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BAﬁKANDAN
Son y›llarda hemen her alanda h›zl› bir dönüﬂümü gerçekleﬂtiren ve küresel
ekonomiye entegrasyon konusunda baﬂar›l› bir geliﬂme kaydeden Türkiye’nin,
bölgesinde her aç›dan etkin ve belirleyici bir aktör haline geldi¤ini görmek bizlere
mutluluk vermektedir. Bölgede ekonomik ve ticari yap›lanman›n önderli¤inin
art›k Türkiye’nin elinde oldu¤u görülmektedir. Bu ﬂekilde, baﬂar›yla sürdürülen
komﬂu ve çevre ülkelerle sorunsuz bir serbest ticaret ve ekonomik iﬂbirli¤i
hedefine do¤ru h›zl› bir ﬂekilde yürüyoruz.
Komﬂu ve çevre ülkelerle ekonomik alanda gerçekleﬂtirilen bu iﬂbirli¤i, zaman
içinde daha karmaﬂ›k bir yap›ya dönüﬂmekte, mal ve hizmet piyasalar› aras›nda
küresel bir etkileﬂim do¤maktad›r. Bu anlamda akla gelen ilk husus, iﬂbirli¤i
yapt›¤›m›z ülke ve pazar say›s›n› art›rmak, çeﬂitlendirmek ve ekonomik anlamda
karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›¤›n güçlendirilmesi yoluyla siyasi yumuﬂaman›n zeminini
haz›rlamakt›r. Bunun sonucunda ise, ticari ve ekonomik iliﬂki boyutunun yan›
s›ra, ortak güvenlik ve dayan›ﬂman›n da kap›lar› aç›lacak, siyasi anlamda yeni
bir iklim baﬂlayacakt›r.
Öte yandan bilindi¤i gibi, her niteliksel de¤iﬂim, bir zihinsel de¤iﬂimle beraber
baﬂlar. Türkiye, son y›llarda izledi¤i strateji ve politikalarla bu de¤iﬂimi baﬂar›
ile gerçekleﬂtirmiﬂtir. Bu ana eksen üzerinde Türkiye, bölgesinde ve dünyada
sözü geçen bir aktör haline gelmiﬂ, kendi çevresinde “rol model”, inisiyatif sahibi
ve çekim merkezi haline gelmiﬂtir. Özellikle son aylarda komﬂu ve çevre ülkelerle
hemen her alanda yo¤unlaﬂan iliﬂkiler, s›n›rlar›n her iki taraf›ndaki insanlar› mutlu
eden ortak bir arzu olarak vize uygulamalar›n›n kald›r›lmas›n› gündeme getirmiﬂtir.
Bu anlamda sürdürülen yap›c› politikalar meyvelerini vermiﬂ ve vize uygulamas›na
son verilen ülkelerle olan iliﬂkilerimiz ilave bir dinamizm kazanm›ﬂt›r.
Türk özel teﬂebbüs sahiplerinin ne kadar rekabetçi ve mücadeleci bir ruha sahip
oldu¤u, zorluklara nas›l gö¤üs gerdi¤i ve büyük yükler omuzlad›¤› içeride ve
d›ﬂar›da herkes taraf›ndan takdir edilmektedir. Bugün gelinen noktada Türkiye
opsiyonlar›n› ço¤altt›¤›, kendi politikalar›n› somut stratejilerle hayata geçirebildi¤i
bir döneme girmiﬂtir. Elde edilen bu sonuç sadece içsel dinamiklerle de¤il,
küresel dinamiklerle de ilgilidir. Sonuçta dünyaya yön veren geliﬂmeleri ne kadar
iyi okuyabilirsek o denli baﬂar›l› oluruz. Türkiye’nin kaderi tek bir ülkeye, ülke
grubuna veya kampa ba¤l› de¤ildir. Bu ba¤lamda hedefimiz, dünya ticaretinden
ald›¤›m›z pay›n potansiyelimizi yans›tacak ﬂekilde art›r›lmas›, yeni ürün ve yeni
pazar aç›l›mlar›n›n sa¤lanmas› olmal›d›r.
Bu hedefe ulaﬂmada, mal ihracat›m›z›n yan› s›ra, hizmet ihracat›m›z›n da büyük
önem taﬂ›d›¤› ﬂüphesizdir. ‹malat sanayinin geliﬂimi sonucunda ortaya ç›kan
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refah art›ﬂ› ve yüksek gelir düzeyi, hizmet sektörünün önemini art›rm›ﬂ ve hizmet
sektörünün ekonomik geliﬂmeye etkileri daha iyi anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Zira hizmet sektörü,
hem iç hem de d›ﬂ pazar altyap›s›n›n oluﬂturulmas›nda büyük bir öneme sahiptir
ve bu yönüyle ticaret aç›s›ndan da büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu nedenle
denilebilir ki, bir ekonominin ticari performans›, hizmet sektörünün etkinli¤ine
ba¤l›d›r. Hizmet sektörünün bir parças› olan turizm, bankac›l›k ve sigortac›l›k,
yaz›l›m, pazarlama, da¤›t›m, iletiﬂim, lojistik, ulaﬂt›rma vb. gibi birçok alt sektör,
iç ve d›ﬂ ticaretin geliﬂtirilmesinde belirleyici rol oynamaktad›r.
Özellikle son y›llarda dünyada yaﬂanan geliﬂmeler, mal ticaretinin yan› s›ra dünya
hizmet ticaretinin de serbestleﬂmesine yol açm›ﬂ ve Hizmet Ticareti Genel
Anlaﬂmas› (GATS) ile birlikte dünya hizmet ticareti belirli kriterlere ba¤lanm›ﬂt›r.
Türkiye GATS’a taraf olan ve sektörün serbestleﬂtirilmesi yönündeki yükümlülüklerini
belirleyen ülkelerden biri olarak, hizmet sektörünün ülkemiz firmalar› aç›s›ndan
önemli f›rsatlar sa¤layaca¤› bir sürece girmiﬂtir.
Türkiye’nin küresel ekonomik kriz sonras›nda iktisadi, siyasi ve toplumsal
alanlarda büyük de¤iﬂimlere do¤ru yelken açt›¤› bir dönemde, hizmet sektörünün
rolü ve önemi daha iyi anlaﬂ›lm›ﬂt›r. Özellikle internet ortam›n›n s›n›r› olmayan
bir pazar yeri imkân› sunmas› nedeniyle hizmetlerin d›ﬂar›dan tedarik edilmesi,
Türkiye için yeni ticaret f›rsatlar› ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bilindi¤i üzere, MÜS‹AD, kuruldu¤u günden bugüne kadar farkl› sektörlerin
sorunlar›n› gündeme taﬂ›yan, bu sorunlara çözüm arayan ve öneriler sunan birçok
araﬂt›rma raporu haz›rlam›ﬂ ve yay›mlam›ﬂt›r. Ayn› düﬂüncelerle haz›rlanm›ﬂ olan,
elinizdeki “Türkiye’nin 2023 Y›l› Hizmet ‹hracat› Vizyonu” adl› rapor, Türkiye’nin
mukayeseli üstünlü¤e sahip oldu¤u sektörlerde hizmet ihraç imkânlar›n› ortaya
koymaktad›r. Buna göre, önemli ölçüde birikim ve tecrübeye sahip oldu¤umuz
hizmet sektörünün, Cumhuriyetimizin 100. y›l›n› kutlayaca¤›m›z 2023 y›l› için
öngörülen 500 milyar dolarl›k ihracat hedefi içinde asgari 125 milyar dolar
tutar›nda bir ihracat› gerçekleﬂtirebilece¤i anlaﬂ›lmaktad›r.
Bu önemli potansiyeli araﬂt›ran ve gözler önüne seren “Türkiye’nin 2023 Y›l›
Hizmet ‹hracat› Vizyonu” raporunun haz›rlanmas›nda eme¤i geçen, baﬂta
Araﬂt›rmalar ve Yay›n Komisyonu Baﬂkan› Selahattin Esim olmak üzere tüm
komisyon üyelerine; bilgi, görüﬂ ve önerilerini bizimle paylaﬂmak suretiyle bu
çal›ﬂman›n oluﬂmas›n› sa¤layan tüm yazarlara teﬂekkür ediyor, çal›ﬂmam›z›n
ülkemize ve firmalar›m›za yararl› olmas›n› diliyorum.
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ﬁUNUﬁ
Dünya mal ticaretinin yan› s›ra uluslararas› hizmet ticareti de h›zla artmakta ve
özellikle geliﬂmekte olan ülkeler hizmet ticaretinden daha fazla pay alabilmek
için büyük bir rekabet yar›ﬂ›na girmiﬂ bulunmaktad›r. Özellikle 1980’lerin
ortalar›ndan baﬂlayarak geliﬂmiﬂ Bat›l› ülkelerde ekonomiler, “hizmet ekonomileri”
haline gelmiﬂ ve bir hizmet toplumuna dönüﬂmüﬂtür. Bu ülkelerde hizmet
sektörünün sosyal ve ekonomik statüsü yükselmiﬂ, hizmet sektöründe nitelik
gerektiren istihdam alanlar› ve cazip iﬂ konular› önemli bir seçenek haline
gelmiﬂtir. Hizmet sektöründeki bu geliﬂmeler, do¤al olarak uluslararas› ticarete
de yans›m›ﬂ ve uluslararas› hizmet ticareti h›zla artm›ﬂt›r.
Uzun süre hizmetlerin uluslararas› ticarete konu olmas›n› engelleyen veya
s›n›rlayan unsurlara ra¤men günümüze damgas›n› vuran birtak›m geliﬂmeler
hizmet ticaretinin geliﬂmesine yol açm›ﬂt›r. Bunlar›n baﬂ›nda; üretici ve tüketicilerin
fiziksel yak›nl›¤›n› zorunlu olmaktan ç›karan teknolojik geliﬂmeler, hizmetlerin
uluslararas› planda üretilme ve arz edilme biçimini de¤iﬂtiren organizasyonel
yenilikler ve uluslararas› ticaretin serbestleﬂtirilmesine evrensel bir yaklaﬂ›m olarak
bilinen Ticaret ve Tarife Genel Anlaﬂmas›’n›n (GATT) bir benzerinin, hizmetlerin
uluslararas› ticaretinin serbestleﬂtirilmesini amaçlayan Uluslararas› Hizmet Ticareti
Genel Anlaﬂmas› (GATTS) ile oluﬂturulmas› gelmektedir.
Günümüzde hizmet iﬂletmelerinin uluslararas›laﬂmas›n› ve hizmet ticaretini teﬂvik
eden ya da en az›ndan bunu mümkün k›lan çeﬂitli etkenler bulunmaktad›r.
Örne¤in müﬂteri ihtiyaçlar›n›n benzeﬂmesi ve farkl› ülkelerdeki talep yap›lar›n›n
giderek birbirine yak›nlaﬂmas› sonucu müﬂteri ihtiyaçlar› daha homojen bir yap›
göstermektedir. Özellikle bilgi iﬂlem teknolojileri, hizmetlerin dünya düzeyinde
kolayca da¤›t›lmas›na ve bu hizmetlere küresel düzeyde eriﬂilebilmesine olanak
sa¤lamakta, internet birçok hizmetin sat›ﬂ ve da¤›t›m› için küresel bir kanal
oluﬂturmaktad›r. Bu geliﬂmelerin bir sonucu olarak hemen hemen tüm iﬂletmeler
ve örgütler varoluﬂ amaçlar›n› “hizmet vermek: halka, tüketiciye hizmet etmek”
biçiminde ifade etmektedirler.
Yap›lan araﬂt›rmalar, uluslararas› hizmet ticareti ile ekonomik geliﬂme aras›nda
önemli bir korelasyon oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Ancak, güçlü bir hizmet
sektörünün mü ekonomik geliﬂmeye yol açt›¤›, yoksa ekonomik büyümenin bir
sonucu olarak m› hizmet sektörünün geliﬂti¤i konusu yeterince aç›kl›¤a
kavuﬂturulamam›ﬂt›r. Bununla beraber dünyadaki ekonomik de¤iﬂimin hizmet
a¤›rl›kl› oldu¤u görülmektedir. Çok genel bir ifade ile toplumlar geliﬂtikçe, refah
düzeyi artt›kça ve insanlar zenginleﬂtikçe gelirlerinin önemli bir bölümünü
hizmetlere ay›rd›klar› söylenebilir. Sosyolojik ve demografik geliﬂmeler de hizmet
sektörünün geliﬂmesinde ve hizmet ihracat› art›ﬂ›nda önemli bir etken olarak
kabul edilmektedir.
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Bu geliﬂmelerden yola ç›kan Harvard Üniversitesi sosyoloji profesörü Daniell
Bell, ekonomik geliﬂmiﬂlik düzeylerine göre toplumlar› endüstri öncesi, endüstriyel
ve endüstri ötesi toplumlar ﬂeklinde üç gruba ay›rmaktad›r. Profesör Bell, endüstri
öncesi toplumlarda en bask›n faaliyet alan› olarak tar›m ve madencili¤in, endüstriyel
toplumlarda mal üretiminin ön plana ç›kt›¤›n› vurgulamakta, endüstri ötesi
toplumlarda ise yaﬂam standard›n›n sa¤l›k, e¤itim ve dinlence (rekreasyon) gibi
hizmetlerle ölçüldü¤ünü belirtmektedir. Gerçekten de günümüzde yaﬂam kalitesi
denildi¤inde sa¤l›k, e¤itim, sanat ve kültür, turizm gibi hizmetlerden ne ölçüde
yararlan›ld›¤› alg›lanmakta ve bu yüzden günümüzün geliﬂmiﬂ ekonomileri birer
hizmet ekonomisine dönüﬂmüﬂ bulunmaktad›r.
Hizmet ekonomisinin hâkim oldu¤u ülkelerde gayrisafi milli has›lan›n yar›dan
fazlas›n›n hizmet sektöründe üretildi¤i görülmektedir. Örne¤in yaklaﬂ›k son 20
y›ldan bu yana geliﬂmiﬂ Bat›l› ülkelerde hizmet ekonomisinin GSMH içindeki pay›
% 72’ye ulaﬂm›ﬂt›r. Geliﬂmekte olan ülkelerde ise bu oran % 50 civar›ndad›r. Benzer
ﬂekilde geliﬂmiﬂ ülkelerde iﬂgücünün % 70’ten fazlas›n›n hizmet sektöründe istihdam
edildi¤i anlaﬂ›lmaktad›r. Özellikle kad›nlar›n iﬂ hayat›na olan yo¤un taleplerinin
daha kolay karﬂ›lanmas› ve kad›nlara yönelik istihdam imkânlar›n›n büyük bir
bölümünün hizmet sektöründe bulunmas›, bu sektörün önemini daha da art›rmaktad›r.
Hizmet sektörü, ulusal ekonomilerdeki öneminin yan› s›ra dünya ticaretinde de
gittikçe daha fazla önem kazanmaktad›r. Dünya düzeyindeki ticaretin yaklaﬂ›k
dörtte biri hizmet sektöründe oluﬂmaktad›r. Uluslararas› mal ticareti son 20 y›lda
% 10 oran›nda art›ﬂ gösterirken hizmet ticareti % 16 oran›nda artm›ﬂt›r. Dünyada
en fazla hizmet ihraç eden ülkelere bak›ld›¤›nda ABD, Fransa, ‹ngiltere, Almanya,
‹talya ve Japonya gibi geliﬂmiﬂ ülkelerin önde geldi¤i görülmektedir.
Hizmet sektörünün geliﬂtirilmesinin ve buna paralel olarak hizmet ihracat›n›n
art›r›lmas›n›n önemi, ülkemizde de özellikle son y›llarda iyice anlaﬂ›lm›ﬂ ve hizmet
sektöründe h›zl› bir geliﬂme kaydedilmiﬂtir. K›sa süre içinde birçok yeni hizmet,
yeni hizmet iﬂletmesi ve yeni iﬂ konular›, ekonomik yap› içindeki yerini alm›ﬂt›r.
Buna karﬂ›n, hizmet sektörü ve bu sektörün gelece¤ine iliﬂkin araﬂt›rma ve
incelemeler son derecede s›n›rl›d›r. Turizm, bankac›l›k, sigortac›l›k gibi hizmet
sektörünün spesifik alanlar›na iliﬂkin çal›ﬂmalar bulunmas›na ra¤men hizmet
kavram›n› bütünüyle kavramam›z› sa¤lay›p, hizmet üretim ve ihracat›n›n önemini
vurgulayan çal›ﬂmalara pek rastlanamamaktad›r.
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Bu durum dikkate al›narak Türkiye’nin hangi hizmet faaliyetlerinde yo¤unlaﬂarak
dünya hizmet ticaretinde ne ﬂekilde yer almas› ve hizmet gelirlerini art›rmas›
konusunda kapsaml› bir çal›ﬂma yap›lmas› planlanm›ﬂt›r. Kuﬂkusuz bu konuda
bugüne kadar çeﬂitli çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ ve önemli sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Ancak
bugün gelinen noktada gerek yeni dünya konjonktürü, gerekse Türkiye’nin
“hizmet-sanayi” bütünlü¤ünü gerçekleﬂtirdi¤i aﬂama dikkate al›narak Türkiye’nin
hizmet ihracat› aç›s›ndan yeni bir de¤erlendirme yap›lmas› ihtiyac› ortaya ç›km›ﬂt›r.
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Bu amaçla, Türkiye’nin mukayeseli üstünlü¤e sahip oldu¤u sektörlerdeki hizmet
ihraç potansiyeli dikkate al›narak bu sektörlerdeki üstünlüklerimizi
de¤erlendirebilmek için bir nevi SWOT analizi ﬂeklinde gelece¤e dönük stratejiler
belirlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Cumhuriyetimizin 100. y›l›n› idrak edece¤imiz 2023
y›l›ndaki 500 milyar dolarl›k ihracat hedefi içinde, hizmet sektörü ihracat›n›n en
az 125 milyar dolar seviyesine ulaﬂt›r›lmas› ile ilgili temel strateji ve politikalara
iliﬂkin olarak bilinenlerin tekrar›ndan ziyade “ufuk aç›c›” uygulama önerilerinin
ortaya konulmas› amaçlanm›ﬂt›r. Bu nedenle bu çal›ﬂmada birbirinden farkl›
hizmetlere iliﬂkin görüﬂ ve yorumlar› bulmak ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›d›r.
Hizmet kavram›na yüklenilen anlamlar›n çeﬂitlili¤inin yan› s›ra hizmet olarak
adland›r›lan faaliyetlerin birbirinden çok farkl› olmas› ve genel olarak imalat sanayi
üzerine odaklanm›ﬂ olan iﬂletmecilik ve pazarlama yaklaﬂ›mlar›, hizmet kavram›n›
anlamay› zorlaﬂt›rmaktad›r. Asl›nda, hizmetleri tan›mlamak kolay de¤ildir ve genel
kabul görmüﬂ bir tan›m yoktur. Bu karmaﬂ›k konuyu kavramam›za yard›mc› olan
Prof. Dr. Hanifi Aslan, titiz bir akademik çal›ﬂma ile ortaya koydu¤u “Uluslararas›
Hizmet Ticaretinde Teoriler ve Gerçekler” adl› makalesinde hizmetlerin ticarete
konu olabilirli¤ini, hizmet ticaretinde mukayeseli üstünlükler ve uluslararas› hizmet
ticaretinde ortaya ç›kan sorunlara iliﬂkin analizleri ile konuya ›ﬂ›k tutmaktad›r.
Hizmet sektöründe geliﬂme sa¤lanmas›, yükselen bir ulusal yaﬂam standard›n›
garantilemenin anahtar›d›r. De¤iﬂen yaﬂam standartlar› ve geliﬂmekte olan
teknolojiler nedeniyle tüketici davran›ﬂlar› da bunlara paralel olarak de¤iﬂmekte
ve ortaya ç›kan ihtiyaçlar›n karﬂ›lanabilmesi için hizmet sektörünün h›zla
geliﬂtirilmesi gerekmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluﬂunun 100. y›l›nda 500
milyar dolarl›k ihracat hedefine eriﬂilmesi ve bu hedef içinde asgari 125 milyar
dolar tutar›nda hizmet ihracat›n›n nas›l gerçekleﬂtirilebilece¤ini fütürist Ufuk
Tarhan, “al›n teri”nin yerini, “ak›l teri”nin almas›na ba¤lamaktad›r. Türkiye’nin
2023’te yeni dünyan›n kazananlar›ndan biri olmay› hak edebilmesi için, hatta
daha da ileri giderek 2030, 2040 ve 2050’lere haz›r olmak için neler yapm›ﬂ
olmas› beklenecek? Ufuk Tarhan, Türkiye’nin ve dünyan›n yeni gerçeklerini ve
neler yap›lmas› gerekti¤ini “Türkiye Hizmet Sektörü 2023’te Nas›l Bir Dünyada
Yer Alacak?” baﬂl›kl› yaz›s›nda özgün biçimde göstermektedir.
Türkiye’de hizmet sektörü denildi¤inde, kuﬂkusuz ilk akla gelen turizm sektörü
olmaktad›r. Türk turizminin her geçen y›l uluslararas› alanda daha üst s›ralara
yükseldi¤i ve yaﬂanan krizlere ra¤men büyüme kararl›l›¤›n› gösterdi¤i bilinmektedir.
Türkiye ekonomisinin en h›zl› büyüyen sektörlerinden biri olan turizm sektörü,
her y›l sa¤lad›¤› döviz gelirleri ile d›ﬂ ticaret aç›¤›m›z›n kapat›lmas›na önemli
katk›lar sa¤lamaktad›r. Ülkemizin sundu¤u olanaklar› iyi de¤erlendirdi¤imiz
takdirde 2023 y›l›nda ülkemize gelecek turist say›s›n›n ve turizm gelirlerimizin
önemli ölçüde artabilece¤ini, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Tan›tma Genel Müdürü
Cumhur Güven Taﬂbaﬂ›’n›n yaz›s›ndan anl›yoruz.
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Turizm sektörünün geliﬂtirilmesi konusunda TÜRSAB Baﬂkan› Baﬂaran Ulusoy,
Türkiye’de turizmin geliﬂmesi ve turizmden sa¤lanan gelirlerin art›r›lmas› için
al›nmas› gereken önlemlere dikkat çekti¤i yaz›s›nda 2023 y›l›nda dünyada ilk 5
ülke aras›na girmemizin mümkün olabilece¤ine iﬂaret etmektedir. Ayn› konuda
görüﬂ beyan eden Türkiye Otelciler Federasyonu II. Baﬂkan› Seçim Ayd›n ise
daha iyimser bir tahminle her y›l yaklaﬂ›k 1,5-2 milyar dolar yat›r›m yap›lmas›
halinde Türkiye’nin 2023 y›l›nda 71 milyon turist ve 84 milyar dolar turizm geliri
elde etmek suretiyle dünya s›ralamas›nda 4. s›raya yükselece¤ini öngörmektedir.
Türkiye turizm sektörünün gelece¤ine iliﬂkin kapsaml› bir inceleme, Yard. Doç.
Dr. Mehmet Behzat Ekinci taraf›ndan yap›lmaktad›r. Dr. Ekinci yapt›¤› çal›ﬂmada
bir akademisyen taraf›ndan gösterilmesi gereken titizli¤e uygun ﬂekilde, öncelikle
uluslararas› mal ve hizmet ticaretine iliﬂkin verileri ortaya koymakta ve Türkiye’nin
bu alandaki konumunu mercek alt›na almaktad›r. Ard›ndan uluslararas› turizm
hareketleri kapsam›nda “Türkiye’de Turizm Sektörü” ve bu sektörün taﬂ›d›¤›
potansiyeli incelemektedir. 2023 vizyonu kapsam›nda, turizmin gelece¤ine yönelik
stratejilere yer verilerek sektörün güçlü ve zay›f yanlar› ortaya konulmakta, bu
hizmetlere yönelik f›rsatlar ve tehditlere de¤inildikten sonra ilgili teklifleri
s›ralamaktad›r.
Türkiye, geleneksel deniz-güneﬂ-kum turizminin yan› s›ra kongre turizmi, inanç
turizmi ve sa¤l›k turizmi gibi alternatif turizm çeﬂitleri konusunda da önemli bir
potansiyele sahiptir. Geliﬂmiﬂ ülkelere göre daha ucuz hizmet sunabilen ve
özellikle insan etkileﬂiminin yo¤un oldu¤u sa¤l›k turizmi sektöründe 500 bin
hasta ve 10 milyar dolarl›k turizm geliri elde edilmesi mümkün görülmektedir.
Bu alandaki imkân ve kaynaklar›m›z, sektörde izlenecek yol haritas› ve Türkiye’nin
sa¤l›k turizmi ile ilgili avantaj ve dezavantajlar› Prof. Dr. Haydar Sur taraf›ndan
yaz›lan makalede etrafl›ca aç›klanmaktad›r.
Günümüzde hizmet sektörünün önemi gün geçtikçe artmakla beraber hizmet
ihracat› zor bir iﬂtir. Dolay›s›yla en h›zl› geliﬂen teknolojiler ve yenilikler de bu
sektörde görülmektedir. Bu geliﬂmenin önemli bir göstergesi, özellikle geliﬂmiﬂ
ülkelerde klasik imalat sanayinin yerini hizmet anlay›ﬂ›n›n almas› ile biliﬂim
sektörüne verilen önemin art›ﬂ› olmaktad›r. Selahattin Esim ve Turgut Gürsoy
taraf›ndan kaleme al›nan iki makale, bu önemi vurgulamaktad›r.
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“Yaz›l›m ve Biliﬂim Hizmetleri ‹hracat› ve 2023 Vizyonu” baﬂl›kl› yaz›s›nda
Selahattin Esim, yaz›l›m alan›nda 2023 y›l›na kadar 50 milyar dolarl›k bir ihracat
hedefi öngörmekte ve bu hedefe nas›l ulaﬂ›laca¤› konusunda çarp›c› tespitler
yapmaktad›r. Gerçekten de bilgi, yaz›l›m ve iletiﬂim teknolojisindeki geliﬂmeler,
bilgi üreten, iﬂleyen ya da kullanan pek çok hizmet için önemli f›rsatlar sunmaktad›r.
Co¤rafi olarak uzak bir mesafeden ulaﬂt›r›labilecek bilgi ve bilgiye dayal› hizmetler,
en çok ihracat yapabilece¤imiz hizmetlerdir. Özellikle bilgisayar yaz›l›mlar› gibi
ürünlerin içine kat›lm›ﬂ hizmetler, do¤rudan ihraç edilebilir. Çünkü bu hizmetlerin
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üretim ve tüketimi, hizmetin bir ülkede üretilip bir bilgisayar CD’si gibi somut
bir ürün içine yerleﬂtirilip, sonra geleneksel biçimde ihraç edilmesi yoluyla
birleﬂtirilebilmektedir.
Son y›llarda küresel düzeyde yaﬂanan rekabet koﬂullar› taﬂ›mac›l›k ve lojistik
hizmetlerinin önemini daha çok ortaya ç›karm›ﬂt›r. Günümüzde üretim maliyetleri
birbirine yak›n de¤erler arz etti¤i için, taﬂ›ma ve lojistik hizmetlerinde sa¤lanacak
üstünlüklerle rakiplerin bir ad›m önünde olmak mümkün olabilmektedir. Özellikle
uluslararas› ticarette mallar›n h›zl› ve makul maliyetlerle nakledilmesi ve zaman›nda
al›c›ya teslim edilmesi zorunlulu¤u, bu sektörün önemini art›rm›ﬂt›r. Türkiye’yi
“dünyan›n taﬂ›mac›l›k merkezi” haline getirme hedefi, Ulaﬂt›rma Bakan›m›z Say›n
Binali Y›ld›r›m taraf›ndan yaz›lan makalenin ana temas›n› oluﬂturmaktad›r. Tarihi
‹pek Yolu’nun öneminin yeniden gündeme gelmesi ve bunun Demir ‹pek Yolu
ve denizyolu ulaﬂ›m sistemleri ile entegre edilmesi öngörülen hedefler aras›ndad›r.
Ayr›ca Hicaz demiryolu projesi ve Türkiye-Gürcistan demiryolu projesinin
tamamlanmas› ile ‹ngiltere’den yola ç›kan bir trenin, kesintisiz olarak Çin’e kadar
ulaﬂmas› öngörülmektedir.
Bu öngörüyü güçlendiren en önemli faktörlerden biri, ülkemizin Ortado¤u, Hazar
Bölgesi ve Orta Asya gibi dünyan›n petrol ve do¤algaz rezervlerinin % 68’ine
sahip olan bir co¤rafyan›n merkezi konumunda bulunmas›d›r. Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakan› Taner Y›ld›z’›n yaz›s›nda bu konuya dikkat çekilmekte ve
gelecek 20 y›l içinde yaklaﬂ›k % 40 oran›nda artmas› beklenen dünya enerji
tüketiminin büyük bir bölümünün içinde bulundu¤umuz bölgeden karﬂ›lanaca¤›na
iﬂaret edilmektedir. Türkiye, gerek co¤rafi, gerekse jeopolitik konumu ile Ortado¤u
ve Orta Asya’n›n üretiminin dünya pazarlar›na ulaﬂt›r›lmas›nda hem bir köprü,
hem de bir terminal olma özelli¤i taﬂ›maktad›r.
Milli ulaﬂ›m politikam›zla ilgili olarak Tekin Ç›nar, mevcut ulaﬂ›m sistemlerinin
gerçekçi bir analizini yapt›ktan sonra sektördeki f›rsat ve tehditlere dikkat
çekmekte ve 2023 y›l› için dikkat çekici öngörülerde bulunmaktad›r. Bu ba¤lamda
Türkiye’nin dünya çap›nda ve kalitesinde bir hizmet sektörü oluﬂturulmas›nda
rekabet üstünlü¤ü sa¤layabilece¤i yetenekleri irdelenmekte ve Türkiye’nin
bulundu¤u co¤rafyada bir nevi taﬂ›mac›l›k merkezi haline gelebilece¤ine iﬂaret
edilmektedir.
Ana ticaret yollar›n›n kesiﬂti¤i özel konumu ve bölgesinde giderek artan ticari
ve ekonomik etkinli¤i ile Türkiye sadece taﬂ›mac›l›k merkezi de¤il, ayn› zamanda
“lojistik merkezi” olma yolunda en güçlü adayd›r. Türkiye s›n›rlar›ndan her y›l
yaklaﬂ›k 600 milyar dolarl›k mal sirkülasyonu oldu¤una dikkat çeken Aslan Kut,
bu ticaret hacminin getirdi¤i lojistik gelirlerinin bir bölümünün kademeli olarak
ülke ekonomisine kazand›r›labilece¤ine iﬂaret etti¤i yaz›s›nda, sadece taﬂ›nan
mal üzerinden navlun geliri baz al›nd›¤›nda ülkemizin ortalama 60 milyar dolar
gelir elde edebilece¤ini belirtmektedir. Bunun için yap›lmas› gerekenler olarak
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sektörel otomasyon teknolojilerine geçilmesi, bu teknolojik altyap›y› destekleyecek
nitelikli iﬂgücünün geliﬂtirilmesi ve yasal düzenlemelerin yap›lmas› ve sektördeki
devlet tekelinin kald›r›lmas›n›n yeterli olaca¤› öngörülmektedir.
Tan›nm›ﬂ uluslararas› inﬂaat sektörü dergisi Engineering News Record (ENR)
taraf›ndan her y›l gerçekleﬂtirilen ve “yurtd›ﬂ›ndaki iﬂlerden elde edilen gelirler”in
esas al›nd›¤› bir araﬂt›rmada Türkiye’nin, “Dünyadaki en büyük 225 uluslararas›
müteahhidi” listesinde 33 firma ile Çin’den sonra ikinci s›rada bulundu¤u
belirtilmektedir. Yurtd›ﬂ›ndaki inﬂaat-taahhüt veya müteahhitlik hizmetleri uzun
y›llardan beri binlerce iﬂçinin yan› s›ra mühendislik ve müﬂavirlik sektörlerine
de istihdam sa¤layan, Türk mallar›n›n ihracat›na destek veren, ülkemizin yurtd›ﬂ›nda
tan›t›m›n› yapan ve önemli ölçüde döviz kazand›ran bir sektördür. Sektörün
genel bir de¤erlendirmesi, Türkiye Müteahhitler Birli¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan
Vekili Emin Sazak taraf›ndan yap›lm›ﬂ ve sektörün gelecek vizyonu “Dünya
taahhüt sektöründe a¤›rl›¤› olan ve bölgesinde lider Türk müteahhitli¤i markas›n›
oluﬂturmak” ﬂeklinde belirlenmiﬂtir.
Türkiye hizmet sektöründe özellikle son y›llarda büyük bir geliﬂme kaydeden
ve Türkiye’nin tan›t›m, kültür ve turizm potansiyeline stratejik bir katk› sa¤layan
sektör, Türk film sektörü olmuﬂtur. ‹srafil Kuralay bu konu ile ilgili yaz›s›nda
Türk film sektörünün “art house” yap›mlar›yla ad›n› dünya festivallerinde ve
sinema çevrelerinde daha çok duyurdu¤una iﬂaret etmektedir. Özellikle televizyon
dizilerimiz ülke s›n›rlar›n› aﬂm›ﬂ ve Türk dizileri pek çok ülkede izlenmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Ayn› baﬂar› yurtiçinde de sa¤lanm›ﬂ ve ülkemizde yerli film pazar
pay›n›n 2002’de sadece % 8,45 iken 2010 y›l›nda % 50’ye ulaﬂt›¤›n›, yine Kuralay’›n
yaz›s›ndan ö¤reniyoruz.
Türkiye, h›zla geliﬂen bir ülke olarak di¤er alanlarda oldu¤u gibi e¤itim alan›nda
da büyük bir at›l›m gerçekleﬂtirmiﬂ ve e¤itimin her kademesinde mevcut kapasite
iyileﬂtirilmiﬂ ve hizmet kalitesi art›r›lm›ﬂt›r. Bunun sonucu olarak Türkiye, yabanc›
uyruklu ö¤renciler için e¤itim yönünden cazip ve tercih edilen bir ülke haline
gelmiﬂtir. Türkiye’nin e¤itim hizmetleri konusundaki imkân ve potansiyelini gayet
net biçimde gözler önüne seren Prof. Dr. Murat Karagöz, bu durumu yaz›s›nda
ﬂu ﬂekilde ifade etmektedir. “Türkiye bu konuda bölgesindeki co¤rafi konumu
ve tarihsel ba¤lar› itibar› ile imparatorluk miras›na sahip bir ülke olarak e¤itim
hizmeti alan›nda ihracat kalemlerini zenginleﬂtirebilir”. Bu amaçla, Türk yüksek
ö¤renim sisteminin en az % 30 kapasitesinin yabanc› uyruklu ö¤renci kontenjan›na
ayr›lmas›n› ulaﬂ›labilir bir hedef olarak gören Karagöz, bu konunun kapsaml›
bir araﬂt›rma projesi çerçevesinde ele al›nmas› ve bir eylem plan› haline getirilmesi
halinde 2023 y›l›na kadar çok önemli mesafeler al›nabilece¤ine iﬂaret etmektedir.
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Türkiye’de bankac›l›k ve sigortac›l›k faaliyetlerinin mevcut durumu ve geliﬂimi
konusuna Muharrem Karsl›, Erhan Tuncay ve Hüseyin Erkan’›n yaz›lar› ›ﬂ›k
tutmaktad›r. Söz konusu yaz›larda Türk bankac›l›k sektörünün AB ülkeleri ile
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k›yasland›¤›nda henüz yeterince geliﬂmedi¤i, ancak büyüme potansiyelinin
oldukça yüksek oldu¤una iﬂaret edilmektedir.
Dünyada 2009 y›l› itibariyle yaklaﬂ›k 4 trilyon dolarl›k prim üretimi ile en önemli
ve stratejik sektörlerden biri olan sigortac›l›k sektöründe Türkiye dünya sigortac›l›¤›nda
36. s›rada bulunmaktad›r. Ülkemizin 750 milyar dolarl›k GSMH ile dünyan›n 16.
büyük ekonomisi oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, sigortac›l›k sektörümüzün de ayn›
s›raya eriﬂebilme potansiyeli oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Ülkemizin sahip oldu¤u genç
nüfus potansiyeli, sigortac›l›k oran›n›n henüz yeterli düzeyde olmay›ﬂ›, yeni ürün
ihtiyaçlar›, güçlü mevzuat ve teknolojik altyap›s›, ekonomik krizlere iliﬂkin tecrübesi
ve bilgi birikimi, Türk sigortac›l›k sektöründe toplam prim üretiminin 2023 y›l›nda
en az 20 milyar dolar seviyesine ulaﬂabilece¤ini göstermektedir.
Ülkemizde son y›llarda h›zla geliﬂen ihracat hedeflerimizin gerçekleﬂtirilmesinde
fuarc›l›k faaliyetlerinin rolü ve önemi yads›namaz. Bu konudaki görüﬂlerini
bizimle paylaﬂan Bülent Ünal, sektördeki tecrübeli firmalar›n iﬂ iliﬂkileri, bilgi
birikimleri ve yetiﬂmiﬂ insan gücü kaynaklar› ile küresel rekabet gücüne eriﬂti¤ini
ve fuar organizatörlerimizin pek çok ülkedeki rakiplerinin önüne geçti¤ini
belirtmektedir. Önümüzdeki y›llarda mamul ihracat›n›n art›ﬂ›na paralel olarak,
ihraç ürünlerimizin sergilenmesi ve tan›t›lmas› aç›s›ndan fuarc›l›k hizmetlerine
daha fazla ihtiyaç duyulaca¤› aç›kt›r. Cumhuriyetimizin yüzüncü y›l hedeflerine
ulaﬂmada fuarc›l›k faaliyetlerinin rolü ve önemi göz önünde bulundurularak, bu
sektörle ilgili sorunlar›n bir an önce giderilmesi halinde Türkiye’nin bu alanda
da bölgesinde lider ve güvenilir bir ülke olarak temayüz etmesi sa¤lanabilecektir.
Günümüz ekonomilerinde imalat sektörü ile hizmet sektörünün karﬂ›l›kl› ba¤›ml›l›¤›
söz konusudur. Yaz›l›m ve bilgisayar sektöründe oldu¤u gibi hizmet ve imalat
sektörleri de dinamik bir iliﬂki içine girmiﬂtir. Bu nedenle müﬂterilerle ileri düzeyde
iliﬂki kurulmas›n› gerektiren hizmet sistemlerini oluﬂturmak ve kontrol etmek
çok daha zorlaﬂm›ﬂt›r. Bu durum, zaman zaman çeﬂitli sorunlara sebebiyet
vermekte ve adil olmayan uygulamalara yol açmaktad›r. Dünyan›n 16. büyük
ekonomisi olan Türkiye’nin çal›ﬂma hayat› standartlar› aç›s›ndan 123. s›rada
olmas›n›n özellikle hizmet sektöründe yol açt›¤› sorunlar, gerçekten üzerinde
durulmaya de¤erdir. Zira, unutulmamal›d›r ki hizmet sektöründe müﬂteri ile ileri
düzeyde iliﬂki kurulmas›n› gerektiren ucunda, verilen her hizmetin insan ile
özelleﬂtirilmiﬂ niteli¤i bulunmaktad›r.
Hasan Altunkaya, konu ile ilgili yaz›s›nda, son dönemde Türk yöneticilere olan
talebin artt›¤›ndan bahisle çok uluslu ﬂirketlerin Türk CEO’lar› tercih etti¤ine
dikkat çekmektedir. Özellikle bölgesel pozisyonlar için Türk yöneticilere yo¤un
talep oldu¤u ve Türkiye’den yönetici ithal edildi¤ini belirtilmektedir. Ülkemizin
bir zamanlar vas›fs›z iﬂçi ihraç etti¤i y›llardan bugün Türk CEO’lar›n tercih edildi¤i
bir döneme gelinmesi, ayn› zamanda hizmet sektörümüzün eriﬂti¤i seviyeyi
göstermesi bak›m›ndan da ilginçtir.

