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GİRİŞ
Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir yaklaşımla (7.200’ü
yerelden, 10.000’i aşkın kişi ve kurum görüşü, 66 adet ÖİK) hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı
(2014-2018) bu yüksek hedeflere ulaşmada çok önemli bir yol haritası sunmaktadır.
Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülkelere yakınsama sürecinin hızlandırılması ve kalıcı bir şekilde
yüksek gelirli ülkeler arasında yer alabilmesi için kalkınma çabalarının ekonomik ve sosyal alanda
kapsamlı reform çalışmalarıyla desteklenmesi planlanmıştır. Bu çerçevede, Onuncu Kalkınma
Planında daha önceki planlardan farklı olarak “Öncelikli Dönüşüm Programları” adıyla aşağıda listesi
sunulan 25 adet özel uygulama programı oluşturulmuştur. Kalkınma Planında önceliklendirmenin
de yapılabilmesine katkıda bulunan söz konusu programlar, Planın uygulanabilirliğini ve kalkınma
çabalarının etkinliğini artırmak amacıyla yeni bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır.
Hem 2023 vizyonu hem de Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından önem taşıyan
temel sorun alanlarına yönelik olarak tasarlanan bu programlar; genellikle birden fazla bakanlığın
sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin koordinasyon gerektiren kritik reform alanlarına
yönelik olarak tasarlanmıştır. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla hazırlanan ve beş yıl içinde
sonuçlandırılması öngörülen bu programların Plan hedeflerine ulaşılması yolunda ciddi katkısı
olacaktır.
Tasarım sürecinde, Öncelikli Dönüşüm Programlarıyla Plan hedefleri ve politikaları arasında
bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların temel
unsurları ortaya konulmuştur. Bu kapsamda, Öncelikli Dönüşüm Programları için ayrıntılı eylem
planları hazırlanmış bulunmaktadır. Programlar, toplamda 116 bileşen ve 1248 eylem içeren bu
eylem planları yoluyla hayata geçirilecektir. Bu süreçte, toplam 35 bakanlık ve kurum/kuruluş,
program koordinatörü ve/veya bileşen sorumlusu olarak görev almaktadır.
Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ilgili Bakanların katılımıyla gruplar halinde görüşülen bu özel
programlar, 16 Şubat 2015 tarihli ve 2015/3 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla resmiyet
kazanmış ve uygulama safhası başlamıştır.
Eylem planlarındaki eylemler, eylemden sorumlu kuruluşlar tarafından eylemle ilgili kuruluşlarla
koordinasyon halinde uygulamaya geçirilecektir. Eylem Planlarının izleme ve değerlendirmesi
Onuncu Kalkınma Planı dönemi sonuna kadar Eylem İzleme Sistemine üçer aylık bilgi girişleri ve
yılda 2 kere hazırlanacak Öncelikli Dönüşüm Programı İzleme Raporlarıyla yapılacaktır.
Yüksek Planlama Kurulu, uygulama sonuçlarını da dikkate alarak eylem planlarının gerektiğinde
revizyonunda yetkili olacaktır.
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ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI LİSTESİ:
1- Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı
2- İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı
3- Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı
4- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı
5- Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı
6- Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı
7- İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı
8- İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı
9- Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı
10- İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı
11- Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı
12- Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı
13- Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı
14- Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
15- Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı
16- Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı
17- Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
18- Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı
19- Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı
20- Nitelikli İnsan Gücü İçin Çekim Merkezi Programı
21- Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı
22- Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı
23- Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı
24- Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı
25- Kalkınma İçin Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı
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1. Programın Amacı ve Kapsamı
İş ve yatırım ortamına ilişkin sorunlardan bürokratik süreçler, hukuki süreçler ve yatırım yeriyle
ilgili olanlar öne çıkmaktadır. Bu sorunların daha etkin bir koordinasyonla çözülmesinin, yatırıma
ilişkin belirsizlikleri azaltarak gerek yerli gerek doğrudan yabancı yatırımları kolaylaştıracağı
düşünülmektedir.
Bu programda, iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırımcının karşılaştığı
belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için mevcut mekanizmaların
iyileştirilerek yatırımların artırılması amaçlanmaktadır.

2. Programın Hedefi
•

Özel sektör yatırımlarının GSYH’ya oranının 2018 yılı sonunda yüzde 19,3’e çıkarılması

•

Plan dönemi boyunca (gayrimenkul hariç) kümülatif uluslararası doğrudan yatırım tutarının
92,8 milyar dolara ulaşması

•

İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 40 ülke arasına girilmesi

•

Süreçlerin iyileştirilmesi suretiyle yatırım yeri tahsis miktarının artırılması
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3. Performans Göstergeleri
Mevcut
Durum (1)

2014

2015

2016

2017

2018

İş Yapma Kolaylığı Endeksinde
Türkiye’nin sırası(2)

51

55

52

48

45

40

Uluslararası Doğrudan Yatırım
Girişi(3) (Milyar Dolar)

10,4

10,3

11,9

16,8

25,5

28,3

Özel yatırımların GSYH içindeki
payı (Yüzde)

15,6

15,7

16,0

16,6

17,5

19,3

Gösterge Adı

(1) Aksi belirtilmedikçe 2013 yılı gerçekleşme rakamlarıdır.
(2) Dünya Bankası, İş Ortamı Raporu, İş Yapma Kolaylığı Endeksi
(3) TCMB, Ödemeler Dengesi İstatistikleri, gayrimenkul hariç rakamdır.

4. Koordinatör ve Sorumlu Kurum/Kuruluşlar
Program Koordinatörü: Ekonomi Bakanlığı
1. Bileşen: Bürokratik Süreçlerin İyileştirilmesi / Başbakanlık
2. Bileşen: Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesi / Adalet Bakanlığı
3. Bileşen: Yatırım Yeri Temininin Kolaylaştırılması / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
4. Bileşen: İş ve Yatırım Ortamıyla İlgili Yönetişimin Bölgesel Düzeyde Geliştirilmesi / Kalkınma
Bakanlığı

2

5. Eylem Planı
Bileşen 1: Bürokratik Süreçlerin İyileştirilmesi
Politika 1.1: Bürokratik süreçlerin hızlı ve etkili işlemesini sağlayacak, yatırımcıların maruz kaldığı doğrudan ve dolaylı maliyetleri düşürecek
düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi

1

Eylem Adı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Şirket kuruluş ve şube Gümrük ve Ticaret
açılış işlemlerinde
Bakanlığı
maliyetler azaltılacaktır.

