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YÖNETİCİ ÖZETİ

Yatırım Danışma Konseyi (YDK) İlerleme Raporu, 15 Mart 2004 tarihinde yapılan açılış
toplantısında gündeme gelen önerilerin takip edilmesi kapsamında, Sayın Başbakan’a ve
Konsey üyelerine sunulmak üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanmıştır.
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği YDK’nın ilk toplantısı, 19
uluslararası şirketin üst düzey yöneticileri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türk
Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Yabancı Sermaye Derneği (YASED), Türkiye
İhracatçılar Meclisi (TİM) başkanlarını biraraya getirmiştir. Toplantıya Dünya Bankası Başkanı
Sn. Wolfensohn ve Uluslararası Para Fonu Avrupa Direktörü Sn. Deppler de katılım
sağlamışlardır.
Katılımcılar, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki rekabet gücünü nasıl artırabileceğine
ilişkin görüş ve önerilerini Sayın Başbakan, Devlet Bakanı Sayın Ali Babacan ve Maliye Bakanı
Sayın Kemal Unakıtan ile paylaşmışlardır.
Konsey üyeleri, üzerinde yoğunlaşılması gereken 13 öncelikli alan tespit ederek, bu
alanlarda Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özel sektör yatırımlarının artırılması
için güçlü tedbirlerin uygulanmasını önermişlerdir.
YDK önerilerinin takibi ve hayata geçirilmesi konusunda, Yatırım Ortamının
İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) ile bir bağlantı kurularak, teknik komitelerin
çalışma grupları olarak görev yapması öngörülmüştür.
YDK önerileri ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere 2004 yılı Ağustos ayında özel
gündemle bir YOİKK toplantısı yapılmıştır. Özel sektörü temsilen YOİKK’de yer alan ve aynı
zamanda YDK üyesi olan TOBB, TÜSİAD, YASED ve TİM, yatırım ortamının iyileştirilmesine
yönelik olarak sürdürülen çabaların, yeni yasal tedbirlere dayalı olarak hızla daha da ileriye
götürülmesi gerektiği yönünde görüş beyan etmişlerdir. Sözkonusu kuruluşlar, uygulamadan
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kaynaklanan ve yatırımcılar açısından güçlük yaratan mikro düzeydeki faktörlerin tespit
edilerek aksaklıkları gidermeye yönelik çözümler üretilmesi gerektiğini belirterek, bu
kapsamda alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirecek yeni mekanizmalara gereksinim
olduğunu ifade etmişlerdir.
Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik ilerlemelere bakıldığında, kapsam ve süre
bakımından oldukça geniş ve hızlı olduğu görülmektedir. Ancak, uygulamada karşılaşılan
sorunlar sebebiyle, alınan tedbirlerin iş alemi üzerindeki doğrudan ve olumlu etkisinin sınırlı
kaldığı hususu, özel sektör temsilcisi kuruluşlar tarafından çeşitli platformlarda gündeme
getirilmiştir. Bu nedenle YDK toplantısına kadar, yasal tedbirlere hız kazandırılması ve
uygulamada iyileşmeyi ve mevcut tedbirlerin takip edilmesini sağlamak için yeni
mekanizmalar geliştirilmesi öncelik teşkil edecektir. Bu doğrultuda, YOİKK bünyesinde, kamu
ve özel sektör işbirliği ile çalışılmaya devam edilecektir.
YDK’nın yapısı ve özel sektörle oluşturduğu işbirliği diyaloğu, daha iyi bir yatırım ortamı
için esas teşkil etmektedir. YDK bu konumuyla aynı zamanda, Hükümetin yatırım ortamının
iyileştirilmesine yönelik sürekli çabalarının, kalkınma önceliklerinin başında yer alacağı
yönündeki felsefesini de tam olarak destekler niteliktedir.
YDK üyeleri tarafından önerilen öncelikli hususlarda pek çok önemli adım atılmıştır.
Kamu hizmetlerinin etkinliğini ve şeffaflığını artırmak, özellikle sektörel düzeyde yatırımcıların
muhatap olduğu bürokratik işlemleri kolaylaştırmak, yatırımlara ve araştırma-geliştirme
faaliyetlerine daha fazla destek sağlamak üzere yasal düzenlemeler yürürlüğe konmuştur.
Ayrıca, Konsey üyelerinin eğitim ve altyapı gibi alanlardaki acil iyileştirme önerileri, bu
alanlardaki politikalar tasarlanırken dikkate alınmıştır.
Konsey, yılda bir defa toplanmak konusunda karar almış ve bir sonraki toplantıdan önce
Hazine Müsteşarlığı’nın belirlenen öncelikli alanlardaki gelişmeleri içeren bir ilerleme raporu
hazırlayarak üyelere iletmesini istemiştir.
İlerleme raporu, Türkiye’de yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla yapılanlar ve
önümüzdeki dönemde yapılması planlananlar konusunda Konsey üyelerine kapsamlı bir bakış
açısı sunmak üzere hazırlanmıştır. Bu kapsamda, belirlenen öncelikli hususlarda alınan
tedbirlerin yanında, çeşitli konularda yakın geçmişte elde edilen ilerlemelere, halen üzerinde
çalışılan konulara ve işlerlik kazanmak üzere olan tedbirlere de raporda yer verilmiştir.
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Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik hedef-odaklı çalışmalara YDK’nın sağladığı
değerli katkı, 15 Mart 2004 tarihinden bugüne kadar kaydedilen gelişmelerden de açıkça
görülmektedir.
Konsey üyeleri tarafından gündeme getirilen konularda alınan çok sayıdaki tedbirden
bazıları aşağıda özetlenmiştir:

Sektörel düzeydeki işlemlere odaklı olarak idari ve bürokratik engellerin
kaldırılması...
•

Madencilik sektöründe işlemlerin kolaylaştırılması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır. 5
Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme ile bürokratik işlemlerin
azaltılması amacıyla ön işletme ruhsat dönemi kaldırılmıştır. Sektöre ilave teşvik sağlamak
üzere, girişimcilerden ürettiği madeni yurt içinde kendi tesisinde işleyip ek katma değer
sağlayanlar için üretimde değerlendirilen maden miktarı için devlet hakkının % 50’sinin
alınmaması hükmü getirilmiştir. Yine bu düzenleme ile madencilik sektörü ile ilgili izin
işlemlerinin üç ay içerisinde sonuçlandırılması hükme bağlanmıştır. Konuyla ilgili ikincil
mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

•

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nun alınması, başvurunun eksiksiz olması
durumunda 6-7 ayı aşan bir süreden 33 güne indirilmiştir. Bu iyileştirme tüm imalat
sektörü ile madencilik, petrol ve turizm gibi sektörler açısından büyük önem taşımaktadır.

•

Yatırımcıların, yatırım ve işletmeye alma aşamasında almakla yükümlü oldukları izin
süreçlerini iyileştirmeye yönelik kanun tasarısı hazırlanmıştır. Tasarı, yerel makamlardan
alınacak olan izinler için bir “tek durak ofis” yapısı oluşturulmasını öngörmektedir. Yeni
sistem yatırımcılara, işlemlerini tanımlanmış bir süre içerisinde tek bir yerel makamdan
tamamlama imkanı sağlayarak, gerekli izin ve onay işlemlerini kolaylaştıracaktır.

Yasaların daha etkin uygulanması ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin
mekanizmaların geliştirilmesi…
•

Şirketler Hukuku ile ilgili olarak Avrupa Birliği direktiflerini de dikkate alan yeni bir “Türk
Ticaret Kanunu”nun hazırlanması konusunda Adalet Bakanlığı tarafından yürütülmekte
olan çalışmalar son aşamaya gelmiştir.
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•

Adalet hizmetlerinin hızlı, güvenilir, etkin ve ekonomik olarak yürütülmesi için gerekli olan
modern teknolojik altyapının kurulması amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan
“Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)”nde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 2001 yılında
başlatılan Proje’nin, altyapı ve eğitimle ilgili kalan gereksinimlerinin 2005 yılı sonuna
kadar tamamlanarak tüm Türkiye çapında uygulamaya geçilmesi beklenmektedir.

Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak üzere kurumlar vergisi ve devlet
yardımları rejimlerinde iyileştirme sağlanması…
•

Temel amaçları, kayıtdışı ekonomi ile mücadele, vergi sisteminin basit anlaşılır ve
öngörülebilir hale getirilmesi, vergisel politikalarda istikrar sağlanması olan kapsamlı bir
vergi reformu yapılması planlanmaktadır.

•

1 Ocak 2005’ten itibaren kurumlar vergisi oranı üç puan düşürülerek %30 seviyesine
indirilecektir.

•

Yeni yapılan anlaşmalarla, Türkiye’nin taraf olduğu Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi
Anlaşmalarının sayısı 57’ye ulaşmıştır. Onay aşamasında olan yedi; müzakereleri devam
etmekte olan 17 yeni anlaşma bulunmaktadır.

•

Kişi başına gelir düzeyi 1.500 ABD Dolarının altında olan 36 ilde yatırım ve üretim yapacak
girişimcilere vergi ve sigorta priminde indirim, enerji desteği ve bedelsiz arsa sağlanması
imkanı getiren yeni bir teşvik düzenlemesi 2004 yılında uygulamaya konmuştur.

•

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen yeni hükümlerle, merkezi Türkiye’de bulunan
şirketlerin

yurtdışındaki

iştirak

ve

şirketlerinden

sağladıkları

kazançların

çifte

vergilendirmeden kaynaklanan vergi yükünü azaltmak üzere kurumlar vergisi istisnasının
kapsamı genişletilmiştir.

Standartlarda ve ilgili düzenlemelerde Avrupa Birliği ile uyum sağlanması…
•

2003-2004 Standart hazırlama dönemi sonu itibariyle Türk Standartları Enstitüsü
tarafından hazırlanan standartların %90'ından fazlası Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu
hale getirilmiştir.
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Gümrük işlemlerinde etkinliğinin artırılması…
•

Gümrüklerde otomasyonu sağlayan BİLGE Sistemi’ne geçilmesiyle işlem sürelerinin
azaltılması konusunda önemli ilerlemeler elde edilmiştir. Gümrük müşavirleri, ithalatihracat şirketleri ve taşıyıcı firmalar tarafından beyanname bilgilerinin elektronik ortamda
transferini sağlayan BİLGE Sistemi’nin EVD (Elektronik Veri Değişim) imkanı ile kayıtlı
beyannamelerin %50’den fazlası bu yöntemle yapılır hale gelmiştir. Uygulanmakta olan
Risk Analiz Sistemi de işlemlerin hızlandırılmasına katkı sağlamıştır. 24 saat içinde
sonuçlandırılan işlemlerin oranı, ihracat işlemleri içinde %96’ya, ithalat işlemlerinde de
%77’ye ulaşmıştır.

•

Avrupa Birliği mevzuatında yapılan değişiklikleri yansıtmak ve uygulamada yaşanan
sorunlara çözüm getirmek amacıyla Gümrük Kanunu’nda kapsamlı bir değişiklik
yapılmasını öngören yasal düzenleme, TBMM’ne sunulmuştur.

Araştırma-Geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi...
•

31 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme kapsamında, Ar-Ge
harcamalarının gelir/kurumlar vergisi matrahından indirilmesine dayalı bir sistem
getirilmiştir. Yeni düzenleme ile mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri ve
münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik Ar-Ge harcamaları tutarının % 40’ının,
yıllık beyannamelerindeki gelirlerinden indirilmesine imkan tanınmıştır.

•

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ndeki yatırım faaliyetlerine yönelik teşvikler, bu özel yatırım
alanlarında faaliyet gösteren şirketler için sağlanan bazı yeni vergi avantajları ile
artırılmıştır.

Yatırım promosyonu için bir kurumsal kapasite oluşturulması…
•

YOİKK, Yatırım Promosyonu Teknik Komitesi, yatırım promosyonunu yürütmek üzere yeni
bir kurumsal kapasitenin oluşturulması konusunu detaylı bir şekilde değerlendirmiştir.
Kamu yönetimi sisteminin kuralları dahilinde tasarlanabilen en iyi kurumsal yapının, bu
görevi mevcut kamu kurumlarından daha etkin yerine getirmesini sağlayacak farklı
niteliklerinin olmadığı görülmüştür. Bu çerçevede Teknik Komite, yeni bir kurum
oluşturmak

yerine,

doğrudan

yabancı

yatırımlar

konusunda

halen

faaliyetlerini
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sürdürmekte olan Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün kapasitesinin yatırım
promosyon fonksiyonunu da içerecek şekilde artırılmasını önermiştir. Teknik Komite
tarafından takip edilmek üzere 2005 yılı için bir faaliyet planı hazırlamasına karar verilen
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nün kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlık
çalışmaları devam etmektedir. Bu düzenleme, bir yılın sonunda Genel Müdürlük
bünyesinde yatırım promosyonu için oluşturulan kurumsal kapasitenin etkinliği
bakımından yeniden değerlendirilecek ve alternatif tedbirlere gereksinim olup olmadığı
konusunda karar verilecektir.

Altyapı imkanlarının geliştirilmesi…
•

Türkiye’nin altyapı imkanlarının büyüme dinamiklerine uygun şekilde iyileştirilmesine
yönelik politikalar tasarlanmaktadır. Son yıllarda yapılan yeni yatırımlar ve düzenlemelerle,
ulaştırma, telekomünikasyon ve enerji gibi anahtar konuma sahip sektörlerde önemli
iyileştirmeler sağlamıştır. Bununla birlikte, iş aleminin hızlı büyüme eğilimine paralel
olarak artan altyapı gereksiniminin aynı çabuklukla karşılanması, kamu yatırımlarına tahsis
edilebilir kaynakların büyüklüğü ile sınırlı kalmaktadır. Mevcut kamu kaynaklarının etkin
kullanımını sağlamak üzere, yatırım ortamının öncelikli altyapı ihtiyaçları tespit edilerek
uygulanmakta olan yatırım programlarına dahil edilmektedir.