13

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

Türkiye’nin 2023 hizmet ihracat› vizyonu ile ilgili son yaz›, ‹stanbul Ticaret Odas›
Baﬂkan› Murat Yalç›ntaﬂ taraf›ndan kaleme al›nm›ﬂt›r. Say›n Yalç›ntaﬂ, bir ticaret
merkezi olarak ‹stanbul’un gelecek vizyonu üzerinde durmuﬂ ve sekiz bin y›ll›k
tarihi ile ‹stanbul’un geçmiﬂte oldu¤u gibi gelecekte de bir ticaret, turizm, kültür,
finans ve lojistik merkezi olaca¤›n›, yani bir hizmet üretim merkezi olaca¤›n›
ifade etmiﬂtir. 2023 y›l›nda ihracat› 500 milyar dolara ulaﬂacak Türk ekonomisi
içinde ‹stanbul’un yine Türk ekonomisinin beyni ve ticaretin kalbi olmay›
sürdürece¤ini ve y›lda 20 milyon turist a¤›rlayan ve 200-250 milyar dolar ihracat
gerçekleﬂtiren dev bir ‹stanbul’un bizleri bekledi¤ini vurgulam›ﬂt›r.
Türkiye ve ‹stanbul bu potansiyele sahiptir. Pek çok hizmetin ihraç edilebilir
hale geldi¤i bir ortamda yerel bazda baﬂar›l› örnekler sunulan hizmetlerin d›ﬂ
ülkelerde de tekrarlanmas› ve transfer edilebilir rekabetçi üstünlük yarat›lmas›
mümkündür. Bu yönüyle hizmet ihracat›, ülkemizin rekabet gücünün art›r›lmas›
ve d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n azalt›lmas› bak›m›ndan da kritik öneme sahip bir sektördür.
MÜS‹AD’›n “Türkiye’nin 2023 Y›l› Hizmet ‹hracat› Vizyonu” çal›ﬂmas›n›n, bu
önemli konuda var olan boﬂlu¤u dolduraca¤› inanc›nday›z. Bu çal›ﬂma, farkl›
konulardaki farkl› fikirlerden do¤an ortak akl›n ürünüdür. Bu amaçla, her
makalenin mutlaka 2023 y›l› vizyonunu içermesi ve bir dizi öneri getirmesi
›srar›m›z, de¤erli yazarlar›m›z nezdinde tam karﬂ›l›¤›n› bulmuﬂtur. Ancak, çal›ﬂmaya
iliﬂkin olarak ilk baﬂta söylenmesi gereken bir nokta, tüm hizmet sektörlerinin
incelenmemiﬂ olmas›d›r. Bu konuda ilgili sektör temsilcileri ile görüﬂmelerimizden
tatmin edici sonuçlar al›namad›¤› için baz› sektörlere yer verilememiﬂtir.
Vurgulanmas› gereken ikinci nokta ise, çal›ﬂmada yer alan yaz›larda yazarlar›n
görüﬂlerinin aynen yans›t›ld›¤› ve olabildi¤ince az müdahale edildi¤idir. Bununla
beraber yaz›larda; farkl› bak›ﬂ aç›lar›n› yakalamaya, aralar›nda bir denge kurmaya,
Türkiye’nin dünya ekonomisinde geldi¤i yeri dikkate alarak önümüzdeki dönemde
hem f›rsatlara, hem de tehditlere dikkat çekilmesine ve bu süreçte benimsenmesi
gereken stratejiler konusunda anlaﬂ›l›r bir yol haritas›n›n ortaya konulmas›na
çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmada yer alan konular›n ve yazarlar›n seçilmesinde MÜS‹AD Araﬂt›rmalar
ve Yay›n Komisyonu üyelerinin büyük yard›mlar› olmuﬂtur. Ayr›ca MÜS‹AD
Araﬂt›rmalar ve Yay›n Biriminin gayretli çabalar›, çal›ﬂman›n öngörülen zamanda
bitirilmesini sa¤lam›ﬂt›r. Çal›ﬂman›n baﬂlat›lmas›nda esas katk› ise hiç ﬂüphesiz
MÜS‹AD Genel Baﬂkan› Say›n Ömer Cihad Vardan ve MÜS‹AD Yönetim Kurulu
Üyelerinden gelmiﬂtir. Say›n Genel Baﬂkan›m›z›n ve Komisyon Baﬂkan›m›z
Selahattin Esim’in yard›mlar›, teﬂvik ve cesaretlendirmeleri çok önemli olmuﬂtur.
Eme¤i geçen herkese en kalbi teﬂekkürlerimi sunuyorum.
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Prof. Dr. Hanifi Aslan*

ULUSLARARASI H‹ZMET
T‹CARET‹NDE TEOR‹LER VE
GERÇEKLER

Günümüz ekonomilerinde hizmet sektörünün yurtiçi ekonomilerdeki pay› istihdam
ve GSY‹H itibariyle artm›ﬂt›r ve bu özellik hem geliﬂmiﬂ hem de geliﬂmekte olan
ülkeler için geçerlidir. Ayr›ca birçok ekonomide nihai hizmet tüketimi artmaktad›r.
Di¤er taraftan, üretici hizmetleri hem imalat hem de hizmet endüstrilerine yönelik
olarak muazzam bir art›ﬂ kaydetmiﬂtir. Di¤er taraftan, teknolojik geliﬂmeler,
özellikle enformasyon teknolojilerindeki ilerlemeler mal ve hizmetlerin üretim
biçimlerinde önemli de¤iﬂiklikler meydana getirmiﬂ ve mallar›n hizmet içeriklerini
geniﬂletmiﬂtir. Bütün bu geliﬂmeler, günümüz ekonomilerini “hizmet ekonomileri”ne
dönüﬂtürmüﬂ, GSMH’yi üretmenin maliyetlerinin büyük bir bölümünün hizmetlerden
oluﬂmas›na yol açm›ﬂt›r.
Ekonomilerin “hizmet” damgas› taﬂ›yan bu geliﬂmesi, do¤al olarak uluslararas›
ticarete de yans›d›. E¤er hizmetler üretim ve tüketimin önemli bir girdisi ve
parças› ise, t›pk› mallarda oldu¤u gibi, ucuz ve kaliteli hizmetler için de ciddi
bir talep geliﬂecektir. Bu, uluslararas› hizmet ticaretinin geliﬂmesi demektir.
Bununla beraber, özellikle geçmiﬂte, hizmetlerin uluslararas› ticaretini engelleyen
veya s›n›rland›ran bir dizi faktör söz konusu olmuﬂtur. Bunlar, genelde hizmetlerin
özellikleriyle ilgili do¤al faktörler ve özellikle hükümetlerin ve ilgili di¤er taraflar›n
tutumlar›yla ilgili yapay faktörlerdi. Geniﬂ bir hizmet grubu, üretici ve tüketicinin
fiziksel yak›nl›¤›n›n zorunlu olmas›ndan dolay› uluslararas› ticarete konu olma
* Uluda¤ Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
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bak›m›ndan ﬂanss›z durumda idi. Birçok hizmet ise, büyük ölçüde faktör ve
teknoloji transferini zorunlu k›ld›¤› ve bunlar üzerinde ise hükümetlerin yasaklama
ve s›n›rlamalar› bulundu¤u için, uluslararas› ticarete konu olma bak›m›ndan
sorunlu durumdayd›.
Ancak, günümüze damgas›n› vuran birkaç geliﬂme, hizmetlerin ticarete konu
olabilirli¤ini giderek art›rd›. Bunlar; (1) üretici ve tüketicinin fiziksel yak›nl›¤›n›
zorunlu olmaktan ç›karan teknolojik de¤iﬂmeler; (2) hizmetlerin uluslararas›
planda üretilme ve arz edilme biçimini de¤iﬂtiren organizasyonel yenilikler ve
(3) uluslararas› ticaretin serbestleﬂtirilmesine evrensel yaklaﬂ›m olan Ticaret ve
Tarife Genel Anlaﬂmas›’n›n (GATT) bir benzerinin, hizmetlerin uluslararas›
ticaretinin serbestleﬂtirilmesini amaçlayan Uluslararas› Hizmet Ticareti Genel
Anlaﬂmas› (GATS) olarak oluﬂturulmas›d›r.
Türkiye, 90’l› y›llardan itibaren hizmet ticaretinde önemli mesafeler kaydetmiﬂtir.
Bu geliﬂme 2000’li y›llarda h›zlanarak devam etmiﬂtir. Türkiye, halihaz›rda dünya
hizmet ticaretindeki pay› tatmin edici olmamakla beraber, birçok hizmet
endüstrisinde önemli potansiyellere sahiptir. Gerekli tedbirler al›nd›¤›nda bu
potansiyelin de¤erlendirilmesi ve dünya hizmet ticaretinde önemli bir konuma
gelmemiz mümkündür.
Bu yaz›da, uluslararas› hizmet ticaretinin analizi için genel bir çerçeve oluﬂturulacak
baz› temel sorunlar ana hatlar›yla özetlenecektir. Bu çerçevede, ekonomik geliﬂme
ve uluslararas› hizmet ticareti iliﬂkisinin k›sa bir de¤erlendirmesinin arkas›ndan,
hizmetlerin uluslararas› ticarete konu olabilirli¤iyle ilgili teorik tart›ﬂmalar ve
ticaret teorilerinin bu aç›dan incelenmesine geçilecektir. Daha sonra ise uluslararas›
hizmet ticaretinin sorunlar› ve bu tür ticaretin serbestleﬂtirilmesi ele al›nacakt›r.
Nihayet, daha fazla ve daha kaliteli hizmet satma ve sat›n alman›n “ak›ll›” bir
yolu olarak k›saca hizmetlerle ilgili dolays›z yabanc› sermaye yat›r›mlar› konusuna
de¤inilecektir.

1. ULUSLARARASI H‹ZMET T‹CARET‹ VE EKONOM‹K GEL‹ﬁME
Uluslararas› hizmet ticaretinin ekonomik geliﬂmeyle olan pozitif iliﬂkisi hakk›nda
hem teorik hem de ampirik deliller vard›r. Teorik delillerin ço¤u, özellikle üretici
hizmetlerinin ekonomik geliﬂmedeki rolüyle ilgilidir. Bu rol, özellikle ekonomilerin
giderek hizmet ekonomilerine dönüﬂmesiyle daha da önemli hale gelmiﬂtir.
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Hizmet kesiminin pay›n›n geliﬂmekte olan ülkelerde bile % 60’lara yükseldi¤i
günümüzde, hizmet üretiminin geliﬂmesi ekonomik büyümenin ön ﬂartlar›ndan
birisi haline gelmiﬂtir. Etkin ve iyi iﬂleyen bir bankac›l›k sistemi, ulaﬂt›rma sektörü,
telekomünikasyon ﬂebekesi ve hatta etkin bir kamu yönetimi büyüme ve
geliﬂmenin vazgeçilmez ﬂartlar›d›r. Bunlar bütün ekonomiye sa¤lanan altyap›lar›
oluﬂtururlar.1
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Etkin bir ﬂekilde tedarik edilen üretici hizmetleri, d›ﬂa dönük sanayileﬂme stratejisi
aç›s›ndan da önemlidir. Zamana karﬂ› duyarl› ve modas› çabuk geçen ürünler
alan›nda uluslararas› rekabet ortam›, dünya çap›nda etkin haberleﬂme ve taﬂ›mac›l›k
hizmetlerinin önemini aﬂ›r› derecede art›rm›ﬂt›r. Üretimin hizmet içeri¤inin artmas›,
üretici hizmetlerinin ucuz ve kaliteli bir biçimde elde edilmesini, mal ve hizmet
endüstrilerinde uluslararas› rekabet gücünü belirleyen önemli bir faktör durumuna
getirmiﬂtir. Tüketici taleplerinin h›zla karﬂ›lanmas›n›n gerekti¤i günümüzde, üretici
hizmetlerinin etkin bir ﬂekilde tedarik edilebilmesi, üretim dönemini k›saltma
gibi çok önemli bir fonksiyon da görmektedir.2
Bununla beraber, varl›klar› ekonomik geliﬂmenin ön ﬂartlar›ndan biri haline gelen
üretici hizmetlerinin mutlaka her ülke taraf›ndan bizzat üretilmesi zorunlu de¤ildir.
Modern, etkin ve dinamik bir hizmet sektörü ihtiyac› veriyken, temel sorun, bu
amaca ulaﬂman›n en iyi yolunun ne oldu¤udur. Baz› durumlarda optimal çözüm
yurtiçi üretim iken, bazen de ithalat veya yabanc› sermaye daha etkin olabilir.
E¤er hizmetler geliﬂme aç›s›ndan önemliyse, yurtiçinde üretilememesi durumunda
veya pahal› ve/veya kalitesiz üretilmesi durumunda ithal edilmeleri veya dolays›z
yabanc› sermaye yat›r›mlar› gibi baﬂka bir yöntemle tedarik edilmesi gerekir.
Ancak, hiçbir ülkenin hizmet endüstrilerini tam olarak serbestleﬂtirmesi ve
düzenlemelerden tamamen vazgeçmesi söz konusu olamaz. Hükümet müdahalesini
veya denetimini gerektiren meﬂru gerekçeler her zaman bulunacakt›r.3
Uluslararas› hizmet ticareti birçok ülkede ödemeler bilançosunun denkleﬂtirilmesi
aç›s›ndan da önemlidir. Bu husus, geliﬂmelerini h›zland›rmak için yüklü miktarda
dövize ihtiyaç duyan geliﬂmekte olan ülkeler için hayati öneme sahiptir. Bu
ülkelerin büyük bir k›sm›nda kronik bir hal alm›ﬂ olan d›ﬂ ticaret aç›klar›, her
birinin farkl› bir alanda veya alanlarda mukayeseli üstünlü¤e sahip olduklar›
hizmet ticareti yoluyla kapat›labilmektedir. Mesela, turizm gelirleri ve yurtd›ﬂ›
iﬂçi gelirleri birçok geliﬂmekte olan ülkenin can damar› durumundad›r.
Ampirik deliller, uluslararas› hizmet ticareti ile ekonomik geliﬂme aras›nda önemli
iliﬂkilere dikkat çekmektedir. Hizmet ticareti, geliﬂmiﬂ ülkeler kadar geliﬂmekte
olan ülkeler için de önemlidir. Halihaz›rda uluslararas› hizmet ticaretine geliﬂmiﬂ
ülkeler hâkim durumdad›r.4 Mesela, 2009 itibariyle ilk beﬂ ülke aras›nda ABD,
‹ngiltere, Almanya, Fransa ve Japonya yer almaktad›r. Baz› geliﬂmekte olan
ülkelerin pay› % 2’nin, ço¤unda ise % 1’in alt›ndad›r. Türkiye ise, dünya hizmet
ihracat›nda 26. s›rada bulunmaktad›r.

1. Sapir, 1987, s. 50.
2. Halil Seyido¤lu, Uluslararas› ‹ktisat: Teori, Politika ve Uygulama, 12. Bask›, ‹stanbul: Güzem
Yay., 1998, s. 760.
3. Kierzkowski, 1987, s. 42-43.
4. Riddle, 1987, s. 93.
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Hizmet ticareti hacimlerinin küçük olmas›na karﬂ›l›k, geliﬂmekte olan ülkelerin
yeni sanayileﬂmekte olan bir k›sm› uluslararas› hizmet ticaretinin art›ﬂ h›z›
bak›m›ndan geliﬂmiﬂ ülkelere fark atmaktad›r. Mesela 1991-96 döneminde bu
ülkelerdeki hizmet ticareti art›ﬂ oran› (% 12), geliﬂmiﬂ ülkelerdeki art›ﬂ›n (% 6)
iki kat› kadar olmuﬂtur.5 Hizmet ticaretinin büyüme oran› 2000’li y›llarda da, baz›
geliﬂmekte olan ülkelerde geliﬂmiﬂ ülkelerinkinden yüksek olmuﬂtur.
‹statistiki incelemeler, bütün geliﬂme düzeylerinde hizmet ticaretinin mal ticareti
kadar önemli oldu¤unu ve hizmet ihracat›n›n yüksek oran›yla yüksek büyüme
oranlar› aras›nda önemli bir korelasyonun bulundu¤unu göstermektedir.6 Buna
göre, kiﬂi baﬂ›na gelir yükseldikçe hizmet ticareti dengesi iyileﬂmektedir. Ortalama
olarak geliﬂmekte olan ülkeler net hizmet ithalatç›s› olmakla beraber, çok say›da
ülke, mal ticareti aç›¤›n› dengeleyecek kadar hizmet ticareti fazlas› elde etmektedir.
Ayr›ca, birçok ülkede, hizmet ihracat›n›n hacmi, hem GSY‹H’nin hem de fert
baﬂ›na gelirin büyümesiyle anlaml› bir ﬂekilde iliﬂkilidir. Hizmet ticaretinin toplam
ticaretin bir oran› olarak al›nmas› durumunda, ekonomik büyümede hizmetlerin
önemi daha da artmaktad›r. Ayr›ca ihracat› artan tek hizmet turizm olmay›p,
taﬂ›ma hizmetleri, müteahhitlik ve iﬂletme hizmetleri ihracat›nda da önemli art›ﬂlar
olmuﬂtur.
Geliﬂmekte olan ülkelerde hizmet ithalat› da önemli boyutlardad›r. Daha düﬂük
büyüme oran›na sahip ülkeler, yüksek büyüme oran› kaydeden ülkelere göre
daha fazla hizmet ithal etme e¤ilimindedirler. Bu hizmetlerin ço¤u, ihtiyaç duyulan
hizmetleri yurtiçinden sat›n alamayan yabanc› firmalar taraf›ndan ithal edilmektedir.
ﬁu halde, geliﬂmekte olan ülkeler için temel bir büyüme stratejisi, ekonominin
d›ﬂa aç›k kesimine hizmet etmek üzere iﬂletme hizmetleri (üretici hizmetleri, ara
hizmetler) üretiminin geliﬂtirilmesi olabilir. Baﬂka bir ifadeyle, hizmet ihracat›na
teﬂvikler sa¤larken, hizmet ithalat›na nispi ba¤›ml›l›¤› azaltmak üzere, hem
yurtiçini hem de uluslararas› piyasalar› hedef alan hizmet sektörünü güçlendirmek
gerekir. Ayr›ca, geliﬂmekte olan ülkeler için uluslararas› hizmet ticaretine daha
fazla kat›l›m konusunda önemli bir potansiyel alan da dolays›z yabanc› sermaye
yat›r›mlar›d›r.

2. H‹ZMETLER‹N T‹CARETE KONU OLAB‹L‹RL‹⁄‹ VE T‹CARET TEOR‹LER‹
Uluslararas› iktisat literatüründe hizmetler uzun süre ihmal edilmiﬂtir. Hizmetlere
verilen geleneksel rol, “ticarete konu olmayanlar” listesinde baﬂ köﬂeye yerleﬂtirilmek
olmuﬂtur. Bu tutumun temel nedeni, hizmetlerin “üretildikleri anda ve yerde
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6. Riddle, 1987, s. 93-97.
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tüketilmeleri”nin zorunlu olmas› ve bunlar›n genelde elle tutulamaz (maddi
olmayan) ürünler olmalar› idi. Bu iki özellikten dolay›, ço¤u zaman üretici ve
tüketicinin karﬂ›l›kl› etkileﬂimi (bir ﬂekilde temas kurmalar›) zorunlu olmaktad›r.
Bununla beraber, özellikle birinci özelli¤in bütün hizmetleri için geçerli olmamas›
ve teknolojik geliﬂmelerle organizasyonel yeniliklerin üretici ve tüketicinin temas
içinde olma zorunlulu¤unu ortadan kald›rma veya azaltma e¤iliminde olmas›,
konunun tart›ﬂ›lmas›n› cazip hâle getirmektedir.
Uluslararas› hizmet ticaretiyle ilgili olarak, genelde mal ticaretini aç›klamak üzere
dizayn edilmiﬂ ticaret teorilerinin hizmetlere uygulan›p uygulanamayacaklar› da
önemli bir tart›ﬂma konusudur. Nihayet, hizmet ticaretinde ülkelerin mukayeseli
avantajlar› ve bu avantajlar›n kaynaklar›n›n analizi giderek önemi artan konular
aras›na girmektedir.

2.1. Hizmetlerin Ticarete Konu Olabilirli¤i
Hizmetlerin uluslararas› ticarete konu olabilirli¤i tart›ﬂmas›nda, öncelikle, hizmet
ticaretinden neyin kastedildi¤inin aç›kl›¤a kavuﬂturulmas› gerekmiﬂtir. Bu konudaki
belirsizlik, “hizmetler” teriminin genelde karmaﬂ›k olan tan›m›yla daha da
güçlenmiﬂtir.

2.1.1. Hizmet Ticaretinin Tan›m› ve Biçimleri
Hizmet ticareti tart›ﬂmalar›, model olarak genelde üretim faktörlerinin sabit
(hareketsiz), sadece ürünlerin hareketli oldu¤unun varsay›ld›¤› mal ticaretine
dayand›r›lm›ﬂt›r. Ancak, birçok hizmetin ticaretinde, sadece ürünler de¤il, ayn›
zamanda tüketici ve üretim faktörleri de hareketlidirler.
Üretici ve tüketicinin farkl› ülkelerde bulunduklar› varsay›m›na dayanan hizmet
ticareti tan›m›na göre, hizmet ticareti, bir hizmetin bir ülke taraf›ndan ihraç
edilip baﬂka bir ülke taraf›ndan ithal edildi¤i zaman ortaya ç›kar.7 Bu, ticaretin
yerleﬂme tan›m› olarak nitelendirilmiﬂtir.8 Yerleﬂme tan›m›, uluslararas› hizmet
ticareti üzerinde önemli s›n›rlamalar meydana getirmektedir. Mesela, bu anlamda
saç kestirme hizmeti veya apandisit ameliyat› bir ülkede üretilip bir baﬂka ülkede
sat›lamaz.9

7. John B. Richardson, “A Sub-sectoral Approach to Services Trade Theory”, in The Emerging
Service Economy, ed. by Erio Giarini, New-York: Pergamon Books, 1987, s. 60.
8. Riddle, 1987, s. 92.
9. James R. Melvin, “Trade in Producer Services: A Heckscher-Ohlin Approach”, Journal of
Political Economy 97(5), (October 1989), s. 1181.
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Yerleﬂme tan›m› yerine mülkiyet tan›m› kabul edilirse, bu takdirde, akla gelebilecek
bütün hizmetler ticarete konu olabilecektir. Mesela su, havagaz›, elektrik gibi
temel kamu hizmetleri ile telekomünikasyon hizmetleri belli bir ülkede iﬂ yapan
yabanc› ﬂirketlere devredilebilir.10 Bu durumda, ﬂirketin kendi ülkesinde üretti¤i
telekomünikasyon hizmetlerini veya di¤er baz› hizmetleri baﬂka bir ülkeye
taﬂ›mas›na gerek kalmaz; ﬂirket, hizmetin tüketildi¤i ülkede sahibi oldu¤u tesisler
yoluyla hizmet ihraç etmiﬂ olur.11
Ayr›ca, bir yerli üreticinin bir yabanc› üreticinin rekabetine maruz kalmas› da
uluslararas› ticarete konu olabilirli¤in özüne iliﬂkin bir örnektir. Bu, Bhagwati’nin,
üreticinin tüketicinin ülkesinde bulunmas›n› gerektirmeyen uzak mesafe hizmetleri
tan›m›d›r.13 Uluslararas› bankac›l›k ve ticari sigorta hizmetleri, hisse senetleri
ticareti, gemicilik imtiyazlar›, enformasyon hizmetleri, dan›ﬂmanl›k ve mühendislik
hizmetleri bunun baz› örnekleridir. Bütün bu hizmetler, telefon veya
telekomünikasyon ﬂebekesini kullanan uluslararas› veri iletim sistemi gibi bir
bilgi transferi arac›n› gerekli k›lar. Bilgi transfer sistemlerinin geliﬂmesi ve
etkinli¤inin artmas›, çok say›da hizmeti uluslararas› ticareti yap›labilir duruma
getirmiﬂtir.
Hizmet ticaretinde al›c› ve sat›c› aras›ndaki irtibat zorunlulu¤u önemli imalara
sahiptir. Bu durum, büyük ölçüde, hizmetlerin maddi olmama özelli¤iyle ilgilidir.
Bu durum, hizmet ç›kt›s›n›n kalitesini belirsiz k›lar ve bu konuda al›c› ile sat›c›
aras›nda asimetrik enformasyon söz konusu olur. Bu nedenle, hizmet kalitesinin
güvence alt›na al›nmas› için al›c› ve sat›c›n›n kiﬂisel irtibat›n›n geliﬂtirilmesi
önemli hale gelir. Ayr›ca, bu s›k› irtibat, hizmetin de¤erinin belirlenmesi aç›s›ndan
da önemlidir.15
Hizmetlerin ço¤u, fiyat rekabeti baz›nda sat›lan homojen ürünler de¤ildir. Hizmetler
daha çok alg›lanan kalite baz›nda al›n›p sat›l›rlar. Bunu anlamak için tüketicilerin
mesela avukatlar›n›, berberlerini, su tesisatç›lar›n›, tatillerini seçiﬂ biçimlerine
bakmak yeterlidir. Tüketicilerin de¤er yarg›lar›n› sahip olduklar› bilgiler oluﬂturur.
E¤er mevcut sat›c›dan memnunlarsa, daha maliyetli ve yüksek riskli olabilecek
bir alternatifi denemekte tereddüt ederler. Bu nedenle, hizmet iﬂlemlerinde üretici
ve tüketici iliﬂkileri uzun dönemli olma e¤ilimindedir. Özetle, hizmet ihrac›, iﬂ
iliﬂkileri kurmaya ve zaman içinde sat›c› ve al›c› aras›nda geliﬂecek iliﬂkilere
fazlas›yla ba¤›ml›d›r.
Bütün bunlar, tüketicinin ülkesinde hizmet sunabilmek için, üreticinin en az›ndan
geçici bir temsilciye sahip olmas›n› önemli k›lar. Bunun en iyi örnekleri baﬂta
inﬂaat olmak üzere dan›ﬂmanl›k, mühendislik, bilgisayar programc›l›¤› gibi standart
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10.
11.
13.
15.

Riddle, 1987, s. 93.
Melvin, 1989, s. 1181-82.
Bhagwati, 1987, s. 8.
Sapir, 1987, s. 50 ve Richardson, 1987, s. 62-63.
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Tablo 1. Hizmet Ticaretinin Kategorilere Ayr›lmas›nda Kavramsal Çerçeve
Üretim Faktörleri
Hareketsiz

Hareketli

Hareketsiz

S›n›r Ötesi Ticaret

Yabanc› Gelirler Ticareti

Hareketli

Yurtiçi Kuruluﬂ Ticareti

Üçüncü Ülke Ticareti

Kaynak: Riddle, 1987, s. 93.

olmayan hizmetlerdir. Yine, bankac›l›k ve sigortac›l›k faaliyetleri için yurtd›ﬂ›nda
bir ﬂubenin aç›lmas› veya en az›ndan bir muhabir bankayla çal›ﬂ›lmas› zorunludur.
Sonuç olarak, bir çok hizmette ticaretin kolaylaﬂmas› için belirli bir ticari varl›k
(temsilci) zorunlu olabilir. Bir ülke sakinlerinin ithalatç› ülkedeki sürekli varl›¤›,
hizmetler alan›nda temsilci ticareti olarak göz önüne al›nabilir.
Yerli hizmet üreticilerini yabanc› rekabetine maruz b›rakman›n bir baﬂka yolu,
yabanc› teknoloji ithal edilmesidir. Bu da, ya do¤rudan yat›r›mlar ya da fikri
mülkiyetin kullan›m› için yap›lan ödemeler yoluyla söz konusu olur.
Bütün bunlar, tüketicilerin ve üretim faktörlerinin hareketsiz veya hareketli olma
durumlar›na ba¤l› olarak tan›mlanan dört hizmet ticareti kategorisine iﬂaret
etmektedir: (1) s›n›r ötesi (ülkeden ülkeye) ticaret, (2) yurtiçi kuruluﬂ ticareti,
(3) yabanc› gelirler ticareti ve (4) üçüncü ülke ticareti.16 Bu kategoriler Tablo
1’de görülmektedir.
S›n›r ötesi ticaret, mal ticaretine benzemekte olup, üretici ve tüketiciden her biri
farkl› ülkelerde bulunmaktad›r. Bunlar, hizmetlerin uzak mesafeden bütün olarak
ticaretinin yap›ld›¤› hizmetlere ait ticarettir. Yurtiçi kuruluﬂ ticareti, tüketicinin
üreticinin bulundu¤u yere gidece¤ini varsayar. Turizm, sa¤l›k ve yurtd›ﬂ› e¤itimde
durum budur. Ayn› zamanda bu, Bhagwati’nin daha önce zikredilen arz edenin
hareketli tüketicinin hareketsiz oldu¤u hizmetler grubuna girer. Yabanc› gelirler
ticareti, hizmetin etkin bir ﬂekilde da¤›t›lmas› için, üreticinin, tüketicinin bulundu¤u
ülkede bir temsilciye sahip olmas› gerekti¤ini varsayar. Üçüncü ülke ticareti ise,
hizmetin da¤›t›ld›¤› anda hem üretici hem de tüketicinin bir yabanc› ülkede
bulundu¤unu varsaymaktad›r. Mesela, bir Alman’›n, Japonya’da Kentucky Fried
Chicken sat›n almas›, bu tür ticarete örnek olarak verilebilir.
Bunlardan ilk üçü, ilginç ve ö¤retici bir s›n›fland›rma yapan Richardson taraf›ndan
da kabul edilir. Ancak o, ilk iki grubu birleﬂtirmektedir. Richardson, bunlara
ilaveten iﬂgücü, sermaye ve teknoloji gibi temel faktör girdilerinin hareketi yoluyla
yabanc› rekabete maruz kalma özelli¤ine dayanan iki kategori daha sunmaktad›r.
Bu s›n›flama Tablo 2’de görülmektedir.17
16. Riddle, 1987, s. 93.
17. Richardson, 1987, s. 63-65.
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Tablo 2. Hizmetlerin Ticarete Konu Olabilirli¤i
Ticarete Konu Olabilirlik
Ticarete Konu
(S›n›r Ötesi
Ticaret)
Seyahat harcamalar›
Oteller
Restoranlar
Seyahat acenteleri
Uluslararas› denizcilik ve hava taﬂ›mac›l›¤›
Yurtiçi taﬂ›ma
Temel telekomünikasyon VANS*
Uluslararas› finansman
Ticari bankac›l›k
Kredi kart› hizmetleri
Perakendeci bankac›l›k
Ticari riskler
Reasürans
Toplu riskler (kiﬂisel sigorta)
Sigorta acenteli¤i (Insurance broking)
Bilgi hizmetleri
Görsel-iﬂitsel hizmetler
Kültürel hizmetler
‹nﬂaat
Mühendislik
Gayrimenkul
Yönetim hizmetleri
Dan›ﬂmanl›k
Bilgisayar hizmetleri
Yaz›l›m
Muhasebeci/denetçi
Hukuk hizmetleri
Reklam
S›nai temizlik
Güvenlik
T›bbi hizmetler
Hastane hizmetleri
Hastane yönetimi
Temel e¤itim
Uzman e¤itim
Hükümet
Kiﬂisel hizmetler
Hükümet hizmetleri
Uluslararas› ticaret
Toptan/perakende
* Value Aded Networks
Kaynak: Richardson, 1987, s. 64-65.
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Bir Temsilci
Yoluyla
Ticarete Konu
(Ticari Varl›k)

‹ﬂgücü Hareketi
Yat›r›m/
Yoluyla Yabanc› Teknoloji Transferi
Rekabet
Yoluyla Yabanc›
(Bireylerin Dolaﬂ›m›)
Rekabet

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
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Tablodan, uluslararas› ticarete konu olabilirli¤in endüstriden endüstriye de¤iﬂebilece¤i
anlaﬂ›lmaktad›r. Birçok hizmet ya tamam›yla ticarete konudur, ya da ticaret
ithalatç› ülkedeki bir temsilci vas›tas›yla gerçekleﬂir. Ayn› zamanda, bu gibi
hizmetler iﬂgücü, sermaye ve bilgi transferi yoluyla da ithalatç› ülkedeki üreticileri
rekabete maruz b›rakabilir. Mesela, mühendislik hizmetleri, e¤itim hizmetleri,
reklamc›l›k, muhasebecilik/denetim ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri dört gruba da
girebilen hizmetlerdir.
Ancak mesela sigortac›l›k endüstrisi bir bütün olarak de¤il, dallar itibariyle dikkate
al›nmal›d›r. Ticari riskler ve reasürans hizmetleri sigortac› ve müﬂteri aras›nda
kiﬂisel irtibat olmaks›z›n, uluslararas› telekomünikasyon ve posta a¤lar› yoluyla
sa¤lanabilir. Buna karﬂ›l›k, yang›n sigortas› veya hayat sigortas› alan›nda al›c› ve
sat›c› aras›nda kiﬂisel irtibat önemlidir.
Baﬂka bir örnek, telekomünikasyon alan›ndan verilebilir. Temel yurtiçi
telekomünikasyon hizmetleri bir çok ülkede bir kamu monopolü taraf›ndan ve
uluslararas› telekomünikasyon hizmetleri iki monopol aras›ndaki iﬂbirli¤i baz›nda
sa¤lan›r. Böyle bir durumda, hiç bir ticaret sorunu söz konusu de¤ildir.

2.1.2. Ticarete Konu Olabilirli¤in Artmas›
Daha önce belirtildi¤i gibi, hizmetlerin ticarete konu olabilirli¤i zaman içinde
artm›ﬂt›r. Bu geliﬂme iki yönde ortaya ç›kar: (1) ilgili faktörlerdeki de¤iﬂmeler
nedeniyle ticareti yap›labilir hizmet say›s›n›n artmas›, (2) hizmetlerin ticarete
konu olabilirlik derecesi veya biçiminin etkilenmesi.
Hizmetlerin ticarete konu olabilirli¤inin artmas› süreci, Bhagwati taraf›ndan teknik
de¤iﬂmeler ve organizasyonel yeniliklerle aç›klanm›ﬂt›r. Bu yenilikler ve de¤iﬂmeler
sayesinde hizmetler, kullan›c›lar ve arz edenler aras›ndaki fiziki yak›nl›¤›n zorunlu
oldu¤u gruptan uzak mesafe hizmetlerine dönüﬂmüﬂtür. Yeni bilgi teknolojileri,
hizmetlerin belli bir yerde ve zamanda üretilip, baﬂka bir yerde ve zamanda
tüketilmelerini mümkün k›lm›ﬂt›r. Bhagwati’ye göre, teknik yenilikler, mallar›n
hizmetlerden hizmetlerin de mallardan ayr›ld›¤› “ayr›lma süreci”ne yol açm›ﬂt›r.
Organizasyonel yenilikler ise, fiziki yak›nl›k zorunlulu¤unun devam etmesi
durumunda bile, hizmetleri, artan bir ﬂekilde, ticareti yap›labilen ürünler grubuna
kayd›rm›ﬂt›r.18
Bhagwati, ayr›lma sürecini müzik hizmetleri piyasas›ndan verdi¤i bir örnek
yard›m›yla aç›klamaktad›r. Gramofon icat edildi¤inde, müzik hizmetlerinde
muazzam bir h›zl› teknik de¤iﬂme meydana geldi. Bu de¤iﬂmenin mallar ve
hizmetlerin s›n›fland›r›lmas› üzerindeki etkisi önemli oldu. Gramofon ve plaklar
18. Bhagwati, 1987, s. 21-25.
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“mallar”d›; teknik de¤iﬂme “mallar” grubuna giren yeni bir endüstriye yol açm›ﬂt›.
Müzik, ders verme ve benzeri geleneksel hizmetlerdeki teknik de¤iﬂmeler,
hizmetin, arz edenin fiziki varl›¤›ndan “soyutland›¤›” bir duruma yol açt›. Bu
fenomen, uzak mesafe hizmetleri türünden hizmetlere do¤ru geniﬂledi ve hizmetleri
arz edenin tüketiciye fiziki yak›nl›¤› art›k zorunlu de¤ildir. Mesela Pavarotti ﬂark›y›
pla¤a okuyaca¤› yerde, uydu TV’de okur. Birincisi mallarda somutlaﬂma (içerilme)
yoluyla soyutlanma iken, ikincisi uzak mesafe hizmeti yoluyla soyutlanmad›r.
Her iki durumda da, arz edenin kullan›c›n›n yan›nda bulunma zorunlulu¤u art›k
söz konusu de¤ildir.
Bu durum, arz edeni kullan›c›yla bir araya getirme zorunlulu¤undan kaynaklanan
ticaretin yap›lamamas› özelli¤ini ortadan kald›rarak ticareti mümkün k›lm›ﬂt›r.
Komünikasyon ve enformasyon sektörlerindeki teknolojik de¤iﬂme h›z›, artan
say›da faaliyeti uzun mesafe kategorisine kayd›rm›ﬂt›r; bu faaliyetler “kablo
üzerinden” yap›labilmiﬂ ve böylece giderek daha fazla ticarete konu olur hale
gelmiﬂtir. Evde bilgisayar terminallerinden yap›lan bankac›l›k iﬂlemleri, uydu
yoluyla nakledilen mühendislik hizmetleri ve video nakliyle (transmission) t›bbi
teﬂhisler bu durumun baﬂta gelen örnekleri olarak zikredilebilirler.
Fiziki yak›nl›¤›n zorunlu olmaya devam etti¤i, fakat bunun ülkeler aras›nda
gerçekleﬂmesinin geleneksel olarak zor veya imkâns›z oldu¤u durumlarda ise,
hizmetlerin ticarete konu olabilirli¤ini organizasyonel yenilikler art›rm›ﬂt›r. Buna
örnek olarak çeﬂitli hizmet faaliyetlerinin yabanc› ülkelerde bir temsilci yoluyla
sunulmas› veya yabanc› ülkelerdeki yerli üreticilerin iﬂgücü, sermaye ve teknoloji
transferi yoluyla yabanc› rekabetine maruz b›rak›lmas› verilebilir. Tablo 2, hangi
tip endüstrilerin hangi tip organizasyonel yenilikler yoluyla hizmet ihraç
edebileceklerini göstermektedir. Mesela, çeﬂitli ülkelerde oteller inﬂa edilebilir
(sermaye transferi), restoranlar aç›labilir ve iﬂletilebilir (iﬂgücü transferi),
telekomünikasyon ﬂebekelerine yat›r›m yap›labilir (sermaye ve teknoloji transferi).
Ticari bankalar yabanc› ülkelerde ﬂube açabilir veya muhabirlik anlaﬂmas›
yapabilirler. Yurtd›ﬂ›na bilim adamlar› gönderilerek bilimsel ve kültürel hizmetler
ihraç edilebilir. ‹ﬂgücü, sermaye ve teknoloji ihrac› yoluyla s›nai temizlik hizmetleri
veya güvenlik hizmetleri sa¤lanabilir. Müteahhitlik firmalar› ald›klar› büyük
inﬂaatlar› tamamlamak için kendi ülkelerinden iﬂ ald›klar› ülkelere vas›fl› ve
vas›fs›z iﬂgücü, sermaye ve teknoloji transfer edebilirler. K›sacas›, uluslararas›
arena bir çok hizmetin uluslararas› ticarete konu olmas›na imkân veren say›s›z
organizasyonel yenilik örnekleriyle doludur.

2.2. Ticaret Teorileri ve Hizmetler
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Hizmetler ekonomik faaliyetler olarak önem kazanmaya baﬂlad›ktan ve özellikle
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T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

analiz etmek üzere dizayn edilmiﬂ ticaret teorilerinin19 hizmet ticaretine uygulan›p
uygulanamayaca¤› da gündeme gelmiﬂtir. Bu tart›ﬂman›n bir nedeni de, mal
ticaretiyle ilgili d›ﬂ ticaret politikalar›n›n hizmetler için de geçerli olup olmad›¤›
sorusudur.
Bilindi¤i gibi, D. Ricardo’nun karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlükler teorisi, uluslararas›
ticareti verimlilik farklar›yla aç›klar. Teoriye göre, bir ülke di¤er ülke karﬂ›s›nda
karﬂ›laﬂt›rmal› olarak daha avantajl› oldu¤u üründe uzmanlaﬂ›r. Heckscher-OhlinSamuelson’a atfedilen faktör donat›m› teorisinin özü de yine mukayeseli üstünlük
temeline oturmuﬂtur. Bu teoriye göre, karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlük üretim faktörlerinin
nispi bollu¤undan kaynaklan›r. Bir ülkede hangi faktör nispi olarak daha bolsa,
o faktörün fiyat› da nispi olarak düﬂük olur. Ülke, üretiminde bu faktörün yo¤un
biçimde kullan›ld›¤› mallarda uzmanlaﬂ›r. Faktör donat›m› teorisinin
uygulanabilirli¤ine inanan yazarlara göre, teorinin hizmetlere uygulanabilirli¤ini
azaltan önemli bir neden yoktur.21 Bununla beraber, üretim faktörlerinin ülkeler
aras›nda hareketsiz oldu¤u varsay›m›, teorinin hizmet ticaretine uygulanabilirli¤ini
güçleﬂtirmektedir.22 Ayr›ca; (1) mallar› tamamlayan hizmetlerin ticaretinin söz
konusu olmas›, (2) ihracatç› firman›n ithalatç› ülkede bir ticari varl›¤›n›n gerekmesi
ve (3) baz› faktör girdileri uzak bir mesafeden gelse bile, hizmetin ithalatç› ülkede
üretilmesinin gerekmesi durumlar›nda teorinin uygulanabilirli¤i soru iﬂaretlerine
neden olabilmiﬂtir.23
Hizmet ticaretinin aç›klanmas›nda de¤erlendirilebilecek bir baﬂka teori endüstri
içi ticaret teorisidir. Bu teori, ölçek ekonomilerine ve/veya monopolcü rekabet
piyasas›n›n temelini oluﬂturan mal farkl›laﬂt›rmas›na dayan›r. E¤er ölçek ekonomileri
bir tek ulusal piyasan›n s›n›rlar›n›n aﬂ›lmas›n› gerektirecek kadar büyükse,
uluslararas› ticaret zorunlu olur. Bu özellikteki endüstriler baﬂka ülkelere mal
satarlar; böyle olmayan endüstrilerde ise ithalat söz konusu olur. Benzer ﬂekilde,
mal farkl›laﬂt›rmas› nedeniyle ayn› endüstrilerin ürünleri karﬂ›l›kl› olarak al›n›p
sat›l›r.24
Acaba endüstri içi ticaret teorisi hizmet ticareti için uygun bir teorik çerçeve
sa¤lar m›? Baz› endüstriler için ölçek ekonomileri önemli olmakla beraber, bunun
mallar›n üretiminde oldu¤undan sistematik olarak daha önemli olaca¤› konusu
ﬂüphelidir. Ancak birçok hizmette fiyattan çok kalite önemli oldu¤undan, ürün
farkl›laﬂt›rmas› hizmet ticaretinde anahtar bir faktör olabilir. Havayolu taﬂ›mac›l›¤›nda
yolculara daha iyi muamele edilmesi, tüketicilere (turistlere) kendi dilleriyle

19.
21.
22.
23.
24.