Eylemle İlgili
Kuruluşlar
Adalet Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım
Ajansı (TYDTA),
TOBB

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

Ocak 2015 - Aralık 2016

Şirket kuruluş ve şube açılışında noter, sicil,
sicil gazetesi ve Odalardaki işlemler gibi maliyet
unsurları maktu olarak veya işlem konularına
göre belirlenecektir. Söz konusu işlemlerin
daha az maliyetle gerçekleştirilmesine yönelik
mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır.
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No

İçişleri Bakanlığı

Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme
Başkanlığı),
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı,
TYDTA,
Türkiye Belediyeler
Birliği,
İlgili Diğer Kurum ve
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2016

- Sadece yerel yönetimlerin izin veya
ruhsat vermesiyle faaliyete başlama imkanı
bulunmayan işyerleri için birden fazla izin/
ruhsat alınması usulüne son verilecektir.
3572 sayılı Kanun ve İşyeri Açma ve
Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte
düzenleme yapılarak bu tür işletmeler için
izin başvurularının ortak başvuru noktasından
yapılması veya izinlerin ilgili kurumlar ve yerel
yönetimlerden oluşan bir heyet tarafından
verilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Konuyla ilgili gerekli koordinasyon Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme Başkanlığı) tarafından
sağlanacaktır.
- İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında
büyükşehir belediyeleri ile belediyeler arasında
uygulama birliği sağlanacaktır. Büyükşehir
belediyeleri ile diğer belediyeler arasında işyeri
açma ve çalışma ruhsatları ile ilgili uygulama
farklılıkları tespit edilecektir. Bu uygulama
farklılıkları giderilerek istenen belgelerin sayısı
ve türü bakımından yeknesaklık sağlanacaktır.
Konuyla ilgili gerekli koordinasyonu İçişleri
Bakanlığı yerine getirecektir.

3

İşletmelerin faaliyet
döneminde çeşitli
kurumlara yapılan
bildirimlerin
basitleştirilmesi
sağlanacaktır.

Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme
Başkanlığı)

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
İlgili Diğer Kurum ve
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Haziran 2016

İşletmeler tarafından faaliyet döneminde SGK,
İŞKUR, Vergi Dairesi gibi çeşitli kurumlara
yapılan aynı ve birbirine benzer bildirimler
tespit edilecektir. Birbirinin tekrarı niteliğinde
olan bildirimlerin kaldırılması veya bu
bildirimlerin yapılmasının kolaylaştırılması
(örneğin bir kuruma yapılan bildirimin
diğer kuruma yapılmış sayılması veya diğer
kurumca elektronik olarak alınabilmesi vb.)
sağlanacaktır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

İşyeri açma ve
çalışma ruhsatlarında
basitleştirme ve
uygulama birliği
sağlanacaktır.

4

2

Türk Standartları
Enstitüsü

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
İlgili Diğer Kurum ve
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2015

ISO 9000 ve diğer kalite belgelerinin verilme
süreçleri incelenecek, başvuruda istenilen
belgeler arasından mükerrer olanlar veya başka
kurumlardan ve/veya internet üzerinden temin
edilebilecek belgeler ayıklanacak ve belge
alma sürecinin kolaylaştırılması sağlanacaktır.
Ayrıca bu kapsamda diğer kamu kurumları ve
sivil toplum kuruluşları ile yapılan yazışmalar
gözden geçirilerek gereksiz nitelikteki olanlar
azaltılacaktır

5

Enerji lisans/
ruhsat/izin işlemleri
basitleştirilecektir.

EPDK

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı,
İlgili Diğer Kurum ve
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2015

Enerji yatırım süreçlerini kolaylaştırmak üzere
EPDK tarafından lisans/ruhsat/izin işlemlerinde
istenen belgelerin azaltılması ve elektronik
ortamda temini mümkün olan belgelerin
başvuru sahiplerinden alınmaması yönünde
düzenleme yapılacaktır.
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Ülke ekonomisi için
büyük önem arz eden
yatırımların izin ve
yatırım yeri temini
süreçlerinin hızlı ve
etkin bir biçimde
yürütülmesine ve
sonuçlandırılmasına
yönelik mekanizma
oluşturulacaktır.

TYDTA

Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme
Başkanlığı),
Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
İlgili Diğer Kurum ve
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2015

Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden
yatırımlarda yatırım yeri temini sürecini ve
yatırım devreye girinceye kadar gerekli izin,
ruhsat ve belge süreçlerini hızlandırmak
amacıyla koordinasyonu sağlamak üzere
kurulacak mekanizmaya ilişkin mevzuat
altyapısı oluşturulacaktır. Bu kapsamda söz
konusu mekanizmanın yapısı, yatırımların
kapsamı ve yürütülecek süreçlerin niteliği
belirlenecektir.

İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

TSE’de kalite
ve uygunluk
değerlendirmesi
belgelerinin
alınmasına ilişkin
süreçlerde iyileştirme
sağlanacaktır.

5

4

Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme
Başkanlığı)

TOBB,
TİM,
TÜSİAD,
YASED ve
İlgili Diğer Kurum ve
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Haziran 2015

Standart Maliyet Modeli (SMM) tanımı ve
uygulaması, yapılacak değişiklik ile Mevzuat
Hazırlama Usul ve Esasları Yönetmeliğine dahil
edilecektir.
Yönetmelik değişikliği sonrasında yürürlükte
olan mevzuatın Standart Maliyet Modeli
ile değerlendirilmesinin sağlanması
için Başbakanlık tarafından bir Genelge
yayımlanacaktır.

8

Madencilik sektöründe
ruhsat güvencesinin
artırılmasını teminen,
Maden Kanunu’nda
yer alan ruhsat iptali
düzenlemeleri gözden
geçirilecektir.

Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı
(Maden İşleri Genel
Müdürlüğü)

TOBB,
TİM

Ocak 2015 - Haziran 2015

3213 sayılı Maden Kanunu’ndaki ve Madencilik
Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki ruhsat
iptali ile ilgili hükümler değerlendirilerek,
mümkün olduğunca, ruhsat iptalleri yerine
makul ölçülerde idari para cezası ve benzeri
hükümler getirilecektir.

9

İhracat süreçlerindeki
maliyetler ve süreler
tespit edilerek
çözüm önerileri
geliştirilecektir.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

TOBB,
TİM,
YASED

Ocak 2015 - Haziran 2015

İhracat süreçlerine ilişkin tüm dışsal
maliyetlerin belirlenmesi, süreçlerin
sürelerinin detaylı bir biçimde incelenerek
iyileşme gerektiren alanların tespiti ve çözüm
önerilerinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

10

Sözleşmelerden alınan
damga vergisi başta
olmak üzere Damga
Vergisi Kanunu’nun
bazı hükümleri gözden
geçirilecektir.

Maliye Bakanlığı
(Gelir İdaresi
Başkanlığı)

TOBB,
TİM,
TÜSİAD,
YASED,
TÜRMOB

Ocak 2015 - Haziran 2015

Yatırımları daha fazla teşvik edebilmek
amacıyla, ekonomik ve mali etkileri dikkate
alınarak, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun
bazı hükümleri ve uygulamaları gözden
geçirilecektir.
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Standart Maliyet
Modeli uygulamaya
geçirilecektir.

6

7

Politika 1.2: Kamunun iş dünyasına sunduğu hizmetlerin bütünleşik bir yapıda elektronik ortama taşınması
Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Kamunun iş dünyasına
elektronik ortamda
sunduğu hizmetler
tespit edilecektir.

Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme
Başkanlığı)

12

Kamu tarafından iş
dünyasına elektronik
ortamda sunulan
hizmetlerin e-devlet
kapısına aktarılması ve
sistemlerin birbirleri ile
iletişimi sağlanacaktır.

13

Kamunun iş dünyasına
elektronik ortamda
sunabileceği hizmetler
tespit edilerek,
bu hizmetlerin
e-Devlet kapısı
üzerinden sunulacak
şekilde elektronik
ortama aktarılması
sağlanacaktır.

Eylem Adı

11

7

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

Kalkınma Bakanlığı,
Ulaştırma,Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı,
İlgili Diğer Kurumlar

Ocak 2015 - Aralık 2015

Kamunun iş dünyasına sunduğu hizmetlerin
tespit edilmesine yönelik Başbakanlık
tarafından yürütülen Elektronik Kamu Bilgi
Yönetim Sistemi kapsamında kamunun iş
dünyasına sunduğu hizmetler ve sunulma
süreçleri tespit edilecek ve süreçler içerisindeki
bürokratik işlemler sadeleştirilecektir.

Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme
Başkanlığı)

Kalkınma Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı,
İlgili Diğer Kurumlar

Haziran 2015 - Aralık 2016

Kurumlar tarafından elektronik ortamda
sunulan hizmetlerin birbirleriyle entegre
edilmesi ve e-Devlet Kapısına aktarılması
sağlanacaktır.

Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme
Başkanlığı)

Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme
Başkanlığı),
Kalkınma Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı,
İlgili Diğer Kurumlar

Ocak 2015 - Aralık 2018

Kamu Hizmet Envanterinden ve kurumlardan
alınacak bilgiler kullanılarak elektronik ortamda
sunulmayan ancak sunulabilecek hizmetler
tespit edilecektir. Bu hizmetlerin sunulma
süreçleri tespit edilecek, süreçler içerisindeki
bürokratik işlemler sadeleştirilecek ve e-Devlet
Kapısı üzerinden sunulacak şekilde elektronik
ortama aktarılması sağlanacaktır.

İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

No

Politika 2.1: Türkiye’de iş ve yatırım ortamına ilişkin hukuki süreçlerin ve altyapının geliştirilmesi
No

Eylem Adı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

8

14

Hakim ve savcı
sayısı uluslararası
standartlara
yükseltilecek ve karar
verme süreçlerinde
onlara destek olacak
uzmanlık kadroları
geliştirilecektir.

Adalet Bakanlığı

Maliye Bakanlığı,
Devlet Personel
Başkanlığı

Ocak 2015 - Aralık 2018

100.000 kişiye düşen hakim sayısında artış
sağlanacaktır. Mevzuatta düzenlemeye
gidilerek uzmanlık kadroları geliştirilecektir.
Bu hususlar yargılamaların daha makul sürede
sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır.

15

Bilirkişilik
müessesesinin etkinlik
ve verimliliğinin
artırılmasına yönelik
düzenlemeler
yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı,
TOBB

Ocak 2015 - Aralık 2017

Bilirkişilik konusunda geniş katılımlı ve
sorunların tespitine yönelik bir çalışma
yürütülerek ihtiyaç duyulan düzenlemeler
yapılacaktır.
Bilirkişi uzmanlık alanları belirlenecek ve
bilirkişilik müessesesinde mevzuat değişikliği
yapılarak akreditasyon sistemi geliştirilecektir.
Adli Tıp Kurumu kapasitesi artırılacak ve
bilirkişi görüşü için kuruma gelen dosyaların
makul sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır.
Bu kapsamda;
- Adli Tıp İhtisas Dairelerinin ve Kurumun ülke
genelindeki birimlerinin sayısı arttırılacaktır.
- Adli Tıp Genel Kurulunun yapısı gözden
geçirilecektir.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Bileşen 2: Hukuki Süreçlerin İyileştirilmesi

Adalet Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı,
TOBB,
TESK,
Sanayi ve Ticaret
Odaları,
Ticaret Borsaları

Ocak 2015 - Aralık 2017

Kısa ve orta vadede arabuluculuğun
ülke çapında tanıtımı ile etkin şekilde
uygulanmasına yönelik olarak adliyelerde,
barolarda, TOBB ve TESK’e bağlı kuruluşlarda
arabuluculuk merkezleri kurularak vatandaşlara
uzman kişiler vasıtası ile arabuluculuk
müessesesi tanıtılacaktır.
Uzun vadede Arabuluculuk Kanununda ve
ilgili kanunlarda değişikliğe gidilerek bazı
uyuşmazlık türlerinde arabulucuya başvurunun
zorunlu olması hedeflenmektedir. İdari yargıda
arabuluculuğun uygulanabilir hale getirilmesi
ve icra davalarında etkin kullanımının
sağlanması planlanmaktadır.
Bunların yanında arabuluculuk sistemi ile
ilgili adliye bazında ve kamuoyuna yönelik
düzenli memnuniyet anketleri yapılacak ve
arabuluculara yönelik bir eğitim modülü
oluşturulacaktır.