Eğitim ve öğretime yapılan yatırımların artırılması…
•

Eğitim ve öğretimde iyileştirme sağlanması, Hükümet’in gündeminde yüksek önceliği
bulunan bir husustur. Milli Eğitim Bakanlığı’na genel bütçeden ayrılan kaynaklar, bu
yaklaşımın en iyi göstergesidir. Genel bütçeden Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan tutar,
2003 yılında bir önceki yıla göre %31.4; 2004 yılında ise %26.3 oranında artırılmıştır. 2003
yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan pay genel bütçenin %6.91’ini oluştururken, 2004
yılında bu pay genel bütçenin %8.54’ü olmuştur.
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Yatırımlar için arazi ve arsa temin edilmesi…
•

2004 yılında yapılan yasal düzenlemeler ve alınan tedbirlerle, özellikli yatırım alanı olarak
nitelendirilen Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri

ve Teknoloji Geliştirme

Bölgeleri’nde yatırımlar için arsa sağlanması konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
•

Uygulamada karşılaşılan aksaklıkları gidermek ve yatırım yeri temini konusunda getirilmek
istenen tedbirlere etkinlik kazandırmak amacıyla, büyük ölçekli yatırımlar için tasarlanan
Endüstri Bölgelerinin kurulma esaslarını düzenleyen yeni Kanun’da bazı değişiklikler
yapılmıştır. Aynı şekilde, yüksek teknoloji yatırımlarını Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne
yönlendirmek üzere ilgili Kanun’da yapılan değişiklikle, bu özel bölgelerde faaliyet gösteren
şirketlere önemli vergi avantajları sağlanmıştır. Faaliyette olan mevcut 76 Organize Sanayi
Bölgesi sayısının, 2004 yatırım programı kapsamında 99 yeni ilave ile artırılması
öngörülmektedir. Yatırımları ve istihdamı teşvik etmek üzere yürürlüğe giren yeni bir
düzenleme ile belirli nitelikteki yatırımlar için Organize Sanayi Bölgeleri’nde bedelsiz arsa
tahsisine 2004 yılında başlanmıştır.

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması…
•

Fikri mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını sağlamak üzere çeşitli tedbirler
alınmıştır. 2003 yılında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, fikri
mülkiyet hakları için daha güvenilir bir ortam oluşturulması ve basılı yayınlarda korsan
teşebbüslere karşı sıkı önlemler uygulanması sağlanmıştır. 2003 yılında yürürlüğe giren
Türk Patent Enstitüsü Kanunu, Enstitü’nün kapasitesini güçlendirmiş ve 2004 yılında
daha etkin çalışmasını sağlamıştır. 2004 yılında, Entegre Devre Topografyaları’nın
uluslararası standartlarda korunmasını sağlayan yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesi ve
marka işlemlerinin basitleştirilmesini ve uluslararası geçerlilik kazanmasını sağlayan
Marka Kanunu Anlaşması’na taraf olunması, fikri mülkiyet haklarının yasal çerçevesini
daha da güçlendirmiştir.
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Küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin güçlendirilmesi ve tedarik zincirindeki
fonksiyonlarının geliştirilmesi…
•

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, işlevsel
etkinliğini artırmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. KOBİ’lere sağlanan destek türü
artırılarak 8’den 38’e çıkartılmıştır. Bu destekler için başvuru işlemleri, sonuçlandırma
süresini azaltmak üzere kolaylaştırılmıştır. Başvuruda istenen evrak sayısı 48’den 5’e
indirilmiştir. 2004-2006 yıllarını kapsayan KOSGEB Stratejik Plan Tasarısı hazırlanmış ve
İcra Komitesine sunulmuştur.

Özelleştirme programına hız verilmesi...
•

Öngörülen

zamanlamaya

uygun

olarak

özelleştirme

programının

uygulanması,

yürütülmekte olan ekonomik programın en önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir.
Bu çerçevede, 2004 yılı başında açıklanan özelleştirme takviminin büyük bir titizlikle
yürütülmesine çalışılmaktadır. Ocak–Ağustos 2004 döneminde satış/devir onayı alınan ve
sözleşmesi imza aşamasında olan özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı 1,1 milyar
ABD Dolarına ulaşmıştır. 2004 yılının ilk yarısında yapılması öngörülen özelleştirme
ihalelerinin tamamına yakın kısmı gerçekleştirilmiştir. Kapsam dahilindeki büyük ölçekli
kuruluşların özelleştirilmesini tamamlamak üzere çalışmalar sürdürülmekle birlikte, ortaya
çıkan hukuki problemlere ilişkin gerekliliklerin yerine getirilmesi, sürecin uzamasına sebep
olmaktadır.

Sayın Başbakan’ın ve Türkiye Yatırım Danışma Konseyi Üyeleri’nin bilgilerine arz olunur.
Aralık, 2004

Ali Babacan
Devlet Bakanı
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1.

Yatırım Danışma Konseyi Açılış Toplantısı Sonuçları
Yatırım Danışma Konseyi (YDK), Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın

başkanlığında, 15 Mart 2004 tarihinde İstanbul’da ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 19
uluslararası firmanın yöneticisi, ülkenin 4 büyük iş örgütünün başkanları, Dünya Bankası ve
IMF temsilcileri ile Başbakan, Devlet Bakanı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ı
biraraya getiren YDK’da Türkiye’nin dünya ekonomisi içerisinde rekabet gücünün nasıl
artırılacağı hususunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.
YDK üyeleri son 2 yılda Türk ekonomisinde yaşanan istikrarı da vurgulayarak; coğrafi
konum, iç pazarın büyüklüğü, zengin doğal kaynaklar, dinamik yerli sanayi, yüksek nitelikli ve
verimli iş gücü gibi faktörler sebebiyle, Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırımlar için çok daha
güçlü

bir

cazibe

merkezi

olma

potansiyeli

taşıdığına

ilişkin

değerlendirmelerde

bulunmuşlardır. Konsey üyeleri, bir ülkenin yatırım yeri olarak seçilmesi sürecinde en önemli
faktörlerin ekonomik ve siyasi istikrar, özellikle enflasyonun kontrol altına alınması,
öngörülebilirlik, süreklilik, güven ve şeffaflık olduğunu vurgulamış ve Başbakan’ın söz konusu
konularda liderlik vasıflarının takdire şayan olduğunu ifade etmişlerdir.
Konsey üyeleri, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelin açığa çıkarılmasının önünde engel
teşkil ettiğine inandıkları ve bir sonraki toplantıya kadar öncelikle üzerinde yoğunlaşılmasında
fayda gördükleri aşağıdaki hususları gündeme getirmişlerdir:
 Sektörel düzeyde ihtiyaç duyulan işlerin basitleştirilmesi başta olmak üzere idari ve

bürokratik engellerin kaldırılması,
 Yasaların daha etkin uygulanması ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaların

geliştirilmesi,
 Kurumlar vergisi(özellikle çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları) ve devlet

yardımları(özellikle Ar-Ge yardımı) rejimlerinin rakip ülkelerdekilerle rekabet edilebilir
hale getirilmesi,
 Standartların ve ilgili düzenlemelerin Avrupa Birliği ile uyumlaştırılması,
 Gümrüklerin, özellikle ithalat ve lisanslama süreçlerinin etkinliğinin artırılması,
 İhracat potansiyelinin artırılması ve güçlü insan kaynakları kapasitesinden daha iyi

yararlanmak üzere Türkiye’nin araştırma-geliştirme alt yapısının güçlendirilmesi,
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 İş dünyasını Türkiye’nin güçlü yönleri konusunda bilgilendirecek ve ülkeye yeni

yatırımcıların çekilmesini sağlayabilecek bir yatırım promosyon ajansının kurulması,
 Ülkenin, telekomünikasyon, enerji ve ulaşım gibi altyapı imkanlarının geliştirilmesi,
 Eğitim ve öğretime daha fazla yatırım yapılması,
 Yatırımlar için arazi ve arsa temin edilmesi,
 Fikri mülkiyet haklarının korunması,
 Özelleştirme programının hızlandırılması,
 Bir

program

dahilinde

KOBİ’lerin

güçlendirilmesi

ve

tedarik

zincirindeki

fonksiyonlarının geliştirilmesi.
YDK açılış toplantısında gündeme gelen önerilere işlerlik kazandırmak üzere gerekli
takibin yapılması ve üyelerin sürece sürekli katılımının sağlanması amacıyla teknik düzeyde
gerekli çalışmaları yürütecek bir mekanizmanın oluşturulması gerekliliğinden hareketle,
benzer bir fonksiyonu yürütmekte olan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu
(YOİKK) teknik komitelerinden bu anlamda faydalanılmasına karar verilmiştir. Devlet Bakanı
Sayın Ali Babacan, Hazine Müsteşarlığı’ndaki Danışma Konseyi sekreteryası kanalıyla
yürütülecek girişimlerde hükümet adına ilk elden yetkili kişi olacaktır. YDK toplantılarının
birer yıllık periyotlarla gerçekleştirilmesi ve akabinde hazırlanacak gelişme raporlarının
Başbakan ve Konsey üyelerinin tamamına toplantıyı takip eden 6 ila 8 ay içinde sunulmasına
karar verilmiştir.
2.

Yatırım Danışma Konseyi’nin Belirlediği Öncelikler Doğrultusunda
Sağlanan İlerlemeler
Bu raporda; YDK’nin belirlemiş olduğu öncelikli konularda, YDK açılış toplantısından

bu yana gerçekleştirilen ilerlemeler saptanmaktadır. Herbir öncelikli konuya ilişkin olarak
aşama aşama gelinen nokta ile halihazırda yürütülmekte olan veya sonlanmak üzere olan
çalışmalar yer almaktadır.
Bu raporda yer alan bilgiler; söz konusu öncelikli konular üzerinde halihazırda değişik
aşamalarda çalışmalarına devam etmekte olan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından temin
edilmiştir. Bu ana kadar gerçekleştirilen ilerlemede, YDK üyelerince bir sonraki toplantıya
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kadar üzerinde yoğunlaşılmasında yarar olduğu tespit edilen konularda hızla harekete geçilmiş
olması, önemli bir unsur olarak değerlendirilmelidir.
Bununla birlikte, halen Türkiye’deki yatırım ortamına ilişkin çözüme kavuşturulmayı
bekleyen bir çok konu yer almaktadır. YDK açılış toplantısından sonra gerçekleştirilen Ağustos
2004 tarihli YOIKK toplantısında; gerek mevcut düzenlemelerin uygulamasındaki aksaklıklara
yönelik, gerek tamamen yeni yasal düzenlemelerin yapılmasına ilişkin konularda ivedilikle
odaklanılması gerekliliği ifade edilmiştir. Dolayısıyla, bir sonraki YDK toplantısına kadar;
öncelikli olarak YOIKK teknik komitelerinden yararlanmak suretiyle kamu ve özel sektör
kurum ve kuruluşlarını biraraya getirmek ve yeni yasal düzenlemelere ilişkin yaklaşımları
belirlemenin yanısıra, mevcut düzenlemelerde iyileştirme yolunda çalışmaların yapılması da
önem arz etmektedir.
2.1.

Sektörel Düzeyde ve Genel Olarak İdari ve Bürokratik Engellerin
Kaldırılması

YDK üyeleri, Türkiye’de yatırım faaliyetleri için gerekli olan izin ve onay işlemlerinin, uzun
zaman aldığı ve rasyonel olmayan bir yapı gösterdiğini gündeme getirmişlerdir. Konuyla ilgili
olarak, YOİKK’deki teknik komitelerce belirlenen hususlarda, genel ve sektörel bazda yatırım
faaliyetlerini etkileyen kuralları verimli hale getirebilmek için girişimlerde bulunulmuştur:
•

Yatırımcıların yatırım ve işletmeye alma aşamasında almakla yükümlü oldukları izin
süreçlerinin koordinasyonu ve hızlandırılması amacıyla Valilikler bünyesinde “Tek
Merci-Tek İzin” mekanizması oluşturulmasına yönelik çalışmalar son aşamaya
gelmiştir. Konuyla ilgili yasal düzenleme Başbakanlığa sevk edilmiştir. Öngörülen
modelle yatırımcılar, gerekli belge ve bilgileri Valiliğe ibraz edecek; Valilik bünyesinde
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komisyon, tanımlanmış bir
süre

içerisinde,

işlemlerin

sonuçlandırılmasını

sağlayacaktır.

Gerekli

yasal

düzenlemelerden sonra yatırımcıların izlemesi gereken süreç ve izinlerin verilme
süreleri önemli ölçüde azaltılacak ve farklı izin başvuruları için gerekli olan evrak ve
belgelerdeki mükerrerlik ortadan kalkacaktır.
•

16 Aralık 2003 tarihinde yapılan yasal değişiklikle, başvurunun eksiksiz olması
durumunda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporunun alınması 6-7 ayı aşan bir
süreden 33 güne indirilmiştir. Bu değişiklik özellikle madencilik, petrol ve turizm
sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar üzerinde etkili olmuştur.
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•

5 Haziran 2004 tarihinde yapılan yasal değişiklikle madencilik sektöründe bürokratik
işlemlerin azaltılması amacıyla ön işletme ruhsat dönemi kaldırılmıştır. Bunun yanısıra,
sektördeki girişimcilerin istihrac ettiği cevheri yurt içinde ve kendi tesisinde işleyip ek
katma değer sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde değerlendirilen cevher miktarı için
devlet hakkının % 50’sinin alınmayacağı hükmü getirilmek suretiyle sektöre ilave teşvik
verilmesi imkanı sağlanmıştır. Yine bu düzenleme ile madencilik sektörü ile ilgili izin
işlemlerinin üç ay içerisinde sonuçlandırılması hükme bağlanmıştır1. Konuyla ilgili
ikincil mevzuat çalışmaları devam etmektedir.

•

10 Haziran 2003 tarihinde yayımlanan İş Kanunu ile ilgili olarak ikincil mevzuat
çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, 1 Eylül 2004 tarihinde Başbakanlığa sevk
edilen yönetmelikle; işyeri kurma izni için 18 ayrı belge yerine 3 belge istenmesi ve
30 gün içerisinde incelemenin tamamlanması öngörülmektedir. 30 gün içerisinde
girişimciye cevap verilmemesi durumunda işyeri kurma hakkı kazanılmış olacaktır 2.
Aynı uygulama İşletme Belgesi için de geçerli olacaktır.
• 8 Haziran 2004 tarihinde Mera Kanunu’nda yapılan değişiklikle mera, yaylak ve
kışlaklar ile çayır ve otlak alanlarının tahsis amacının değiştirilerek, madencilik ve
petrol arama faaliyetleri için tahsis edilebilmesine ilişkin işlemler önemli ölçüde
basitleştirilmiştir. Daha önce söz konusu tahsisin yapılabilmesi için gerekli olan ilgili
bakanlıklar arası talep ve onay işlemlerinin, yerel düzeyde ilgili birimler arasında
tamamlanması ve Valilik tarafından sonuçlandırılması hükme bağlanmıştır. Ayrıca,
mera alanlarının maden ve petrol arama faaliyetleri için tahsis edilebilmesine ilişkin
koşullar daha esnek hale getirilerek, tahsis sürecinde izlenecek usul ve esasların
çıkarılacak yönetmelikle belirlenmesi sağlanmıştır3. Söz konusu yasal düzenleme, tahsis
konusunda yetki ve sorumluluğun yerel birimlere devredilmesiyle, bürokratik işlemlerin
azaltılması ve tahsis sürecinin hızlandırılmasını amaçlamıştır. Bu düzenleme
kapsamında, Maden Kanunu ve Petrol Kanunu hükümlerine göre arama ve işletme
faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yönetmelik hazırlıkları devam etmektedir.

Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 26.05.2004 tarih ve 5177 Sayılı Kanun (R.G.
05.06.2004 / 25483)
2 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kurma İzni ve İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik” Tasarısı
3 Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 27.05.2004 tarih ve 5178 Sayılı Kanun (R.G.
08.06.2004 / 25486)
1
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•

İşverenlerin sosyal sigorta prim bildirimlerini ve ödemelerini internet aracılığıyla
yapmalarına imkan sağlayan e-bildirge projesi 2004 Mayıs ayı itibariyle uygulamaya
girmiştir4.

•

6 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe giren Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
ile konuyla ilgili yasal düzenleme, önemli ölçüde Avrupa Birliği ile uyumlu hale
getirilmiştir. İzin alma sürecinde uygulamada karşılaşılan aksaklıkların ve kurumsal
kapasite eksikliklerinin giderilmesini teminen gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

•

Şirket kuruluş işlemleri ile ilgili olarak başvuru belgelerinin azaltılması ve sürecin bir
güne indirilmesinden sonra, şirket tasfiye sürecinin rasyonel hale getirilmesi konusunda
çalışmalar başlatılmıştır.

• Daha önce gıda üretimi ile ilgili denetim ve izin işlemleri Sağlık Bakanlığı, Belediyeler ve
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yürütülürken, 5 Haziran 2004 tarihinde
yürürlüğe giren yeni düzenleme ile bu alanda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tek yetkili
kurum haline getirilmiştir5. Gıda katkı maddeleri, aroma maddeleri, boya maddeleri
gibi gıda sanayi ürünleri ile plastik, kağıt, porselen ve cam gibi gıda ile temas eden
malzemeler kontrol belgesi kapsamından çıkarılarak bürokratik işlemler azaltılmıştır4.
16 Nisan 2004 tarihinde yapılan mevzuat değişikliği ile kanatlı hayvan eti ve et ürünleri
üretim tesislerinin izin alma süreci devam ederken deneme üretimi ve dağıtım imkanı
sağlanmıştır6.

2.2.

Yasaların Etkin Uygulanması ve Uyuşmazlıkların Çözümüne İlişkin
Mekanizmaların Geliştirilmesi

YDK üyelerinin Türkiye’de yasaların daha etkin uygulanmasına yönelik önerisi, Türkiye’nin
Avrupa Birliği üyeliğine hazırlık sürecinde yerine getirmekle yükümlü olduğu düzenlemeler ve
uygulamalar konusunda izlediği program dahilinde önemli ölçüde karşılık bulmaktadır.
•

24

Temmuz

2003

tarihinde

yürürlüğe

giren

Ulusal

Program’da

“Üyelik

Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği” ana başlığı altında “Şirketler Hukuku”, “Fikri
Mülkiyet Hakları” ve “Sınai Mülkiyet HakIarı” önceliklerine yer verilmiştir. Ayrıca,
Ulusal Program'ın “Adalet ve İçişleri” başlığı altında “Yargının İşlevselliği ve
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan 16.01.2004 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulu Hakkında
27.05.2004 tarih ve 5179 Sayılı Kanun. (R.G. 05.06.2004 / 25483)
6 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Kanatlı Hayvan Eti ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış,
Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair 16.04.2004 tarihli Yönetmelik
4
5
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Kapasitesinin Arttırılması Suretiyle Etkin Bir Yargı Sisteminin Tesis Edilmesi" önceliği
bulunmaktadır.
•

Yargının işlevselliğini güçlendirmeye, idari ve adli kapasiteyi arttırmaya yönelik olarak
saptanan 35 konuya ilişkin

mevzuat çalışmasının bir kısmı tamamlanmış ve

kanunlaşmış olup, diğer konularda ise çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda;
o

Şirketler Hukuku ile ilgili olarak Avrupa Birliği direktiflerini de dikkate alan yeni
bir “Türk Ticaret Kanunu”nun hazırlanması konusunda Adalet Bakanlığı
tarafından yürütülmekte olan çalışmalar son aşamaya gelmiştir.

o

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda yürürlüğe giren mevzuatın etkin bir
şekilde uygulanmasını temin etmek için Avrupa Birliği'nin sağladığı destek ile
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde, ilgili kurumlar ve
mahkemeler arasında bilgisayar ağı kurulmuş ve proje sonucunda oluşturulan
fikri ve sınai haklar ceza ve hukuk ihtisas mahkemeleri Ankara, İstanbul ve
İzmir’de faaliyete geçmiştir.

o

Adalet hizmetlerinin hızlı, güvenilir, etkin ve ekonomik olarak yürütülmesi için
gerekli olan modern teknolojik altyapının kurulması amacıyla Adalet Bakanlığı
tarafından başlatılan “Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)”nde önemli ilerlemeler
sağlanmıştır. Çalışmalarına 2001 yılında başlanan Ulusal UYAP kapsamında ilk
aşama tamamlanmış ve Adalet Bakanlığı Merkez Birimleri otomasyona
geçirilmiştir. Projenin ikinci aşaması olan taşra birimleri ile merkez arasındaki
bağlantının sağlanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

o

12 Ekim 2004 tarihinde yürürlüğe giren yeni Ceza Kanunu ile 78 yıldır
yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu kaldırılarak, tümüyle yeniden düzenleme
yapılmıştır7.

o

Adli yargı ilk derece mahkemeleri teşkilatı yeniden düzenlenmiş ve ilk derece
mahkemeleri ile Yargıtay arasında görev yapmak üzere ikinci derece adli yargı
mahkemeleri olarak bölge adliye mahkemelerinin (istinaf mahkemelerinin)
kurulması için gerekli yasal düzenleme yapılmıştır8. Kurulması öngörülen bölge
adliye mahkemelerinin görev ve yetkileri ile uyumlu olarak hukuk usulünde
gerekli düzenlemeler tamamlanmıştır.

26.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (R.G. 12.10.2004 / 25611)
26.09.2004 tarih ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanun (R.G.07.10.2004 / 25606)
7

8
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o

21 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme ile mahkemelerde
45 gün olarak uygulanan adli tatil süresi kısaltılarak 36 güne düşürülmüştür 9.

2.3.

Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak üzere kurumlar vergisi ve
devlet yardımları rejimlerinde iyileştirme sağlanması

Önümüzdeki dönemde uygulanacak olan 3 yıllık ekonomik programın en önemli yapısal
unsurlarından biri, kapsamlı vergi reformudur. Vergi reformunun temel amaçları, rekabet
ortamını bozan kayıtdışı ekonomi ile mücadele, vergi sisteminin basit, anlaşılır ve öngörülebilir
hale getirilmesi, vergisel politikalarda istikrar sağlanmasıdır.
•

Halen %33 olan kurumlar vergisi oranı, 1 Ocak 2005’ten itibaren üç puan düşürülerek
%30 seviyesine indirilecektir. Böylelikle kurumlar vergisi oranı açısından Türkiye rakip
ülkelerin vergi oranlarına bir miktar daha yaklaşacaktır.
Kurumlar Vergisi Oranları
İrlanda
0,125
Portekiz
Macaristan
0,18
Yeni Zelanda
İzlanda
0,18
Belçika
İsviçre
0,241
Avusturya
Slovak Cumhuriyeti
0,25
İtalya
Norveç
0,28
Meksika
İsveç
0,28
Hollanda
Finlandiya
0,29
Yunanistan
Güney Kore
0,297
İspanya
Avustralya
0,3
Fransa
Danimarka
0,3
Kanada
İngiltere
0,3
A.B.D.
Lüksemburg
0,304
Almanya
Çek Cumhuriyeti
0,31
Japonya
Türkiye
0,33
Kaynak: OECD

•

0,33
0,33
0,34
0,34
0,34
0,34
0,345
0,35
0,35
0,354
0,366
0,394
0,402
0,409

Bugüne kadar Türkiye ile 57 ülke arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması
yürürlüğe girmiş olup, söz konusu anlaşmaların güncellenmesi ve kapsamının
genişletilmesine yönelik çalışmalar

devam etmektedir. Diğer taraftan, İran, Katar,

Tayland, Fas, Lüksemburg, Estonya, Lübnan ile anlaşma imzalanmış olup, onay
prosedürlerinin tamamlanmasını müteakip bu anlaşmalar da yürürlüğe girecektir. Çifte
Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarını artırmaya yönelik çabalar kapsamında halen 17
ülke ile anlaşma müzakereleri devam etmektedir.

9

14.07.2004 tarih ve 5219 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G. 21.07.2004 / 25529)
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Türkiye ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması Bulunan Ülkeler
Taraf Devlet

Yürürlük
Tarihi

Taraf Devlet

Yürürlük
Tarihi

Taraf Devlet

Yürürlük
Tarihi

1 Avusturya

24.09.1973

20 Japonya

28.12.1994

39 İsrail

27.05.1998

2 Norveç

30.01.1976

21 Macaristan

09.11.1995

40 Slovakya

02.12.1999

3 Güney Kore

25.03.1986

22 Kazakistan

18.11.1996

41 Kuveyt

13.12.1999

4 Ürdün

03.12.1986

23 Makedonya

28.11.1996

42 Rusya

31.12.1999

5 Tunus

28.12.1987

24 Arnavutluk

26.12.1996

43 Endonezya

06.03.2000

6 Pakistan

08.08.1988

25 Cezayir

30.12.1996

44 Litvanya

17.05.2000

7 Rom anya

15.09.1988

26 Moğolistan

30.12.1996

45 Hırvatistan

18.05.2000

8 Hollanda

30.09.1988

27 Ç.H.C.

30.12.1996

46 Moldova

28.07.2000

9 İngiltere

25.10.1988

28 Hindistan

30.12.1996

47 Singapur

27.08.2001

10 Finlandiya

30.12.1988

29 Malezya

31.12.1996

48 Kırgızistan

20.12.2001

11 K.K.T.C.

30.12.1988

30 Mısır

31.12.1996

49 Tacikistan

26.12.2001

12 Fransa

01.07.1989

31 Polonya

01.04.1997

50 Sudan

14.10.2003

13 Alm anya

31.12.1989

32 Türkm enistan

24.06.1997

51 Çek Cum .

16.10.2003

14 S.Arabistan

09.08.1990

33 Azerbaycan

01.09.1997

52 İspanya

18.12.2003

15 İsveç

18.11.1990

34 Bulgaristan

17.09.1997

53 Bangladeş

23.12.2003

16 Belçika

08.10.1991

35 Özbekistan

30.09.1997

54 Letonya

23.12.2003

17 Danim arka

20.06.1993

36 A.B.D.

19.12.1997

55 Slovenya

23.12.2003

18 İtalya

01.12.1993

37 Beyaz Rusya

29.04.1998

56 Yunanistan

05.03.2004

19 B.A.E.

26.12.1994

38 Ukrayna

29.04.1998

57 Suriye

21.08.2004

Kaynak: Maliye Bakanlığı

•

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen yeni hükümlerle, merkezi Türkiye’de bulunan
şirketlerin yurt dışındaki iştirak ve şirketlerinden sağladıkları kazançlar açısından çifte
vergilendirmeden kaynaklanan vergi yükünü azaltmak üzere kurumlar vergisi
istisnasının kapsamı genişletilmiştir. Ayrıca, şirketlerin 31.07.2004 ve 31.12.2004
tarihleri arasında yurt dışındaki iştirak ve şirketlerinden elde ettikleri kazançlar,
30.06.2005 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmek kaydıyla kurumlar vergisinden
istisna tutulmuştur10.

•

Aynı düzenleme ile ödenmiş sermayesi en az 100 milyon ABD Doları ya da muadili
yabancı para karşılığı Türk lirası olan ve sermayesinin en az %40'ı yurt dışında yerleşik

10 Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında 16.07.2004 tarih ve 5228 Sayılı Kanun (R.G.
31.07.2004 / 25539)
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kişilere ait olan işletmelerin kayıtlarını Türk Lirası dışında başka bir para birimi ile
tutmalarına imkan tanınmıştır.
•

Özellikle istihdamın artırılması ve bölgesel kalkınmışlık farklılıklarının azaltılması
amacıyla 6 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme ile kişi başına gelir
düzeyi 1.500 ABD Dolarının altında olan 36 ilde yatırım ve üretim yapacak girişimcilere
vergi ve sigorta priminde indirim, enerji desteği ve bedelsiz arsa sağlanması imkanı
getirilmiştir11. Bu çerçevede, 31 Aralık 2008 tarihine kadar uygulanmak üzere kapsam
dahilindeki 36 ilde yeni yatırım yapan ve halen üretim faaliyetlerini sürdüren
girişimcilere;
o 01.10.2003 tarihinden itibaren yeni faaliyete geçen firmaların çalıştırdıkları tüm
işçiler ile bu tarihten önce faaliyette olanların, mevcut işçi sayısına ilave olarak işe
aldıkları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin organize sanayi
veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamını, diğer yerlerdeki iş
yerleri için ise %80'ini, tahakkuk eden vergiden terkin etme imkanı,
o 01.10.2003 tarihinden itibaren yeni faaliyete geçen firmaların çalıştırdıkları tüm
işçiler ile bu tarihten önce faaliyette olanların mevcut işçi sayısına ilave olarak işe
aldıkları işçiler için; sigorta primlerinin işveren payının organize sanayi veya
endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamının, diğer yerlerdeki iş yerleri
için ise %80'inin devlet tarafından karşılanması konusunda destek,
o 01.10.2003 tarihinden itibaren fiilen ve sürekli olarak asgari on işçi çalıştıranlar
ile bu tarihten önce faaliyete geçmiş olan ve çalıştırmakta olduğu asgari on işçi
sayısını %20 oranında artıranların elektrik enerjisi giderlerinin, çalıştırılan işçi
sayısına ve yatırımın yerine göre %20 ile %50 oranları arasında devlet tarafından
karşılanması imkanı,
Ayrıca, söz konusu yasal düzenleme çerçevesinde,
o Belirlenen 36 ilin yanısıra, kalkınmada öncelikli yöreler kapsamındaki diğer
illerde asgari beş yıl süre ile en az on kişilik istihdam öngören yatırımlar için
kamu arazi veya arsalarının mülkiyeti bedelsiz olarak devredilebilmektedir.

11 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 29.01.2004 tarih ve 5084 Sayılı
Kanun (R.G. 06.02.2004 / 25365)
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2.4.

Standartlarda ve İlgili Düzenlemelerde Avrupa Birliği ile Uyum
Sağlanması

Türkiye ile AB arasında gümrük birliğini tesis eden düzenlemelere göre Avrupa Birliği'nin
ticarette teknik engellerin kaldırılması ve malIarın serbest dolaşımının sağlanmasına yönelik
teknik mevzuatına Türkiye’nin uyum sağlaması öngörülmüştür. Bu kapsamda sürdürülen
çalışmalar sonucunda, ilgili kurumların standartların uygulanması

ve denetlenmesi

konusundaki görev ve sorumluluklarını belirleyen yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir.
Konuyla ilgili ikincil mevzuat çalışmaları halen devam etmektedir.
•

2003-2004 Standart hazırlama dönemi sonu itibariyle Türk Standartları Enstitüsü
tarafından hazırlanan standartların %90'ından fazlası Avrupa Birliği Standartlarıyla
uyumlu hale getirilmiştir.

