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ÖNSÖZ 

Dünya’da küreselleşme dinamiklerinin getirdiği koşullar ülkeleri belirgin bir rekabet ortamı 
içinde tanımlamaktadır. Bu koşullarda, ülkeler her alanda rekabetçiliği ve verimlilik artışını 
sağlamaya odaklanmaktadır. 
 
Ülkelerin uzun vadede rekabet güçlerini artırarak büyüme potansiyellerini ortaya çıkarma 
süreçlerinde, sürdürülebilir kalkınma büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte,  çevrenin 
korunarak kalkınmanın sağlanması, doğal kaynakların önemi, sosyal ve kültürel değerlerin 
koruması, yoksulluğun azaltılıp, refahın arttırılması, teknolojik gelişme, istihdam, sanayileşme 
gibi konular ülkelerin kalkınma gündeminde yer almaktadır. 
 
Ülkemizde de planlı dönemin başından günümüze değin, ekonomi ve çevre bağlamında 
sürdürülebilir kalkınmaya doğru bir gelişim görülmüştür. Özellikle, 90’lı yıllardan itibaren 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri, çeşitli düzeylerde ilgili dönemlerin kalkınma planlarında ve pek 
çok alanda politika ve strateji belgelerinde yer almıştır. 11. Kalkınma Planında da sürdürülebilir 
kalkınma hakim temalardan birisi durumundadır. 

On Birinci Kalkınma Planının “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve 
müreffeh Türkiye” vizyonu çerçevesinde, milletimizin temel değerlerini ve beklentilerini esas 
alarak ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkımızın refahını artırarak, ülkemizin 
yüksek gelir grubu ülkeler ile en yüksek insani gelişmişlik seviyesinde ülkeler arasına girmesi 
amaçlanmaktadır. 

Kamunun güçlü desteği ve özel sektörün öncülüğü ile sermaye birikimi ve sanayileşme süreci 
hızlandırılarak ve her alanda verimlilik arttırılarak, yurtiçi tasarrufların ve üretken yatırımların 
düzeyini yükseltmek, ihracata dönük üretimin arttığı, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir 
ekonomik yapıya dönüşmek hedeflenmektedir. 

İstikrarlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ile birlikte, beşeri sermayenin güçlenmesine 
yönelik toplumun tüm kesimlerini kapsayıcı kaliteli eğitim hamlesiyle nitelikli insanın 
yetiştirilmesi, güçlü toplumun oluşturulması,  adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemi ile temel 
hak ve özgürlükleri güvence altına alarak, fırsat eşitliğine dayalı, kolay erişebilir kamu 
hizmetleri sunulması, talebin ve tüketimin arttığı dünyada sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak 
yönetimi ile birlikte, insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, yaşam kalitesi yüksek 
kentlerin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu öncelikler doğrultusunda, ülkemizin 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) dönük 2018-2020 dönemine ilişkin politika, 
uygulama ve gelişmelerini içeren bu Raporu tüm ilgi sahiplerinin faydasına sunarak, 
uluslararası platformlarda ülkemizin SKA gelişmelerine ilişkin ortak bir bakış sağlamasını ümit 
ediyorum.  

 

Naci AĞBAL 
Başkan 
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GİRİŞ VE KAPSAM 

25-27 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma 
Zirvesinde, "Dünyamızı Değiştirmek: Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi (Gündem 
2030)" belgesi kabul edilmiştir. Gündem 2030; Deklarasyon, 17 amaç ve 169 hedeften oluşan 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 2030 yılına kadar bu hedeflere ulaşılması için gereken 
uygulama araçları ile takip ve gözden geçirme sistemini içermektedir. Buna göre, BM Yüksek 
Düzeyli Siyasi Forum (High Level Political Forum - HLPF), SKA'ların uygulamasının uluslararası 
düzeyde takip ve gözden geçirilmesinden sorumludur. 

HLPF her yıl BM Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) himayesinde bakanlar düzeyinde; 4 yılda 
bir ise BM Genel Kurulu çatısı altında devlet başkanları seviyesinde toplanmaktadır. Forumda 
ülkeler, 2030 Gündemini uygulamaya yönelik çabalarını, karşılaştıkları güçlükleri, tespit 
ettikleri politika eksiklerini, elde ettikleri başarıları ve kazandıkları tecrübeleri içermekte olan 
Gönüllü Ulusal Gözden Geçirme Raporlarını (VNR) sunmaktadır. 

Bu Rapor 2020 yılında düzenlenecek Yüksek Düzeyli Siyasi Forum hazırlıkları kapsamında 
hazırlanmıştır. Bu yılki Forumun teması, "Hızlandırılmış eylemler ve dönüşüm sağlayıcı yollar: 
Eylemle dolu bir on yıl ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesi" olacaktır. Bu bağlamda 
altı konuda tematik oturumlar gerçekleştirilecektir: 1) İnsan refahını artırmak, 2) Açlığı sona 
erdirmek ve herkes için gıda güvenliğini sağlamak, 3) Gezegeni korumak ve dayanıklılığı 
artırmak, 4) Sürdürülebilir enerjiye erişimi sağlamak, 5) Ekonomik faydaların paylaşılması, 6) 
Uygulamayı hızlandırmak için yerel eylemlerin desteklenmesi. Diğer taraftan, COVID-19 salgını 
nedeniyle her oturum bağlamında ve müstakil olarak ülkelerin COVID-19’a karşı aldığı tedbirler 
ve bundan sonraki dönemde bu konuda atılması gereken adımlara odaklanılacaktır.  

Bu bağlamda, 2020 HLPF'de görüşülecek temalar konusunda sorumlu kurumlarımız tarafından 
Başkanlığımıza iletilen katkılar çerçevesinde gerek HLPF 2020 çalışmaları, gerekse bu konulara 
ilişkin diğer uluslararası platformlarda kullanılmak üzere Türkiye’nin ilgili SKA’lardaki 2018-
2020 döneminde uyguladığı politikalar, yürüttüğü projeler ve uygulamalardan öne çıkan 
hususlar derlenmiştir.  

Bu vesileyle, Devlet Planlama Teşkilatında 1979 yılında göreve başlayan ve 41 yıllık hizmet 
süresi boyunca değerli katkılarda bulunan Strateji ve Bütçe Uzmanı Sayın Belma Üstünışık’a 
pandemi sürecinde evinden bu çalışmaya yoğun katkı sağlayarak gösterdiği gayretleri 
dolayısıyla teşekkürlerimizi iletirken, bu özverinin arkadan gelenlere örnek olması 
temennisiyle … 

 

Emin Sadık AYDIN 
Sektörler ve Kamu Yatırımları 

Genel Müdürü  
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1. İNSAN REFAHINI ARTIRMAK 

SKA 1: Yoksulluğun Tüm Biçimlerini Her Yerde Sona Erdirmek 

Türkiye, son 20 yılda gerek ekonomik büyüme gerekse sosyal koruma sisteminde atılan 
adımların da etkisiyle yoksulluğun azaltılması hedefi doğrultusunda önemli gelişme 
kaydederek bu alanda uluslararası karşılaştırmalarda en yüksek ilerlemeyi gösteren ülkeler 
arasında yer almayı başarmıştır. Toplumun kırılgan kesimlerinin güçlendirilmesine yönelik 
etkili politikalar geliştirilmiş; kapsayıcı sosyal güvenlik sistemi ile daha etkin ve yaygın sosyal 
yardım ve hizmet sistemi oluşturulmuştur. Yürütülen politikalar sonucunda mutlak yoksulluk 
ortadan kaldırılmış, göreli yoksullukta gerileme kaydedilmiştir. 

15 yıllık bir perspektifin ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanmış olan 11. Kalkınma Planında da 
yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında bulunan kesimlerin fırsatlara erişiminin 
kolaylaştırılması yoluyla ekonomik ve sosyal hayata katılımının artırılması ve yaşam kalitesinin 
yükseltilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi ve yoksulluğun azaltılması temel amaçlar arasında 
yer almaktadır. Planın amaçları ile uyumlu olarak kırılgan kesimlerin desteklenmesi için birçok 
uygulama gerçekleştirilmekte olup bunlardan öne çıkan bazıları aşağıda yer almaktadır.  

Engellilerin istihdamını artırmak amacıyla yürütülen Kamuda Engelli Kontenjanı Programı 
kapsamında kamuda istihdam edilen engelli memur sayısı son 16 yılda önemli oranda artarak 
2018 yılı itibarıyla 53.017’ye ulaşmıştır. Engellilere yönelik bakım hizmeti sunan Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yatılı hizmet veren Engelli Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi sayısı Eylül 2019 itibarıyla 99’a çıkmıştır. Gündüzlü Bakım Hizmeti veren merkez sayısı 
53, umutevi sayısı ise 149’dur. Eylül 2019 itibarıyla 19 bin engelli vatandaş 253 özel bakım 
merkezinde bakım hizmeti almaktadır. Aynı dönemde, evde bakım yardımından yararlanan 
engelli sayısı 513 bine ulaşmıştır.  

Toplumsal kırılganlıkları azaltmaya yönelik sosyal yardım ve dayanışma hizmetleri yürütmek 
hedefi kapsamında Aile Yardımları, Eğitim Yardımları, Sağlık Yardımları, Özel Amaçlı Yardımlar, 
Yaşlı ve Engelli Yardımları ve Proje Destekleri ve İstihdam Yardımları olmak üzere 6 temel 
kategoride 43 farklı yardım programı yürütülmüştür. Bu kapsamda 2019 yılında 3.282.975 
hane sosyal yardımlardan faydalanmıştır. 

Sosyal yardım-istihdam bağlantısını güçlendirmek ve sosyal yardımlardan yararlanan 
vatandaşların istihdam piyasasına girişini teşvik etmek amacıyla çalışabilir durumda olan 
153.884 kişi 2019 yılı içerisinde Sosyal Yardım ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 
Bütünleşik Sosyal Yardım Sistemi üzerinden Türkiye İş Kurumu sistemine kaydedilmiştir. Bu 
kişilerden 10.694 sosyal yardım yararlanıcısı Toplum Yararına Çalışma Programlarına (TYP) 
yönlendirilmiş, 11.662 kişi işe yerleştirilmiş, 6.361 kişi ise mesleki eğitime veya diğer aktif 
işgücü programlarına yönlendirilmiştir. Ayrıca 79.233 kişiye de yüz yüze danışmanlık hizmeti 
verilmiştir.  
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2019 yılı Mart ayında başlatılan Elektrik Tüketim Desteği Programı kapsamında Eylül 2019 
itibarıyla Bütünleşik Sosyal Yardımlar Bilgi Sistemi üzerinden düzenli sosyal yardım aldığı tespit 
edilen ihtiyaç sahibi 1.172.880 haneye elektrik faturası desteği sağlanmıştır.  

Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura 
bedeli, birikmiş elektrik borcu ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla yardım programı hayata geçirilmiştir.  

Muhtaç durumda bulunan Tüberküloz ve SSPE hastalarına yönelik olarak aylık 1.460,61 TL 
ödeme yapılmaktadır. Sağlık birimlerince tüberküloz hastalarından tıbbi öz bakımını 
gerçekleştiremediği ya da ev koşullarının iyileştirilmesi gerektiği tespit edilenlere ilave aylık 
600 TL bakım ödemesi yapılmaktadır. 

Çoklu doğum ile dünyaya gelen çocukların bulunduğu muhtaç hanelerin beslenme ve öz bakım 
ihtiyaçlarının desteklenmesi için Çoklu Doğum Yardımı programı hayata geçirilmiştir. Bu 
kapsamda 2019 yılında çoklu doğum yardımı için toplam 26.207.475 TL ödeme 
gerçekleştirilmiştir.  

Sosyal yardımlarda mükerrerlikleri önlemek amacıyla 2018 e-Belediye Sistemi ile Bütünleşik 
Sosyal Yardım Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanarak Ocak 2019’da yerel yönetimlerle 
karşılıklı veri paylaşımına geçilmiştir.  

65 yaş üstü vatandaşlarımız kendi evlerinde kişisel bakımları, temel ve zaruri ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik vefa projesi hayata geçirilmiştir. Proje kapsamında 2019 yılında 21.056 
yaşlı vatandaşımız projeden faydalanmış olup, 43.253.746 TL kaynak aktarılmıştır.  

SKA 4: Kapsayıcı ve Hakkaniyete Dayanan Nitelikli Eğitimi Sağlamak ve Herkes için Yaşam 
Boyu Öğrenim Fırsatlarını Teşvik Etmek 

Türkiye’de eğitim hizmetlerinin daha nitelikli, daha yaygın ve kolay ulaşılabilir sunulması 
konusunda son dönemde önemli ilerleme kaydedilmiştir. Beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilmiş, 
okullaşma oranlarında artış sağlanmış ve derslik başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde 
azaltılmıştır. Ayrıca, öğretmenlik mesleği yeterlilikleri belirlenmiş, müfredat güncellenmiş, özel 
sektörün eğitimdeki payının artırılmasına yönelik öğrenci başına eğitim desteği uygulaması 
hayata geçirilmiştir.  

Kız çocukları ile yoksul öğrencilerin eğitimde devamlılığını sağlamak ve taşımalı eğitimi 
güçlendirmek üzere faaliyetler yürütülmüş, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine ağırlık 
verilmiştir.  

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 2018-2019 
eğitim öğretim döneminde 4-5 yaş için brüt okullaşma oranı yüzde 57,9’a çıkmıştır. 2017 yılı 
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verilerine göre 6-14 yaş grubundaki çocukların okullaşma oranı OECD ortalamasında yüzde 
98’ken bu oran Türkiye’de yüzde 99 seviyesinde gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan ortaöğretim kademesinde erişimin artırılmasına ve ortaöğretim sisteminin 
süreç odaklı, akademik beceriler ile birlikte diğer gelişim alanlarını da dikkate alan, bireysel 
farklılıklara duyarlı, teknolojinin doğru ve etkin kullanıldığı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

11. Kalkınma Planında eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji 
ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, tüm bireylerin kapsayıcı ve 
nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkânlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama 
ve problem çözme yeteneği gelişmiş girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, üretken ve 
mutlu birey yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Mesleki ve teknik liselerin fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik atölye ve laboratuvar 
donanımları teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmektedir. Ayrıca, mesleki ve teknik 
eğitimde niteliğin artırılması kapsamında özel sektör ile işbirliği yapılmakta ve iş gücü 
piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda müfredat güncellemelerine devam edilmektedir.  

Tüm eğitim kademelerinde derslik başına düşen öğrenci sayısı son dönemde hizmete alınan 
yeni dersliklerle azalarak uluslararası standartlara ulaşmıştır. 2017 yılında ilkokulda derslik 
başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ve OECD ortalamasında 21, ortaokul kademesinde ise 
Türkiye’de 25, OECD ortalamasında 23 olarak geçekleşmiştir.  

Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla FATİH Projesi kapsamında, 15.103 okulda 325.883 
derslikte 1.015.078 internet ağ altyapısı sağlanmıştır. Bu okullardan 13.580’i FATİH Projesi için 
özel olarak oluşturulan VPN ağına dâhil edilmiştir. Toplamda 448.991 adet etkileşimli tahtanın 
dersliklere kurulumu tamamlanmıştır. 14 pilot okula 375 adet Tek Kart Bilgisayar Setleri 
alınmıştır. 

Türkiye’nin eğitim içeriği alanında açık erişim platformu olarak geliştirilen Eğitim Bilişim Ağı 
(EBA) aracılığıyla kamu tarafından üretilen/geliştirilen dijital eğitim içerikleri ve uygulamaları 
paydaşların yaygın kullanımına sunulmaktadır. 

UNESCO tarafından ülkelerin SKA 4’e ulaşmalarına destek olmak amacıyla kurulan Eğitim 
Yönlendirme Komitesine ülkemiz 2018-2020 döneminde UNESCO I. Grup ülkeleri adına aday 
olmuş, Norveç ve Almanya ile birlikte I. Grupta yer alan 27 ülkeyi temsilen komite üyeliğine 
seçilmiştir. Bu vesileyle eğitim alanında sahip olduğumuz tecrübeler tüm dünyayla 
paylaşılmaktadır.  

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluğu tanısı alan dezavantajlı gençlerin farklı bir 
bölgede akranları ile buluşması, bu sayede sosyalleşmesi, sosyal rehabilitasyonlarına katkı 
sunulması ve spor yoluyla sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla hazırlanan “Engelleri Aşan 
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Gençler” isimli proje uygulamaya konulmuştur. Proje 9-13 Mart 2020 tarihleri arasında Kayseri 
Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmiştir.  

2017 yılından itibaren uygulanan Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı Projesi kapsamında 2019 
yılında özellikle Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 25 ilde 180 personel ile sosyal uyum, Türkçe 
dil eğitimleri ve psiko-sosyal alanlarda faaliyetler gerçekleştirilmiştir.  

2018-2019 yıllarında Suriyeli 13.937 gence Milli Eğitim Bakanlığının “Hayat Boyu Öğrenme” 
programı çerçevesinde Türkçe eğitimi verilmiştir.  

Kimseyi geride bırakmamak adına Suriyeli gençlere ana dilleri olan Arapça ve destekleyici 
İngilizce gibi dil eğitimleri, dini ilimler, ilk yardım, yakın tarih, değerler, fotoğrafçılık, satranç, 
diksiyon ve her türlü spor, müzik, sanat alanlarında eğitimler verilmiştir. 

SKA 6: Herkes için Erişilebilir Su ve Atıksu Hizmetlerini ve Sürdürülebilir Su Yönetimini 
Güvence Altına Almak 

İnsan refahı açısından vazgeçilemez bir unsur olan temiz suya erişimin sağlanması için Türkiye 
çok uzun yıllar önce yatırım yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Tüm bunların 
sonucunda güvenilir şekilde yönetilen içme suyu hizmetlerini kullanan nüfusun oranı yüzde 99 
seviyesine; atıksu ve kanalizasyon hizmetlerini kullanan belediye nüfus oranı yüzde 90’a; evsel 
atıksu arıtma tesisi 881’e; atıksu arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye nüfus oranı ise yüzde 
75 seviyesine ulaşmıştır.  

Belediyelerin acil nitelikli olan ancak finansmanında zorluk yaşanan içme suyu ve kanalizasyon 
projelerine kaynak sağlanması amacıyla 2011 yılında başlatılan Su ve Kanalizasyon 
Programından (SUKAP) faydalanan proje sayısı Haziran 2019 itibarıyla 1.304’e ulaşmış olup 
2011-2019 döneminde merkezi yönetim bütçesinden yaklaşık 4,8 milyar TL hibe ve uygun 
şartlarla 5,8 milyar TL kredi İLBANK aracılığıyla belediyelere proje karşılığı tahsis edilmiştir 

DSİ Genel Müdürlüğünce 2019 yılı içerisinde tamamlanan tesisler ile ilave 492,7 hm3 içmesuyu 
temin edilmiş ve 4 adet içmesuyu arıtma tesisi tamamlanmıştır. Bunlarla birlikte 2023 yılı 
sonuna kadar ilave 1.008,00 hm3 içmesuyu temin edilmesi ve toplam 8 içmesuyu arıtma 
tesisinin işletmeye alınması hedeflenmektedir.  