17

Adli ve İdari yargıda
uyuşmazlıkların yargı
öncesi çözüm usulleri
geliştirilecek ve etkin
hale getirilecektir.

Adalet Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Ocak 2015 - Aralık 2016

Adli ve İdari yargıya gelen iş yükünün
azaltılması amacıyla 659 sayılı KHK’nın sulhe
ilişkin hükümlerinin uygulanmasında meydana
çıkan sorunlar ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı
ile birlikte farkındalık ve eğitim çalışması
yapılacaktır.

18

İş dünyasına yönelik
düzenli aralıklarla
yargıya güven ve
memnuniyet anketleri
yapılacaktır.

Adalet Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı,
Türkiye Yatırım
Tanıtım ve Destek
Ajansı,
TOBB

Ocak 2015 - Aralık 2018

İş adamları ve yabancı yatırımcılara yönelik
yargıya güven ve memnuniyet anketleri
yapılması için sistem oluşturulacaktır.
(Haziran 2015)
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Arabuluculuk sistemi
yaygınlaştırılacak
ve sistemin
etkinleştirilmesi
sağlanacaktır.

9

16

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

20

İcra müdürlüklerinin
örgütsel yapısında
verimlilik ve
etkinliğinin
arttırılmasına yönelik
değişikliğe gidilecektir.

Adalet Bakanlığı

21

Şirketlerin iradi
tasfiyesi sürecine
yönelik düzenleme
yapılacaktır.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı

Adalet Bakanlığı,
Meslek Birlikleri

Adalet Bakanlığı,
TOBB,
Sanayi ve Ticaret
Odaları

Ocak 2015 - Aralık 2018

Hukuk uyuşmazlıklarının tarafların seçmiş
olduğu hakemler yoluyla çözümünü öngören
Tahkim Kurumunun etkinleştirilmesi
hedeflenmektedir. Bu sayede yargıya gelen iş
yükü azalacak ve sözleşmelerin icrası daha kısa
bir sürede yerine getirilecektir.
Meslek birlikleri hakem heyetleri uygulamalarını
yaygınlaştırmak için iş dünyasına yönelik
farkındalığı artırıcı seminerler, Sanayi ve
Ticaret Odaları üyelerine Tahkim Kurumunun
kullanılmasına yönelik eğitimler verilecek,
sempozyumlar düzenlenecek ve tahkimi tanıtıcı
broşürler hazırlanacaktır.

Ocak 2015 - Aralık 2017

Türkiye genelinde yeni icra dairelerinin
kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.
İcra ve İflas sisteminin etkinliğini ve
verimliliğini artırmak üzere İcra ve İflas
Kanunu’nda değişiklikler yapılacaktır.
Özellikle abonelik sözleşmelerinden doğan
alacakların icra takibinden başka alternatif
yollardan tahsili sağlanacaktır. Küçük
alacaklar ile ilgili çalışmalar 2016 yılında
tamamlanacaktır.

Ocak 2015 - Aralık 2016

Türk Ticaret Kanunu’nun şirketlerin iradi
tasfiyesine yönelik maddeleri paydaşların
katılımı ile gözden geçirilerek süreçlerin
makul sürede sonlanmasını sağlamak üzere
düzenleme yapılacaktır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Meslek birliklerinin
hakem heyeti
uygulamaları etkin hale
getirilecektir.

10

19

22

Adalet Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Kültür ve Turizm
Bakanlığı,
Yargıtay,
TPE,
TOBB,
TİM,
TÜSİAD,
YASED,
MÜSİAD

Ocak 2015 - Haziran 2015

Fikri ve sınai hak ihlalleri ile mücadele
kapsamında ilgili tüm kurumlar tarafından
erişilebilir ortak ve ulusal bir veri tabanı
oluşturulması konusunda analiz yapılmasına
yönelik çalışma grubu kurularak, çalışma
raporu hazırlanacaktır.

Politika 2.2: Mevzuatın uluslararası standartlara ve en iyi uygulamalara uygun şekilde güncellenmesi

11

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

No

Eylem Adı

23

Uluslararası
uygulamalar ve ihtiyaç
durumu gözetilerek
özellikle iş ve ticaret
uyuşmazlıklarına
bakmak üzere
mahkemelerde
ihtisaslaşma
yaygınlaştırılacaktır.

Adalet Bakanlığı

24

İş dünyasını
ilgilendiren mevzuat
ve yüksek mahkeme
içtihatlarının yabancı
dillere çevrilmesi
sağlanacaktır.
Yabancılar için hukuki
prosedür rehberleri
hazırlanacaktır.

Adalet Bakanlığı

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

HSYK,
TOBB,
Sanayi ve Ticaret
Odaları

Ocak 2015 - Aralık 2016

İş dünyasını ilgilendiren konularda adli ve
idari yargıda (İmar hukuku gibi) ihtisas
mahkemeleri oluşturulacak veya HSYK
tarafından mahkemeler işbölümü esasına göre
iş ve ticaret uyuşmazlıklarına bakmak üzere
görevlendirilecektir.

Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım
Ajansı

Ocak 2015 - Aralık 2016

Yabancı yatırımcıların ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak ilgili hukuki süreç ve içtihatların
yabancı dillere çevrilmesine öncelik verilecektir.
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Ülkemizde fikri ve
Gümrük ve Ticaret
sınai hak ihlallerinin
Bakanlığı
boyutuna yönelik
öngörü sağlayacak
ve ilgili tüm kurumlar
tarafından erişilebilir
ortak, çok amaçlı ve
kapsamlı bir veri tabanı
gereksinimine yönelik
analiz çalışması
yapılacaktır.