Seyido¤lu, 1998, s. 76.
Richardson, 1987, s. 66.
Seyido¤lu, 1998, s. 762.
Richardson, 1987, s. 67.
Halil Seyido¤lu, Uluslararas› ‹ktisat: Teori, Politika ve Uygulama, 9. Bask›, ‹stanbul:
Güzem Yay›nlar›, 1993, s. 84-85.
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hizmet sunulmas› vb. hizmetin faydal›l›¤›na katk›da bulunan ürün farkl›laﬂt›rmas›
örnekleridir. Bununla beraber, ürün farkl›laﬂt›rmas›n›n uygunlu¤u her hizmet
endüstrisinde farkl›l›k gösterir. Buna ra¤men, ürün farkl›laﬂt›r›lmas›na dayal›
teoriler, hizmet ticaretini, homojen ürün varsay›m›n›n yap›ld›¤› mukayeseli
avantajlara dayanan teorilerden ço¤u zaman daha iyi aç›klar.25
Yukar›da de¤inilen teoriler dinamik etkileri görmezlikten geldikleri için eleﬂtirilir.
Bunlardan biri, bir ulusal endüstrinin himaye ve sübvanse edilmesinin dayand›¤›
çocuk endüstri argüman›yla ilgilidir. Buna göre, korunan üreticiler zaman içinde
karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlüklerini geliﬂtireceklerdir. Ancak bu durum önemli araﬂt›rmageliﬂtirme (Ar-Ge) harcamalar›n› gerektirebilir. Bu durumda, Ar-Ge önemli bir
karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlük kayna¤› olacakt›r. Bu aç›dan, büyük ve küçük ülkeler
aras›nda önemli bir fark söz konusudur. Küçük ülkelerin Ar-Ge harcamas› yapma
yeteneklerinin zay›f olmas› nedeniyle ihracatç› büyük ülkenin karﬂ›laﬂt›rmal›
üstünlü¤ü kal›c› olabilir. Bu durumda çocuk endüstriler geliﬂemez.
Artan teknolojik de¤iﬂme oran›n›n ürünlerin ömürlerini k›saltt›¤› varsay›m›
durumunda ürün devreleri teorisinden söz edilmelidir. Teoriye göre, ürünler ilk
defa üretildiklerinde henüz standart de¤illerdir. Standart üretime geçildikten sonra
sadece orijinal yenilikçi de¤il, baﬂka ülkelerdeki firmalar taraf›ndan da üretilir.
Geliﬂmiﬂ ülkeler standart olmayan mallar, geliﬂmekte olan ülkeler ise standart
mallar üretir.26 Oysa teknolojik de¤iﬂme oran›n›n h›zl› olmas›, yüksek Ar-Ge
harcamalar›yla birlikte, ürün henüz standart hale gelmeden ikame ürünlerin
ortaya ç›kmas›na yol açar. Bir baﬂka ifadeyle, büyük ve geliﬂmiﬂ ihracatç›,
karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlü¤ünü sürekli yeniler. Böyle bir durumda, ürün devreleri
teorisi ve onun bir benzeri olan teknoloji aç›¤› hipotezi aç›klay›c› olmaktan
ç›karlar.27 Geliﬂmekte olan ülkeler bir türlü standart hale gelmiﬂ ürünleri üretemezler
ve orijinal yenilikçiyle rekabet edemezler. Çünkü, zengin ülkeler, daha fazla ArGe harcamas›yla sürekli olarak yeni ürünler üretir.
Bu aç›klaman›n do¤rulu¤u hizmetler durumunda mallardakinden daha fazlad›r.
Ancak, bunun belirli hizmet endüstrileri aç›s›ndan do¤rulu¤u teknolojik de¤iﬂme
oran›na ba¤l›d›r. S›n›r ötesi veri ak›mlar› yoluyla ticareti yap›lan bütün hizmetler
böyle olabilir ve çocuk endüstri tezi iﬂlemeyebilir.
Rekabetin artmas›yla kalitenin yükselmesi, verimlili¤in artmas› ve yeniliklerin
h›zlanmas›n›n yol açt›¤› etkinlik kazançlar›, uluslararas› hizmet ticaretinin liberalize
edilmesi lehinde önemli deliller sunmuﬂtur. Muhtemelen bundan dolay›, hizmet
ticaretinin liberalizasyonu Uruguay Görüﬂmeleri’ne konu olmuﬂ ve ayr›ca do¤rudan
yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n artmas› için faktör hareketleri üzerindeki k›s›tlamalar
gevﬂetilmiﬂtir.
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25. Richardson, 1987, s. 68.
26. Seyido¤lu, 1993, s. 83.
27. Richardson, 1987, s. 71.
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2.3. Hizmet Ticaretinde Mukayeseli Üstünlükler
Mukayeseli üstünlükler hizmet ticaretinde her zaman önemli olmuﬂtur ve gelecekte
de olmaya devam edecektir. Geleneksel kanaat, hizmet ticaretinde sanayileﬂmiﬂ
ülkelerin üstün olduklar› yönündedir. Bu ülkeler hacim itibariyle dünya hizmet
ticaretine hakim ve birer net hizmet ihracatç›s› durumundad›rlar.28

2.3.1 Mukayeseli Üstünlüklerin Kaynaklar›
Geliﬂmiﬂ ülkelerin mukayeseli avantajlar›, esas olarak ﬂöhretlerinden ve rekabetçi
maliyetlerinden ileri gelmektedir. Bu ülkelerin hakimiyetleri, hem ticaret hacminde
hem de ﬂirketlerin geliﬂtirdikleri yeni organizasyon biçimlerinde görülmektedir.
Bunlar, ölçek ekonomilerine neden olan ve üretici risklerini azaltan yeniliklerdir.
Bunlardan en yayg›n olan› bayililik veya lisans anlaﬂmalar› anlam›na gelen
franchising yöntemidir. Bu yöntemle, mülkiyetin birleﬂmesine gerek olmadan
potansiyel ölçek ekonomileri elde edilebilmektedir. Böyle bir anlaﬂmayla imtiyaz,
seçme, sat›ﬂ, da¤›t›m haklar› verilir; isim ve markan›n kullan›lmas› mümkün olur.
Böyle bir anlaﬂmayla yurtd›ﬂ›nda yat›r›m yap›lmaks›z›n mal ve hizmetlerin bir
baﬂka firma taraf›ndan üretilmesi ve pazarlanmas› sa¤lan›r. Yöntem, sat›c› aç›s›ndan
bir da¤›t›m ve pazarlama, al›c› aç›s›ndan da yat›r›m seçimi ve iﬂ kurma arac›d›r.29
Mukayeseli avantajlar›n di¤er kaynaklar› aras›nda co¤rafi konum, do¤al özellikler,
altyap›, politik ortam ve kültürel farkl›l›klar say›labilir. Co¤rafi konum ve do¤al
donan›mlar özellikle ulaﬂt›rma ve turizm endüstrileri için önemlidir.
Telekomünikasyon altyap›s›n›n durumu yabanc› yat›r›mc›lar›n cezbedilmesi
aç›s›ndan önemlidir. Yeterli ulaﬂt›rma kolayl›klar› ve etkin gümrük hizmetleri de
bir ekonominin cazibesini art›ran faktörlerdir. Altyap› minimum standartlar› aﬂt›¤›
ve at›l kapasiteye sahip oldu¤u zaman, ticaretin kolaylaﬂt›r›lmas› ve yabanc›
yat›r›mlar›n cezbedilmesinde önemli bir mukayeseli üstünlük kayna¤› olur. Politik
ortam, ilgili ülkeye yat›r›m konusunda alg›lanan risk derecesi ile ilgilidir.
Belirtilen mukayeseli üstünlük kaynaklar›, belli ölçülerde geliﬂmekte olan ülkeler
için de söz konusudur. Ancak, bu ülkeler için as›l önemli karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlük
kayna¤›, emek-yo¤un hizmetlerde sahip olduklar› zengin insan gücüdür. Bununla
beraber, günümüzde hizmetler artan bir ﬂekilde beﬂeri sermaye-yo¤un ve/veya
sermaye yo¤un hale gelmiﬂtir. Hizmet kesimi bilgi teknolojisine ba¤›ml› hale
geldikçe, vas›fl› iﬂgücü k›t bir aktife dönüﬂmüﬂtür.
28. Riddle, 1987, s. 99-100 ve Ruyssen, 1987, s. 100-101.
29. M. ‹lker Paras›z ve Kemal Y›ld›r›m, Uluslararas› Finansman: Teori ve Uygulama, Bursa:
Ezgi Kitabevi Yay›nlar›, 1994, s. 369-70.
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Hizmet pazarlamas›nda kültürel farkl›l›klar›n önemli bir rolü olabilir. Tüketicilerle
etkileﬂimin önemli oldu¤u hizmet endüstrilerinde, kiﬂiler aras› iyi iliﬂkilerin devam
ettirilmesini vurgulayan (toleransl›) kültürler bir mukayeseli üstünlük kayna¤›d›r.
Kültürel avantaj›n bir di¤er örne¤i, baz› ülkelerin e¤itim hizmeti ihracat›ndaki
avantajlar›d›r. Nihayet, dil yetene¤i de di¤er bir kültürel avantaj biçimidir. Hizmet
ihracat›nda müﬂterilerin dillerinin veya bildikleri dillerin kullan›lmas›n›n önemi
aç›kt›r.

2.3.2. Alt Sektör Özellikleri ve Karﬂ›laﬂt›rmal› Üstünlükler
Hizmet ticaretinde karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlüklerin kaynaklar›, hizmet alt sektörlerinin
özellikleri itibariyle daha da ilginçtir. Konu, burada, Richardson izlenerek seyahat
ve turizm, hava ve deniz ulaﬂt›rmas›, bankac›l›k ve sigorta, inﬂaat hizmetleri, bilgi
hizmetleri, di¤er iﬂletme hizmetleri ve kültürel hizmetler aç›lar›ndan ele al›nm›ﬂt›r.31
Seyahat/turizm sektörü, tüketicinin üretici ülkede bulunmas›n› zorunlu k›lan
faaliyetleri kapsar. Bu endüstride üç ay›rt edilebilir piyasa mevcuttur. (1) Büyüklü¤ü
ve yerleﬂimi genelde uluslararas› ekonomik faaliyetlerin yap›s›yla ve di¤er
hizmetlerin ticaretiyle yak›ndan iliﬂkili olan iﬂ seyahatleri. (2) “Serbest” hizmetler
kategorisine giren kitle tatili piyasas›. Bu alanda karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlü¤e hâkim
olan iki faktör vard›r: (a) güneﬂli sahiller ve karl› da¤lar gibi belirli do¤al kaynaklar;
(b) iﬂgücü maliyetleri. Ayr›ca, ürün farkl›laﬂt›rmas› ve taﬂ›ma maliyetleri de önemli
faktörlerdir. (3) Yöresel do¤al kaynaklara dayanan piyasa. Dünya medeniyetlerinin
ve do¤al harikalar›n konumlar› birer mutlak üstünlük kayna¤› olmaya devam
edecek ve bunlara sahip ülkeler önemli ekonomik rantlar elde edeceklerdir.
Hava ulaﬂt›rmas›, mukayeseli üstünlüklerle ilgili bir di¤er alan› oluﬂturur. Bu tür
üstünlü¤ü sermaye ve iﬂgücü maliyetleri ile iﬂletmecilik hünerleri belirler. Bu alt
sektörde kalite farkl›laﬂt›rmas›n›n temel bir özellik olup olmad›¤› konusunda
ﬂüpheler olmakla beraber, fiyat rekabetinin daha belirleyici oldu¤u görüﬂü daha
güçlüdür. Teknolojik de¤iﬂim yavaﬂ oldu¤u için, rekabetin artmas›n›n önemli bir
yenilikçi etkisi olmayabilir. Bu alandaki s›k› düzenlemeler de etkinsizliklerin
ortaya ç›kmas›na ve devaml› hâle gelmesine yol açabilir. Bu, uluslararas›
serbestleﬂme lehinde önemli bir argüman› oluﬂturmaktad›r. Havayolu taﬂ›mac›l›¤›,
yolcu seyahati yan›nda mallar›n ticaretiyle ilgili faaliyetlerce de etkilenmektedir.
Deniz ulaﬂt›rmas›, daha çok yük taﬂ›mac›l›¤› aç›s›ndan önemli olan ve düzenlemeler
bak›m›ndan havayolu taﬂ›mac›l›¤›ndan farkl›l›k gösteren bir alt sektördür. Ulusal
güvenlik mülahazalar› hariç, geleneksel rejim son derece liberaldir. Bu durum
Birleﬂmiﬂ Milletler Ticaret ve Kalk›nma Konferans› (UNCTAD) Deniz Yasalar›’n›n
etkisiyle bir miktar de¤iﬂmiﬂ olsa da, piyasan›n büyük bölümü önemli ölçüde
müdahale d›ﬂ›d›r.
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Deniz ulaﬂt›rmas›nda herhangi bir ülkeden kiralanabilen iﬂgücü girdileri önemli
bir maliyet unsurudur. Bu nedenle, deniz taﬂ›mac›l›¤› karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlüklerin
iyi bir örne¤i de¤ildir. Gemicilik konferanslar›n›n aﬂ›r› varl›¤› ve düzenlemelerin
nas›l olmas› gerekti¤i konusundaki yo¤un tart›ﬂma, bu sektörde ölçek ekonomileri
ve rekabet d›ﬂ› durumlar›n geliﬂmesinde ikna edici delilleri oluﬂturur.
Denizyolu taﬂ›mac›l›¤›nda önemli bir teknolojik de¤iﬂmenin bulundu¤u fikri çok
fazla kabul görmez. Ancak, çeﬂitli taﬂ›ma hizmetlerinin geliﬂmesi ve bilgisayarl›
h›zl› yönetim tekniklerinin sunulmas› endüstriyi radikal bir ﬂekilde de¤iﬂtirecektir.
Bu potansiyelden dolay›, yeniliklerin rekabet yoluyla teﬂvikine dayanan liberal
bir rejim için dinamik argümanlar çok güçlüdür.
Bankac›l›k homojen bir sektör olmay›p, çok de¤iﬂik hizmetlerden oluﬂan bir
a¤d›r. Ekonomik faaliyetlere uluslararas› düzeyde kat›lan firmalara ve/veya
bireylere finansal hizmetlerle ilgili karmaﬂ›k paketler sunan uluslararas› bankac›l›k
ile yurtiçi perakende bankac›l›k aras›nda bir ayr›m yapmak gerekir. Uluslararas›
bankac›l›kta belirli finansal merkezlerin tarihten gelen uzmanl›klar›, karﬂ›laﬂt›rmal›
üstünlü¤ün temel belirleyicisidir. Uluslararas› bankac›l›kta dünya çap›ndaki
finansal enformasyon ﬂebekesinin kullan›lmas›na dayal› ölçek ekonomileri,
rekabetçi piyasalar›n geliﬂmesi için önemlidir.
Elektronik bankac›l›ktaki de¤iﬂmelerin, üretici-müﬂteri iliﬂkilerindeki kiﬂisel
ba¤lant›y› nas›l etkileyece¤i önemli bir husustur. Bankac›l›k hizmetlerinin
tamam›n›n veya ço¤unun uluslararas› telekomünikasyon ﬂebekesine ba¤l›
terminaller yoluyla gerçekleﬂtirilme derecesinin artmas›na paralel olarak, üreticitüketici iliﬂkilerindeki kiﬂisel ba¤lant›n›n ve bunun yans›mas› olan ﬂubelerin veya
muhabirlerin önemi azalabilecektir.
Bankac›l›kla ilgili di¤er bir husus, alg›lanan kalite kavram›n›n oldukça ﬂeffaf
olan bankac›l›¤a uygulan›p uygulanamayaca¤›d›r. Müﬂterilerin bankalardan farkl›
finansal hizmetleri içeren kompleks bir hizmetler paketi beklemeleri ölçüsünde
bir bankan›n ﬂöhreti (güvenilirli¤i) baﬂar›s›nda oldukça önemli olacakt›r. Bankac›l›k
sektöründe uluslararas› rekabeti art›ran muazzam teknolojik yeniliklerin meydana
gelmesi, ticaretten kaynaklanan geniﬂ etkinlik kazançlar›na yol açm›ﬂt›r.
Sigortan›n temel amac› riskleri da¤›tmakt›r. Ulusal piyasalar büyük risklerin
da¤›t›lmas› konusunda çok küçükse, uluslararas› sigorta hizmetleri zorunlu
olacakt›r. Ancak, bunun sa¤layaca¤› ölçek ekonomileri sadece büyük ticari riskler
için söz konusudur.
Bir sigorta ﬂirketinin satt›¤› ürünün fiyat› ve kalitesi sigorta istatistikleri uzman›n›n
performans›na, ﬂirketin yat›r›m uzmanl›¤›na, yönetim sistemlerine, risk azaltma
hünerine ve müﬂterisinin ihtiyaçlar›na adapte olma yetene¤ine ba¤l›d›r.
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Sigortac›l›k, ço¤u zaman üretici ve müﬂteri aras›ndaki kiﬂisel iliﬂkinin önemli
oldu¤u ve baﬂka ülkelere pazarlanabilmesi için o ülkelerde ticari bir temsilcinin
zorunlu oldu¤u bir hizmettir. Ancak, endüstri, enformasyon teknolojilerindeki
de¤iﬂmeden önemli ölçüde etkilenmektedir. S›n›r ötesi veri ak›mlar› sistemleri,
sigortac›l›¤›n uluslararas› ticarete konu olabilirli¤ini art›rm›ﬂt›r.
‹nﬂaat sektörü, iktisadi faaliyetler s›n›flamas›nda hizmet kesimi içinde yer ald›¤›ndan,
sektördeki uluslararas› faaliyetler hizmet ticareti olarak kabul edilebilir. Uygulamada
bu sektörle iliﬂkili önemli bir özellik, ço¤u zaman bütün üretim faktörlerinin ayn›
ülkeden gelmemesi, bir ülkeden sa¤lanan vas›fs›z iﬂgücünün di¤erinden sa¤lanan
yönetim ve mühendislik hünerleriyle birleﬂmesidir.
Toplam dünya üretiminde önemli bir paya sahip olan inﬂaat sektöründe küçük
projeler söz konusu oldu¤unda ihtiyaç yurtiçi üretimle karﬂ›lan›rken, büyük
projelerde faaliyetler çok de¤iﬂik inﬂaat teknikleri ve farkl›laﬂt›r›lm›ﬂ ürünlerle
uluslararas› boyutlar kazan›r. Engelleyici faktörler nedeniyle ortaya ç›kmayan
önemli potansiyel ticari kazançlar durumunda, baﬂar›l› bir liberalizasyon uygulamas›
yararl› olabilir. Enformasyon hizmetleri “bilgi toplumunun” önemli bir özelli¤idir.
Bu hizmetlerin temel özelli¤i, bir kez telekomünikasyon altyap›s›n›n oluﬂturulmas›yla
yeni bir müﬂteri için marjinal maliyetin son derece düﬂük olmas›d›r. Bu hizmetlerde
ölçek ekonomileri dünya piyasas› çap›nda olup, bunu uluslararas› ticaret yoluyla
iﬂletmek, dünya ekonomisi için önemli yararlar sa¤lamaktad›r. Bu özellikten
dolay›, belirli ürünlerin dünya çap›nda monopolcü arz edicilerinin ortaya ç›kmas›
da söz konusu olabilir. Sektörün di¤er bir özelli¤i, telekomünikasyon ﬂebekelerinin
mahiyeti gere¤i, ihtiyaç duyulan faktör girdilerinin tamam›n›n ayn› yerde
bulunmas›n›n gerekmemesidir.
Enformasyon hizmetlerinde karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlü¤ün kaynaklar›yla ilgili olarak
üç önemli özellik üzerinde durulabilir: (1) etkin bir telekomünikasyon ﬂebekesinin
varl›¤›; (2) ölçek ekonomilerinin öneminden dolay›, piyasaya yeni bir ürünle
girenlerin muhtemelen rekabetçi üstünlüklerini sürdürecek olmalar›; (3) yeni
ürünlerin sunuluﬂunun çok h›zl› olabilmesi. Bu ürünlerin pekiﬂtirilmesi yetene¤i,
Ar-Ge’ye büyük tutarlar harcayabilme kapasitesinin bir fonksiyonudur.
Muhasebecilik, müﬂavirlik, bilgisayar hizmetleri, reklam ve hukuk hizmetleri gibi
hizmetlerden oluﬂan di¤er iﬂletme hizmetleri üretici ve müﬂteri aras›ndaki kiﬂisel
ba¤lant›, alg›lanan kalite ve uzun vadeli al›c›-sat›c› iliﬂkisinin önemi gibi ortak
özelliklere sahiptir. Yüksek derecede bilgi-yo¤un olan bu hizmetlerin teknik
de¤iﬂmeden ne ölçüde etkilendi¤ini de¤erlendirmek zordur.
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Kültürel hizmetler, uluslararas› planda, kültürel önemleri ekonomik önemlerinden
daha a¤›r basan hizmetlerdir. En fazla ekonomik öneme sahip olanlar, bir film
gösterimi veya bir televizyon yay›n› biçiminde sunulan görsel-iﬂitsel ürünlerdir.
Bu hizmetlerin içerdi¤i ölçek ekonomileri dünya çap›nda olup, halihaz›rda
piyasada rekabetçi olmayan e¤ilimler mevcuttur.
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Görsel-iﬂitsel ürünler, özellikleriyle di¤er hizmetlerden ayr›l›rlar. Bunlar›n tüketimi
belirli kültürel de¤erlerin transferini içerir. Bu durum, tüketici tercihlerinin yerini
kamu müdahalesinin almas›na yol açar. Böyle bir durumda, tüketici tercihlerini
esas alan iktisat teorisinin söyleyecek çok az ﬂeyi vard›r. Bu piyasalarda ürün
farkl›laﬂt›rmas› kural olup, birçok ürün yegânedir.

2.3.3. Geliﬂmekte Olan Ülkeler ve Karﬂ›laﬂt›rmal› Üstünlükler
70’li y›llarda birçok geliﬂmekte olan ülke mamul mallar›n baﬂl›ca ihracatç›lar›
aras›nda yerlerini alm›ﬂt›r. Yine bu ülkelerden birkaç›, belirli hizmetlerin dünya
piyasas›nda baﬂar›l› ilerlemeler kaydetmiﬂlerdir. Bu ülkelerin söz konusu baﬂar›lar›,
genelde bunlar›n beﬂeri ve fiziki sermaye birikimleri ve teknolojik yeteneklerinden
kaynaklanm›ﬂt›r. Sermaye ve teknoloji itibariyle daha üst düzeyde yer alanlar›,
geliﬂmiﬂ ülkelere net hizmet ihracatç›s› olmuﬂlard›r.32
1980’de yirmi beﬂ en büyük hizmet ihracatç›s› aras›nda beﬂ geliﬂmekte olan ülke
yer alm›ﬂt›r: Meksika, Singapur, Güney Kore, Suudi Arabistan ve M›s›r. Bunlardan
M›s›r, Singapur, Meksika ve Güney Kore net hizmet ihracatç›s› olmuﬂtur.33
Günümüzde de hizmet ihracatç›s› ülkeler aras›nda bundan daha fazla say›da
geliﬂmekte olan ülke yer almaktad›r. Geliﬂmekte olan ülkeler, sanayileﬂmiﬂ
ülkelerin önemli ihracatç› olduklar› piyasalara girerek ya da komﬂu azgeliﬂmiﬂ
ülkelerin taleplerini karﬂ›layarak adlar›n› duyurmuﬂlard›r.34
Geliﬂmekte olan ülkeler üç teorik nedenle hizmet ihracatlar›n› geliﬂtireceklerdir:
(1) Nispi hizmet fiyatlar›n›n fakir ülkelerde zenginlere k›yasla nispeten düﬂük
olmas›, bu ülkelerin baz› hizmetlerde karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlü¤e sahip olmalar›na
imkân verecektir. Bununla beraber, bu iddia sadece emek-yo¤un hizmetler için
geçerli olabilir. (2) Bhagwati taraf›ndan tart›ﬂ›lan geçici iﬂgücü hareketlerinin
liberalizasyonu, geliﬂmekte olan ülkelerde daha rekabetçi bir pozisyonda yer
alacakt›r. (3) Hizmet ihracat›nda fiziksel yak›nl›¤›n önemi, muhtemelen bölgesel
piyasalar›n ortaya ç›kmas›na yol açacakt›r. Buna göre, baz› geliﬂmekte olan
ülkeler, daha etkin olmakla beraber, belirli bir bölgesel piyasan›n çok uza¤›nda
bulunan üreticilerden daha avantajl› olacaklard›r.
Geliﬂmekte olan ülkelerin karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlük durumlar› ve bunlar›n kaynaklar›
mühendislik ve bilgi hizmetleri baz›nda de¤erlendirildi¤inde, aﬂa¤›daki sonuçlar
ortaya ç›kmaktad›r:35
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1. Geliﬂmekte olan ülkelerin karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlükleri, teçhizat ve inﬂaat
bileﬂenlerini içeren mühendislik hizmetleri ve sivil inﬂaat projelerinde yatmaktad›r.
2. Bu ülkeler daha komplike teknolojileri gerektiren mühendislik hizmetlerinde
zay›f kalm›ﬂlard›r.
3. Mühendislik hizmetleri ihraç eden geliﬂmekte olan ülke say›s› s›n›rl›d›r: Brezilya,
Hindistan, Kore, Pakistan, Filipinler ve Tayvan dünya piyasalar›nda önemli
ilerlemeler göstermiﬂlerdir.
4. Bu ülkelerin baﬂar›s› beﬂeri sermaye, fiziki sermaye ve teknoloji gibi faktörlerle
ilgilidir. Ancak, mühendislik hizmeti ihracat›na baﬂar›l› bir giriﬂ için yurtiçi piyasada
sa¤lam bir ﬂöhrete sahip olmak gerekir.
5. Geliﬂmekte olan ülkelerin mühendislik hizmetleri ihracat› ço¤unlukla Güney
Yar›mküre’ye yöneliktir. Bu ticaret yap›s›nda korumac›l›k önemli bir rol oynar.
Bu nedenle inﬂaat projeleri alan›nda ihracat daha aç›k piyasalara yönelir. Meselâ,
inﬂaat projelerinin büyüklü¤ü karﬂ›s›nda beﬂeri kaynak s›k›nt›s› çeken petrol
ihraç eden ülkeler bu piyasalara örnek olarak verilebilir.
Enformasyon hizmetleri ihracat› ile ilgili olarak var›lan sonuçlar ise ﬂu noktalarda
toplanabilir:
1. Bu hizmetler söz konusu alandaki teknolojiler taraf›ndan ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r.
Meselâ s›n›r ötesi veri ak›mlar›, yüksek bilgi teknolojisi içeriklerinden dolay›
bankac›l›k ve sigortac›l›k gibi geleneksel hizmetlerdeki uluslararas› ticaret
imkânlar›n› önemli ölçüde art›rm›ﬂt›r.
2. Enformasyon hizmetlerinde geliﬂmiﬂ ülkeler aç›k bir karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlü¤e
sahiptir.
3. Sadece az say›da geliﬂmekte olan ülke, özellikle yaz›l›m olmak üzere belirli
hizmetlerde karﬂ›laﬂt›rmal› üstünlükler yakalam›ﬂt›r.
4. Bu hizmetlerdeki karﬂ›laﬂt›rmal› avantaj öncelikle beﬂeri sermaye, teknolojik
durum ve geliﬂmiﬂ bir yar› iletken bazl› donan›m sektörüne dayanmaktad›r.
5. Bu alandaki de¤iﬂimin h›z›, teknoloji devleri taraf›ndan belirlenmektedir. Bu
nedenle, bu dev firmalarla yak›n iliﬂkiler kurmadan piyasaya yeni giren geliﬂmekte
olan ülkeler teknolojik aç›¤› kapatmakta zorlanacaklard›r. Bundan dolay›, baz›
ülkeler teknolojik bak›mdan kendi kendine yeterli olma politikalar›ndan vazgeçerek
elektronik alan›ndaki ithalat› ve yabanc› do¤rudan yat›r›m ak›mlar›n› liberalize
etme e¤iliminde olmuﬂlard›r. Bu ülkelere örnek olarak Hindistan verilebilir.
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6. Uluslararas› iﬂlemlere etkisi aç›s›ndan s›n›r ötesi veri ak›mlar› firma içi iﬂlemleri
art›rma e¤iliminde olacakt›r. Bu ak›mlar eﬂanl› olarak ticareti ve do¤rudan yabanc›
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yat›r›m hareketlerini h›zland›racakt›r. Nihai al›c›lar, dünya çap›ndaki bir ﬂebekeye
dahil olan ve bilgisayar ba¤lant›s›yla kendi merkezleriyle hizmet mübadelesi
yapan mahalli ﬂubelerden hizmet sat›n alma e¤iliminde olacaklard›r.

3. DO⁄RUDAN YATIRIMLAR VE H‹ZMET T‹CARET‹
Önceki bölümlerdeki analizlere göre modern, etkin ve dinamik bir hizmet sektörü
ekonomik geliﬂme için zorunludur. Bunu sa¤laman›n ise üç yolu vard›r: yurtiçi
üretim, ithalat ve yabanc› sermaye. Bunlardan sonuncusu, hizmet kesimine
do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›na iﬂaret etmektedir. E¤er yurtiçi üretim
yoksa veya yeterli de¤ilse, hizmet ithalat›n›n bir alternatifi do¤rudan yat›r›mlard›r.
Ancak, ticarete konu hizmetler için geçerli olan bu alternatif, ayn› zamanda yerli
üreticileri rekabete maruz b›rakman›n bir yoludur. E¤er bir hizmetin ticareti
yap›labilir de¤ilse ve yerli üretim de söz konusu de¤ilse, do¤rudan yat›r›mlar o
hizmeti elde etmenin tek yolu olacakt›r.
Bu alanda yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n önemi; hizmet endüstrilerinin
özelleﬂtirilmesi, yabanc› iﬂletmelerin hizmet üretme yasaklar›n›n kald›r›lmas› veya
s›n›rlamalar›n hafifletilmesiyle h›zla artm›ﬂt›r. Özelleﬂtirme ve liberalizasyon
uygulamalar› özellikle ulaﬂt›rma, haberleﬂme, kamu hizmetleri ve finansal alanlarda
yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.36
Do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›na paralel olarak hizmet ticareti artm›ﬂt›r.
Hizmet ticaretindeki art›ﬂ, özellikle uzak mesafe hizmetleri için söz konusudur.
Ayr›ca, çok uluslu ﬂirketler durumunda, ﬂirket içi iﬂlemlerde art›ﬂlar görülmektedir.
Bu iﬂlemler ço¤u zaman hizmet sa¤layan faktörlerin ﬂirket içi hareketlili¤inin
artmas› demektir.

4. ULUSLARARASI H‹ZMET T‹CARET‹NDE SORUNLAR
Halihaz›rda hizmet ticaretinde en önemli sorun serbestleﬂmedir. Bu, son derece
hassas bir konudur. Etkin hizmetlere ihtiyaç duyan bir geliﬂmekte olan ülke için
en önemli mesele, çeﬂitli hizmet edinme biçimlerini kendi geliﬂme amaçlar›
aç›s›ndan dengelemektir. Hiçbir ülke düzenlemelerden vazgeçerek hizmet
endüstrilerini tam olarak serbestleﬂtirmez. Hükümet müdahalesini veya en az›ndan
denetimini gerektiren meﬂru nedenler her zaman vard›r. Ne tam liberalizasyon
arzulanan bir ﬂeydir, ne de monopol rantlar›n› devam ettirmeyi hedefleyen
s›n›rlamalar do¤rudur.
36. Seyido¤lu, 1998, s. 759.
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4.1. Hizmet Ticaretinin Sorunlar›
Literatürde, baﬂta ABD olmak üzere geliﬂmiﬂ ülkelerin hizmet ticaretinin
serbestleﬂtirilmesini savunduklar›, buna karﬂ›l›k geliﬂmekte olan ülkelerin bu
konuda biraz endiﬂeli olduklar› ifade edilir. Geliﬂmekte olan ülkelerin endiﬂelerinin
gerekçesi ﬂudur: hizmet ticaretinin serbestleﬂtirilmesi, geliﬂme öncelikleri üzerindeki
hükümet kontrolünü kald›racak ve geliﬂmekte olan ülkelerin zarar›na, sanayileﬂmiﬂ
ülkelerin ekonomik büyümesine yard›m edecektir.37 Baﬂka bir ifadeyle, ticaretin
serbestleﬂtirilmesi bütün faydalar›n Kuzey, bütün kay›plar›n da Güney için söz
konusu olmas›na yol açacakt›r.38 Richardson, durumu s›f›r-toplaml› bir oyuna
benzetmektedir; ticaretin serbestleﬂtirilmesi geliﬂmiﬂ ülkelere yarar sa¤larken,
geliﬂmekte olan ülkeler buna eﬂde¤er zararlara maruz kalacaklard›r.39
Geliﬂmekte olan ülkelerin bu endiﬂelerinin hakl› yönleri bulunabilir. Ancak,
iktisadi geliﬂmedeki rolü hat›rland›¤›nda hizmetlerin en etkin bir biçimde tedarik
edinilmesinin önemi ortadad›r. Hizmetlerin sadece yurtiçi ekonomide etkin olarak
üretilece¤inin bir garantisi yoktur. Yurtiçi üretim, bâz› durumlarda daha etkin
olurken, baﬂka durumlarda da dolays›z yabanc› sermaye yat›r›mlar› veya ithalat
avantajl› olabilir.
Hizmet ticaretinde en önemli engeller tarife d›ﬂ› engeller olup, teﬂhis edilmeleri
de özellikle zordur. Birçok hizmet endüstrisi, tarife d›ﬂ› engeller yoluyla yüksek
derecede düzenlemelere konudur. Hizmet ticaretinde tarife d›ﬂ› engellere iliﬂkin
kategoriler Tablo 3’te görülmektedir:40
1. Ürünlerin dolaﬂ›m›na engeller (mesela piyasaya ulaﬂma, yurtiçi sat›n al›m,
teknik standartlar, aﬂ›r› yükler),
2. Sermaye hareketine engeller (mesela nakit s›n›rlamalar›, ülkesine kâr transferi),
3. ‹ﬂgücü dolaﬂ›m›na engeller (mesela çal›ﬂma izinleri, dolaﬂ›m vergisi, vizeler),
4. Üretici yerleﬂmesine engeller (mesela yerleﬂme hakk›, üretim girdilerine ulaﬂma).

4.2. Uluslararas› Hizmet Ticareti Genel Anlaﬂmas› (GATS)
Hizmet Ticareti Genel Anlaﬂmas› (General Agreement on Trade in Services GATS),
Dünya Ticaret Örgütü denetiminde uluslararas› hizmet ticaretinin
serbestleﬂtirilmesiyle ilgili ilkeleri ve yükümlülükleri belirler. Hizmet ticaretinin
serbestleﬂtirilmesi düﬂüncesi esas itibariyle ABD’ye aittir. Bu tavr›n göstermelik
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Tablo 3. Hizmet Ticaretine Tarife D›ﬂ› Engellerin Çeﬂitleri
Hizmet Ticareti Kategorisi
S›n›r Ötesi
Engel Konular›

S›n›r Ötesi

Ürün Hareketi

Piyasaya ulaﬂma Telematics
Yerel sat›nalma
Telematics
Hükümet faaliyeti
Teknik standartlar
Yükler/Vergiler
Fikri mülkiyet

Yurtiçi

Yat›r›m
Yabanc› Kazançlar

Üçüncü Ülke

Piyasaya ulaﬂma
Yerel sat›nalma
Telematics
Hükümet faaliyeti
Teknik standartlar
Yükler/Vergiler
Fikri mülkiyet

Piyasaya ulaﬂma
Yerel sat›nalma
Telematics
Hükümet faaliyeti
Teknik standartlar

Nakit s›n›rlamalar› Nakit s›n›rlamalar›
Kendi ülkesine kâr Kendi ülkesine kâr
transferi
transferi
Çal›ﬂma izinleri
Vizeler
Vizeler
Çal›ﬂma izinleri
Hareket vergisi
Hareket vergisi
Kuruluﬂ hakk›
Kuruluﬂ hakk›
Üretim girdilerine Üretim girdilerine
ulaﬂma
ulaﬂma

Sermaye Hareketi Nakit s›n›rlamalar› Nakit
s›n›rlamalar›
‹nsan Hareketleri: Çal›ﬂma izinleri
‹ﬂgücü
Tüketiciler
Üretici Kuruluﬂu

nedeni ABD’nin serbest ticarete taraftar olmas› olarak lanse edilmekle beraber,
as›l nedenler çokuluslu Amerikan ﬂirketlerinin bask›lar› ve ABD’nin ihracat› içinde
hizmetlerin pay›n›n h›zla artmas›d›r.41
GATS’›n getirdi¤i ilkeler, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaﬂmas›’n›n
(GATT) ilkeleriyle benzerlik göstermektedir. GATS, uluslararas› ticaretin
serbestleﬂtirilmesiyle ilgili seri görüﬂmelerden biri olan Uruguay Görüﬂmeleri’nde
imzalanm›ﬂt›r.
GATS’›n üye ülkeler için uyulmas›n› zorunlu k›ld›¤› baz› kurallar ve yükümlülükler
vard›r. Bunlar›n baﬂl›calar› en çok kay›r›lm›ﬂ ülke kural›, piyasaya giriﬂ ve ulusal
ayr›mc›l›k yükümlülükleri ve taahhüt listeleridir.
En çok kayr›lm›ﬂ ülke kural›, üye ülkelerden birinin hizmet ticareti konusunda
bir ülkeye verdi¤i tavizin tüm ülkelere de verilmesini zorunlu k›lar. Piyasaya
giriﬂ ve ulusal ayr›mc›l›k yükümlülükleri, üye ülkelerin belirledikleri hizmetlerle
s›n›rl› olup, birincisi üye ülkelerin serbestleﬂtirme planlar›nda yer ver-dikleri
ﬂartlar›n bütün yabanc› hizmet firmalar›na uygulanmas›n›; ikincisi ise bir üye
ülkenin anlaﬂmaya taraf olmayan bir ülkeye tan›d›¤›ndan daha kötü koﬂullar›
üye ülkelere uygulayamayaca¤›n› ifade eder. Taahhüt listeleri, hizmet ticaretinin
hangi ölçüde serbestleﬂtirilece¤i ile ilgilidir. Bu listeler, üye ülkelerin, kendi
hizmet endüstrilerine baﬂka ülkelere ait firmalar›n giriﬂini k›s›tlamaya yönelik
olarak uygulad›klar› engelleri ne ölçüde ortadan kald›rabilecekleri veya
a¤›rlaﬂt›rabilecekleri konusundaki taahhütlerini içermektedir.
41. Seyido¤lu, 1998, s. 756-58.
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Uruguay’da imzalanan Ticaretle ‹liﬂkili Fikri Mülkiyet Haklar› (TRIPs) ve Ticaretle
‹lgili Yat›r›m Tedbirleri (TRIMs) konusundaki anlaﬂmalar da hizmet ticaretinin
serbestleﬂtirilmesi aç›s›ndan önemlidir. Birinci anlaﬂma, fikir ve sanat ürünleri
üzerindeki mülkiyet haklar›n›n korunmas›yla; ikinci anlaﬂma ise, yabanc› sermaye
yat›r›mlar›nda aranan yerli girdi kullanma ve üretimin belirli bir oran›n› ihraç
etme zorunluluklar›n›n kald›r›lmas›yla ilgilidir.
GATS’a üye ülkeler, 1997’de imzalad›klar› Temel Telekomünikasyon Hizmetleri
Anlaﬂmas›’yla telekom hizmetleri alan›nda rekabetçi bir ortam›n oluﬂturulmas›n›
hedeflemiﬂlerdir. Bu anlaﬂmayla ABD, Avrupa Birli¤i ve Japonya 1998 baﬂ›ndan
itibaren piyasalar›n› geniﬂ ölçüde d›ﬂ rekabete açmay› kabul etmiﬂtir. Birçok
geliﬂmekte olan ülke de bu yönde önemli ad›mlar atm›ﬂt›r.
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Ufuk Tarhan*

TÜRK‹YE H‹ZMET SEKTÖRÜ 2023’TE
NASIL B‹R DÜNYADA YER ALACAK?

2023 Türkler için çok önemli bir y›l, çünkü Cumhuriyetin 100. y›l›n› kutlayaca¤›z.
1919-1923 Kurtuluﬂ Savaﬂ› ve ard›ndan gelen büyük zaferin anlat›mlar›nda; s›rt›nda
top mermisi taﬂ›yan analar›n foto¤raf› her Türk çocu¤unun haf›zas›ndaki en
önemli görüntülerden biridir. Kuﬂkusuz koskoca savaﬂ o 1-2 top mermisi ile
kazan›lmad›. Ulusumuzu zafere as›l taﬂ›yan; o mermileri taﬂ›yan analar›n yetiﬂtirdi¤i
neslin yüreklerindeki ateﬂ ve coﬂkuydu.
Peki, Türkiye 2023’te, o zorlu y›llardan tam 100 y›l sonra; yine at›l›m yapan, yeni
dünyan›n kazananlar›ndan biri olmay› nas›l baﬂaracak? 2030-2040 ve 2050’lere
haz›r olmak için neler yapm›ﬂ olmal›y›z?
Yan›t belli asl›nda... Bu sefer bize zafer kazand›racak olanlar; cephane taﬂ›yan
de¤il, internet giriﬂimcisi, sanal ticaret yapan, blogger annelerin, kad›nlar›n
yetiﬂtirdi¤i, teknolojiyi iﬂine ve yaﬂam›na entegre edebilmiﬂ nesillerden ç›kacak.
Hangi sektörde olunursa olunsun; yeni zirvelere bayraklar; bulutlar›n üzerinde
kurulmaya baﬂlayan, dijital dünyada, web ekonomisinde ve a¤›rl›kl› olarak ‘hizmet’
edilerek dikilecek. Al›n terinin yerini ‘ak›l teri’ alacak.
* Fütüristler Derne¤i Baﬂkan›, M-GEN Gelecek Planlama Merkezi Kurucusu
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Takip eden bölümlerde bu radikal, ›ﬂ›k h›z›ndaki de¤iﬂim ve dönüﬂümün nas›l
ve hangi alanlarda, ne ﬂekilde geliﬂece¤ini, oluﬂaca¤›n› okuyacaks›n›z...
Bu yaz›n›n amac› kehanette bulunmak de¤il; bilgi, teknoloji ve ak›l süzgecinden
geçmiﬂ, ‘olabilecek çeﬂitli senaryolar›’ paylaﬂmak ve düﬂünceleri k›ﬂk›rtmak ve
harekete geçme konusunda ilham kayna¤› olmakt›r.
Yine de en son söylenecek ﬂeyi baﬂtan söyleyelim; uz-görünen o ki Türkiye için
gelecek güzel gelecek... E¤er; gelece¤i, gelecekteki baﬂar› faktörlerini do¤ru
anlamland›r›r ve stratejilerimizi, planlar›m›z› uzgörülü fütürist bak›ﬂ aç›s› ile
sürdürülebilir ﬂekilde yap›land›r›rsak.
Baﬂlayal›m o zaman...

Gelece¤i Anlamak ‹çin Özellikle 2008-2010 Aras›n› ‹yi Alg›lamal›y›z
2008’de, 1997’den beri inan›lmaz bir h›zla büyüyen, Amerika’n›n en büyük 7.
ﬂirketi, kimsenin iflas›n› rüyas›nda görse inanmayaca¤› Enron; neredeyse bir
gecede hisseleri seksen dolardan bir dolar›n alt›na düﬂerek çökünce, dünya
global finansal krize girdi.
2008: Kriz, neden oldu? Krizden nas›l ç›k›l›r? 2009’da biter mi? Ne zaman geçer?
2009: Kriz bitiyor mu? Bizi te¤et geçti galiba, ﬂükür! ﬁu ülkeleri, markalar›, ﬂirketleri
da¤›tt›, ﬂunlar-bunlar düzlü¤e ç›kt› vs. Haydi toparlanma sürecine haz›rlanal›m,
sat›ﬂlar›-kazançlar› artt›rmak için neler yapal›m?
2010: Durum fevkalade! ‹yi bir sene kapat›yoruz. Kârl›l›k oranlar› çok yüksek
olmasa da, iﬂsizlik artsa da ekonomik büyümede h›z kesmedik, kesmeyece¤iz.
Sosyal medya, dijital pazarlama önemli. “Aman durmayal›m, ileri!” haline dönüﬂtü.
Reklamlarda, sloganlarda, iletiﬂimde her beﬂ kelimeden birinde muhakkak ‘gelecek’
kelimesi geçer oldu. Gözler geçmiﬂten gelece¤e dönmeye, krizden kurtulma
telaﬂ›ndan, geliﬂmeye, büyüme stratejilerine çevrilmeye baﬂlad›. Giriﬂimcili¤e
teveccüh h›zla artarken, enerji, sa¤l›k, inﬂaat, bankac›l›k, turizm ve özellikle de
internet-teknoloji ilk hareketlenen alanlar oldu.