Ancak ülkemiz kişi başına düşen 1.400 m3 kullanılabilir su miktarı ile su kısıtı bulunan ülkeler 
kategorisinde yer almaktadır. Artan su talebi, kuraklık, kentleşme, sanayileşme ve iklim 
değişikliğinin su kaynakları üzerinde oluşturacağı baskı dikkate alındığında ülkemizin gelecekte 
su sıkıntısı çekebileceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle, su kaynaklarının korunması, 
alternatif kaynakların geliştirilmesi ve sürdürülebilir su politikalarına devam edilmesi önemli 
görülmektedir. 
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Su kaynaklarının etkin yönetimi bağlamında, su yönetiminde etkinliği sağlamak üzere 25 
havzanın havza mastır planları tamamlanmış olup, nehir havza yönetim planları çalışmaları 
devam etmektedir. 2023 yılına kadar tamamlanarak uygulamaya geçirilecek nehir havza 
yönetim planları ile su kaynaklarının koruma ve kullanma dengesi ilkesi çerçevesinde bütüncül 
yönetimi planlanmaktadır.  

Etkin su yönetimi çerçevesinde sektörler arası eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak, bütünleşik bir 
havza yönetim yaklaşımı benimsemek, ulusal hedeflere ulaşmak ve uluslararası taahhütleri 
yerine getirebilmek amacıyla strateji ve planlar geliştirerek önlemler almak üzere Havza 
Yönetimi Merkez Kurulu oluşturulmuştur. 

SKA 16: Sürdürülebilir Kalkınma için Barışçıl ve Kapsayıcı Toplumlar Tesis Etmek, Herkes için 
Adalete Erişimi Sağlamak ve Her Düzeyde Etkili, Hesap Verebilir ve Kapsayıcı Kurumlar 
Oluşturmak 

Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması; ekonomik ve sosyal refahın artırılması ile hukuk 
devleti, demokratikleşme ve iyi yönetişim ilkelerinin devlet tarafından güçlü bir şekilde 
sahiplenilmesi ve etkili bir biçimde uygulanmasıyla mümkündür.  

11. Kalkınma Planında da hukukun üstünlüğü, güçlü demokrasi ile korunan ve geliştirilen temel 
hak ve hürriyetler, kalkınma çabasının taşıyıcı sütunları olarak benimsenmekte; ekonomide 
istikrar ve sürdürülebilirlik, beşeri, sosyal ve mekânsal gelişme alanlarında refahın artışı ve adil 
paylaşımı ile süreklilik arz eden bir gelişmişlik yönelimi öncelikli bir amaç olarak ortaya 
konulmaktadır. Ekonomik refahla birlikte, vatandaşların mutlu, sağlıklı, güvenli yaşam 
sürebilecekleri, temel hak ve özgürlüklerin adil ve hızlı çalışan bir hukuk sistemiyle 
korunmasının yanı sıra öngörülebilirliği yüksek kamu politikalarıyla, fırsat eşitliğine dayalı, 
kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı kamu hizmetleri sunulması temel amaçlarımız arasında yer 
almaktadır.  

Planın Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum ekseni altında beşeri sermayenin güçlendirilmesi, 
kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun 
tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla uygulanacak politikalar ele alınmaktadır.  

İnsan odaklı kalkınma anlayışıyla bireylerin üreterek gelir elde edebileceği, yeni bilgi ve 
teknolojilere uyum sağlama becerilerini geliştirebileceği, sosyo-ekonomik yaşama daha aktif 
katılım sağlayabileceği ortamların oluşturulması; toplumsal refahın yaygınlaştırılması 
doğrultusunda şehirlerin ve kırsal alanların daha iyi iş fırsatları ve yaşam ortamları sunabilir 
hale getirilmesi esastır.  

Kalkınmanın oluşturduğu refahın tüm toplum kesimlerince hissedilmesi ve yoksulluğun 
azaltılması için gelir dağılımının iyileştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin gözetilmesi, sosyal 
yardım ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması temel politika önceliklerimiz arasında yer 
almaktadır.  
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2019 yılında kabul edilen Yargı Reformu Stratejisinde yer alan amaç ve hedeflerin 
doğrultusunda yürürlüğe giren kanunla hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesine yönelik 
önemli düzenlemeler getirilmiştir. Hukuk bilincinin geliştirilmesi amacıyla temel eğitimde 
seçmeli ders olarak verilen “hukuk ve adalet” dersini seçen öğrenci sayısı 2017-2018 eğitim 
öğretim yılındaki 89.082 iken 2018-2019 eğitim öğretim yılında 126.847’ye yükselmiştir. 
Adalete erişimin önemli araçlarından olan adli yardıma 2019 yılına 94,4 milyon TL ödenek 
ayrılmıştır.  

Eylül 2019 itibarıyla tüm il merkezleri ile 919 ilçede suç işlemenin önlenmesi ve faillerin 
yakalanmasına katkı sağlayan Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kurulmuştur. Jandarma Genel 
Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 70 ilde 309 adet Plaka Tanıma Sistemi (PTS), 364 ilçede 
Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) bulunmaktadır. 

Kamu harcamalarındaki etkinliğin ve şeffaflığın artırılmasına yönelik kamu ihale mevzuatında 
yapılan düzenlemelerle e-ihale uygulamalarının geliştirilmesi kapsamda, Ekim 2019 itibarıyla 
2,83 milyar TL tutarında e-ihale sözleşmeye bağlanmış ve Kamu İhale Kanunu kapsamındaki 
toplam ihalelerin yüzde 8’inde e-ihale yöntemi uygulanmıştır. 

Vatandaşların talep, şikâyet, ihbar, görüş ve önerileri ile bilgi edinme haklarına ilişkin 
müracaatlarının iş ve işlemlerinin takip ve denetiminin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması için 
devlet ile vatandaş arasındaki tüm iletişim kanalları açılmıştır. Bu kapsamda etkin bir araç 
olarak kullanılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 2018 yılı içerisinde yaklaşık 3,4 
milyon başvuru yapılmış ve bu başvurulara yaklaşık 4,2 milyon cevap verilmiştir. Ayrıca, 2019 
yılında, vatandaşların gerçekleştirilebilecek uygulamalara, politikalara ya da mevcut 
işleyişlerin geliştirilmesine ilişkin öneri ve fikirlerini iletilebilmesi için İletişim Başkanlığı 
tarafından “2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var” platformu hayata geçirilmiştir. 

Sağlık, sosyal güvenlik, emniyet ve kamu maliyesi gibi çok sayıda alanda kamu hizmetlerinin 
elektronik ortamda sunulması ve kullanımının artırılmasına yönelik e-devlet uygulamalarının 
yaygınlaştırılmasına devam edilmiştir. Ekim 2019 itibarıyla 631 kurum ve kuruluşun 5.026 
hizmetine e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabilmektedir. Ekim 2018 itibarıyla yaklaşık 40 milyon 
olan e-Devlet Kapısı kayıtlı kullanıcı sayısı Ekim 2019 itibarıyla 44 milyonu aşmıştır. E-Devlet 
Kapısının mobil uygulamaları üzerinden sunulan hizmet sayısı da son bir yılda yüzde 28 artarak 
2.378’e çıkmıştır. 2019 yılında e-devlet hizmetlerini kullananların oranı bir önceki yıla göre 
yaklaşık beş puan artarak yüzde 51,2’ye yükselmiştir. Yaşam Memnuniyeti Araştırması 
sonuçlarına göre elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı 2018 
yılında yüzde 98,78 olarak gerçekleşmiştir. 
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SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar 

Türkiye, dayanışma kültürü ve kırılgan gruplara insani yaklaşımı doğrultusunda komşuları 
öncelikli olmak üzere uluslararası alanda da yardım elini herkese uzatmaya gayret etmektedir.  

İnsani yardımları da içeren uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerinin, ülkemizin ve 
bölgemizin istikrarı ve ihtiyaçları ile uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuktan 
kaynaklanan mevcut yükümlülüklerimiz dikkate alınarak, kapsayıcı ve stratejik bir yaklaşımla, 
daha etkin ve koordinasyon içerisinde yürütülerek ülkemizin ve diğer ülkelerin kalkınmasına 
azami katkının sunulması 11. Kalkınma Planının temel amaçlarındandır.  

Tarım-hayvancılık, sağlık, eğitim, istihdam, altyapı ve üretim ile tarımsal sulama alanlarında 
yürütülen projeler ile kalkınma işbirliğine devam edilmektedir. 2018 yılından bugüne, TİKA 
projeleri kapsamında dünya genelinde 51.296 öğrencinin faydalandığı 283 eğitim tesisi ve 25 
laboratuvar donatılmış, 21.340 kişiye yerinde yapılan eğitimlerle mesleki ve teknik beceri 
kazandırılmış, 28 eğitim tesisi inşa edilmiş, 53 su kuyusu açılmış, 14 su deposu inşa edilmiştir. 
Aynı dönemde barış, adalet ve güçlü kurumlara destek vermek amacıyla farklı ülkelerde 
yürütülen faaliyetler kapsamında 38 resmi ve sivil tesis donatılmıştır. Farklı ülkelerden 1.600’e 
yakın emniyet personeli, bilişimci, teknik personel ve uzman eğitilmiştir. 

2018 yılından bugüne, TİKA tarafından gerçekleştirilen projeler kapsamında Myanmar, 
Bangladeş ve Afrika’nın çeşitli ülkelerinde 80 gıda yardımı projesi gerçekleştirilmiş; tüm dünya 
genelinde istihdamı artırma kapsamında 1800 uzman eğitim vermek üzere görevlendirilmiştir. 
Ayrıca, konut, okul, sağlık tesisi ve kültürel yapı gibi 303 altyapı tesisi inşa edilmiştir. 

Türkiye’nin resmi kalkınma yardımı (RKY) için ayrılan gayri safi milli hasıla (GSMH) oranı ise 
2010 yılındaki 0,32 seviyesinden 2019 yılında yüzde 1,10 seviyesinde gerçekleşerek SKA 
hedeflerinden biri olan yüzde 0,7 RKY/GSMH oranına ulaşan ülkelerden biri olmasını 
sağlamıştır. Bu durum, Türkiye’nin “kimseyi geride bırakmamak” ilkesini iyi bir şekilde 
uyguladığını göstermektedir. 

2019 Gönüllülük Yılı kapsamında, sivil toplum, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları 
arasında gönüllülüğe ilişkin işbirliklerini en üst düzeye çıkarmak ve kaynakların etkin şekilde 
kullanılmasını sağlamak anlayışıyla Gönüllülük Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlamıştır. Bu 
Belge, tüm SKA’ların gerçekleşmesinde önemli bir aktör olan gönüllülerin güçlendirilmesi için 
SKA 17 kapsamında bir yol haritası sunmaktadır. 

Ayrıca hazırlanan Ortak Proje Yönetmeliği ile STK’lar ile ortaklaşa projeler gerçekleştirilmesine 
imkânı sağlanmış özellikle gönüllülük alanında işbirliklerinin önü açılmış ve sivil toplumun 
desteklenmesi sağlanmıştır. 
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2. AÇLIĞI SONA ERDİRMEK VE HERKES İÇİN GIDA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK 

SKA 2: Açlığı Bitirmek, Gıda Güvenliğine ve İyi Beslenmeye Ulaşmak ve Sürdürülebilir Tarımı 
Desteklemek 

Türkiye, ekonomik ve sosyal politikaların katkısıyla yoksullukla mücadele, gelir dağılımının 
iyileştirilmesi, tarımsal üretimin artırılması ve çocuk beslenme bozukluklarının giderilmesi 
konularında önemli yapısal adımlar atarak açlığın sona erdirilmesi ve herkes için gıda 
güvenliğinin sağlanması yönünde SKA 2 hedefleri açısından uluslararası ortalamadan daha iyi 
bir konuma ulaşmıştır. 

Diğer taraftan, ülkemiz yeterli gıdaya erişim ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması 
bağlamında gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin sorunlarını bir arada barındırmaktadır. 
Halkın beslenme alışkanlıklarında bölgesel, mevsimsel, sosyoekonomik, kent-kır ayrımı gibi 
değişkenlere göre farklılıklar görüldüğünden, yetersiz beslenme, beslenmenin niteliği, aşırı 
beslenme Türkiye açısından sorun alanları olarak aynı anda öne çıkmaktadır. Türkiye’de enerji 
ve besin ögeleri yönünden beslenme durumuna göre enerjiyi yetersiz düzeyde tüketen aile 
oranı düşüktür. Toplam protein tüketimi kişi başına yeterli düzeyde olmakla birlikte ağırlıklı 
olarak bitkisel kaynaklı olup hayvansal protein tüketiminin artırılması gerekmektedir.  

11. Kalkınma Planı çerçevesinde, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesi ile arz-talep 
dengesini gözeten üretim yapısına sahip ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, 
sürdürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Bu bağlamda, giderek önemi artan toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına 
yönelik önlemler alınmaya devam edilmektedir. Gıda güvenliği ve tarımsal nüfusun yerinde 
muhafaza edilmesi, tarımda daha fazla teknoloji ve bilgi kullanımı ile girdi kullanımının 
etkinleştirilmesine yönelik çabalar artmaktadır.  

Sulama altyapısının iyileştirilmesi amacıyla yatırımlara hız verilerek işletmeye açılan sulama 
alanı artırılmıştır. DSİ tarafından 2018 yılında sulamaya açılan 149 bin hektar saha ile toplam 
sulama alanı 3,33 milyon hektara ulaşmıştır. Bu çerçevede, 2018 yılı içinde toplam 83 adet 
sulama tesisi inşaatı tamamlanarak sulamaya açılmış ve kümülatif sulama tesisi sayısı 2.743’e 
ulaşmıştır. Sulamaya açılan yeni sahaların yanı sıra yürütülen yenileme projeleri ile işletmedeki 
sulama sistemleri içerisinde su tasarrufu ve işletme kolaylığı sağlayan borulu sistem tesis oranı 
2017 yılı sonundaki yüzde 24’ten 2018 yılı sonunda yüzde 27’ye yükselmiştir.  

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla tarımsal destekler çeşitlendirilmiştir. 
Tarımsal istihdamın gelişimi ve etkinliği, tarım işletmelerinin ölçek ve etkinliği ile araştırma-
geliştirme faaliyetlerine yönelik politikalar oluşturulmaktadır.  

Türkiye’nin tarım arazisi varlığı 2010 yılında 24,4 milyon hektarken 2018 yılında 23,2 milyon 
hektara gerilemiştir. Bunun 15,4 milyon hektarını ekilen, 3,5 milyon hektarını nadasa bırakılan, 
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784 bin hektarını sebze yetiştirilen ve 3,5 milyon hektarını ise meyve, zeytin ağaçları ve bağcılık 
için ayrılan alanlar oluşturmaktadır. Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına 
yönelik olarak arazi kullanım planlarının tamamlanması, toprak veri tabanının oluşturulması, 
erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi ve toprak yönetiminde koordinasyonun 
güçlendirilmesi öncelikli politika alanları arasında yer almaktadır.  

2019 yılında 2 bin kişiden oluşan 21 çalışma grubunun 4 aylık çalışmasıyla gerçekleştirilen 3. 
Tarım Şûrasında tarımsal üretim ve arz güvencesi, gıda güvenilirliği, kırsal kalkınma ve 
pazarlama, balıkçılık ve su ürünleri, toprak ve su kaynakları, biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği, 
orman ve kurumsal kapasite konularında sürdürülebilirliği temel alan eylemler belirlenmiştir. 

Tohumculuk Destekleme politikası, kaliteli ve güvenli tohumluk üretiminin artmasında büyük 
rol oynamıştır. Bu kapsamda, 2005 yılından itibaren başlatılan tohum kullanım desteklemesi 
kapsamında, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kaliteye, teknoloji kullanımına ve çevre 
koruma önceliklerine göre sertifikalı tohumluk kullanımının yetersiz olduğu türlerde sertifikalı 
tohum; sertifikalı fidan kullanan ve Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilere dekar başına 
sertifikalı tohum-fidan kullanım desteği verilmektedir. 

Tarım ve ormancılıkta genetik kaynakların ve biyoçeşitliliğin tespit, koruma, sürdürülebilir 
kullanımı ve geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Gıda üretiminde önemli bir girdi olan 
tohum kontrol ve sertifikasyon işlemleri yürütülmektedir. Biyolojik çeşitliliği korumak ve 
sürdürülebilir yönetimini sağlamak amacıyla arazi ve tohum gen bankalarında muhafazaya 
alınan tohum miktarı her yıl artmaktadır. 

2019 yılında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Tarımda Kadın Çalıştayı gerçekleştirilerek, kırsaldaki 
kadının kapasitesinin güçlendirilmesi ve kadın girişimciliği ile istihdamının arttırılması, kırsalda 
kadınların kooperatifleşmesi gibi konular tartışılmıştır.  

17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü kapsamında 2019 yılında Toprağına Sahip Çıkan 
Kadınlar Forumunda Kayseri, Kahramanmaraş, Isparta ve Adana illerinden katılan kadın 
çiftçiler konu kapsamında gerçekleştirdikleri tarımsal faaliyetler hakkında katılımcılara 
deneyimlerini paylaşmıştır. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yürütülen Aşevi Yardım Programıyla 
yaşlı, engelli, hasta ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayanlara evlerinde sıcak yemek 
hizmeti sunulmaktadır.  

Çocukların sağlıklı beslenmelerinin sağlanması amacıyla, okullardaki kantin, kafeterya, büfe, 
çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu 
başlatılmıştır. 
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SKA 3: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşamı Her Yaşta Güvence Altına Almak 

Ülkemizde 2000’li yılların başından itibaren yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı 
çerçevesinde sağlık alanında fiziki altyapı, hizmet kalitesi, hizmete erişim ve mali destekler 
bağlamında reform niteliğinde olan önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu gelişmelerin etkisiyle 
hedeflerle ilişkili tüm göstergelerde iyileşme sağlanmış olup göstergeler açısından SKA 3 
Türkiye’nin en iyi durumda olduğu amaçlardan biri haline gelmiştir. 

11. Kalkınma Planında bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve sosyal hayata 
aktif ve sağlıklı bir şekilde katılımlarının temin edilebilmesi için kanıta dayalı politikalarla 
desteklenen, kaliteli, güvenilir, etkin, mali açıdan sürdürülebilir bir sağlık hizmet sunumu ile 
bölgeler arası dağılımın iyileştirilmesi, fiziki altyapının ve insan kaynağının niteliğinin artırılması 
amaçlanmaktadır.  

Ülkemiz için ölümlerin kaynağı yaşlanan nüfus yapısının da etkisiyle bulaşıcı hastalıklardan 
bulaşıcı olmayan hastalıklara doğru kaymaktadır. 2018 yılında gerçekleşen ölümlerin yüzde 
38,4’ü dolaşım sistemi hastalıklarından, yüzde 19,7’si tümörlerden, yüzde 12,5’i solunum yolu 
hastalıklarından, yüzde 4,8’i ise beslenme, endokrin ve metabolizmayla ilgili hastalıklardan 
kaynaklanmıştır.  

Tütün kullanımı, fiziksel aktivite eksikliği ve dengesiz beslenme bulaşıcı olmayan hastalıklara 
neden olan temel risk faktörlerini oluşturmaktadır. Bu kapsamda sağlığa yönelik risklerden 
birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık 
hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulan ve aile 
hekimliği hizmetlerinin diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimi uzmanı ve sosyal 
çalışmacı gibi ilgili uzman personel ve görüntüleme hizmetleriyle desteklendiği, aile 
hekimleriyle koordineli olarak hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısı 2018 yılı 
itibarıyla 193’e ulaşmıştır.  

Sağlık hizmet altyapısı, hasta yatak kapasitesi ve hasta yataklarının niteliği açısından iyileşmiş; 
2014 yılında 26,6 olan on bin kişiye düşen yatak sayısı 2018 yılında 28,3’e, nitelikli yatak sayısı 
da aynı yıllarda 98.521’den 139.403’e yükselmiştir. Ayrıca nitelikli yatak sayısının yoğun bakım 
yatakları hariç tüm yataklara oranı 2014 yılında yüzde 55,3 iken 2018 yılında 71,9’a 
çıkarılmıştır.  