25

Adalet Bakanlığı

Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulu

Ocak 2015 - Aralık 2016

Adalet Bakanlığı tarafından halen bazı illerde
mahkemelerde en çok görülen davaların
iş süreçleri çıkarılmakta ve yargılama
süresi önceden belirlenerek taraflara
bildirilmektedir. Bu sayede yargılama
sürecinin öngörülebilirliğinin artırılması
amaçlanmaktadır.
Bu uygulama önümüzdeki yıllarda diğer
adliyelere yaygınlaştırılacaktır.
Bu uygulama kapsamında, yargılamanın makul
sürede bitirilmesine yönelik bazı araçlar ve
denetim mekanizmaları geliştirilecektir.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Yargıda zaman
yönetimi uygulaması
geliştirilerek
yargılamaların makul
sürede bitirilmesi
sağlanacaktır.

12

Bileşen 3: Yatırım Yeri Temininin Kolaylaştırılması
Politika 3.1: İllerde yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya etkili ve etkin bir şekilde sunulması amacıyla coğrafi bilgi sistemleri
altyapısının geliştirilerek kullanılması
Eylem Adı

26

Yatırıma uygun
arazilerin
sorgulanabilmesi
amacıyla kurumların
güncel verilerini
kullanan internet
tabanlı bir sorgulama
yazılımı/arayüzü
hazırlanarak kullanıma
açılacaktır.

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (Coğrafi
Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü)

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü,
Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım
Ajansı,
OSBÜK,
İlgili Kalkınma
Ajansları,
İlgili Büyükşehir
Belediyeleri,
İlgili Belediyeler

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

Ocak 2015 - Aralık 2016

1. Tüm kurumların paydaş olarak yürütecekleri
işlem adımları şunlardır:
- TYDTA tarafından ilgili kuruluşlarla beraber
yatırım yeri belirleme kriterleri oluşturulacaktır.
- Veritabanı tasarımları gerçekleştirilecektir.
- Kriterlerin veri ihtiyaçları ve web servisleri
belirlenecektir.
- Web servislerinin birbirleri ile güvenlik, erişim
kısıtlılıkları vb. konularda iletişim çalışmaları
yapılacaktır.
- İlgili kurumların web servisleri
düzenlenecektir.
- Web servislerinden gelen veriler için analiz
kriterleri belirlenecektir.
- Sorgulamaları oluşturacak yapılar
belirlenecektir.
- Analiz sonuçlarının raporlanması ve
çıktılarının web servisleri ile sunulması
sağlanacaktır.
- Kurum ve kuruluşların süreçleri hakkında
detaylı bilgiler verilerek yönlendirmeler
yapılacaktır.
- Elektronik olarak işlemlerin yapılmasına
imkan veren hizmetler birleştirilecektir.
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13

No

Halen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi
(TUCBS) Temel Veri Temalarının içerik ve
değişim standartları tanımlanmış ve Türkiye
Ulusal Coğrafi Veri Portalı (GEOPORTAL)
oluşturulmuştur. TUCBS Veri Temaları
için içerik ve standartların geliştirilmesi
çalışmalarına başlanılmıştır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

2. Bu kapsamda hazırlanacak olan projenin,
pilot illerde denendikten sonra Türkiye
geneline yaygınlaştırılması planlanmaktadır.
Güncel verilerin sayısal ortamda bulunup
bulunmaması durumu da incelenerek gerekli
verilerin elde edilmesini sağlayacak detay
projeler de ilgili kurumlarca görüşülerek
oluşturulacaktır.

14

Politika 3.2: İllerde yatırıma uygun arazilerin tespiti ve arazi envanterinin oluşturulması
Eylem Adı

27

Milli Emlak Otomasyon
Projesi (MEOP)
kapsamında hazine
arazisi verileri pilot
bir il için elektronik
ortamda sunulacaktır.

Eylemden
Sorumlu Kuruluş
Maliye Bakanlığı

Eylemle İlgili
Kuruluşlar
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (Coğrafi
Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü),
Kalkınma Bakanlığı,
Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü,
Valilik (Defterdarlık),
Kalkınma Ajansı,
Büyükşehir
Belediyesi /Belediye

15

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

Ocak 2015 - Aralık 2015

Milli Emlak Otomasyon Projesi kapsamında;
Milli Emlak Genel Müdürlüğü idaresi altında
olan ve Türkiye yüzölçümünün yarısından
fazlasını oluşturan “Taşınmaz Bilgi Bankası”
kurulmuş ve bu taşınmazlarla ilgili tüm
işlemlerin tam otomasyon ortamında kontrol,
denetim ve yönetilmeleri sağlanmıştır.
MEOP üzerinden yapılacak sorgulamalar ile
özellikle büyük ölçekli, katma değeri yüksek
yatırımlar için uygun hazine arazilerinin
belirlenmesi ve gerekli diğer izin ve tahsis
süreçlerine hızla geçilmesi mümkün
olabilecektir.
Politika 1’de hazırlanan yazılım aracılığıyla
MEOP Sisteminin ulusal ölçekte diğer kurum
ve kuruluşların da kullanımına sunulabilmesi
için;
- İlgili kuruluşlar ile yapılacak ortak çalışmalarla
ihtiyaçların ve veri paylaşım kriterlerinin
belirlenmesi,
- Belirlenen veri paylaşım kriterlerine
göre MEOP sisteminde web servislerinin
hazırlanması ve yayınlanması,
- Güncel verilerin sayısal ortamda sisteme
entegrasyonu,
konularında detay projeler oluşturulacak ve
sistem altyapısı hazırlanacaktır.
Üretilecek yüksek çözünürlüklü ortofoto verileri
kullanılarak;
-Ülke düzeyinde bina, yol, yükseklik modelleri
vb. temel coğrafi veri setlerinin üretilmesi ve
coğrafi veri altyapısının güçlendirilmesi,

İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI EYLEM PLANI

No

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Bu verilerin daha fazla ve yaygın kullanımı ile
işlemlere hız ve doğruluk kazandırılması,
-Oluşturulacak veri setlerinin coğrafi
portal üzerinden sunulması, görüntüleme
servislerinin paylaşımı,
- Bakanlığın birimlerinin, oluşturulacak
coğrafi veri altyapısını kullanarak yapacakları
projelerde altlık veri temini sağlanması
amaçlamaktadır.