Daha Fazla Dönüﬂüm
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2008’de daha ortada olmayan Twitter sanki hep varm›ﬂ gibi günlük hayat›m›za
girdi. 10 y›l önce ortal›kta olmayan Google, 2009 ve 2010’da iki y›l üst üste,
dünyan›n en de¤erli markas› haline geldi. Gen kopyalama baﬂar›ld›, ilk insan
yap›m› canl› hücre geliﬂtirildi. ﬁirketler ve bireyler bir y›l içinde Facebook’u en
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önemli iletiﬂim araçlar›ndan biri, sosyalleﬂme ya da onu engelleyen mecralardan
biri olarak de¤erlendirmeye baﬂlad›. Cep telefonlar› h›zla ak›ll›-minik bilgisayarlara,
smart phone’lara, Blackberry, iPhone ve benzerlerine dönüﬂtü. ‹ki yaﬂ›ndaki
çocuklar dahi foto¤raf çekip, e-mail yollamaya baﬂlad›. Daha sadece birkaç kiﬂide
var diyebilece¤imiz say›da iPad olmas›na ra¤men tüm bankalar, yay›n organlar›
vs. iPad uygulamalar›n› haz›rlad›lar ve kullan›ma sundular. Finansal ve al›ﬂveriﬂe
dair günlük, anl›k tüm operasyonlar, h›zla internete taﬂ›nd›. En büyük
bankalar›m›zdan biri, iﬂlemlerinin % 80’ini internet bankac›l›¤› ile yapmakta
oldu¤unu aç›klad›. 3D televizyonlar, holografik ekranlar, genetik tart›ﬂmalar›,
konsollar›n yerine augmented teknoloji kullanan 3D oyunlar, uzaktan e¤itim,
sanal buluna ile video konferansl› toplant›lar vs. yaﬂam›m›z›n parças› oluverdi.
‹ﬂlerini, dükkanlar›n› ‘bulut’a taﬂ›yanlar; ‘sen de gel bak, buralarda imkânlar çok
fazla!’ demeye baﬂlad›. Türkiye sosyal a¤lardaki en aktif ve kalabal›k dijital nüfusa
sahip ülkelerden biri haline geldi.
K›sacas›; 2008’de yeni ama bu defa ‘çok farkl›, hiç öncekilere benzemeyen bir
küresel kriz dönemi’ diye baﬂlayan alg› ve söylemler; 2010’un sonlar›nda yerini
‘dünya yepyeni bir ça¤a geçiyor ve on y›l kadar bu geçiﬂin krizini de¤il, türbülans›n›
yaﬂayacak’a b›rakt›.

Ülkemiz Dünyan›n Gelecekteki Y›ld›z Ülkeleri Aras›nda
Türkiye’miz 2001’de ald›¤› ders ve önlemlerle bu kriz san›lan süreci az hasarla,
büyümeye, yap›sal düzenlemelere devam ederek ak›ll›ca yönetti. ﬁu anda ülkemiz
dünyan›n y›ld›z ülkeleri aras›nda. Jeopolitik, demografik, ekonomik özellikleriyle;
global arenadaki oyuncular nezdinde, her türlü geliﬂme, büyüme senaryosunun
oda¤›nda de¤erlendirilen ülkeler aras›nda.
Kimilerinin geliﬂmekte olan E7’ler (Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, Endonezya,
Meksika ve Türkiye) içinde de¤erlendirdi¤i; baz› kuruluﬂlar›n CIVETS diyerek
bizi Kolombiya, Endonezya, Vietnam, M›s›r, Güney Afrika ve Türkiye diye umut
vaat edenler aras›na ald›¤› ya da BRIC’e (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin) + T
olarak ekledi¤i bir konumday›z.
Yurtd›ﬂ›ndan ›ﬂ›lt›m›za bakan gözler çakmak çakmak. Yat›r›mc›lar›n ilk akl›na
gelen, iﬂbirliklerinde ilk kap› çal›nan, k›sacas› belki de tarihimizin f›rsatlara en
aç›k dönemlerinden birindeyiz... 2011 ve sonras›n› e¤er ak›ll›ca, iyi de¤erlendirirsek;
Türkiye yeniça¤›n yükselen y›ld›z› olmas› beklenen ülkeler aras›ndaki en kuvvetli
adaylardan biri. Bu f›rsat› de¤erlendirmek için gelecekte olmas› beklenenlere
göz atal›m:
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Gelecekle Gelecekler: Yeniça¤ Ne Demek?
Art›k yeni bir ça¤day›z, herkes bunda hemfikir. Peki nedir bu ‘yeniça¤?’
Tar›m, sanayi, bilgisayarlarla baﬂlay›p, internet ve GSM teknolojileri ile bilgiiletiﬂime dönüﬂen dönemleri tamamlay›p, Sibernasyon Ça¤›’na geçti¤imiz ilk
y›llar› yaﬂ›yoruz. Sibernasyon; nano ve genetik teknolojilerinin tüm yaﬂam ve iﬂ
formlar›m›z› bir kez daha de¤iﬂtirip, dönüﬂtürüp, evrensel oyun kurallar›n› baﬂtan
aﬂa¤› yenileyecek; robotlar ve ak›ll› sistemlerle ilk defa yan yana, iç içe çal›ﬂaca¤›m›zyaﬂayaca¤›m›z devrimsel bir dönüﬂüm ça¤›. Her ﬂeyi dijitalleﬂtirebildi¤imiz,
milyarda birlere varan oranda küçültüp, en küçük moleküle ya da DNA formülüne
inebildi¤imiz ve onu yeniden programlayabildi¤imiz bir süreçteyiz. ‹nsanl›k
olarak kudretimiz ve sorumluluklar›m›z hiç bu kadar yüksek seviyede olmam›ﬂt›!
ﬁimdi; bilgi ve teknolojiyi en çok alg›layabildi¤imiz bu yeniça¤da diyebiliyoruz
ki; ‘asl›nda dünyan›n kaynaklar› k›t de¤ilmiﬂ, biz öyle san›yormuﬂuz! Hatta biz,
biter sand›¤›m›z tüm hayati kaynaklar› s›n›rs›z ﬂekilde, yenilenecek biçimde
kullanabilir, üretebilirmiﬂiz...’ Bu alg› ve bak›ﬂ aç›s› oyunun tüm kurallar›n› baﬂtan
aﬂa¤› farkl›laﬂt›racak derecede radikal bir devrimi ifade ediyor!
Her kim; ‘ufak tefek revizyonlarla ve kendine göre yenileﬂmeyi ve yeni baﬂar›
tarifini kotar›r›m’ zannederse, yeniça¤›n kaybedenlerinden olur. Bunda en ufak
bir ﬂüphemiz olmamas› gerekir. O zaman önce ﬂu andaki dünya durumuna göz
at›p, yeniça¤›n yeni gerçeklerine, normlar›na, gerekliliklerine, çoktan f›rlat›lm›ﬂ
iﬂaret fiﬂeklerine do¤ru h›zla ilerleyelim...

Dünyada 2011 ve Sonras› ‹çin Uzgörüler
IMF tahminlerine göre; 2010’da dünya, % 1,15 nüfus art›ﬂ› ile birlikte, % 4,2
ekonomik büyüme gerçekleﬂtirecek. Dünyan›n ortalama kiﬂi baﬂ› milli geliri ise
y›ll›k % 3 artm›ﬂ olacak.
Dünya 2050’ye kadar bilgi, biyo, nano ve biliﬂsel teknolojilerin exponansiyel
h›zla geliﬂti¤i, tüm iﬂ-yaﬂam-e¤itim formlar›n›n de¤iﬂti¤i, insanl›k tarihinin en
zorlu-kritik dönemlerinden birini yaﬂayacak. 2050’ye kadar 9 milyara ç›kmas›
beklenen dünya nüfusunun kaynaklar› tüketme h›z› ve ﬂekli, iklim-do¤a
de¤iﬂiklikleri, terörizm-organize suç ve felaketlerin devam› ve birbiri ile etkileﬂimli
art›ﬂ› sürerse, önümüzdeki 5-10-20 ve 30 y›l içinde, dünyan›n sürekli bir türbülans,
transformasyon ve kaos içinde olaca¤›n› kestirmek zor de¤il.
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Önceki ça¤larda, hatta yak›n zamanlara kadar; ulus devletler, s›n›rlar, birtak›m
ekonomik ve co¤rafi ülke birlikleri, dayan›ﬂma anlaﬂmalar› ortak politikalarla
sanki kendilerini dünyan›n bir k›s›m dertlerinden koruyabilir veya üstünlükler
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sa¤layabilir zannediliyordu. Oysa tüm dünya fark›nda ki ülke-devlet-millet-s›n›rlarpaktlar vs. art›k eskisi kadar belirleyici, ayr›ﬂt›r›c›, en az›ndan sürekli olam›yor.
‹yi-kötü her türlü etki ve durum çok k›sa bir sürede tüm dünyan›n ortak meselesi
haline geliyor. ‘Hepimiz asl›nda dünya vatandaﬂ›y›z. Daha iyi bir gelecek ve
sürdürülebilirlik için birbirimize ba¤l›y›z’ fark›ndal›¤› giderek yükseliyor. Bu
nedenle Türkiye hizmet sektörü 2023 baﬂl›kl› bir konuyu irdelerken, dünyan›n
gelece¤ine, fütürist bak›ﬂla, hayati aç›lardan göz atmak gerekiyor. Çünkü ancak
küresel yap›n›n içinde kendimizi konumland›rabilirsek, en baﬂta belirtti¤imiz
‘y›ld›z kazananlardan’ olma ihtimalimiz var.
Fütürist bak›ﬂ derken; gelece¤in tahmin de¤il, tasarlanabilir oldu¤unu kabul eden
ve bunu yaparken uzgörülü sürdürülebilir stratejik senaryolarla planlamac› bak›ﬂ›
kastediyoruz. Ayn› zamanda uzak, uzman ve uzlaﬂmac› yaklaﬂ›ma vurgu yap›yor,
uzlaﬂman›n da zamansal, disiplinler aras›, insanlar aras› olmas› gere¤inin alt›n›
çiziyoruz.

Ölçek: Aﬂ›r›
Gelecek 10-20 y›lda, tüm toplumlar “her ﬂeyin aﬂ›r›l›¤›” ile baﬂa ç›kmay› ö¤renmek
zorunda kalacak. Birçok kayna¤›n tükenmeye yüz tuttu¤u bir dönemi atlatmaya
çal›ﬂaca¤›z. Bugün akl›m›za gelmeyen pek çok uzmanl›¤›n kar›ﬂ›m›ndan oluﬂan
yeni uzmanl›klar›n türedi¤ine, geliﬂti¤ine ﬂahit olaca¤›z. Örne¤in, yak›n bir
gelecekte, bir fizikçinin, ekonomi ile ilgili tavsiyelerde bulunmas› normalleﬂecek;
karma disiplinlerin uzmanlar› hepimize rehberlik edecek. Yeni tür uzmanl›klar;
tah›l›n geneti¤i ile oynanmas›, iklimsel de¤iﬂimlere karﬂ› direnç, atmosfere sal›nan
karbon miktar›n› düﬂürme gibi kritik çevresel ve kaynak sorunlar›n› çözümünde
etkin rol oynayan yeni otoriteler haline gelecekler. Yeniça¤›n en h›zl› geliﬂecek,
dönüﬂecek hizmet alanlar›nda biri de sektörel akreditasyon ve sertifikasyon
uzmanl›klar› olacak.

‹ﬂ ve Ekonomi
Nano ve genetik geliﬂmelerle, önümüzdeki 10 y›lda tüm sektörlerdeki materyal
teknolojisi de¤iﬂece¤i için, materyalin ürüne, hizmete dönüﬂmesini sa¤layan tüm
servisler de evrim geçirecek ve geçirmek zorundad›r.
Öncü sektörler; enerji, sa¤l›k, g›da, h›zl› tüketim, e¤itim, bankac›l›k, otomotiv,
tekstil, inﬂaat, ulaﬂ›m, haberleﬂme-medya, turizm-e¤lence vs. demekle beraber,
hepsi birbiriyle etkileﬂim içinde oldu¤u için sektörel dönüﬂümler asl›nda eskisi
kadar birbirinden keskin hatlarla ayr›ﬂamayacak. Her ﬂey büyük bir h›zla topyekûn
ve yepyeni alanlara do¤ru olacak.
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Fizikçiler, yar›n›n ekonomik tahmincileri olma yolunda. Ortalamalara dayanan
ekonomistler ekono-fizikçilere dönüﬂecek. Çünkü; ekonomik olaylar› uzgörmede;
karmaﬂ›k sistemleri, geri besleme döngülerini, ard›ﬂ›k etkileri, irrasyonel karar
verme süreçlerini ve baﬂka istikrar bozucu etkileri de de¤erlendirmeye almak
zorunlu hale gelecek.
2020-2040 aras›ndaki iki on y›ll›k dönem, do¤al kaynak k›tl›¤›n›n “her ﬂeyin tepe
noktas›” ile karﬂ›laﬂt›¤› zamana denk gelecek. Antimon (yar› iletkenlerin üretimi
için gerekli olan stratejik bir mineral) arz›, 2020 ila 2040 y›llar› aras›nda zirve
yapacak. Tantal (kapasitör ve rezistans üretimi için gerekli), 2025 ila 2035 aras›nda
tepe noktas›na ulaﬂacak. Çinko (batarya üretiminde önemli bir metal) ise 2025
ila 2035 aras›nda tepe noktas›na ulaﬂacak.
2050 y›l› ve sonras›n›n k›tl›k sonras› iﬂ çevresi, yeni iﬂ modellerinin ortaya
ç›kmas›na sebep olacak. Endüstriyel üretimin birçok bölümünün biliﬂim
teknolojisinin alan›na girmesiyle birlikte dijitalleﬂtirme veya “atomu bitlere
dönüﬂtürme” yetisi, giderek k›tl›¤› iﬂ denkleminden uzaklaﬂt›racak.
Geliﬂen endüstriler, görülmemiﬂ bir global ekonomik büyüme ve kalk›nma
döneminin yolunu açacak. Nanoteknoloji, güneﬂ ve rüzgâr enerjisi, su kaynaklar›
sistemleri ve tuz giderme tesisleri, uzay turizmi ve çevresel restorasyon gibi
alanlar dünya çap›nda milyarlarca yeni iﬂ, hizmet alan› geliﬂtirecek.
‘Sözde çevrecili¤e’ karﬂ› tepkiler yükselecek. Somut çevresel faydalar› olmayan
ürünlerin “do¤al” gibi anlams›z terimlerle etiketlenmesi, gerçek çevre dostu
iﬂletmeleri desteklemek isteyen tüketicilerin tepkisine neden olacak. Üreticiler;
‘suda eriyebilen plastik ambalaj kullanmak’ gibi sürdürülebilirlik ilkesini gözeten
ürünler geliﬂtirmek zorunda kalacaklar.

Bilgisayar ve Otomasyon
Düﬂünce gücümüzle da¤lar› yerinden oynatmak mümkün olmayabilir, fakat
robotlar bizim zihinsel komutlar›m›z› bekliyor olacak. Geliﬂtirilmiﬂ beyin-bilgisayar
arayüzleri kullan›c›lar›n bir robot kolu kullanmalar›na imkân verecek. Robot
protezler için arayüzler geliﬂtirilecek, böylece kullan›c›lar zihinlerini kullanarak
kendi yapay uzuvlar›n› yönetebilecekler.
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‹nternet daha ak›ll›, hatta duygulu olacak; istenilen her ﬂey daha az zaman
harcayarak, çok daha kolay aran›p bulunacak. Anlamland›rmaya ve bulunanlar›
kullanarak yeni ﬂeyler yaratmaya daha fazla zaman ayr›labilecek. “Tank” terimini
arad›¤›n›zda, internet sizin silahl› bir arac› m› yoksa petrol saklamak için bir ﬂeyi
mi kastetti¤inizi bilmez. Semantic web (daha ak›ll›, duygular› da ö¤renmeye
baﬂlam›ﬂ web) için arama motoru geliﬂtiricileri; programlar›na kelimelerin di¤er
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aray›c›lar aras›ndaki popülaritesinden ziyade nas›l kullan›ld›klar›na dayal› olarak
anlamland›rmay› ö¤retmeye baﬂlad›lar bile.
Bir “Skinput” bilgisayar arayüzü, sanal bir klavyeyi avucunuzun içinde taﬂ›man›za
olanak verecek. Carnegie Mellon araﬂt›rma ekibi taraf›ndan geliﬂtirilen cihaz,
sanal klavye ekran›n› yaratan küçük bir projektörden ve cildinizin belirli k›s›mlar›na
dokunan parma¤›n›z›n sesini tan›yan bir sensörden oluﬂuyor. Bu tür ürünlerin
demo videolar› Youtube’da çoktan yay›nlanmaya baﬂlad›.
Ak›ll› tekstiller sayesinde gelecekte müzisyenler “kendilerini çalabilecek”. ‹sveç
Tekstil Okulu’nda baz› ö¤renciler taraf›ndan geliﬂtirilen prototip giysilerde kumaﬂ›n
içine iﬂlenmiﬂ sensörler, dokunuldu¤unda arp benzeri sesler üretiyor.
Gelecekte savaﬂlar daha az ölümcül olacak, çünkü yüksek riskli pozisyonlara
daha az insan birlikleri yerleﬂtirilecek. MIT’nin ‹nsan ve Otomasyon Laboratuvar›nda,
otomatik muharebe robotlar›; özellikle kentsel savaﬂlarda orduya yard›m etmek
ve asker kay›plar›n› azaltmak için geliﬂtirildi. GPS araçlar› ve robot askerler kargo
taﬂ›ma, may›n temizleme veya ulusal s›n›rlar› gözetleme gibi birçok tehlikeli
misyonu üstlenecekler. Sonuçta, gelecekte teknoloji herkesin bekledi¤i gibi
savaﬂlarda daha çok insan ölmesine de¤il, hiç ölmemesini sa¤layan bir unsur
olacak.

E¤itim
S›n›f içi - s›n›f d›ﬂ› kavram› aras›ndaki ay›r›m ortadan kalkacak. Hiper ba¤lan›l›rl›k
ça¤›, ço¤u profesyonelin kariyer ve kiﬂisel hayatlar›n› harmanlanm›ﬂ bir mozaik
ﬂeklinde örgülendirmelerini gerektirecek. Çal›ﬂma ve boﬂ zaman haftan›n her
gününde uyan›k olunan saatlerle iç içe geçecek, ö¤rencilik hayat› da ayn› trendi
yans›tacak. Bu ﬂekilde, kendi kendine ö¤renme, gelece¤in ö¤retilen en önemli
becerisi olacak.
Gelecekte, PhD unvanl› kiﬂilerin say›s› çok artacak. Ulusal Bilim Vakf›’n›n
“Kazan›lan Doktoralar” araﬂt›rmas›na göre, ABD’de verilen doktora dereceleri
alt› y›l boyunca giderek artarken, 2008 y›l›nda 48.802 ile rekora ulaﬂm›ﬂ durumda.
Bu derecelerin yaklaﬂ›k üçte biri geçici vize sahiplerine gitti. Bilgisayar bilimleri
ve mühendislik dal›ndaki doktoralar son on y›lda % 20’den fazla artt›. E¤itim
d›ﬂ›nda hümaniter PhD unvanlar› ise azald›.
Çin, internet üzerinden büyük ölçekli e¤itim konusunda öncü olabilir. Fakir k›rsal
iﬂgücünü e¤itmek gibi bir sorunla karﬂ› karﬂ›ya olan, fakat ö¤retmen kadrolar›
yeterli olmayan Çin; halk›n›n ço¤unu internet üzerinden e¤itme baﬂar›s›n› gösteren
ilk ülke olabilir. 2003 ila 2007 y›llar› aras›nda Çin, k›rsal kesime yönelik uzaktan
e¤itim projelerine 1 milyar dolar civar›nda harcama yapt›.
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Sosyal a¤lar, daha iﬂbirlikçi bir ö¤renme ﬂeklini kolaylaﬂt›rabilir. ‹nternet kuﬂa¤›,
teknolojileri hem sosyalleﬂme, hem de çal›ﬂma ve ö¤renme için kullanacak.
Bunun sonucunda yeni nesillerin problemlere yaklaﬂ›mlar›; rekabetçi olmaktan
ziyade, ekip çal›ﬂmas›na dayal›, paylaﬂ›mc› biçimde geliﬂecek. Dolay›s›yla
ö¤retmenler, “talim terbiye, sahnede bilge” tutumuna dayal› pedagojik modelden
vazgeçmek zorunda kalacak. Yöneticiler de ancak çal›ﬂanlara partner, paydaﬂ
gözü ile bak›p, kendi kendine organizasyon için daha fazla özgürlü¤ü teﬂvik
ederse baﬂar›l› olabilecek.
Gelece¤in CV’leri sosyal becerileri de içine alacak ﬂekilde geniﬂleyecek. Sosyal
a¤ ça¤›, üç temel becerinin (okuma, yazma, aritmetik) haricinde öz disiplin,
sorumluluk bilinci ve medya okur-yazarl›¤› gibi sosyal becerilerin hayati önem
kazanmas›n› da beraberinde getirecek. E¤itim; grup çal›ﬂmalar›, s›n›f içi tart›ﬂmalar
ve ö¤rencilerin ders materyali ile etkileﬂime girmesine olanak sa¤layacak baﬂka
al›ﬂt›rmalar yapmak gibi daha aktif ö¤renme ﬂekilleri içerecek.
2020’de okullar; ö¤rencilerin kitap, kalem, kâ¤›tla okumas› ve yazma oran›n›n
h›zla azalaca¤›, dijital olmayan mecralar›n ço¤alaca¤› ortamlara dönüﬂecek.
E¤itimciler ve ö¤renciler, zekân›n en iyi dijital ve dijital olmayan araçlar›n kar›ﬂ›m›
ile oluﬂtu¤unun fark›nda olarak, dijital olmayan alan› müfredat›n önemli bir
parças› olarak kabul edecek.
Mesajlaﬂma, mikro bloglama ve online araçlar›n aﬂ›r› kullan›m› ö¤rencilerin yazma
ve akademik performanslar›n› olumsuz yönde etkileyecek. Ö¤renciler klavye
baﬂ›na geçip yazmaya baﬂlad›klar›nda, bezgin bir yazma tarz›na do¤ru kay›yorlar.
K›saltmalarla ve imla hatalar›yla yetiﬂen çocuklar ço¤ald›kça, üniversitelerin bu
tür becerileri kazand›racak haz›rl›k s›n›flar› ve iﬂyerlerinde de çal›ﬂanlar için daha
fazla yazma koçu iﬂe al›nacak.
Gelece¤in üniversite kampusunda s›n›flar›n önemi kalmayacak. Gelecek kuﬂak
üniversite ö¤rencileri istedikleri yerde yaﬂay›p, istedikleri kadar dersi (hatta
derslerin tamam›n›) online olarak alacaklar. Dereceleri uluslararas› akreditasyon
kuruluﬂlar› taraf›ndan onaylanm›ﬂ olacak. Fakat küreselleﬂmiﬂ bir e¤itim ortam›nda
bile ö¤renciler, bir kampus toplulu¤unda baﬂka ö¤rencilerle birlikte olmak,
sosyalleﬂmek, insani ihtiyaçlar›n› gidermek, paylaﬂmak isteyecekler.

Enerji
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Elektrikli araçlara geçiﬂ, enerji sorununu çözmeyecek. Bu geçiﬂ, karbondioksit
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Fizyona Karﬂ›l›k Fosiller: Nükleer enerji yak›nda, petrolün önüne geçebilir. Baﬂta
elektrik olmak üzere enerji talebi h›zla artmaya devam edecek, fakat bu gücü
hangi kaynak sa¤layacak? Fosil yak›tlar, karbondioksit kirlenmenin % 90’›n›n
sorumlusu olarak suçlan›yor, güneﬂ veya rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji
kaynaklar› henüz anayük enerji kadar güvenilir de¤il, dolay›s›yla nükleer enerji,
günümüzde dünya elektrik ihtiyac›n›n % 16’s›n› karﬂ›larken 2030’a kadar yaklaﬂ›k
% 30’unu karﬂ›lamas› bekleniyor.
Elektrikli araçlar sayesinde fosil yak›tla çal›ﬂan araçlar kullan›mdan kalkabilir.
ABD, 21. yüzy›l›n ortalar›nda, petrolle çal›ﬂan araçlar› daha dayan›kl› ve daha
az bak›m gerektiren elektrikli araçlarla ikame etmeyi planl›yor.
2020’lerde alternatif enerji türleri fosil yak›tlar›n yerini alacak. Bu, Çin’in ve
Hindistan’›n kömür santralleri konusunda ›srarl› olmas› halinde bile böyle olacak.
Bu inatlaﬂma, baﬂa ç›k›lamamas› durumunda küresel bir gerginli¤e do¤ru gidebilir.
Baﬂa ç›k›labilirse, yeni pazarlar ve geliﬂmeler için lokomotif olabilir.
Sim, güneﬂ enerjisi sa¤layabilir. Sim parças› boyutundaki fotovoltaik piller
tekstillerin içine iﬂlenerek neredeyse her zaman, her yerde mevcut bir mobil
enerji kayna¤› olarak kullan›labilir. Sandia Ulusal Laboratuvarlar›’nda geliﬂtirilen
bu küçük piller, ola¤an mikro-elektromekanik sistem (MEMS) teknikleri kullan›larak
seri olarak üretilebilece¤inden güneﬂ enerjisinin maliyetini de düﬂürebilir.
Alternatif enerji kaynaklar›n›n giderek artan rekabeti, petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ›
kontrol alt›nda tutacak. Nükleer enerji, bütün dünyada h›zla büyüyor; örne¤in
Rusya’da 2030’a kadar 26 nükleer santralin daha kurulmas› planlan›yor. Güneﬂ,
jeotermal, rüzgâr ve dalga enerjileri de ayn› ﬂekilde petrole olan ba¤›ml›l›¤›
azaltmaya yard›mc› olacak. 2060 y›l›na kadar ise çevreyi kirletmeyen hidrojen
ekonomisi, maliyetli fakat uygulanabilir hale gelebilir.

Çevre
Daha fazla nükleer santral inﬂa ediliyor, fakat bu karbondioksit kirlenmeyi
azaltmaya yetmeyebilir. 2007 y›l› sonunda, dünyada çal›ﬂ›r halde olan 439 nükleer
santral mevcuttu. Dünya çap›nda 25 ülkede 112 yeni santral kurulmas› planlan›yor,
ancak eleﬂtirenler, nükleer enerjinin belirgin bir ﬂekilde karbon emisyonunu
azaltmaya katk›s›n›n olabilmesi için 2000 civar›nda yeni reaktöre ihtiyaç oldu¤u
görüﬂünü savunuyor.
Dünya okyanuslar›ndaki ölü bölgeler h›zla büyüyen bir çevresel krizdir. Tatl›
su kaynaklar›n› ve k›y› ekosistemleri kirleten çok fazla hayvansal gübreye ve
tar›m gübresine izin veren endüstriyel tar›m; bal›klar›n, kabuklular›n ve di¤er
deniz canl›lar›n›n ihtiyaç duyduklar› oksijenin tükenmesi anlam›na gelen
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kirlenmenin baﬂl›ca sorumlusu olarak görülüyor. Gelecek y›llarda çözülmesi
gereken en önemli sorunlardan biri olarak gündemimizde olacak.
Günümüzde koruma alt›nda bulunan birçok tür, ani bir felaket sonucunda yok
olabilir. 5000’in alt›nda olan her tür yok olma tehlikesinden sadece tek bir felaket
uzakta. Geniﬂ yaﬂam alanlar›n›n geri verilmesini ve kalan türlerin s›k› bir ﬂekilde
koruma alt›nda tutulmas›n› sa¤layan programlar sayesinde birçok tür uçurumun
kenar›ndan dönebilir.
Dünya çap›nda bir dalga etkisi ortaya ç›kabilir. Uzun yazlar, küresel ›s›nma; türü
azalmakta olan ve baﬂka hayvan türlerinin temel besini olan bu hayvanlar›n
üremesi için daha az zaman demek. Arktikte h›zla de¤iﬂen iklim ve yok olan
türler, hayvan davran›ﬂlar›n›n iklim de¤iﬂimlerine ba¤l› olarak nas›l de¤iﬂece¤ine
dair çok önemli iﬂaretler veriyor.
Arktik eridikçe, Avrupa donacak. ‹klim de¤iﬂiminin etkileri enleme göre de¤iﬂir.
Arktik bölgedeki deniz buzlar›n›n erimesi büyük bir ihtimalle Avrupa, Do¤u Asya
ve Kuzey Amerika’n›n do¤usunda k›ﬂlar›n daha sert ve karl› geçmesine sebep
olacak.
CO2 oran›ndaki art›ﬂlar, GDO’lu ürünlere ve yabani otlara yar›yor. Atmosferdeki
karbondioksitin; geneti¤i de¤iﬂtirilmiﬂ soya fasulyesinin ve bunlar›n direnç
göstermeleri için de¤iﬂtirildikleri yabani otlar›n büyümesini h›zland›rd›¤› ortaya
ç›kar›ld›. H›zl› büyüyen bu istilac› yabani otlar, 2050’ye kadar milyonda 550
parçac›¤a ç›kmas› öngörülen CO2 oranlar›ndan bile daha büyük bir sorun haline
gelebilecek.
Koruma çabalar› iﬂe yaramazsa Aral Denizi 2020’ye kadar kurumuﬂ olacak. Bir
zamanlar dünya üzerindeki dördüncü büyük göl iken, Aral son birkaç on y›lda
dramatik bir ﬂekilde küçüldü. Onu eski haline getirme çabalar›ndan biri, Aral’›n
daha küçük fakat az kirlenmiﬂ ve tuzlu kuzey k›sm›n› güney k›sm›ndan ay›racak
bir baraj›n yap›lmas›yd›.

Beslenme ve Tar›m
Tar›m ürünlerinin geneti¤i, iklim de¤iﬂimine karﬂ› dirençli olmalar› için de¤iﬂtirilecek.
Tar›m alan›nda çal›ﬂan bilim insanlar›, bitkilerin içinde bulunan ve onlar›n ›s›
de¤iﬂikliklerini alg›lay›p uyum sa¤lamalar›na yarayan “termometre” genini izole
ettiklerine inan›yor. Bu geni buluﬂ; her türlü iklim koﬂulunda yetiﬂebilecek ürünler
yaratabilir.
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çevrecilerin hedefi oldu, fakat baz› bilim insanlar› da bu ürünlerin say›s›z faydalar›
oldu¤unu savunuyor. Örne¤in, topra¤›n iﬂlenmesini gerektirmeden büyüyebilecek
ﬂekilde de¤iﬂtirilmiﬂ ürünler (genetik olarak yeni türlerin yarat›lmas›yla mümkün),
topraktaki karbonun atmosfere sal›nmas›n› engelleyebilir.
Bina içi dikey tar›m sayesinde kentler kendi kendini geçindirebilecek. Yak›nda,
komple katlar› g›da yetiﬂtirmeye ayr›lm›ﬂ “yaﬂayan” gökdelenler kentlerde yerlerini
alabilir. Giderek kentleﬂen bir gelecekte, böylece g›da yetiﬂtiricileri ile tüketiciler
birbirlerine daha yak›n; ayr›ca “ekilebilir arazi” üçüncü bir boyuta do¤ru geniﬂlemiﬂ
olabilir. Yani; gö¤e do¤ru. Bir bloktaki 30 katl› bir gökdelen, ﬂu an mevcut
teknolojileri kullanarak potansiyel olarak 50.000 ‹stanbulluyu doyurabilir.
Dünya, yeni bir g›da güvensizli¤i ça¤›na ad›m att›. Yükselen g›da fiyatlar›, aç
insanlar›n say›s›ndaki h›zl› art›ﬂ ve toprak ve su kaynaklar› için rekabetin giderek
yo¤unlaﬂmas›, uluslar›n kendi s›n›rl› kaynaklar›n› daha iyi yönetmesi gerekti¤i,
aksi takdirde g›da k›tl›¤› ile karﬂ› karﬂ›ya kalabilecekleri anlam›na geliyor.
Akiferlerden1 aﬂ›r› çekim yap›lmas›, potansiyel bir g›da krizine yol açabilir. Birlikte
toplam dünya nüfusunun yar›s›na sahip ülkelerde su düzeyleri düﬂüyor. Tahminen
400 milyon insan (bunlar›n 175 milyonu Hindistan’da ve 130 milyonu da Çin’de
olmak üzere) halen aﬂ›r› çekime dayal› çiftlikler ve süreçler sayesinde besleniyor.
Suudi Arabistan, ana akiferinin büyük ölçüde tükenmiﬂ olmas› nedeniyle 2016’ya
kadar ekin üretimini aﬂamal› olarak azaltarak durduraca¤›n› ilan etti.

Yaﬂam Alanlar›
Otomobilin yeniden tasarlanmas› daha sürdürülebilir kentler yarat›lmas›nda
katk›da bulunabilir. Dünya üzerinde 7,8 milyar insan›n hizmetindeki 800 milyon
araba ile kiﬂisel ulaﬂ›m araçlar› halen hayat›m›zdaki dominant güç. Fakat 2020’ye
kadar, petrolle çal›ﬂan özel arabalardan, ortak kullan›ml› elektrikli araçlara geçiﬂ
yapaca¤›z. ﬁehir kullan›m› için çok daha küçük, hafif ve enerji tasarruflu araçlar›n
geliﬂtirilmesi ve bu tür araçlar›n özel mülkiyetten ziyade ortak kullan›ml› olmas›n›
kolaylaﬂt›racak a¤lar›n yarat›lmas› sayesinde, kentsel tasar›m radikal bir ﬂekilde
de¤iﬂime u¤rayabilir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerdeki kentler, geliﬂmekte olan ülkelerdeki biçimselli¤i olmayan
kentlerden sürdürülebilirli¤i ö¤renebilir. Varoﬂlarda, gecekondularda ve gettolarda
yaﬂayan insanlar, daha varl›kl› kiﬂilere k›yasla kaynaklar› ve eﬂyalar› daha verimli
kullanmay› ve yeniden kullanmay› ö¤rendi. Mahalleler yo¤un ve yürünebilir,

1. Akifer; suyun çok uzak mesafelere gitmesini sa¤layan, yeralt› sular›n› p›narlara ve kuyulara
ileten gözenekli toprak ya da jeolojik oluﬂum.
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ticari ile konut fonksiyonlar› birbirinden ayr› de¤il, birbirine kar›ﬂm›ﬂ bir halde
bulunuyor.
Gelece¤in binalar› daha az gürültülü olabilir. Yeni geliﬂtirilen ses eﬂleﬂtirme
yaz›l›m›n› kullanan mimarlar, bir odan›n içinde geçen konuﬂmalar›n anlaﬂ›lamaz
hale geldi¤i gürültülü noktalar› görüp, oda ﬂeklini ve malzemeyi de¤iﬂtirerek
toplant› alanlar›, aç›k ofisler ve hatta kafeleri bile konuﬂmaya daha elveriﬂli
ortamlar haline getirebilecekler.
Yap› tasar›m›na ve peyzaja yeni yaklaﬂ›mlar sayesinde yang›n tehlikesi bulunan
bölgelerdeki ev sahipleri korunacak. Ormanl›k alanlarda ve savanlarda2 insan
yerleﬂiminin giderek artmas›yla birlikte mimarlar›n, alev almaz yap› malzemesi,
bol havaland›rma ve ›s›ya dayan›kl› pencereler gibi “ateﬂe duyarl›, ak›ll›” yap›lar
kullanmas› yayg›nlaﬂacak. Peyzaj uzmanlar› alevleri besleyecek ve yayacak
bitkileri binalar›n çevresinden uzak tutma konusunda uzmanlaﬂacaklar.
Gelece¤in ak›ll› evinde duvarlar birbirleriyle, pencerelerle, TV ve buzdolab› ile
konuﬂacak. Uzun zamand›r hayalini kurdu¤umuz ak›ll› ev rüyas›n› gerçekleﬂtirmenin
anahtar›, nesnelerin internetini yaratmaya ba¤l›. Evimizde kulland›¤›m›z çok
say›daki cihaz aras›nda bir a¤ kurmak, oyun platformlar›ndan buzdolaplar›na
kadar farkl› üreticilerin cihazlar›yla uyum sa¤layabilecek aç›k kaynak kodlu özel
bir yaz›l›m a¤› yaratmak çok uzak görünmüyor.
Yak›nda “ak›ll› kentler” ortaya ç›kabilir. Sensör toz, tümleﬂik bilgisayarlar, artt›r›lm›ﬂ
gerçeklik ve baﬂka bir sürü geliﬂen teknolojiler, kentleri dijital ortamlar olarak
yap›land›rma potansiyeline sahip.
Mimarlar, bina tasar›mlar›nda iklim modellerine ihtiyaç duyacak. Binalar›n ço¤u,
bulunduklar› lokasyonun hava durumu tarihçesine göre inﬂa edilir. ‹klim de¤iﬂimi
yüzünden yüzy›l›n ortalar›na do¤ru, küresel iklim de¤iﬂiklikleri bu verileri geçersiz
k›lacak. Bu yüzden binalar›n enerji tüketimi, sel savunmas› ve di¤er iklime ba¤l›
etkilere yönelik dramatik ﬂekilde de¤iﬂen ihtiyaçlara uyum sa¤layacak ﬂekilde
inﬂas› en kritik bilgilerden biri olacak.

Sa¤l›k ve T›p
Üstün kaliteli t›bbi teﬂhis ekipmanlar› telefonunuzda bulunacak. Yeni bir aplikasyon,
iPhone’un dahili mikrofonunu kullan›c›n›n kalp at›ﬂlar›n›n net sinyallerini almak
ve gerçek zamanl› olarak da bir kardiyolo¤a iletmek üzere kullan›yor.
iStethoscope’un mucidi Peter Bentley, tan› amaçl› aplikasyonlar›n geleneksel
t›bbi ekipmanlar›ndan hem daha güçlü, hem de daha ucuz oldu¤u, hatta er ya
da geç çeﬂitli t›bbi aletleri herkesin cebine koyaca¤› görüﬂünde.
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Bilim adamlar›, meme kanserinin tedavisinde milyarlarca dolarl›k ilaç ﬂirketlerinden
daha büyük rol oynayabilir. Dünya çap›ndaki gönüllüler, online olarak tek bir
sorunun çözümü üzerinde çal›ﬂarak ilaç geliﬂtirme alan›nda devrim yaratacaklar.
Aç›k eriﬂim sayesinde fikir paylaﬂ›m›, protokol ve araç yay›nlama, sonuç do¤rulama,
kötü tasar›mlar› eleme, en iyi uygulamalar konusunda haberleﬂme vb. kolaylaﬂacak.
Genetik olarak bireyselleﬂtirilmiﬂ ilaçlar, ilaç geliﬂtirme maliyetlerini düﬂürecek.
Hücrelere yaz›l›m haz›rlamak anlam›na gelen, DNA sentezine dayal› bir genetik
mühendisli¤i teknolojisi olan sentetik biyoloji, biyomühendisli¤in maliyetini
birkaç basamak aﬂa¤›ya çekecek.
Aﬂ›yla fobilerin hakk›ndan gelinebilir. Hiroshima Üniversitesi’nde Japon bal›klar›
üzerinde yap›lan deneylerde, anestezik lidokain enjekte edilen bal›klar›n kalp
at›ﬂlar›nda sakinleﬂme görüldü, bu da insanlar›n irrasyonel korkular›n› yenmelerine
yard›m etmek konusunda umut veriyor.
Geliﬂmiﬂ nanorobot ilaçlar yard›m›yla yap›lacak klinik tedaviler 2020’lerde
baﬂlayabilir. Ayn› genetik etkilere sahip ilaçlar› yazmaktan ziyade gelece¤in
doktorlar›, dijital hassasiyetle hareket eden, yan etkileri olmayan ve yapt›klar›n›
detayl› olarak doktora rapor edebilecek nanorobot tedavileri reçeteleyecek.
Oynayacak daha güvenli yerlerin temin edilmesiyle çocukluk obezitesi trendleri
tersine çevirilebilir. Kâr amac› gütmeyen KABOOM! organizasyonuna göre,
Amerikal› çocuklar›n tavsiye edilen günlük 60 dakikal›k fiziksel aktiviteye
ulaﬂamamalar›n›n bir sebebi, yürüme mesafesindeki oyun parklar›n›n eksikli¤i.
Grup geçti¤imiz günlerde, yerel gruplar›n geliﬂtirdi¤i, oyun oynamay› teﬂvik edici
yarat›c› fikirlerini onurland›rmak amac›yla bir kampanya baﬂlatt›.
Psikiyatristler, depresyon yerine karakter zay›fl›¤›n› ve akut öz yönelimlilik
eksikli¤ini tedavi edecek. St. Louis’deki Washington Üniversitesi’nden Robert
Cloninger, ruh sa¤l›¤› doktorlar›n›n, on y›llard›r az etkiyle hastalar› psikotropik
ilaçlarla bunaltt›klar›n› belirtiyor. Baz› insanlar sadece genetik olarak daha mutlu
olmaya yatk›n olabilir. Cloninger, klinik tedavinin ancak genel olarak daha doyumlu
bir yaﬂama ulaﬂmas› için hastan›n kiﬂilik geliﬂimini ve öz yönelimlili¤ini iyileﬂtirerek
fark yaratabilece¤i. Nörobilim gelecekte, bugün baﬂ edemedi¤imiz pek çok
psikolojik ve psikiyatrik sorunu çözebilecek çal›ﬂmalar› yapmaya baﬂlad› bile.