Ülkemizde sağlığın geliştirilmesi, beslenme, bağışıklama, tarama, eğitim, doğum bildirim ile 
bebek çocuk ölümleri izleme kategorilerinde yürütülen programlar sonucunda 5 yaş altı ve 
bebek ölüm hızlarında ciddi azalmalar sağlanarak 2018 yılı itibarıyla binde 11,3’lere 
düşürülmüştür.  

2018 yılı itibarıyla doğumların yüzde 98,1’i sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmektedir. Doğum 
öncesi bakım alma oranı yüzde 99,5 ve lohusa bakım oranı yüzde 99,7’e yükselmiştir. Yeni 
doğan bebeklere ilk 1 yaşta en az 9 kez, 6 yaşa kadar toplam 16 kez, 6-19 yaş yılda 1 kez olmak 
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üzere belirlenen izlem dönemlerinde ücretsiz olarak izlem yapılmaktadır. İlk 6 ay sadece anne 
sütü ile beslenen bebek oranı 2003 yılındaki yüzde 20,8 oranından 2018 yılında yüzde 41’e 
yükselmiştir. 

Ülkemizde uzun yıllardır başarıyla yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı Dünya Sağlık 
Örgütünün önerileri doğrultusunda Tüberkülozu (TB) Bitirme Stratejisi çerçevesinde 
güçlendirilerek sürdürülmektedir. Bu çalışmalar sonucunda tüberküloz insidansı her yıl yüzde 
3-4 oranında azalmaktadır.  

Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planında (2019-2023) yer alan kuduz, ekinokkoz, şark çıbanı 
gibi ihmal edilmiş hastalıkların kontrolüne yönelik 2019 yılı için planlanan faaliyetler büyük 
ölçüde tamamlanmıştır. 

Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı 2018-2023 hazırlanarak uygulamaya 
konulmuştur. Ülkemizde Hepatit B aşılama hızımız 2019 yılı itibarıyla yüzde 98’dir. SKA’ların 
başarı göstergelerinden birisi olan 5 (beş) yaş altı çocuklarda hepatit B hastalığı görülme 
sıklığının yüz binde 1’in altına indirilmesi hedefine de erişilmiştir. 

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı İzlem Platformu hazırlanarak 
2019 yılında uygulanmaya başlanmıştır.  

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine ilişkin Mart 2019 
tarihinde düz paket uygulamasına ilişkin yapılan düzenlemeyle tütün mamulleri paketler 
üzerlerindeki sağlık uyarıları artırılarak tek tip düz bir pakete dönüştürülmüştür. Ayrıca, nikotin 
içersin ya da içermesin her türlü tütün mamulünün ve bunların tüketiminde kullanılan 
elektronik cihaz, aksam, yedek parça, solüsyon vb. eşyaların ithali yasaklanmıştır. 

Bağışıklama hizmetleri ülkemizde her dönemde temel stratejilerimizden olmuştur. Çocukluk 
çağı aşılama takvimimizde 13 hastalığa karşı (boğmaca, difteri, tetanoz, kızamık, kızamıkçık, 
kabakulak, verem, çocuk felci, hepatit B, hepatit A, suçiçeği, hemofilus influenza tip B’ye bağlı 
hastalıklar ile streptokokus pnömoniyaya bağlı invaziv pnömokokal hastalıklar) aşı yer 
almaktadır. Ülkemizdeki tüm çocuklara ve risk grubundaki erişkinlere Genişletilmiş 
Bağışıklama Programı kapsamındaki aşılar ücretsiz olarak uygulanmaktadır. Sonuç olarak 2002 
yılında çocuklarda yüzde 78 ve bazı bölgelerde yüzde 50’nin altında olan bağışıklama 
oranlarımız, 2019 yılında ülke genelinde yüzde 98’e ulaşmıştır.  

Şubat 2019 tarihinde Aktif yaşlanma sağlıklı yaşam, Toplumsal hayata katılım, Bakım Yaşlı 
bakım hizmetleri ve yaşam, Yaş dostu kentler ve yerel yönetimler, Yaşlı hakları başlıklarında I. 
Yaşlılık Şûrası gerçekleşmiştir. 

Şubat 2020’de gerçekleştirilen Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi 
Çalıştayı ile özellikle 0-3 yaş bebek ve çocuklara yönelik ülkemizde uygulanmakta olan çeşitli 
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erken müdahale programlarının, aile temelli, bütüncül ve sistematik bir anlayışla yeniden 
kurgulanması ele alınmıştır.  

SKA 17: Uygulama Araçlarını Güçlendirmek ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ortaklığı 
Canlandırmak 

Ülkemizde uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki nüfusa sağlanan insani ve acil 
yardım desteği sonrasında eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinden yararlanma imkânı 
sunulmaktadır. Bu çerçevede, 29 ilde toplam 180 göçmen sağlığı merkezi kurulmuş, 2014- 
2019 döneminde 5 milyonun üzerinde aşılama işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 2019-2020 
yılı itibarıyla okul çağında bulunan geçici koruma altındakilerin yüzde 63,3’ünün eğitime erişimi 
sağlanmıştır.  

Son yıllarda düzensiz göçmenler ve Suriyeli sığınmacılar nedeniyle yabancı uyruklu tüberküloz 
hasta sayısı artmıştır. Geçici koruma amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya 
sınırlarımızı geçen yabancılar sağlık ve bağışıklama hizmetlerinden ücretsiz olarak 
faydalanmaktadır. Ancak bu hastalarda tedaviye uyumsuzluk ve tedaviyi terk etme vb. 
problemler daha yüksek olmaktadır. 

3. GEZEGENİ KORUMAK VE DAYANIKLILIĞI ARTIRMAK  

Hızla artan nüfus, şehirleşme, ekonomik faaliyetler ve çeşitlenen tüketim alışkanlıkları çevre 
ve doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırmaktadır. Artan nüfusun ihtiyaçları ve çeşitlenen 
tercihleri kalkınma sürecini etkilerken, çevre üzerinde yaratılan baskının azaltılması önem 
kazanmaktadır. Çevre kirliliği, iklim değişikliği, çölleşme, ormansızlaşma, biyolojik çeşitlilik 
kaybı, kuraklık gibi çevre problemleri her geçen gün insan yaşamını ve kalkınma sürecini daha 
belirgin bir şekilde etkilemektedir. Bu çerçevede, çevre kirliliğinin önlenmesi çalışmalarına, 
biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunmasına ve sürdürülebilir kullanımına öncelik 
verilmektedir. 

Bu kapsamda, 11. Kalkınma Planında çevre ve doğal kaynakların korunması, kalitesinin 
iyileştirilmesi, etkin, entegre ve sürdürülebilir şekilde yönetiminin sağlanması, her alanda 
çevre ve iklim dostu uygulamaların gerçekleştirilmesi, toplumun her kesiminin çevre bilinci ile 
duyarlılığının artırılması temel amaçlardan biri olarak belirlenmiştir. 

Türkiye’de insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve 
erişilebilir şekilde sağlandığı, yerel hizmetlerin yerindelik ilkesiyle yürütüldüğü, yaşam kalitesi 
yüksek ve dayanıklı yerleşimler oluşturulmasına yönelik politikalara ağırlık verilmektedir. 

SKA 12: Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Kalıplarını Sağlamak 

Talebin ve tüketimin arttığı dünyada sürdürülebilir çevre ve doğal kaynak yönetimi gittikçe 
önem kazanmaktadır. Dünyamızın sınırlı kaynakları dikkate alındığında günümüzün üretim ve 
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tüketim kalıplarının devam etmesinin mümkün olamadığı açıktır. Bu nedenle başta gıda olmak 
üzere tüm sektörlerde tedarik zincirindeki üreticiden son tüketiciye kadar bütün aktörlerin 
sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıplarını benimsemesi gerekmektedir. 

Kaynakların ve atıkların sürdürülebilir yönetimi bağlamında çevre dostu uygulamalar karar 
verme ve politika oluşturma süreçlerine entegre edilmiş, doğal kaynakların sürdürülebilir 
yönetimine dönük eylem planları yapılmış ve sanayi kaynak verimliliğinin artırılması 
kapsamında uygulamalar başlatılmıştır. 

11. Kalkınma Planında Türkiye’nin rekabetçi üretim yapısını güçlendirerek verimlilik kazanımı 
sağlayabilmesi için seçilen öncelikli imalat sanayii sektörlerini kesen 3 yatay politika alanı 
belirlenmiştir. Sürdürülebilirlik sağlayıcı politikalar yatay alanı altında; nitelikli insan kaynağının 
artırılmasıyla işgücünün yüksek verimlilik oranlarına ve yatırım ortamına sunduğu katkılarla 
sürdürülebilir üretim kapasitesinin geliştirilmesi ile Ar-Ge ve yenilikle kritik teknoloji alanlarına 
yapılan yatırımlar, oluşturulacak kurumsal yapılar, ara yüzler ve destekler aracılığıyla firmaların 
ve girişimcilerin araştırma ve yenilik kapasitelerinin artırılması yoluyla verimliliğin artırılması 
öngörülmüştür. 

Ülkemizin de taraf olduğu Barselona Sözleşmesi dâhilinde faaliyet göstermekte olan 
Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Bölgesel Aktivite Merkezi (SCP/RAC), Akdeniz Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim Bölgesel Eylem Planı hazırlamış, 8 Akdeniz ülkesinde Ulusal Sürdürülebilir 
Üretim ve Tüketim Ulusal Eylem Planları geliştirilmiştir. Bu bölgesel eylem planı altında yer 
alan sektörler arasında önceliklendirme yapılmasına yönelik olarak SCP/RAC teknik desteği ile 
2019 yılında Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Ulusal Eylem Planı ve Yol Haritasının 
Hazırlanmasına Yönelik Mevcut Durum Çalışması gerçekleştirilerek elektrikli ve elektronik 
eşyalar sektörü özelinde çalışılmıştır. 2020 yılında Türkiye için sektörel önceliklendirme 
yapılarak çalışmaların devam ettirilmesi ve Türkiye Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Ulusal 
Eylem Planı hazırlanması hedeflenmektedir.  

Ülkemizde 2018 yılında toplanan yaklaşık 32,2 milyon ton evsel nitelikli katı atığın yüzde 67,2’si 
düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmiştir. Toplanan atıkların yüzde 12,3’ü ise geri 
kazanım tesislerine gönderilmiştir. 2019 yılı itibarıyla işletmede olan düzenli depolama tesisi 
sayısı 88’e yükselmiş olup bu tesislerle 1.160 belediyede 62,3 milyon nüfusa hizmet 
verilmektedir. 2019 yılında 3 yakma ve 58 tıbbi atık sterilizasyon tesisiyle 81 ilde hizmet 
verilmektedir. 2019 yılı itibarıyla tehlikeli atıkların yönetimi için 37 beraber yakma ve 14 atık 
yakma, 394 tehlikeli atık geri kazanım ve 8 birinci sınıf düzenli depolama tesisi bulunmaktadır. 
2019 yılı ekim ayı itibarıyla 520 belediyede ambalaj atıklarını kaynağında ayrı toplama 
uygulamaları yapılmaktadır. 

Evsel nitelikli atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin 
gerçekleştirilmesi amacıyla belediyelerin finanse etmekte zorlandıkları katı atık projelerinin 
desteklenmesi için 2017 yılında başlatılan Katı Atık Programı (KAP) kapsamında; bir düzenli 
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depolama tesisi ve iki aktarma istasyonu yapımı tamamlanmıştır. İki aktarma istasyonu, iki 
düzenli depolama tesisi, üç yeni lot yapımı ise devam etmektedir.  

Atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın kaynağında ayrıştırılarak geri 
dönüşüme kazandırılması amacıyla 2017 yılında Sıfır Atık Projesi başlatılmıştır. 2019 yılı 
Temmuz ayında atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların 
korunması için sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, 
izlenmesi, finansmanı ve kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin ilke ve esasların 
belirlenmesi amacıyla Sıfır Atık Yönetmeliği yayımlanmıştır.  

Plastik poşetlerin gereksiz kullanımının engellenerek atık oluşumunun önlenmesi amacıyla 1 
Ocak 2019 tarihinden itibaren belirlenen kriterler çerçevesinde plastik poşetler satış 
noktalarında ücretli olarak verilmeye başlanmıştır. Bunun sonucunda poşet kullanımı yüzde 70 
oranında azalmıştır. Plastik poşetler için tüketiciler ve belirli ürünleri piyasaya sürenlerden geri 
kazanım katılım payı tahsil edilmesine 1 Ocak 2019 tarihinde başlanmıştır.  

2019 yılında yapılan düzenleme ile belediye atıklarının sıfır atık yönetim sistemine uygun 
olarak geri kazanımının sağlanması amacıyla ön işlem tesisleri ve kapasiteleri, 2035 yılında 
toplanan belediye atığı miktarının ağırlıkça en az yüzde 60’ı geri kazanılabilecek şekilde teşkil 
edilmesi hedefi belirlenmiştir. 

Ülkemizin 2016-2023 yıllarını kapsayan Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı ile 2023 yılına 
kadar yapılması planlanan dönemsel atık yönetim modelleri ortaya konulmuş, 2023 yılında 
oluşan belediye atığının yüzde 35’inin geri kazanımını, tehlikeli atıkların yönetimi için ön işlem, 
geri kazanım ve bertaraf tesis ihtiyaçları dahil atık yönetimi için yatırım ihtiyaçlarının ortaya 
konulması ve finansman kaynaklarının belirlenmesi hususlarının da dikkate alınacağı 2023-
2035 yılları için sürdürülebilir atık yönetim planlaması yapılması amacıyla Ulusal Atık Yönetim 
ve Eylem Planı (2023-2035) hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. 

Çevrenin korunması amacıyla 2019 yılında 53.938 tesiste çevre denetimi gerçekleştirilmiş olup 
Çevre Kanununa aykırı faaliyette bulunan işletmelere 148.034.823 TL idari para cezası 
uygulanarak 209 tesisin faaliyeti durdurulmuştur. 2020 yılı ilk 4 ayında ise 9.467 tesis 
denetlenmiştir. Çevre Kanununa aykırı faaliyette bulunan işletmelere 79.717.189 TL idari para 
cezası uygulanmış olup 104 tesisin faaliyeti durdurulmuştur. 

Sürdürülebilir turizm anlayışı çerçevesinde; 2019 yılında toplam sayısı 478 olan çevreye duyarlı 
konaklama belgeli turizm tesislerinin sayısının artırılması ve niteliklerinin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu şekilde su, elektrik, enerji, kimyasal ve katı atık 
miktarları kontrol altına alınarak turizm sektörünün çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik 
sürdürülebilirliğine katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca, ülkemiz çevre yönetimine önem vererek 
Mavi Bayrak Uygulamasına dâhil olan ülkeler arasında 2019 yılında 463 ödüllü plajla üçüncü 
sırada yer almaktadır.  
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Özel sektörü temsil eden çatı kuruluşlar, çevrenin korunması, değer zinciri boyunca 
sürdürülebilir üretim sağlanması, ekonominin tüm sektörlerinin sürdürülebilirliğinin artırılması 
gibi pek çok alanda yürüttükleri faaliyetlerle SKA’ların toplumun tüm kesimleri tarafından 
anlaşılması, benimsenmesi ve uygulanmasına katkı sunmakta ve diyalog-işbirliği ortamı 
sağlamaktadır. 

SKA 13: İklim Değişikliği ve Etkileri İle Mücadele İçin Acilen Eyleme Geçmek 

Akdeniz havzasında yer alan Türkiye, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden biridir. 
Son yıllarda yaşanan kuraklıklar, taşkınlar ve sıra dışı hava olayları bunun en önemli göstergesi 
olup orman, su ve toprak kaynakları üzerinde önemli baskılar oluşturmaya başlamış, ekonomik 
ve sosyal hayatı etkilemiştir. Bu etkileri en aza indirerek toplumun risklere karşı dayanıklılığının 
artırılabilmesi için başta kırılgan kesimlerin dayanıklılığının artırılması olmak üzere iklim 
değişikliğine uyum konusunda alınacak önlemlere özel önem vermektedir. Bu bağlamda, 
Türkiye’nin Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planının güncellenmesi çalışmaları 
başlatılmıştır. 

İklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları özellikle yerleşim yerlerini olumsuz etkilemektedir. 
Bu nedenle, yaşam kalitesi yüksek ve dayanıklı altyapılara sahip yerleşimlerin oluşturulmasına 
yönelik politikalara ağırlık verilmektedir. İklim değişikliğine uyumun sağlanması ve gerekli 
tedbirlerin alınması amacıyla bölge ve şehir ölçeğinde ihtiyaçların tespit edilerek çözüm 
önerilerinin belirlenmesi için çalışmalar yürütülmektedir.  

Tarımın iklim değişikliğinin olumsuzluklarından zarar görmemesi için suyun tasarruflu 
kullanımı ve su kirliliğinin önlenmesi, tarım arazilerinin korunması, çayır/meraların ıslahı, 
erozyonla mücadele, tarımsal genetik çeşitliliğin korunması, risklerin erken algılanması, 
bitkisel ve hayvansal üretimde kuraklığa dayanıklı türlerin/ırkların seçimi ve geliştirilmesine 
ilişkin uygulamaların artırılmasına devam edilmektedir. 

Taşkın ve kuraklık yönetimi hususunda kriz yönetimi anlayışından risk yönetimi anlayışına geçiş 
sağlanmaya çalışılmaktadır. Afet riskinin azaltılmasına yönelik ülkemizde yer alan 25 nehir 
havzası için Taşkın Yönetim Planları ve Kuraklık Yönetim Planları hazırlanmaktadır. Günümüze 
kadar 15 havzanın Kuraklık Yönetim Planları, 16 havzanın ise Taşkın Yönetim Planları 
hazırlanmış olup, 2023 yılına kadar tüm havzalar için planların tamamlanması 
hedeflenmektedir.  

2018 yılında 23 yaş ve üzeri motorlu taşıtların birikmiş motorlu taşıtlar vergisi borçları ile trafik 
cezaları kaldırılarak hurdaya çıkarılması sağlanmış böylece eski teknolojiye sahip ve çevre 
kirliliğine katkısı daha yüksek olan taşıtların taşıt parkından çıkarılması teşvik edilmiştir. 
Elektrikli taşıtlar üzerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi tutarı, akaryakıtla çalışan taşıtların 
vergi tutarlarının yüzde 25’i oranında belirlenerek bu taşıtların kullanımı teşvik edilmiş böylece 
akaryakıt kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sağlanmıştır. 
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Türkiye ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetlerimiz çerçevesinde 
küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu bağlamda 
11. Kalkınma Planın politikaları ile uyumlu olarak sera gazları ile mücadeleye yönelik binalar ile 
enerji, sanayi, ulaştırma, atık, tarım ve ormancılık sektörlerinde emisyon kontrolüne yönelik 
Niyet Edilmiş Ulusal Katkı çerçevesinde çalışmalar yürütülmeye devam edilmektedir.  

SKA 14: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Okyanusları, Denizleri ve Deniz Kaynaklarını Korumak 
ve Sürdürülebilir Kullanmak 

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, denizlerinin ve iç sularının farklı ekolojik özelliklerinin 
etkisiyle yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Bu nedenle deniz kaynakları başta olmak 
üzere su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ile etkin bir şekilde 
yönetimi önemlidir.  

Ekosistemler ve ekosistem hizmetlerinin korunması, onarımı ve sürdürülebilir kullanımının 
sağlanmasına yönelik kara ve denizde korunan alan miktarı artırılarak doğa koruma alanlarının 
etkin yönetimi gerçekleştirilmesi 11. Kalkınma Planının politikaları arasında yer almaktadır.  