16

28

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
(Mekânsal
Planlama Genel
Müdürlüğü)

17

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (Coğrafi
Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü),
Ekonomi Bakanlığı,
Gıda, Tarım
ve Hayvancılık
Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Kültür ve Turizm
Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,
Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım
Ajansı

Ocak 2015 - Aralık 2015

Çevre düzeni planları ve mülkiyet bilgilerinin
sistemde birleştirilmesinin ardından çevresel
faktörler açısından bir problem teşkil
etmeyecek “Yatırıma Uygun” arazilerin
potansiyellerinin, ülkemiz için öncelikli yatırım
konuları ile beraber değerlendirilmesi ve
arazinin hangi sektör için uygun olduğunun
belirlenmesi sağlanacaktır.
MEOP ile TAKBİS ve MEGSİS verilerinin
TUCBS kapsamında yer almasıyla yatırıma
uygun yerlerin planla ilişkilendirilmesi
sağlanmış olacaktır. Güncel verilerin sayısal
ortamda bulunup bulunmaması durumu da
incelenerek gerekli verilerin elde edilmesini
sağlayacak detay projeler ilgili kurumlarca
görüşülerek oluşturulacaktır.
Bu çalışma kapsamında;
- Üst ölçekte Çevre Düzeni Planları sayısal
ortama ve çalışmaya uygun bir veritabanı
altyapısı ile belirli standartlara getirilecektir.
- Güncel verilerin sayısal ortamda sisteme
entegrasyonu sağlanacaktır.
-Üst ölçekte planlar, çevresel faktörler ve
sektör kriterleri dikkate alınarak “yatırıma
uygun”bölgeler tespit edilecektir.
- Bu bölgelerin daha detaylı bilgilerinin
bulunduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)
mekânsal plan verileri (1/1000 ve 1/5000
ölçekli imar planları) ve MEOP, TAKBİS,
MEGSİS, TUCBS vb. sistemlerden alınacak
verilerle detaylı analizler yapılacaktır.
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Pilot bir ilde, çevre
düzeni planları
MEOP verilerinin
değerlendirilmesine
imkan verecek şekilde
belirlenen standartlara
uygun olarak
sunulacaktır.

29

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı
(Sanayi Bölgeleri
Genel Müdürlüğü),
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (Coğrafi
Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü)

Kalkınma Bakanlığı,
Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğü,
OSBÜK

Ocak 2015 - Aralık 2015

18

OSB içerisinde yer alan yatırıma hazır
parsellerin envanterinin diğer sistemlerle
uyumlu hale getirilmesi yatırım sürecini
hızlandıracaktır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Coğrafi Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğü) altyapısı
kullanılarak sistem geliştirilecek ve web tabanlı
bir uygulama yazılımı gerçekleştirilecektir.
Güncel verilerin sayısal ortamda bulunup
bulunmaması durumu da incelenerek
gerekli verilerin elde edilmesini sağlayacak
detay projeler ilgili kurumlarca görüşülerek
oluşturulacaktır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve OSBÜK
verilerinin sayısal ortama aktarılabilmesi ve
bilgi sistemleri altyapısı kullanılarak ulusal
ölçekte diğer kurum ve kuruluşların da
kullanımına sunulabilmesi amacı ile;
- Güncel verilerin sayısal ortamda kurulacak
bilgi sistemine entegrasyonu,
- OSB bilgi sistemlerinin kurulması,
geliştirilmesi ve uygulamaya geçilmesine kadar
mevcut ÇŞB altyapısının ve kapasite geliştirme
desteğinin kullanılması, verilerin sistem
entegrasyonunun sağlanması,
- OSB bilgi sistemlerinin yönetilmesi amacı ile
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde
web tabanlı bir uygulama geliştirilerek verilerin
güncel tutulmasının sağlanması,
- Belirlenen veri paylaşım kriterlerine göre
kurulacak sistemde web servislerinin
hazırlanması ve yayınlanması
konularında projeler oluşturulacak ve sistem
altyapısı hazırlanacaktır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Pilot bir ilde, OSB
içinde yer alan
parsel bilgileri sözel
ve sayısal olarak
sunulmaya hazır hale
getirilecektir.

30

5403 sayılı ve 3083
sayılı Kanunlar
kapsamında yapılan
uygulamalar yatırımcı
taleplerine cevap
verecek şekilde
gerçekleştirilecektir.

Gıda, Tarım
ve Hayvancılık
Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
İlgili Diğer Kurum ve
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Haziran 2015
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5403 sayılı (17. Maddenin 3. fıkrasında
belirtilen şartların düzenlenmesi) ve 3083
sayılı Kanunlar kapsamında yapılan arazi
toplulaştırma çalışmalarında geniş alan ihtiyacı
olan yatırım projeleri için üst planlarla uyumlu
olacak şekilde arazi alternatifi üretilecektir.
Yatırım yeri temininde verimli tarım alanlarının
kaybedilmesinin önlenmesi ve verimsiz tarım
alanlarının yatırım amaçlı değerlendirilmesi
sağlanacaktır.

No
31

Eylem Adı
Yatırım yeri temini
ve tahsisine dair
süreçlerdeki
sorunlara ilişkin ilgili
kurumlar tarafından
getirilen önerilere
uygun mevzuat
değişikliklerinin
hazırlanması
sağlanacaktır.

