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ONUNCU KALKINMA PLANI
ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI
Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir
yaklaşımla (7.200’ü yerelden, 10.000’i aşkın kişi ve kurum görüşü, 66 adet ÖİK) hazırlanan
Onuncu Kalkınma Planı bu yüksek hedeflere ulaşmada çok önemli bir yol haritası
sunmaktadır.
Onuncu Kalkınma Planında ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül,
kapsayıcı ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış; insan odaklı kalkınma anlayışı
benimsenmiştir.
Bu çerçevede Plan, yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra
hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin
korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde
tasarlanmıştır.
Onuncu Kalkınma Planının temel amacı uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst
basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu
çözmüş bir ülke konumuna gelmektir.
Onuncu Kalkınma Planında daha önceki planlardan farklı olarak “Öncelikli Dönüşüm
Programları” adıyla 25 adet özel uygulama programı yer almaktadır.
Söz konusu programlar, Plan’ın uygulanabilirliğini ve kalkınma çabalarının etkinliğini
artırmak amacıyla yeni bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır.
Hem 2023 vizyonu hem de Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından
önem taşıyan temel sorun alanlarına yönelik olarak tasarlanan bu programlar; genellikle
birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin koordinasyon
gerektiren kritik reform alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Sektörel ve sektörler arası bir
yaklaşımla hazırlanan ve beş yıl içinde sonuçlandırılması öngörülen bu programların Plan
hedeflerine ulaşılması yolunda ciddi katkısı olacaktır.
Öncelikli Dönüşüm Programlarının tasarımında Plan hedefleri ve politikalarıyla
bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların
temel unsurları ortaya konulmuştur.
Bu kapsamda, öncelikli dönüşüm programları için ayrıntılı eylem planları hazırlanmış
bulunmaktadır. Programlar, toplamda 90 bileşen ve 1300’ün üzerinde eylem içeren bu eylem
planları yoluyla hayata geçirilecektir. Bu süreçte, toplam 35 bakanlık ve kurum/kuruluş,
program koordinatörü ve/veya bileşen sorumlusu olarak görev almaktadır.
Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ilgili Bakanların katılımıyla gruplar halinde
görüşülen bu özel programlar, YPK onayını takiben resmiyet kazanacak ve uygulamaya
geçirilecektir.
Aşağıda listesi verilen öncelikli dönüşüm programları 3 grup halinde kamuoyuyla
paylaşılacaktır. Bugün bu eylem planlarının ilk grubunun tanıtımı yapılmaktadır. Tanıtımı
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yapılacak bu eylem planı grubu temel olarak reel sektörü ilgilendiren, üretim
teknolojilerindeki dönüşümü esas alan ve hedef sektörlerde etkinliği artıran mikro-reformlar
olarak değerlendirilmektedir. Aşağıda öncelikli dönüşüm programları listesinde koyu renkli
olarak işaretlenmiş olan bu 9 programa ait eylem planlarının içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgiler
metnin devamında sunulmaktadır.

ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI LİSTESİ
1

ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI PROGRAMI

2

İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI

3

YURTİÇİ TASARRUFLARIN ARTIRILMASI VE İSRAFIN ÖNLENMESİ PROGRAMI

4

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ PROGRAMI

5

KAMU HARCAMALARININ RASYONELLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI

6

KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI

7

İŞ VE YATIRIM ORTAMININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

8

İŞGÜCÜ PİYASASININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI

9

KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI

10

İSTATİSTİKİ BİLGİ ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROGRAMI

11

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI

12

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI

13

YERLİ KAYNAKLARA DAYALI ENERJİ ÜRETİM PROGRAMI

14

ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

15

TARIMDA SU KULLANIMININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROGRAMI

16

SAĞLIK ENDÜSTRİLERİNDE YAPISAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

17

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI

18

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM PROGRAMI

19

TEMEL VE MESLEKİ BECERİLERİ GELİŞTİRME PROGRAMI

20

NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ İÇİN ÇEKİM MERKEZİ PROGRAMI

21

SAĞLIKLI YAŞAM VE HAREKETLİLİK PROGRAMI

22

AİLENİN VE DİNAMİK NÜFUS YAPISININ KORUNMASI PROGRAMI

23

YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

24

REKABETÇİLİĞİ VE SOSYAL UYUMU GELİŞTİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