Su kaynaklarının kalite ve miktarını birlikte gözeten ekosistem yaklaşımlı bütüncül yönetim 
esas alınmaktadır. Bu kapsamda kirlilik izleme ve önleme, biyoçeşitliliğin belirlenmesi ve 
korunması yönünde önemli adımlar atılmaktadır. 

Ülkemizin deniz ve iç su yüzey alanları orman ve tarım alanlarından fazladır. 8.333 km kıyı 
uzunluğuna sahip ülkemizde, 24,6 milyon hektar kullanılabilir deniz ve 1,3 milyon hektar iç su 
olmak üzere toplam 26 milyon hektar su yüzey alanı bulunmaktadır. Kıyıların 1.957km’lik 
bölümü (yüzde 23) koruma altındadır. Deniz koruma alanları ise 1.444.293 ha’dır. İç su 
kaynaklarımızın sayısı sulama ve enerji amacıyla yapılan gölet ve barajların sayısına bağlı olarak 
her geçen gün artmaktadır. Ayrıca üretim alanı olarak kullanılabilecek 178 bin km 
uzunluğundaki nehirlerin yanında yetiştiriciliğe müsait olan ve şu anda üzerinde yetiştiricilik 
yapılan pek çok su kaynağı da bulunmaktadır. Ülkemizde su ürünleri üretimi 2018 yılında 629 
bin ton olarak gerçekleşmiş olup bunun yüzde 45,2’si deniz avcılığı, yüzde 4,8’i iç su avcılığı ve 
yüzde 50’si yetiştiricilik üretimidir. Su ürünleri sektörünün gelişiminin sürdürülebilirliğini temin 
etmek üzere avcılık ve yetiştiricilikte Ar-Ge çalışmaları, üretim faaliyetleri ve yeni türlerin 
desteklenmesi amacıyla su ürünleri araştırma enstitülerinin fiziki ve araştırma altyapılarının 
güçlendirilmesine devam edilmektedir.  

Yasa dışı, kayıt dışı ve plansız avcılıkla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği hususlarında gerekli 
düzenlemelerin yapılması öncelikli görülmektedir. Bu kapsamda, 11. Kalkınma Planında 
kaynakların koruma ve kullanma dengesi gözetilerek, balık stoklarının sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasına ilişkin bir tedbir yer almıştır. 

Su kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak, Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri ile debisi 10.000 
m3/günün üzerinde olan 284 arıtma tesisi gerçek zamanlı olarak izlenmektedir. Ayrıca 7 
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havzada 4 mevsim izleme çalışmaları yapılmaktadır. Denizlerdeki kirliliğin önlenmesi 
çalışmaları kapsamında 353 noktada, ulusal mevzuatımız ve uluslararası sözleşmeler 
çerçevesinde denizlerimiz izlenmektedir.  

Ülkemizde ulusal ve uluslararası boyutta deniz kirliliklerine müdahale ve temizlik 
çalışmalarının koordine edilmesi ve deniz emniyeti ve çevre kirliliği konularında ulusal ve 
uluslararası eğitim, seminer ve toplantılara ev sahipliği yapması amacıyla Ulusal Acil Müdahale 
Sistemi kapsamında Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi (UDEM) Tekirdağ’da 
kurulmuştur. Aynı kapsamda Antalya’da kurulan Bölgesel Acil müdahale Koordinasyon ve 
Eğitim Merkezi ile bölgedeki deniz kirliliklerine müdahale ve temizlik çalışmalarının koordine 
edilmesi amaçlanmaktadır. 

2016-2017 yılları arasında yürütülen “Denizlerimizin Kara Kökenli Kirleticilere Karşı 
Korunmasına Yönelik Ulusal Eylem Planının Güncellenmesi Projesi ile ekosistem temelli 
yaklaşım hedeflerinden Ötrofikasyon, Kirleticiler ve Deniz Çöpleri dikkate alınarak 18 Kıyı 
Havzasını kapsayacak şekilde değerlendirilmiştir. 18 kıyı nehir havzası üzerindeki baskılar göz 
önünde bulundurularak kıyı havzaları bazında boşluk analizi yapılmış, politika ve 
yasal/düzenlemelerdeki, kirlilik engelleme ve kontrol önlemlerindeki boşluklar belirlenmiş ve 
operasyonel hedef listesi oluşturulmuştur. Önlemler Listesi hazırlanmış ve öncelikler 
belirlenerek Ulusal seviyede birleştirilmesi için değerlendirmeler yapılmıştır. Önlem 
programlarının nihai seçimi için ekonomik analiz çalışması da gerçekleştirilmiştir. 

2018 yılında başlatılan Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin Oluşturulması Projesinin 2020 yılının 
sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Projenin amacı, ülkemiz gereksinimleri göz önünde 
bulundurularak, SKA’lar, AB gereklilikleri ve Bölgesel Deniz Sözleşmeleri sorumlulukları 
çerçevesinde deniz ve kıyı sularının, koruma kullanma dengesi içerisinde, “mavi büyüme” 
kavramı ile uyumlu bir şekilde kullanımının sağlanması ve ekolojik yapısının korunması 
ekseninde ekosistem temelli yönetimini sağlamak için Türkiye Deniz Çevresi Stratejisinin tüm 
denizlerimiz özelinde oluşturulmasıdır.  

Önemli Denizel Biyoçeşitlilik Alanlarındaki İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin 
Değerlendirilmesi Projesi altında İstilacı Yabancı Türlerle ilgili mevzuat hazırlanmaktadır. 
Karasal Ortamda ve İç Sularda İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi 
altında İstilacı Yabancı Türler Ulusal Strateji ve Eylem Planı hazırlanmaktadır. 

SKA 15: Karasal Ekosistemleri Korumak, İyileştirmek ve Sürdürülebilir Kullanımını 
Desteklemek; Sürdürülebilir Orman Yönetimini Sağlamak; Çölleşme İle Mücadele Etmek; 
Arazi Bozunumunu Durdurmak ve Tersine Çevirmek; Biyolojik Çeşitlilik Kaybını Engellemek 

Coğrafi ve ekolojik yapısı ile zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olan Türkiye, tarih boyunca 
meydana gelen nüfus hareketleri neticesinde başta toprak kullanımı olmak üzere ekosistem 
üzerinde çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmıştır.  
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2018 yılı itibarıyla Türkiye’nin karasal büyüklüğünün yaklaşık yüzde 31,6’sını tarım alanları, 
yüzde 29’unu ise ormanlar oluşturmaktadır. Artan nüfus, kentleşme ve sanayileşme tarım 
arazilerinin üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle 2007 yılında 24,9 milyon hektar olan 
tarım arazilerinin büyüklüğü 2018 yılında 23,2 milyon hektara gerilemiştir.  

Tarım arazilerinin korunması ve etkin kullanılmasına yönelik olarak arazi kullanım planlarının 
tamamlanması, toprak veri tabanının oluşturulması, erozyonla mücadelenin etkinleştirilmesi 
ve toprak yönetiminde koordinasyonun güçlendirilmesi öncelikli politika alanları arasında yer 
almaktadır.  

Karasal ekosistemin ayrılmaz bir parçası olan ormanların korunması ve geliştirilmesine yönelik 
olarak, 2018 yılında 112 bin hektar bozuk orman alanı rehabilite edilmiş, 45 bin hektar alanda 
ağaçlandırma çalışması ve 87 bin hektar alanda erozyon kontrolü faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 
Orman yangınlarıyla mücadelede önleyici tedbirlerin artırılması ve müdahale kapasitesinin 
güçlendirilmesi bağlamında önemli ilerleme sağlanmış olmakla birlikte, 2018 yılında 5,6 bin 
hektar, Ekim 2019 itibarıyla 5,7 bin hektar orman alanı yangınlarda zarar görmüştür.  

Ormanların etkin kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla orman köylüleri 
sosyoekonomik projelerle desteklenmekte; entegre havza yönetimi projeleriyle hem doğal 
kaynak bozulumunun önüne geçilmekte hem de orman köylülerinin gelirlerini ve yaşam 
kalitesini artırıcı tedbirler alınmaktadır. 

Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı (ÇMUSEP) 2019-2030 yıllarını 
kapsayacak şekilde güncellenmiştir. ÇMUSEP, Türkiye’de çölleşme/arazi tahribatıyla mücadele 
kapsamında 2019-2030 yılları arasındaki stratejik yaklaşımı ve yapılması planlanan çalışmaları 
özetlemekte, farklı kurumlar tarafından planlanan çalışmaların etkin ve işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilmesi hedeflemektedir. 

Çölleşmeyle mücadeleye yönelik ülke tecrübelerimizi Afrika, Orta Asya, Kafkaslar ve Doğu 
Avrupa ülkeleri ile paylaşmak maksadı ile 2009-2019 yılları arasında 19 adet Uluslararası 
Çölleşmeyle Mücadele Eğitimi düzenlenmiş olup, 89 ülkeden 839 uzman ve idareci eğitimlere 
katılım sağlamıştır. 2018-2019 yıllarında toplam 4 uluslararası eğitim düzenlenmiştir. 

Ülkemizin sahip olduğu zengin biyolojik çeşitlilik ile genetik kaynakların korunması için değişik 
statülerde korunan alan sayısı 2018 yılında 4.065’e çıkarılarak korunan alanların ülke 
yüzölçümüne oranı yüzde 8,92’ye ulaşmıştır. Türkiye’de iller bazında biyolojik çeşitliliğin tespiti 
yapılarak ulusal biyolojik çeşitlilik envanteri geliştirilmektedir. Ayrıca biyolojik çeşitlilikle 
genetik kaynaklarımızın korunması ve kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanmasına temel 
teşkil edecek mevzuat ve planlama çalışmalarının tamamlanması gerekmekte ve konuya ilişkin 
çalışan kuruluşlar arasında işbirliğinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

2015 yılında ülkemizde düzenlenen, BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar 
Konferansında tarafların “Gönüllü Ulusal Arazi Tahribatının Dengelenmesi (ATD) hedefleri 
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oluşturması” kararı alınmış olup, ülkemiz hedeflerini belirleyen ilk ülkelerden biri olmuştur. 
ATD, Yukarı Sakarya Havzası Projesi ile ATD yaklaşımının ulusal düzeyde yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır.  

SKA 17: Uygulama Araçlarını Güçlendirmek ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Ortaklığı 
Canlandırmak 

TÜSİAD, Global Compact Türkiye ve İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği işbirliği ile 
özel sektör kuruluşlarının plastiğe yönelik taahhüt oluşturmalarını teşvik etmek ve 
taahhütlerini yıllık olarak raporlamalarını sağlamak amacıyla 2019 yılında İş Dünyası Plastik 
Girişimi kurulmuş olup 26 şirket plastik kirliliği ile mücadelede yer alacaklarını ve 2021 yılına 
kadar plastik taahhütlerini açıklayacaklarını beyan etmişlerdir. 

UNDP, TÜSİAD ve TURKONFED ortaklığıyla 2019 yılında kurulan Hedefler için İş Dünyası 
Platformu İklim Değişikliği ile mücadele ve uyum için ve sorumlu tüketim ve üretim 
uygulamalarının artırılarak özel sektörün iş yapış şeklini dönüştürmeye yönelik AB Döngüsel 
Ekonomi Aksiyon planı ile uyumlu yol haritası çalışmalarına başlamıştır. Öncelikli olarak Tekstil 
ve Gıda Tarım sektörleri ile farkındalık arttırıcı toplantılar ile devam eden çalışmalar 2020 
yılında kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör ile birlikte danışma kurulları kurulması 
ile devam edecektir. 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİYE ERİŞİMİ SAĞLAMAK 

SKA 7: Herkes için karşılanabilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi 
sağlamak 

Türkiye’de elektriğe erişebilen nüfusun oranı 2010 yılı itibarıyla yüzde 100 olmuştur. Nihai 
enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı 2017 yılında yüzde 12 civarındadır. 

Herkes için enerjiye erişimin sağlanması bağlamında 2000’li yılların başından itibaren enerji 
sektöründe serbestleşme çalışmaları önem kazanmıştır. Bu kapsamda; kamu santrallerinin 
büyük bölümü özelleştirilmiş ve yeni santraller özel sektör tarafından kurulmuştur. Böylece 
özel sektörün elektrik toplam kurulu gücündeki payı önemli oranda artmış, elektrik dağıtımı ve 
ticaretinde serbestleşme büyük ölçüde tamamlanmıştır. Doğal gaz dağıtımı da tamamen özel 
sektöre devredilmiştir. Kayıp kaçak performansı, arz kalitesi ve müşteri memnuniyeti gibi 
alanlarda ciddi iyileştirmeler sağlanmıştır. Yeni kurulan yenilenebilir enerji santrallerinin 
elektrik iletim dağıtım sistemine entegrasyonu hızlanmış, benzer şekilde enerji verimliliği 
politikaları öne çıkmıştır. 

Ayrıca, düşük gelirli vatandaşların asgari elektrik tüketim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
Şubat 2019’dan itibaren elektrik tüketim desteği programı başlatılmıştır. Elektrik tüketim 
desteği kapsamında bulunan hanelere, hanedeki kişi sayısı kriteri dikkate alınarak aylık 150 
kilovatsaat karşılığı tutara kadar destek verilmektedir. 
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Kesintisiz enerjinin sağlanabilmesi arz, talep, iletim, dağıtım ve depolama sistemlerinin 
optimizasyonunu gerektirmektedir. Türkiye özellikle elektriğe erişim konusunda hızlı bir 
gelişim kaydetmiştir. Ayrıca, artan elektrik ihtiyacının karşılanması ve elektrik iletim hizmetinin 
yaygınlaştırılması/iyileştirilmesi amacıyla elektrik iletim ve dağıtım şebekesinin genişleme, 
yenileme ve modernizasyonu için hat ve trafo yatırımlarına devam edilmektedir. Elektrik 
depolama sistemine ilişkin mevzuat çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca, Türkiye akıllı şebekeler 
yol haritasının belirlenmesi ve uzun vadeli elektrik altyapı planlamalarının yapılması önem arz 
etmektedir. 

2016 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmak için Yenilenebilir Enerji 
Kaynağı Alanı (YEKA) teşvik mekanizması uygulamaya konulmuştur. En az bir yenilenebilir 
enerji kaynağı açısından potansiyeli yüksek kamu ve hazine taşınmazları ile özel mülkiyete 
konu taşınmazlar büyük ölçekli YEKA olarak belirlenmeye başlanmıştır. YEKA’lar ölçek 
ekonomisinin etkisiyle etkin ve verimli yenilenebilir enerji üretiminin gerçekleştirilmesine katkı 
sağlayacaktır. Lisans alacak yatırımcılar için öngörülen ihale sürecinin getirdiği yükümlülükler 
azaltılmaktadır. YEKA’ların entegre yaklaşımıyla Ar-Ge kapasitesinin desteklenmesi, yerli 
ekipman kullanımının teşvik edilmesi ve ilave istihdam yaratılması beklenmektedir. 

2019 yılı Mayıs ayında yapılan Rüzgâr YEKA-2 ihalesiyle Aydın, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale 
bölgeleri için toplam 1.000 MW’lık kapasite tahsisi yapılmıştır. Elektrik Piyasasında Lisanssız 
Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Mayıs 2019’da yapılan değişikliklerle; lisanssız üretim 
tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 MW’tan 5 MW’a yükseltilmiş, güneş enerjisi çatı ve cephe 
uygulamaları için aylık mahsuplaşma düzenlenmiş ve bu şekilde elektrik tüketicilerinin kendi 
ihtiyaçlarını karşılayabilmelerinin önü açılmıştır. İlave olarak birden çok kaynağı içeren birleşik 
yenilenebilir elektrik üretim tesisleri Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması 
kapsamına alınmıştır. 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü 2018 yılı sonu itibarıyla 42,5 GW seviyesine 
yükselmiştir. Yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu gücünün 2023 yılında, 2018 yılı 
gerçekleşmeleri ile karşılaştırıldığında yüzde 34 oranında artması beklenmektedir. 

Ayrıca Yenilenebilir Enerji Eylem Planı çerçevesinde ulaşım, sanayi ve konutlarda tüketilen 
enerjide yenilenebilirin payını artırma yönündeki adımlar bu çabalara katkı sağlayacaktır. 

YEKDEM’in 2020 yılında tamamlanmasından sonra da yenilenebilir enerji kaynaklarının piyasa 
işleyişini bozmayacak şekilde desteklenmesi ve yenilenebilir enerji ekipmanlarında yerli imalat 
kabiliyetinin ve kapasitesinin geliştirilmesi önemli görülmektedir. Buna ilaveten, artan 
yenilenebilir enerji üretiminin iletim sistemine entegrasyonuna yönelik gerekli iletim altyapı 
yatırım planlamalarının yapılması gerekmektedir. 

Enerji verimliliğinin artırılması kapsamında, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2017-2023 
döneminde Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde kümülatif olarak 23,9 MTEP azaltım 
sağlanması hedeflenmiştir. Plan kapsamındaki eylemler için 2023 yılına kadar 10,9 milyar ABD 
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doları düzeyinde yatırım ihtiyacının olacağı tahmin edilmektedir. Enerjinin her alanında 
verimliliğin artırılması, israfın önlenmesi ve enerji yoğunluğunun azaltılması önem arz 
etmektedir. Eylem Planı kapsamında Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi 
yayımlanmıştır.  

Sanayide, kamu ve hizmet binalarında enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 
prosesleri/yapıları/sistemleri yenileme, bu konuda bilinçlendirme faaliyetleri yürütme, enerji 
verimliliği danışmanlığı hizmeti sağlama ve enerji yönetimini geliştirme alanlarında çeşitli 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Belirli büyüklükteki sanayi kuruluşlarına enerji verimliliği etütleri yaptırma ve enerji yönetimi 
oluşturma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca, enerji verimliliğinin teşvik edilmesine yönelik 
verimlilik artırıcı projeler ve gönüllü anlaşmalar gibi çeşitli destek mekanizmaları da 
uygulanmaya başlanmıştır. 

2003 yılından itibaren son 17 yıl içerisinde iyileştirilen mevzuat ve teşvik mekanizmalarının 
etkisiyle enerjide dışa bağımlılığın azaltılması için hidroelektrik enerji üretim potansiyelinde 
belirgin bir artış gerçekleşmiştir.  

İnşaatı devam eden 2 adet santralin (Yusufeli Barajı ve HES, Ilısu Barajı ve HES) işletmeye 
alınması öngörülmektedir. Bu HES’ler tamamlandığında hidroelektrik potansiyelimize 1.758 
MW ilave edilerek 12.556 MW olan kurulu gücü 14.314 MW’a çıkarılacaktır.  

Ülkemizin teknik ve ekonomik olarak geliştirilen/geliştirilecek hidroelektrik enerji potansiyeli 
180 milyar kWh/yıl olup kamu-özel sektör işbirliği ile tesis edilecek hidroelektrik santrallerden; 
2023 yılı sonuna kadar 40.000 MW kurulu gücünde ve ortalama 135 milyar kWh/yıl enerji 
üretilmesi hedeflenmiştir. 

Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılması amacıyla 2 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe konulan 
yönetmelik ile motorlu araçların birim yakıt tüketimlerinin düşürülmesine, araçlarda verimlilik 
standartlarının yükseltilmesine, çevreci alternatif yakıt kullanımının teşvik edilmesine, hava 
kirleticileri ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, toplu taşımacılığın yaygınlaştırılmasına, 
akıllı ulaşım sistemlerinin etkin uygulanmasına, sürdürülebilir şekilde ulaşım altyapılarının 
iyileştirilmesine ve kentsel ulaşım planlarının hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

2019 yılı sonu itibarıyla tamamlanan hatlar ile (Gebze-Halkalı: 63 km Ulukışla-Yenice: 125 km 
Nenek-Balışıh: 98 km) elektrikli hat uzunluğumuz 5.753 km’ye (toplam hatlarımızın yüzde 45’i) 
ulaşmıştır. Ayrıca toplam 787 km hatta elektrifikasyon yapımı devam etmektedir. 