Bilgi Toplumu
Dijital izler ortadan kalkacak m›? ‹letiﬂim teknolojileri, an›nda piﬂman olaca¤›n›z
kelimeleri söyleyivermenizi kolaylaﬂt›r›yor. Bu nedenle Washington Üniversitesi’ndeki
bilgisayar bilimcileri e-posta, sohbet mesajlar› ve Facebook yaz›lar›na son kullanma
tarihi koymak için bir yol oluﬂturdular. Vanish ad› verilen sistem mesajlar› ﬂifreliyor
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ve verileri dosya paylaﬂ›m a¤lar›ndaki çeﬂitli bilgisayarlara paylaﬂt›r›yor. A¤da
devir oldukça kullan›c›lar kendi paylar›na düﬂen ﬂifreli anahtar› beraberlerinde
götürüyor ve mesaj› çözülemez hale çeviriyor.
Yaz›l› kelimeler 2050 y›l›na kadar kullan›mdan kalkabilir. Fütürist William
Crossman’a göre web surfing, internet video, bilgisayar oyunlar›, mesajlaﬂma ve
Twitter; metin okuryazarl›¤›nda belirgin ve global bir düﬂüﬂe yol açacak. Geleneksel
okuma, düﬂünme ve araﬂt›rma becerilerinden uzaklaﬂma yönündeki bu trend
muhtemelen önümüzdeki birkaç on y›ll›k dönemde daha görsel iletiﬂim araçlar›na
do¤ru bir yönelmeye neden olacak. Yeni iletiﬂim araçlar› geliﬂtirildikçe, yeni
nesil kullan›c›lar yaz›l› kelimeler dahil eski biliﬂim teknolojilerini giderek daha
çok reddetme e¤iliminde olacak.
Arama motorlar› yak›nda sadece metin de¤il, sesli ve görsel sonuçlar› da verecek.
Televizyon yay›nlar› ve di¤er kay›tlar, ak›ll› analiz merkezleri taraf›ndan geliﬂtirilen
programlar kullan›larak derlenip dönüﬂtürülebilir. Art›k daha çok insan kameralar›n
ve mikrofonlar›n karﬂ›s›nda daha fazla zaman harcad›¤›ndan ve bu kay›tlar›n
ço¤u çevrimiçi ortama girdi¤inden, konuﬂulan söz bazl› bir arama motoru, ak›ll›
telefonu olan birinin mikrofon bulunan herhangi bir yerde iki kiﬂi aras›nda
kaydedilen herhangi bir konuﬂmay› aray›p bulmas›na imkân tan›yabilir.
Hayat›m›z›n daha büyük bölümünü çevrimiçi geçirdikçe yeni suç türleri ortaya
ç›kacak. Sosyal a¤ siteleri ve di¤er çevrimiçi topluluklar, insanlar›n gerçek
hayatlar›n› yans›tacak ﬂekilde do¤ru ve yanl›ﬂ davranmalar›na izin veriyor. Taciz,
doland›r›c›l›k ve fiziksel, parasal veya duygusal anlamda zarar veren di¤er suçlar
çevrimiçi ortamda ço¤alacak. Toplum ve hukuki yapt›r›mlar, bireysel ve kurumsal
sorumluluk ve suç anlay›ﬂlar›n› geniﬂletmek zorunda. Tekno-Hukuksal
düzenlemelere ihtiyaç her geçen gün artacak.
‹letiﬂim konusunda a¤›rl›kl› ve uzun süreli olarak internete ba¤l› kalmak, düﬂünme
kabiliyetimizi azaltabilir. Araﬂt›rmac›lara göre; web surfing’in ve “google’laman›n”
gözlemlenebilen ve ölçülebilen nörolojik etkileri var. Arad›¤›m›z› bulma konusunda
ustalaﬂmam›za karﬂ›n, içeri¤i ve derin anlam›n› ifade etme, sentezleme ve analiz
etme konular›ndaki yetkinliklerimizi köreltiyoruz. Baz› uzmanlar, “interneti ne
kadar çok kullan›rsak, beynimizi dikkatimizi da¤›tmas› için o kadar e¤itmiﬂ
oluyoruz” diye belirtiyor. Yeni araçlar›n etkin kullan›m›n› ö¤renmek yeniça¤
insanlar›n›n en önemli mücadele alan› olacak gibi görünüyor.

Yaﬂam Tarzlar› ve De¤erler
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Toplumlar›n dini aﬂan ortak de¤erlerin giderek artt›¤› konusundaki fark›ndal›¤›
yükselecek. 2020’de, art›k ço¤u kiﬂi dini fikirlere çok daha sayg›l› ve esnek
bakacak. Anne-babaya, ö¤retmenlere ve bilgi birikimine sahip di¤er kiﬂilere olan
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sayg› artacak. Din ile üretkenlik ve ahlakl› yaﬂam sürme aras›ndaki ba¤lar
konusundaki kafa kar›ﬂ›kl›klar› da¤›lacak, bu konulardaki bak›ﬂ aç›lar› daha
netleﬂecek.
Din adamlar›, insanlarla ﬂahsen ba¤lant› kurmak kadar, çevrimiçi iletiﬂimi de
kullanacak. Dini liderler, spiritüel rehberli¤e ihtiyaç duyan insanlarla ba¤lant›
kurmak için giderek daha fazla interneti ve sosyal a¤ teknolojisini kullanacak.
Ancak dini liderlerini ﬂahsen ziyaret eden insanlar›n say›s› da giderek artacak,
çünkü teknoloji, gerçek ve yaﬂayan insanlar›n s›cak davran›ﬂlar›n›n yerini
alamayacak.
Topluluklar ﬂirketlerden daha iyi ekonomik modeller kurabilirler. ﬁirketlerin
büyümesi ve pazar ekonomisi üzerindeki güçleri karﬂ›s›nda insanlar son finansal
krizde kendilerini aciz, çaresiz hissettiler. Gelecekte, yerel kaynaklar› güçlendirmek
amac›yla topluluklar kendi pazar ekonomilerini ve hatta “Yaﬂam Dolar›” gibi
kendi para birimlerini bile yaratabilirler.
Milenyum kuﬂa¤›n›n gizlilik ve güvenlik konular›na yaklaﬂ›mlar›, kanuni yapt›r›m
stratejilerini de¤iﬂtirecek. Birleﬂik Devletler’de milenyum kuﬂa¤› (1983-2002
civar›nda do¤an kesim), yeni teknolojilere aç›k ve gizlilik konusunu pek
önemsemiyor. Baﬂkalar›n›n, gizlili¤in ihlali olarak görece¤i sosyal a¤lar› veya
di¤er teknikleri kullanan kanuni yapt›r›mlar ve güvenlik önlemleri bu yeni neslin
alg› ve ihtiyac›na yap›land›r›lacak.
Genetik elit veya “gensoylu” bir yeni tabakaya karﬂ› giderek artan bir k›zg›nl›k
geliﬂecek. T›bbi hukuk araﬂt›rmac›lar›na göre zenginler, fakirlerin tersine avantajlar›n›
artt›rmaya yönelik iyileﬂtirmeler yapt›rabilece¤inden, genetik teknolojilerin
kullan›m› insan uygarl›¤›n› çok daha uç noktalardaki eﬂitsizliklere de taﬂ›yabilir.
Gen-soyluluk, yani genetik soyluluk, toplumlar›n ortaya ç›kacak toplumu de¤iﬂtirici
teknolojiler için s›n›rlamalar koymalar›n› zorunlu k›lacak.
Veri saklamada yeni buluﬂlar, müzikseverlerin kaydedilmiﬂ tüm ﬂark›lara 7/24
eriﬂebilme imkân› tan›yacak. Müzi¤in iPod gibi kiﬂisel bir ayg›tta veya Pandora
gibi üçüncü taraf sunucular›n “bulutlar›nda" yüklü olmas› birtak›m kar›ﬂ›k
ekonomik ve telif hakk› konular› nedeniyle karmaﬂa yaratacak, yeni iﬂ modelleri
geliﬂtirecek.

Bilim ve Teknoloji
Kuantum hesaplama, a¤lar› siber sald›r›lara karﬂ› geçirimsiz yapabilir ya da
savunmas›z b›rakabilir. Washington Üniversitesi’nde bilgisayar bilimci olan Dave
Bacon’a göre, büyük bir kuantum bilgisayar› veya kuantum a¤› oluﬂturma yar›ﬂ›
bir ulusal güvenlik meselesidir. Amaç, parçac›klar›n hareketini kuantum düzeyinde
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kullanarak daha h›zl› hesaplamay› mümkün k›lmak olursa, bu sayede hükümetler
(veya kullan›c›lar), baﬂka ﬂekilde geçirimsiz ﬂifreleme kodlar›n› k›rabilirler veya
süreci tersine çevirerek gerekli olan k›r›lamaz kodlar› oluﬂturabilirler.
Dönüm noktas› bilimi, borsa, arktik ve beyin aras›nda güçlü benzerlikler ortaya
koyacak. 2009 y›l›nda Nature dergisinde yay›mlanm›ﬂ bir makaleye göre borsa
piyasalar›n›, hayvan popülasyonlar›n› ve ekosistemleri de içeren birçok kompleks
sistem, çöküﬂ gibi büyük ve y›k›c› de¤iﬂimler öncesinde belirlenebilir “erken
uyar›” davran›ﬂlar› sergileyen sistemler oluﬂturulabilir. Araﬂt›rmac›lar; sonuca
yönelik sistemler aras› uyar› sinyallerinin incelenmesinde, daha güvenilir istatistiksel
araçlardan faydalan›labilece¤ini ileri sürüyorlar.
Elektri¤i depolay›p salabilen oto parçalar› sayesinde araçlar sürekli olarak
yürüyebilir. Prototipler, hibrit benzinli/elektrikli araçlar› daha hafif ve tasarruflu
yapan ve böylece araçlar›n ﬂarj aral›klar›n› uzatarak daha uzun mesafeler kat
etmesine izin veren hafif alaﬂ›ml› malzemeden oluﬂabilece¤ini gösteriyor.
Trafik s›k›ﬂ›kl›¤›n› ve kaza riskini azaltacak yeni taﬂ›ma sistemleri ortaya ç›k›yor.
ﬁehirleraras› otoyollarda otomobiller ve kamyonlar için bilgisayarlar taraf›ndan
kontrol edilen ﬂeritler bulunacak. Robo-arabalar (tamam›yla entegre edilmiﬂ
yapay zekâ taraf›ndan kontrol edilen küçük araçlar), yaﬂl›lar› ve engellileri
evlerinden al›p yak›ndaki süpermarketlere, doktor randevular›na veya gitmek
isteyebilecekleri baﬂka herhangi bir yere götürecek.

‹ﬂ ve Kariyer
Gelece¤in yöneticilerinden üstün performansl›, teknolojik alanda geliﬂmiﬂ çal›ﬂanlar›
yönetmeleri istenecek. Tekillik Dönemi’nin “Geliﬂmiﬂ Tekil Bireyleri”, normlar›n
oluﬂturdu¤u genel nüfusa (teknojik geliﬂimi olmayan) kat›l›rken ortaya ç›kacak
sosyal evrimin yükü yöneticilerin omuzlar›na binecek.
Aﬂ›r› otomasyon yak›nda aﬂ›r› iﬂsizli¤i getirebilir. Silikon Vadisi’ndeki giriﬂimci
uyar›yor: Dünya çap›ndaki ofislerde verimi artt›rmak için giderek yayg›nlaﬂan
yapay zekâ kullan›m› sonucunda dramatik ﬂekilde yükselen iﬂsizlik, azalan tüketici
talepleri ve Büyük Buhran’› geride b›rakacak finans krizi görülebilir.
Orta düzeyli vas›flar›n önemi artacak. ‹nﬂaat, sa¤l›k, imalat ve ulaﬂt›rma gibi temel
endüstrilerde; marangozlardan, radyoloji teknisyenlerine kadar orta vas›fl›
çal›ﬂanlara ihtiyaç duyulacak. Amerika’da Rhode Island’da 2006 ila 2016 y›llar›
aras›nda aç›lacak iﬂ olanaklar›n›n % 42’sinin orta vas›f gerektiren iﬂler olmas›
beklenirken, % 26’s›n›n düﬂük vas›f, % 36’s›n›n ise yüksek vas›f gerektiren iﬂler
olmas› bekleniyor.
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Atölye çal›ﬂma masalar›n›n ve “aktif çal›ﬂma ortamlar›n›n” ortaya ç›kmas›, ofis
çal›ﬂanlar›n›n daha sa¤l›kl› kalmas›n› sa¤layacak. Bilgi ça¤›, bir miskin ofis
çal›ﬂanlar› salg›n› yaratt›. “Aktif çal›ﬂma masas›” (koﬂu band› içeren çal›ﬂma alan›)
ve benzer icatlar›n amac›; bilgi çal›ﬂan›n›n verimini olumsuz yönde etkilemeden
fiziksel aktivite gerektiren bir çal›ﬂma ortam› yaratmak. Bu art›k hayal de¤il.
Böyle uygulamalar en çabuk görece¤imiz geliﬂmeler aras›nda olacak.

Dünya Meseleleri
Tüm dünyay› tehdit eden iklim de¤iﬂimiyle mücadele ülkeleri birleﬂtirebilir veya
rekabeti k›z›ﬂt›rabilir. Daha sofistike çevre izleme sistemlerine sahip uluslar,
örne¤in düﬂman›n› yaklaﬂan bir f›rt›na veya baﬂka bir felaket konusunda
uyarmayarak verileri kendi lehine kullanabilir.
Gelece¤in uluslararas› diplomasisi giderek iklim kontrolü konusuna odaklanabilir.
Baz› savunucular, 2015’e kadar jeomühendisli¤in art›k ﬂart olabilece¤ine inan›yor.
Ancak, iklim de¤iﬂiminin etkilerini azaltmak amac›yla dünyan›n do¤al sistemlerinin
planl› bir ﬂekilde manipülasyonu çok zordur ve tehlikeli, istenmeyen yan etkileri
de beraberinde getirebilir. Sonuçlardan biri de ﬂiddete yol açan protestolar olabilir,
özellikle de farkl› bölgelerde ayr› sonuçlar ortaya ç›k›yorsa.
Gelecekte çöp savaﬂlar› m› ç›kacak? Geliﬂmekte olan ülkelerin artan tüketimlerine
ba¤l› olarak çöp miktarlar› da art›yor ve geliﬂmiﬂ ülkelerin at›klar›n›
gönderebilecekleri yerleri daralt›yor. 2025 y›l›ndan sonra geliﬂmekte olan ülkeler
büyük olas›l›kla kap›lar›n› yabanc› at›klara kapatacak ve geliﬂmiﬂ ülkeleri at›ktan
enerji kazanma ve geri dönüﬂüm teknolojilerini geliﬂtirmek zorunda b›rakacak.
Ekipman ba¤›ﬂlar›, istemeyerek de olsa geliﬂmekte olan ülkelerde kirlili¤i artt›rabilir.
Eski ekipmanlar›n geliﬂmekte olan ülkelere gönderilerek de¤erlendirilmesi, bunlar›
alan ülkeler için kötü olabilir. Eski teknolojiler daha yeni ve verimli üretim
ekipmanlar›na k›yasla daha fazla kirlili¤e yol aç›yor.
Çevreyi ilgilendiren yasal konular› içinden ç›k›labilir hale getirmek uzman
avukatlara, hâkimlere ve mahkemelere düﬂecek. Hava ve su kirlili¤i ile di¤er
çevresel konular s›n›rlar› aﬂ›yor, düzenlemeler ve yapt›r›mlarla ilgili görünümleri
karmaﬂ›klaﬂt›r›yor. Uzmanlara göre çevre mahkemeleri, ülkelere daha sa¤l›kl›
sosyal ve çevresel gelecek oluﬂturmalar› konusunda yard›mc› olabilir.
Dünyadaki genç nüfus halen 3 milyar civar›ndayken, 2020’de 3,5 milyara ç›kacak.
Birleﬂmiﬂ Milletler’e göre, 25 yaﬂ›n alt›ndaki dünya nüfusunun yar›m milyar›
günde 2 dolardan az para ile yaﬂ›yor. Giderek daha fazla say›daki genç bir ﬂekilde
“risk alt›nda” bulunmas›yla birlikte -örne¤in çetelere kat›lma, uyuﬂturucu ba¤›ml›l›¤›
veya seks ticaretine kurban gitme gibi- daha iyi gelecekler sa¤lamak için yeni

55

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

yaklaﬂ›mlara ihtiyaç duyulacak. Önde gelen yasal yapt›r›m uzmanlar›; anne-baba
e¤itimleri, mentorluk, ﬂiddetsiz çat›ﬂma çözümlenmesi, kiﬂilik e¤itimi, toplulukokul ortakl›klar› gibi programlar›n ve Uluslararas› Çocuk Haklar› Sözleﬂmelerinin
desteklenmesini tavsiye ediyor.
Ekonomik güç dengesi Bat›’dan Do¤u’ya kay›yor. Asya’daki ekonomik büyüme;
daha fazla insan›n Bat›’n›n tüketime dayal› yaﬂam tarz›n› benimsemesine yol
açt›kça, küresel kaynaklar›n ve çevrenin üzerindeki artan sürdürülebilir bir gelecek
için materyalizmden kaç›nan, geleneksel Asyal› de¤erlere yönleniﬂi gündeme
getirecek.
‹ﬂte, yukar›da k›saca özetlemeye çal›ﬂt›¤›m›z senaryolardan esinlenerek, olas›l›klar›
de¤erlendirerek, bugün Türkiye hizmet sektörü diye tan›mlad›¤›m›z yap›lar;
gelecekteki baﬂar› faktörlerini do¤ru anlamland›r›r ve stratejilerini, planlar›n›
uzgörülü, fütürist bak›ﬂ aç›s› ile, sürdürülebilir ﬂekilde yaparak gerçekleﬂtirirlerse,
yeniça¤›n kazanan ülkelerinden biri olamamam›z için hiçbir neden yoktur!
Yapal›m o zaman, ne bekliyoruz?
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Cumhur Güven Taﬂbaﬂ›*

TÜRK‹YE TUR‹ZM SEKTÖRÜ

2009 y›l›nda yaﬂanan ekonomik kriz, uluslararas› turizm sektörüne yans›m›ﬂ ve
turizm hareketlerinde azalma meydana gelmiﬂtir. Ancak bu durumun aksine Türk
turizm sektörü baﬂar›l› bir y›l geçirmiﬂ ve 2009 y›l›n› büyüme ile kapatm›ﬂt›r.
2010 y›l›nda da ülkemize gelen turist say›s›na bakt›¤›m›zda, yakalad›¤›m›z büyüme
ivmesinin devam etti¤ini görmekteyiz. Son aylar›n› yaﬂad›¤›m›z 2010 y›l›n› bu
olumlu geliﬂmelerle tamamlay›p, 2011 y›l› için belirledi¤imiz hedefleri gerçekleﬂtirmek
için çal›ﬂmalar›m›z› ayn› karal›l›kla sürdürece¤iz.
Birleﬂmiﬂ Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün yay›nlad›¤› “Ekim 2010
Barometresi”nde, 2010 y›l›n›n ilk 8 ay›nda 2009 y›l›nda yaﬂanan ekonomik krizin
küresel turizm sektörüne olumsuz yans›malar›n›n azalmaya baﬂlad›¤› rapor
edilmektedir. Uluslararas› alanda yaﬂanan bu toparlanman›n Türk turizm sektörünün
olumlu seyrine daha fazla katk› sa¤layaca¤›ndan kuﬂku duymuyoruz.
Dünya turizm pazar›nda 7. s›ras›nda yer alan ülkemizi, 2010 y›l›n›n ilk dokuz
ay›nda, 23 milyonun üzerinde kiﬂi ziyaret etmiﬂtir ve bu rakam geçti¤imiz y›l›n
ayn› dönemine göre % 5,9’luk bir art›ﬂ› ifade etmektedir. 2010 y›l›n›n sonuna
kadar art›ﬂ e¤iliminin sürmesini bekliyoruz. 2011 y›l›nda ise ülkemize gelen turist
* Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Tan›tma Genel Müdürü
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say›s›n›n, 2010 y›l› büyüme rakamlar›n› geçece¤ini ve 30 milyon turist hedefini
aﬂaca¤›m›z› öngörmekteyiz. Bakanl›¤›m›z stratejik plan› do¤rultusunda 2023
y›l›nda ülkemize gelen turist say›s›n› 50 milyona yükseltmeyi, turizm gelirlerimizi
de ayn› do¤rultuda art›rmay› hedefliyoruz.
Türk turizminin her geçen y›l uluslararas› alanda daha da üst s›ralara yerleﬂmesinde
ve yaﬂanan krizlere ra¤men büyüme kararl›¤›n›n sürmesinde hiç ﬂüphesiz ki
ülkemizin sundu¤u turizm olanaklar›n›n çeﬂitlili¤i ve fiyat-kalite dengesine sahip
olmas›n›n etkisi büyüktür.
Ülkemiz yaklaﬂ›k 850 bin yatak kapasitesine sahip yeni ve modern tesisleri, genç
ve e¤itimli personeli, yüksek hizmet kalitesi ile Akdeniz Çana¤›’ndaki rakip
ülkeler ile karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda bu alandaki üstünlü¤ünü ortaya koymaktad›r.
Özellikle ‹stanbul’da bulunan dünya standartlar›ndaki otellerimiz, tatil amaçl›
konaklaman›n yan›nda iﬂ ve kongre turizmi aç›s›ndan da rakipsiz konumdad›r.
Türkiye deniz-kum-güneﬂ turizminin yan› s›ra kültür turizmi baﬂta olmak üzere
termal, kongre, inanç, gastronomi, yatç›l›k, k›ﬂ sporlar›, golf, do¤a sporlar› gibi
birçok alternatif turizm çeﬂidi sunmaktad›r. Ülkemizin eﬂsiz co¤rafyas› ve zengin
tarihi bizlere birçok turizm destinasyonumuzu farkl› ürünleri ile hedef pazarlar›m›zda
tan›tma imkân› vermektedir.
Ülkemizin turizm olanaklar›n› rakamlarla de¤erlendirecek olursak; 314 mavi
bayrakl› plaj ile ülkemiz dünya s›ralamas›nda 4. s›rada yer almaktad›r. Ço¤u Ege
ve Akdeniz k›y›lar›m›zda bulanan, toplamda 14 bin yat kapasitesine sahip 45 yat
liman› her y›l binlerce yat turistini a¤›rlamaktad›r. Jeotermal kaynaklar bak›m›ndan
dünyada 7., Avrupa’da 1. s›rada olan ülkemiz, sa¤l›k turizmi aç›s›ndan çok geniﬂ
bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, yüksek kalitede sa¤l›k hizmeti sunan
devlet ve özel hastanelerimiz, her y›l çeﬂitli ülkelerden binlerce kiﬂiyi çeﬂitli
uzmanl›k dallar›nda tedavi etmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› olarak, ülkemizin sundu¤u bu olanaklar› sürdürülebilir
turizm anlay›ﬂ› çerçevesinde geliﬂtirmek için çal›ﬂmalar›m›z› sürdürmekteyiz. Bu
do¤rultuda önceki y›llarda Turizm Teﬂvik Kanunlar› ç›kar›lm›ﬂ, yat›r›mlar yap›lm›ﬂ,
krediler ve teﬂvikler verilmiﬂ, ayr›ca arazi tahsisleri gerçekleﬂtirilmiﬂ olup, ülkemizin
dünya turizm sektöründe rekabet gücünü art›rma yönündeki çal›ﬂmalar›m›z
devam etmektedir. Bu çal›ﬂmalar çerçevesinde; turizm merkezleri ve bölgeleri
oluﬂturulmas›na destek verilmekte, turizm alanlar› projeleri geliﬂtirilmekte ve
konaklama, marina, yat, e¤lence merkezi, golf sahalar› gibi üst yap› ile turizme
yönelik altyap› yat›r›mlar› teﬂvik edilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤› olarak, Türkiye’ye olan turizm talebinin deniz-kumgüneﬂ üçgeninden ç›kar›lmas› ve yeni potansiyel alanlar ortaya ç›karmak amac›yla
turizm çeﬂitlerinin geliﬂtirme projeleri ve destinasyon çal›ﬂmalar› yapmaktay›z.
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Turizmi teﬂvik kanunlar›, turizm sektörüne verilen krediler, yap›lan yat›r›mlar ve
Bakanl›¤›m›zca belirlenen politikalar, yürütülen projeler sayesinde Türk turizm
sektörü, gerek alt yap›s› gerekse tesis ve servislerindeki kalite ve donan›m›yla,
dünya turizm pazar›nda rekabet edebilir konumdad›r.
Tan›tma Genel Müdürlü¤ü olarak da ülkemizin sundu¤u farkl›l›klar› sergilemek
amac›yla tan›t›m çal›ﬂmalar›m›z› büyük bir kararl›l›k ve heyecan içinde yürütmekteyiz.
Bakanl›k olarak ‹stanbul Antalya ve Mu¤la gibi destinasyonlar›m›z›n yan› s›ra
‹zmir, Kapadokya, Karadeniz, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu destinasyonlar›m›z›
da ön plana ç›karacak projeler gerçekleﬂtirme ve ülkemizin her bir yöresini
tan›tma gayreti içerisindeyiz. Bu do¤rultuda geçti¤imiz y›llarda Alanya, Bodrum
ve Kapadokya’da turizm sektörü ile bir araya gelerek gerçekleﬂtirdi¤imiz destinasyon
çal›ﬂmalar›m›z›, bu y›l da Van ve ‹zmir destinasyonlar›m›zda sürdürdük. Ekim
ay›nda Van’da ilk kez turizm fuar› ve arama konferans› gerçekleﬂtirmenin
mutlulu¤unu yaﬂ›yoruz.
Bilindi¤i üzere bu y›l da F‹BA Dünya Basketbol ﬁampiyonas›na ülkemiz ev
sahipli¤i yapm›ﬂt›r. ‹stanbul, Ankara, ‹zmir ve Kayseri ﬂehirlerimizde oynanan
karﬂ›laﬂmalar› Türk izleyicisi ile birlikte dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden gelen
ziyaretçiler izleme olana¤› bulmuﬂtur. Ayn› zamanda Formula 1 Dünya Ralli
ﬁampiyonas› gibi spor organizasyonlar›na da ev sahipli¤i yapan ülkemizde,
Erzurum 2011 K›ﬂ Olimpiyatlar› ve Trabzon’da 2011 Avrupa Gençlik Oyunlar›
oynanacakt›r. Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Tan›tma Genel Müdürlü¤ü olarak hedef
pazarlar›m›zdaki tan›t›m çal›ﬂmalar›m›zda bu organizasyonlar› da tan›t›yoruz.
2011 y›l› reklam kampanyalar›m›z› 37 ülkede faaliyet gösteren 40 Kültür ve
Tan›tma Müﬂavirlik ve Ataﬂeli¤imiz arac›l›¤› ile yürütece¤iz. Daha önceki y›llarda
oldu¤u gibi Türkiye’nin rakiplerinden farkl›l›¤›n›, turizm ürün çeﬂitlili¤ini ve
üstünlü¤ünü sergilemeye özen gösterece¤iz.
Reklam faaliyetlerimizi halkla iliﬂkiler faaliyetlerimiz ile desteklemeye ve
yurtd›ﬂ›ndaki gazetecileri, kamuoyu önderlerini, turizm sektör temsilcilerini
ülkemize davet ederek çeﬂitli destinasyonlar›m›zda a¤›rlamaya devam edece¤iz.
2010 y›l›n›n 11 ay›nda yaklaﬂ›k 16 bin kiﬂiyi ülkemizde a¤›rlam›ﬂ bulunuyoruz.
2011 y›l›nda ayr›ca, 66 ülkede 153 turizm ihtisas fuar›na kat›l›m sa¤lamay›
planl›yoruz. Kampanyalar›m›z› turizm sektörü ile iﬂbirli¤i içinde yürüttü¤ümüz
birlikte reklam, workshop, roadshow ve özel projeler ile desteklemeye ve ayr›ca
turizm sektörü ve sivil toplum örgütlerinin de¤erli temsilcileri ile iﬂbirli¤i halinde
çal›ﬂmaya devam edece¤iz.
Türkiye ekonomisinin en h›zl› büyüyen sektörlerinden biri olan turizm sektörünün
son y›llarda yakalad›¤› baﬂar› grafi¤inin devam etmesini umuyor, 2010 y›l›nda
oldu¤u gibi 2011 y›l›nda da hedeflerimizi gerçekleﬂtirmenin mutlulu¤unu yaﬂamay›
diliyorum.
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Baﬂaran Ulusoy*

TUR‹ZM SEKTÖRÜ ‹Ç‹N ÖNER‹LER

Geliﬂmiﬂ ülkelerin milli gelirlerini oluﬂturan kalemlerin da¤›l›m›n› inceledi¤imizde
milli gelire en fazla katk› yapan sektörün hizmet sektörü oldu¤unu, onu s›ras›yla
sanayi ve tar›m sektörünün izledi¤ini görmekteyiz. Bir anlamda hizmet sektörünün
milli gelir içindeki pay› geliﬂmiﬂli¤in ölçütü olmaktad›r.
Dünyan›n en geliﬂmiﬂ ülkesi olan Amerika Birleﬂik Devletleri’nde milli gelirin
içinde hizmet sektörünün pay› % 76,9, sanayinin pay› % 21,9, tar›m›n pay› ise
% 1,2’dir. Yine geliﬂmiﬂ ülkeler aras›nda üst s›ralarda bulunan Almanya’da ise
milli geliri oluﬂturan kalemler aras›nda hizmet sektörünün pay› % 72,6, sanayi
sektörünün pay› % 26,6 ve tar›m sektörünün pay› % 0,8 ﬂeklindedir. Fransa’da
da Almanya’n›nkine benzer bir tablo ile karﬂ›laﬂmaktay›z. Ülkemizdeki tablo ise,
hizmet sektörü % 64,9, sanayi % 25,8, tar›m % 9,3 ﬂeklindedir.
Az geliﬂmiﬂ ülkeler bulunduklar› konumdan kurtulmak, geliﬂmekte olan ülkeler
ise bir üst basama¤a s›çrayabilmek anlam›nda hizmet sektörlerinin geliﬂimi için
yo¤un bir çaba içerisindedirler. Türkiye olarak biz de önümüzdeki 5 y›l içinde
hizmet sektörünün pay›n› % 70’in üzerine ç›karmay› kendimize hedef olarak
koymal›y›z. Tabii burada önemli olan di¤er sektörlerin katk›lar›n› miktar olarak
küçültmeden, hatta art›rarak, yüzde olarak hizmet sektörünün pay›n› art›rmakt›r.
* Türkiye Seyahat Acenteleri Birli¤i (TÜRSAB) Baﬂkan›
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Hizmet sektörü içerisinde ise turizmin önemi ve pay› gittikçe artmaktad›r. Özellikle
cari aç›k sorunu olan ve/veya iﬂsizlik sorunu yaﬂayan ülkelerde can simidi
vazifesini görmektedir.
Yine yapt›¤›m›z incelemelerde turizmle kalk›nm›ﬂl›k, istikrar, ulusal ve uluslararas›
güvenlik aras›nda do¤rusal bir iliﬂki oldu¤unu görmekteyiz. Ekonomilerin sa¤l›kl›
büyüdü¤ü; istikrar›n hâkim oldu¤u,yat›r›m ortamlar›n›n iyileﬂti¤i, gelece¤e yönelik
öngörülebilirli¤in artt›¤› ve bar›ﬂ›n hâkim oldu¤u, ortam ve zamanlarda turizmde
bir canlanma gözükmekte. Ekonomik çöküﬂ dönemlerinde, siyasi istikrars›zl›k
ve güvensizlik ortamlar›nda ise h›zl› bir ﬂekilde düﬂüﬂ göstermektedir.
Ülkemiz bunun en canl› örne¤idir. Sekiz y›ld›r hâkim olan siyasi istikrar,
ekonominin ihtiyac›n› karﬂ›lamak amac›yla yerinde ve zaman›nda al›nan yap›sal
önlemler, yat›r›mc›lar› cezbetmek için uygulamaya konulan teﬂvik tedbirleri,
komﬂu ülkelerle bar›ﬂ› ve iﬂbirli¤ini esas alan iliﬂkiler, kuﬂkusuz ekonominin
büyümesinde katalizör rolü oynam›ﬂt›r. Bu olumlu tablonun turizm sektörüne
de birebir yans›d›¤› görülmektedir. Nitekim y›llar itibariyle ülkemiz dünya
turizminden daha fazla pay almaktad›r. Ancak mevcut durum yeterli de¤ildir.
Cumhuriyetimizin 100. y›ldönümünü kutlayaca¤›m›z 2023 y›l›nda dünyan›n ilk
10 ekonomisi içerisinde yer almay› hükümetimiz kendisine hedef olarak koymuﬂtur.
Türkiye turizmde ise daha 2010 y›l›nda dünya s›ralamas›nda 7. s›raya yükselerek
önemli bir baﬂar›ya imza atm›ﬂ bulunmaktad›r. 2023 y›l›nda ilk beﬂ aras›na
yükselmek en önemli hedefimiz. 2009 y›l sonu itibariyle Türkiye 880 milyar
dolarl›k ekonomik büyüklükle dünya genelinde 16. s›rada yer almaktad›r. Ayn›
y›l 10. s›rada ise 1,7 trilyon dolar ile ‹talya bulunmakta olup, ‹talya ile aram›zda
Meksika, Güney Kore, ‹spanya, Kanada ve Endonezya bulunmaktad›r.
Yukar›da say›lan ülkeleri geçerek 10. s›raya yerleﬂebilmemiz için onlar›n y›ll›k
% 2-3 civar›nda büyüyece¤ini varsayarak, bizim gelecek 13 y›l boyunca her sene
% 7-7,5 büyüme gerçekleﬂtirmemiz gerekecektir. Bu, imkâns›z de¤ildir. Türkiye’nin
% 8, % 9 büyüme gerçekleﬂtirdi¤i y›llar olmuﬂtur. Öte yandan, en çok turist çeken
ülkeler aras›nda 27 milyon kiﬂi ile 7. s›rada yer ald›¤›m›z dünyada, bizden önce
74,4 milyon turist say›s› ile Fransa, 54,9 milyon ile ABD, 52,2 milyon ile ‹spanya,
50,9 milyon ile Çin, 43,3 milyon ile ‹talya ve 28 milyon ile ‹ngiltere yer almaktad›r.
Önümüzdeki birkaç y›l içinde ‹ngiltere’yi geçme ihtimali yüksektir. Ama ‹talya’y›
yakalay›p geçmek büyük bir çabay› ve zaman› gerektirecektir. 2023 y›l›nda
ülkemize gelen turist say›s›n› 65 milyona ç›karabilirsek ilk 5 içinde olmay›
garantilemiﬂ olabiliriz. Amaç sadece ülkemize gelen turist say›s›n› art›rmak de¤il,
belki ondan daha önemlisi toplamda ve kiﬂi baﬂ›na turizm gelirlerini art›rmakt›r.
Turizmin geliﬂmesi ve turizmden sa¤lanan gelirlerin art›r›lmas› için al›nmas›
gereken önlemler neler olabilir?
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Bilindi¤i üzere turizm faaliyetlerinin geliﬂtirilmesi, yayg›nlaﬂt›r›lmas›, çeﬂitlendirilmesi,
derinleﬂtirilmesi, daha fazla turist çekme ve tabi netice olarak turizm gelirlerini
art›rma ve sürdürülebilir k›lma için devletimize, yat›r›mc›lar›m›za, turizm
organizasyon ve örgütlerine, sektör çal›ﬂanlar›na ve halk›m›za görevler ve
sorumluluklar düﬂmektedir. Önce ana ve belirleyici aktör durumunda olan
devletten beklentilerimizi belirtelim: Bunlar; planlama-programlama, tespit,
tan›t›m, yat›r›m, teﬂvik/destek ve iﬂbirli¤idir.
ﬁimdi bu baﬂl›klar› açmaya çal›ﬂal›m.
Her ﬂeyden önce devlet, turizm master planlar›n› haz›rlamal›, planlar› ulusal,
bölgesel ve yöresel olarak kademelendirmeli, detayland›rmal› ve 12 aya yay›lan,
tüm ülkeyi kapsayan bir turizm altyap›s› oluﬂturulmal›d›r. Uluslararas›, ulusal,
bölgesel ve yöresel entegrasyon imkânlar› ortaya konulmal›d›r. Planlar uzun,
orta ve k›sa vadeli programlara dönüﬂtürülmeli, program hedefleri belirlenmeli
ve TBMM’nin onay›ndan geçirilmeli, hedeflerde önemli sapmalar›n olmas› halinde
idare meclise hesap vermelidir.
Ülkemizin turizm potansiyeli yeni baﬂtan tespit edilmelidir. Turizm aç›s›ndan
co¤rafik, jeolojik, biyolojik, zoolojik imkânlar›m›z›n belirlenmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda, da¤lar›m›z, yaylalar›m›z, vadilerimiz, ma¤aralar›m›z, termal
kaynaklar›m›z, akarsular›m›z denizlerimiz, göl, baraj ve göletlerimiz, k›y›lar›m›z,
floram›z, faunam›z tek tek belirlenerek envanterleri ç›kart›lmal› ve her biri
incelenerek turizme sunabilecekleri imkân ve katk›lar tespit edilmelidir. Ayr›ca
tarihi varl›klar›m›z›n tespiti yap›lmal›d›r. Bu çerçevede camiler, kiliseler, sinagoglarhavralar, türbeler, ziyaretgâhlar, yeralt› ve yerüstü saraylar›, hanlar, hamamlar,
kervansaraylar, kümbetler, köprüler, sarn›çlar, su kemerleri, surlar, ören yerleri,
antik ﬂehirler, antik tiyatrolar, müzeler, sualt› bataklar› belirlenerek envanterleri
tutulmal›d›r. Turizme yapabilecekleri katk›lar, olanaklar ortaya konulmal›d›r. Öte
yandan rekreasyon alanlar›; e¤lence alanlar›, piknik alanlar›, tabiat parklar› tespit
edilmeli ve bunlar›n turizme yapabilecekleri katk›lar belirlenmelidir.
Bütün yöreler ve bölgeler taranarak kendine özgü folkloru, oyunlar›, sporlar›,
ﬂenlikleri, festivalleri, bayramlar› ayr›nt›l› olarak analiz edilerek kay›t alt›na
al›nmal›d›r, yukar›da sayd›¤›m›z her bir turizm unsurunun kapsaml› olarak tan›t›m›
gerekmektedir.
Tan›t›m faaliyetleri devlet politikas› haline getirilmeli ve süreklilik arz etmelidir.
Hükümetler ve veya yerel yönetimler de¤iﬂtikçe de¤iﬂen, birbiriyle aﬂ›r› derecede
çeliﬂen uygulamalardan uzak tutulmal›d›r. Merkezi hükümet ve yerel yönetim
bütçesinden tan›t›m faaliyetlerine fon ayr›lmal›d›r. Tan›t›m sürecinde teknolojinin
sundu¤u bütün imkânlar seferber edilmeli ve süreklili¤i sa¤lanmal›d›r. Ne kadar
yerel ve özgün de¤erlerimiz varsa tan›t›ma konu edilmeli, yerellerimizi evrensele
dönüﬂtürecek çabalar art›r›larak sürdürülmelidir. Hiçbir zaman baﬂkas›n› taklit
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etme yanl›ﬂl›¤›na düﬂülmemeli, bize özgü varl›k ve de¤erlerin esas ve kal›c›
olduklar› bir an bile ak›ldan ç›kart›lmamal›d›r.
Yeterli altyap› olmadan ve uygun çevre oluﬂturmadan hedeflenen sonuçlara
varmak mümkün de¤ildir. O nedenle, ulaﬂ›m, konaklama, haberleﬂme, sa¤l›k,
güvenlik, kurtarma imkânlar›m›z›n gözden geçirilmesi ve ça¤daﬂ seviyeye
getirilmesi ve üst düzeyde muhafazas›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.
Mevcut teﬂvik tedbirleri gözden geçirilmelidir. Genel teﬂvik politikas›n›n yan› s›ra
yöresel ve bölgesel yat›r›m teﬂviklerinin getirilmesi gerekmektedir. Vergi, fon,
muafiyet ve istisnalar› ve/veya düﬂük oranl› vergilerin uygulanmas› gerekmektedir.
Ucuz enerji deste¤i verilmelidir. Turizm sezonlar› k›sa sürmekte ve iﬂverenler
ölü dönemlerde çal›ﬂanlar›n›n bir k›sm›n› iﬂten ç›karmak durumunda kalmaktad›rlar,
aksi takdirde maaﬂ, sigorta primleri vs. gibi yüklerin alt›ndan kalkma zorunlulu¤u
bulunmamaktad›r. Devlet, hiç olmazsa iﬂverenin üzerine binen sigorta primlerinde
iﬂverene destek olmal›d›r.
Yöre ve bölgelerin durumlar›na ba¤l› olarak düﬂük faizli/faizsiz orta ve uzun
vadeli kredilerin verilmesi, kredilerin tesisinde projenin gerçekleﬂtirilebilirli¤i ve
kârl›l›¤› gibi unsurlar›n dikkate al›nmas› ve teminat bazl› bak›ﬂ aç›s›ndan
vazgeçilmesi öenmli bir husustur. Turizm sektöründe çal›ﬂanlar›n büyük bir k›sm›
usta-ç›rak gelene¤inden gelmektedir. Bu yap› ile turizmde büyük s›çramalar
yapmak ve kal›c› olmak mümkün de¤ildir. Turizm konusunda e¤itimli elemanlar›n
istihdam içindeki pay›n›n art›r›lmas› gerekmektedir, gerek devlet taraf›ndan
aç›lacak okullarla, gerekse özel kuruluﬂlar›n açt›klar› e¤itim kurumlar›na devletin
verece¤i destekle kalifiye eleman aç›¤› kapat›labilir.
Üzerinde durulmas› gereken bir baﬂka nokta ise iﬂbirli¤idir. Özel sektörün devletle
olan iliﬂkileri yeniden gözden geçirilmeli var olan bürokratik süreçler
kald›r›lmal›/azalt›lmal›, süreçleri h›zland›r›c› tedbirler al›nmal›d›r. Her iﬂlemin
mutlaka bir sonuçlanma süresi olmal›d›r.
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Özel kesimle kamu aras›ndaki iliﬂkilerin daha da geliﬂtirilmesi, iletiﬂimin
h›zland›r›lmas› ve geri bildirimlerin zaman›nda yap›lmas›, var olan ya da ortaya
ç›kmas› muhtemel sorunlar›n tespiti ve çözümü için alternatif önerilerin geliﬂtirilmesi
amac›yla turizm sektöründeki üst organlarla kamu otoritesinin ortak oluﬂturacaklar›
iﬂbirli¤i komisyonlar› teﬂekkül ettirilmelidir. Bu komisyonlar özel ve istisnai
durumlar hariç, üç ayda bir düzenli olarak toplanmal› ve çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›n›,
varsa önerilerini, çözüm yollar›n› do¤rudan Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Sa¤l›k
Bakanl›¤›, ‹çiﬂleri Bakanl›¤›, D›ﬂiﬂleri Bakanl›¤›, Tar›m Bakanl›¤› gibi ilgili
bakanl›klara ve Baﬂbakanl›¤a sunmal›d›rlar. Y›lda en az iki defa olmak üzere,
Kültür ve Turizm Bakan›n›n baﬂkanl›¤›nda bakanl›¤›n üst düzey bürokratlar› ile
turizmin çat› örgütlerinin üst düzey yöneticilerinin kat›ld›¤› toplant›lar yap›lmal›,
turizm politikas›n›n belirlenmesinde bu iﬂbirli¤i platformu öncü rolü oynamal›d›r.
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Seçim Ayd›n*

TUR‹ZM FAAL‹YETLER‹ H‹ZMET
‹HRACATI SAYILMALI VE KDV
‹ST‹SNASINDAN YARARLANMALIDIR

Ülke ekonomilerinde hizmet sektörü geliﬂmiﬂli¤in bir göstergesi olarak
de¤erlendirilmektedir. Hizmet sektörü, 20. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren h›zla
geliﬂmiﬂ ve ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Has›las› (GSYH) içindeki pay› sürekli olarak
artm›ﬂt›r. GSYH içinde hizmet sektörünün pay› Fransa’da % 78,9, ABD’de % 76,9,
Japonya’da % 76,5, ‹ngiltere’de %75, ‹talya’da % 73,1 Hindistan’da % 54,9, ‹ran’da
% 43,9, Çin’de % 42,6’d›r. Az geliﬂmiﬂ ülkelerde bu oran % 30’un alt›ndad›r.
Ülkemizde hizmet sektörünün GSYH içindeki pay› y›llar itibariyle artan bir seyir
izlemiﬂ; 1950’de % 43,7, 1960’ta % 44,1, 1970’te % 46,7, 1980’de % 56,2, 1990’da
% 58,4, 2000’de % 64,1, 2009’da % 65,1 olmuﬂtur.
Ülkemizin hizmet ihracat› 1984 y›l›nda 2.220 milyon dolar iken, 1990’da 8.016
milyon dolar, 2000’de 19.519 milyon dolar, 2009 y›l›nda 33.218 milyon dolar
olmuﬂtur. Böylece 1984-2009 y›llar› aras›nda geçen 25 y›l içinde hizmet ihracat›
15 kat artm›ﬂt›r. Ayn› dönemde hizmet ithalat› 13 kat artarak, 1.256 milyon
dolardan, 16.913 milyon dolara yükselmiﬂtir. Türkiye’nin 3.310 milyar dolar olan
dünya hizmet ihracat›ndan ald›¤› pay yaklaﬂ›k % 1 civar›ndad›r. Dünya Ticaret
Organizasyonu’nun (WTO) 2010 y›l› raporuna göre hizmet ihracat› s›ralamas›nda
ülkemiz 26. s›radad›r.
* Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) II. Baﬂkan›
Anadolu Turizm ‹ﬂletmecileri Derne¤i (AT‹D) Baﬂkan›
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Turizm sektörüne hizmet ihracat› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, ülkemizin toplam turizm
hizmet ihracat› portföyünün yaklaﬂ›k 7 milyar dolar oldu¤u görülür. 2010-2023
y›llar›n› kapsayan 13 y›lda 24 milyar dolar turizm yat›r›m› yap›ld›¤› takdirde
Türkiye’nin 2023 y›l›nda 71 milyon turist ve 84 milyar dolar turizm geliri elde
etmek suretiyle, dünya s›ralamas›nda 4. s›raya yükselece¤i öngörülmektedir. Bu
çerçevede, gelen turist say›s› bak›m›ndan Dünya s›ralamas›nda 7. s›rada, turizm
gelirleri bak›m›ndan 9. s›rada olan Türkiye’de turizm yat›r›mc›lar›n›n kendi
ülkelerini tercih etmeleri do¤al bir ekonomik davran›ﬂ olarak de¤erlendirmelidir.
Turizm sektörünün son 10 y›l içindeki geliﬂimi incelendi¤inde ekonomik krizlerden
ve kurlardaki dalgalanmalardan en az etkilenen sektör oldu¤u görülür. Bu durum,
insanlar›n tatil ve seyahat harcamalar›ndan k›s›nt› yapma e¤iliminde olmad›klar›n›
göstermektedir. Krizlerden ve d›ﬂ ekonomik faktörlerden en az etkilenen sektör
olarak turizm sektörünün döviz kazand›r›c› faaliyetleri azami ölçüde desteklenmeli
ve teﬂvik edilmelidir.
Son y›llarda ekonominin içinde bulundu¤u en önemli iki sorun, iﬂsizlik ve cari
aç›kt›r. ‹ﬂsizli¤in azalmas› ve cari aç›¤›n kapat›lmas› bak›m›ndan turizm sektörünün
KDV istisnas›ndan yararlanmak suretiyle desteklenmesi ayr› bir önem arz etmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’ndan belgeli konaklama tesislerinin ihracatç› kabul
edilmesi beklentisi, 18 A¤ustos 2009 tarih ve 27323 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak yürürlü¤e giren Bakanlar Kurulu Karar›yla çözülmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ,
ancak söz konusu karar beklentilere cevap verememiﬂtir. Çünkü bu karar
kapsam›nda 1 milyon dolar üzerinde döviz getiren belgeli turizm tesisleri ihracatç›
say›lmakta, ancak en önemli teﬂvik olan KDV istisnas›ndan yararlanamamaktad›r.
D›ﬂa ba¤›ml›l›k oran› en düﬂük sektör (% 1) olarak belgeli turizm tesislerinin
KDV istisnas›ndan yararlanmalar› için turizm faaliyetleri hizmet ihracat› kapsam›na
al›nmal› ve özel bir düzenleme yap›lmal›d›r.
Hizmet ihracat› ﬂartlar›, Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan aﬂa¤›daki gibi belirlenmiﬂtir:
• Hizmet, Türkiye’de yurtd›ﬂ›ndaki bir müﬂteri için yap›lm›ﬂ olmal›d›r.
• Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurtd›ﬂ›ndaki bir müﬂteri ad›na
düzenlenmelidir.
• Hizmet bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
• Hizmetten yurtd›ﬂ›nda yararlanmal›d›r.

