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Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü İncelemesi – 2001 

Burak Maviş / KTÖS Eğitim Sekreteri 

 

GİRİŞ  

 

1999 yılının son aylarında Türkiye’de meydana gelen ekonomik ve siyasi gelişmelerin 

neticesinde oluşan bankalar krizi ve yine KKTC’den kaynaklanmayan nedenlerden dolayı 

Kasım 2000 ve bilahare Şubat 2001’de Türkiye’de gelişen ekonomik kriz ve devalüasyon 

sonucu Türkiye ile aynı para birimi kullanmakta olan KKTC daha büyük boyutlarda krizden 

etkilenmiştir. 2001 yılı, 2000 yılında yaşanan bankalar krizinin en ağırlıkta hissedildiği yıl 

olmuştur. Yaşanan ağır ekonomik bunalım ve durgunluk sonrasında, halkın başta bankalar 

olmak üzere ekonomik kurumlara güveni kalmamış, tüketim harcamaları kısıtlanmış, 

bankalardaki mevduatlar süratle azalmaya ve yurt dışına kaçmaya başlamıştır. Bankalardaki 

paralan batan 90.000 mudi ekonomik olmanın ötesinde ağır bir sosyal sorun olarak ortaya 

çıkmıştır. KKTC’de banka krizlerinin toplam maliyeti yaklaşık 200 milyon TL olmuştur. Bu 

rakam ise 1999 yılına ait GSMH’nın yaklaşık % 50’sidir. Buna ilaveten, dalgalı kura geçilmesi 

nedeni ile yapılan devalüasyondan dolayı %50’nin üzerinde toplumun alım gücü azalarak 

üretimde düşüş, ekonomide ise durgunluk yaşanmıştır. 

 

Yaşanan ekonomik krizin aşılması için yapıcı, eşit ve adaletli ekonomik tedbir almak 

yerine ekonomik, sosyal ve demokratik hakları gasp eden tedbirler ile birlikte Türkiye 

Cumhuriyeti destekli ekonomik içerikli protokollerle çözüm aranmıştır. Toplumsal muhalefetin 

ekonomik protokole tepkisi sert olmuştur.  

 

Ekonomik Durum  

 

2000-2001 yılları içerisinde yürürlüğe konan ekonomik programlar olmuştur. Bu 

programlar sırası ile 12 Ocak 2001 tarihli "Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü" ile 

uygulamaya konulan 4 Ekim 2000 tarihli "K.K.T.C. Ekonomik İstikrar Programı",  24 Eylül 

2001 tarihli "Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü" ile uygulamaya konulan "K.K.T.C. 

Ekonomik İstikrar ve Üretime Dayalı Büyümeye Geçiş Programıdır”. 

 

“KKTC’nin yüksek borçlanma başlangıcı 1998-2000 yılından itibaren başlamış ve  

olursak, ilk defa 2000 yılından itibaren batık banka mevduatlarının devlet tarafından 

üstlenilmesi ve ödenmesi amacıyla, çok yüksek miktar ve oranlarda Bütçe borçlandırılmıştır.  

 

2000 yılında kamu bütçesi 651 Milyon TL hesaplanmış, aynı dönem bütçe açığı 86 Milyon TL 

olmuştur. Batan bankaların finans krizi etkisi ile 2001 yılında 1 Milyar TL’ye çıkan kamu 

bütçesi 172 Milyon TL açık vermiştir. Bu dönemde genel ekonomik göstergeler GSMH, 2000 

yılında % -0,6 ve 2001 yılında % -5,4 küçüldüğünü göstermektedir. 

 

2001-2003 yıllarında, önceki iki yılda yıllık borçlar 20 ve 40 milyon TL iken, 2001’de 

145 milyon TL, sonraki iki yılda 305 milyon TL ve 269.7 milyon TL olmak üzere o döneme 

göre çok yüksek bir rakam olan toplam 720 milyon TL borçlanılmıştır ki 3 yılda, örneğin 2002 

yılı Milli Gelir rakamının % 50 sine tekabül etmekte idi.” 
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2000 yılı banka mevduatları 539 milyon TL, 2001 yılı 1.2 mlyon TL civarıydı. 

2001 yılı asgari ücret 160 TL, 2001 yılında 240 Türk Lirasıydı.  