•

Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu arasındaki müzakereler; standartlar konusunda
onaylanmış kuruluş görevlendirme konusunu da içermektedir. 2004 sonbaharı
itibariyle, onaylanmış kuruluş adaylarının teknik yeterliliğine ilişkin inceleme başlamış
bulunmaktadır. Türkiye'nin halen onaylanmış kuruluşlarını görevlendirememesi,
sanayiciler açısından önemli problem teşkil etmektedir. Avrupa Birliği nezdinde
konunun

en

kısa

sürede

çözümlenebilmesini

teminen

gerekli

girişimlerde

bulunulmuştur.

2.5.

Gümrük İşlemlerinde Etkinliğin Artırılması
Gümrük

işlemlerinde,

özellikle

ithalat

ve

lisanslama

süreçlerinde

etkinliğin

artırılmasının önemi YDK üyeleri tarafından ifade edilmiştir. Bu bölümde, yeni düzenlemelerle
sağlanan ilerlemelerin yanısıra devam etmekte olan çalışmalar da özetlenmektedir.
Gümrük işlemlerinin kalitesinin artırılması ve mevcut teknik altyapıya yapılan ilavelerle
yasa dışı eşya, taşıt ve insan trafiği ile mücadelenin güçlendirilmesine yönelik olarak
sürdürülmekte olan “Gümrük İdarelerinin Modernizasyonu Projesi” kapsamında;
•

Kontrollerin yüksek risk içeren işlemlere yönlendirilmesi ve işlemlerin hızlandırılması
konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Gümrük kontrollerinin sayısı azaltılırken etkinliği
artırılmış ve işlemlerin tamamlanma süresi kısaltılmıştır. Haziran 2004 döneminde
tescil edilen 143.586 ihracat beyannamesinin %96,1'inin; ithalat işlemlerinde ise, aynı
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dönemde tescil edilen 161.854 beyannamenin %76,6’sının gümrükleme işlemleri, ilk 24
saat içinde tamamlanmıştır.
•

30 Ağustos 1999 tarihinden itibaren uygulamaya konan, beyanname bilgilerinin
gümrük müşavirleri, ithalat-ihracat şirketleri ve taşıyıcı firmalar tarafından elektronik
ortamda transferini sağlayan EVD (Elektronik Veri Değişimi) Projesi’nin kullanımı
yaygınlık kazanmıştır. 2000 yılında EVD yoluyla tescil edilen beyannamelerin toplam
beyannamelere oranı % 7 iken, 2001 yılında bu oran %28'e, 2002 yılında %43'e, 2003
yılında %51'e çıkmıştır. 2004 yılının ilk altı aylık dönemi itibariyle EVD yoluyla
beyanname tescil oranı yaklaşık % 59'dur.

•

Yürürlükte olan “Basitleştirilmiş usul uygulamaları” ile malın gümrükte bekleme
süresinin asgariye indirilmesi, zaman kayıplarının ve gereksiz harcamaların önüne
geçilmesi suretiyle ticarette gümrük işlemlerinden kaynaklanan maliyetin düşürülmesi
ve özelikle sanayi için girdi niteliğindeki malların süratle ekonomiye kazandırılması
amaçlanmaktadır. 23 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme ile
“Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” konusunda yeni bir uygulama başlatılmıştır12. Buna
göre belge sahibi kişiler, kayıt yoluyla rejim beyanı, basitleştirilmiş kontrol yöntemi,
eksik belge ve bilgiyle beyan, TOBB'ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için
ibraz zorunluluğu olmadan ATR Dolaşım belgesi düzenleme, tam beyanlı yaygın
basitleştirilmiş usulden eşyanın özelliğine bakılmaksızın yararlanma, götürü teminat
sistemi, kısmi teminat sistemi gibi kolaylıklardan faydalanabilmektedir.

•

Bu kapsamda hazırlanan kanun tasarısına ilişkin taslakta; Gümrük Kanununda geçen
bazı deyimlerin tanımları, transit rejimi, ekonomik etkili gümrük rejimleri, gümrük
yükümlülüğünün doğması ve başlamasına ilişkin tanımlar, gümrük vergisi ve para
cezalarının tebliği, düzeltme ve itiraz süreleri ile gümrük vergilerinin kesinleşme
tarihleri ve para cezaları konularında yeni düzenlemeler getirilmektedir. Avrupa Birliği
normlarına uygun olarak hazırlanan tasarı; Gümrük Kanunu’nun 248 maddesinden
79’unda Avrupa Birliği mevzuatına paralel değişiklikleri yansıtmakta ve pratik
uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm getirmektedir.

•

Aynı düzenleme kapsamında, Dahilde İşleme İzin Belgesi’nin 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren gümrük idaresi tarafından verilmesi öngörülmektedir. Diğer taraftan, Dahilde

12 Gümrük Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 23.01.2004 tarihli
Yönetmelik
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İşleme Rejimi (DİR)’ni düzenleyen mevcut yasal çerçevenin iyileştirilmesi çalışmaları
da devam etmektedir. 2004 Temmuz ayında pilot uygulamasına başlanılan bilgi
paylaşımı projesi sayesinde DİR ile ilgili verilerin anlık olarak Gümrük Müsteşarlığı ile
Dış Ticaret Müsteşarlığı arasında akışı sağlanmakta ve ilgili işlemler daha çabuk bir
şekilde tamamlanabilmektedir.
2.6.

Araştırma-Geliştirme Kapasitesinin Güçlendirilmesi
İhracat potansiyelinin artırılması ve güçlü insan kaynakları kapasitesinden daha iyi

yararlanmak üzere, Türkiye’nin araştırma-geliştirme (Ar-Ge) kapasitesinin güçlendirilmesi,
YDK üyelerinin önemle üzerinde durdukları bir konu olmuştur. Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetleri Anketi 2002 yılı sonuçlarına göre Ar-Ge faaliyetlerine GSYİH’dan ayrılan pay
binde 6,7 ve on bin işgücüne düşen tam zaman eşdeğer araştırmacı personel sayısı 13,6 olarak
gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin ifade edilen göstergelerle mütevazi ölçülerde kalan Ar-Ge kapasitesinin
güçlendirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşların gündeminde öncelik teşkil eden bir konudur. Bu
kapsamda, aşağıdaki tedbirler uygulamaya konmuştur:
•

31 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme kapsamında Ar-Ge
harcamalarının gelir/kurumlar vergisi matrahından indirimine dayalı bir sistem
getirilmiştir.

Yeni

düzenleme

ile

mükelleflerin,

işletmeleri

bünyesinde

gerçekleştirdikleri, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik Ar-Ge
harcamaları tutarının % 40’ının, yıllık beyanname ile bildirdikleri gelirlerinden
indirilmesine imkan tanınmıştır13.
•

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TEGEV) tarafından özel sektör Ar-Ge projelerinin
finansmanı için uygulanmakta olan “Teknoloji Geliştirme Finansmanı” faaliyetleri
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlıklarının sağladığı kaynak ile sürdürülmektedir. Bu
kapsamda sağlanan destekler sonucunda özel sektör Ar-Ge çalışmalarında toplam 250
milyon dolarlık bir faaliyet hacmi yaratılmış ve bugüne kadar söz konusu faaliyetlerin
%80'i aşan oranda ticarileşmesi sağlanmıştır.

•

Önümüzdeki dönemde “Bilgi ekonomisi ve İnovasyon Projesi” kapsamında teknolojik
girişimciliğin

desteklenmesi,

fikri

mülkiyet

haklarının

ticari

değer

olarak

13 Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılması Hakkında 16.07.2004 tarih ve 5228 Sayılı Kanun (R.G.
31.07.2004 / 25539)
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kıymetlendirilmesi

ve

Ar-Ge

çıktılarının

ticarileşmesinin

TEGEV

tarafından

desteklenmesi planlanmaktadır.
•

Stratejik hedeflerin tespiti için uzun vadeli teknoloji öngörü çalışmalarına destek
sağlamak amacıyla başlatılan ve TÜBİTAK eşgüdümünde sürdürülen VİZYON-2023
projesi kapsamında Teknoloji Öngörü Projesi sonuçlandırılmıştır. VİZYON-2023
Projesinin diğer alt bileşenleri olan Ulusal Teknolojik Yetenek ve Türk Araştırıcılar
Envanteri Projelerinin 2004 yılı içinde, Ulusal AR-GE Alt yapısı Projesinin ise 2005
yılında tamamlanmaları öngörülmektedir.

•

Kamu, üniversite, sanayi işbirliğini geliştirici çalışmalara ve bu işbirliğini kullanarak
kamu ve üniversitelerdeki bilgi birikiminin ekonomik ve toplumsal faydaya
dönüştürülmesine olanak sağlayan

teknopark, yenilik merkezleri ve Ar-Ge

Merkezlerinin geliştirilmesine devam edilmektedir. Bu kapsamda 6 Temmuz 2001
tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na uygun olarak Ekim
2004 itibarıyla 16 adet teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuştur. Kanun kapsamında;
o Üniversite, araştırma kurum ve kuruluşları ile sanayinin üretim sektörleri
arasında işbirliği sağlayabilecek ortamların yaratılması,
o Ülke sanayisinin uluslararası rekabet gücünü ve ihracat kapasitesini artırmaya
yönelik teknolojik bilgi üretilmesi,
o Üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirilmesi,
o Ürün kalitesinin/ standardının yükseltilmesi,
o Verimliliğin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
o

Teknolojik bilginin ticarileştirilmesi ve teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği
desteklemesi

hedeflenmiştir. Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda söz konusu Kanunun
etkinliğini artırmak üzere 2 Ocak 2004 tarihinde yapılan değişiklik ile Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketine ve bölgede faaliyet gösteren firmalara aşağıda
belirtilen muafiyetler sağlanmıştır14:
o Yönetici şirketlerin Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu’nun uygulaması
kapsamında elde ettiği kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar
vergisi
14

mükelleflerinin,

münhasıran

bu

bölgedeki

yazılım

ve

Ar-Ge

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 25.12.2003 tarih ve 5035 Sayılı Kanun (R.G. 02.01.2004 / 25334)
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faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, 31 Aralık 2013 tarihine kadar gelir ve
kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur.
o Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili
ücretleri, 31 Aralık 2013 tarihine kadar her türlü vergiden muaf tutulmuştur.
o Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının
gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulduğu süre

içinde münhasıran bu

bölgelerde ürettikleri; sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel,
internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve
hizmetleri katma değer vergisinden muaf tutulmuştur.
o Yönetici şirket, Teknoloji Bölgeleri Geliştirme Kanunu’nun uygulanması ile ilgili
işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur.
o Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile
ilgili giderlerin yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanabilmektedir.

2.7.
•

Yatırım Promosyonu İçin Kurumsal Kapasite Oluşturulması
YDK üyeleri, iş dünyasını Türkiye’nin güçlü yönleri konusunda bilgilendirecek ve ülkeye
yeni yatırımcıların çekilmesini sağlayabilecek bir yatırım promosyon kapasitesinin
oluşturulmasının, ülke açısından önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Söz konusu
kurumsal kapasite için gerekli yasal düzenlemeyi oluşturmaya yönelik olarak YOİKK
Yatırım Promosyonu Teknik Komitesi bünyesinde yürütülen çalışmalar, yatırım
promosyon fonksiyonun başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için:
o Kamu-özel sektör işbirliğine dayalı
o Esnek karar alma, harcama yapma ve personel çalıştırma imkanlarıyla birlikte
kamu kurumu olma erkine sahip
o Yeterli miktarda ve istikrarlı finansman kaynakları bulunan
bir kurumsal yapının gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, böyle bir kurumun
oluşturulmasına ilişkin yasal düzenlemenin hazırlanması sürecinde, söz konusu
unsurların tümüne sahip bir kurumun mevcut kamu yönetimi sisteminin öngördüğü
kurallar dahilinde oluşturulmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Teknik
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Komite’nin bu kapsamdaki çok sayıda alternatif model üzerinde yaptığı detaylı
araştırmalarla da bu sonuç teyit edilmiştir.
•

Teknik Komite üyeleri, bu durumda Türkiye’nin yatırım promosyonu konusunda
kapasitesinin güçlendirilmesi gerekliliğini de dikkate alarak aşağıda belirtilen çerçevede
bir yaklaşımın uygulamaya geçirilmesini benimsemişlerdir:


Hazine Müsteşarlığı bünyesinde doğrudan yabancı yatırımlarla ilgili diğer işlerle
birlikte halen yürütülmekte olan promosyon fonksiyonunun, Teknik Komite’nin
yaklaşımını yansıtmak üzere yeniden tasarlanması ve genişletilmiş imkanlarla
kapasitesinin güçlendirilmesi,



Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanacak olan yıllık “doğrudan yabancı
yatırım promosyonu faaliyet planı”nın, hedefleri, kapsamı ve gereksinmeleri ile
birlikte Teknik Komite’de görüşülerek, uygulama konusunda tüm ilgili
kurumların desteğinin sağlanması,



Hazine Müsteşarlığınca, uygulanacak olan bir yıllık faaliyet planı için belirlenecek
olan ölçülerde finansal kaynak ve personel sağlanarak yeterli kapasitesinin
oluşturulması,



Uygulanacak olan plan kapsamında yer alan faaliyetlerin, Teknik Komite’de özel
sektörü temsil eden sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi ve
ortaya çıkacak olan gereksinimler doğrultusunda ilgili tüm kamu kurumlarından
destek sağlanması,



Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülecek olan faaliyet planının öngörülen bir
yıl sonunda Teknik Komite üyeleri tarafından değerlendirilmesi; yürütülen
faaliyetlerin etkinliğini azaltan kurumsal yapı, kapasite ve ilgili yasal
düzenlemelerden kaynaklanabilecek kısıtlamaların ve aksaklıkların tespit
edilmesi ve sonraki dönemde yatırım promosyonu için gerekli kurumsal
kapasitenin etkinliğini artırmak üzere alınacak tedbirler konusunda karar
verilmesi,



Teknik Komite üyeleri, uygulanacak olan bir yıllık faaliyet planı dönemini,
yatırım promosyonu için etkin bir kurumsal kapasite oluşturulması için mevcut
koşulların yeterliliğini ölçmek ve gözlemlemek bakımından da bir geçiş dönemi
olarak kabul etmişlerdir.
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2.8.