25

KALKINMA İÇİN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI
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İlk programımız İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programıdır.
Bu Programla üretimde dönüşümün yüksek katma değerli ürünler lehine sağlanması ve
yerli girdi üretiminin ve kullanımının teşvik edilmesi yoluyla ithalata olan bağımlılığın
azaltılması amaçlanmaktadır.
Program dönemi sonunda dış ticaret açığının GSYH’ya oranını azaltmayı
hedeflemekteyiz. Ayrıca ihracatın ithalatı karşılama oranını 2018 yılında yüzde 70’e
ulaştırmayı ve ihracatın kalitesini artırarak orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat
içerisindeki payını 2018 yılı sonunda yüzde 38’e ulaştırmayı hedeflemekteyiz.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:
















Türkiye’nin girdi tedarik ihtiyacı envanteri dikkate alınarak Girdi Tedarik
Stratejisini (GİTES) güncelleyeceğiz.
MTA’nın yurtdışında da madencilik faaliyeti yapabilmesini sağlayacağız.
Enerji üretim tesislerinde kullanılan teçhizatın yurtiçinde üretimini destekleyeceğiz.
Demir çelik sektörünün hurda girdiye olan bağımlılığını azaltacağız.
İnorganik kimya, biyoyakıt, alternatif kompozit malzemeler gibi alanlarda Ar-Ge
faaliyetlerini teşvik edeceğiz.
Sanayi Stratejisini revize edecek; sektörel stratejiler hazırlayacağız.
Orta ve yüksek teknolojili ürünlere yönelik yeni yatırım destek programları
oluşturacağız.
Elektrikli araçlar için prototip batarya üretimini gerçekleştireceğiz.
Tohumculuk geliştirme ve üretim kapasitemizi artıracağız.
Yerlilik oranını artırmak amacıyla tedarik zincirindeki işletmeler arasındaki
işbirliğini ve katma değer artışını sağlayacak kümelenme faaliyetlerini
destekleyeceğiz.
Yüksek teknolojili ürünlere yönelik yatırımları ülkemize çekmek üzere serbest
bölgelerin cazibesini artıracağız.
Tasarım konusunda üniversite-sanayi işbirliği alanlarını genişleterek yenilikçi
üretim yapısını güçlendireceğiz.
Yerli makine üreticilerinin rekabet gücünü artıracak mekanizmalar oluşturacağız.
Atıkların ekonomiye kazandırılmasına önem vereceğiz.

İkinci sıradaki programımız Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme
Programıdır.
Bu programla uluslararası rekabet gücümüzü artırmak için bilginin katma değere
dönüşümünü desteklemeyi amaçlıyoruz.
Bu kapsamda temel hedeflerimiz teknolojik ürün ve marka sayısını artırmak, araştırma
ve yenilik merkezlerini güçlendirmek, nitelikli insan sayısını artırmak ve yenilikçi
girişimciliği geliştirmektir.
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Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:












Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını ve prototip geliştirme süreçlerini
destekleyeceğiz.
Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri
gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımlarını destekleyeceğiz.
Sanal ve gerçek ortamlarda Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği platformları
oluşturacağız.
Ülkemizdeki akredite test altyapısını geliştireceğiz.
Araştırma merkezlerini özel sektörün kullanımına daha fazla açacağız.
KOBİ’ler başta olmak üzere girişimciler ve yatırımcılar arasındaki ağlar ile mentörlük
hizmetleri gibi mekanizmaları merkezi ve yerel düzeyde geliştireceğiz.
Girişimcileri desteklemek için finansman eksiğinin en çok hissedildiği erken aşamaya
yönelik bir fon kuracağız.
Yenilikçi girişimcilerin ticarileştirme projelerine yönelik destek sağlayabilecek kredi
garanti mekanizması oluşturacağız.
Öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla kuluçka merkezleri
ve hızlandırıcılar kuracağız.
Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ile savunma
teknolojileri başta olmak üzere kümelenme çalışmalarını destekleyeceğiz.
Fikri ve sınai hakları daha etkili koruyacağız.