2001 yılı ortalama memur maaşı 577 dolar, SSK emeklisi ortalama maaşı 201 dolardı. 

 

T.C. Hükümetlerince; uygulamaya konulan ekonomik programların desteklenmesi 

amacıyla hibe yardımlara ilave olarak; 12 Ocak 2001 tarihli protokol ile 350 Milyon ABD 

Dolan, 24 Eylül 2001 tarihli protokol ile uygulamaya konulan yeni teşvik sistemi için 160 

Milyon ABD Doları tutarında kredi kullandırılması taahhüt edilmiştir.  

 

1974 öncesinde 300 ile 500 ABD Dolar arasında tahmin edilen kişi başına milli gelir, 

2000 yılında 4.978 ABD Dolarına ulaşmıştır. 2001 yılında yaşanan ekonomik çöküntünün 

etkisiyle 4.303 ABD Dolarına düşmüştür. 

İhracat miktarı, 2001 yılında 34 Milyon ABD Dolarına düşmüştür. İthalat miktarı 2001 

yılında 272 Milyon ABD Dolarına inmiştir.  

2001-2002 yılları arasında ülke ekonomisinin temeli tarım ve turizme dayanmaktadır. 

2000 yılı Gayri safi yurt içi milli hasılanın % 7.9’u tarım, %12’si sanayi, % 14.6’sı ticaret ve 

turizm, %13’ü ulaştırma ve haberleşmeye ve geriye kalanı da diğer sektörlerden 

sağlanmaktadır. 

 

Bankaların batması ve enflasyonun yüksek olması nedeni ile birçok Kıbrıslı Türk 

yurtdışına göç etmiştir. Güney Kıbrıs’ta inşaat sektöründe işleyen insanların sayısı artmış, bu 

sayı kapıların açılması ile 2003 yılından sonra doruk noktasına ulaşmıştır. Adanın güneyinden 

adanın kuzeyine kayıt dışı yüksek miktarda döviz girişi olmuştur. 

 

 

Politik durum 

 

*UBP-TKP Hükümeti 1998 - 2001 yılının Haziran ayına kadar, UBP-DP Hükümeti 

2001-2004 arasına kadar görevdeydi. 

 

*1999 yılında başlayan ve 2000 yılının kasım ayının sonunda 5’inci turda Kıbrıslı Türk 

tarafı  görüşme masasından kalktı ve Kıbrıs görüşmelerinde sonuç alınamadı. 

 

* 2000 yılı içinde adanın kuzeyinde banka krizleri yılı oldu. 2000 yılında Everestbank, 

Hürbank, Yurtbank, Endüstri Bankası, PEYAK ve Kıbrıs Kredi Bankası’nın faaliyetleri 

durduruldu. 2003’e kadar  6 bankanın daha faaliyetleri durdurldu. Kriz mağduru 90000 “mudi” 

yaratıldı. Mudiler 24 Temmuz 2000’de Meclis’i bastı. Toplamda 12 bankanın müşterisi olan 90 

bin mudiye ait 244 milyon dolar 5 Kasım 2004’de geri ödendi.    

   

*  “Yıkım Paketi” olarak dile getirilen ekonomik paketin uygulanmasına, sendikalar ve 

sivil toplum örgütleri kazanılmış hakların geri götürüleceği ve ekonomiye canlılık 

getirmeyeceği gerekçesiyle karşı çıktılar. Görüş ayrılıkları dolayısıyla 2000 yılında iktidar-

muhalefet; sendikalar-hükümet arasında demokratik platformlarda tartışmalar yaşandı, grevler 

yapıldı, mitingler düzenlendi. Sosyo ekonomik paketin ve alınan bazı kararların KKTC halkının 

iradesini yansıtmadığını savunan 41 örgüt “ Bu Memleket Bizim” sloganı altında bir platform 

oluşturdu ve yıl içinde geniş katılımlı mitingler düzenledi. 
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* GKK’nın açıklamalarını eleştiren ve rejimin kirli yüzünü deşifre eden Avrupa 

gazetesinin 6 yazarı  tutuklandı. 