68

Hizmet ihracat› için öngörülen ﬂartlar turizm faaliyetlerini kapsamamaktad›r.
Ancak, söz konusu ﬂartlar›n turizm faaliyetleriyle çok fazla çeliﬂti¤i de söylenemez.
Turizm sektörünün d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› en düﬂük sektör olmas›, global krizlerden
ve kurdaki dalgalanmalardan asgari düzeyde etkilenmesi, cari aç›¤›n kapat›lmas›
için döviz kazand›r›c› bir sektör olmas›, iﬂsizli¤in azalt›lmas›ndaki önemi gibi
özellikleri dikkate al›nmak suretiyle, turizm faaliyetleri hizmet ihracat› say›lmal›
ve KDV istisnas›ndan yararlanmal›d›r.
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Yard. Doç. Dr. Mehmet Behzat Ekinci*

ULUSLARARASI H‹ZMET
T‹CARET‹NDEK‹ GEL‹ﬁ‹M VE
TÜRK‹YE TUR‹ZM SEKTÖRÜNÜN
GELECE⁄‹NE ‹L‹ﬁK‹N ‹NCELEMELER

G‹R‹ﬁ
Genel sektörel geliﬂme modelinin öngörüsü ﬂudur: Bir ülkede ilk önce tar›m
sektöründe yo¤unlaﬂ›l›r ve bu sektörde meydana gelen geliﬂme sonras›nda ikinci
sektör olan sanayiye geçilir. Burada da sa¤lanan geliﬂmeyi takiben üçüncü sektöre,
yani hizmetlere geçilir ve ekonomik aktiviteler burada yo¤unlaﬂ›r. Böylece iktisadî
kaynaklar her üç sektörde de dengeli bir ﬂekilde istihdam edilerek ülkenin
istikrarl› bir geliﬂme ve kalk›nma sürecine girmesi sa¤lan›r.
Günümüzün geliﬂmiﬂ ülkelerinin bu sektörel geliﬂim modeline uygun bir süreç
izledikleri söylenebilir. Ayn› durum geliﬂmekte olan ülkeler (GOÜ) için geçerli
de¤ildir. Bu çerçevede alternatif bir sektörel model ortaya konulmaktad›r: Buna
göre; genel geliﬂme modeline uygun sektörel süreç izleyemeyen ülkeler, yani
tar›m-sanayi-hizmet s›ralamas›n› takip edemeyen ülkeler, ilk sektörden hem
ikinciye hem de üçüncüye do¤ru bir geliﬂim izlemeye çal›ﬂmal›d›rlar. Bu kapsamda
GOÜ’ler, iktisadî kaynaklar›n› tar›mdan hem sanayiye hem de hizmetlere do¤ru
kanalize ederek iktisadî geliﬂmelerini sa¤lamaya çal›ﬂmal›d›rlar. ‹ﬂte birçok GOÜ
gibi Türkiye de bu yolu takip etmektedir.
Türkiye, günümüz uluslararas› mal ticaretinde belli bir yere sahip bulunmaktad›r.
Son on y›l›n ticaret verileri incelendi¤inde, Türkiye’nin mal ticaretindeki pay›n›
* Mardin Artuklu Üniversitesi Ö¤retim Üyesi
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giderek art›rd›¤› görülmektedir. Bunun yan›nda, Türkiye’nin hizmet ticaretindeki
yeri de belirgin bir görünüm arz etmektedir. Nitekim, dünya s›ralamas›nda önemli
bir konumda bulunmaktad›r. Sahip oldu¤u üretim faktörleri potansiyeliyle de
dünya hizmet ticaretindeki pay›n› daha yüksek seviyelere ç›karmas› mümkündür.
Türkiye’nin uluslararas› hizmet ticaretindeki pay›n› art›rmada en fazla katk›ya
sahip alt hizmet sektörü turizmdir. Turizm hizmetlerinde üretim faktörleri aç›s›ndan
sahip oldu¤u üstünlükler, Türkiye’nin bu hizmetlerde dünyadaki pay›n› art›rmaya
imkân tan›r niteliktedir. Öte yandan bu faktörlerle do¤rudan ve/veya dolayl›
ilgisi bulunan baz› olumsuzluklar› da mevcuttur. Bu sebeple Türkiye, söz konusu
engellerini ve sorunlar›n› çözdü¤ü ölçüde dünya turizm hizmetlerinde ve daha
geniﬂ çerçevede uluslararas› hizmet ticaretinde pay›n› art›rma imkân› elde
edebilecektir.
Bu çal›ﬂma, Türkiye’nin turizm sektörünü konu edinmektedir. Bu çerçevede,
turizm sektörünün Türkiye aç›s›ndan taﬂ›d›¤› öneme vurgu yap›larak bu hizmetlerde
karﬂ›laﬂ›lan baz› sorunlar incelemeye tâbi tutulmaktad›r. Öte yandan sektörün
önündeki f›rsatlara da de¤inilerek “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu-2023” kapsam›nda
bu hizmetlerin gelece¤ine iliﬂkin baz› de¤erlendirmeler yap›lmakta ve baﬂar›
ﬂans›n›n art›r›labilmesi için birtak›m teklifler sunulmaktad›r.
Çal›ﬂma dört k›s›mdan oluﬂmaktad›r. ‹lkinde uluslararas› mal ticaretine iliﬂkin
veriler incelenmekte ve Türkiye’nin yeri tespit edilmektedir. ‹kinci k›s›mda
uluslararas› hizmet ticaretine iliﬂkin veriler incelenmekte ve Türkiye’nin bu
alandaki konumu mercek alt›na al›nmaktad›r. Üçüncü k›s›mda, özelde uluslararas›
turizm hizmetleri ele al›nmakta ve Türkiye’nin pozisyonu incelenmektedir. Son
ve as›l k›s›mda ise “Türkiye’de Turizm Sektörü” baﬂl›¤› alt›nda sektörün taﬂ›d›¤›
potansiyel incelenmekte, bu hizmetlerdeki kurumsallaﬂma durumu ele al›nmaktad›r.
Daha sonra 2023 vizyonu kapsam›nda, turizmin gelece¤ine yönelik birtak›m
stratejilere yer verilerek sektörün baz› güçlü ve zay›f yönleri ortaya konulmakta,
bu hizmetlere yönelik f›rsatlara ve tehditlere de¤inilmekte ve ilgili teklifler
s›ralanmaktad›r.

1. ULUSLARARASI MAL T‹CARET‹ VE TÜRK‹YE
Uluslararas› hizmet ticaret hacmini kavrayabilmek için mal ticaret verilerini gözden
geçirmekte fayda vard›r. Böylece y›llar itibariyle uluslararas› mal ve hizmet
ticaretindeki geliﬂim süreci hakk›nda ipucu elde etmek mümkün hale gelecektir.
Aﬂa¤›daki tabloda 2000-2009 dönemi mal üretim ve ihracat verileri yer almaktad›r.
2000-2009 dönemi dünya toplam üretim hacmi % 1,5 oran›nda art›ﬂ göstermiﬂtir.
En fazla üretim art›ﬂ oran› % 2 ile ziraat sektöründe iken, madencilik ve sanayi
sektörlerindeki üretim art›ﬂ oran› ayn› olup % 1’dir.
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Tablo 1. Dünya Mal Üretim ve ‹hracat Hacmindeki Geliﬂmeler (2000-2009) (%)
2007

2008

2009

2000-2009

0,5

1

-5

1.5

2,5

3,5

0,5

2

Madencilik

0

1

-2

1

Sanayi

0

1

-7

1

6,5

2

-12

3

Ziraî Ürünler

5,5

2

-3

3

Yak›tlar ve Madenler

3,5

0,5

-4,5

2

8

2,5

-15,5

3,5

Dünya Mal Üretimi
Ziraat

Dünya Mal ‹hracat›

S›naî Ürünler

Kaynak: WTO, “World Trade Developments in 2009”, International Trade Statistics - 2010,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_world_trade_dev_e.htm, 03.12.2010.

Dünya mal ihracat art›ﬂ oranlar› ise üretim art›ﬂlar›ndan daha fazlad›r. 2000-2009
dönemi oranlar› incelendi¤inde, % 3’lük toplam ihracat art›ﬂ oldu¤u görülmektedir.
En fazla ihracat art›ﬂ› % 3,5 ile s›naî ürünlerde gerçekleﬂmiﬂtir. Daha sonra % 3
ile ziraî ürün ihracat art›ﬂ› gelmektedir. Yak›tlardaki ve madenlerdeki ihracat
art›ﬂ› ise % 2 oran›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
Tablo 2. Seçilmiﬂ Bölgeler ve Ülkeler ‹tibariyle Dünya Mal Ticaret Hacmindeki Geliﬂmeler
(2000-2009) (%)
‹hracat
2000-2009
3
1
-2
1
2
4
2
2
1
2
6
8
2
17
-4
12
2
6

2008
2
2
-6
1
6
1
0
0
0
2
2
6
6
9
-11
15
3
4

‹thalat
2009
-12
-15
-18
-15
-14
-8
-15
-15
-3
-15
-5
-11
-5
-11
-1
-3
-25
-8

Dünya
Kuzey Amerika
Kanada
Meksika
ABD
Güney ve Orta Amerika
Avrupa
AB (27)
Norveç
‹sviçre
BDT
Asya
Avustralya
Çin
Hong Kong, Çin
Hindistan
Japonya
Alt› Do¤u Asya Ülkesi *

2000-2009
3
1
1
1
1
6
1
1
3
1
11
6
7
15
2
13
1
3

2008
2
-3
1
4
-4
13
-1
-1
3
3
17
5
10
4
-2
18
-1
4

2009
-13
-17
-17
-20
-17
-17
-15
-15
-14
-10
-26
-8
-11
3
-6
-3
-13
-13

* Hong Kong, Çin; Malezya; Kore Cumhuriyeti; Singapur; Tayvan Özerk Gümrük Bölgesi, Penghu,
Kinmen ve Matsu (Taipei, Çin) ve Tayland.
Kaynak: WTO, “World Trade Developments in 2009”, International Trade Statistics - 2010,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_world_trade_dev_e.htm, 03.12.2010.
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Seçilmiﬂ bölgeler itibariyle 2000-2009 dönemine ait verilerin yer ald›¤› tabloda,
en fazla mal ihracat art›ﬂ› Asya k›tas›na ait olup % 8 oran›ndad›r. Daha sonra %
4 oran› ile Güney ve Orta Amerika gelmektedir. En düﬂük ihracat art›ﬂ› ise Kuzey
Amerika’ya ait olup oran› % 1’dir.
Tablodaki veriler ›ﬂ›¤›nda, 2000-2009 döneminde dünyada en fazla mal ihracat
art›ﬂ› gerçekleﬂtiren ülke Çin olup oran› % 17’dir. Çin’i takip eden ülke % 12’lik
ihracat art›ﬂ oran› ile Hindistan’d›r. Ayn› dönemde ihracat› en fazla düﬂen ülke
ise % -4 ile Hong Kong ve % -2 ile Kanada’d›r.
Tabloya göre, 2008 y›l› mal ihracat verileri Hong Kong ve Kanada haricinde
pozitif yönde iken; ibre 2009 y›l›nda bütün ülkeler için negatife dönmüﬂtür. 2008
yar›s›nda baﬂlayan ABD orijinli mortgage krizi ile tetiklenen global finansal krizin
tüm dünyay› etkisi alt›na ald›¤›, bu verilerden de anlaﬂ›lmaktad›r. Fakat 2010
itibariyle bu tablonun pozitif yönde de¤iﬂiklikler sergiledi¤ine dair iﬂaretler
belirmektedir.
Tablo 3. Dünya Mal-Hizmet Ticaret Hacmindeki Geliﬂmeler (2000-2009) (Milyar dolar)
2000

2005

2009

‹hracat

6,5

10,5

12,5

‹thalat

6,7

10,8

12,7

‹hracat

1,5

2,5

3,3

‹thalat

1,5

2,4

3,1

Mal

Hizmet

Kaynak: WTO, Trade and Tariff Statistics,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/looking4_e.htm#summary, 07.12.2010.

2000-2009 dönemi dünya mal ve hizmet ticaret hacimlerine iliﬂkin verilerin yer
ald›¤› tabloda, a¤›rl›¤›n mal lehine oldu¤u görülmektedir. Nitekim 2000’de 6,5
milyar dolar olan dünya mal ihracat hacmi, 2009’da iki kat civar›nda artarak 12,5
milyar dolara yükselmiﬂtir.
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Dünya hizmet ticaret hacmi incelendi¤inde, bu mebla¤lar›n mal ticaret hacminin
1/4’ü civar›nda oldu¤u görülmektedir. Fakat kendi de¤erleri dahilinde dikkate
al›nd›¤›nda, hizmet ticaret hacminde de art›ﬂlar oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Mesela,
2000-2009 dönemi dünya hizmet ihracat hacminde de mal ihracat hacmine benzer
art›ﬂlar meydana gelmiﬂtir. Nitekim, 2000’de 1,5 milyar dolar olan hizmet ihracat
hacmi, 2009’da iki kattan fazla art›ﬂ sergilemiﬂ ve 3,3 milyar dolar olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.
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Tablo 4. Türkiye’nin Mal Ticaret Hacmindeki Geliﬂmeler ve Dünyadaki Pay›
(2000-2009) (Milyar dolar, %)
2000

2005

2009

‹hracat

28

73

102

‹thalat

55

117

141

‹hracat

0,4

0,7

0,8

‹thalat

0,8

1

1,1

Türkiye’nin Mal Ticaret Hacmi.

Türkiye’nin Dünyadaki Pay›

Kaynak: WTO, Trade and Tariff Statistics,
http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E, 14.12.2010.

Uluslararas› mal ticaretinde Türkiye’nin durumu incelenecek olursa belli bir baﬂar›
e¤iliminden bahsedilebilir. Esas›nda, mal ihracat hacmi aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
Türkiye’nin 2000-2009 döneminde çok ciddi bir art›ﬂ gerçekleﬂtirdi¤i görülmektedir.
Nitekim, 2000’de 28 milyar dolar olan ihracat hacmi, 2009’da 102 milyar dolar
olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Asl›nda 2007 Global Krizinin olmamas› halinde 102 milyar
dolarl›k hacimden daha fazlas›na ulaﬂ›lmas› mümkün olabilecekti.
Türkiye’nin mal ticaretinde, mevcut ekonomik ﬂartlara ra¤men 2000-2009
döneminde önemli baﬂar›lar elde etti¤i, tablodaki verilerden de anlaﬂ›labilmektedir.
Nitekim, 2000’de Türkiye’nin dünya mal ticaretindeki pay› % 0,4 iken 2005 oran›
% 0,7’ye yükselmiﬂ, 2009’da ise % 0,8’e ulaﬂm›ﬂt›r. 2023 y›l›nda 500 milyar dolarl›k
ihracat hacmini hedefleyen Türkiye, ki bu hacmin daha üstüne ç›k›lmas› da
mümkündür, dünya mal ticaretindeki pay›n› da daha yüksek seviyelere
ç›karabilecektir.

2. ULUSLARARASI H‹ZMET T‹CARET‹ VE TÜRK‹YE
Bu k›s›mda uluslararas› hizmet ticaretinde y›llar itibariyle meydana gelen geliﬂmelere
de¤inilerek Türkiye’nin yerine iliﬂkin bilgiler sunulmaktad›r.

2.1. Uluslararas› Hizmet Ticareti
Birçok alt daldan oluﬂan hizmet sektörü, ülkelerin sahip olduklar› imkânlar
do¤rultusunda icra ettikleri faaliyetler dizisidir. Ancak genel itibariyle incelendi¤inde,
iki temel alt hizmet dal› ön plana ç›kmaktad›r ki bunlar turizm ve ulaﬂt›rmad›r.
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Tablo 5. Alt Dallar ‹tibariyle Dünya Hizmet Ticaretindeki Geliﬂmeler
(2000-2009) (Milyar dolar, %)
Pay

Hacim
2009

2000

2005

2009

3.350

100

100

100

Turizm

870

32,1

27,7

26

Ulaﬂt›rma

700

23,4

23,3

20,9

1.780

44,5

49

53.1

3.145

100

100

100

Turizm

790

29,8

27,1

25,1

Ulaﬂt›rma

835

28,7

29,1

26,6

1.520

41,5

43,8

48,3

‹HRACAT
Tüm Ticarî Hizmetler

Di¤er Ticarî Hizmetler
‹THALAT
Tüm Ticarî Hizmetler

Di¤er Ticarî Hizmetler

Kaynak: WTO, “Trade in Commercial Services by Category”, International Trade Statistics - 2010,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_trade_category_e.htm, 03.12.2010.

Turizm ve ulaﬂt›rma hizmet alt dallar›, toplam ticarî hizmet ticaretinin yar›ya
yak›n›n› oluﬂturmaktad›r. 2009 y›l› itibariyle toplam ticarî hizmet ihracat› 3,3
trilyon dolar civar›nda olup, bunun 1,6 trilyon dolarl›k k›sm› turizm ve ulaﬂt›rma
hizmetlerine aittir.
Alt sektörel paylar itibariyle de¤erlendirildi¤inde 2000-2009 dönemi ulaﬂt›rma
hizmetleri ihracat›, toplam ticarî hizmetlerin % 21-24 aral›¤›nda de¤iﬂen oranlardaki
k›sm›n› oluﬂturmaktad›r. Turizmde ise bu oranlar biraz daha yüksek olup % 2632 aral›¤›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Tabii hemen belirtmek gerekir ki bu iki alt sektör
d›ﬂ›ndaki hizmetler de paylar›n› giderek art›rmaktad›r.
1990-2009 döneminde bölgeler itibariyle hizmet alt dallar› ihracat oranlar›nda
meydana gelen de¤iﬂmelerin yer ald›¤› tabloda, tüm ticarî hizmetler aç›s›ndan
de¤erlendirildi¤inde 1990-1995 dönemi ihracat art›ﬂ oran› % 8; 1995-2000 dönemi
art›ﬂ› % 5 ve 2000-2009 dönemi art›ﬂ› ise % 9 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 1995-2000
dönemi art›ﬂ›n›n daha düﬂük olmas›n›n sebebi, 1997 y›l›nda Güneydo¤u Asya’da
baﬂlayan global finansal kriz olarak belirtilebilir.
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2000-2009 dönemi dikkate al›narak bölgesel ihracat art›ﬂ oranlar› itibariyle
k›yaslama yap›ld›¤›nda, en yüksek hizmet ihracat art›ﬂ›n›n Ba¤›ms›z Devletler
Toplulu¤u ülkelerinde meydana geldi¤i, bunu s›ras›yla Asya ve Avrupa ülkelerinin
takip etti¤i görülmektedir. Her üç bölge için oranlar s›ras›yla % 16, % 11 ve %
10’dur. En düﬂük hizmet ihracat art›ﬂ oran› ise % 6 ile Kuzey Amerika ülkelerine
ait bulunmaktad›r.
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Tablo 6. Alt Dallar ‹tibariyle Dünya Hizmet ‹hracat›ndaki Geliﬂmeler (1990-2009) (%)
Dünya K.Amerika

G. ve O.
Amerika

Avrupa

BDT

Afrika

Ortado¤u

Asya

Tüm Ticarî Hizmetler
1990-1995

8

8

9

-

-

-

-

-

1995-00

5

7

6

-

-

-

-

4

2000-2009

9

6

9

10

16

-

-

11

2007

20

15

18

21

27

18

-

22

2008

13

9

16

12

28

16

-

16

2009

-12

-9

-8

-14

-17

-9

-4

-12

1990-1995

6

4

7

-

-

-

-

11

1995-2000

3

3

1

3

-

-

-

3

2000-2009

8

4

8

9

13

-

-

8

2007

20

12

16

21

20

-12

9

24

2008

17

16

20

16

26

19

17

18

2009

-23

-21

-18

-22

-17

-14

-20

-26

-

-

Ulaﬂt›rma Hizmetleri

Turizm

8

1990-1995

9

7

10

-

-

1995-2000

3

6

7

2

-

6

-

2

2000-2009

7

2

6

7

15

12

-

10

2007

15

11

12

14

27

17

21

20

2008

10

11

9

9

23

9

16

13

2009

-9

-11

-6

-13

-22

-5

2

-3

1990-1995

10

12

10

-

-

-

-

16

1995-2000

7

11

9

-

-

-

-

6

2000-2009

12

8

13

12

23

-

-

13

2007

23

18

27

24

36

30

-

22

2008

12

7

21

13

34

29

-

16

2009

-9

-5

-4

-11

-15

-11

0

-8

Di¤er Ticarî Hizmetler

Kaynak: WTO, “Trade in Commercial Services by Category”, International Trade Statistics - 2010,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_trade_category_e.htm, 03.12.2010.

2.2. Türkiye’nin Dünya Hizmet Ticaretindeki Yeri
Türkiye’nin, uluslararas› hizmet ticareti alan›nda iyi bir konumda bulundu¤u
belirtilebilir. Türkiye, mal ticaretinde belli ölçüde yakalad›¤› baﬂar› derecesini
hizmet ticaretinde de elde etmiﬂ bulunmaktad›r. Sahip oldu¤u faktör donan›m›,
Türkiye’ye hizmet alt dallar›nda birtak›m mukayeseli üstünlükler sa¤lamaktad›r.
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Tablo 7. Alt Dallar ‹tibariyle Dünya Hizmet Ticaretindeki Geliﬂmeler
(2000-2009) (Milyar dolar, %)
S›ra ‹hracatç›

Hacim

Pay

1

ABD

474

14,1

1

5

Çin

129

3,8

10

Hollanda

91

15

‹sviçre

20

S›ra ‹thalatç›

Hacim

Pay

ABD

331

10,5

5

Japonya

147

4,7

2,7

10

Hollanda

85

2,7

69

2,1

15

Belçika

74

2,4

Danimarka

55

1,6

20

Hong Kong, Çin

44

1,4

25

Yunanistan

38

1,1

25

Avusturya

37

1,2

26

TÜRK‹YE

33

1

30

Endonezya

28

0,9

30

Malezya

28

0,8

35

Yunanistan

20

0,6

35

M›s›r

21

0,6

40

TÜRK‹YE

16

0,5

Kaynak: WTO, “Trade in Commercial Services by Category”, International Trade Statistics - 2010,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_trade_category_e.htm, 03.12.2010.

Dünyada baﬂl›ca hizmet ihracatç›lar›n›n ve ithalatç›lar›n›n yer ald›¤› tabloda,
Türkiye’nin baﬂar› derecesi görülebilmektedir. ‹hracatç›lar s›ralamas›nda Türkiye
26. konumda bulunmaktad›r. S›ralamada ABD birinci olup, Türkiye’nin önünde
yer alan di¤er baz› ülkeler Çin, Hollanda ve Yunanistan’d›r.
Hizmet ithalat› aç›s›ndan incelendi¤inde Türkiye 40. s›rada yer almaktad›r. Zaten
Türkiye her zaman için net bir hizmet ihracatç›s› olagelmiﬂtir. ‹hracatç›lar
s›ralamas›nda birinci olan ABD, ithalatç›lar s›ralamas›nda da baﬂta bulunmaktad›r.
Di¤er baz› ülkeler ise Japonya, Hollanda, Endonezya ve Yunanistan’d›r.

3. ULUSLARARASI TUR‹ZM H‹ZMETLER‹ VE TÜRK‹YE
Mal ticaretinde oldu¤u gibi, hizmet ticaretinde de bir ülkenin üretim yap›s›n›
belirleyen, sahip oldu¤u üretim faktörleridir. Burada, ülkenin sahip oldu¤u iﬂgücü,
sermayesi ve tabiî kaynaklar›, hizmet ticaretindeki ve buna ba¤l› olarak hizmet
alt dallar›ndaki baﬂar›s›n› belirleyen temel unsurlard›r.
Türkiye’nin mevcut üretim faktörleri, turizm hizmetlerinde baﬂar›l› olmas›na
imkân tan›maktad›r. Sahip oldu¤u kaynaklar›n› optimum seviyede kullan›p
kullanamad›¤› meselesi bir yana, Türkiye mevcut haliyle de dünyada önemli bir
turizm ihracatç›s› konumunda bulunmaktad›r. Aﬂa¤›daki baﬂl›klarda bu konuya
iliﬂkin incelemelerde bulunulmaktad›r.
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3.1. Uluslararas› Turizm Hizmetleri
Turizm gelirleri, ülke ekonomilerinde önem arz eden bir kalemdir. Söz konusu
gelirler, özellikle cari aç›¤›n azalt›lmas›nda veya giderilmesinde birçok ülke
aç›s›ndan büyük katk› sa¤lamaktad›r. Dolay›s›yla hemen tüm ülkeler bu iktisadî
faaliyetlere, sahip olduklar› imkânlar derecesinde önem vermekte ve gelirlerinden
istifade etmektedir.
Tablo 8. Alt Dallar ‹tibariyle Dünya Hizmet Ticaretindeki Geliﬂmeler
(2000-2009) (Milyar dolar, %)
Pay

Hacim

Y›ll›k % de¤iﬂim

2009

2000

2000-2009

2007

2008

2009

Dünya

870

100

7

15

10

-9

Kuzey Amerika

145

24,6

2

11

11

-11

Güney ve Orta Amerika

40

4,9

6

12

9

-6

Avrupa

395

46,2

7

14

9

-13

AB (27)

341

42

6

14

8

-13

BDT

17

1

15

27

23

-22

Afrika

40

3,1

12

17

9

-5

Ortado¤u

37

2,8

-

21

16

2

Asya

199

17,5

10

20

13

-3

Dünya

790

100

7

16

8

-9

Kuzey Amerika

110

19,6

3

9

6

-9

Güney ve Orta Amerika

27

3,5

7

26

16

-1

Avrupa

366

48,3

6

15

9

-14

AB (27)

334

45,3

6

15

9

-15

BDT

28

2,4

11

18

13

-12

Afrika

21

1,9

-

24

16

-9

Ortado¤u

61

3,4

-

33

2

1

Asya

175

20,9

8

14

7

0

‹HRACAT

‹THALAT

Kaynak: WTO, “Trade in Commercial Services by Category”, International Trade Statistics - 2010,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_trade_category_e.htm, 03.12.2010.

2000-2009 dönemi turizm ihracat hacimlerindeki y›ll›k de¤iﬂim dikkate al›nd›¤›nda,
en yüksek pay % 15 ile BDT’ye ait bulunmaktad›r. Daha sonra % 12 ile Afrika
k›tas› gelmekte ve bunu da % 10’luk pay ile Asya k›tas› takip etmektedir.
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2009 y›l› itibariyle uluslararas› turizm ihracat hacmi 870 milyar dolard›r. Bu
mebla¤, 2009 y›l› toplam hizmet ihracat›n›n 1/4’üne tekabül etmektedir. Turizmin
toplam hizmetler içinde önemli bir paya sahip oldu¤u, bu rakamlardan da
anlaﬂ›lmaktad›r.
Bölgeler itibariyle de¤erlendirildi¤inde, 2009 y›l› itibariyle en fazla turizm geliri
395 milyar dolar ile Avrupa k›tas›nda elde edilmiﬂtir. Bunu 199 milyar dolar ile
Asya k›tas› ve 145 milyar dolar ile Kuzey Amerika takip etmektedir.

3.2. Türkiye’nin Dünya Turizm Hizmetlerindeki Yeri
Ço¤u ülke için oldu¤u gibi Türkiye için de turizm gelirleri, toplam gelirlerin
önemli bir k›sm›n› oluﬂturmaktad›r. Bu sebeple, turizm faaliyetlerine önem
verilmekte ve buradan elde edilen gelirin art›r›lmas›na yönelik muhtelif programlar
hayata geçirilmektedir.
Tablo 9. Turizm Hizmetlerindeki Baﬂl›ca ‹hracatç› ve ‹thalatç›lar
(2000-2009, Milyar dolar, %)
Pay

Hacim

Y›ll›k % de¤iﬂim

2009

2000

2009

00-09

2007

2008

2009

AB (27)

341,4

42

39,2

6

14

8

-13

ABD

120,3

20,6

13,8

2

12

13

-11

Çin

39,7

3,4

4,6

10

10

10

-3

Avustralya

25,9

2

3

12

26

12

3

TÜRK‹YE

21,3

1,6

2,4

12

10

19

-3

Makao, Çin

17,9

0,6

2,1

22

38

28

7

Hong Kong, Çin

16,4

1,2

1,9

12

18

11

7

Tayland

15,9

1,6

1,8

9

24

9

-12

Malezya

15,4

1,1

1,8

13

35

9

1

‹sviçre

14

1,4

1,6

9

13

19

-3

Kanada

13,7

2,3

1,6

3

7

1

-13

Meksika

11,3

1,7

1,3

3

6

3

-15

M›s›r

10,8

0,9

1,2

11

23

18

-2

Hindistan

10,6

0,7

1,2

13

24

10

-10

Japonya

10,3

0,9

1,2

10

10

17

-5

TOPLAM

685

82

78,6

-

-

-

-

‹HRACATÇILAR
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‹THALATÇILAR
AB (27)

334,2

45,3

42,3

6

15

9

-15

ABD

79,1

15,4

10

2

6

5

-8

Çin

43,7

3

5,5

14

22

21

21

Japonya

25,2

-

3,2

...

-1

...

6

Kanada

24,2

2,9

3,1

8

20

10

-11

Rusya Federasyonu

20,8

2

2,6

10

17

12

-13

Suudi Arabistan

18,8

-

2,4

...

55

-25

24

Avustralya

18,2

1,5

2,3

12

27

26

-3

16

2,9

2

3

7

7

-1

Singapur

15,8

1

2

15

18

15

4

Kore Cumhuriyeti

13,3

1,6

1,7

7

17

-13

-30

Norveç

12,3

1,1

1,6

11

21

13

-23

Brezilya

10,9

0,9

1,4

12

42

34

-1

‹sviçre

10,9

1,2

1,4

8

9

8

-1

Birleﬂik Arap Emirlikleri

10,3

0,7

1,3

15

28

18

-22

TOPLAM

655

85,2

82,8

-

-

-

-

Hong Kong, Çin

Kaynak: WTO, “Trade in Commercial Services by Category”, International Trade Statistics - 2010,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_trade_category_e.htm, 03.12.2010.

2009 y›l› turizm ihracat hacmi itibariyle de¤erlendirildi¤inde, Türkiye üst s›ralarda
yer almaktad›r. 27 AB ülkesi, 341 milyar dolar ile en yüksek turizm gelirine
sahiptir. Bu ülke grubunu 120 milyar dolar ile ABD takip etmektedir. Türkiye
ise 2009 y›l›nda 21,3 milyar dolarl›k turizm geliri elde etmiﬂtir. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› verilerine göre bu mebla¤ ile dünyada dokuzuncu s›rada yer almaktad›r.
Net bir turizm ihracatç›s› oldu¤undan dolay› Türkiye, baﬂl›ca ithalatç›lar s›ralamas›n›n
altlar›nda yer almaktad›r.
2000-2009 döneminde y›ll›k de¤iﬂimler itibariyle ele al›nd›¤›nda, turizm ihracat
gelirleri aç›s›ndan Türkiye’nin art›ﬂ oran› % 12 olup, üçüncü yüksek orand›r. En
yüksek oran % 22 ile Makao, Çin’e; ikinci yüksek oran ise % 13 ile Malezya’ya
ve Hindistan’a aittir.

4. TÜRK‹YE’DE TUR‹ZM SEKTÖRÜ
Turizm sektörünün Türkiye ekonomisine sa¤lad›¤› katk› derecesi y›llar itibariyle
artarak devam etmiﬂtir. Bunda sektöre yönelik yaklaﬂ›mlar›n büyük pay› vard›r.
Nitekim, özellikle 1980 y›l› itibariyle ekonomide d›ﬂa aç›k ihracat stratejisi
kapsam›nda mal ticareti yan›nda hizmet ticaretine de yönelik ciddi destekler,
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teﬂvikler sa¤lanm›ﬂt›r. Böylece sektöre yap›lan yat›r›mlar›n geri dönüﬂü de k›sa
sürede sa¤lanabilmiﬂ ve turizm, hizmet sektörü içinde en çok katk› sa¤layan
faaliyet alan› haline gelmiﬂtir.

Tablo 10. Türkiye’nin Turizm Gelir ve Giderlerindeki Geliﬂmeler (1965-2009, Bin dolar)
Y›l

Gelir

Gelen Yabanc› Say›s›

Gider

Ç›kan Vatandaﬂ Say›s›

Denge

1965

13.758

361.758

24.310

186.520

-10.552

1970

51.597

724.784

47.738

515.992

3.859

1975

200.861

1.540.904

154.954

1.397.425

45.907

1980

326.654

1.288.060

114.738

1.794.808

211.916

1985

1.482.000

2.614.924

323.600

1.806.163

1.158.400

1990

3.225.000

5.389.308

520.000

2.917.118

2.705.000

1995

4.957.000

7.726.886

912.000

3.981.391

4.045.000

2000

7.636.000

10.428.153

1.711.000

5.284.336

5.925.000

2001

10.066.500

11.619.909

1.738.000

4.856.816

8.328.500

2003

13.203.100

13.956.405

2.113.300

5.891.729

11.089.800

2005

18.153.500

21.124.886

2.870.400

8.246.056

15.283.100

2007

18.487.000

23.340.911

3.259.600

8.937.660

15.227.400

2009

21.249.300

27.077.114

4.145.700

10.493.175

17.103.600

Kaynak: TU‹K, Turizm ‹statistikleri,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=51&ust_id=14, 02.12.2010;
TCMB, Ödemeler Dengesi ‹statistikleri, http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html, 02.12.2010.

1965-2009 dönemi turizm gelir-gider kalemlerindeki yüksek art›ﬂlar, sektörün
Türkiye ekonomisindeki a¤›rl›¤›n› art›rd›¤›n›n göstergeleridir. 1965 y›l›nda turizm
gideri daha fazla iken, bu e¤ilim zamanla tersine dönmüﬂ ve 1980 y›l› itibariyle
yüksek hacimli art›ﬂlara ﬂahit olunmuﬂtur. Nitekim, 1965’te 10,5 milyon dolar
aç›k veren sektör, 1980’de 212 milyon dolar fazla verir hale gelmiﬂtir. 1985’teki
gelir fazlas› 1 milyar dolar› aﬂm›ﬂ; 1995’te 4 milyar dolar› bulmuﬂ ve bu mebla¤
2005’te 15 milyar dolar› geçmiﬂtir. 2009 turizm gelir fazlas› ise 17 milyar dolar
civar›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
1965 y›l›nda gelen yabanc› say›s› 362 bin civar›nda iken, 1980’de 1,3 milyona;
1995’te 7,7 milyona; 2005’te 21,1 milyona ç›km›ﬂt›r. 2009’da ise bu say› 27 milyonu
aﬂm›ﬂt›r. 1965-2009 döneminde yurtd›ﬂ›na ç›kan vatandaﬂ say›s›nda da önemli
art›ﬂlar sa¤lanm›ﬂt›r ama 1965 y›l› haricinde hiçbir zaman turizm gideri, gelirinden
fazla olmam›ﬂt›r.
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Tablo 11. Türkiye’ye Giriﬂ Yapan Yabanc›-Yerli Ziyaretçi Say›lar› (2001-2009)
2001

2003

2005

2007

2009

YABANCI TOPLAMI

11.619.909 13.956.405 21.124.886 23.340.911 27.077.114

OECD Ülkeleri

7.500.647

8.385.885

12.261.709 12.482.873 14.427.962

6.854.504

7.986.524

11.519.879 11.411.620 13.304.316

646.143

399.361

741.830

1.071.253

1.123.610

Di¤er Avrupa Ülkeleri

1.353.101

1.870.139

2.753.094

2.742.035

3.125.565

BDT

1.431.190

2.072.103

3.431.601

4.824.943

5.480.640

Asya Ülkeleri

1.074.877

1.398.315

2.311.110

2.868.741

3.410.858

Do¤u Asya Ülkeleri

69.534

89.033

155.983

228.050

187.809

Güney Do¤u Asya Ülkeleri

40.131

36.094

61.650

89.532

124.208

Güney Asya Ülkeleri

351.641

546.244

1.008.432

1.144.936

1.488.876

Bat› Asya Ülkeleri

613.571

726.944

1.085.045

1.406.223

1.609.965

Afrika Ülkeleri

181.301

174.114

233.266

258.148

426.119

Amerika Ülkeleri

66.946

41.442

111.195

143.635

179.563

269

281

428

171

183

4.892.641

5.817.368

8.045.085

8.854.788

10.242.183

OECD Ülkeleri (Avrupa)
OECD Ülkeleri (Di¤er)

Okyanusya Ülkeleri
VATANDAﬁ TOPLAMI

Kaynak: TU‹K, Turizm ‹statistikleri,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=51&ust_id=14, 02.12.2010.