Üçüncü sıradaki programımız Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve
Yerli Üretim Programıdır.
Bu Programımızın amacı kamu alımlarının kaldıraç gücünü kullanarak yerli teknoloji
ve üretimi geliştirmektir. Her yıl 100 milyar TL’yi aşan miktarda kamu alımı yapıyoruz. Bu
gücümüzü Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, yerlileştirmeyi, teknoloji
transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek etkili bir politika aracına dönüştüreceğiz.
Bu kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörlerindeki yerli
firmaların payını artıracağız. Uluslararası doğrudan yatırımları daha fazla cezbedeceğiz. ArGe harcamalarının artırılmasını sağlayacağız.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:






Kamu kurum ve kuruluşlarında farkındalığı ve kapasiteyi artıracağız.
Uluslararası yükümlülüklerimizi de dikkate alarak yüksek teknolojili ürünlerde
kamu alım garantili tedarik modelinin uygulanabilmesi için Kamu İhale Kanunu ve
ilgili birincil ve ikincil mevzuatta gerekli düzenlemeleri yapacağız.
Yüksek teknolojili ürünlerde kamu alım garantisine dayalı üretim yapılabilmesi için
ürün bazlı yerli tedarik modelleri geliştirecek ve uygulayacağız.
Uygulamanın etkinliği için koordinasyon ve izleme mekanizmaları kuracağız.
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Dördüncü programımız Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programıdır.
Bu Programımızın amacı enerji alanında yerli kaynaklarımızı maksimum düzeyde
harekete geçirmek suretiyle dışa bağımlılığımızı azaltmaktır. Cari açığımızın önemli
bölümünün enerji kaynaklı olduğu düşünüldüğünde konunun önemi ortaya çıkmaktadır. 2013
yılında yaklaşık 56 milyar dolar tutarında enerji ithal edilmiştir.
Bu kapsamda temel hedeflerimiz, birincil enerji üretiminde yerli kaynaklarımızın
payını 2013’teki yüzde 28 seviyesinden 2018’de yüzde 35 seviyesine yükseltmektir. Diğer
yandan yerli kömürden üretilen elektriği 32 milyar kWh’dan 57 milyar kWh’a çıkarmaktır.
Ayrıca hidroelektrik kapasitemize de 10.000 MW’lık ilave hedeflemekteyiz.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:







Bu alana özgü yeni destek ve finansman modelleri geliştireceğiz.
Bürokrasiyi azaltarak yatırım ortamını geliştireceğiz.
Kurumlar arası koordinasyonu güçlendireceğiz.
Arama ve Ar-ge çalışmalarına ivme kazandıracağız.
Güneş, rüzgar, jeo-termal gibi yenilenebilir enerji alanında envanterimizi yenileyip,
kapasitemizi geliştirecek çalışmaları hızlandıracağız.
Linyit kaynaklarımızı akılcı bir şekilde azami düzeyde ekonomimize
kazandıracağız.

Beşinci programımız Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programıdır.
Enerjiye bağımlılık konusunda en hızlı sonuç alabileceğimiz alan enerji verimliliğidir.
Bu programla bir yandan daha az karbon salınımıyla çevreyi korurken diğer yandan daha az
girdi kullanımıyla rekabet gücümüzü artırmayı amaçlamaktayız.
Bu kapsamda birincil enerji yoğunluğunu azaltırken kamu binaları ve tesisleri başta
olmak üzere enerji verimliliğini yaygınlaştıracağız.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:







Enerji verimliliği konusunda bilinçlendirme faaliyetlerini yoğunlaştıracak, iyi
uygulama örneklerini yaygınlaştıracağız.
Enerji verimliliği alanında yönetim bilgi sistemini oluşturacağız ve koordinasyonu
güçlendireceğiz.
Enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için yeni modeller geliştireceğiz.
Taşıtlar dahil olmak üzere vergilendirme sistemimizde enerji verimliliği lehine
farklılaştırmalar yapacağız.
Enerji performans sözleşmeleri modelini yaygınlaştıracağız.
Sanayide yüksek verimli elektrik motorları üretimini ve kullanımını
destekleyeceğiz.
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Başta konutlar olmak üzere mevcut binalarda enerji verimliliği konusundaki
yatırımları destekleyeceğiz.
Akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştıracağız.
Enerji verimliliği alanında KOBİ’lere dönük özel destek programları geliştireceğiz.
Termik santrallerde ve sanayide atık ısılardan azami oranda yararlanacağız.