 

Yıkım Paketi (Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü) 

 

Özet: 

Program; kamudan bankacılığa, vergi sisteminden tarıma kadar her alanda yapısal 

reforuma gidilmesini öngören paket, KDV oranlarının ocak ayından itibaren artmasını, 

kalkınma vergisi adı altında yeni bir vergi gelmesini, kamuda istihdamların durmasını, ek 

mesailere karşı izin verilmesini, sosyal yardımların yeniden düzenlenmesini telekomünikasyon 

dahil birçok kuruluşun özelleştirilmesini öngören ilkeleri içeriyor. Paket özellikle kamuda 

örgütlü sendikaların tepkisini çekti. Sendikalar pakete karşı tutumlarını sözlü ifadelerle olduğu 

kadar eylemlerle de ortaya koydular. Bu arada 41 örgüt de kendi arasında birleşerek, pakete ve 

hükümetin diğer uygulamalarına karşı tepkisel eylemler ortaya koydular. Yıl içinde Lefkoşa’da 

arka arkaya mitingler düzenlendi. 41 örgüt eylemlerinde “Bu Memleket Bizim” sloganını sık 

sık kullandı. Örgütler, meclise yönelik protesto yürüyüşünde bulunarak ekonomik paketin geri 

alınmasını istediler. 18 Temmuz’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı Lefkoşa 

mitinginde sosyo ekonomik politikalar eleştirildi. 17 Ekim’de pakete karşı ilk bir günlük genel 

grev yapıldı. 4 Aralık’ta ise başlatılan ve bir hafta süren süresiz grev KKTC’deki her kesimi 

etkiledi. Sosyo Ekonomik Paket’i “Ekonomik akıldan yoksun” olarak niteleyen CTP ile pakete 

karşı çıkan DP de sık tepkilerini ortaya koyarak UBP-TKP hükümetinin istifa etmesi gerektiği 

görüşünü savundular. 

 

 

Bu Memleket Bizim Platformu, “kötü yönetim ve denetimsizlik nedeniyle bankaların 

batırıldığı, insanların paralarının hortumlandığı ve mudiler ordusu yaratıldığı, askeri 

kantinlerle haksız rekabet ortamı yaratılarak esnafın siftah yapmadan dükkanını kapatmak 

zorunda bırakıldığı, hayvancı, çiftçi, zanaatkar ve sanayicinin ürettiğini satamaz, dükkan 

kirasını, sigorta primlerini, vergi borçlarını ödeyemez, ailesini geçindiremez duruma geldiği 

belirtildi. Böyle bir ortamda iflasların arttığı , işsizliğin had safhaya ulaştığı, çaresizlik içinde 

kalan halkın ise, çareyi göç etmekte bulduğu” ifade edildi.  

 

 

BMBP “Kıbrıslı Türklerin Ankara tarafından dayatılan ekonomik yıkım paketi ile 21 Şubat 

krizinden sonra; sırf Türk Lirası kullanılıyor diye hiçbir suçu olmayan Kıbrıs Türk halkının 

alım gücünün sıfırlandığı, maaşların da yarı yarıya azaltıldığı, halkın çok kısa bir sürede 

yüzde 70, 80 oranında fakirleştiği belirtti. Hükümetin zam yapmaya devam ettiğini, 

çalışanların ve emeklilerin maaşlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu belirten platform,  

hükümetin gününü oda tamiri , klima yenilemesi ve kendi yandaşlarını bir yerlere 

yerleştirmekle meşgul olduğu söylendi”. Platform “değerli bir para birimi kullanılması, planlı 

ekonomiye geçilmesi ve kooperatifçiliğe önem verilmesi” gerektiğini söyledi. BMBP o 

yıllarda zamlara, ekonomik yıkıma devlet terörüne ve entegrasyona hayır, barış ve 

demokrasiye evet temalı mitingler gerçekleştir 
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A) 2000 yılında olan ve halen olumsuz varlığı devam eden Ekonomik Sorunların Tespiti 

 TC-KKTC Tespiti Alternatif 

1 Siyasal Tanınmamışlık Uluslararası hukuk açısından mümkün 

değildir. Federal bir çözüm şarttır. 

2 TC Ekonomisindeki Olumsuz Gelişmeler Federal bir çözüm veya  AİHM kararları 

doğrultusunda sorumlu olan ülkenin 

ekonomik yükümlülükleri asgari olarak 

karşılıksız yerine getirmesi gereklidir. 