20

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme
Başkanlığı)

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Gıda, Tarım
ve Hayvancılık
Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Kültür ve Turizm
Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,
Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım
Ajansı

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

Ocak 2015 - Aralık 2016

Kamu taşınmazlarının tahsisinde çeşitli
Kurumlarca, farklı mevzuat kapsamında
işlemler yürütülmektedir. Bu durum
taşınmazların yatırımcılara tahsis sürecini
uzatmaktadır.
Bu amaçla;
- Yatırım yeri temininde ve tahsisinde
karşılaşılan güçlüklerin giderilmesine yönelik
olarak kamu taşınmazlarının yatırımlara
tahsisini düzenleyen mevzuattaki tüm iş
süreçleri Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım
Ajansı tarafından ilgili kurum/kuruluşlarla
beraber incelenecek, sorun alanları tespit
edilecek ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır.
- Yatırım yeri temini süreçlerinde hazine
arazilerinin yatırımcıya tahsisi aşamasında
yatırımcıların yatırımı gerçekleştirme
kabiliyetleri değerlendirilecektir.
- İlgili kurumların uyguladıkları mevzuatta
tanımlanan yer tahsisine dair süreçlere yönelik
bir kılavuz hazırlanarak yayınlanacaktır.
- Mevzuatta saptanan sorunlu konularla ilgili
gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılmasına
dair hazırlık Başbakanlık (İdareyi Geliştirme
Başkanlığı) tarafından yapılacaktır.
- Konunun veri yönetimi, analizi ve sunumu
süreçlerini ortaya koyan ve Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı (Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü) tarafından hazırlanarak
Başbakanlığa sunulan TUCBS Yönetmelik
Taslağı vb. tamamlanmış mevzuatların
yürürlüğe girmesi sağlanacaktır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Politika 3.3: Yatırım yeri tahsis sürecinin hızlandırılmasına yönelik mevzuat düzenlemelerinin yapılması

Başbakanlık
(İdareyi Geliştirme
Başkanlığı)

İçişleri Bakanlığı,
Belediyeler Birliği,
TOBB,
TİM,
TÜSİAD,
YASED

Ocak 2015 - Haziran 2015

Yatırım yeri, çevre ve imar izinleri konusunda
kamu kurumları arasında yetki çatışma
noktalarının tespit edilmesi ve koordinasyon
mekanizmaları oluşturularak sorunların
çözülmesi gerekmektedir.
Özel sektör tarafından konuyla ilgili bir
inceleme yapılarak, sorun yaratan noktaların
ortaya konulduğu ve çözüme ilişkin
beklentilerin yer aldığı bir rapor hazırlanacaktır.
Yatırımcıların ve işletmecilerin ilgili kamu
kuruluşları tarafından yürütülen yatırım yeri,
çevre ve imar izinleri konularındaki iş ve
işlemlerine ilişkin öngörüde bulunabilmeleri
ve süreçler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri
için kamu kuruluşlarının hizmet standartları,
hazırlanan rapor çerçevesinde gözden
geçirilecek ve revize edilecektir.

33

Endüstri Bölgeleri
uygulama sürecinde
karşılaşılan sorunlar
tespit edilecek
ve bu sorunların
çözümüne yönelik
olarak mevzuatın
geliştirilmesi
sağlanacaktır.

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

Başbakanlık
(Mevzuatı Geliştirme
ve Yayın Genel
Müdürlüğü),
(Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım
Ajansı)
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (ÇED
Genel Müdürlüğü)

Ocak 2015 - Aralık 2016

Özellikle “Stratejik ve Büyük Ölçekli Yatırımlar”
için önemli bir araç olabilecek Endüstri
Bölgelerine ilişkin uygulama sürecindeki
sorunlar incelenecek ve gerekli mevzuat
değişiklikleri belirlenecek ve hızla uygulamaya
konulacaktır.
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Başta mahalli idareler
olmak üzere, yatırım
yeri, çevre ve imar
izinlerine ilişkin hizmet
standartları yeniden
değerlendirilerek
güncelleştirilecektir.
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32

Maliye Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

Ocak 2015 - Haziran 2015

Endüstri bölgelerinin operasyonel hale
gelmesi halinde Maliye Bakanlığı tarafından
yatırımcılara yapılacak tahsislere ilişkin usul ve
esaslar belirlenecektir.
Kamu taşınmazlarının tahsisine yönelik usul
ve esaslarda düzenleme yapılması gerekli
hususlar, özel sektör görüşleri dikkate alınarak
belirlenecek ve gerekli mevzuat düzenlemeleri
yapılacaktır.

35

Organize Sanayi
Bölgeleri uygulama
sürecinde karşılaşılan
sorunların
çözümüne yönelik
olarak mevzuatın
geliştirilmesi
sağlanacaktır.

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım
Ajansı,
İlgili Diğer Kurum ve
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Aralık 2016

OSB’lerle ilgili mevzuat sadeleştirilecek ve
günün şartları çerçevesinde güncellenecektir.

36

OSB parsellerinin rant
amaçlı kullanılmasının
önüne geçilecektir.

Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

İlgili Diğer Kurum ve
Kuruluşlar

Ocak 2015 - Mayıs 2015 OSB’lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının
önlenmesi için, uygulama yönetmeliğinde
belirtilen inşaata başlama ve inşaatı bitirme
sürelerine uymayan yatırımcıların arsa
tahsislerinin iptalini gerçekleştirmeyen OSB
Yönetimlerine yaptırım uygulanmasına yönelik
düzenleme yapılacaktır.

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Maliye Bakanlığınca,
Endüstri Bölgelerinde
tahsislere ilişkin
usul ve esasların
belirlenmesi ve kamu
taşınmazlarının
tahsisine yönelik
usul ve esaslarda
düzenleme yapılması
sağlanacaktır.