2001-2009 döneminde Türkiye’ye giriﬂ yapan yabanc›-yerli ziyaretçi say›lar›
itibariyle önde gelen ülke grubu OECD’dir. 2009 y›l› verilerine göre, en fazla
yabanc›-yerli say›s› 14,4 milyon kiﬂi ile bu ülke grubundan; daha sonra 5,5 milyon
kiﬂi ile BDT ülkelerinden gelmiﬂtir. Asya ülkeleri de 3,4 milyon ziyaretçi ile
üçüncü s›rada yer almaktad›r.

4.1. Sektörün Potansiyeli
Turizm sektörünün Türkiye ekonomisine yönelik sa¤lad›¤› katk›n›n boyutlar›
gelir-gider mebla¤lar› ve ziyaretçiler itibariyle ortadad›r. Sektörün Türkiye
ekonomisi için taﬂ›d›¤› önem çok belirgindir. Daha evvel de k›smen de¤inildi¤i
gibi gerçekten de turizm gelirleri, Türkiye’nin cari aç›¤›n›n azalt›lmas›nda belirgin
bir paya sahip bulunmaktad›r. Öyle ki kimi dönemlerde oluﬂan cari aç›¤›n
azalt›lmas›nda kilit bir rol üstlenmektedir. Bu sebeple, sektörün taﬂ›d›¤› potansiyel
göz önünde bulundurularak, bu alandaki faaliyetlerin daha da geliﬂtirilmesine
çal›ﬂ›lmaktad›r.
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2009 y›l› itibariyle turizm sektörüne iliﬂkin ortaya konan ﬂu veriler, bu faaliyetler
dizisinin Türkiye ekonomisi için taﬂ›d›¤› önemi belirgin bir ﬂekilde ortaya
koymaktad›r (Yetkin, Türkiye Turizmi, 11.12.2010):
• Turizm sektörü, Türkiye’de 40 çeﬂit ürünün sunuldu¤u bir aland›r.
• Sektör, 36 sektörle karﬂ›l›kl› iliﬂki içindedir.
• 4000’in üstünde seyahat acentesi faaliyet göstermektedir.
• Turistik faaliyetlerde 7 bin kokartl› rehber çal›ﬂmaktad›r.
• Turizmde 2,5 milyon civar›nda insan istihdam edilmektedir.
Takip eden tablolarda, baz› yönleri itibariyle turizm sektörünün y›llar itibariyle
sergiledi¤i geliﬂim bilgileri yer almaktad›r. Bu çerçevede; konaklama tesislerine,
tarifesiz uçaklara ve yolculara ve yabanc› yat ve yolcu say›lar›na iliﬂkin
de¤erlendirmeler yap›lmaktad›r.

Tablo 12. Türkiye’de Konaklama Tesislerinin Say›s› (1970-2009)
Turizm Yat›r›m Belgeli

Turizm ‹ﬂletmesi Belgeli

Tesis Say›s› Oda Say›s› Yatak Say›s›

Tesis Say›s› Oda Say›s› Yatak Say›s›

1970

301

13.372

25.872

292

15.243

28.354

1975

202

12.846

25.956

421

23.860

44.957

1980

267

13.019

26.288

511

28.992

56.044

1985

501

34.251

71.521

689

41.351

85.995

1990

1.921

156.702

325.515

1.260

83.953

173.227

1995

1.334

96.517

202.483

1.793

135.436

280.463

2000

1.300

113.452

243.794

1.824

156.367

325.168

2001

1.237

106.683

229.047

1.998

177.371

368.819

2003

1.130

111.894

242.603

2.240

202.339

420.697

2005

1.039

128.005

278.255

2.412

231.123

483.330

2007

776

112.541

254.191

2.514

251.987

532.262

2009

754

103.119

231.456

2.625

289.383

608.765

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Turizm ‹statistikleri,
http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-63765/istatistikler.html, 03.12.2010.
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1970-2009 verilerinin yer ald›¤› tabloda, Türkiye’de konaklama tesis say›s›ndaki
yüksek oranl› art›ﬂlar görülebilmektedir. Konaklama tesisleri, turizm faaliyetlerinin
en temel unsurlar› aras›nda kabul edilmektedir. Konaklama tesisleri alan›nda
istisnas›z her y›l yat›r›m yap›lmaktad›r. Yat›r›mc›lar ya kendi kaynaklar›yla ya da

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

devlet teﬂvikleriyle tesis yat›r›mlar› gerçekleﬂtirmektedirler. Belirtilebilir ki
ço¤unlukla ikinci yol tercih edilmektedir. Çünkü bu alanda sa¤lanan önemli
teﬂvikler bulunmaktad›r.
Tablo 13. Türkiye’de Hava Limanlar›ndan ‹niﬂ-Kalk›ﬂ Yapan Tarifesiz (Charter) Uçaklara ve
Yolculara ‹liﬂkin Bilgiler (1985-2009)
Uçak Say›s›

Yolcu Say›s›

‹niﬂ-Kalk›ﬂ

Gelen

Giden

1985

9.838

427.945

420.431

1990

29.245

1.717.739

1.719.616

1995

96.444

5.671.728

5.697.828

2000

78.887

5.891.418

5.692.884

2001

95.558

6.650.604

6.685.309

2005

153.742

10.973.233

11.419.368

2009

146.519

10.719.282

10.935.502

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Turizm ‹statistikleri,
http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-63765/istatistikler.html, 03.12.2010.

Tarifesiz uçak say›lar›nda da dikkat çekici art›ﬂlar meydana gelmiﬂtir. 1985’te
9.838 olan iniﬂ-kalk›ﬂ say›s›, 1995’te 96.444; 2005’te 153.742 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
2009 rakam› ise 146.519’dur.
Gelen-giden yolcu say›s› da paralel bir geliﬂim sergilemiﬂtir. 1985’te 427.945 olan
gelen yolcu say›s›, 1995’te 5.671.728’e; 2005’te 10.973.233’e yükselmiﬂtir. 2009
rakam› ise 10.719.282 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Tablo 14. Türkiye Limanlar›na Gelen Sar› Bayrakl› Yabanc› Yat ve Yolcu Say›lar›
(1987-2009)
Yat Say›s›

Yolcu Say›s›

Ticarî

Özel

Toplam

Ticarî

Özel

Toplam

1987

-

-

3.441

-

-

16.913

1990

600

2.954

3.554

5.845

10.770

16.615

1995

793

1.787

2.580

6.165

5.251

11.416

2000

189

1.046

1.235

4.162

2.466

6.628

2001

345

2.089

2.434

5.577

4.300

9.877

2003

767

3.397

4.164

6.836

2.727

9.563

2005

627

3.604

4.231

13.574

3.660

17.234

2007

1.358

6.360

7.718

15.456

10.627

26.083

2009

1.199

7.914

9.113

15.104

9.419

24.523

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Turizm ‹statistikleri, http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/163765/istatistikler.html, 03.12.2010.
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Turizm sektöründe, havayolu yan›nda denizyolu kullan›m› da giderek artm›ﬂt›r.
Nitekim, limanlara yanaﬂan yat ve bunlar›n taﬂ›d›¤› yolcu say›lar›nda art›ﬂlar
meydana gelmiﬂtir. 1987-2009 döneminde Türkiye limanlar›na gelen yabanc›
bayrakl› yat ve yolcu say›lar› y›llar itibariyle farkl›l›klar gösterse de toplamda
önemli bir geliﬂim meydana geldi¤i görülmektedir. Tabii, bu say›n›n art›r›labilmesi
için yeterli limana ve buralarda uygun altyap› imkânlar›na ihtiyaç bulunmaktad›r.

4.2. Sektörde Kurumsallaﬂma Durumu
Türkiye turizm sektöründe kurumsallaﬂma, iki temelde gerçekleﬂmektedir. ‹lki
kamu nitelikli, ikincisi özel niteliklidir. Kamu seviyesinde kurumsal yap›lar, turizm
sektörü ile iliﬂkileri çerçevesinde bakanl›klar bünyesinde oluﬂmaktad›r. Sektörün
ana nitelikli kamu kuruluﬂu Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’d›r. Bunun yan›nda farkl›
bakanl›klar ve bakanl›klara ba¤l› üst kuruluﬂlar mevcuttur.
Özel nitelikli kuruluﬂlar ise daha çok birlikler, odalar, federasyonlar, dernekler
ve vak›flar seviyesinde oluﬂmaktad›r. Bu tür kuruluﬂlar da sektörel anlamda
önemli faaliyetler gerçekleﬂtirmektedirler. Bizzat faaliyetler içinde bulunduklar›ndan
dolay› da kamu kurumlar›na önemli ölçüde katk› sa¤layabilmektedirler.
“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu-2023” kapsam›nda haz›rlanan “Türkiye Turizm
Stratejisi-2023” ve “Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Plan›, 2007-2013”te Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› taraf›ndan oluﬂturulan kurumsal da¤›l›m ﬂemas›, sektörle ilgili
kamu/özel ve karma nitelikli kurumlara ve kuruluﬂlara yer vermektedir.
ﬁema. Türkiye Turizm Stratejisi - 2023 Kapsam›ndaki Kurumsal Da¤›l›m
TÜRK‹YE TUR‹ZM
STRATEJ‹S‹-2023
KONSEYLER
Ulusal Turizm Konseyi
‹l Turizm Konseyleri
Noktasal Turizm Konseyleri
KAMU KURUMLARI
Devlet Planlama Teﬂkilat›
Çevre ve Orman Bakanl›¤›
Tar›m ve Köyiﬂleri Bakanl›¤›
Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›
Maliye Bakanl›¤›
Di¤er kamu kurumlar›
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KÜLTÜR VE TUR‹ZM BAKANLI⁄I
Yat›r›m ve ‹ﬂletmeler Genel
Müdürlü¤ü
Tan›tma Genel Müdürlü¤ü
Araﬂt›rma ve E¤itim Genel
Müdürlü¤ü
D›ﬂ ‹liﬂkiler ve AB Koordinasyon
Daire Baﬂkanl›¤›

SEKTÖR KURULUﬁLARI
Turizm Birlikleri
Meslek Odalar›
Belediyeler Birli¤i
Yat›r›mc›lar Birli¤i
TURSAB
Otelciler Birli¤i
Rehberler Birli¤i
Yat›r›m Destek Tan›t›m Ajans›
Kalk›nma Ajanslar›

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Türkiye Turizm Stratejisi-2023, Ankara, 2007,
http://www.sp.gov.tr/documents/Turizm_Strateji_2023.pdf, 01.12.2010.
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“Türkiye Turizm Stratejisi-2023” kapsam›nda Ulusal Turizm Konseyi, ‹l Turizm
Konseyi ve Noktasal Turizm Konseyleri koordinatörlüklerinde, Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› ve alt müdürlükleri, daire baﬂkanl›klar› vas›tas›yla çeﬂitli kamu
kurumlar›n›n ve sektör kuruluﬂlar›n›n yard›m›yla Türkiye turizminin daha ileri
seviyelere taﬂ›nabilmesi için eylem planlar› hayata geçirilmektedir
.
Bu stratejideki as›l unsur, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› ba¤lant›l› Ulusal Turizm
Konseyi’dir. Konsey, Türkiye Turizm Stratejisinin uygulanmas› sürecinde en üst
merci konumundad›r. Bu çerçevede; sektöre iliﬂkin politika belirleme ve karar
alma sürecinde Kültür ve Turizm Bakanl›¤›’na veri sa¤lanmas› ve politikalar›n
uygulanmas›nda, de¤erlendirme ve yönlendirme organ›d›r. Konsey’in karar alma
mercii olarak yönetim kurulu, sektörde yer alan tüm kamu-özel kuruluﬂlar›ndan
temsil kabiliyetini haiz 15-20 üyeden oluﬂmaktad›r. Konsey’e Kültür ve Turizm
Bakanl›¤›’ndan 3, DPT’den 1, turizm sektöründen 7, iﬂçi örgütlerinden 1 ve
STK’lardan 2 temsilcinin kat›l›m› öngörülmektedir. Bunlar d›ﬂ›nda d›ﬂar›dan geçici
üye de yer almaktad›r (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Türkiye Turizm Stratejisi,
01.12.2010).
Kamu kurumlar› içinde DPT baﬂta olmak üzere, Çevre ve Orman, Tar›m ve
Köyiﬂleri, Sanayi ve Ticaret, Ulaﬂt›rma ve Maliye Bakanl›klar› da yard›mc› kuruluﬂ
olarak yer almaktad›r. Öte yandan yard›mc› nitelikteki di¤er kuruluﬂlar aras›nda
sektör kuruluﬂlar› da bulunmaktad›r. Bu çerçevede özel nitelikli birlikler, odalar
mevcuttur. Karma nitelikli kuruluﬂlar olarak da ajanslar bulunmaktad›r. Burada
turizm sektörü birli¤i olarak TURSAB’a özel olarak yer verilmektedir.
Türkiye’de turizm sektöründe faaliyette bulunan, ayn› zamanda birer STK özelli¤ine
sahip olan ve aralar›nda TURSAB’›n da bulundu¤u özel nitelikli kuruluﬂlar›n
önemli bir k›sm› ﬂöyledir:
• POYD: Profesyonel Otel Yöneticileri Derne¤i
• TUREB: Turist Rehberleri Birli¤i
• TUREF: Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu
• TUROB: Turistik Otelciler, ‹ﬂletmeciler, Yat›r›mc›lar Birli¤i
• TÜROFED: Türkiye Otelciler Federasyonu
• TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acenteleri Birli¤i
• TÜRSAV: Turizm ve Seyahat Acenteleri Vakf›
• TÜSAD: Tüm Seyahat Acenteleri Derne¤i
• TYD: Türkiye Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i
• TURGÖN: Turizm Gönüllüleri Platformu
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Takip eden alt baﬂl›klar alt›nda alfabetik s›rayla bu kuruluﬂlara iliﬂkin genel
bilgilere yer verilmektedir. Söz konusu bilgiler incelendi¤inde, bu kuruluﬂlar›n
amaçlar›n›n ve faaliyetlerinin, ayn› zamanda Türkiye’de turizm sektörünün
sorunlar›na iliﬂkin önemli ipuçlar›n› içerdi¤i de görülmektedir.

POYD: Profesyonel Otel Yöneticileri Derne¤i
Otelcilik sektöründe; profesyonelli¤i geliﬂtirmek, sektör yöneticileri aras›ndaki
yard›mlaﬂmay› ve iletiﬂimi kuvvetlendirmek, sektörün ve yöneticilerin sorunlar›na
müﬂterek çözümler aramak; yöneticilerin sektördeki gerçek rolünü ve yerini
bulmas›n› sa¤lamak amac›yla 1992 y›l›nda Antalya’da kurulmuﬂtur. POYD’un
di¤er amaçlar› ﬂöyledir:
• Profesyonel yöneticilerin sektörde iﬂverenler, di¤er çal›ﬂanlar ve sektörün
di¤er kurumlar› (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Seyahat Acenteleri, Taﬂ›m
ﬁirketleri vb.) ile iliﬂkilerine yard›mc› olmak, yön vermek ve uygun düzenlemeler
getirmek,
• Türkiye otelcili¤inin geliﬂtirilmesi ve dünya standartlar›na ulaﬂt›r›lmas› için
ulusal ve uluslararas› düzenlemeler ve politikalar oluﬂturmak, dünyada “Türkiye
otelcili¤i” konusunda söz sahibi olabilmek.
2010 sonu itibariyle 216 üyesi bulunan POYD, meslekî standartlar›n belirlenmesini
ve geliﬂmiﬂ turizm ülkelerinde oldu¤u gibi Türkiye’de de otelcilik mesle¤inde
sertifikasyona geçilmesini, ulusal kongrelerde ve toplant›larda bildiriler sunarak
savunmaktad›r. Otelcilik mesle¤inin sa¤l›kl› geliﬂmesini sürdürebilmesi için meslek
kuruluﬂlar› veya kurumlar ile iﬂbirli¤i yapmaktad›r.

TUREB: Turist Rehberleri Birli¤i
Farkl› birtak›m oluﬂum süreçlerinden sonra 2010 y›l›nda tüm rehber kuruluﬂlar›n›n
bir araya gelerek oluﬂturduklar› bir protokol ile kurduklar› bir birliktir. TUREB’in
amaçlar› ﬂöyledir:
• Turist rehberlerinin ortak sorunlar›n› tespit etmek ve çözüm teklifleri oluﬂturmak,
• Meslek kuruluﬂlar› aras›nda iﬂbirli¤i ve koordinasyon sa¤lamak,
• Turist rehberleri mesle¤ine ve meslek örgütlenmesine yönelik kanunî ve idarî
düzenlemeler konusunda ortak giriﬂimde bulunmak ve çaba göstermek,
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TUREB üyesi rehber kuruluﬂlar› ﬂunlard›r:
1.

ARED: Ankara Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i

2.

ARO: Antalya Rehberler Odas›

3.

BORED: Bodrum Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i

4.

ÇARED: Çanakkale Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i

5.

Ç‹RED: Çince Rehberler Derne¤i

6.

ÇURED: Çukurova Turist Rehberleri Birli¤i Derne¤i

7.

GARED: Gaziantep Turist Rehberleri Derne¤i

8.

GÜMRED: Güney Marmara Rehberler Derne¤i

9.

‹RO: ‹stanbul Rehberler Odas›

10. KARED: Kapadokya Turist Rehberleri Derne¤i
11. KARDER: Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i
12. KONTURED: Konya Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i
13. KURED: Kuﬂadas› Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i
14. MARED: Marmaris Turist Rehberleri Derne¤i
15. REHBERANT: Antalya Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i
16. ﬁURED: Urfa Rehberler Derne¤i
17. VANTURED: Van Turist Rehberleri Derne¤i

TUREF: Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu
Türkiye’de Anayasa ve kanunlar do¤rultusunda kendisine ba¤l› derneklerin
amaçlar›n› gerçekleﬂtirmeye yard›mc› olmak, bu çerçevede ba¤l› dernekler
aras›ndaki koordinasyonun ve iﬂ birli¤inin en üst düzeye ç›kar›lmas›n› sa¤lamak
için 2007 y›l›nda kurulmuﬂtur. Federasyonun di¤er amaçlar› ﬂöyledir:
• Profesyonel turist rehberleri aras›nda meslekî dayan›ﬂmay› ve birli¤i sa¤lamak,
oluﬂturulacak bir konfederasyon için öncülük etmek,
• Profesyonel turist rehberli¤inin bir “meslek” olarak tan›nmas›n› sa¤lamak ve
meslekî sorunlar› giderecek bir profesyonel turist rehberleri meslek ve meslek
örgütlenmesi yasas›n›n ç›kar›lmas› için bir sivil toplum kuruluﬂu olarak etkinliklerde
ve temaslarda bulunmak,
• Profesyonel turist rehberli¤i meslek ve meslek örgütlenmesine iliﬂkin kanunî
düzenleme konusunda halen sürmekte olan idarî ve meslekî çabalar›n baﬂar›ya
ulaﬂmas› için mevcut meslek örgütlenmeleri aras›nda koordinasyonu sa¤lamak,
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• Turizm sektöründe faaliyet gösteren di¤er meslek örgütlenmeleri ile kamu
kurumlar› ve kuruluﬂlar›yla idarî makamlar ve bakanl›klar nezdinde tek elden
temsil, iﬂbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lamak,
• Profesyonel turist rehberli¤i mesle¤inin sürekli ve verimli bir biçimde geliﬂmesini
sa¤lamak, turizm alan›ndaki iç ve d›ﬂ geliﬂmeleri izleyerek üyelerine ve gerekirse
konuyla ilgili kurumlara ve kuruluﬂlara bilgi vermek, tekliflerde ve ikazlarda
bulunmak,
• Profesyonel Turist Rehberli¤i mesle¤i için hayatî önemi haiz bulunan tabiî,
tarihî ve kültürel de¤erlerin korunmas›, gelecek kuﬂaklara aktar›lmas› ve ülke
tan›t›m›n›n nitelikli ve etkin bir yap›ya kavuﬂturulmas› için özel ve resmî kuruluﬂlarla
ilkeli bir iﬂbirli¤i içinde çal›ﬂmalar yürütmek ve bu çal›ﬂmalar› üyeleri arac›l›¤›
ile uygulamakt›r.
TUREF üyesi dernekler ﬂunlard›r:
1.

TUREB: Profesyonel Turist Rehberleri Birli¤i Derne¤i

2.

ARED: Ankara Profesyonel Turizm Rehberleri Derne¤i

3.

KARED: Kapadokya Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i

4.

KURED: Kuﬂadas› Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i

5.

ÇARED: Çanakkale Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i

6.

KARDER: Karadeniz Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i

7.

BORED: Bodrum Profesyonel Turist Rehberleri Derne¤i

TUROB: Turistik Otelciler, ‹ﬂletmeciler, Yat›r›mc›lar Birli¤i
Birtak›m kuruluﬂ ve dönüﬂüm süreçlerini takiben, 1983 y›l›nda TUROB ad›yla
çal›ﬂmalar›na devam eden birli¤in kuruluﬂ amac›; turizmle ilgili konular, sorunlar
ve çözümler üzerinde bilimsel ve pratik çal›ﬂmalar yapmak, bu yönlü çal›ﬂmalara
katk›da bulunmak, turistik tesislerin turizmin gereklerine uygun geliﬂmesini
sa¤lamak, bu do¤rultuda üyeleri aras›nda ve turizmle do¤rudan ve dolayl› ilgisi
bulunan daire, kurum, kuruluﬂ ve kiﬂilerle irtibat› ve koordinasyonu sa¤lamak
ve üyelerini sektör içinde ve d›ﬂ›nda temsil etmektir.
TUROB’un amaçlar› ﬂöyledir:
• Ar-Ge, pazarlama ve teﬂvikler konusunda çal›ﬂmalar yapmak,
• Bakanl›k ve sektör kuruluﬂlar›yla faaliyet alan› ile ilgili çal›ﬂmalar yapmak,
• Bakanl›k ve sektör kuruluﬂlar›yla iﬂbirli¤i yaparak Bakanl›¤a ve sektöre yol
gösterici raporlar haz›rlamak.
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TUROB’un baz› faaliyetleri ﬂöyledir:
• Turizm sektörünün en önemli kolu olan konaklama bölümünü anayasal bir
kuruluﬂ alt›nda toplayacak olan Türkiye Turistik Otelciler Birli¤i kanun tasla¤›n›n
haz›rlanmas›na katk› sa¤lamak,
• Ülke ve uluslararas› turizm faaliyetlerinde geçerlili¤i olan ve iki y›lda bir
yenilenen bir hüviyet kart› haz›rlamak,
• Sektör içindeki yerini ve a¤›rl›¤›n› hissettirecek anketlerden elde edilecek
sonuçlar› Çal›ﬂma, Maliye, Ekonomi Bakanl›klar› ile kamuya duyurmak,
• Yabanc› ve yerli yat›r›mlar› yönlendirecek projeler haz›rlatmak,
• Otel binalar›na ve tesislere iliﬂkin birtak›m standartlar belirleyerek Bakanl›¤a
iletmek,
• Sektörün di¤er temsilcileri ile iﬂ birli¤i yapmak.

TÜROFED: Türkiye Otelciler Federasyonu
2010 sonu itibariyle Türkiye turizmindeki ana unsurlardan olan konaklama
kesiminde güç birli¤ini temsil eden TÜROFED, 1996 tesisin üst kuruluﬂu
niteli¤indedir. Her s›n›ftan tesisi bünyesinde bar›nd›ran TÜROFED’in üyeleri
yaklaﬂ›k 438 bin yatak kapasitesine sahiptir. Bu rakam, Türkiye’nin reel yatak
kapasitesinin yaklaﬂ›k % 85’ini ifade etmektedir. Türkiye çap›nda 12 derne¤in
üst kuruluﬂu niteli¤indeki TÜROFED, mevcut üyeleriyle Türkiye’de 400 bin
civar›nda istihdam imkân› sa¤lamaktad›r. Kuruluﬂun amaçlar› ﬂöyle s›ralanmaktad›r:
• Turizm sektörünü gelece¤e haz›rlamak ve do¤ru yönlendirmek,
• Daha etkin ve donan›ml› bir örgütsel yap›lanma sa¤lamak,
• Sektörün sesini kamu otoritelerine daha güçlü bir ﬂekilde duyurabilmek,
• Sektörün yanl›ﬂ vergi ve para politikalar›ndan u¤rad›¤› ve u¤rayabilece¤i
zararlar› bertaraf etmek,
• Türkiye’deki Turizm Bakanl›¤› belgeli tüm turizm tesislerini üye birlikler
kanal›yla federasyon çat›s› alt›nda toplamak,
• Ülke tan›t›m›na katk›da bulunabilmek.

TÜROFED çat›s› alt›nda bir araya gelen 12 dernek ve birlik ﬂunlard›r:
1. AKTOB: Akdeniz Turistik Otelciler ve ‹ﬂletmeciler Birli¤i
2. ALT‹D: Alanya Turistik ‹ﬂletmeciler Derne¤i
3. AT‹D: Anadolu Turizm ‹ﬂletmecileri Derne¤i
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4.

BODER: Bodrum Turistik Otelciler ‹ﬂletmeciler ve Yat›r›mc›lar Derne¤i

5.

ÇUKTOB: Çukurova Turistik Otelciler Birli¤i

6.

ET‹K: Ege Turistik ‹ﬂletmeciler Derne¤i

7.

FETOB: Fethiye Turistik Otelciler ve ‹ﬂletmeciler Birli¤i

8.

GETOB: Güney Ege Turistik Otelciler ve ‹ﬂletmeciler Birli¤i

9.

GÜMTOB: Güney Marmara Otelciler ve ‹ﬂletmeciler Derne¤i

10. KAPT‹D: Kapadokya Otelciler ve ‹ﬂletmeciler Derne¤i
11. KODER: Kuﬂadas› Otelciler ve ‹ﬂletmeciler Birli¤i
12. TUROB: Turistik Otelciler ‹ﬂletmeciler ve Yat›r›mc›lar Birli¤i

TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acenteleri Birli¤i
28 Eylül 1972 tarihinde yürürlü¤e giren 1618 Say›l› Seyahat Acenteleri ve Seyahat
Acenteleri Birli¤i Kanunu uyar›nca kurulmuﬂ olan bir meslek birli¤idir. TÜRSAB’›n
temel amac›, seyahat acenteli¤i mesle¤inin ve faaliyet alan›n›n temelini oluﬂturan
turizm sektörünün geliﬂimine katk›da bulunmakt›r.
1618 Say›l› Kanun’un belirledi¤i yetkiler çerçevesinde meslek disiplininin
sa¤lanmas›, mesle¤in geliﬂimine iliﬂkin faaliyetler, seyahat acentelerinin karﬂ›laﬂt›klar›
sorunlar›n çözümü yönünde yap›lan çal›ﬂmalar, TÜRSAB’›n hizmet alan› içinde
yer almaktad›r.
Turizm sektöründe yaﬂanan geliﬂmeleri ve karﬂ›laﬂ›lan sorunlar› ilgili mercilerin
dikkatine sunmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek de TÜRSAB’›n temel
amaçlar› aras›nda yer almaktad›r.
Bu amaçlar›n› gerçekleﬂtirebilmek için, kamu ve özel sektör turizm kurumlar›yla
ortaklaﬂa çal›ﬂmalar yapan TÜRSAB, turizm politikalar›n›n geliﬂtirilmesinde de
önemli görevler üstlenir. TÜRSAB; çevre ile ilgili, tarihî ve insanî de¤erlerin
korunmas› ve geliﬂtirilmesi gibi turizmi yak›ndan ilgilendiren konularda, bir sivil
birlik olarak yol gösterici ve bask› grubu olma özelli¤i de taﬂ›maktad›r.
TÜRSAB’›n çal›ﬂmalar› aras›nda uluslararas› iliﬂkiler ve görev kapsam› içinde
yürütülen tan›t›m faaliyetleri önemli bir yer tutmaktad›r. TÜRSAB; Dünya Turizm
Örgütü (WTO), Uluslararas› Seyahat Acenteleri Birlikleri Federasyonu (UFTAA),
Avrupa Birli¤i içindeki Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri Birlikleri Grubu
(ECTAA), Uluslararas› Tur Operatörleri Birli¤i (IFTO) gibi baﬂl›ca uluslararas›
kuruluﬂlar›n üyesidir.
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TÜRSAV: Turizm ve Seyahat Acenteleri Vakf›
Esasen, TÜRSAB’›n çal›ﬂmalar›na ve teﬂebbüslerine destek maksad›yla kurulmuﬂ
bir vak›ft›r.
TÜRSAV’›n temel amac›; dayan›ﬂma, e¤itim, araﬂt›rma çal›ﬂmalar›, teknik destek
temini ve benzeri teﬂebbüslerle Türkiye’deki seyahat acentelerinin geliﬂmesine,
büyümesine ve uluslararas› rekabet gücü kazanmas›na yard›mc› olmak suretiyle
ülke turizmine katk›da bulunmakt›r.

TÜSAD: Tüm Seyahat Acenteleri Derne¤i
Derne¤in kuruluﬂ amac›; turizm sektöründe birlik ve beraberlik anlay›ﬂ› ile
sorunlar›n çözümüne yönelik ortak hareket etmek, bu çerçevede seyahat
acentelerinin haklar›n›n takipçisi olmakt›r.
Dernek, 1618 Say›l› Seyahat Acenteleri Kanunu’na ve yönetmeliklerine ayk›r›
tüm faaliyetleri takip etmek, tespit etmek ve bu konuda gerekti¤inde adlî ve
idarî makamlar› harekete geçirerek kanunî olmayan turizm faaliyetleri hakk›nda
kamuyu bilgilendirmek, idarî ve hukukî yollara baﬂvurarak mevzuata ve hukuka
ayk›r›l›¤›n ortadan kalkmas›n› sa¤lamak ve bu anlamda sektörde denetim
mekanizmalar›n›n iﬂleyiﬂine katk›da bulunmak amac›yla faaliyette bulunmaktad›r.
TÜSAD’›n di¤er hedefleri ﬂöyle s›ralanmaktad›r:
• TÜSAD’›n faaliyetleri sadece seyahat acentelerinin sorunlar› ile s›n›rl› olmay›p;
ayn› zamanda konaklama sektörü, turist rehberleri, turizm ulaﬂt›rma kurumlar›
ve kuruluﬂlar›, alan k›lavuzlar›, sportif amaçl› hava, kara, deniz aktiviteleri sa¤layan
kurumlar aras›nda ortaya ç›kacak turizm ile ilgili sorunlar›n ve aksakl›klar›n
çözümüne öncülük etmeyi de içermektedir.
• TÜSAD, sektörel sorunlar›n yan› s›ra kültür, çevre ve sosyal alanlarda da
faaliyet göstermeyi, bu çerçevede turizmi olumsuz etkileyen çevre koruma ve
kullanma dengelerini bozacak durumlarda, çevreci bir misyona sahip üyeleriyle
ortak hareket etmeyi, bu koordinasyonu sa¤layacak yap›lanmay› tüm ülkeye
yaymay› hedeflemektedir.
• TÜSAD, tarihî ve kültürel de¤erlere sahip ç›kan sa¤lam bir misyonla; ören
yerleri, müzeler, tarihî yap›lar, ‹pek Yolu ve inanç turizmini canland›racak
projelerin geliﬂtirilmesi, tüm dünyaya tan›t›lmas› için ilgili kamu kurum ve
kuruluﬂlar›, STK’lar ve yerel yönetimlerle ortak çal›ﬂmalarda bulunmay›
hedeflemektedir.
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• Köylerin ve turizme uygun beldelerin turizm alt yap›s›n› haz›rlayacak ortak
çal›ﬂmalar içerisine girerek tabiî-tarihî ve kültürel zenginliklere sahip köylerin
ve beldelerin turizmde markalaﬂmas›na yard›mc› olacak projelerin geliﬂtirilmesine,
tan›t›mlar›na destek verilmesi için; TÜRSAB, turizmciler, üniversiteler, yat›r›mc›lar
ve STK’lar ile iﬂbirli¤ine girmeyi hedeflemektedir.

TYD: Türkiye Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i
1988 y›l›nda, baﬂl›ca turizm yat›r›mc›lar› taraf›ndan kurulan Türkiye Turizm
Yat›r›mc›lar› Derne¤i (TYD), turizmin ve turizm yat›r›mc›lar›n›n çeﬂitli sorunlar›n›n
çözümünde yard›mc› olan, kamuoyuna turizm yat›r›mc›l›¤›n›n önemini anlatan,
Türkiye’nin dünya turizminden ald›¤› pay› daha da artt›rmak için çaba sarf eden,
turizm sektöründe yat›r›m yapan kiﬂileri ve ﬂirketleri temsil eden bir sivil toplum
kuruluﬂudur.
Konaklamadan yat liman›na, turist taﬂ›mac›l›¤›ndan tur operatörlü¤üne, al›ﬂveriﬂ
ve e¤lence merkezlerinden golf tesislerine kadar turizmin ana dallar›ndaki baﬂl›ca
yat›r›mc›lar› ve iﬂletmecileri bünyesinde toplayan TYD, 2010 sonu itibariyle 250
bin yata¤a, 25 bin uçak koltu¤una ve 8 bin marina/yat kapasitesine sahip bir
kesimi temsil etmektedir.
Temel hedeflerinden biri “yat›r›mlar›nda ülkenin tabiî ve kültürel varl›klar›n›
koruma/kullanma dengesi içinde de¤erlendirerek, sürdürülebilir turizm anlay›ﬂ›yla
turizmi tüm ülke sath›na yaymak” olan TYD’nin baz› faaliyetleri ﬂöyledir:
• TYD üyeleri baﬂta BDT ülkeleri, Orta Avrupa, Balkanlar ve Ortado¤u ülkeleri
olmak üzere dünyan›n her yerinde turizm yat›r›mlar› gerçekleﬂtirmektedir.
• TYD’nin di¤er bir faaliyeti de, Türkiye’de ve Türkiye ile birlikte di¤er ülkelerde
turizm yat›r›m› yapmak isteyen yabanc› giriﬂimcilere yard›mc› olarak iﬂbirli¤i
imkânlar› oluﬂturmaktad›r.
• TYD ayr›ca, yat›r›m için proje mimar›, yat›r›m dan›ﬂman›, finansman imkân›,
fizibilite çal›ﬂmalar›, yönetim ve isim hakk› anlaﬂmalar› ve genel olarak profesyonel
servis konular›nda görüﬂlerini üyeleri ile paylaﬂmaktad›r.
TYD üyelerinin liderli¤i ve deste¤i ile BETUYAB (Belek), KETAV (Kemer), KUTAV
(Kuﬂadas›), BOTAV (Bodrum), ATAV (Antalya) bölgesel tan›tma ve vak›f birlikleri
kurulmuﬂtur.
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TURGÖN: Turizm Gönüllüleri Platformu
TURGÖN, profesyonel ya da amatör ruhla turizm sektöründe faaliyette bulunan
kiﬂilerin bir araya gelerek fikirlerini paylaﬂt›¤› birtak›m birliktelikler gerçekleﬂtirdi¤i
bir platformdur.
Bu platformda, sektöre iliﬂkin bilgi paylaﬂ›m› yap›lmakta ve karﬂ›l›kl› ticarî
al›ﬂveriﬂler gerçekleﬂtirilmektedir.

4.3. Sektörde Devlet Destekleri
Turizm, Türkiye’de en çok destek gören sektörlerden biridir. 24 Ocak 1980
Kararlar› ile izlenmeye baﬂlanan D›ﬂa Aç›k Büyüme Stratejisi kapsam›nda turizm
sektörü de daha fazla önem verilen bir faaliyet dal› olagelmiﬂtir. Bu çerçevede,
1982 y›l›nda yürürlü¤e giren 2634 say›l› Turizmi Teﬂvik Kanunu, Türkiye’de
turizm sektörünün önem kazanmas›na imkân sa¤lam›ﬂt›r. Bu çerçevede söz
konusu Kanun, turizm için hayatî nitelik arz eden konaklama, yeme-içme-e¤lence
gibi alanlardaki geliﬂmelere belirgin katk› sa¤lamaktad›r. Nitekim, 1982’den
günümüze sektörün sergiledi¤i olumlu geliﬂimde bu Kanun’un önemli bir pay›
vard›r.
Türkiye’de turizm sektörüne halihaz›rda sa¤lanan teﬂvikler ve destekler ﬂu ﬂekilde
s›ralanmaktad›r (Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yat›r›m ve ‹ﬂletmeler Genel Müdürlü¤ü,
Turizm, 10.12.2010):
• KOSGEB kapsam›nda sa¤lanan teﬂvikler ve destekler,
• Yat›r›mlarda devlet yard›mlar› hakk›nda bakanlar kurulu karar› kapsam›nda
sa¤lanan teﬂvikler,
• 2634 Say›l› Turizmi Teﬂvik Kanunu ile sa¤lanan teﬂvikler,
• 5084 Say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun kapsam›nda enerji gideri indirimi,
• 1319 Say›l› Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan muafiyetler,
• Eximbank kredi imkânlar›,
• Yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n teﬂviki.
Takip eden baﬂl›klar alt›nda bu desteklerin içeriklerine iliﬂkin birtak›m bilgiler
sunulmaktad›r.
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KOSGEB Kapsam›nda Sa¤lanan Teﬂvikler ve Destekler
Türkiye’de hizmet sektörü ve bu kapsamda turizm sektörü kuruluﬂlar›n›n KOSGEB
desteklerinden faydalanmas›na dair eksiklikler vard›. Çünkü KOB‹ statüsünde
kabul edilmemekteydiler. Bununla beraber, sektördeki konaklama tesisleri farkl›
programlar dahilinde uzun y›llar boyunca önemli teﬂviklerden, desteklerden
faydalanmakta iken seyahat acentesi gibi sektörün en önemli aktörlerinden biri
bunlardan mahrum bulunmaktayd›. Nihayet 22.04.2009 tarihli ve 5891 Say›l›
KOSGEB Hakk›nda Kanun’da De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun ile aﬂa¤›da
s›ralanan de¤iﬂiklikler gerçekleﬂtirilmiﬂ ve söz konusu turizm kuruluﬂlar›n›n da
desteklerden faydalanmalar›n›n önü aç›lm›ﬂ oldu:
• “Sanayi iﬂletmeleri” ibaresi “iﬂletmeler”‘ olarak de¤iﬂtirildi.
• KOSGEB Genel Kurul üyeleri aras›na Türkiye Seyahat Acenteleri Birli¤i
(TÜRSAB) de dahil edildi.
Halihaz›rda KOSGEB’in, aralar›nda hizmet sektörü iﬂletmelerinin de bulundu¤u
KOB‹’lere sa¤lad›¤› hizmetler ve destekler ﬂu ﬂekildedir: Dan›ﬂmanl›k, e¤itim,
teknoloji araﬂt›rma ve geliﬂtirme, s›naî mülkiyet haklar›, bilgisayar yaz›l›m, genel
test analiz, ce iﬂaretlemesine iliﬂkin test ve analiz, sistem belgelendirme, yurtiçi
sanayi fuarlar›na kat›l›m, yurtiçi uluslararas› sanayi ihtisas fuarlar›na kat›l›m, millî
kat›l›m dahilinde yurtd›ﬂ› fuarlara kat›l›m, millî kat›l›m d›ﬂ›ndaki yurtd›ﬂ› fuarlara
kat›l›m, tan›t›m, markaya yönlendirme, ihracat amaçl› yurtd›ﬂ› iﬂ gezisi, eﬂleﬂtirme,
yerel ekonomik araﬂt›rma, ortak kullan›m amaçl› makine-teçhizat ve nitelikli
eleman istihdam deste¤i.
Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Bakanlar Kurulu Karar›
Kapsam›nda Sa¤lanan Teﬂvikler
Bu uygulama ile Bakanlar Kurulu, hangi sektörlerin hangi ﬂartlarla teﬂviklerden
faydaland›r›laca¤›n› tespit etmekte ve müteakiben Hazine Müsteﬂarl›¤›, Bakanlar
Kurulu taraf›ndan belirlenen konularla alakal› yay›mlad›¤› bir tebli¤ ile ilgili
yönlendirmeleri gerçekleﬂtirmektedir.
Bu karar kapsam›nda turizm sektörüne sa¤lanan baﬂl›ca teﬂvikler ﬂu ﬂekildedir:
• Vergi indirimi,
• Sigorta primi iﬂveren deste¤i,
• Yat›r›m yeri tahsisi,
• Gümrük vergisi muafiyeti,
• KDV istisnas›,
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2634 Say›l› Turizmi Teﬂvik Kanunu ile Sa¤lanan Teﬂvikler
Bu kapsamda, kültür ve turizm koruma ve geliﬂim bölgelerinde, turizm
merkezlerinde ve Bakanl›k taraf›ndan tespit edilen yerlerde yap›lan yat›r›mlara
iliﬂkin uygulanan birtak›m destekler mevcuttur.
Söz konusu kanun kapsam›nda sa¤lanan destekler ﬂöyledir:
• Taﬂ›nmaz mallar›n turizme yönelik kullan›m› amac›yla yap›lan tahsisler,
• Orman Fonu’na katk› pay›n›n taksitlendirilmesi,
• Elektrik, havagaz› ve su ücretlerine iliﬂkin muafiyet veya tenzilat,
• Haberleﬂme imkânlar›na iliﬂkin kolayl›klar,
• Yabanc› ve sanatkâr çal›ﬂt›ran iﬂletmelere sa¤lanan destekler.

5084 Say›l› Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki ile Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun Kapsam›nda Enerji Gideri ‹ndirimi
Bu kapsamda, vergi ve sigorta primi teﬂvikleri ile enerji deste¤i aç›s›ndan TÜ‹K
taraf›ndan 2001 y›l› için tespit edilen kiﬂi baﬂ›na GSY‹H tutar› 1.500 ABD dolar›
veya daha az olan iller ile bu iller d›ﬂ›nda kalan ve DPT taraf›ndan 2003 y›l› için
tespit edilen sosyo-ekonomik geliﬂmiﬂlik s›ralamas›na göre endeks de¤eri negatif
olan illerden 01.04.2005 tarihinden itibaren faaliyete geçen ve asgari on iﬂçi
çal›ﬂt›ran iﬂletmeler ile 01.04.2005 tarihinden önce faaliyete geçmiﬂ ve asgari on
iﬂçi çal›ﬂt›ran iﬂletmelerden turizm konaklama tesisi alan›nda faaliyette bulunanlar›n
elektrik enerjisi masraf›n›n % 20’si Hazine taraf›ndan karﬂ›lanmaktad›r.