Altyapı İmkanlarının Geliştirilmesi
YDK üyeleri Türkiye’de ulaşım, telekomünikasyon ve enerji gibi altyapı imkanlarının

geliştirilmesinin yatırımlar açısından elverişli bir ortam yaratılmasına sağlayacağı katkıya
dikkat çekmişlerdir.
Türkiye’nin büyüme dinamiklerine uygun şekilde altyapı imkanlarının iyileştirilmesi
konusunda izlenmekte olan politikaların hedefi, YDK’nın bu tespitiyle örtüşmektedir. Son
yıllarda tamamlanan çok sayıdaki yatırım projesi, altyapı eksikliklerinin yatırım ortamı
üzerindeki olumsuz etkisini önemli ölçüde azaltmıştır. Bununla birlikte, iş aleminin hızlı
büyüme eğilimine paralel olarak artan altyapı gereksiniminin aynı çabuklukla karşılanması,
kamu yatırımlarına tahsis edilebilir kaynakların büyüklüğü ile sınırlı kalmaktadır. Üç anahtar
sektörde belirlenen öncelikli altyapı ihtiyaçları aşağıda detaylandırılmaktadır.
2.8.1.

Ulaştırma
Ülke ekonomisinin ve sosyal hayatın gereksinimlerine uygun ulaştırma alt yapısını

oluşturmak üzere, gerekli stratejileri geliştirecek bir ulaştırma ana planı hazırlıkları devam
etmektedir. Ayrıca, Türkiye’nin Avrupa Birliği ulaşım ağları ile entegrasyonunu sağlamak
üzere, ulaşım akslarını belirleyecek olan TINA (Transport Infrastructure Needs Assessment)
çalışması hazırlıklarına başlanmıştır.
Yurt içi yük ve yolcu taşımalarında karayolu % 90’ın üzerinde payla ağırlığını
korumaktadır. 2004 yılı Yatırım Programı çerçevesinde ulaştırma sektörüne tahsis edilen
toplam yatırım ödeneğinden; karayolu % 52, demiryolu % 23, boru hattı % 13, havayolu % 9 ve
denizyolu % 3 pay almıştır.
•

Demiryolu ulaşımı altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak 2004-2008 yıllarını
kapsayan Beş Yıllık Plan döneminde 2,470 km yolun yenilemesi, 2.431 km sinyalizasyon
tesisi yapılması, 2.555 km elektrifikasyon tesisi yapılması, 2.813 adet yük ve 50 adet
yolcu vagonu imal edilmesi programlanmıştır.

•

Ankara-İstanbul arasında hızlı tren standartlarına göre hazırlanan projenin yakın
gelecekte tamamlanması hedeflenmektedir.
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Türkiye’deki Demiryolu Ağı

•

Teknik olarak bağlantı hattı kurulması mümkün olan organize sanayi bölgeleri
demiryolu ağına bağlanmış ve Kara Konteyner Terminalleri kurma çalışmalarına da hız
verilmiştir. Ankara-Sincan, Gaziantep Organize Sanayi Bölgeleri’ne bağlantı hattı
kurulmuş olup, Manisa, Kayseri ve Eskişehir-Hasanbey Organize Sanayi Bölgeleri’nde
ise çalışmalar devam etmektedir. Gaziantep Konteyner Terminali tamamlanarak
hizmete açılmıştır. Ankara, Balıkesir, Konya, Kahramanmaraş, Denizli ve Kayseri'de ise
terminal kurma çalışmaları sürdürülmektedir.

•

5 Haziran 2003 tarihli Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla, demiryolu hatlarında özel
sektörün kendi araçlarıyla işletmecilik yapabilmesine imkan sağlayacak gerekli yasal
düzenleme yapılmıştır.

•

Çanakkale Limanı’nın Altyapısı 1999 yılında tamamlanmıştır. Bir milyon ton yük
kapasiteli üst yapı tesisleri projesinin yap-işlet-devret modeli ile ihalesi sonuçlandırılmış
ve 2004 yılında yapımına başlanmıştır.

•

İzmir Limanının idari ve kurumsal yapısını iyileştirmek ve Avrupa Birliği ile
Uluslararası

Denizcilik

Örgütü

(International

Maritime

Organization-IMO)

düzenlemelerine uyum sağlamak için gerekli değişiklikleri yapmak üzere başlatılan
çalışma tamamlanmıştır.
•

Boğazlardaki gemi trafiğini düzenleyen “Türk Boğazları Gemi Trafik Kontrol Sistemi
Projesi” işletmeye alınmıştır. 2005 yılında Türk Boğazları Gemi Trafik Kontrol
Sistemi'ne ilave olarak Trafik Gözetleme İstasyonlarının inşaatının ihale edilmesi
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hedeflenmektedir.
•

Avrupa Birliği ve Akdeniz Havzası Ülkeleri karşısında rekabet imkanı sağlamak üzere bu
ülkelere göre Türkiye’de çok yüksek olan liman ücret tarifelerinde, 1 Ağustos 2003
tarihinden itibaren % 50’ye varan oranlarda indirim yapılmıştır.

•

2004 yılında Türkiye’de havayolu yolcu trafiğinin, bir önceki yıla göre dış hatlarda %31
artarak 33 milyon yolcuya, iç hatlarda %43 artarak yaklaşık 30 milyon yolcuya ulaşması
beklenmektedir. 2005 yılında havalimanı ve meydanlarında yolcu trafiğinin, iç ve dış
hatlar toplamında 2004 yılına oranla %10 artış sağlayarak 50,6 milyon yolcu seviyesine
ulaşacağı tahmin edilmektedir. Havayolu trafiği daha çok Atatürk, Antalya, Esenboğa,
Adnan Menderes, Dalaman, Bodrum/Milas, Adana ve Trabzon Havalimanlarında
yoğunlaşmaktadır. Bu tesislerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik yatırımlar ile
hizmet standartlarının yükseltilmesi ve Türkiye hava sahasında hava trafik kontrolü
hizmetlerinin modernize edilmesi, sektör açısından öncelik arzeden konulardır. Bu
doğrultuda;
o Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar Terminal Binasına ilave tesis yapılarak 14
milyon yolcu olan yıllık kapasite, 7 Mayıs 2004 tarihinde 20 milyona
çıkarılmıştır.
Türkiye’deki Hava Liman ve Meydanları

o Devam etmekte olan Antalya Hava Limanı Dış Hatlar Terminali ve Dalaman
Hava Limanı Dış Hatlar Terminali genişletme projeleri 2005 yılında
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tamamlandığında yolcu kapasiteleri 5 Milyona çıkacaktır. Ayrıca, 2006 yılında
tamamlanacak

olan

yeni

terminaller

ile

yolcu

kapasitesi,

Esenboğa

Havalimanı’nda 10 milyona; İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda ise 5
milyona çıkarılacaktır.
o Güneydoğu Anadolu Projesinin gelişen ekonomisine hizmet vermek üzere inşaat
çalışmaları

sürdürülen

2,5

milyon

yolcu

kapasiteli

GAP

Uluslararası

Havalimanı’nın 2007 yılında tamamlanarak hizmete girmesi planlanmıştır.
•

Uçaklarda kullanılan akaryakıttaki özel tüketim vergisinin kaldırılması ile havayolu
şirketlerinin maliyetlerinde ve fiyat seviyesinde önemli ölçüde düşüş sağlanmıştır.
Bunun akabinde, artan talebe cevap vermek amacıyla son iki yılda 4 adet firma tarifeli iç
hat seferlerine başlamıştır. 2005 yılında da, yeni firmaların pazara girmeleri
beklenmektedir.

•

THY filosunun, mevcut 74 uçak ve 12.147 koltuk kapasitesinin, alım sözleşmesi
imzalanan ve 2005 yılı içinde teslim edilmesi öngörülen 51 adet uçak ile genişletilmesi
planlanmaktadır.

•

2004 yılında, şehirler arası yolcu taşımalarının %94’ünün, yük taşımalarının ise
%90’ının karayolu ile gerçekleştirileceği beklenmektedir. Böylesine yoğun talep gören
karayolları altyapısının hızla genişletilmesi ve iyileştirilmesi yurt içi ulaşımın güvenli ve
ekonomik bir şekilde sağlanması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu
kapsamda;
o Avrupa Birliği Mali Destek Programı kapsamında ele alınan ve karayolu
sektöründe Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yapılması gereken düzenlemeleri,
personel eğitimini ve trafik denetimlerinin güçlendirilmesini içeren Karayolu
Sektörüne Destek Projesi 2004 yılı programına alınmıştır.
o 2004 yılı sonunda, yıl içinde 48 km otoyol ve bağlantı yolunun trafiğe açılması ile
toplam otoyol uzunluğu 1.940 km'ye ulaşmış olacaktır.
o Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu güvenli, ekonomik ve rahat erişebilirliği sağlayacak
bir karayolu ulaşımını tesis etmek üzere 2002 yılı sonu itibariyle yapımına
başlanan bölünmüş yol yapım çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu kapsamda,
kapasite yetersizliği bulunan veya yakın gelecekte yetersiz kalacak kesimler
belirlenmiş ve hedeflenen toplam 15.000 km bölünmüş yolun 5.600 km’sinin
öncelikle tamamlanmasına karar verilmiştir. 2003 yılında 158 projede çalışılarak
1.600 km'lik bölünmüş yol tamamlanmış ve hizmete sunulmuştur.
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2002 yılı sonu itibariyle Türkiye’deki mevcut bölünmüş yol uzunluğu 3.859 km iken,
yürütülen projeler sonucunda 2003 yılında bugüne kadar yapılanın yarısına yakın yol yapımı
gerçekleştirilmiştir. 2004 yılında bu anlayışla çeşitli bölgelerde 3.000 km bölünmüş yol
çalışması yürütülmüştür. Eylül 2004 itibarıyla bu güzergahların 1.000 km’lik bölümü
tamamlanmış olup, bu rakamın yıl sonuna kadar 2.000 km’yi aşması beklenmektedir. 2005 yılı
içinde yaklaşık 3.000 km bölünmüş yolun tamamlanması hedeflenmektedir.
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2.8.2.
•

Telekomünikasyon
Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) pazarı 2003 yılında bir önceki yıla
göre %12 oranında büyüyerek 10,3 milyar ABD Dolarlık bir hacme ulaşmıştır.
2004 yılında da pazardaki büyümenin %16 düzeyinde devam etmesi ve toplam
pazar

büyüklüğünün

yaklaşık

11,9

milyar

ABD

Dolarına

ulaşması

beklenmektedir. 2004 yılında pazarın, yaklaşık 9,6 milyar ABD Dolarlık
kısmının telekomünikasyon sektörü, kalan 2,3 milyar ABD Dolarlık kısmının ise
bilgi teknolojilerinden oluştuğu tahmin edilmektedir. 2005 yılında, kamu ve
özel sektörün bilgi teknolojisi yatırımlarının artması ve telekomünikasyon
pazarının

tümüyle

serbestleşmesi

sonrasında

elektronik

haberleşme

hizmetlerinin çeşitlenmesi ve yaygınlaşmasıyla BİT pazarının 2004 yılına
oranla yaklaşık % 15,6 oranında büyüyerek 13,8 milyar ABD Doları seviyesine
ulaşacağı tahmin edilmektedir.
•

Elektronik Haberleşme Kanununun hazırlanmasına yönelik olarak Ulaştırma
Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar tamamlanmış ve kanun
tasarısı taslağı görüşleri alınmak üzere ilgili taraflara gönderilmiştir.
Telekomünikasyon sektöründe ihtiyaç duyulan ikincil düzenlemelerin büyük
kısmı tamamlanmış olup, Avrupa Birliği’nin telekomünikasyon alanındaki Yeni
Düzenleyici

Çerçevesine

uyum

açısından

eksikliklerle

ilgili

çalışmalar

Telekomünikasyon Kurumu tarafından yürütülmektedir.
•

2004 yılı Eylül ayı itibarıyla, 23 adet uydu telekomünikasyon hizmeti, 3 adet
uydu platform hizmeti, 7 adet GMPCS mobil telefon hizmeti, 12 adet karasal
hatlar üzerinden veri iletimi hizmeti, 40 adet uzak mesafe telefon hizmeti, 4
adet ortak kullanımlı telsiz hizmeti için toplam 89 adet İkinci Tip
Telekomünikasyon Ruhsatı verilmiştir. Ayrıca, 110 adet internet servis
sağlayıcısına da genel izin verilmiştir.

•

Türk Telekom tarafından 2004 yılında devreye alınan sayısal abone hatları
(xDSL – ADSL, vb.) ile genişbant erişimi konusunda önemli bir aşama
kaydedilmiş ve DSL kullanıcı sayısı Haziran 2004 itibarıyla 137 bine ulaşmıştır.
DSL’nin henüz yeterince yaygınlaşmamış olması, alternatif internet erişim
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yöntemlerindeki düşük hız ve satın alma gücüne göre yüksek fiyat, pazarın
gelişimini kısıtlayan önemli nedenler olarak değerlendirilmektedir.
•

29 Ocak 2000 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemede öngörüldüğü şekilde
Türk Telekom’un ses ve bununla ilgili alt yapı tekeli 2004 yılı başında sona
ermiştir15. Bu tarih itibarıyla tüm telekomünikasyon hizmetleri serbest rekabet
ortamında ilgili hizmet alanında yetkilendirilmiş özel işletmeciler tarafından da
sunulabilmektedir. Telekomünikasyon Kurumu, ses iletimi hizmetlerinde
yetkilendirmelere 2004 yılı Mayıs ayında başlamış, bu kapsamda Eylül 2004
itibarıyla 40 işletmeciye uzak mesafe telefon hizmetleri lisansı verilmiştir.

•

Türk Telekom kalite ve verimlilik amaçlı yaklaşık 100 Milyon Dolarlık bilgi
sistemleri projelerini gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, yurt dışı internet çıkış
kapasitesi % 200 artırılmış; İstanbul-İtalya denizaltı fiber optik kablo projesi ile
de yurt dışı internet çıkış kapasitesinin 1.4 Terabyte kadar çıkarılması
sağlanmıştır.

•

Türk Telekom tarafından kamu kurumları, KOBİ’ler, belediyeler ve benzeri
kuruluşlara verilecek olan data merkezi hizmeti ile bu gibi kuruluşlar, veri
maliyetleri ve işletme giderlerinde %60’lara varan tasarruf imkanına
kavuşacaktır.

•

2 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme ile TÜRKSAT Uydu
Haberleşme ve İşletme A.Ş. kurulmuş olup, daha önce Türk Telekom tarafından
yürütülen uydu hizmetleri, bu şirket tarafından yürütülmeye başlanmıştır16.
Ayrıca mevcut uyduların tam kapasite ile hizmet vermesi amacıyla, kullanım
ücretlerinde %30 oranında indirim yapılmıştır. Böylece atıl kapasitedeki
uydulara yeni kullanıcılar kazandırılarak kapasite kullanımları artırılmıştır.