E 5000 Elektrikli Anahat Lokomotifi Üretim Projesi kapsamında elektrikle çalışan, çevre kirliliği 
oluşturmayan yerli üretim projesinin 2021 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. 
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5. EKONOMİK FAYDALARIN PAYLAŞILMASI 

11. Kalkınma Planı “daha fazla değer üreten, daha adil paylaşan, daha güçlü ve müreffeh 
Türkiye” vizyonuyla uzun vadeli bir perspektif sunmakta olup Planla ülkemizin istikrarlı ve 
sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ile refah seviyesinin artırılması öngörülmektedir. 

İnsan odaklı kalkınma anlayışıyla bireylerin üreterek gelir elde edebileceği, yeni bilgi ve 
teknolojilere uyum sağlama becerilerini geliştirebileceği, sosyo-ekonomik yaşama daha aktif 
katılım sağlayabileceği ortamların oluşturulması; toplumsal refahın yaygınlaştırılması 
doğrultusunda şehirlerin ve kırsal alanların daha iyi iş fırsatları ve yaşam ortamları sunabilir 
hale getirilmesi esastır. 

SKA 5: Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak ve Tüm Kadınlar ile Kız Çocuklarını Güçlendirmek 

Ülkemizde kadınların kalkınma sürecine hem üretim hem de yararlanıcı anlamında aktif 
katılımı Türkiye’nin gelecek vizyonunun bir parçası olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de 
kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan tüm yönleriyle güçlenmelerinin ve bu 
kazanımlarını kalkınma için etkin bir biçimde kullanmalarının sağlanması, insan odaklı kalkınma 
anlayışımızın vazgeçilmez bir bileşeni olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda kadınların 
güçlenmesi ve kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanmasında yasal alanda pek çok kazanım elde 
edilmiş; çeşitli kurumsal mekanizmalar oluşturulmuş, mevzuatın uygulamaya yansıması için 
ilgili kurumlarca çalışmalar yürütülmüştür. 

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek, kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında 
hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını ve güçlenmelerini sağlamak 11. 
Kalkınma Planın temel amaçları arasında yer almaktadır. 

Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata etkin katılımının sağlanması açısından kritik 
olan eğitim alanında önemli gelişmeler yaşanmış, verilen özel desteklerin de etkisiyle kız 
çocuklarının net okullaşma oranları ilköğretim seviyesinde yüzde 91,2, ortaöğretim 
seviyesinde yüzde 82,4’e yükselmiştir. Bu gelişmelerin okul tamamlama oranlarına da 
yansıtılması ihtiyacı devam etmektedir.  

Türkiye’de 15+ yaş grubu için 2018 yılı itibarıyla kadınların istihdam oranı yüzde 29,4, işgücüne 
katılım oranı yüzde 34,2 olup eğitim durumuna göre değişiklik göstermektedir. En yüksek 
katılım oranı yüzde 71,6 ile yükseköğretim mezunlarıdır. Kadın yönetici oranı ise 2012 yılında 
yüzde 12,2’lik düzeyinden 2018 yılında yüzde 14,8’e yükselmesine rağmen erkeklerin ¼’ünden 
azdır. 

Kadınların işgücü piyasasına dâhil olmasının önündeki önemli engellerden biri kurumsal çocuk 
bakım hizmetlerinin yetersizliğidir. Bu kapsamda, kaliteli, güvenilir ve erişilebilir erken 
çocukluk eğitimi ve bakım hizmetlerinde alternatif modellerin geliştirilmesi ve uygulanması 
gerekmektedir. 2018 yılında vergi mevzuatında yapılan düzenlemeyle kadınların istihdam 
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edildiği iş yerlerinde kreş ve gündüz bakım evi hizmeti verilmesi veya bu hizmetlerin 
verilmediği durumlarda işveren tarafından hizmet sağlayanlara doğrudan ödeme yapılması 
kaydıyla, bu tutarın gelir vergisinden istisnası olanağı sağlanmıştır. 

Kırsal alanda yaşayan kadınlara yönelik gelir getirici, faaliyet çeşitliliğini artırıcı ve sosyo-
ekonomik yönden güçlendirici projeler yapılmakta, kadınların kooperatif kurmaları 
desteklenmekte, tarıma dayalı iş kollarında kadın girişimciliği özendirilmekte; kadın çiftçilerin 
bilgi ve becerilerini artırmak ve kaliteli ürün artışının sağlanması amacıyla çeşitli eğitimler 
verilmektedir.  

2018 yılında tarımda çalışan kadının ücretsiz aile işçisi konumundan çıkarılması amacıyla 
12.273 faaliyet kapsamında 95.185 kadın çiftçiye sosyoekonomik gelişim eğitimi ile 2.881 
kadın çiftçiye kooperatifçilik eğitimi verilmiştir. Eylül 2019 itibarıyla kurucusu kadın ve 
ortaklarının çoğu kadınlardan oluşan 49 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bulunmaktadır.  

Kadınların ekonomiye aktif katılımlarının sağlanması ve istihdamının arttırılabilmesi için bilgi 
teknolojileri ve internetin bilinçli ve güvenli kullanımı eğitimleri verilmektedir. Ayrıca, özel 
sektörle işbirliği içerisinde dijital teknolojilerin sunduğu imkân ve fırsatların etkin biçimde 
kullanılmasına yönelik olarak “Dijital Okur Yazarlık” eğitim programları düzenlenmektedir. 
Bugüne kadar yaklaşık 2000 kadın bu eğitimlerden yararlanmıştır. 

2018 yılında hayata geçirilen “İlave İstihdam Teşviki’’ ile bir önceki yıl çalışan sayısı 
ortalamasına ilave olarak istihdam edilecek her bir sigortalının sigortalı ve işveren hissesi 
primleri ile damga ve gelir vergisi karşılanmaktadır. Bilişim ve imalat sektöründe söz konusu 
teşvik daha yüksek bir oranda uygulanmaktadır. “İlave İstihdam Teşvikinden” yararlanma 
süresi, kapsama giren her bir sigortalı için en fazla 12 ay iken, gençlerin (18-25 yaş), kadınların 
ve engelli vatandaşların işe alınması durumunda yararlanma süresi 18 ay olarak 
uygulanmaktadır. 

Kadın istihdamını artırmak ve kadınlara aile yaşamında destek olmak için “Çocuk Bakım 
Desteği” uygulanmaktadır. Bu uygulama ile sanayi sektöründe düzenlenecek olan kurs ve 
programlara katılan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlarımıza kurs/program süresi boyunca 
aylık 400 TL bakım desteği İŞKUR tarafından 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla sağlanmaya 
başlamıştır.  

SKA 8: İstikrarlı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi, Tam ve Üretken İstihdamı 
ve Herkes için İnsana Yakışır İşleri Desteklemek 

Politik, ekonomik ve sosyal düzeylerde güçlü tercihler ve yönelimler ortaya koyan 11. Kalkınma 
Planının İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi Ekseni altında yer alan para, maliye, gelirler ve dış ticaret 
politikaları ile ekonominin yapısının uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak 
şekilde dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Nitelikli insan ve güçlü toplum ekseni altında 
kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun 
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tüm kesimlerine yaygınlaştırılması amacıyla beşeri sermayenin güçlendirilmesine yönelik 
çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, yaşlılar gibi toplumun tüm kesimlerine yönelik politikalar 
ele alınmaktadır. Gelir dağılımının iyileştirilmesi, dezavantajlı kesimlerin gözetilmesi, sosyal 
yardım ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması bu bağlamda öne çıkan politikalar arasında yer 
almaktadır. 

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile deprem, 
yangın gibi mücbir sebeplerin yanına “dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar” 
ifadesi ilave edilerek, konjonktürel gelişmelerden kaynaklı zorluk yaşayan işverenlerin kısa 
çalışma uygulamasından yararlanabilmesine imkân sağlanmıştır. Mart 2020’de COVID-19’a 
bağlı kısa çalışma başvuruları için hak kazanma şartları esnetilmiştir. 

2018 yılında engelli bireylerin istihdama kazandırılması için uygulanan destekli istihdam 
modeli olan Engelli İş Koçluğu başlatılmıştır. Toplamda 109 “Engelli İş Koçu”, destekli istihdam 
modeli kapsamında eğitim almıştır. 

İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) finansmanında İŞKUR ve ILO işbirliğinde 
yürütülmekte olan Kadınların Daha Çok ve Daha İyi İş Fırsatlarına Erişimlerinin Desteklenmesi 
Projesi ile Kadınlar için insana yakışır iş fırsatlarının artırılmasına katkı sağlamak üzere, 
Türkiye’de kadın istihdamının önündeki engellerin bütüncül bir bakış açısı ile tespit edilmesi 
ve azaltılmasının desteklenmesi amaçlanmaktadır. 

Mart 2018’de AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylanan ve 17,6 milyon Avro bütçesi olan 
“Özellikle Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi” projesi ile madencilik 
sektöründe iş sağlığı ve güvenliği (İSG) koşullarının iyileştirilmesi, yönetim sistemi standardı 
yaklaşımının sektöre yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında, ilgili taraflara 6 
milyon Avro değerinde hibe verilecektir. İlave olarak doğrudan hibe kapsamında yeraltı kömür 
ve metal maden işyerlerine İSG profesyoneli görevlendirmesi ve işyerlerinde İSG yönetim 
sistemlerinin uygulanmasına yönelik finansal destek verilecektir. 

Eğitimli Çocuk Bakıcısının Desteklenmesi Projesi kapsamında ise 0-24 aylık çocuğunun evde 
bakılması için eğitimli çocuk bakıcısı istihdam ederek, hizmet akdine tabi olarak tam zamanlı 
çalışan 3.700 anneye 32 ay süreyle aylık 1.550 TL mali destek sağlanacaktır. Proje kapsamında 
ayrıca 6.000 çocuk bakıcısına eğitimlerini tamamlamaları halinde tek seferlik 1.550 TL'ye kadar 
ödeme yapılması planlanmaktadır. Yaklaşık 232 milyon TL bütçesi olan proje Ankara, İstanbul 
ve İzmir illerinde uygulanmaya başlanmıştır. 

Kurumsal Çocuk Bakımı Projesi kapsamında; 0-60 aylık çocuğunu okul öncesi eğitim ve/veya 
bakım kurumuna göndererek, hizmet akdine tabi olarak tam zamanlı çalışan toplam 10.250 
anneye 24 ay süreyle aylık 775 TL mali destek sağlanacaktır. Projeden faydalanan annelere 
bunun yanı sıra tek seferlik 775 TL kırtasiye ödemesi yapılmaktadır. Bütçesi yaklaşık 232 milyon 

(*) TCMB’nın internet sitesinde 06.07.2020 tarihli EUR/TRY:7,7495 verisi kullanılmıştır. 
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TL olan proje İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Malatya ve Elazığ illerinde uygulanmaya 
başlanmıştır.  

Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile bugüne kadar toplam 
25.083 kadına ulaşılmıştır. 

İlk aşamada 12 ildeki Gençlik Merkezlerinde kurulan ve 18 ilde kurulma çalışmaları devam 
eden Deneyap Teknoloji Atölyelerinde tasarım-üretim, robotik kodlama, elektronik 
programlama ve nesnelerin interneti, yazılım teknolojileri ve mobil uygulama, siber güvenlik, 
enerji teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, nanoteknoloji ve malzeme 
bilimi, ileri robotik alanlarında eğitimler verilmektedir. Sürdürülebilir kalkınma için bilim, 
teknoloji ve dijital dönüşümün geliştirilmesi yolunda önemli bir basamak olan bu projeyle 
gençlerin özellikle de sosyo-ekonomik alanda dezavantajlı gençlerin bilişim ve yenilikçilik bilgi 
ve becerilerinin gelişimine ve iş piyasasında istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesine 
katkıda bulunulmaya çalışılmıştır. Türkiye çapında 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesinin 
kurulması öngörülmektedir.  

Kod Adı 2023 projesi kapsamında gençlerimize algoritma, web ve mobil uygulama geliştirme, 
elektronik, İHA (İnsansız Hava Aracı) yapımı ve kullanımı ve robotik eğitimleri verilmeye devam 
edilmektedir. Ayrıca milli yazılımların önemi, erken yaşta kodlama eğitimi, dijital bilgi güvenliği, 
siber saldırılar, etkili sosyal medya yönetimi ve dijital pazarlama üzerine seminer programları 
da gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında gerçekleştirilen 3.964 faaliyete 24.270 gencimiz 
katılmıştır.  

SKA 10: Ülkeler İçinde ve Arasında Eşitsizlikleri Azaltmak  

Türkiye 2000-2018 döneminde gelir dağılımı, mutlak ve göreli yoksulluk, emeğin GSYH içindeki 
payı gibi göstergeler açısından eşitsizliklerin azaltılması konusunda ilerleme kaydetmiştir. 

Gelir dağılımı göstergelerine bakıldığında Gini katsayısı 2006 yılındaki 0,428 seviyesinden 2018 
yılı itibarıyla 0,408 seviyesine gerilemiş olup 2023 yılında 0,36 olması hedeflenmektedir. En 
zengin yüzde 20’lik grubun yıllık kullanılabilir gelirden aldığı payın en yoksul yüzde 20’lik 
grubun aldığı paya oranı (P80/P20) ise 2008 yılında 8,1 iken 2018 yılında 7,8’e gerilemiştir. 
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından açıklanan İnsani Gelişme Endeksinde Türkiye 
son 10 yılda önemli bir ilerleme kaydederek orta insani gelişmişlik kategorisinden yüksek insani 
gelişmişlik kategorisine yükselmiştir. Bu göstergede 189 ülke arasında 2017 yılında Türkiye 
0,791 endeks değeriyle 64’üncü sırada yer almıştır.  

Medyan gelirin yüzde 60’ına göre hesaplanan ve yoksulluk sınırına uzaklığı ölçen bir veri olan 
yoksulluk açığı 2006 yılında yüzde 33,6 iken 2017 yılında yüzde 25,8 seviyesine gerilemiştir. 
Aynı dönemde göreli olarak daha düşük ücretle çalışan kayıt dışı kesimin azaltılmasında önemli 
mesafe kaydedilmiştir.  
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2000-2018 döneminde sosyal koruma harcamalarına önemli miktarda kaynak ayrılmıştır. 
Özellikle kadınlar, gençler ve asgari ücretle çalışanlara sağlanan vergi ve sosyal güvenlik primi 
teşviki yoluyla yapılan ücret sübvansiyonlarıyla ücretli kesimin gelirinde artış sağlanmıştır. 
Ancak, gelir dağılımını iyileştirici politikaların uygulanması ihtiyacı devam etmektedir. 

2000’li yılların başından itibaren düzenli göç kapsamında çalışma ve ikamet izinleriyle 
ülkemizde yaşayan yabancıların sayısında önemli artış kaydedilmiş ve 2018 yılı sonu itibarıyla 
adres kaydı bulunan yabancıların sayısı yaklaşık 1.211.000 olmuştur. Bu nüfusun toplam 
içindeki payı, 2007 yılında binde 1,4 seviyesinde iken 2018 yılında önemli şekilde artarak binde 
14,8’e ulaşmıştır. 2018 yılı itibarıyla 856.470 kişi ikamet izni ile ülkemizde bulunmuştur. Diğer 
taraftan, çalışma izinlerinde de yıllar itibarıyla artış gözlenmiş, uzatma başvurularıyla birlikte 
verilen çalışma izni sayısı, 2005 yılında 22 binden 2018 yılında 85.840 kişiye çıkmıştır.  

Yüksek nitelikli insan gücünün ülkemize kazandırılması için kolaylaştırılmış yeni bir çalışma izni 
uygulaması olan Turkuaz Kart Sistemi 2017 yılında hayata geçirilmiştir. Bununla birlikte, 
nitelikli işgücü çekim programlarının devamlılığının sağlanması ve çeşitlendirilmesi ihtiyacı 
sürmektedir. 

Türkiye 2011 yılında Suriye’de başlayan iç savaşla çok büyük bir göçmen akınıyla karşı karşıya 
kalmıştır. Bu süreçte ülkemiz insani yardım refleksi ile “Açık Kapı” politikası uygulamış ve 2015 
yılından bu yana dünyada en fazla mülteci kabul eden ülke konumuna gelmiştir. Sürecin 
başından itibaren geçici koruma statüsü sahiplerine sağlık, eğitim, sosyal yardım ve benzeri 
hizmetlere erişim ve işgücü piyasasına girme imkânı sağlanmıştır. Türkiye’nin ulusal 
kaynaklardan göçmenlere sağlamış olduğu yardım ve hizmetlerin maliyeti yaklaşık 40 milyar 
ABD doları olarak hesaplanmaktadır.  

Ülkemizdeki yabancı sayısı 2019 yılı itibarıyla 3,6 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler, 
1,1 milyonu ikamet izniyle ülkemizde bulunan yabancılar, kalan kısmını ise uluslararası koruma 
altındaki kişiler olmak üzere 5 milyonu geçmiştir. Geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun 
sadece 62 bini geçici koruma merkezlerinde yaşamakta olup kalan Suriyeli nüfusun yaklaşık 
yüzde 79’u aralarında İstanbul, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa’nın da bulunduğu 10 ilde 
yaşamaktadır. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yüzde 39’unu 15 yaş altı çocuklar 
oluştururken, çalışma çağındaki nüfusun payı yüzde 59, yaşlı nüfusun payı ise yüzde 2 
düzeyindedir. 2010 yılında 9 bin olan uluslararası koruma başvuru sayısı son dönemde hızla 
artarak 2018 yılında 115 bine ulaşmıştır. Türkiye bu başvuru sayısıyla AB ve EFTA ülkeleri 
arasında en çok uluslararası koruma başvurusu alan üçüncü ülke olmuştur. 

Ülkemizde uluslararası ve geçici koruma altında bulunan yabancıların sosyal uyumunun 
artırılması bağlamında çocuklara sağlanan eğitim imkânları büyük önem taşımaktadır. 2019 yılı 
sonu itibarıyla ülkemizde bulunan 1,08 milyon okul çağında Suriyeli çocuğun 685 bini eğitimine 
devam etmiştir. Yüzde 63 düzeyinde olan genel okullaşma oranı, ilkokul ve ortaokul düzeyinde 
sırasıyla yüzde 88 ve 73 iken lise düzeyinde yüzde 34’e düşmektedir. Geçici koruma altındaki 
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ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının okula devamını teşvik etmek ve okul terk oranlarını 
düşürmek amacıyla 520 bin öğrenciye Şartlı Eğitim Yardımı yapılmaktadır.  

Türkiye’nin 2006 yılından itibaren başkanlığını yürütmekte olduğu Budapeşte Süreci 
çerçevesinde 20 Şubat 2019 tarihinde, ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. Bakanlar 
Toplantısı esnasında İstanbul Taahhütleri ve Eylem Planı belgeleri kabul edilmiştir. Üye 
ülkelerin göç yönetimindeki ulusal çabalarını ve faaliyetlerinin desteklenmesi, üye ülkeler 
arasındaki uluslararası eşgüdümün geliştirmesi konularında bir yol haritası teşkil etmesi 
hedeflenmiştir. Bu çerçevede, ev sahibi ülkelerin, sınırları içerisinde bulunan göçmenlerin en 
etkin bir biçimde çalışma hayatına katılımlarını ulusal ekonomiye katkıda bulunmalarını 
sağlayacak politikalar üretilmesini teşvik ederken, diğer yandan göçmenlerin zorla veya düşük 
ücretle çalıştırılmasına karşı ve insan ticareti gibi yasadışı yöntemlerle göçmenler üzerinden 
gelir elde edilmesini önleyecek tedbirler alınmasını önermektedir. Diğer bir deyişle 
göçmenlerin ekonomik yaşama entegre olmasının ülkelerin kalkınmasında önemli bir faktör 
olduğunu doğrularken, bu sürecin göçmen işçilerin haklarının korunarak sağlanması için 
gerekli düzenlemelerin yapılmasını öngörmektedir. 