22

34

Politika 3.4: Stratejik ve büyük ölçekli yatırımlara uygun yatırım yerleri hazırlanması
No
37

Eylem Adı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Orman ve Su İşleri
Bakanlığı,
Kültür ve Turizm
Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı,
Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme
Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı,
Maliye Bakanlığı,
Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı,
Milli Savunma
Bakanlığı,
Genelkurmay
Başkanlığı,
TYDTA,
Yerel Yönetimler,
Kalkınma Ajansları,
Üniversiteler,
Meslek Odaları,
STK’lar

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

Ocak 2015 - Aralık 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ülke topraklarının
%95’ini kapsayan alanda, genel arazi kullanım
kararını belirleyen Çevre Düzeni Planları (ÇDP)
tamamlanmıştır. ÇDP’lerin Düzey-2 Bölgeleri esas
alınarak, ülke bütününde stratejik plan kararları,
bölge plan kararları, sektörel plan kararları ve il
çevre düzeni planı kararları ile uyumlaştırılması
sağlanacaktır.
Kıyıların, zengin doğal kaynak potansiyeli
barındıran, önemli ekonomik fırsatlar sunan ve
bu yönleriyle yoğun gelişme baskısına maruz
kalan hassas bölgeler olmaları nedeniyle,
birbiri ile uyumlu olmayan kullanım biçimleri,
doğal kaynaklarının tahribi, ekolojik dengesinin
bozulması ve plansız gelişme eğilimleri gibi bir
dizi sosyal, ekonomik, çevresel ve mekânsal
sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Kıyı
alanlarında gerçekleştirilecek yatırım kararlarının
bu etkenler gözetilerek alınması ve bütüncül
olarak planlamasına ihtiyaç duyulmaktadır. Değerli
ve kıt kaynak olan kıyı alanlarını koruma-kullanma
dengesini gözeterek bütüncül bir çerçevede ele
alarak ülke kıyılarının rasyonel ve sürdürülebilir
yönetimini sağlamak üzere Bütünleşik Kıyı Alanı
Yönetim Planlarının tamamlanması önceliklidir.
ÇDP ve BKAY’larda stratejik ve büyük ölçekli
yatırımlara uygun yerler tespit edilecektir.
Bu bölgelerde hazine arazisi varlığı incelenerek,
dağınık olan arazilerin 3083 sayılı Sulama
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım
Reformu Kanunu kapsamında toplulaştırılması
sağlanacaktır.
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Mevcut çevre düzeni
Çevre ve Şehircilik
planlarında öncelikli
Bakanlığı
yatırım alanlarının
değerlendirmesi
yapılarak, yer seçimi
kararları oluşturulacak
ve üst ölçekli
mekânsal planlama
çalışmaları (ÇDP,
BKAY) sürdürülerek bu
planlarda stratejik ve
büyük ölçekli yatırımlara
uygun yerler ayrılacaktır.

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Politika 4.1: İş ve yatırım ortamıyla ilgili ulusal ve bölgesel düzeyde göstergeler geliştirilerek düzenli takip ve değerlendirme sistemi
oluşturulması
No

Eylem Adı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

İş ve yatırım ortamını
değerlendirmek
üzere gösterge
seti belirlenecek
ve anket çalışması
gerçekleştirilecektir.

Kalkınma Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı,
TYDTA,
TÜİK,
Kalkınma Ajansları

Ocak 2015 - Haziran 2016

- Gösterge setini ve anket kapsamını belirlemek
üzere ilgili kurum temsilcilerinden oluşan
çalışma grubu oluşturulacaktır.
- Gösterge seti ve anket formları nihai hale
getirilecek, anket çalışması gerçekleştirilecektir.

39

Bölgesel ve ulusal
düzeyde iş ve yatırım
ortamı değerlendirme
raporları
hazırlanacaktır.

Kalkınma Ajansları,
Kalkınma Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı,
TYDTA

Temmuz 2016 - Ekim 2016

- 26 Düzey II bölgesi için iş ve yatırım ortamı
değerlendirme raporları hazırlanacaktır.
Bu raporlar Dünya Bankası tarafından
ulusal düzeyde hazırlanan Yatırım Ortamı
Değerlendirme Raporlarını tamamlayıcı ve
çalışmaları bölgesel düzeyde detaylandırıcı
nitelikte olacaktır.
- Bölge raporlarının konsolide edilmesiyle
ulusal iş ve yatırım ortamı değerlendirme
raporu hazırlanacaktır.
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ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018)

Bileşen 4: İş ve Yatırım Ortamıyla İlgili Yönetişimin Bölgesel Düzeyde Geliştirilmesi

Politika 4.2: İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yaklaşımın bölgesel düzeyde yaygınlaştırılması,
geliştirilmesi ve yatırımcının yerel düzeyde desteklenmesi
No

Eylem Adı

Eylemden
Sorumlu Kuruluş

Eylemle İlgili
Kuruluşlar

Başlangıç Bitiş Tarihi

Açıklama

İllerde, iş ve yatırım
Kalkınma Bakanlığı
ortamının iyileştirilmesi
sürecindeki
yönetişimin
geliştirilmesi için
istişare platformları
tesis edilecektir.

Ekonomi Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
TYDTA,
Kalkınma Ajansları,
İlgili Kurum ve
Kuruluşlar

Nisan 2015 - Ekim 2016

Özel sektör temsilcilerinin, yatırım ve işletme
süreçlerinde karşılaştığı sorunlarının hızlı bir
şekilde çözümlenebilmesine imkan verecek
şekilde, illerde, özel sektör temsilcilerinin
katılımı ve kamu idarelerinin sahipliği ile istişari
nitelikte platformlar ve süreçlerin yönetimine
ilişkin esaslar oluşturulacaktır.

41

Yerelde yatırımcıya
sunulan hizmetlerin
niteliğinin ve
niceliğinin
artırılabilmesi
amacıyla yatırım
destek ofislerinin
(YDO) kurumsal ve
beşeri kapasiteleri
geliştirilecektir.

Kalkınma Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı,
TYDTA,
Kalkınma Ajansları

Ağustos 2015 - Ekim 2016

YDO faaliyetlerinin takip ve değerlendirilmesine
imkan verecek bir faaliyet modülü
geliştirilecektir.
YDO personelinin sağladığı hizmetlerin
niteliğinin artırılmasına yönelik olarak; devlet
destekleri, yatırım danışmanlığı ile izin
ve ruhsatlar konularında eğitim programı
uygulanacaktır. Eğitimlerin belirli bir program
çerçevesinde ve sürekli olarak verilmesi
sağlanacaktır.
YDO mevzuatı yatırımcı taleplerini daha
iyi karşılayacak şekilde geliştirilecek ve bu
kapsamda verilen hizmetlerin niceliğinin
artırılabilmesini teminen YDO görev tanımları
netleştirilerek detaylandırılacaktır.
YDO memnuniyet anketi geliştirilecek ve
uygulanacaktır.
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