Altıncı sıradaki programımız Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi
Programıdır.
Su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve gıda
güvenliği için önem taşımaktadır. Bu programda temel amacımız ülkemizde toplam su
kullanımının yüzde 70’inden fazlasının gerçekleştiği tarım sektöründe israfı önlemek ve suyu
etkin kullanmaktır.
Küresel ısınma, artan nüfus ve değişen tüketim kalıplarıyla birlikte su eskisinden çok
daha önemli bir hale gelmiştir. Bu kapsamda yeni yatırımlarımızda suyun tasarruflu
kullanımını sağlayacak, geçmişten devraldığımız sistemlerde ise suyun verimli kullanımına
yönelik iyileştirme çalışmalarına hız vereceğiz.
Eylem planı döneminde, DSİ sulamalarında yüzde 62 olan sulama oranını yüzde 68’e,
yüzde 42 olan sulama randımanını ise yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:












Mevcut sulama tesislerinin rehabilitasyonunu bir program dahilinde
gerçekleştireceğiz. Açık sistemleri kapalı hale dönüştürmeye yönelik başlattığımız
programımızı hızlandıracağız.
Su tasarrufu sağlayan yağmurlama, damlama sulama gibi yöntemleri
yaygınlaştıracağız.
Arıtılmış suların sulamada kullanımını araştıracağız.
Tarımda verimliliği ve su tasarrufunu artıracak olan arazi toplulaştırma
çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz.
Sulama yatırımlarında cazibeli ve düşük pompajlı olanlara öncelik vereceğiz.
Çiftçiler başta olmak üzere etkin su kullanım ve tasarrufu konusunda
bilinçlendirme, kapasite geliştirme çalışmalarını hayata geçireceğiz.
Tarımsal destekleri, havza özelliklerini ve su kısıtını dikkate alacak şekilde gözden
geçireceğiz.
Sulama şebekelerinde modern izleme sistemlerini yaygınlaştıracağız.
Su yönetimini ve fiyatlandırma sistemini su tasarrufunu artırıcı bir yaklaşımla
gözden geçireceğiz.
Uygun geçiş düzenlemeleriyle yeraltı suyu kullanımında kayıt ve kontrolü
sağlayacağız.
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Yedinci sıradaki programımız Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm
Programıdır.
Bugüne kadar sağlık alanında devrim niteliğinde dönüşümler gerçekleştirmiş
bulunmaktayız. Sağlıkta ulaştığımız kalitenin finansal olarak sürdürülebilmesi ve ilaç ve tıbbi
cihaz alanında yerli üretimin artırılması bu programdaki temel amacımızdır.
Bu kapsamda programımızın hedefi yurtiçi ilaç ihtiyacının değer olarak yüzde 60’nı
yurtiçi üretimle karşılamaktır. Uzun vadede ise araştırma altyapısını geliştirmek ve yeni
ürünlerin keşfi yoluyla küresel değer zincirlerinde etkinliğimizi artırmayı hedeflemekteyiz.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:










Sağlık endüstrileri yönlendirme komitesi oluşturacağız.
Yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyecek şekilde “Türkiye Sağlık Enstitüleri’
Başkanlığı”nı oluşturacağız.
İlaç ve tıbbi cihaz alımlarında yerli üretimi özendirici ve geliştirici tedbirler
alacağız.
Geri ödeme ve fiyatlandırma politikaları ile ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve
tıbbi cihazlara öncelik vereceğiz.
Biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman alanlarında araştırma
altyapılarımızı geliştireceğiz.
Plazma ürünleri ve aşıların yurtiçi üretimini gerçekleştireceğiz.
Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ’lere yönelik finansal destek
mekanizmaları geliştireceğiz.
Buralarda üniversite-sanayi işbirliğini artıracak ve şirket kümelenmelerini
özendireceğiz.
Ülkemizin ihtiyacına göre planlanarak gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri
sonucunda üretilen ürünleri, fiyat ve geri ödeme uygulamaları açısından
destekleyeceğiz.