Bu doğrultuda üye ülkelere düzenli göç yollarının nasıl teşvik edilebileceğine, göçmenlerin 
kendi gelirlerini elde edebilmelerini sağlamak üzere göçmenlerin eğitim (mesleki eğitim) ve 
okuryazarlık kurslarına erişimlerinin sağlanması için atılabilecek adımlara yer verilmekte, üye 
ülkelere tavsiyelere uyma yönünde çağrıda bulunulmaktadır. 

Türkiye’de Kalkınmaya Duyarlı Göç Yönetimi Politikalarının Uygulanmasına Destek Projesi 
(2019 Temmuz-2021 Temmuz) ile entegre göç politikaları çerçevesinin hem merkezi hem de 
bölgesel düzeyde ve kalkınmaya duyarlı, emek piyasasına duyarlı bir çerçevede ele alınmasına 
destek olunacaktır.  

2018-2020 döneminde yürütülen Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi 
Topluluklar için İş Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi (Hayata Fırsat Projesi) ile 12.600 
Suriyeli, 4300 ev sahibi topluluk üyesi, ilgili hükümet kurumlarından 330 personel, sosyal 
ortaklardan (işçi ve işveren sendikaları) 500 temsilci ve 500 girişimciye ulaşılmış olacaktır. 

6. UYGULAMAYI HIZLANDIRMAK İÇİN YEREL EYLEMLERİN DESTEKLENMESİ  

Ülkemiz nüfusunun yarıdan fazlası büyük kentlerde ya da kent merkezlerinde yaşamlarını 
sürdürmektedir. Gün geçtikçe artan bu nüfusa kent yerleşim alanları yeterli gelmemekte ve 
yeni gelişim alanları yönünde kentlerimiz büyümektedir. Bu durum kentlerimizin gelişimi ve 
yeniden planlaması gibi fırsatları önümüze sunarken, bir yandan da sürekli artan kent 
nüfusunu barındıracak konut ve sosyal donatı alanları kurulacak yerleşim ve yaşam alanlarının 
doğru bir şekilde seçilmesi konusunda zorlukları da beraberinde getirmektedir.  

Bu alanlarda yapılacak imar planına esas yer bilimsel etütler ile afet tehlikelerinin doğru bir 
şekilde ortaya konulması, alınacak önlemlerin net olarak tespit edilmesi, bunları dikkate alan 
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uzun vadeli bütünleşik planlamalar yaparak insanların güvenli ve sürdürülebilir alanlarda 
yaşayabilmesinin sağlanması önem kazanmaktadır.  

SKA 9: Dayanıklı altyapılar tesis etmek, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi 
desteklemek ve yenilikçiliği güçlendirmek 

Sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi ve yenilikçilik, insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 
rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması açısından itici güçlerdir.  

Ülkemizde 2009-2018 döneminde merkezi yönetim sabit sermaye yatırımlarının GSYH içindeki 
ortalama payı yaklaşık olarak yüzde 4, mahalli idareler tarafından yapılan sabit sermaye 
yatırımları ise yaklaşık yüzde 1,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu oranlar, birçok gelişmiş ülkenin 
seviyesine yakın olmakla birlikte, ülkemizin GSYH büyüklüğü, gelişmişlik düzeyi, yüzölçümü, 
nüfusu ve mevcut altyapısı göz önünde bulundurulduğunda, yatırımlara devam edilmesine 
ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.  

2020 Yılı Kamu Yatırım Programında yüzde 32,7 oranındaki payla ulaştırma-haberleşme 
sektörü ilk sırayı almış, bunu yüzde 15,4 oranıyla enerji, yüzde 14,4’le eğitim, yüzde 7,9’la 
sağlık ve yüzde 6,7 payla tarım sektörleri izlemiştir. 

11. Kalkınma Planı döneminde ülkemizin coğrafi avantajından en iyi şekilde faydalanarak 
modlar arası (intermodal) ve çok modlu (multimodal) uygulamaların geliştirilmesi; demiryolu 
ve denizyolu taşıma paylarının artırılması; hızlı, esnek, emniyetli, güvenilir ve entegre bir 
ulaştırma sisteminin tesis edilmesiyle lojistik maliyetlerin düşürülmesi, ticaretin 
kolaylaştırılması ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır.  

Türkiye’de yolcu taşımacılığının ağırlıklı kısmı karayolu ile gerçekleştirilmektedir. 2000-2017 
döneminde havayolu taşımacılığının payındaki artışa bağlı olarak karayolu taşımacılığının payı 
yüzde 95,9’dan yüzde 88,9 gerilemiştir. Havayolu taşımacılığının payındaki artışta sektördeki 
serbestleşme etkili olmuş, aynı dönemde yüzde 1 civarında olan pay yüzde 9,6 düzeyine 
ulaşmıştır. Demiryolunun payı ise yüzde 2,2’den yüzde 1’e gerilemiş, denizyolu taşımaları da 
ihmal edilebilecek seviyeden yüzde 0,6’ya yükselmiştir. Yük taşımacılığı ise 2017 yılında yüzde 
4,1 demiryolu, yüzde 89,2’si karayolu, yüzde 6,4’ü ise deniz ve iç su yoluyla gerçekleşmiştir.  

2017 yılı verilerine göre demiryolunun yurt içi yük taşımalarındaki payı yüzde 4,1, yolcu 
taşımadaki payı ise yüzde 1’dir. Bu oranlar AB-28’de sırasıyla ortalama yüzde 17,3 ve yüzde 
28’dir. Türkiye’deki mevcut demiryolu ağı 2018 yılı sonu itibarıyla 1.213 km’si hızlı tren hattı, 
9.131 km’si konvansiyonel ana hat, 2.396 km’si tali hat ve istasyon yolları olmak üzere toplam 
12.740 km’dir. Toplam ağın yüzde 45’i sinyalli, yüzde 43’ü ise elektrikli olup 2019 ve 2020 
yıllarında tamamlanacak projelerle elektrikli ve sinyalli hat uzunluklarının önemli ölçüde artış 
göstermesi beklenmektedir.  
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Denizyolu altyapılarının sürdürülebilirliğinin geliştirilmesi bağlamında, Türkiye’de faaliyet 
gösteren liman tesislerinin işletme standartlarının yükseltilmesi, enerji verimliliğinin artırılması 
ve gemi ve liman operasyonlarının çevresel etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla Yeşil 
Liman/Eko Liman Sertifikası düzenlenmektedir. 

Türkiye genelinde sivil hava trafiğine açık kamu ve özel sektör tarafından işletilen 56 
havalimanı bulunmaktadır. 

5G ve ötesi yeni nesil mobil haberleşme sistemlerinde yerli ve milli dünya pazarında yer alacak 
katma değeri yüksek ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirmek amacıyla ulusal ve uluslararası 
seviyede kamu-sanayi ve akademinin işbirliği ile ekosistemdeki paydaşlarla çalışmalar 
yapılması amacıyla 5GTR Forum kurulmuştur. 5GTR Forum kapsamında yer alan Hizmet ve 
Uygulamalar Çalışma Grubu bünyesinde; otomotiv, ulaşım ve lojistik, medya ve eğlence, sanayi 
ve enerji gibi dikey endüstri konularında sektör paydaşları ile çalışmalar yürütülmüştür. 

Türkiye kıyılarında her 100 deniz milinde bir kurulacak olan Acil Müdahale İstasyonu projesi ile 
Trabzon/Beşikdüzü, Rize/Ardeşen, Muğla/Bodrum ve Muğla/Fethiye’de 4 adet istasyon 
açılmıştır. Tuzla Denizdibi Tarama Başmühendisliği yerleşkesi yapılan protokolle 5. istasyon 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

11. Kalkınma Planında rekabetçi üretim ve verimlilik artışları için imalat sanayii odaklı bir 
yaklaşım geliştirilmiştir. Plan, ülkemizin her alanda verimliliği artırarak, milli teknoloji 
hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücü kazanmasına yönelik daha fazla değer üreten bir 
ekonomik ve sosyal kalkınma süreci öngörmektedir. Bu yaklaşımla, imalat sanayiinde rekabet 
gücünün ve verimliliğin geliştirilmesi suretiyle yüksek katma değerli üretim ve ihracatın 
artırılması amaçlanmaktadır. 

Plan döneminde; birey, firma, sektör ve devlet olmak üzere tüm düzeylerde rekabetçiliğin ve 
verimliliğin artırılması, teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması, üretim yapısının 
dönüştürülmesi, TFV artışlarına dayalı büyüme için kritik önemi haiz olan imalat sanayii 
merkezli daha aktif sanayi politikaları uygulanarak büyük ölçekli yatırımlara ve teknoloji yoğun 
sektörlere öncelik verilmesi ve değer zincirinin tüm halkalarına yönelik nitelikli işgücü 
ihtiyacının karşılanması öngörülmektedir.  

11. Kalkınma Planında Türkiye’nin teknolojik dışa bağımlılığının azaltılması ve sanayide yapısal 
dönüşümün sağlanmasına yönelik sektörel önceliklendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu 
yaklaşımla; imalat sanayii sektörlerinin ticaret, üretim, katma değer, istihdam ve teknoloji 
düzeylerinin karşılaştırılması ve sektörler arası ileri ve geri bağlantılarının analizi sonucunda 
kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları 
öncelikli sektörler olarak Planda yer almıştır. Bu sektörler öncülüğünde teknoloji, yenilik, ürün 
kalitesi ve verimlilik sağlanarak yüksek katma değerli üretimin artırılması hedeflenmektedir. 
Sanayi politikasının çok boyutlu ve dinamik yapısı ile kısıtlı bütçe imkânları bu politikaların 
hayata geçirilmesinde en üst düzey sahipliği, güçlü kurumsal yapıları, kurumlar arası 
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koordinasyonu, esnek kaynak tahsisini ve özel sektör ile işbirliği içinde etkin izleme süreçlerinin 
oluşturulmasını gerektirmektedir. Bu çerçevede Planda Sanayileşme İcra Kurulu adıyla üst 
düzey bir karar alma ve koordinasyon mekanizması oluşturulması öngörülmüş olup gerekli 
mevzuat hazırlıklarına başlanmıştır.  

2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de çalışan sayısı bakımından toplam girişimlerin yüzde 99,8’ini, 
istihdamın yüzde 74,2’sini, katma değerin yüzde 54,1’ini, ihracatın yüzde 56,2’sini 
çoğunluğunu esnaf ve sanatkâr olan KOBİ’ler oluşturmaktadır. 2016 yılı yatırımlarının ise yüzde 
55’i KOBİ’ler tarafından gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Ar-Ge harcamaları içinde KOBİ’lerin payı 
2014 yılında yüzde 17,4 iken 2017 yılında ise yüzde 19,6’ya yükselmiştir.  

Hazine destekli KGF kefaleti desteği ve beraberinde gelen Nefes Kredisi, KOBİ Değer Kredisi 
gibi özel destek programları ile KOBİ’lere destek olmaya devam edilmiştir. Haziran 2019 
itibarıyla; bankacılık sistemi içinde kullandırılan KOBİ kredi miktarı 626 milyar TL olup toplam 
krediler içindeki payı 2009 yılındaki yüzde 21 seviyesinden yüzde 25’e yükselmiştir.  

KOBİ’lerin verimliliğinin artırılması amacıyla yalın dönüşüm, dijital dönüşüm, ürün geliştirme 
vb. konularda işletmelere eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacak olan Uygulamalı KOBİ 
Yetkinlik Merkezi (Model Fabrika) kurulmaya başlanmıştır. 2018 yılında Ankara ve Bursa’da 
model fabrika kurulumu tamamlanmış olup projenin farklı illerde yaygınlaştırılmasına yönelik 
çalışmalara devam edilmektedir. 

Şubat 2019’da insan, bitki ve hayvan sağlığına zararlı ürünlerin piyasaya arzını engelleyerek 
tüketiciyi koruyan Piyasa Gözetim ve Denetim (PGD) Strateji Belgesi (2019-2021) kabul 
edilmiştir.  

Sanayide işgücünün niteliğinin yükseltilmesi amacıyla düzenlenen sanayi sektörüne ilişkin aktif 
işgücü programları kapsamındaki mesleki eğitim kurslarına 2018 yılında 33.011 kişi, işbaşı 
eğitim programlarına ise 116.493 kişi katılım sağlamıştır.  

Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının GSYH içindeki payı 2010 yılında yüzde 0,80 iken 2018 yılında 
yüzde 1,03’e yükselmiştir. Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin odağında yer alan özel sektörün Ar-
Ge kapasitesinin geliştirilmesine altyapı olanaklarının artırılması ve desteklerin sağlanmasına 
devam edilmektedir. Toplam Ar-Ge harcamaları içindeki özel sektör payı ise 2010 yılındaki 
yüzde 42,5 seviyesinden 2017 yılında yüzde 60,44 seviyesine çıkmıştır.  

Ar-Ge ve yenilik kapasitesini belirleyen önemli unsurlardan biri araştırmacı insan gücüdür. 
2018 yılında yüzde 60,6'sı özel sektörde olmak üzere 172.119 kişi tam zaman eşdeğer (TZE) Ar-
Ge personeli olarak çalışmıştır. Bir milyon nüfus başına düşen araştırmacı sayısı ise 2010 yılında 
880 iken 2018 yılında 1.551’e yükselmiştir. 
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Özel sektörde ağırlıklı olarak makine ve teçhizat imalatı, otomotiv yan sanayi, yazılım, bilgi ve 
iletişim teknolojileri, elektrik-elektronik, tekstil ve kimya sektörlerinde faaliyet göstermekte 
olan Ar-Ge merkezi sayısı ise Eylül 2019 itibarıyla 1.195’e ulaşmıştır.  

SKA 11: Şehirleri ve insan yerleşimlerini kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılmak 

11. Kalkınma Planında insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel 
hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten 
şehirler ve yerleşimlerin oluşturulması amaçlanmaktadır.  

2014 yılında yürürlüğe giren idari düzenlemeyle büyükşehir belediyelerinin yetki alanının il 
sınırı olarak belirlenmesi şehirleşme oranı göstergelerinde tanım değişikliği nedeniyle 
kırılmaya sebep olmuştur. 2012 yılında kent tanımı kriteri olarak kullanılan nüfusu 20 binin 
üzerinde olan yerleşimlerde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 72,3 iken, 2018 
yılında bu oran yüzde 92,3 seviyesine yükselmiştir.  

Nüfusun oldukça büyük bir kısmına ev sahipliği yapan kentlerin sürdürülebilir gelişimini 
sağlamak üzere kentleşme ve yapılaşma süreci bütünleşik bir şekilde ele alınarak, yüksek 
düzeyli yaşanabilir mekânlar yaratmaya yönelik politikalar geliştirilmektedir. Bu bağlamda, 
uzun vadeli bütünleşik kentsel planlama ve tasarım yapılmasına, güvenli ve ekonomik olarak 
karşılanabilir konuta erişiminin sağlanmasına, yüksek bağlantılı kentsel ulaşım sistemlerinin 
kurulmasına, afetlere dayanıklı altyapıların oluşturulmasına, sürdürülebilir üretim ve tüketim 
mekanizmalarının geliştirilmesine ve kentsel hizmetlerin iyileştirilmesine özel önem 
verilmektedir.  

Son yıllardaki konut arzındaki artışın etkisiyle toplam konut açığı kapanmış ve gecekondu 
sorunu çözülmüş olmakla birlikte, yerleşmeler itibarıyla arz ve talep dengesinde 
uyumsuzluklarla karşılaşılmaktadır. Dar gelirlilerin ve dezavantajlı grupların karşılanabilir 
konuta erişimini analiz etmek üzere başlatılan Konut Araştırması Projesi kapsamında konuta 
erişiminin artırılması için kamu kurumları ve özel sektör aktörlerinin işbirliği ile karşılanabilir 
konut finansman yöntemlerini de içerecek şekilde uygulama stratejileri geliştirilecektir.  

Türkiye’de sosyal nitelikli konut üretimi ve konut finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla 
kurulan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), şehirlerimizi, yerel yönetimlerimizi ve 
topluluklarımızı güçlendirmek için yolu, altyapısı, ticaret merkezi, parkları, sosyal donatıları ve 
çevre düzenlemeleri ile birlikte nitelikli yeni konutlar, yeni yerleşimler inşa etmektedir. Bu 
doğrultuda, sürekli olarak yeni projeler üreterek sürdürülebilir kentsel kalkınmaya katkı 
sağlanmaktadır. TOKİ tarafından 2003 yılından itibaren inşaatına başlanan 853.123 konutun 
743.196’sı Eylül 2019 sonu itibarıyla sosyal ve teknik donatılarıyla birlikte tamamlanmış olup 
üretilen konutların yüzde 86’sı sosyal konut niteliğindedir.  

Ülke genelinde zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can veya mal kaybına yol açma 
riski taşıyan yapı ve alanların, güvensiz ve sağlıksız yapılaşmalardan arındırılarak afetlere duyarlı ve 
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bütüncül planlama yaklaşımı çerçevesinde, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla, ulaşım sistemiyle 
yaşanabilir sağlıklı ve güvenli kentsel alanların oluşturulmasına yönelik dönüşüm çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Kentsel Dönüşüm Eylem Planı ile kentsel dönüşüm uygulamalarına yeni bir çerçeve çizilerek 
dönüşüm hedefleri belirlenmiştir. Yeni dönem şehircilik vizyonunda kentsel dönüşüm alanlarında 
yatay mimari ve mahalle konsepti benimsenerek, altyapısı sağlam şehirler, depreme dayanıklı, 
sağlıklı, güvenli konutlar ve yaşanabilir mekânlar oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çerçevede 
kentsel dönüşümde kent kimliğinin ve özgün mekânsal dokunun korunması ve geliştirilmesi 
amacıyla mahalle ve komşuluk kültürünün dikkate alındığı tasarımlar ile az katlı projelerin 
üretilmesi desteklenmektedir.  

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de doğal afetlerin şiddeti ve sıklığı artmaktadır. Yaşanan 
afetler ve etkileri sonucunda can ve mal kaybının en az seviyede tutulabilmesi için risk azaltma 
faaliyetlerine öncelik veren bütüncül bir afet yönetiminin uygulanması önem arz etmektedir. 
Bu doğrultuda Türkiye’de afet yönetimi bütünleşik bir yapı ve farklı strateji belgeleriyle 
kapsamlı bir çerçevede yönetilmektedir.  

Topraklarının yüzde 66’sı 1’inci ve 2’inci derece deprem bölgesinde bulunan Türkiye için 
depremlere hazırlıklı olmak büyük önem taşımaktadır. 2012 yılında yürürlüğe girerek 2023 
yılına kadar ülkemizde deprem risklerini en aza indirgeyerek depremlere dirençli bir toplum 
oluşturmayı hedefleyen UDSEP-2023 kapsamında afetlere maruziyet ve kırılganlıkları azaltma 
yönünde belirlenen eylemlerin büyük bir kısmı da tamamlanmıştır. 

Bina Deprem Yönetmeliği ile Deprem Tehlike Haritası ve buna ilişkin parametre değerleri 
yenilenerek Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe konulmuştur. Depreme karşı dayanıklı yapılaşma 
sağlanarak kentlerimizin depremlere dayanıklılığının artırılması yönünde önemli bir adım 
atılmıştır.  