3 Ortak Para Birimi Stabl bir para birimi gereklidir. 

4 KKTC Ekonomisi Yapısal Sorunlar Sosyal, ekonomik, demokratik, ekolojik 

haklar gasp edilmeden eşit ve adaletli bir 

dönüşümle, insani mali kalkınma 

programı hazırlanabilir.  

Kooperatifler desteklenerek kalkınma 

yerelleştirilebilir. 

Adaletli bir vergi sistemi ihtiyacı 

Kaynakların doğru yere kullanılması 

Kalkınma Bankası  geri dönüşleri 

5 ABAD Kararları Kıbrıs Cumhuriyeti mührüne geri 

dönülerek aşılabilir. 

6 Kamunun sektörler üzerinde söz sahibi 

oluşu 

Aynen devam etmelidir. 

7 Kamu açıkları Kamu maliyesi içerisinde açıklar eşit ve 

adaletli  bir dağılımla minimilize 

edilebilir. 

8 Kamu istihdamı Özel sektörde sendikacılık 

desteklenerek çalışma hayatında 

sektörler arasındaki sosyal ve ekonomik 

haklar eşitlenmelidir. 

9 SSK ve emeklilik hizmetleri Devlet sosyal görevini suistimal 

etmeden yerine getirmelidir.  

10  Süsbansiyon, teşvik ve hibeler Adaletli bir denetim sistemi ile doğru 

kanallarla karşılıksız yatırımlar 

yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Protokolün İçeriği 
 

 Ekonomik Protokol Uygulanabilirlik 

1 Kalkınma Vergisi konacaktır. 2000 %4, 2001’den 

sonra %7’ye çıkarılacak. 

? 

2 KDV Oranları yükseltilecektir. Uygulandı 

3 Emekli Maaşlarından vergi alınacaktır. Uygulanmadı. 

4 Offshore bankaların lisans bedeli 2000 dolara 

çıkarıldı. (2001 yılında kooperatifler dışında 25 

banka, 32 offshore) 

Uygulandı.  

5 Vergi iadesi kaldırılacaktır. 2005 yılında 

kaldırılabildi. 

6 Stopaj kaldırılıp yerine fiyat istikrar fonu kesintisi 

getirilecektir. 

Uygulanmadı  

7 Benzin ile motorin eşitlenecektir. Uygulanmadı.  

8 GSM şirket hizmetlerine %20 maktu özel iletişim 

vergisi 

Uygulandı.  

9 Taşıt ithalatı vergisi, harçlar, taşıt devir harcı, 

seyrüsefer, ehliyet, ilk kayıt harcı, sigara ve 

alkollü içkiler ile ilgili vergiler artırılacaktır. 

Uygulandı.  

10 Vergi sisteminde istisna ve muafiyetler 

azaltılacaktır. 

Uygulanmadı.  

11   Vergi, ceza ve harçlar artırılacaktır. Uygulandı. 

12 Akaryakıtta otomatik fiyatlandırmaya 

geçilecektir.  

2009 yılında 

uygulamaya geçildi. 

13 Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklere özel 

tüketim vergisi alınacaktır. 

Uygulanmadı. 

14 Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınacaktır. Uygulanmadı. 
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 Ekonomik Protokol Uygulanabilirlik 

15 Vergi affı yapılmayacaktır. Uygulanmadı. 

16 Vergi mükellefler kamuoyuna açıklanacaktır. Uygulandı. 

17 Dairelerin teşkilat yapısı ve kadro sayısı gözden 

geçirilecektir. 

Uygulanmadı. 

18 Kamuda her türlü personel alımı durdurulacaktır. Uygulandı. 

2003’de 1500 

kişinin alımı ile 

bozuldu. 

19 Öğretmen, polis ve sağlık hizmetlerinde sadece emekli 

olanın yerine personel alınacaktır. 

Uygulandı. 

20 Kamu çalışanı toplam nüfusun %5’ini geçmeyecektir. 

(2001 yılında çalışan nüfusa oranı %20, ülke nüfusuna 

oranı %11,7) 

Kamu çalışanı 18,084 

Genel çalışan: 90336 

Ülke nüfusu: 211191 

2000-2001-2002 

yıllarında kamu 

çalışanları sabit 

kaldı. Fakat oran 

azalmadı. 

