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P landa yer alan makroekonomik 
göstergelerde; 2014–2018 dö-
nemi dünya GSYH ortalama 

yıllık artışları, gelişmiş ekonomiler için 
%2,5 gelişmekte olan ekonomiler için-
se %6,0 olarak belirtilmiştir. 

Oysa her iki ülkeler grubuna dair gerçek 
durum, öngörülen rakamların altında 
kalınacağını göstermektedir. Dünyada-
ki sosyal ve politik gelişmeler, işsizlik 
eğilimleri ve uluslararası kuruluşların 
verileri bu yaklaşımımızı desteklemek-
tedir. 

Planda ülkemizde kişi başına milli 
gelir, 2012 yılında 10.504 dolar/kişi 
olarak verilmiştir. Bu, refah durumu-
nun Avrupa`nın çok altında kaldığını 
göstermektedir. Türkiye`ye sermaye 
girişleri genellikle hizmet sektöründe 
(bankacılık, sigortacılık, inşaat, ulaştır-

ma, sağlık vs.) oluyor. Tarım ve sanayi-
de, doğrudan yabancı sermaye yatırımı 
düşük, krediler kısa ve orta vadelidir. 
GSYH içindeki sektör üretimi payları, 
tarımın %7,9; sanayinin %19,3; hiz-
metlerin %72,8 oranında olduğunu, 
tarım ve sanayide düşüş, hizmetlerde 
artış yaşandığını göstermektedir. 

Dokuzuncu Plan döneminde (2007–
2012) ithalat ihracattan hızlı artmış; 
dış ticaret açığının GSYH`ye oranı-
nın yıllık ortalaması %9,9; cari açı-
ğın GSYH`ye oranı ise 5,9 olmuştur. 
Dönem boyunca toplam cari açık 375 
milyar doları bulmuştur. Yurtiçi tasar-
rufların düşük düzeyi bu olguyu önemli 
bir “ekonomik kırılganlık” haline getir-
miştir. Özelleştirmeler dönem boyun-
ca bütçe açığının düşük olmasında rol 
oynamış, yüksek vergilerin de bunda 

büyük etkisi olmuştur. Plan döneminde 
KİT`lerin ürettiği katma değerin GSYH 
içindeki payı sürekli düşüş göstermiş-
tir. Bu dönemin toplam özelleştirmeleri 
20,3 milyar dolardır. Dokuzuncu Plan 
döneminde rekabet gücü göstergeleri 
ele alındığında ise; 2007 yılında 155 
ülke içinde 84`üncü, 2012 yılında 183 
ülke içinde 71`inci sırada yer alınmıştır. 

2007–2012 döneminde imalat sana-
yi üretim artışı, plan hedefinin altında 
ve yıllık ortalama olarak % 3,7 olarak 
gerçekleşmiştir. KOBİ`lerde artış daha 
düşük (%2,4), büyük işletmelerde daha 
yüksek (%4,3) olmuştur. Bu durum 
KOBİ`lerin istenilen düzeyde verimli-
lik artışı sağlayamadığını göstermekte-
dir. Aynı dönemde KOBİ`lerin istihdam 
ve katma değerdeki payı %3,5 düşmüş, 
yatırımlarda ise %4,5 artmıştır. 
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İmalat sanayinde orta-düşük ve orta 
teknolojiler egemen olmuş, orta-yük-
sek ve yüksek teknolojilerin payı düşük 
kalmıştır. Üretim ve ihracatta yüksek 
katma değerli ve teknoloji yoğun bir 
yapı gerçekleşememiş, ara malı ithalatı 
bağımlılığı artarak sürmüştür. 

AR-GE`ye ayrılan kaynaklar dönem bo-
yunca artırılmasına karşın GSYH için-
deki payı 2007 oranı olan %0,67`den 
2012`de %0,86`ya ancak çıkabilmiştir. 
Patent ve markalaşma oranları oldukça 
düşük kalmıştır. 

Onuncu Kalkınma Planı döneminde 
özellikle sanayi sektöründe katma de-
ğer artışı sağlayabilecek bir dönüşü-
mün olması ve daimi bir büyüme hızı-
na ulaşabilecek yapıyı kurmak, bunun 
için de asgari %4,5 civarında bir yıllık 
ortalama büyüme hızının tutturulması 
gerekecektir, ancak buna uygun ko-
şullar ve politikalar bulunmamaktadır. 
Zira önceki Plan döneminde kamu 
petro-kimya, tuz, tütün sektörlerinden 
tamamen çekilmiştir. Elektrik dağıtım, 
doğalgaz dağıtım, imalat sanayi, liman-
lar, telekomünikasyon, bankacılık, de-
nizyolu ve hava taşımacılığında önemli 
oranda özelleştirmeler yapılmıştır. 

KİT`lere ilişkin Onuncu Planın ge-
lişme ve hedeflerinin GSYH içindeki 
paylarında, toplam katma değer, satış 
hâsılatı, sermaye transferi ve yatırım-
larda hep düşüş, yalnızca “borçlanma 
gereği”nde artış öngörülmüştür. Planda 
gene özelleştirmeler ve tasfiyelerden 
söz edilmektedir, KİT`ler tamamen 
gözden çıkarılmıştır. 