2.8.3.
•

Enerji
Elektrik enerjisinde özel sektörün daha aktif katılımını temin için, elektrik
enerjisi piyasasının serbestleştirilmesi yönünde, yasal çerçevede, önemli
adımlar atılmıştır. 3 Mart 2001 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası
Kanununa ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.
Henüz tamamlanmamış olan ve serbest piyasanın çalışması için önem arzeden

15
16

27.01.2000 tarih ve 4502 sayılı Kanun (R.G. 29.01.2000 / 23948)
16.06.2004 tarih ve 5189 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (R.G.02.07.2004 / 25510)
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Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği, Talep Tahminleri Yönetmeliği, Arz
Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği ve Ölçüm Yönetmeliğinin çıkarılmasına
ilişkin hazırlıklar sürdürülmektedir.
•

Elektrik Piyasası Kanunu ile öngörülen rekabetçi serbest piyasa yapısının
işlerlik kazanmasında ciddi bir ilerleme kaydedilememiş ve gelinen aşamada
hedeflenen piyasa yapısına doğrudan bir geçişin zorluğu dikkate alınarak, belirli
bir geçiş dönemini öngören, Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme
Stratejisi Belgesi, Yüksek Planlama Kurulu Kararı olarak 17 Mart 2004
tarihinde yayımlanmıştır. Strateji Belgesi, nihai hedef olan serbest piyasanın
oluşturulması için gerekli adımları tanımlamış ve bu adımların atılmasını bir
takvime bağlamıştır. Belge uyarınca;
o Elektrik dağıtım sisteminin 21 bölge olarak yeniden yapılandırılması,
o Kamu elektrik üretim varlıklarının portföy üretim şirketleri olarak
yapılandırılması,
o Maliyet bazlı tarife uygulamasına geçilmesi, ancak ilk uygulama dönemi
boyunca ülke çapında aynı abone gruplarına eşit fiyatla satış yapılmasını
sağlamak için fiyat eşitleme mekanizmasının kurulması,
o Dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesi işlemlerinin 2005-2006 yılları
içerisinde gerçekleştirilmesi,
o Üretim

varlıklarının

özelleştirilmesi

işlemlerinin

piyasa

yönetim

sisteminin işler hale geleceği Temmuz 2006 tarihi itibarıyla başlatılması
öngörülmektedir.
•

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının teşviki ve desteklenmesi için ilgili
tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile "Yenilenebilir
Enerji

Kaynaklarının

Kullanımına

ilişkin

Kanun

Tasarısı

Taslağı”

hazırlanmıştır. Kanun Tasarısı Taslağının yasalaşması ile yenilenebilir
kaynakların yaygınlaştırılması, ekonomiye kazandırılması, kaynak çeşitliliğinin
artırılması, emisyonların azaltılması, atıkların değerlendirilmesi, çevrenin
korunması, altyapı imkanlarının geliştirilmesi mümkün olacaktır.
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2.9.

Eğitim ve Öğretime Yapılan Yatırımların Artırılması
•

2003-2004 öğretim yılında Türkiye’de okullaşma oranları, okul öncesi eğitimde
%12,5’e, ilköğretimde %96,1’e, orta öğretimde %30,3’ü mesleki teknik eğitim ve
%66,1’i genel lise eğitimi olmak üzere toplam %96,1’e, yüksek öğretimde ise
%36,8’e ulaşmıştır.
Eğitim Kademelerinde Öğrenci Sayıları ve Okullaşma Oranları
2001-2002

Öğrenci
Sayısı (Bin)

Okul Öncesi Eğitim(1)
İlköğretim
Orta Öğretim
a) Genel Lise
b) Mes.ve Teknik Eğitim
Yüksek Öğretim(2)
- Örgün Öğretim(3)
- Açık Öğretim
Yaygın Eğitim

2002-2003

Okullaşma
Oranı (%)

Öğrenci
Sayısı (Bin)

2003-2004

Okullaşma
Oranı (%)

Öğrenci
Okullaşma
Sayısı (Bin) Oranı (%)

256

9,1

320

11,2

358

12,5

10 531

99,9

10 332

96,4

10 480

96,1

2 808

73,8

3 035

81

3 593

96,4

1 909

50,2

2 054

54,8

2 464

66,1

899

23,6

981

26,2

1 129

30,3

1 664

30,8

1 894

35,4

1 946

36,8

1 142

21,1

1 232

23

1 294

24,5

522

9,7

662

12,4

652

12,3

3 211

-

3 039

-

2 879

-

Kaynak: YÖK, MEB, DPT

(1) 4-5 yaş nüfusuna göre hesaplanmıştır.
(2) Askeri ve polis yüksek öğretim kurumları hariçtir.
(3) Okullaşma oranları hesabında lisansüstü eğitimdeki öğrenciler dahil edilmiştir.

•

Türkiye’nin insan kaynakları kapasitesi niteliklerinin artırılmasının ülkedeki
yatırım ortamı üzerindeki doğrudan olumlu etkisi, bu alanda ciddi tedbirlerin
alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda, ülkenin eğitim politikasından
sorumlu Milli Eğitim Bakanlığı’nca çeşitli tedbirler alınarak bir taraftan eğitim
altyapısının kalitesinin artırılması hedeflenmekte, diğer taraftan her yıl
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ortalama yaklaşık %2 oranında artan nüfusun eğitim ihtiyacının uluslararası
standartlarda karşılanması planlanmaktadır.
•

Türkiye’nin sınırlı bütçe imkanlarına karşın son yıllarda eğitime sağlanan
kaynaklardaki artışlar konuya atfedilen önemi göstermesi bakımından iyi bir
göstergedir. Genel bütçeden Milli Eğitim Bakanlığı’na ayrılan

tutar, 2003

yılında bir önceki yıla göre %31.4; 2004 yılında ise %26.3 oranında artırılmıştır.
Bakanlığın bütçeden aldığı tutar, 2003 yılında konsolide bütçenin %6.91 iken
2004 yılında 8.54’üne çıkarılmıştır. Bakanlığın bütçeden aldığı pay 2003
yılında GSMH’nın %2.85’ini; 2004 yılında ise öngörülen GSMH’nın %3.06’sını
teşkil etmektedir. Eğitim, 2004 yılında ilk defa bütçeden en fazla kaynak ayrılan
kalem olmuştur.
•

2004 yılında genel bütçe ve il özel idareleri kaynakları ile 1.642 öğretim binası
ve 18.253 derslik tamamlanarak 536.200 öğrencilik ek kapasite sağlanmıştır.
Bunun yanı sıra, 24 Nisan 2003 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme17 ile
sağlanan vergi indirimi sonucunda 2004 yılı Eylül ayı itibarıyla 404 yeni okul ve
188 ek bina olmak üzere toplam 7.027 derslik inşasına, 149 okulun onarımına,
199 okulun donanımına ve yaklaşık 191 bin m2 arsa temin edilmesine yönelik
protokoller imzalanmıştır.

•

Orta öğretim kurumlarında eğitim öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması, ders
türü ve yükünün azaltılması, genel ve mesleki orta öğretimde 9. sınıfın genel
kültür dersleri ortak olacak biçimde düzenlenerek, öğrencilere programlar arası
yatay ve dikey geçiş imkanı verilmesi ve mesleki eğitimde geniş meslek alanları
temelinde modüler esaslı eğitime geçilerek meslekte uzmanlaşmanın daha ileri
eğitim kademelerinde sağlanmasına ilişkin bir yapı üzerinde çalışmalar devam
etmektedir.

•

Avrupa Birliği ve OECD normlarına uygun olarak zorunlu eğitim süresinin 12
yıla çıkarılma çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülmektedir.

•

2003-2004 dönemi itibarıyla, üniversitelerdeki birim sayılarında bir önceki
sınırlı ölçüde bir artış sağlanmıştır. Üniversite sayısı 53’ü devlet üniversitesi
olmak üzere 76’dan 77’ye, fakülte sayısı 551’den 573’e, meslek yüksek okulu

17

09.04.2003 tarih ve 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (R.G. 24.04.2003 / 25088)

35

YDK İlerleme Raporu

sayısı 446’dan 469’a, enstitü sayısı 207’den 215’e yükselmiş ve 175 olan yüksek
okul sayısında bir değişiklik olmamıştır.
•

2003-2004 öğretim yılında, öğretim üyesi sayısı bir önceki yıla göre % 5,27
oranında artarak 29.075’e ve öğretim elemanı sayısı % 3,95 oranında artarak
77.065’e yükselmiştir. Buna karşılık, toplam öğrenci sayısı % 2,76 oranında
artışla 1.946.442’ye ve örgün öğrenci sayısı da % 5,02 oranında artarak
1.294.172’ye yükselmiştir. Bu çerçevede, Türkiye’de öğretim üyesi başına düşen
örgün eğitimdeki öğrenci sayısının 44,5’e, öğretim elemanı başına düşen örgün
eğitim öğrenci sayısının 16,8’e düşmesiyle sınırlı ölçüde bir iyileşme
sağlanmıştır.

•

Nitelikli ara eleman yetiştirilmesi ve mesleki eğitimin yüksek öğretim
sistemindeki payının % 30 seviyesine çıkarılması hedefi doğrultusunda, sınavsız
geçiş uygulaması dahilinde 2004-2005 eğitim-öğretim yılında meslek yüksek
okullarına 193.504 öğrencilik kontenjan ayrılmış ve ilk aşamada 115.422
öğrenci yerleştirilmiştir.

2.10.

Yatırımlar İçin Arazi ve Arsa Temin Edilmesi
Türkiye’de yasal düzenlemelerle belirlenen özellikli yatırım bölgelerini üç grupta

toplamak mümkündür: Temel olarak büyük ölçekli yatırımlar için tasarlanan Endüstri
Bölgeleri; yüksek teknoloji yatırımları için oluşturulan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile
diğer yatırımlar için tahsis edilen Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri.
•

Endüstri Bölgeleri
o 19 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Endüstri Bölgeleri Kanunu ile
yerli ve yabancı yatırımcılara yer tahsisinin yapılması, yatırımların teşvik
edilmesi, yurt dışında çalışan Türk işçilerinin tasarruflarının Türkiye'de
yatırıma

yönlendirilmesi

ve

doğrudan

yabancı

yatırım

girişinin

artırılması hedeflenmiştir. İlgili mevzuat çerçevesinde, yatırımcılardan
gelen endüstri bölgesi kurma talepleri değerlendirilerek, uygun
görülenler için belirlenen arazi Hazine adına kamulaştırılmakta veya
Maliye Bakanlığı tarafından endüstri bölgesi olarak kullanılmak üzere
tahsisi

yapılmaktadır.

Endüstri

Bölgeleri

Kanunu,

uygulamada
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karşılaşılan aksaklıkları gidermek ve yatırım yeri temini konusunda
getirilmek istenen tedbirlere etkinlik kazandırmak amacıyla 1 Temmuz
2004 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir düzenleme ile değiştirilmiştir18.
o Kanun uyarınca, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülmesi
ve bedeli ilgili yatırımcı tarafından karşılanması suretiyle, endüstri
bölgesi olarak ilan edilen arazinin kamulaştırılması mümkündür.
Endüstri bölgesi olarak ilan edilen arazilerin kamulaştırma bedelleri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinden karşılanmış ise, bu taşınmaz
mallar üzerinde sözleşmesinde belirtilen süre kadar yatırımcılar lehine
bedeli

karşılığında,

kamulaştırma

bedeli

yatırımcılar

tarafından

karşılanmış ise yatırımcılar lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis
edilebilmektedir.
o Endüstri Bölgeleri Kanunu çerçevesinde belirli niteliklere sahip münferit
bir sanayi yatırımı gerçekleştirmek amacıyla, yatırımı gerçekleştirecek
yerli ve/veya yabancı gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca uygun görülen alanların, Bakanlar Kurulu
tarafından münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesi de mümkündür.
o Endüstri bölgelerinde yapılacak yatırımlar için ÇED olumlu kararı veya
ÇED gerekli değildir kararı verilmesi durumunda ilgili kurumlarca başka
hiçbir işleme gerek kalmaksızın on beş gün içinde irtifak hakkı dahil,
gerekli tüm izin, onay ve ruhsatlar verilmektedir. ÇED raporu işlemleri
de

dahil

olmak

üzere

tüm

bu

işlemler

üç

ay

içerisinde

tamamlanmaktadır.
•

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)
o Üretimde buluşların geliştirilmesine kaynak teşkil eden araştırmageliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik bir düzenleme olarak
6 Temmuz 2001 tarihinde yürürlüğe giren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu ile, yüksek teknoloji içeren yatırımlar için özel yatırım alanları
oluşturulması hedeflenmiştir. Daha önce ifade edildiği üzere, 2 Ocak

18 Endüstri Bölgeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında 22.06.2004 tarih ve 5195 Sayılı Kanun (R.G.
01.07.2004 / 25509)
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2004 tarihinde yapılan yasal düzenleme ile TGB’nde faaliyet gösteren
firmalara önemli vergi avantajları da sağlanmıştır19.
o Yüksek teknoloji yatırımları için yatırım yeri tahsisine ilişkin imkanlar da
sağlayan söz konusu yasal düzenleme kapsamında bugüne kadar 16 adet
TGB kurulmuştur. 4 Ağustos 2004 tarihi itibariyle kuruluş izni verilen
TGB’inden aşağıda sıralanan 7’si faaliyete geçmiş bulunmaktadır:
1. ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi
2. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Teknoparkı
3. İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
4. Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi
5. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Teknopark Teknoloji Geliştirme
Bölgesi
6. Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi
7. İTÜ Arı Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi
•

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri
o OSB, imalat sanayi yatırımlarının uygun görülen alanlarda belirli bir
plan dahilinde yapılanmasını sağlamak amacıyla gerekli alt yapı
hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek tesislerle donatılıp tahsis
edilmesiyle oluşturulan ve işletilen, mal ve hizmet üretim bölgeleridir.
Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgesi

Sayısı

Yatırımcıya
Tahsisi
Yapılan Alan
(ha)

Yatırımcıya
Tahsisi
Yapılmayan
Alan (ha)

Toplam
Alan (ha)

Tamamlanan ve hizmete sunulan

76

11.153

1.881

13.034

Yerleştirme ve altyapı çalışmaları
devam eden

149

4.230

4.657

8.887

Yer seçimi çalışmaları devam eden

58

26.011

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
19

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 25.12.2003 tarih ve 5035 Sayılı Kanun (R.G. 02.01.2004 / 25334)
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o OSB, uygun görülen yerlerde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının onayı ile
kurulmaktadır. Türkiye’de 54 ilde yer seçimi, kamulaştırma çalışmaları
ve altyapısı tamamlanmış 76 adet OSB bulunmaktadır. Halen
Türkiye’nin muhtelif illerinde tamamlama çalışmaları çeşitli aşamalarda
devam eden 207 OSB’nin 99’nun da 2004 yılı yatırım programı
kapsamında tamamlanması beklenmektedir.
o Küçük sanayici ve esnafların yer bulma ihtiyacını karşılamak üzere gelen
taleplere istinaden oluşturulan küçük sanayi siteleri için Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı’nca önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu tür
yapılanmalar için arazi tahsisi mümkün olabildiği gibi, altyapılarının
tamamı, üst yapılarının ise % 70'ine kadar olan kısmı sağlanan uygun
koşullu krediler ile desteklenmektedir. Türkiye’de tamamlanmış ve
işletilmekte olan 372 küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. 2004 yılı
yatırım programında yer alan 13 yeni küçük sanayi sitesinin de yıl
sonunda faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.
•

Yatırımlar için arazi ve arsa temini konusunda yatırımcılara kolaylık sağlamak
üzere son dönemde önemli tedbirler uygulamaya konmuştur:
o 6 Şubat 2004 tarihinde yürürlüğe giren yasal düzenleme kapsamında
organize sanayi bölgelerindeki tahsis edilmemiş parsellerin bedelsiz
olarak yatırımcılara tahsisine başlanmıştır20.
o Düzenlemenin

yürürlüğe

girmesinin

ardından

2.010’u

henüz

tamamlanmamış OSB’lere olmak üzere, toplam 3.054 adet arsa tahsisi
başvurusu yapılmıştır. Söz konusu başvuruların 829’u için arsa tahsisi
yapılmıştır. Organize sanayi bölgelerinde bedelsiz yatırım yeri tahsisine
yönelik talep, ağırlıklı olarak Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde
yoğunlaşmaktadır. İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da söz
konusu imkandan faydalanmak üzere başvuruda bulunan ve tahsis
yapılan yatırımlar da bulunmaktadır.