21 Hayat pahalılığı asli maaşa eklenecek, enflasyon 

artışına göre maaşlara yansıyacaktır. Özlük haklarının 

oranı azaltılacaktır. 

Uygulandı.  

22 Peşin maaş kaldırılacaktır. Uygulandı. Daha 

sonra kaldırıldı. 

Sonra yeniden 

uygulandı. 

23 13. maaş için Performansa dayalı sisteme geçilecektir.  Uygulanmadı. 

24 Ek mesailer kaldırılacaktır. Sağlık, gümrük ve sivil 

havacılık dışında Ek mesai gerektirmeyen vardiya 

sitemine geçilecektir. Mesai için izin sistemi 

uygulanacaktır. 

Uygulanmadı.  

25 Öğretmenler için maaş karşılığı ders yükleri yeniden 

düzenlenecektir. 

Uygulanmadı. 

26 Yaz mesaisi kısaltılacaktır. Uygulandı.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ekonomik Protokol Uygulanabilirlik 
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27 Sosyal yardım alanların dosyaları yeniden gözden 

geçirilecektir. 

Uygulanmadı.  

28 Fonlar genel bütçeye aktarılacaktır. Uygulanmadı.  

29 Yeni RHA alınmayacak, amaçları dışında kullanılmasına 

izin verilmeyecektir. 

Uygulanmadı.  

30 İhtiyat Sandığı sadece kamu bankalarında mevduat 

bulundurabilecektir. 

 

31 KİT’ler yeni borçlanma yapmayacaktır.  

32 Kamunun ürettiği ürünlere süsvansiyon yapılmayacaktır, 

devletin fiyat belirleme politikasından vazgeçilecektir. 

 

33 Su fiyatları tüm belediyelerde ton başına 0,75 Tl’nin 

altında olmayacaktır. 

 

34 TC yardımları 55 milyon doları geçmeyecek, öncelik 

enerji, su ve ODTÜ KKK’ya verilecektir. 

 

35 Karşılıksız burs yerine 3500 kişiyi geçmeyecek şekilde 

öğrenim kredisi verilecektir. Öğrenim kredisi geri 

alınacaktır. 

 

36 Öğrenim harcı indirimi yerine, öğrenim harcı kredisi 

verilecektir. Kredi geri alınacaktır. Krediler 4 milyon 

TL’yi geçmeyecektir. 

 

37 Belediyelere ayrılan pay %5 olacaktır. Kamuya olan 

borçları bu paydan kesilecektir. 

LTB krizinden 

sonra bu madde 

uygulandı. 

38 Tarımsal kurumlar özelleştirilecektir.  

39 Tarımsal alanda devlet tekeli kaldırılacak ve fiyat 

belirlemede TC teknik heyetin onayı alınacaktır. 

 

40 Serbest Liman yeniden yapılandırılacaktır. Uygulanmadı. 

41 DAÜ’nün öğrenci kabulü 15bini geçmeyecektir. Uygulandı. 

42 Siyasi kamu görevlilerine sağlanan ayrıcalıklar 

kaldırılacaktır. 

Uygulanmadı. 

43 Kamu maliyesine yük getirmeyen yasalar meclisten 

geçirilecektir. 

Uygulandı. 

44 Hukuk sistemi uyumlaştırılacak. Uygulanmadı.  
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 Ekonomik Protokol Uygulanabilirlik 

45 TÜK, SÜTEK’in özel sektöre açılması, Cypruvex’in 

özelleştirilmesi yapılacaktır.  

TÜK harici 

uygulandı. 

46 Genel tarım sigortasının tavsiyesi.  

47 Kuraklık ödemeleri düzenlenecektir Nadasa bırakma 

esası dışında 

uygulanmadı. 

48 Sosyal Sigorta reformu olacak ve  primler artırılacaktır 2008 yılından 

sonra uygulandı. 

