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Kamu yatırımlarında en düşük pay, 

teknolojik araştırmaya 
10. Kalkınma Planı’na göre en büyük 
pay ulaştırma sektörüne ayrılırken, 
en düşük pay teknolojik araştırma 
bölümünde olacak. Yılmaz, e-devlet 
kapısından sunulan hizmet sayısını 
700’den 3 bine, kullanıcı sayısını 15 
milyondan 30 milyona çıkarmayı 
amaçladıklarını söyledi.

Türkiye’nin 2018 yılı sonuna kadar izleyeceği ekonomik yol haritası 
tamamlandı. 1960’lı yıllardan bu yana uygulanan Kalkınma Planı’nın 
10’cusu, Yüksek Planlama Kurulu ve Bakanlar Kurulu’nun onayından 
sonra 13 Haziran 2013’te TBMM’ye sevk edildi. Yıllık ortalama yüzde 5.5 

büyümenin hedeflendiği 10. Kalkınma Planı Dönemi’nde cari açıkta belirgin düşüş 
gerçekleştirecek ve enflasyon, yüzde 4.5 buçuğa düşürülecek. Gelecek 5 yılda 
toplam kamu yatırımları 417 milyar lira olacak.
2014-2018 dönemini kapsayan planın, 2023 hedefleri doğrultusunda önemli bir 
kilometre taşı olacağını belirten Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, planın yüksek, 
istikrarlı, kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra hukukun üstünlüğü, bilgi 
toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin korunması 
ve kaynakların sürdürülebilir gibi konuları kapsayacak şekilde tasarlandığını 
vurguladı.
 
2023 yılı için tayin ettikleri önemli hedefleri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, daha 
etkin çalışan bir kamu yönetimi, kamu hizmetlerinde e-devlet uygulamasını 
yaygınlaştırmayı planladıklarını belirtip e-devlet kapısından sunulan hizmet 
sayısını 700’den 3 bine, kullanıcı sayısını 15 milyondan 30 milyona çıkarmayı 
amaçladıklarını söyledi.Yılmaz, cari açığı artırmadan, Türkiye’yi büyüme 
performansını daha yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, 
üretim yapısının teknoloji ve katma değer seviyesini yükseltmek ve ekonominin 
rekabet gücünü artırmak istediklerini bildirdi.

10. Kalkınma Planı’na göre, 2014-2018 yılları arasında kamu sabit sermaye 
yatırımlarının yüzde 34’ü ulaştırma sektörüne ayrılacak. Yüzde 1,8’den yüzde 
2,5’ çıkan “Teknolojik Araştırma”  yatırımları, en düşük pay alan alanlardan 
biri. Planda, Ar-Ge, patent ve ileri teknoloji sektörlerine ilişkin göstergelerin, 
bilgiye dayalı üretimde Türkiye’nin rekabet gücünün istenen düzeyde olmadığına 
değinildi.

2014-2018 yılları arasında toplam kamu 
yatırımları içerisinde özel sektörün üretken 
faaliyetlerini destekleyecek nitelikteki 
altyapı yatırımlarına odaklanılacak.  Kamu 
yatırımlarında, kamu-özel işbirliği modeliyle 
yürütülenler dahil, eğitim, sağlık, içme suyu 
ve kanalizasyon, bilim-teknoloji, ulaştırma 
ve sulama sektörlerine öncelik verilecek. 
Kamu-özel işbirliği uygulamalarına ilişkin 
geleceğe yönelik yol haritası niteliğinde bir 
strateji belgesi hazırlanacak ve dağınık yapıdaki 
mevzuatın çerçeve bir kanun altında toplanması 
sağlanacak. Kamu-özel işbirliği politika ve 
uygulamalarının koordinasyonu güçlendirilecek, 
projelerin bütçe üzerindeki risk ve etkilerini 
ölçebilecek etkin bir izleme ve değerlendirme 
sistemi oluşturulacak.

http://www.bilisimdergisi.org/s156

http://www.bilisimdergisi.org/s156