20 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 29.01.2004 tarih ve
5084 Sayılı Kanun (R.G. 06.02.2004 / 25365)
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o Hazineye ait taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacına yönelik
olarak Maliye Bakanlığınca, son bir yıl içinde 13.035.853 m2’lik toplam
45 adet taşınmaz, yatırımcılara bedelsiz devredilmiştir.
o Aynı kapsamda değerlendirilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından
tespit edilen 750 adet taşınmaz mal www.milliemlak.gov.tr internet
sitesinde ilan edilmiştir.
o 2004 yılı içinde organize sanayi bölgesi amaçlı 7.491.740 m2, küçük
sanayi sitesi amacıyla kooperatiflere 126.250 m2; yine küçük sanayi sitesi
amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına 58.548 m2 taşınmaz satışı
gerçekleştirilmiştir. 2004 yılı itibariyle, turizm yatırımı amaçlı olarak 11
turizm yatırımcısına 376.245,17 m2’lik taşınmazın üst hakkı tesis
edilmiştir.
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5084 Sayılı Kanun Kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Arsa
Desteği Sağlanan İller

KIRKLARELI
EDIRNE
TEKIRDAG

ISTANBUL
KOCAELI
YALOVA

CANAKKALE

BURSA

7
15 4
14

6

BOLU

12

SAKARYA

29

ARTVIN

12
26

5

1

33

BILECIK

BALIKESIR
ESKISEHIR

ANKARA

7

KUTAHYA

MANISA

2

34

IZMIR

4

KONYA
AYDIN

ISPARTA

9

BURDUR

18
14
23

KAYSERI

3

5

27
ICEL

Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz
Arsa Desteği Sağlanan İller
1
ÇORUM
2
ELAZIĞ
3
KAHRAMANMARAŞ
4
KARABÜK
5
KARAMAN
6
KASTAMONU
7
KIRIKKALE
8
KİLİS
9
NEVŞEHİR
10
NİĞDE
11
RİZE
12
SAMSUN
13
TRABZON
14
TUNCELİ
15
ZONGULDAK

21

9

16
3

GAZIANTEP

8

10

25
11

2
13

1

ADANA
ANTALYA

6

15

30

10

DENIZLI
MUGLA

36
22

11

13

17

31

8
24

20

35

28
32

19

HATAY

Organize Sanayi Bölgelerinde Bedelsiz Arsa ile
Birlikte Vergi, Sigorta Primi ve Enerji Desteği
Sağlanan İller
1
ADIYAMAN
19
HAKKARI
2
AFYON
20
IĞDIR
3
AĞRI
21
KARS
4
AKSARAY
22
KIRŞEHİR
5
AMASYA
23
MALATYA
6
ARDAHAN
24
MARDİN
7
BARTIN
25
MUŞ
8
BATMAN
26
ORDU
9
BAYBURT
27
OSMANİYE
10
BİNGÖL
28
SİİRT
11
BİTLİS
29
SİNOP
12
ÇANKIRI
30
SİVAS
13
DİYARBAKIR
31
ŞANLIURFA
14
DÜZCE
32
ŞIRNAK
15
ERİNCAN
33
TOKAT
16
ERZURUM
34
UŞAK
17
GİRESUN
35
VAN
18
GÜMÜŞHANE
36
YOZGAT

o Yatırımlar için yer tahsisi açısından büyük önem taşıyan, Türkiye’de
arazi envanteri çıkarılması ve sanayinin coğrafi dağılımının belirlenmesi
konularında ilgili kurumlar tarafından çeşitli projeler yürütülmektedir.
 Tarım

ve

Köyişleri

Bakanlığı

tarafından,

arazi

kullanımı

planlamasına yönelik güncel veri tabanları oluşturmak amacıyla
2005-2007 yıllları arasında uygulanacak olan “Türkiye Toprak
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Kaynaklarının Etüdü ve Veri Tabanı Projesi” ile toprakların
özellikleri ve arazi kullanım durumu konusunda güncel ve sağlıklı
bilgiler elde edilmesi mümkün olacak; yatırımcılar açısından daha
sağlıklı bir planlama yapabilme imkanı yaratılacaktır.
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından başlatılan ve iki yılda
tamamlanması
kapsamında,

planlanan
Türkiye’nin

“Sanayi
sanayi

Bilgi

Sistemi

envanteri

Projesi”

çıkarılacak

ve

oluşturulan veriler sayısal haritalara işlenerek internet üzerinden
ihtiyaç duyan tüm kesimlerin erişimine açılacaktır.
•

Yatırımlar için arazi ve arsa temini konusunda yatırımcıların karşılaştıkları
problemlere, ilgili tüm kamu kurumlarının ve özel sektörü temsil eden sivil
toplum örgütlerinin katılımıyla çözüm üretmek üzere çalışmalarını sürdüren
YOİKK Yatırım Yeri Teknik Komitesi, aşağıda belirtilen konulardaki gelişmeleri
takip etmektedir:
o Plan hazırlama ve onay sürecinin kısaltılması; planlama bütünlüğünün
ve alt/üst ölçekli planlar arasında uyum sağlanması konularına yönelik
olarak İmar Kanunu’nun devam etmekte olan revizyon çalışmaları,
o Arazi kullanımına ilişkin kurum ve kuruluşlarca mevcut sorunları ortaya
koymak üzere başlatılan envanter çalışması,
o Arazi kullanım kararlarına ilişkin il bazında veri bankası oluşturulması,
o Kadastro çalışmalarının tamamlanması,
o Yatırım bölgesi haritalarının hazırlanması konusunda Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı arasında devam etmekte olan
ortak çalışma,
o Stratejik sanayi bölgeleri belirlenmesi konusunda İmar Kanunu
revizyonu kapsamında sürdürülen çalışmalar,
o Mevcut sanayi tesislerinin mevzuat açısından irdelenmesi ve dönüşümü
konusunun İmar Kanunu revizyonu kapsamında değerlendirilmesi,
o Organize sanayi bölgeleri envanterinin çıkarılması ve boş olanların talep
edilmemesinin nedenlerinin araştırılması.
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•

Teknik Komite tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, arazi ve arsa
ediniminde farklı kurumlarca mükerrer bilgi ve belgelerin talep edilmesi
nedeniyle oluşan gereksiz idari işlemlerin azaltılmasına yönelik mevzuat
iyileştirmeleri de sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 8 Haziran 2004 tarihinde
yürürlüğe giren düzenleme ile mera, yaylak ve kışlaklar ile çayır ve otlak
alanların idaresinin tek bir kurum tarafından yürütülmesi; meralar üzerinde
uzun vadeli planlamaların yapılabilmesi ve bu konudaki yetki ve sorumluluğun
taşraya devredilmesi sağlanarak bürokratik işlemler azaltılmıştır21.

2.11.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması
YDK üyeleri, fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda Türkiye’deki

mevcut rejimin yetersizliğinin yarattığı problemleri ifade ederek, sorunun çözümüne
yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının yatırımcılar açısından önemine dikkat
çekmişlerdir. Bu alanda, ilgili kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda
önemli mesafe katedilmiş olup, halen devam etmekte olan çalışmalarla YDK üyelerinin
işaret ettiği sorunlara önemli ölçüde çözüm sağlanması beklenmektedir.
Bu kapsamda;
•

Fikri mülkiyet hakları alanının dinamik yapısı, ilgili uluslararası sözleşmeler,
AB Müktesebatı ve sektörel talepler dikkate alınarak 12 Mart 2003 tarihinde
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, korsanlığın önlenmesi
ve Kanun kapsamında korunan fikri mülkiyete konu ürünlerin kullanımı
konusunda üretici sektörleri temsil eden meslek birlikleri ile kullanıcılar
arasında yaşanan sorunların giderilmesi hedeflenmiştir22.

•

Söz konusu düzenleme, Türkiye’nin uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan
yükümlülükleri ile tam uyumu sağlamasının yanı sıra korsan faaliyetlerle
mücadeleye yönelik etkin mekanizmalar ve tedbirler içermesi bakımından da
büyük önem taşımaktadır.

•

Yapılan yeni düzenleme ile fikri mülkiyete ilişkin mevzuat, gelişmiş ülkelerin
düzenlemeleriyle aynı düzeye getirilmiş ve korsanlıkla mücadele, denetim ve

21 Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 27.05.2004 tarih ve 5178 Sayılı Kanun (R.G.
08.06.2004 / 25486)
22 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 03.03.2004 tarih ve 5101 Sayılı Kanun (R.G. 12.03.2004 / 25400)
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kontroller ile yaptırımlara önemli ölçüde etkinlik kazandırılmıştır. Yapılan
değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana Türkiye genelinde yapılan
operasyonlarda toplam 1.048.832 adet CD, 365.231 VCD, 24.065 adet DVD,
35.008 adet kitap, 23.801 adet teyp kasedi ele geçirilmiştir.
•

30 Nisan 2004

tarihinde Entegre Devre Topografyaları’nın uluslararası

standartlarda korunmasını sağlayan yasal düzenleme yürürlüğe girmiştir23.
•

Türkiye, marka işlemleri ile ilgili dünya uygulamalarıyla uyum sağlanmasını ve
idari işlemlerin basitleştirilmesini hedefleyen Marka Kanunu Anlaşması’na 14
Nisan 2004 tarihinde taraf olmuştur24. Söz konusu düzenleme ile marka
başvurusu, tescili ve tescil ofislerince talep edilen belgeler ve işlemlerde
uluslararası

uyumun

sağlanması,

belge

sayısının

ve

dosya

yükünün

hafifletilerek belge tamamlama süreci ve yapılan masrafların azaltılması
amaçlanmıştır.
•

Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline Dair Lahey Anlaşması’na
(Cenevre Metni) Türkiye’nin katılmasına ilişkin yasal düzenleme 14 Nisan
2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir25.

•

Fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda temel yasal düzenlemelerin
önemli ölçüde tamamlanmasının yanısıra ikincil mevzuatın oluşturulmasına da
hızla devam edilmektedir.

•

Fikri mülkiyet haklarının güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında, Kültür ve
Turizm Bakanlığı tarafından korsan fikir ve sanat ürünlerinin satın alınmaması
yönünde toplumsal bilinçlendirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Fikri mülkiyet hakları konusunda sonuçlandırılmış düzenlemelerin yanısıra

halen

sürdürülmekte olan önemli çalışmalar da vardır:
•

Türkiye Patent ve Marka Vekilleri Birliği’nin kurulmasına yönelik mevzuat
çalışması devam etmektedir.

23 Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında 22.04.2004 tarih ve 5147 Sayılı Kanun (R.G. 30.04.2004 /
25448)
24 Marka Kanunu Andlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair 07.04.2004 tarih ve 5118 Sayılı Kanun
(R.G. 14.04.2004 / 25433)
25 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metnine Katılmamızın Uygun
Bulunduğuna Dair 07.04.2004 tarih ve 5117 sayılı Kanun (R.G. 14.04.2004 / 25433)
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•

Fikri mülkiyet hakları alanında kuralları etkin bir şekilde uygulamak ve bu
haklarla ilgili tüm işlemleri yürütmek üzere faaliyetlerde bulunması öngörülen
“Telif Hakları Kurumu”nun kurulmasına ilişkin gerekli mevzuat çalışmaları
sürdürülmektedir.

•

İlaç sektöründe, veri korumasının uygulamaya geçmesi konusunda çalışmalar
devam etmektedir.

•

Sınai

haklar

mevzuatının

güncelleştirilmesi

kapsamında

ilgili

yasal

düzenlemenin revizyonu çalışmaları devam etmektedir.