49 KİT’ler özelleştirilecektir. (ETİ, KT Denizcilik, 

KTHY, KT Petrolleri, Taşel, KT Tütün) 

2009’dan sonra 

hepsi 

özelleştirildi) 

50 Kamu maliyesi şeffaf olacaktır. Uygulanmadı. 

51 Telekomünikasyon özelleştirilecektir. Uygulanmadı.  

52 KIBTEK yeniden yapılandırılacaktır.  Uygulanmadı. 

53 Bankacılık siyasi otoriteden arındırılacaktır.  

54 Kooperatif şirketler yasasında değişiklik yapılacaktır. Uygulandı. 

(kooperatiflerin 

faaliyetleri 

sınırlandı) 

55 Kalkınma Bankası borç ertelemeye gitmeyecektir. Uygulandı.  

56 KOOP merkez bankası gerçek sahiplerine iade 

edilecektir. 

Uygulanmadı. 

(KOOP merkez 

bankasını 

1993’den beri 

kayyum idare 

etmekte, 

faaliyetleri 

hükümetlerin 

uhdesinde 

devam 

etmektedir. 

57 KOOP’un kamuya kullandırıldığı krediler aşamalı 

tahsil edilecektir. 

Uygulanmadı.  

58 Tasarruf Mevduat Fonuna devredilen bankaların 

yöneticilerinin mal varlıklarına el konulacaktır. 

Banka binalarına 

el koyma dışında 

bir gelişme 

olmamıştır. 

59 Vakıf otellerinin özel sektöre uzun vadeli devri 

yapılacaktır. 

Uygulandı. 

60 BRTK küçültülecektir. Uygulanmadı  
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Sonuç: 

 

1- TC ile KKTC arasında imzalanan “Ekonomik İstikrar Programı”nın alt yapılar, 

bankacılık sektörü ve mali yaptırımlar (maaşlar, zamlar vs.) hariç uygulanmadı. 

2- Özelleştirmenin ilk belirtileri görüldü. 

3- TC bürokratlarının onayı olmadan bazı kararların alınamayacağı üretildi. 

4- Bankacılık sektörü disipline edildi. 

5- Kooperatifçiliğe sınırlamalar getirildi. 

6- Kamu maliyesinin sorumluluğu özlük haklarının geriletilmesi ve harçlara olan 

zamlar ile çalışanların omuzlarına yıkıldı. 

7- Adaletli vergi sistemi kurulmadı, kayıt dışı ekonomi önlenemedi. 

8- Kredilerin nerelere kullandırılacağına TC bürokratları karar verdi. 

9- Sosyal devlet rolü yerine piyasa kurallarına uygun bir devlet modeline doğru adım 

atıldı. 

 

2001 yılındaki protokol üzerinden gelecek için Alternatif: 

1- Kamunun verimlilik sorunu personel fazlası değil, alanlar göre nitelikli personel 

ihtiyacı olmamasıdır. Yıllar içerisinde batan bankalar ve tasfiye edilen KİT’ler 

nedeni ile sorun daha da kronikleşmiştir. İnsani değerler ön planda tutularak, etkin, 

nitelikli ve şeffaf bir kamu yönetimi yaratılabilir. 

2- Özel sektörün çalışma koşulları iyileştirilmeli, iş güvenliği, ekonomik ve sosyal 

alanda yapıcı mesafe kat edilmelidir. 

3- Özelleştirmeler yerine kooperatifleşme teşvik edilmelidir. 

4- Eğitim ve sağlık alanında istihdam açığı yaratılmamalı, insanca bir yaşam olanağı 

sunulmalıdır. 

5- Ülkede ekonomik sorun tespiti halinde, kamu özel ayrımı yapılmaksızın, en tepeden 

en aşağıya kadar sorumluluk eşit ve adaletli bir sistemle paylaşılmalıdır. 

6- Adaletli bir vergi sistemi yaratılmalıdır. 

7- Kayıt dışı ekonomi önlenmelidir. 

8- Ekonomik ilerleme ekolojik kaygılar yaratmamalıdır. 

9- Küçük işletmeler ve ekolojik yatırımlar desteklenmelidir. 

10- Çalışma hayatı İLO sözleşmeleri ile denetlenmeli, yabancı uyruklu işçilerin barınma 

ve sağlık hakkı güvence altına alınmalıdır. 

11- Sektörel bazda teşvikler gözden geçirilerek, yeniden düzenlenmelidir. 
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