Sekizinci programımız Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Dönüşüm Programıdır.
Türkiye'nin dünyada yükselen pazar konumunda olduğu medikal turizm, termal turizm
ve ileri yaş-engelli turizmi alanlarındaki hizmet kalitesini yükselterek rekabet gücümüzü
artırmayı amaçlamaktayız.
Bu kapsamda, termal turizmde 100 bin yatak kapasitesiyle, 1.500.000 (600.000 tedavi
amaçlı) yabancı turiste hizmet sunmayı hedeflemekteyiz. Bu hizmet karşılığında 3 milyar
dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Medikal turizm alanında, 750.000 yabancı hasta tedavi
edilecek böylece 5,6 milyar dolar gelir sağlanacaktır. Ülkemizin bu hizmetler sayesinde
dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde yer almasını hedefliyoruz. İleri yaş turizminde ise
hedefimiz 150.000 yabancı turiste hizmet vermek ve yaklaşık 750 milyon dolar gelir
sağlamaktır.
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Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:









Sağlık turizminde hedef ülke bazlı eylem planları hazırlayıp, uygulamaya
koyacağız.
Sağlık turizmi koordinasyon kurulu oluşturacağız.
Bu alanda hizmet verecek tesis ve kurumlara yönelik akreditasyon altyapımızı
güçlendireceğiz.
Bu alanda teşvik sistemlerimizi sadeleştireceğiz ve etkin çalışmasını sağlayacağız.
Bu hizmetlerle ilgili olarak fiyat farklılaştırmalarına ilişkin mevzuat düzenlemesi
yapacağız.
Yabancı dil başta olmak üzere sağlık personelinin donanımını artıracağız.
Tıp eğitiminde yabancı öğrenci kontenjanını artıracağız.
Yurtdışı tanıtım çalışmalarının kapsamını geliştirecek ve etkinleştireceğiz.

Dokuzuncu programımız Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programıdır.
Ülkemizin kalkınmadaki en önemli varlıkları, insanı ve coğrafyasıdır. Ticaretin
yoğunlaştığı ve önem kazandığı günümüzde bu unsurlar daha büyük avantaj haline gelmiştir.
Ancak gelinen noktada taşımacılıktan lojistik yaklaşıma dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır. Bu
çerçevede hazırlanan bu programla, ülkemizde lojistik sektörünün büyüme potansiyeline
katkısını artırmayı ve ülkemizin “Lojistik Performans Endeksinde” ilk 15 ülke arasına
girmesini amaçlamaktayız.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:














Lojistik alanda çalışan tüm kurumlar arası eş güdümü sağlamak üzere “Lojistik
Koordinasyon Kurulu” kuracağız.
Türkiye’de ilk defa bir lojistik master planı hazırlayacağız.
Lojistik merkezlerde modern yönetim modellerini geliştirecek ve hayata
geçireceğiz.
Bütüncül bir lojistik mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyacağız.
Kamu ve özel sektöre hizmet edecek istatistikleri toplayarak lojistik veri tabanı
oluşturacağız.
Ulaşımda elektronik sistemleri yaygınlaştıracağız.
Üretim alanlarının, ticari çıkış noktalarına demiryolu bağlantısını güçlendireceğiz.
Türkiye için bir liman yönetim modeli belirleyerek hayata geçireceğiz.
Lojistikte kritik bir kurum olan TCDD’nin yapılandırılmasını tamamlayacağız.
Kent içi ulaşımı, ulusal lojistik planlarıyla uyumlaştıracağız.
Komşu ülkeler ve dış ticaretimizin bulunduğu diğer ülkelerle gümrük işlemlerini
hızlandıracağız.
Kamu özel işbirliği modeli kullanarak, gümrük kapılarının sayısını artıracak,
kapasite ve kalitesini geliştireceğiz.
Gümrüklerde tek pencere sistemini tamamlayacağız.
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Filyos limanı yapımını tamamlayacak, Çandarlı ve Mersin konteyner liman yapım
projelerini yürüteceğiz.
Öncelikli demiryolu ve karayolu projelerini süratle tamamlayacağız.
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