Binalarda depremin doğrudan ve dolaylı neden olduğu maddi zararların karşılanması amacıyla 
çıkarılan 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu kapsamında Ekim 2018’de 8,8 milyon olan sigortalı 
sayısı Ekim 2019 itibarıyla 9,3 milyona ulaşmıştır. DASK verilerine göre sigortalılık oranı yüzde 
53,1’dir. Binaların afetlere dayanıklı inşa edilmesini sağlayabilmek için Yapı Denetimi Hakkında 
Kanunda değişiklik yapılarak Ocak 2019 itibarıyla yapı denetiminin daha bağımsız ve etkin 
çalışmasına yönelik hükümler getirilmiştir. 

Türkiye Afet Müdahale Planının (TAMP) ülke genelinde uygulanmasının yaygınlaştırılmasına 
yönelik tatbikat ve eğitimler sürdürülmektedir. Ülkemizdeki yerleşim yerlerini etkileyebilecek 
tüm afet tehlikelerini birlikte ele alan bütünleşik afet tehlike ve risk haritalarının ülke genelinde 
tamamlanması çalışmaları devam etmektedir. Yerel yönetimler tarafından hazırlanacak risk 
azaltma planlarında kullanılmak üzere zemin karakteristiği, yapı stoku kalitesi ve imar planı 
kararları dikkate alınarak geliştirilecek farklı afet senaryolarına ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Şehirlerimizde yaşayan insanların hayat kalitesini arttırmak ve doğayla iç içe yaşam alanları 
oluşturmak üzere 81 ilde millet bahçeleri yaygınlaştırılacak, 2023 yılına kadar 81 milyon m2 
alanda Millet Bahçesi çalışmaları yürütülecektir. 

Hedefler için İş Dünyası Platformu tarafından işletmelerin olası afet ve kriz durumlarına 
hazırlıklı olmasını sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkılarını güçlendirmek üzere 
çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda doğal afetler ve karmaşık acil durumlarda 
işletmelerin karşılaşacağı riskleri ortaya koyan bir rapor hazırlamıştır. Ayrıca, Türkiye’nin 
deprem riski göz önüne alınarak özel sektörün afet öncesi, esnası ve sonrasında etkili bir 
paydaş olarak konumlanabilmesi için İstanbul özelinde çok paydaşlı çalışmalar başlatılmıştır.  

Kent içi güvenli ve erişilebilir ulaşımın sağlanması yönünde 2000’li yıllardan itibaren önemli 
gelişmeler kaydedilmiştir. Başta büyükşehirler olmak üzere çok sayıda kentte akıllı ulaşım 
sistemlerinin ve toplu taşımanın yaygınlaştırılması amacıyla yapılan önemli yatırımlar 
sayesinde trafik sıkışıklığına bağlı olarak ortaya çıkan zaman kaybı, yakıt tüketimi ile çevre ve 
gürültü kirliliği sorunlarının asgari seviyeye indirilebilmesi yönünde ilerleme sağlanmıştır.  

2019 yılı itibarıyla 12 büyükşehirde raylı toplu taşıma sistemi işletilmektedir. Ülkemizdeki en 
yaygın raylı sistem ağına sahip şehir olan İstanbul’da toplam uzunluğu 153 km olan 9 hatta 
raylı sistem işletmeciliği yapılmaktadır.  

Bisiklet yollarının ve kullanımın yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri ve Konya gibi şehirlerde bisiklet kiralama sistemleri hayata 
geçirilmiştir.  

11. Kalkınma Planında kentlerdeki imar ve ulaşım ile ilgili politika, karar ve yatırımların 
koordineli olarak değerlendirilmesi, özellikle imar planları ile ulaşım ana planlarının birbiriyle 
uyumlu bir şekilde hazırlanması ve güncellenmesi öngörülmektedir.  

Türkiye, zengin doğal ve kültürel miraslarını korumaya ve geliştirmeye yönelik çalışmalarını 
artırmaktadır. 2019 yılı itibarıyla Dünya Miras Listesinde 18, geçici listede ise 77 kültürel ve 
doğal varlığımız bulunmaktadır. Son olarak 2018 yılında insanlık tarihinin en önemli 
miraslarından olan ve 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen 
Göbeklitepe Arkeolojik Alanı Türkiye’nin 18’inci varlığı olarak UNESCO Dünya Mirası Listesine 
kaydedilmiştir. 2019 yılı da Türkiye’de Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmiştir.  

Kültürel mirasın korunmasında en önemli aktörlerden olan yerel yönetimlerce toplanan emlak 
vergisinin yüzde 10’u (toplamda yıllık yaklaşık 100 milyon ABD Doları) kültürel mirasın 
korunması ve değerlendirilmesine yönelik olarak ayrılmaktadır. 2016 yılında toplam kültür 
harcamalarının GSYH’ye oranı yüzde 1,4 olarak gerçekleşmiştir.  

Ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatlarını 
tanıtarak bozulmasını ve yok olmasını önlemek, aslına uygun olarak öğretip, gelecek kuşaklara 
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aktarılmasını sağlamak amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri bünyesinde kurslar 
düzenlenmektedir. Bu kurslarda mahalli sanatçılar/zanaatkarlar eğitici olarak görev yapmakta 
ve kursiyerlere bilgi ve becerilerini aktarmaktadırlar. 2018-2019 yılları arasında 184 adet kurs 
düzenlenmiş olup bu kurslarda 3.359 kişi eğitim görmüştür. 2020 yılında 50 adet kurs açılmış 
olup 703 kişi bu kurslarda eğitim görmektedir. 

Yurt içinde ve yurt dışında bulunan kültürel mirasımızın kayıt altına alınması ve korunmasına 
yönelik envanter ve restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, TİKA’nın 
koordinasyonunda yurtdışındaki kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin daha 
koordineli yürütülmesi için bir eylem planı hazırlanmış, tarihi mirasın korunmasına yönelik 
verilen destekler önemli oranda artmıştır. TİKA, 2018 yılından bugüne 28 tarihi eserin 
restorasyonunu yapmış, 131 konut, okul, sağlık tesisi ve idari binanın tadilatını 
gerçekleştirmiştir.  

7. SKA’LAR BAĞLAMINDA COVID-19 SÜRECİNDE ALINAN TEDBİRLER 

SKA 1: Yoksulluğun Tüm Biçimlerini Her Yerde Sona Erdirmek 

Türkiye’de yoksulluğun azaltılması hedefi doğrultusunda son 20 yılda önemli gelişme 
kaydedilmiştir. Ülkemiz, uluslararası karşılaştırmalarda yoksulluğun azaltılması konusunda en 
yüksek ilerlemeyi gösteren ülkelerin başında gelmektedir. Hem ekonomik büyüme hem de 
sosyal koruma sistemindeki gelişmeler bu ilerlemede etkili olmuştur. 

Toplumun neredeyse tamamını etkisi altına alan COVID-19 salgın sürecinde de özellikle kırılgan 
kesimler olmak üzere toplumun tüm kesimlerini desteklemeye yönelik tedbirler alınmıştır. 
Salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda 
olmadığı değerlendirilen kişiler için “acil durum hali” olarak değerlendirilmesi uygun 
görülmüştür.  

3 faz halinde uygulamaya konulan Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında, hanelere acil 
ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik düzenlilik ve süreklilik arz etmeyen yardımlar 
1.000 TL tutarında yapılmaktadır. 2020 yılı mayıs ayı sonu itibarıyla 5,5 milyon dar gelirli 
vatandaşa biner lira karşılıksız nakit desteği verilmiş; 4,5 milyonu aşkın kişiye kısa çalışma 
ödeneği, işsizlik ödeneği ve nakit desteği ile 6 milyar lira kaynak aktarılmıştır.  

COVID-19 ile mücadelede kırılgan grupların desteklenmesi kapsamında, başta kadınlar ve 
çocuklar olmak üzere muhtaç durumdaki kesimlere yönelik sosyal yardım sistemi kapsamında 
yapılan nakdi sosyal yardımlarda artışa gidilmiştir.  

COVID-19 salgını nedeniyle maddi olarak zor durumda kalan vatandaşlara ivedilikle müdahale 
edebilmesini sağlamak amacıyla 81 ildeki 1003 adet Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 
her ay gönderilen periyodik paylar 135 milyon TL’den 180 milyon TL’ye çıkartılmıştır.  
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Salgın döneminde devlet korumasında yetişen ve reşit olarak kurum bakımından ayrılan 
gençlere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yardım modelleri ile de destek 
sağlanmaktadır. Bu gençlere yönelik mesleki çalışmalar da birebir izleme ve danışmanlık 
odağında sürdürülecektir. Bu kesim ayrıca özel sektör istihdam teşviki, şartları sağlamaları 
halinde işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği gibi desteklerden de yararlandırılmaktadır.  

2014 yılından beri kendi işini kurmak isteyen engellilere sağlanan hibe desteği 50.000 TL’den 
65.000 TL’ye çıkarılmıştır. 

9 Nisan 2020 tarihinde alınan Acil Durum Kararı ile COVID-19 salgını nedeniyle dönemsel 
ihtiyaç sahibi olduğu ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadığı Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarınca tespit edilen haneler için bu durum “acil durum hali” olarak 
değerlendirilerek 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. 
Evsizlere Konaklama Projesi ile evsiz, mekânsız ve kimsesiz vatandaşlarımız tespit edilerek 
öncelikli olarak il sınırları içerisinde bulunan kamu kurumu misafirhanelerine 
yerleştirilmektedir. İlgili kişilerin, kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilememeleri halinde 
pansiyon, otel vb. yerlerde konaklamaları veya bir mekânın bu kişilere salgın tehdidi ortadan 
kalkıncaya kadar tahsis edilmesi sağlanıp söz konusu vatandaşlarımızın temizlik, sağlık, temel 
gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları giderilmektedir. 

Yaşlıların salgından etkilenmesini önlemek için sıkı tedbirler alınmıştır. En düşük emekli maaşı 
1500 TL’ye çıkarılarak, yaşlılara ilave bir destek sağlanmıştır. Sosyal güvencesi olmayan 805 
bini aşkın 65 yaş üzerindeki kişiye ayda 672 lira yaşlılık maaşı verilmektedir.  

Pandemi sürecinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları vasıtasıyla, virüsten korunma 
tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzerindeki kişilere alışveriş 
ihtiyaçlarının karşılanması ve maske/kolonya dağıtımı gibi hizmetler verilmektedir. Kamu 
bankalarınca 76 yaş ve üstü yaşlıların emekli aylıklarının evde teslim edilmesi imkânı 
tanınmıştır.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda bakım hizmeti alan yaşlılar ve 
çocuklara düzenli olarak sağlık kontrolleri yapılmakta gerekli olduğunda sağlık kurumlarına 
başvurmaları sağlanmaktadır. 

Sahip olduğu güçlü sağlık sistemi altyapısı ve erken dönem önlemleriyle COVID-19 salgınına 
karşı başarılı bir süreç yönetimi sergileyen ülkemiz ihtiyaç duyan ülkelere tıbbi yardımlarda 
bulunmuştur.  

2020 Haziran ayı sonu itibariyle toplamda 137 ülkeye tıbbi yardım desteği sağlanmış olup 
durumun kötüleştiği ve hasta sayısının artmakta olduğu ülkelere ilave yardımlar 
gönderilmiştir. Salgının başlangıç safhasında ihtiyacı görerek üretimine başlanan yerli üretim 
solunum cihazları dünyada büyük ilgi görmüş ve 60 binin üzerinde sipariş almıştır. Alınan 
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siparişlerin yanı sıra Çad ve Somali gibi gelişmekte olan ülkelere yerli üretim solunum cihazları 
hibe edilmiştir.  

Salgın süresince uçuşların kısıtlanması nedeniyle mahsur kalan toplamda 130 ülkeden 90 bin 
vatandaşımız ülkemize getirilmiştir. Yapılan bu tahliye operasyonlarında o ülkelerde bulunan 
Türk vatandaşlarının yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin vatandaşları da ülkemize getirilerek 
gerekli karantina süreçleri ve tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine ulaşımları temin 
edilmiştir. 

Ülkemizdeki vatandaşlarının tahliyesi konusunda yardım talep eden 90 ülkenin toplamda 230 
bin vatandaşının tahliyesi de ilgili ülkelerle koordineli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

SKA 2: Açlığı Bitirmek, Gıda Güvenliğine ve İyi Beslenmeye Ulaşmak ve Sürdürülebilir Tarımı 
Desteklemek 

Pandemi sürecinde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için, hayvanlarını 
otlatmak için yaylalara çıkanlar, arıcılık yapanlar, bahçe ve tarlasını ekip biçenler, veterinerler 
ve mevsimlik tarım işçilerinin faaliyetleri kolaylaştırılmıştır. Örneğin şehirlerarası hareketliliğin 
kısıtlandığı dönemlerde, ülkemizin önemli üretim kalemlerinden olan çay hasadının 
gerçekleşmesi için farklı illerden Karadeniz’e gitmek isteyen tarım işçilerine kolaylıklar 
sağlanmıştır.  

Ülkemiz hububat sektörünün ihtiyaç duyduğu hammadde tedarikinin kesintisiz 
sürdürülebilmesini teminen alım ve satış faaliyetlerini sürdürmektedir. 

SYD Vakıfları tarafından muhtaç vatandaşlara aşevi faaliyetleri kapsamında sıcak yemek 
hizmeti verilmektedir.  

SKA 3: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşamı Her Yaşta Güvence Altına Almak 

COVID-19 salgın süreci de ülkemizdeki güçlü sağlık altyapısı ve sağlık personelinin özverili 
çalışmaları sayesinde başarılı bir şekilde yönetilmeye devam edilmektedir.  

Ülkemizdeki mevcut 1534 hastaneye ilave olarak salgın döneminde açılan yeni şehir 
hastaneleri ile birlikte sadece şehir hastanesi sayısı 11’e ulaşmıştır. Aynı şekilde salgın 
döneminde 45 gün içerisinde kalıcı olarak hizmet vermek üzere 1008 yatak kapasiteli 
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve 1008 yatak kapasiteli Yeşilköy Prof. Dr. 
Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi inşa edilerek hizmete açılmıştır.  

Salgının erken döneminde (10 Ocak 2020 tarihinde) Sağlık Bakanlığı bünyesinde enfeksiyon, 
mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında 
üniversitelerde akademisyen olarak çalışan 38 tıp bilimcisinden oluşan ve başkanlığını Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca’nın yapmakta olduğu Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştur. 
Hastalığın ülkemizde yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu konuyla ilgili düzenli 
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olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmakta olup salgın süresince kurul tarafından 
alınan kararlar doğrultusunda önlemler alınmaya devam edilmektedir. Sağlık Bakanı 
tarafından her gün yapılan açıklamalar ile kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilmektedir.   

COVID-19 salgın sürecinde teşhis ve tedavinin etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi 
için pandemi hastanelerinin detaylı tanımı ve şartları belirlenmiş, tedavi sürecinde izlenecek 
yöntemlerin tüm sağlık kuruluşlarınca uygulanması sağlanmıştır. Pandemi hastanesi 
kriterlerini taşıyan tüm hastaneler kamuoyu ile paylaşılmıştır. 

Bu süreçte, sağlık tesislerinde bulaş riskinin en aza indirilmesi ve yoğunluğun azaltılması için 
sıkı önlemler alınmıştır. Bu kapsamda kronik hastalığı olan hastaların sağlık tesislerine 
gitmelerine gerek kalmadan ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirler 
geliştirilmiştir.  

COVID-19 hastalığı sürecinde en iyi sağlık hizmetini sunabilmek için özveri ile çalışan sağlık 
çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını korumak amacı ile alınan tedbirlerin sağlık kuruluşları ve 
çalışan güvenliği komitelerince hayata geçirilmesi amacıyla sıkı önlemler alınmıştır. Salgın 
süresince hastaların sağlığına kavuşturulmasında görev alan sağlık personeline yönelik 81 
ildeki Valilik bünyesinde psikososyal destek merkezlerinin oluşturulması sağlanmıştır. 

COVID-19 testleri yaygınlaştırılmış olup hasta ve yakınlarının takipleri tavizsiz bir şekilde 
sürdürülmektedir. Hastalığın tedavisinde ihtiyaç duyulan ilaçların ve cihazların üretimi 
konusunda etkili önlemler alınmıştır. Ayrıca, hastalığa karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarına 
devam edilmektedir. 

COVID-19 salgınından korunma yöntemleri konusunda toplumu bilgilendirmek amacıyla bilgi 
paketlerinin hazırlanarak uygun mecralarda (afiş, billboard, CLP, Broşür, infografik animatif 
video, kamu spotu) kullanılması ile halka ulaştırılması sağlanmıştır.  

Normalleşme programı kapsamında Sağlık Bakanlığı her sektörde atılacak adımların nasıl ve 
hangi aşamalara göre ve ne şekilde atılacağıyla ilgili rehberler hazırlamıştır.  

DSÖ başta olmak üzere uluslararası kuruluşların pandemiye ilişkin gerçekleştirdikleri 
çalışmalara ve bilgi alışverişine yönelik toplantılara ülke olarak aktif şekilde katılım 
sağlanmaktadır. 

SKA 4: Kapsayıcı ve Hakkaniyete Dayanan Nitelikli Eğitimi Sağlamak ve Herkes için Yaşam 
Boyu Öğrenim Fırsatlarını Teşvik Etmek 

Son yıllarda Türkiye’de eğitime erişimde önemli mesafe kat edilmiş olup eğitimin niteliğinin 
artırılmasını hedefleyen ve eğitim sisteminde bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, fırsat 
eşitliğine dayalı, kaliteyi yükselten bir dönüşüm programı uygulanmaya devam edilmektedir.  
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COVID-19 salgını sürecinde de fırsat eşitliğine dayalı, kapsayıcı ve kaliteli eğitim hizmeti sunma 
anlayışıyla çeşitli tedbirler alınmıştır. Gençlerin ve çocukların salgından etkilenmelerinin önüne 
geçilmesi amacıyla 12 Mart 2020 tarihinde okullara ara verilmiş; eğitim hizmetlerinin devam 
etmesi için öğrencileri akademik ve sosyal açıdan destekleyen uzaktan eğitim sistemi 
kurulmuş; psikososyal destek sistemi hayata geçirilmiştir.  

Uzaktan eğitim sistemi kurmak için dijital eğitim platformu olarak hizmet veren Eğitim Bilişim 
Ağının (EBA) altyapısı güçlendirilmiş ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile işbirliği 
yapılmış, TRT EBA TV üzerinden uzaktan eğitim uygulamaya konulmuştur. Böylece Gündem 
2030’un en önemli ilkelerinden olan kimseyi geride bırakmamak ilkesi ile uyumlu olarak 
uzaktan eğitimi hem internet, hem televizyon aracılığıyla vererek tüm çocukların eğitim 
imkânına erişebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda uzaktan eğitim uygulamaları ile sağlık 
çalışanlarına, öğrencilere ve tüm vatandaşlarımıza yönelik Ücretsiz Haberleşme paketleri 
sağlanmıştır. 

Altyapısı uygun mesleki ve teknik eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerinin üretim ve 
uyum potansiyellerinden yararlanılarak toplumun salgın günlerindeki dezenfektan ve cerrahi 
maske üretim taleplerini karşılamada büyük bir katkı sağlanmıştır. 