Onuncu Plan döneminde, yeni yatırım 
ve ek üretim kapasitesi oluşturacak 
alanlara yönlendirme söz konusudur. 
Cari açığın da sürdürülebilir bir düzey-
de kalması amaçlanmıştır. Ancak katma 
değeri yüksek ve teknoloji yoğunluklu 
yatırımlar yine rafta kalacaktır. 

Türkiye`nin uluslararası rekabet gücü 
ve dünya ihracatındaki payının artırıl-
ması, imalat sanayinde dönüşüm ger-
çekleştirilerek yüksek katma değerli 

yapı ve ileri teknoloji sektörlerinin pay 
artışının sağlanması gereksinimi bulun-
maktadır. Ancak Onuncu Plan bu özel-
liklere sahip değildir. İmalat Sanayi 
Gelişme Hedefleri (2006–2018) açısın-
dan bakıldığında imalat sanayi/GSYH 
oranı (cari fiyat, yüzdesi) 2006`da 17,2 
iken 2012 için 15,6 olarak verilmiş ve 
2018 hedefi 16,5 olarak belirlenmiştir. 
Yüksek Teknolojili Sektörlerin ima-
lat sanayi ihracatındaki payı 2006`da 
5,5 iken 2012 için 3,7 olarak verilmiş, 
2018 hedefi 5,5 olarak belirlenmiştir. 
İmalat sanayi ihracatında 2006`dan 
2018`e 79,6`dan 257,1 milyar dolara 
üç katı aşan bir artış öngörülürken or-
ta-yüksek teknolojili sektörlerin imalat 
sanayi ihracatındaki pay artış öngörüsü 
%1,3`te kalmaktadır. Sanayide verim-
lilik göstergeleri ise 2006 için %1,2; 
2012 için %0,9; 2013 için %0,8 olarak 
belirtilmekte ve 2018 için de %1,9 bek-
lentisi dile getirilmektedir. 

Görüldüğü gibi sanayinin GSYH`deki 
payı düşmüş, ileri teknolojili sektör-
lerin ihracattaki oranı düşük kalmış, 
orta-yüksek teknolojilerde ihracattaki 
pay ancak korunabilmiştir. Patent baş-
vuruları ve verimlilik artışları da dü-
şüktür. 

KOBİ`ler küresel rekabet endeksinde 
144 ülke arasında 62. sırada, girişim ser-
mayesinde ise 73. sırada yer almaktadır. 
Onuncu Plandaki hedefler bu tabloyu 
değiştirici nitelikte değildir, KOBİ`lerde 
ciddi yapılandırma ve AR-GE, inovas-
yon faaliyetine gereksinim vardır. Ön-
celikle sanayinin taşeronlaşmadan kur-
tulması, GSYH`deki payının artırılması, 
yüksek katma değerli ürün yaratılması 
zorunludur.

Plan metni bütününde ve enerji ile ilgili 
bölümünde, siyasi iktidarın sürdürdüğü 
ve sürdüreceğini bildirdiği politika ve 
uygulamaların tekrarı söz konusudur. 
Enerji alanına yönelik sayısal hedef-
lere hangi programlar ve politikalarla, 
hangi araçlarla ulaşılacağına dair bilgi 
yoktur. Özelleştirme uygulamalarının 
sürdürüleceği, tüm yeni elektrik üretim 

yatırımlarının özel sektöre bırakılacağı 
belirtilmektedir. 

2013–2018 için birincil enerji tüketimi-
nin yılda % 4,5`luk bir oranda doğrusal 
olarak artacağı öngörülmüştür. Dünya 
ölçeğinde etkileri giderek artan ekono-
mik kriz ve etkileri tüm ülkelerde his-
sedilen daralma ve durgunluk dikkate 
alındığında, bu düzeyde bir artış bek-
lentisi gerçekçi değildir. 

Enerji Verimliliği Stratejisi Belgesi'nde 
2011–2023 arasında enerji yoğunlu-
ğunun en az %20 oranında azaltılması 
hedeflenirken, Enerji Verimliliğinin 
Geliştirilmesi Programı'nda 2012–2018 
arasında %8,8 olarak belirtilmiştir. İki 
hedef arasında açık bir uyumsuzluk bu-
lunmaktadır. 

Programda bazı eylemlerin bedellerinin 
düşünülmeden konulduğu düşünülmek-
tedir. Örneğin on binlerce düşük ve-
rimli motorların daha verimli olanlarla 
değiştirilmesi, yalıtımı düşük ve/veya 
yetersiz yalıtıma sahip 6–7 milyon eski 
binada standartlara uygun yalıtım ya-
pılması gibi önlem ve eylemler, önemli 
bütçeler gerektirmektedir ve bir mali 
teşvik programı olmadan gerçekleşti-
rilmesi zordur. En az 100–150 milyar 
TL`lik bir kaynak gerektirebilecek bu 
iyileştirmeler için yer verilen ifadeler 
yetersizdir. 

Bina ve ulaşım sektörüyle ilgili eylem-
lerin tümü için yerel yönetimlerin kat-
kısı yönünde görev tanımı yapılmadan 
başarı sağlanamayacağı açıktır. 

Sonuç olarak, Onuncu Kalkınma Pla-
nı (2014–2018)`nın sanayi, kalkınma, 
bölgesel farklılıklar, makroekonomik 
göstergeler, yatırımlar, KİT`ler ve ener-
ji üzerine yaklaşımları, gerçek bir pla-
nın taşıması gereken planlama, yatırım, 
kalkınma öğelerinden yoksundur. 
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