2.12.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’lerin Güçlendirilmesi ve
Tedarik Zincirindeki Fonksiyonlarının Geliştirilmesi
YDK üyelerince gündeme getirilen diğer bir önemli husus, bir program dahilinde

KOBİ’lerin güçlendirilmesi ve tedarik zincirindeki fonksiyonlarının geliştirilmesidir.
2002 yılı sanayi ve iş yeri geçici sayım sonuçlarına göre, Türkiye’deki girişim sayısı
1.720.598’dir. Mikro ölçekli olarak tanımlanan 1-9 işçi çalıştıran işletmeler toplam
işletmelerin %94,4’ünü oluştururken, 10-49 kişi çalıştıran küçük ölçekli işletmeler
%3,1’ini, 50-150 kişi çalıştıran işletmeler %0,4’ünü, 151-250 kişi çalıştıran işletmeler
%0,08’ini, 251’den fazla kişi çalıştıran işletmeler ise yaklaşık %0,11’ini teşkil etmektedir.
Türkiye’de KOBİ’lere yönelik destek hizmetleri, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanmaktadır.
KOSGEB; finansman, Ar-Ge, ortak kullanım imkanları, piyasa araştırması, yatırım yeri,
pazarlama, ihracat ve eğitim konularında geliştirdiği çeşitli destek enstrümanları ile
KOBİ’lerin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda;
•

Geliştirilen altyapı ve sistemlerle KOBİ’lerin kredi ve teminat sorunlarının
giderilmesine yönelik destek,

•

Alternatif finansman araçlarından KOBİ’lerin yeterince yararlanabilmeleri için
bilgilendirme ve yönlendirme desteği,

•

İşletmelere, patent, faydalı model belgesi veya endüstriyel tasarım tescili belgesi
almaları için geri ödemesiz finansman desteği,
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•

İşletme ve meslek kuruluşlarına sağlanan faizsiz geri ödemeli makine-teçhizat
desteği ile Ortak Kullanım Atölyeleri (ORTKA), Ortak Kullanım Laboratuarları
(ORTLAB) ve Ortak Kullanım Eğitim Merkezleri (ORTEM) kurularak, aynı iş
kolunda faaliyet gösteren KOBİ’lerin tek başlarına alamadıkları, makine ve
teçhizatın müşterek kullanımı,

•

Meslek kuruluşlarına, yerel ekonomik araştırma yaptırmaları için geri ödemesiz
finansman desteği,

•

İşletmelerin teknolojik düzeyinin yükseltilmesi amacıyla yüksekokul mezunu
nitelikli eleman istihdamı için geri ödemesiz finansman desteği,

•

Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
içinde yer alacak meslek kuruluşu ve/veya işletme ile girişimcilerin yaptıracağı
üretim ve Ar-Ge binaları için üstyapı, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine
ise altyapı ve üstyapı inşaat uygulama projelerinin yaptırılmasına geri ödemesiz
finansman desteği,

•

Bilgi Ağları ve E-İş Desteği kapsamında, adım adım E-Ticarete geçilmesine ve
donanım, iletişim, servis, sunum, yazılım, yazılım geliştirme danışmanlık ve
tanıtım konularında geri ödemesiz finansman desteği,

•

İşletmelere, malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme
amaçlı hammadde temini, kalite geliştirme, teknolojik donanım için geri
ödemeli destekler ve danışmanlık hizmeti,

•

İşletmeler, sektörel kuruluşlar veya meslek kuruluşları tarafından, bir iş planı
çerçevesinde gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırmaları için geri ödemesiz
finansman desteği,

•

KOSGEB tarafından yıllık olarak hedef pazar ve ürün / ürün grupları bazında
belirlenecek ülkelere, işletmeler için ihracata yönelik iş gezileri organize
edilmekte ve bu iş gezilerine, yurt dışı fuarlar ile daimi sergilere ve yurt içi
uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına katılım için geri ödemesiz finansman
desteği,
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•

İşletmelerin istihdam ettikleri işgücüne yeni ve ileri teknolojileri uygulayacak
mesleki standartlara uygun kalitede bilgi ve beceri edinme imkanı yaratmak
amacıyla eğitim programları organize edilmekte ve ücretsiz katılım imkanı

sağlanmaktadır.
KOBİ'lere bu çerçevede sağlanan destekler 2002 yılında 7 trilyon TL iken 2003
yılında 123 trilyon TL’ye, 2004 yılının ilk sekiz ayında ise 52,4 trilyon TL’ye ulaşmıştır.
Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı aracılığıyla
KOBİ’lere sağladığı Ar-Ge destekleri ile yurt dışı fuarlara katılım desteklerinde son
dönemde belirgin bir artış sağlanmıştır. 2001 yılında 62,8 trilyon TL olan ihracata
yönelik devlet yardımları 2002 yılında 89,8 trilyon TL’ye, 2003 yılında 149,7 trilyon
TL’ye ve 2004 yılının ilk yedi ayında ise 99,7 trilyon TL’ye ulaşmıştır.
Bir taraftan ifade edilen destek unsurları ile KOBİ’lerin ulusal ekonomiye katkısı
artırılırken diğer taraftan da mevcut KOBİ destek sisteminin geliştirilmesine yönelik
çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Bu doğrultuda, YDK’nın önerisine paralel olarak ilgili
kurumlar tarafından yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında önemli ilerlemeler
sağlanmıştır:
•

27 Ocak 2003 tarihinde başlatılan KOSGEB’in etkinliğini artırmaya yönelik
yeniden yapılanma çalışmaları tamamlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.

•

KOBİ’lere sağlanan 8 adet destek türü artırılarak, 22 ana başlık halinde 38 adet
desteğe çıkartılmıştır.

•

Desteklerin verilme sürecindeki bürokratik işlemler azaltılmış; başvuruda
istenen evrak sayısı 48’den 5’e indirilmiştir.

•

KOSGEB ile Halk Bankası ve Vakıfbank arasında imzalanan protokoller
kapsamında düşük faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmış ve söz konusu
düzenlemeye ilişkin Karar, 4 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

•

2004-2006 yıllarını kapsayan KOSGEB Stratejik Plan Tasarısı hazırlanmış ve
İcra Komitesine sunulmak üzere yapılan çalışmalar son aşamaya getirilerek bu
kapsamda program hedefleri belirlenmiştir.

•

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "KOBİ Tanımı Kanun
Tasarısı" Başbakanlığa sevk edilmiştir.

Bu düzenleme ile Avrupa Birliği
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mevzuatına uyumlu tek bir KOBİ tanımı yapılarak, bu tanımın, içinde KOBİ,
Orta Büyüklükteki İşletme, Küçük İşletme veya Mikro İşletme terimleri geçen
tüm kurum ve kuruluşların mevzuat ve programlarına uygulanması sağlanmış
olacaktır.
•

Türkiye’de KOBİ'lere sağlanan imkanlar ve bu imkanlardan daha fazla
yararlanılmasına yönelik çalışmalar ile Avrupa Birliği fonlarından yararlanmaya
yönelik araştırmalar sürdürülmektedir.

•

Yurt içinde ve yurt dışındaki KOBİ'lerle eşleştirme imkanına yönelik
programların araştırılmasına yönelik çalışmalar başlamıştır.

•

KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı desteklerinin kademeli olarak TOBB'ne üye
Oda/Borsalar ile TESK'e üye yerel birimlere devredilmesine yönelik çalışmalar
devam etmektedir.

•

Kredi Garanti Fonu (KGF) A.Ş. fonlarının kullanımının yaygınlaştırılması ve
diğer bankaların KOBİ'lere kullandırdıkları kredilere de KGF A.Ş.'den kredi
teminatı sağlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

•

KOBİ’lerin faaliyetlerinde mevzuattan ve idari işlemlerden kaynaklanan
etkinliği düşüren sorunların belirlenmesi ve bu sorun alanlarına ilişkin çözüm
önerilerinin görüşülmesi amacıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı başkanlığında bir
çalışma grubu oluşturulmuştur.

2.13.
•

Özelleştirme Programına Hız Verilmesi
Özelleştirme uygulamalarının başlatıldığı 1985 yılından itibaren 241 kuruluştaki
kamu hissesi, 22 yarım kalmış tesis, 6 taşınmaz, 4 elektrik santrali, 6 otoyol, 2
boğaz köprüsü, 29 tesis ile 1 hizmet birimi özelleştirme kapsamına alınarak
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilmiştir. Bunlardan 176 kuruluşta hisse
senedi veya varlık satış/devir işlemi yapılmış ve 164 tanesinde hiç kamu payı
kalmamıştır. Blok satış, halka arz, uluslar arası arz, İMKB'de satış veya varlık
satışı biçiminde kısmen özelleştirme işlemi gerçekleştirilen diğer 12 kuruluşta
ise halen kamu payı bulunmaktadır. Özelleştirme kapsamına alınan yarım
kalmış tesislerden 16 tanesinin satış veya defter değeri üzerinden devir işlemi
gerçekleştirilmiştir. 23 kuruluştaki kamu payı, 4 elektrik santrali ve 4 taşınmaz
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değişik nedenlerle özelleştirme kapsamından çıkarılarak eski statülerine iade
edilmiş olup halen özelleştirme kapsamında 35 kuruluş bulunmaktadır. Bu
kuruluşların 24 tanesindeki kamu payı % 50 ve üzerindedir.
•

Özelleştirme uygulamalarının başlangıcından itibaren 2004 yılı Ağustos ayı
sonuna kadar temettü hariç yaklaşık 9 milyar ABD Doları tutarında özelleştirme
geliri elde edilmiştir. GSM lisans geliri de dahil edildiğinde özelleştirme
işlemlerinden sağlanan kaynaklar toplamı 12,5 milyar ABD Dolarına
ulaşmaktadır.
Özelleştirme Gelirleri(1)
(Milyon ABD Doları)
1986-2002

2003

2004(2)

Toplam

Blok Satış

3 511

13

256

3 780

Tesis/Varlık Satışı

744

119

534

1 398

Halka Arz

1 642

0

0

1 642

Uluslararası Kurumsal Arz

1 026

0

0

1 026

764

37

0

801

4

0

0

4

300

3

15

317

7 993

172

805

8 969

İMKB'de Satış
Yarım Kalmış Tesis Satışı
Bedelli Devirler
TOPLAM

Kaynak: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
(1) Gelirler satış bedelleri olup vadeli satışlar dahildir.
(2) Ocak-Ağustos dönemini kapsamaktadır.

•

2003 yılında satış/devir işlemi tamamlanarak 171,6 milyon ABD Doları
tutarında özelleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir.

•

Özelleştirme

programının

uygulanması,

yürütülmekte

olan

ekonomik

programın en önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir. Bu çerçevede,
2004 yılı başında açıklanan özelleştirme takviminin büyük bir titizlikle
yürütülmesine çalışılmaktadır. Ocak–Ağustos 2004

döneminde

satış/devir

onayı alınan ve sözleşmesi imza aşamasında olan özelleştirme uygulamalarının
toplam tutarı 1,1 milyar ABD Dolarıdır. Aynı dönemde, tamamlanan ancak
hukuki süreci devam eden özelleştirme uygulamalarının toplam tutarı ise 1,3
milyar ABD Dolarıdır. 2004 yılının ilk yarısında yapılması öngörülen
özelleştirme ihalelerinin tamamına yakın kısmı gerçekleştirilmiştir.
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•

Kapsam dahilindeki büyük ölçekli kuruluşların özelleştirilmesini tamamlamak
üzere çalışmalar sürdürülmekle birlikte, ortaya çıkan hukuki problemlere ilişkin
gerekliliklerin yerine getirilmesi, sürecin uzamasına sebep olmaktadır.

•

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ)’nin 1991’de % 1.64’ü ve 2000 yılında
%30.7’si yurt içi ve yurt dışı piyasalarda halka arz edilmiştir. Şirkette bulunan
%65.76 oranındaki kamu hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi
amacıyla gerçekleştirilen ihale süreci sonucunda en yüksek teklif, 1 milyar 302
milyon ABD Doları bedelle Efremov Kautschuk Gmbh tarafından verilmiştir.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Rekabet Kurulu'nun iznini aldıktan
sonra Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun onayına sunulan karar kabul edilmiştir.
Ancak, alıcı firma Efremov Kautschuk GMBH ile başlatılan sözleşme
görüşmeleri sırasında Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş)
tarafından, TÜPRAŞ’da mevcut kamu payının blok olarak satılmasına ilişkin
ihaleyi sonuçlandıran kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle
açılan davada işlemin iptaline karar verilmiştir. İhaleye ilişkin mahkeme süreci
halen devam etmektedir.

•

Özelleştirme sürecinde problem yaşanan diğer bir büyük ölçekli kuruluş olan
Petrokimya Holding A.Ş.(PETKİM)’nin ihale süreci 20 Ocak 2003 tarihinde
başlamış ve 6 Haziran 2003 tarihinde yapılan ihaleyi Standart Kimya Petrol,
Doğalgaz San. ve Tic. A.Ş. kazanmıştır. Ancak, anılan alıcı firmanın
Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından verilen süre içerisinde yükümlülüklerini
yerine getirmemesi sonucunda, ihale iptal edilerek 10 milyon ABD Doları
tutarındaki geçici teminat mektubu irat kaydedilmiştir. PETKİM’in %88.86'sına
tekabül

eden

Özelleştirme

İdaresi

hissesinin

blok

satış

yöntemiyle

özelleştirilmesi amacıyla 15 Temmuz 2004 tarihinde davet usulü ile çıkılan
ihaleye 17 firma davet edilmiştir. İhalenin son teklif verme tarihi olan 9 Ağustos
2004 itibariyle 11 konsorsiyum/firmadan teklif alınmıştır. İhaleye katılan
firmalar arasında yapılan teknik-fiyat ağırlık değerlendirmeleri sonucunda
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. birinci sırada yer almıştır. Söz konusu
firma sözleşme imzalanması için görüşmelere davet edilecektir.
•

Diğer büyük ölçekli bir kuruluş olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTAŞ)’nin
özelleştirilmesine yönelik piyasa talep analizi çalışmaları tamamlanmış ve 13
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Kasım 2003 tarihinde yeni satış stratejisini içeren Bakanlar Kurulu Kararı
alınmıştır. Bu Karar uyarınca, şirket hisselerinin en az % 51’i tek seferde blok
olarak satılacak ve blok satışı müteakip, kalan hisseler Bakanlar Kurulunca
belirlenecek süreç çerçevesinde halka arz edilecektir. Ancak, 15 Ekim 2004
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/7931 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
tek seferde blok olarak satılacak hisse oranı % 55’e çıkartılmış ve ihale ilanının
2004 yılı sonuna kadar yapılması kararlaştırılmıştır. Türk Telekom hisselerinin
blok olarak satışına ilişkin ihale öncesinde, potansiyel yatırımcıları şirketin
hukuki, operasyonel ve mali durumuna ilişkin olarak aydınlatmak, satış
sürecine ilişkin bilgi vermek ve kendilerinin de özelleştirme sürecine ilişkin
görüşlerini almak üzere bilgilendirme süreci başlatılmış ve bu süreç 31 Temmuz
2004 tarihinde tamamlanmıştır. Ayrıca, 2 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe
giren yasal düzenleme ile Telgraf ve Telefon Kanunu’nun yabancılara satılacak
Türk Telekom hisselerinin oranını % 45 ile sınırlayan hükmü yürürlükten
kaldırılmıştır26.
•

17 Mart 2004 tarih ve 2004/3 sayılı YPK Kararıyla, elektrik enerjisi sektörüne
yönelik reform ve özelleştirme stratejisi tespit edilmiştir. Bu strateji
çerçevesinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), 2 Nisan 2004 tarihinde
özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup, 31 Mart 2005 tarihine kadar
dağıtım şirketleri/bölgeleri için ihale sürecinin başlatılması, 31 Aralık 2006
tarihine kadar elektrik dağıtım özelleştirmesinin tamamlanması, 1 Temmuz
2006 tarihi itibarıyla üretim tesislerinin özelleştirme sürecinin başlatılması
planlanmaktadır.

•

Türk Hava Yolları (THY)’nın halka arzı için Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli
başvurular yapılmış olup, THY hisselerinin 2004 yılı sonuna kadar halka arz
edilmesi beklenmektedir. TEKEL’in bağlı ortaklığı Sigara Sanayii İşletmeleri ve
Ticareti A.Ş.’nin özelleştirilmesi için 2004 yılı sonundan önce, Milli
Piyango’nun özelleştirilmesi için ise yasal altyapı çalışmaları tamamlandıktan
sonra ihaleye çıkılacaktır.
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