SKA 5: Cinsiyet eşitliğini sağlamak ve tüm kadınlar ile kız çocuklarını güçlendirmek 

COVID-19 salgını sürecinde şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmetlerin kesintisiz devam 
etmesi ve herhangi bir aksaklığa mahal verilmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Kadına 
yönelik şiddetle mücadelede kurumsal hizmet mekanizmalarının başında gelen kadın 
konukevlerinde COVID-19 virüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar ek önlemler alınmıştır. Bu 
kapsamda kuruluşlardaki hijyeni sağlamaya azami düzeyde özen gösterilmekte; kuruluşa kabul 
sırasında kadınların ve beraberindeki çocuklarının sağlık kontrolleri yapılmakta ve gerekli 
hallerde sağlık kuruluşları ile işbirliği sağlanmakta; kuruluş personeline salgın döneminde 
dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında ve personelin motivasyonunu sağlamaya yönelik 
çalışmalar gerçekleştirilmektedir. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit 
yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetler sunan “Alo 183 Sosyal Destek Hattı” 
da şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve 
çocuklar için psikolojik, hukuki ve ekonomik danışma hattı olarak 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet 
vermektedir. Ayrıca, kolluk birimine başvuran ve tedbir kararı bulunan şiddet mağdurlarına 
başvurabilecekleri destek hizmetlerine ilişkin bilgilendirme SMS’i iletilmiştir.  

SKA 6: Herkes için Erişilebilir Su ve Atıksu Hizmetlerini ve Sürdürülebilir Su Yönetimini 
Güvence Altına Almak 

Türkiye Su Enstitüsü koordinatörlüğünde su kirliliğinin ve sanitasyonun sağlanması 
kapsamında korona virüsün atıksularda izlenmesi çalışmaları yürütülmektedir. COVID-19 
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salgınının en yoğun yaşandığı il olan İstanbul’da seçilmiş olan atıksu arıtma tesislerinde yapılan 
taramalar sonucu elde edilen ilk bulgular yayımlanmıştır. Bu çalışmalarla Türkiye; ABD, 
Avustralya, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya ile birlikte atıksularda SARS-CoV-2 tespitini 
yapan ülkeler arasında yerini almıştır. Atıksularda SARS-CoV-2 taraması çalışmaları ülkemizin 
diğer illerinde de devam etmekte olup, analiz sonuçlarına göre salgının dağılımının takibi 
hedeflenmektedir. 

SKA 8: İstikrarlı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Ekonomik Büyümeyi, Tam ve Üretken İstihdamı 
ve Herkes için İnsana Yakışır İşleri Desteklemek 

COVID-19 salgını nedeniyle Dünya ekonomisinin Büyük Buhran’dan bu yana en derin daralmayı 
yaşayacak olması, ekonomik ve sosyal yaşamın “Büyük Kapanma” olarak ifade edildiği şekliyle 
durmuş olması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik elde edilen bazı kazanımların da 
yara almasına yol açmıştır. Küresel ölçekte bu zorluklarla mücadele için ülkeler çeşitli tedbirleri 
uygulamaya koymuşlar ve olumsuz etkileri en azda tutmaya çalışmışlardır.  

Ülkelerin bu büyük krizden etkilenme derecelerine bakıldığında, 65 yaş üstü nüfusun toplam 
nüfus içindeki payı, sağlık sistemi yeterliliği, toplam COVID-19 Vaka sayısı, kamu yönetiminin 
etkinliği ve güvenilirliği, kamu borç stoku/GSYH oranı gibi unsurların belirleyici olduğu 
görülmektedir. Bu göstergelerin doğrudan ve dolaylı olarak Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarıyla da bir parça içi içe geçmiş olduğu görülmektedir. 

Salgınla mücadele eden her ekonomide olduğu gibi, özellikle zorunlu olan “kapanma” 
tedbiriyle birlikte, Türkiye ekonomisi de salgından etkilenmiştir. Ancak Türkiye, demografik 
yapısı, örgün ve güçlü sağlık sistemi, düşük kamu borçluluğu ve hızlı karar alabilen bir kamu 
organizasyon yapısı ile bu büyük salgını görece kuvvetli bir konumda karşılamıştır.   

Nitekim, kapsayıcı ve gelişmiş sağlık sistemi ile mevcut vakaların tespit ve tedavisinde sağlanan 
beşeri sermayenin başarısı öne çıkmıştır. Buna ek olarak ekonomik alanda hızla alınan 
tedbirler, tüm kesimlerin refahını koruma hedefine yönelik olarak hayata geçirilmiştir. 2020 
yılı haziran ayı sonuna kadar pandeminin etkilerini azaltmak için Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti tarafından 280 Milyar TL’lik bir paket açıklanmış olup söz konusu destek tutarının 
milli gelire oranı yüzde 5’e ulaşmış durumdadır. 

Bu çerçevede tüm dünyada olduğu gibi salgının ait “kapanma” döneminde Türkiye ekonomisi, 
hem üretim hem de talep açısından önemli bir daralma yaşamış ancak bu dönem görece kısa 
tutulabilmiştir.  

Tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgının ekonomiye, üretime, istihdama ve piyasalara 
olumsuz etkilerini azalmak amacıyla çok önemli kararlar alınarak 100 milyar liralık bir kaynak 
setinden oluşan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi 18 Mart 2020 tarihinde kabul edilmiştir. Bu 
sayede, sanayiden tarıma, ticaretten turizme ekonominin her alanda üretim ve istihdamın 
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sekteye uğramaması, hızlı bir toparlanmanın ve sonrasında daha hızlı bir ilerlemenin 
gerçekleşmesi beklenmektedir.  

Paket kapsamında birçok sektörde vergi ve SGK primlerinin ertelenmesi; salgın sürecinden 
olumsuz etkilenen ve nakit akışı bozulan firmalar ile esnaf ve sanatkârların bankalara olan kredi 
borçlarının ödemelerinin ötelenmesi ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteğinin 
sağlanması; vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri 
devreye alınması, konut kredilerinin kredilendirilebilir miktarının yüzde 80’den yüzde 90’a 
çıkarılmasına yönelik tedbirler yer almıştır. 

Merkez Bankası tarafından 17 Mart 2020 tarihinde COVID-19 salgınının küresel çapta yarattığı 
belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla, 
(i) bankaların Türk lirası ve yabancı para likidite yönetiminde esneklik sağlanarak 
öngörülebilirliğin artırılmasına, (ii) reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen 
bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanınmasına, (iii) reeskont kredi düzenlemeleriyle 
ihracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik tedbirler alınmıştır.  

31 Mart 2020 tarihinde (i) Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasası likiditesinin 
desteklenmesi yoluyla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine (ii) bankaların Türk 
lirası ve yabancı para likidite yönetimlerinde esnekliğin artırılmasına (iii) reel sektöre kredi 
akışının kesintisiz devamının sağlanmasına ve salgın nedeniyle etkilenen mal ve hizmet 
ihracatçısı firmaların KOBİ odaklı yaklaşımla geniş kapsamda desteklenmesine yönelik ilave 
tedbirler alınmıştır. 

İstihdamın salgından asgari düzeyde etkilenmesi amacıyla; mevzuatta esnek ve uzaktan 
çalışma modellerinin daha etkin hâle getirilmesine yönelik çalışmaların yapılması; kısa çalışma 
ödeneği devreye alınarak faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği 
verilirken, işverenlerin de maliyetinin azaltılması; istihdamdaki sürekliliği temin etmek 
amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılması hususları Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Paketinde yer almaktadır.  

İşveren tarafından COVID-19 sürecinde ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanamayan işçiler ile bu süreçte iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden 
yararlanamayan işçilere, ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar günlük 
39,24 TL ücret desteği verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca, söz konusu destekten yararlananlar 
Genel Sağlık Sigortalısı sayılacak ve primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.  

COVID-19 dolayısıyla, iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında, iş veya hizmet sözleşmeleri 
3 aylık süre boyunca feshedilemeyecektir. İşveren, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne 
ayırabilecektir.  
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Neredeyse tüm iş kolları için, COVID-19 virüsünden korunmak için işyerlerinde yapılması 
gerekenlere rehberler, kamu spotları, afişler gibi bilgilendirme araçları hazırlanmıştır.  

1 Haziran 2020 tarihinde açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi kapsamında kamu 
bankaları, ekonominin ve sosyal hayatın canlanması için konut kredisi, taşıt kredisi, sosyal 
hayatı destek ve tatil destek olmak üzere 4 yeni kredi paketi uygulamaya konulmuştur.  

Hedefler için İş Dünyası Platformu tarafından Covid-19 krizinin işletmeler üzerindeki etkileri, 
krizin seyrine ilişkin öngörüleri ve ne gibi tedbirlere ihtiyaçları bulunduğu ortaya koymak 
amacıyla Mart ve Mayıs 2020’de iki çevrimiçi işletme anketi uygulanmıştır. Birinci ankete 
toplam 780 ikinci ankete ise 619 firma katılmıştır. İki anketin karşılaştırılmasına göre; Mart 
ayından Mayıs ayına krizin işletmeleri etkileme oranında az da olsa bir düşüş görülmüştür. 
Buna göre Mart ayında olumsuz etkilenen firmaların oranı yüzde 85 iken bu oran Mayıs ayında 
yüzde 78’e gerilemiştir. Ankette COVID-19 krizinin kadın çalışanları daha çok etkilediği; mikro 
ölçekli firmaların yüzde 69’u krizden yoğun etkilenirken bu oranın büyük firmalarda yüzde 31 
olduğu, firmaların yüzde 76’sının çalışan sayısının değişmediği; çalışan sayısının yüzde 50’den 
fazla azaldığını belirten firmaların büyük çoğunluğunun mikro ve küçük ölçekli firmalar olduğu; 
firmaların yarısına yakını devlet desteklerinden faydalanırken, yüzde 47’si yeni borç almış veya 
borcunu yapılandırdığı; firmaların yüzde 44’ünün kısa çalışma ödeneği desteğinden 
faydalandığı anketin öne çıkan sonuçları arasında yer almaktadır.  

Elbette salgının, tüm ekonomiler üzerinde uzun soluklu etkileri olacaktır. Ancak, dipte kalma 
süresinin ve dipten dönüşün ülkelerin salgınla mücadele kapasitesiyle ilgili olduğu 
görülmektedir. Vaka sayılarını kontrol edebilen, örgün sağlık sistemi olan ve maliye 
politikasında alanı olan, hızlı karar alıp uygulayabilen Türkiye ekonomisi kapanmanın ilk ay 
şokundan dönüş sinyallerini çok güçlü bir biçimde vermeye başlamıştır.  

Örneğin, Nisan ayında 33,4 olarak ölçülen, büyümenin öncü göstergesi olan Türkiye Satın Alma 
Yöneticileri Endeksi (PMI) Mayıs 2020 döneminde 40,9’a yükselmiştir. Haziran ayında kapasite 
kullanım oranının 3,1 puan artış göstermesi Türkiye ekonomisinde üretimin canlandığına işaret 
etmektedir. Nitekim Nisan ayında toplamda satışları oldukça düşen otomotiv şirketlerinin 
tamamı yeniden üretime dönmüş ve bu kapsamda, Mayıs ayında toplam otomotiv üretimi 63 
bin 145 adetle önemli bir sıçrama yapmıştır. Toplam kredi genişlemesi ivmesini sürdürmüş ve 
ticari kredi hacmi genişlemesi yıllık yüzde 30’u, tüketici kredi hacmi genişlemesi ise yıllık yüzde 
35’i aşmıştır. Mayıs ayında reel kesim güven endeksinin yüzde 18, tüketici güven endeksinin 
yüzde 8,5 ve ekonomik güven endeksinin yüzde 20,4 artış göstermiş olması da ekonomiye olan 
güvenin arttığını göstermektedir. Haziran ayında reel kesim güven endeksinin yüzde 22,2 
tüketici güven endeksi yüzde 5,2 ile artış eğilimini sürdürmesi de toparlanmanın hızlı olacağını 
göstermektedir.  

Ekonomik aktivitenin normalleşmeye başlamasından en çok faydalanacak olan kesimlerin 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının odağında olanlar olduğu aşikardır. Salgının tüm dünyada 
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temelde ekonomik bazı hedeflerde geriye düşmemiz sonucunu doğurduğu görülmektedir. 
Aynı zamanda bazı hedeflerde de göreli kazanımlar, örneğin çevre vb. izlenmektedir. Ancak bu 
büyük salgın, tüm Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi ve 
gündemimizde en üstte yer alması gerekliliğini bir kez daha bizlere göstermiştir. 

SKA 9: Dayanıklı Altyapılar Tesis Etmek, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Sanayileşmeyi 
Desteklemek ve Yenilikçiliği Güçlendirmek 

COVID-19 salgını süresinde yaşadığımız sosyal yaşamdaki değişim, uzaktan çalışma ve uzaktan 
eğitim uygulamaları gibi zorunluluklar haberleşme altyapı ve hizmetlerinin bilişim altyapısının 
önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda şebeke veri trafiğindeki artışlar titizlikle 
izlenmekte ve oluşabilecek yoğunluk ile acil durumlarda Ulusal Siber Olaylara Müdahale 
Merkezi ile koordineli olarak işletmeciler tarafından gerekli tedbirlerin alınması 
sağlanmaktadır. Seyahat kısıtlamaları kapsamında haberleşme ve posta hizmetlerinin 
kesintisiz devam ettirilmesine yönelik koordinasyon sağlanmaktadır. 

COVID-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri özellikle havacılık olmak üzere 
ulaştırma sektörüdür. Sektörü desteklemek için tarifelerde indirimler; havalimanı, terminal ve 
yer hizmetlerine ait ruhsat ve temdit ücretlerinin ve çeşitli borçların ertelenmesi; ruhsat, yetki 
ve lisansların geçerlilik sürelerinin uzatılması ve kredi kullanma imkanlarının geliştirilmesi gibi 
çeşitli tedbirler yürürlüğe konulmuştur. Yolcu hakları yönetmeliğinde düzenleme yapılarak 
havayollarının sattıkları biletlerin iade edilmesi geçici bir süre ertelenmiş fakat yolcu hakkı 
korunmuştur. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e 
indirilmiştir.  

SKA 10: Ülkeler İçinde ve Arasında Eşitsizlikleri Azaltmak  

COVID-19 salgını, insan hakları bağlamında küresel düzeyde pek çok sınamayı da beraberinde 
getirmiştir. Ülkemiz, COVID-19’un insan hakları üzerindeki etkisine ilişkin BM çatısı altındaki 
girişimleri etkin bir biçimde takip etmekte, salgının kadınlar, çocuklar, engelliler gibi hassas 
gruplar üzerindeki etkilerine ilişkin karar tasarılarını desteklemektedir.  

Ülkemiz, BM Genel Sekreterinin COVID-19 karantinası altında artan kadına şiddetin önlenmesi 
çağrısını ve COVID-19’un insan hakları üzerindeki etkilerini ele alan İnsan Hakları Konseyi’nin 
açıklamasını desteklemiştir.  

SKA 12: Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Kalıplarını Sağlamak 

COVID-19 ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek adına; virüsün yayılmasına engel olmak ve 
bulaşma etkisini en aza indirmek için alınan tedbirler kapsamında; ülkemizin karşı karşıya 
kaldığı COVID-19 salgını ile mücadelede ülke sathında alınan tedbirler doğrultusunda, gündelik 
hayatta kullanılan maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının uygun şekilde 
yönetiminin sağlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, "Tek Kullanımlık Maske, Eldiven 
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Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde COVID-19 Tedbirlerine İlişkin Genelge" ile 
belirlenmiştir. 

SKA 16: Sürdürülebilir Kalkınma için Barışçıl ve Kapsayıcı Toplumlar Tesis Etmek, Herkes için 
Adalete Erişimi Sağlamak ve Her Düzeyde Etkili, Hesap Verebilir ve Kapsayıcı Kurumlar 
Oluşturmak 

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin, özellikle mültecilere yoğun olarak ev sahipliği 
yapan ülkelerde, tüm mültecilerin sağlık hizmetlerine ve diğer temel hizmetlere erişimlerinin 
sağlanmasını, mültecilere ilişkin kayıt ve koruma prosedürlerinin sorunsuz devam edebilmesini 
teminen ilave bir ekonomik yük getirmesi beklenmektedir. Ayrıca, halihazırda özel sektörde 
çalışmakta olan mültecilerin COVID-19’la mücadele tedbirleri çerçevesinde geçici olarak gelir 
elde edememesine bağlı olarak desteklenmesi ihtiyacı doğabilecek, bu da ev sahibi ülkelere 
ayrıca bir yük getirecektir. Mültecilerin mevcut hizmetlere erişimlerinde yaşanabilecek 
aksaklıklar onların toplumsal yaşama uyumunu ve sektörel katkılarını kısıtlayacağı için bu 
durumun ev sahibi ülkelerin kalkınma süreçlerine de olumsuz yansımaları olabilecektir.  

Mültecilerin ve ev sahibi ülkelerin COVID-19’la mücadele sürecindeki ihtiyaçlarına acil 
çözümler getirilebilmesi ve ev sahibi ülkelerin mevcut kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla BM 
Mülteciler Yüksek Komiserliği ile eşgüdüm içerisinde hareket edilerek, mülteciler için 
uluslararası (mali ve teknik) yardım çağrılarını çeşitli platformlarda yinelemeye devam 
edilmektedir. 

SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar 

Ülkemizin nitelikli sağlık altyapısı ve personel tecrübesini diğer ülkelere aktarmasına yönelik 
faaliyetler yürütülmektedir. TİKA, tüm diğer krizlerde olduğu gibi COVID-19 salgını ile 
mücadele kapsamında da ülkemizin tecrübelerini paydaş ülkelerle paylaşma noktasında 
faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda üç aşamada ifade edilebilecek desteklerini ihtiyaç 
sahipleri ile paylaşmaktadır.  

Salgının ilk aşamalarında daha önce TİKA tarafından inşaatı ya da tadilatı yapılarak tıbbi 
donanım desteği sağlanan Gürcistan, Kırgızistan, Filistin ve Moldova’da bulunan hastane ve 
sağlık tesisleri pandemi hastanelerine dönüştürülmüş ve salgınla aktif olarak mücadele etmeye 
başlamıştır. Söz konusu tesislerin maske, dezenfektan, koruyucu kit vb. acil talepleri de TİKA 
tarafından karşılanmıştır. Bununla birlikte yurtdışında yerleşik program koordinasyon ofisleri 
aracılığıyla 57 ülkenin salgınla mücadelesine destek vermek ve insani ihtiyaçlarının 
karşılanmasına yönelik yaklaşık 1 milyon maske ve binlerce koruyucu kıyafet ile gıda ve temizlik 
setleri dağıtılarak 150.000’den fazla aileye ulaştırılmıştır. Söz konusu destek ile 1,2 milyondan 
fazla insana erişim sağlanması planlanmaktır.  

Diğer taraftan TİKA tarafından destek verilen yerel üreticiler aracılığı ile çeşitli ülkelerde 
300.000’den fazla maske üretimi yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise ortak ülkelerin sağlık 
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alanındaki kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla özellikle ülkemizin tecrübesinin aktarılması 
doğrultusunda mevcut eğitim programlarının salgın özelinde planlanması ve imkânlar 
doğrultusunda artırılarak ihtiyaç sahibi ülkelere yönelik düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Bütün bunlara ek olarak, özellikle Afrika ülkelerinde meydana gelmesi olası kuraklık ve kıtlık 
gibi doğal afetlerin salgın nedeniyle daha ağır hissedilebileceğinden hareketle bu krizlerle 
mücadele edilmesi ve buradaki insanların sürdürülebilir projeler ile kalıcı gelir sahibi olarak söz 
konusu olumsuzluklara karşı koyabilmesi amacıyla TİKA tarafından ortak ülkelerin 
ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalara ayrıca önem verilmeye devam edilmektedir. 
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