1319 Say›l› Emlak Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Muafiyetler
Bu kapsamda, turizm iﬂletmesi belgesi alan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri,
bu kanunda yaz›l› amaçlar için tahsis ettikleri ve iﬂletmelerine dahil olan binalar›,
inﬂaatlar›n›n sona erdi¤i veya mevcut binalar›n bu maksatla tahsisi halinde turizm
iﬂletmesi belgesinin al›nd›¤› y›l› takip eden bütçe y›l›ndan itibaren beﬂ y›l süreyle
faydalanabilmekte ve bu çerçevede emlak vergisinden muaf tutulmaktad›r.

Eximbank Kredi ‹mkânlar›
Eximbank, ihracat ve yurtd›ﬂ› müteahhitlik hizmetlerini kredi, garanti ve sigorta
programlar› ile destekleme kapsam›nda turizm sektörüne yönelik iki kredi imkân›
sa¤lamaktad›r:
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1. Turizm Pazarlama Kredisi:
Bu kapsamda tan›t›m ve pazarlama faaliyetlerinin finansman› yoluyla özel havayolu
ﬂirketleri ile seyahat acentelerinin güçlendirilmesi maksad›yla 2.000.000 ABD
dolar›na kadar kredi tahsis edilmektedir.

2. AYB Kaynakl› Yat›r›m Kredisi:
Eximbank, Avrupa Yat›r›m Bankas› (AYB) ile imzalad›¤› bir anlaﬂma çerçevesinde
imalat sanayii, turizm ve lojistik sektörlerindeki iﬂletmelerin, ihracata ve döviz
kazand›r›c› hizmetlere yönelik olarak yurt içinde gerçekleﬂtirecekleri yeni yat›r›m,
tevsi ve yenileme projelerinin finansman› maksad›yla toplam 200.000.000 Euro’ya
kadar kredi tahsis etmektedir.

Yabanc› Sermaye Yat›r›mlar›n›n Teﬂviki
4875 Say›l› Do¤rudan Yabanc› Yat›r›mlar Kanunu’nun üçüncü maddesi olan
“Uluslararas› anlaﬂmalar ve özel kanun hükümleri taraf›ndan aksi öngörülmedikçe;
yabanc› yat›r›mc›lar taraf›ndan Türkiye’de do¤rudan yabanc› yat›r›m yap›lmas›
serbesttir…” uyar›nca birtak›m teﬂvikler sa¤lanmaktad›r. Bu kapsamda uygulanan
teﬂvikler, Hazine Müsteﬂarl›¤› Yabanc› Sermaye Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan
takip edilmektedir.

4.4. 2023 Vizyonu ve Sektörün Gelece¤ine Yönelik Stratejiler
Sektörün gelece¤ine yönelik stratejilerden evvel, Türkiye’nin 2023 vizyonuna
iliﬂkin k›sa bir bilgi vermekte fayda vard›r. “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu - 2023”,
bir proje olup amac› 2023 y›l›nda dünyadaki geliﬂmelere paralel olarak; uluslararas›
iliﬂkiler, uluslararas› güvenlik, iç siyaset, ekonomi, e¤itim-bilim-teknoloji ve kültür
alanlar›nda Türkiye’nin nas›l bir vizyona sahip olmas› gerekti¤i konusunda teklifler
ortaya koymak ve bu çerçevede hedefler ve uygulanacak politikalar tespit
etmektir.
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Türkiye Asya Stratejik Araﬂt›rmalar Merkezi (TASAM) koordinatörlü¤ünde yürütülen
projenin Türkiye’nin 2023 stratejik vizyonunun oluﬂturulmas›na katk› sa¤layan
TSV2023 Kongresi ve takip eden 81 il çal›ﬂtaylar› dahilinde çok geniﬂ kapsaml›
bir kat›l›mc› grubu oluﬂturulmuﬂtur. Proje çerçevesinde; bakanlar, sivil ve askerî
üst düzey bürokrasi, siyasî parti temsilcileri, uluslararas› iliﬂkiler uzmanlar›, siyaset
bilimciler, ekonomi uzmanlar›, sosyolog ve kültür bilimciler, ekonomik ve ticarî
meslek kuruluﬂlar›, özel sektör sivil toplum kuruluﬂlar›n›n temsilcileri, teknoloji
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alan›nda çal›ﬂma yapan kuruluﬂlar›n temsilcileri, yaz›l› ve görsel bas›n mensuplar›,
e¤itimciler ve ö¤rencilerin kat›l›m›yla “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu-2023 Belgesi”
haz›rlanm›ﬂt›r (TASAM, 03.12.2010).
Söz konusu strateji belgesi çerçevesinde, ilgili kurumlar kendi faaliyet sahalar›na
yönelik birtak›m eylem planlar› oluﬂturmaktad›rlar. Kültür ve Turizm Bakanl›¤›
da bunlardan biridir. Bu çerçevede, “Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Plan› 20072013” çal›ﬂmas› haz›rlanm›ﬂ ve plana uygun bir ﬂekilde Türkiye turizminin
geliﬂmesi için faaliyetler icra edilmektedir (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Türkiye
Turizm Stratejisi, 01.12.2010). Aﬂa¤›da, bu eylem plan› dahilinde ön plana ç›kan
baz› stratejilere yer verilerek bunlara yönelik de¤erlendirmelerde bulunulmaktad›r.
Türkiye Turizm Stratejisi-2023 Belgesi’nde ortaya konan stratejiler çerçevesinde
hareket edilmesi halinde, 2023 y›l›nda turizm sektöründe ulaﬂ›lmas› hedeflenen
baz› büyüklükler ﬂöyledir:
• 63 milyon turist,
• 86 milyar dolar gelir,
• Turist baﬂ›na 1.350 dolar civar›nda harcama.
Türkiye’de iç turizm pazar› yeterince geliﬂmiﬂ de¤ildir. Bu çerçevede, yerli turist
say›s› da arzulanan seviyenin alt›ndad›r. Bunun gelir seviyeleri ve mevcut
ekonomik hayat ﬂartlar› ile ba¤lant›s› olmakla beraber, di¤er ve belki de en
önemli sebeplerinden biri herkese hitap edecek turistik imkânlar›n mevcut
olmay›ﬂ›d›r. Dolay›s›yla, Türkiye’de iç turizm pazar›ndan 20 milyon kiﬂinin
faydalanmas›na yönelik ürün, tesis ve program haz›rl›klar› gerçekleﬂtirilmesi
planlanmaktad›r. Böylece turizm alan›ndaki planlar›n› erteleyen kiﬂilerin ve
kesimlerin de pazara dahil edilebilmesi mümkün olacakt›r.
Hem iç hem de d›ﬂ turizm pazar›n› cazip hale getirecek uygulamalardan biri
turizmde faaliyet çeﬂitlemesine gitmektir. Türkiye’nin bu anlamda müsait bir
co¤rafyaya sahip oldu¤u bilinmektedir. Nitekim, Türkiye’de turizmde çok say›da
alt faaliyet potansiyeline sahip olup, bunlar›n önemli bir k›sm› ﬂöyle s›ralanmaktad›r:
Akarsu-rafting turizmi; av turizmi; botanik turizmi; da¤c›l›k turizmi; gençlik turizmi;
golf turizmi; göl turizmi; hava sporlar› turizmi; inanç turizmi; ‹pek Yolu turizmi;
k›ﬂ turizmi; kongre turizmi; kuﬂ gözlemcili¤i turizmi; ma¤ara turizmi; sa¤l›k ve
termal turizmi; sualt› dal›ﬂ turizmi; yat turizmi; yayla turizmi.
Turizmde faaliyet çeﬂitlemesine gidilerek farkl› beklentilere uygun tercihler
sunuldu¤u takdirde turist say›s› fazlalaﬂacak ve buna ba¤l› olarak gelir mebla¤›
da artacakt›r. Bu çerçevede, Türkiye’de ön plana ç›kar›labilecek alanlardan biri
sa¤l›k turizmidir. Bu alanda gerçekleﬂtirilen baz› çal›ﬂmalar vard›r. Bu kapsamda,
sa¤l›k turizmi ile ilgili öncelikli olarak belirlenen ve gerekli alt ve üst yap›
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çal›ﬂmalar› ile turistik faaliyetlere haz›r hale getirilmesi planlanan bölgeler ve
ﬂehirler ﬂöyle s›ralanmaktad›r:
• Güney Marmara: Bal›kesir, Çanakkale, Yalova.
• Güney Ege: Ayd›n, Denizli, Manisa, ‹zmir.
• Frigya: Afyonkarahisar, Ankara, Uﬂak, Eskiﬂehir, Kütahya.
• Orta Anadolu: Aksaray, K›rﬂehir, Ni¤de, Nevﬂehir, Yozgat.
Bu listeye hemen veya ikinci aﬂamada ﬂu bölgeler ve ﬂehirler de ilave edilmelidir:
• Orta ve Do¤u Karadeniz: Tokat, Rize.
• Do¤u Anadolu: Erzurum, Bitlis.
• Güney Do¤u Anadolu: Diyarbak›r, Urfa.
• Do¤u Akdeniz: Kahramanmaraﬂ, Adana.
Tan›t›m ve tutundurma faaliyetleri her ekonomik aktivitede oldu¤u gibi turizm
alan›nda da önemli bir faktördür. Do¤rusu, son y›llarda Türkiye turizminin
dünyada tan›t›m›na dair önemli hamlelerde bulunuldu¤u ifade edilebilir. Yerli
havayolu ﬂirketi THY vas›tas›yla imzalanan spor tak›m› sponsorluklar›, dünyaca
meﬂhur sanatç›larla reklam filmleri çekimi ve gösterimi, hedef ülkelerde yaz›l›görsel ve iﬂitsel medyada tan›t›m faaliyetleri bunlar aras›nda say›labilir. Tabii bu
faaliyetlerin niteli¤inin ve niceli¤inin art›r›lmas› ihtiyac› vard›r. Bu sebeple,
“Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Plan› 2007-2013” çerçevesinde, Türkiye’de turizm
sektörünün uluslararas› pazarlarlardaki pay›n› art›rabilmesi için bu faaliyetlerden
elde edilen gelirin % 1’lik k›sm›n›n tan›t›ma ayr›lmas› hedeflenmektedir.
Büyük ﬂehirlerde gerçekleﬂtirilen bir turizm türü olan ﬂehir turizmi Türkiye’de
de hayata geçirilmelidir. Dünyadaki örnekleri aras›nda say›lan Paris, Londra, Prag
gibi ﬂehirler benzeri bir yap›lanman›n Türkiye’de de uygulanmas› hedeflenmektedir.
Bu kapsamda iki aﬂamal› bir strateji planlanmaktad›r:
• Ankara, ‹stanbul, ‹zmir ve Antalya; ﬂehir turizmi için seçilen ﬂehirlerdir.
• Ad›yaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa,
Nevﬂehir, Kars, Mardin, Sivas, ﬁanl›urfa ve Trabzon illerinde ise kültür turizmi
canland›r›larak marka kültür kentleri oluﬂturulmas› planlanmaktad›r.
Turizm Bakanl›¤›’nca yürütülen eylem plan› dahilinde planlama çal›ﬂmalar› devam
eden beﬂ turizm kentine ilaveten on yeni aday ﬂehir daha tespit edilmiﬂtir:
1. ‹¤neada – K›y›köy Eko-Turizm Kenti
2. Kilyos Turizm Kenti
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4. Kap›da¤ Yar›madas› – Avﬂa – Marmara Adalar› Turizm Kenti
5. Datça Eko – Turizm Kenti
6. Kaﬂ – Finike Turizm Kenti
7. Anamur K›y› Kesimi Turizm Kenti
8. Samanda¤ Turizm Kenti
9. Maçka Turizm Kenti
10. Kahta Turizm Kenti
Ulaﬂt›rma, yine her ekonomik aktivitede oldu¤u gibi, turizm sektörünün temel
unsurlar›ndand›r. Bir ülkede ulaﬂt›rma a¤›n›n yayg›nl›¤› ve kolay eriﬂilebilirli¤i,
turistik hizmetlerden faydalan›lma seviyesini de art›rmaktad›r. Bu amaçla ülke
çap›nda ulaﬂt›rmaya dair hamlelerde bulunulmaktad›r. Sadece turizm için de¤il
di¤er ekonomik sektörler için de gerçekleﬂtirilen bu faaliyetlerden en h›zl› ve
fazla faydalanan sektör turizmdir. Bu çerçevede baﬂta karayolu olmak üzere;
demiryolu, havayolu ve denizyolu alan›nda önemli ulaﬂt›rma projeleri hayata
geçirilmektedir.
Çeﬂitli turistik faaliyetlerden faydalanmay› sa¤lama amac›yla karayolu alan›nda
uygulamaya geçirilen önemli projelerden biri ana bölünmüﬂ yol güzergâhlar›na
iliﬂkindir. Bu çerçevede Türkiye’nin hemen her bölgesinde yol hatlar› inﬂa
edilmektedir. Bu hatlardan bir k›sm› ﬂöyledir:
1. Ankara – Aksaray – Pozant› Hatt›
2. Ankara – K›r›kkale – Yozgat – Sivas – Erzincan – Erzurum Hatt›
3. Ankara- K›r›kkale – Samsun Hatt›
4. Diyarbak›r – Mardin – Urfa Hatt›
5. Ankara – Afyonkarahisar – Uﬂak – ‹zmir Hatt›
6. Afyonkarahisar – Kütahya – Bursa – Bal›kesir (Bursa – Erdek) Hatt›
7. Ayd›n – Denizli – Burdur – Antalya Hatt›.
Ulaﬂt›rma alan›nda gerçekleﬂtirilen projelerden bir di¤eri demiryoluna iliﬂkindir.
Mevcut demiryolu hatlar›n› birleﬂtirmek ve ana var›ﬂ noktalar› aras›n› ba¤lamak
maksad›yla h›zl› tren hatlar› projesi hayata geçirilmektedir. Söz konusu hatlar
ﬂunlard›r: Ankara-Konya; Ankara-Sivas; Ankara-‹zmir; Bursa-Osmaneli; ‹stanbulAntalya; Ankara-Kayseri.
“Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Plan› 2007-2013” çerçevesinde eyleme geçirilmesi
planlanan di¤er bir proje de turizm sektörü ve di¤er sektörler aras› iliﬂkilerle
alakal›d›r. Sektör, mevcut haliyle zaten çok say›da ekonomik sektöre do¤rudan
veya dolayl› katk› sa¤lamaktad›r. Eylem plan› kapsam›nda, turizm kaynaklar›n›n
farkl› alanlarda da kullan›larak turizm sektörü ile di¤er sektörler aras› iliﬂkilerin
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art›r›lmas› hedeflenmektedir. Bu amaçla, mesela termal kaynaklar›n ﬂehir ›s›tmas›
ve serac›l›k faaliyetlerinde kullan›lmas› düﬂünülmektedir. Böylece hem mevcut
bir turizm kayna¤› de¤erlendirilmiﬂ olmakta hem de faydalanan sektörlerde
maliyet düﬂürme imkân› ortaya ç›kmaktad›r. Bu proje, iktisat ilminin temel u¤raﬂ
alanlar›ndan biri olan ekonomik etkinlik prensibiyle de uygunluk arz etmektedir.

4.5. Sektörün Avantajlar› ve Dezavantajlar›
Bu k›s›mda, turizm sektörüne iliﬂkin tespit edilen birtak›m avantajlara ve
dezavantajlara yer verilmektedir. Bu kapsamda, çok derinlemesine bir analizden
ziyade temel nitelikli belli baﬂl› hususlara de¤inilmekte ve ilgili de¤erlendirmelerde
bulunulmaktad›r.

4.5.1. Sektörün Güçlü ve Zay›f Yönleri
Güçlü Yönler
• Turistik faaliyet çeﬂitlili¤i:
Türkiye’de turizm sektörü kaynaklar itibariyle avantajl› bir konumdad›r. Mevcut
tabiî kaynaklar›, bitki örtüsü ve yer alt› zenginlikleriyle ülkenin hemen her
köﬂesinde farkl› turistik faaliyetler icra etmek mümkündür. Bu çerçevede, yirmiye
yak›n turistik faaliyet icras› mümkündür.

• Nitelikli personel temini:
Türkiye’de sektörün ihtiyaç duydu¤u nitelikli personel ihtiyac› çeﬂitli kanallarla
sa¤lanmaktad›r. Bunlardan en baﬂta geleni e¤itim kurumlar›ndan temin edilen
personeldir. Ülkenin birçok üniversitesinde baﬂta turizm ve otelcilik olmak üzere
benzer alanlarda ö¤renim gören çok say›da mezun, turizm faaliyetlerinde istihdam
edilerek sektöre belirgin bir katma de¤er sa¤lamaktad›rlar.

Zay›f Yönler
• Nitelikli iﬂveren:
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Turizm sektörünün nitelikli iﬂgücüne yönelik zay›fl›klar› yan›nda di¤er ve belki
de en önemli olumsuzluklardan biri de nitelikli iﬂveren sorunudur. Kimi iﬂletmelerde
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kiﬂiler personele iyi davranmamakta ve onlar› kurumda tutamamaktad›r. Bu
sebeple sürekli olarak meydana gelen personel sirkülasyonu bir kurum kültürünün
oluﬂmas›na müsaade etmedi¤i gibi hizmetlerde aksamalara da sebebiyet vermektedir.

• Nitelikli iﬂgücü:
Nitelikli iﬂgücü, Türkiye turizminin güçlü yönlerinden biri olmakla beraber, baz›
durumlarda da zay›f bir yönü olarak ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim, e¤itimli de olsa
e¤itimsiz de olsa istihdam edilen personelin bir k›sm›ndaki baz› eksiklikler,
hizmetlerin arzu edilir biçimde sunumunu engellemektedir. Bunlar›n bir k›sm›;
karﬂ›lama-u¤urlama esnas›ndaki eksiklikler, güleryüz göstermeme/gösterememe,
moral de¤erlerdeki eksiklikler, iﬂe canla baﬂla sar›lmama ﬂeklinde s›ralanabilir.

4.5.2. Sektöre Yönelik F›rsatlar ve Tehditler
F›rsatlar
• Avrupa pazar›:
Avrupa, Türkiye için mal ticaretinde oldu¤u gibi hizmet ticaretinde ve bu kapsamda
turizm faaliyetlerinde önemli bir pazar niteli¤indedir. Avrupa’ya iliﬂkin ﬂu bilgiler
bu durumu teyit etmektedir (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Turizm Raporlar›,
03.12.2010):
• Almanya, ‹ngiltere ve Hollanda AB-25 ülkelerindeki turizmin ço¤unu meydana
getirir.
• AB turistleri için ‹spanya yurtd›ﬂ› ana tatil destinasyonu olup, bunu ‹talya ve
Fransa takip eder.
• AB üyesi olmayan iki ülke Avrupa Birli¤i turistlerinin üç gözde tercihi aras›nda
yer almaktad›r. Bunlar Türkiye ve ABD’dir.

• Ortado¤u pazar›:
Avrupa pazar› d›ﬂ›nda, Ortado¤u pazar› da büyük bir potansiyele sahiptir. Nitekim,
son y›llarda baﬂta komﬂu ülkelerden olmak üzere, Türkiye’yi körfez ve civar
ülkelerinden çok say›da turist ziyaret etmektedir.
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Tehditler
• Sektörde beﬂerî kaynak niteli¤i ve temsil kabiliyeti:
Klasik tarzda belirtildi¤i üzere, turizm faaliyetlerinde yer alan kiﬂiler/kurumlar
o ülkenin bir nevi elçileridirler. Ne kadar yanl›ﬂ olsa da bir ülkeyi ziyaret eden
turistler, o ülke insan›na yönelik de¤erlendirmelerinde özne olarak ilkin turizm
hizmeti al›rken muhatap olduklar› kiﬂileri/kurumlar› dikkate almaktad›rlar.
Dolay›s›yla kiﬂilerin ve kurumlar›n kalitesi/kalitesizli¤i de¤erlendirmelerin yönünü
belirleyen temel faktördür. Türkiye’de turizm sektöründe bu anlamda kiﬂilerden
ve kurumlardan kaynaklanan baz› problemler mevcuttur.

• Üstyap› ve altyap› sorunlar›:
Türkiye’de turizm sektörüne yönelik yaklaﬂ›mlar ve uygulamalar sonucunda ﬂöyle
olumsuz bir yap› ortaya ç›km›ﬂt›r (Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Türkiye Turizm
Stratejisi, 01.12.2010):
• Akdeniz ve Ege Bölgeleri k›y›lar›nda aﬂ›r› y›¤›lmalar meydana gelmiﬂtir.
• K›y› gerilerinde ve civarlar›nda çarp›k kentleﬂme/yap›laﬂma oluﬂmuﬂtur.
• Altyap› yetersizli¤i ve çevre sorunlar› belirmiﬂtir.

• Turizm ve çevre politikalar›:
Do¤rudan çevre ile ba¤lant›l› bir sektör olan turizm alan›nda Türkiye’de çevre
politikalar›n›n henüz yeterince dikkate al›nd›¤›n› ifade etmek zordur. Bu durum,
sektörün sürdürülebilir bir yap›ya sahip olunmas›n› engellemektedir. Bu konuda
üç tarafl› eksiklikten bahsedilebilir:
• Turizm hizmetlerini sunanlar aç›s›ndan mevcut eksiklikler: Konaklama-e¤lenmedinlenme tesislerinde çevreye zarar vermeyen teknolojilerin kullan›lmas›nda ve
at›k yönetiminde baz› sorunlar mevcuttur.
• Turizm hizmetlerinden faydalananlar aç›s›ndan mevcut eksiklikler: Yerli-yabanc›
turistler, hizmetlerden faydalan›rken kaynaklar›n kullan›m› sürecinde yeterince
hassas davranmayabilmektedirler.
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• urizm hizmetlerinde yönetici konumundaki kurumlar/kuruluﬂlar: Turizm
faaliyetlerinde sürdürülebilir çevre politikalar›n›n hayata geçirilmesi hususunda
yeterince h›zl› davran›lmamakta veya mevcut kurallara iliﬂkin denetimlerde
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aksakl›klar olmaktad›r. Ayr›ca, özellikle tarihî varl›klar›n turizme kazand›r›lmas›na
ve bu kapsam içinde tutulmas›na yönelik çabalar yetersizdir.

4.6. Sektörel Amaçlara ve Politikalara ‹liﬂkin Teklifler
Turizmde faaliyet çeﬂitlemesinin tam anlam›yla gerçekleﬂtirilebilmesi ayn› zamanda
yerli turistlere de ba¤l›d›r. Bu çerçevede, Türkiye’de yaﬂayan ve tatillerini
de¤erlendirmek isteyenlerin tercih ettikleri turistik faaliyetler incelendi¤inde,
turizmde faaliyet çeﬂitlemesinin baﬂar› derecesi tespit edilebilecektir. Turizm
hizmetleri sadece yabanc›lara yönelik olmad›¤›na, fakat ayn› zamanda o bölgede,
ülkede yaﬂayan insanlara da hitap etti¤ine göre söz konusu kesimin tatillerinde
neleri tercih ettiklerine bakmak gerekmektedir. Bu aç›dan de¤erlendirildi¤inde,
Türkiye’de en fazla tercih edilen turistik faaliyetler denizde ve k›y›larda icra
edilen hizmetlerdir. Dolay›s›yla, öncelikle Türkiye’deki insanlar›n kendi turistik
tercihlerini çeﬂitlendirmeleri gerekir ki bu alanda önemli aç›l›mlar sa¤lanabilsin
ve yabanc› turistlere de daha fazla imkân sunulabilsin. Böylece turizm çeﬂitlemesi
ile daha fazla yabanc›n›n Türkiye’ye çekilebilmesi ve ülke gelirinin art›r›labilmesi
mümkün olacakt›r.
Turizmde bütüncü bir yaklaﬂ›mdan ziyade nokta yaklaﬂ›m›yla daha fazla baﬂar›
elde etmek mümkün olabilmektedir. Nitekim turizmde önde gelen birçok ülkede
bu yönde tutundurma faaliyetleriyle dünyaca bilinen marka ﬂehirler ortaya
ç›kar›lmaktad›r. ‹talya bunlardan biridir. Mesela; Roma, Milano, Napoli, Torino,
Cenova, Floransa, Bologna, Palermo, Venedik Verona akla kolayca gelen
ﬂehirlerdir. ‹spanya da benzer ﬂekildedir. Madrid, Barselona, Granada, Kurtuba,
Sevilla, Toledo ve Valensiya bu ülkenin dünya çap›nda meﬂhur ﬂehirleridir.
Türkiye’de ise ‹stanbul d›ﬂ›nda pek bilinen ﬂehir yoktur. Belki Antalya ve ‹zmir
de say›labilir ama bunlar›n ‹stanbul kadar bilindi¤ini söylemek zordur. “Türkiye
Turizm Stratejisi Eylem Plan› 2007-2013” çerçevesinde tespit edilerek
markalaﬂt›r›lmaya çal›ﬂ›lan ﬂehirler mevcuttur. Bu husustaki çal›ﬂmalar›n sistematik
bir tarzda ve süratle gerçekleﬂtirilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de turizmden elde edilen gelir mebla¤› 21 milyar dolar civar›ndad›r.
Di¤er hizmet alt dallar› ile k›yasland›¤›nda bu, önemli bir büyüklüktür. Önceki
konularda de¤inildi¤i üzere, “Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Plan› 2007-2013”
çerçevesinde, Türkiye’de turizm sektörünün uluslararas› pazarlarlardaki pay›n›
art›rabilmesi için bu faaliyetlerden elde edilen gelirin % 1’lik k›sm›n›n tan›t›ma
ayr›lmas› hedeflenmektedir. Tan›t›ma ayr›lan bu pay yan›nda ﬂöyle bir uygulama
da yap›lmal›d›r. Söz konusu gelirin belli bir k›sm› do¤rudan turistik amaçl›
restorasyon-renovasyon çal›ﬂmalar› için tahsis edilmelidir. Finansal kaynak s›k›nt›s›
sebebiyle yok olan nice eser vard›r. Bunlar›n kazan›labilmesi için böyle bir
tahsisata ihtiyaç bulunmaktad›r.
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Turizm sektöründen elde edilen gelirin belli bir k›sm›n›n bölgesel kalk›nma
amac›yla da kullan›lmas› mümkündür. Bu çerçevede, bölgeler aras› geliﬂmeyi
sa¤lama amaçl› politikalar üretilmesi ve uygulanmas› için söz konusu tahsisat›n
geri kalm›ﬂ yörelerde özellikle düﬂük gelirli gruplar›n sosyo-ekonomik imkânlar›n›n
art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalarda kullan›lmas› düﬂünülebilir. Bu çerçevede, birkaç
uygulama örne¤i s›ralanabilir:
• Yörede turistik faaliyetlere kat›lan kiﬂilerin/kurum personelinin dil ihtiyac›n›n
karﬂ›lanmas› amac›yla kurslar düzenlenebilir.
• Özellikle kad›n giriﬂimcili¤ini özendirici projeler hayata geçirilebilir. Bu amaçla
kad›nlar›n icra edebilece¤i el ve ev sanatlar›na ticarî bir boyut kazand›r›labilir.
Bu genel nitelikli tekliflerden sonra aﬂa¤›daki baﬂl›klar alt›nda özel olarak mevzuata
iliﬂkin ve kurumsal baz› teklifler s›ralanmaktad›r.

4.6.1. Mevzuata ‹liﬂkin Teklifler
Türkiye’de turizm sektörünü ilgilendiren çok say›da kanunî dayanak mevcuttur.
Bunlardan mesela turizm tesisleri iﬂlemlerine iliﬂkin mevzuat ﬂöyle s›ralanabilir
(Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, Turizm Tesisleri, 08.12.2010):
• Turizm Teﬂvik Kanunu,
• Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ‹liﬂkin Yönetmelik,
• Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine ‹liﬂkin Yönetmeli¤in
Uygulanmas›na Dair Tebli¤,
• Di¤erleri (Çok say›da kanun, Bakanlar Kurulu Karar›, tebli¤, yönerge, genelge).
Baz› kaynaklarda turizm sektörünü do¤rudan veya dolayl› ilgilendiren 40 kanunî
düzenlemeye yer verilmektedir (TÜRSAB, 10.12.2010). Bir baﬂka kaynakta ise
50 civar›nda kanunî düzenlemelerin varl›¤›ndan bahsedilerek, bunun kar›ﬂ›kl›¤a
yol açt›¤› belirtilmektedir. Bu çerçevede, sektörde bu anlamda at›lmas› gereken
ad›mlardan bir k›sm› ﬂöyle s›ralanmaktad›r (Yetkin, Türkiye Turizmi, 11.12.2010):
• Turizm sektörünü ilgilendiren mevzuat sadeleﬂtirilmelidir.
• Bakanl›klar aras›ndaki mevzuat ve uygulama farkl›l›klar› giderilmelidir.
• Turizm sektöründe faaliyette bulunan resmî-gayri resmî kuruluﬂlar aras›nda
koordinasyon sa¤lanmal› ve bu kapsamda tüketicilerle iliﬂkiler yeniden
düzenlenmelidir.
• ‹nternet vas›tas›yla turistik ürünlerin sunulmas› ile ilgili kanunî altyap›
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Kanunî düzenleme yap›lmas›, iktisadî faaliyetlerin belli kurallara, düzenlemelere
dayand›r›lmas›, olumlu bir harekettir. Sektörde hem hizmeti sa¤layan hem de
hizmetten faydalananlar›n hukukunun teminat alt›na al›nmas› gereklidir. Fakat
e¤er bir faaliyet kolu ile ilgili mevzuat çok say›da alt kanundan ve hukukî
düzenlemeden oluﬂuyorsa, o zaman bir düzenden ziyade karmaﬂa oluﬂmas›
kaç›n›lmaz olmaktad›r. Nitekim, bizzat sektör temsilcisi konumundaki
kiﬂilerin/kurumlar›n ifade etti¤i üzere, turizm sektörünü ilgilendiren mevzuatta
böylesi bir durum söz konusudur. O halde hizmeti hem sa¤layan›n hem de
hizmetten faydalanan›n, rahat ve sa¤l›kl› bir ﬂekilde hareket edebilmesi için
mevzuat düzenlemesi ve sadeleﬂmesi büyük önem taﬂ›maktad›r.
Hukukî düzenlemeler sadece hizmet sa¤lay›c›lar› için de¤il ayn› zamanda bundan
faydalananlar› da kapsayacak ﬂekilde esnetilmeli ve geniﬂletilmelidir. Tüketici
haklar›n›n henüz anlaﬂ›lmaya ve sahiplenilmeye çal›ﬂ›ld›¤› günümüz Türkiye’sinde
bu husus çok büyük bir öneme sahiptir. Dolay›s›yla, daha sa¤l›kl› ve istikrarl›
bir turizm faaliyeti için bu hizmetlerin temel öznesi olan yerli ve/veya yabanc›
turistlerin haklar›n›n koruma alt›na al›nmas› gerekmektedir. Bu çerçevede
al›nabilecek tedbirlerin bir k›sm› ﬂu ﬂekilde s›ralanabilir (Yetkin, Türkiye Turizmi,
11.12.2010):
• Turistin kanunî haklar› birtak›m düzenlemelerle güvence alt›na al›nmal›d›r.
• Turist, turizme dair faaliyetler hakk›nda yaz›l›-iﬂitsel ve görsel medya vas›tas›yla
bilinçlendirilmelidir.
• Yerli ve yabanc› turistlere uygulanan fiyat farkl›l›klar› ortadan kald›r›lmal›d›r.
• Kalite farklar›na yol açan kaçak acentecilik faaliyetleri denetim ve kontrol
alt›na al›nmal›d›r.

4.6.2. Kurumsal Teklifler
Altyap› - Üstyap› Sorunlar›
Altyap› ve üstyap› sorunlar›n›n giderildi¤i ortamlarda ekonomik faaliyetlerin
gerçekleﬂtirilmesi kolaylaﬂmaktad›r. Bu çerçevede, turistik faaliyetlerin icra edildi¤i
bölgelerde mevcut altyap› ve üstyap› sorunlar›n›n çözümüne özel bir önem
verilmesi gerekmektedir. Mesela, tarihî bir zenginli¤in bulundu¤u bir mekanda
ulaﬂ›m ve iletiﬂim altyap›s›yla ilgili eksiklik bulunmas›, konaklama-e¤lenmedinlenme ile ilgili yeterli üstyap›n›n olmay›ﬂ›, o yöreyi do¤rudan olumsuz biçimde
etkileyecektir. Oraya yeterince turist gidemeyece¤i gibi, gidenler de çok memnun
bir ﬂekilde ayr›lmayabilecektir. Dolay›s›yla, bu ve benzeri yörelerin altyap›-üstyap›
sorunlar›n›n giderilmesi ve turistik faaliyetlere uygun hale getirilmesi gerekmektedir.
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Merkezî-Amerkezî Yönetim ‹ﬂbirli¤i
Türkiye’de kimi alanlarda aﬂ›r› merkeziyetçi yap›, faaliyetlerin icras›nda birtak›m
zorluklara sebebiyet vermektedir. Turizm sektöründe de zaman zaman bu tür
ç›kmazlara girilebilmektedir. Mesela, bir yörede mevcut olan tarihî bir mekan›n
acil bir biçimde restorasyon-renovasyon ihtiyac› olmas›na ra¤men yetki karmaﬂas›
yüzünden o eser y›llarca kendi haline terk edilebilmektedir. Ayr›ca, kimi zaman
bir eseri restore etmek istemesine ra¤men merkezî idarenin yetkisi dahilinde
oldu¤undan, mahallî idare tabiri caizse “bir çivi dahi çakamamakta” ve söz
konusu eser ilgisizlikten dolay› bulundu¤u mekânda kendi haline ve yok olmaya
terk edilmektedir. Bu sebeple, turizm sektöründe faaliyette bulunan resmî-gayri
resmî nitelikli merkezî-amerkezî kurumlar ve kuruluﬂlar aras›nda koordinasyon
sa¤lanarak sorunlara yönelik çözümlerde beraber hareket etmeleri için uygun
zemin oluﬂturulmal›d›r.

Örgütlenme
Türkiye’de turizm, çeﬂitli faaliyet alanlar› itibariyle örgütlenmelerin oldu¤u bir
sektördür. Söz konusu meslekî oluﬂumlar, kendi faaliyet alanlar› dahilinde çeﬂitli
organizasyonlar tertip etmekte, karﬂ›laﬂ›lan sorunlar› ve çözümlerine iliﬂkin
teklifleri ilgililere iletmektedirler. Böylece sektörde daha sorunsuz ve sa¤l›kl›
faaliyetler için zemin oluﬂumuna katk› sa¤lamaktad›rlar. Dolay›s›yla, “Türkiye
Turizm Stratejisi-2023” örgütlenme ﬂemas›ndaki yard›mc› nitelikte sektörel
kuruluﬂlar aras›na bu oluﬂumlar›n da dahil edilmesi gerekmektedir. Bir sorunu
en iyi o sorunla karﬂ›laﬂan bilebilece¤ine göre, böylesi platformlara bu tür
kuruluﬂlar da dahil edilerek bilgilerinden ve tecrübelerinden istifade edilmelidir.
“Sektörde Kurumsallaﬂma Durumu” baﬂl›¤› alt›nda ayr›nt›l› bir ﬂekilde yer verilen
bu tür oluﬂumlar›n bir k›sm› ﬂöyledir: Profesyonel Otel Yöneticileri Derne¤i;
Turist Rehberleri Birli¤i; Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu; Turistik
Otelciler, ‹ﬂletmeciler, Yat›r›mc›lar Birli¤i; Türkiye Otelciler Federasyonu; Türkiye
Seyahat Acenteleri Birli¤i; Turizm ve Seyahat Acenteleri Vakf›; Tüm Seyahat
Acenteleri Derne¤i; Türkiye Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i; Turizm Gönüllüleri
Platformu.

Güvenlik
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Türkiye’de turizm alan›nda zaman zaman birtak›m asayiﬂ sorunlar› ile
karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bu tür hadiseler, medya veya baﬂka vas›talarla k›sa sürede
yay›lmakta ve muhtemel turistlerin Türkiye’ye bak›ﬂ aç›s›nda olumsuzluklara yol
açmaktad›r. Bu sebeple, birçok ülkede mevcut olan Turizm Polisi uygulamas›
hayata geçirilebilir. Böylece turizm alanlar›nda ortaya ç›kan herhangi bir güvenlik
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sorunu söz konusu birimlerce daha k›sa sürede ve etkin biçimde çözüme
kavuﬂturulabilecektir. Normal ﬂartlarda, güvenlik güçleri (polis-asker) meydana
gelen hadiselere müdahil olmakta ve sorunu çözmektedirler. Fakat daha etkin
bir müdahale ve h›zl› çözüm süreci için özel yetkili bir güvenlik kurumunun
oluﬂturulmas›, turizm sektörü için fayda sa¤layabilir.

SEKTÖREL DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
Dünya hizmet ticaret hacmi incelendi¤inde, bu mebla¤lar›n mal ticaret hacminin
1/4 civar›nda oldu¤u görülmektedir. Fakat kendi de¤erleri dahilinde dikkate
al›nd›¤›nda, hizmet ticaret hacminde de dikkat çekici art›ﬂlar oldu¤u ortaya
ç›kmaktad›r. Mesela, 2000-2009 dönemi dünya hizmet ihracat hacminde de mal
ihracat hacmine benzer art›ﬂlar meydana gelmiﬂtir. Nitekim; 2000’de 1,5 milyar
dolar olan hizmet ihracat hacmi, 2005’te 2,5 milyar dolar, 2009’da ise 3,3 milyar
dolar olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Türkiye’nin, uluslararas› hizmet ticaret alan›nda iyi bir konumda bulundu¤u
belirtilebilir. Baﬂl›ca hizmet ihracatç›lar› s›ralamas›nda 26. konumda bulunmaktad›r.
Hizmet ithalatç›lar› aras›nda ise 40. s›rada yer almaktad›r. Zaten Türkiye her
zaman için net bir hizmet ihracatç›s› olagelmiﬂtir.
Mal ticaretinde oldu¤u gibi, hizmet ticaretinde de bir ülkenin üretim yap›s›n›
belirleyen, sahip oldu¤u üretim faktörleridir. Burada, ülkenin sahip oldu¤u iﬂgücü,
sermayesi ve tabiî kaynaklar›, hizmet ticaretindeki ve buna ba¤l› olarak hizmet
alt dallar›ndaki baﬂar›s›n› belirleyen temel unsurlard›r. Türkiye’nin mevcut üretim
faktörleri, hizmet sektöründeki baﬂar›s›n›n temelinde yatan unsurlard›r.
Birçok alt daldan oluﬂan hizmet sektörü, ülkelerin sahip olduklar› imkânlar
do¤rultusunda icra ettikleri faaliyetler dizisidir. Ancak genel itibariyle incelendi¤inde,
iki temel alt hizmet dal› ön plana ç›kmaktad›r ki bunlar turizm ve ulaﬂt›rmad›r.
Turizm ve ulaﬂt›rma hizmet alt dallar›, toplam dünya ticarî hizmet ticaretinin
yar›ya yak›n›n› oluﬂturmaktad›rlar. 2009 y›l› itibariyle toplam dünya ticarî hizmet
ihracat› 3,3 trilyon dolar civar›nda olup, bunun 1,6 trilyon dolarl›k k›sm› turizm
ve ulaﬂt›rma hizmetlerine aittir.
2009 y›l› turizm ihracat hacmi itibariyle de¤erlendirildi¤inde, Türkiye üst s›ralarda
yer almaktad›r. 27 AB ülkesi, 341 milyar dolar ile en yüksek turizm gelirine
sahiptir. Bu ülke grubunu 120 milyar dolar ile ABD takip etmektedir. Türkiye
ise 2009 y›l›nda 21,3 milyar dolarl›k turizm geliri elde etmiﬂtir. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› verilerine göre bu mebla¤ ile dünyada dokuzuncu s›rada yer almaktad›r.
Net bir turizm ihracatç›s› oldu¤undan dolay› Türkiye, baﬂl›ca ithalatç›lar s›ralamas›n›n
altlar›nda yer almaktad›r.
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Türkiye, mevcut mutlak ve mukayeseli üstünlükleriyle ve taﬂ›d›¤› potansiyel ile
uluslararas› turizm hizmetleri ticaretindeki pay›n› daha da art›rabilir. Bu çerçevede
al›nmas› gereken birtak›m tedbirler vard›r. Bunlar›n bir k›sm› ﬂöyle s›ralanabilir:
• Hem iç hem de d›ﬂ turizm pazar›n› cazip hale getirecek uygulamalardan biri
turizmde faaliyet çeﬂitlemesine gitmektir. Türkiye’nin bu anlamda müsait bir
co¤rafyaya sahip oldu¤u bilinmektedir. Mevcut yap›s›yla 20 civar›nda turistik
faaliyetin icra edilebildi¤i bir ülke olarak Türkiye, bu hususta gerekli stratejileri
belirlemeli ve uygulamaya geçirmelidir.
• Nitelikli iﬂgücü, Türkiye turizminin güçlü yönlerinden biri olmakla beraber,
baz› durumlarda da zay›f bir yönü olarak ortaya ç›kmaktad›r. E¤itimli olsunolmas›n, istihdam edilen personeldeki karﬂ›lama-u¤urlama hususundaki eksiklikler,
güleryüz göstermeme/gösterememe, moral de¤erlerdeki eksiklikler, iﬂe canlabaﬂla sar›lmama bunlardan bir k›sm›d›r. Bu nedenle, personel düzenli bir ﬂekilde
söz konusu eksiklikleri giderici e¤itim programlar›na dahil edilmelidir.
• Turizm sektörünün nitelikli iﬂgücüne yönelik sorunlar› yan›nda di¤er ve belki
de en önemli olumsuzluklardan biri de nitelikli iﬂveren sorunudur. Kimi iﬂletmelerde
(otel, dinlenme-e¤lenme tesisi vb.), sahip olsun olmas›n, iﬂveren konumundaki
kiﬂiler personele iyi davranmamakta ve onlar› kurumda tutamamaktad›r. Bu
sebeple sürekli olarak meydana gelen personel sirkülasyonu bir kurum kültürünün
oluﬂmas›na müsaade etmedi¤i gibi hizmetlerde aksamalara da sebebiyet vermektedir.
Dolay›s›yla, iﬂverenlere yönelik bu tür e¤itim programlar› uygulamas› hayata
geçirilmelidir.
• Klasik tarzda belirtildi¤i üzere, turizm faaliyetlerinde yer alan kiﬂiler/kurumlar
o ülkenin bir nevi elçileridirler. Ne kadar yanl›ﬂ olsa da bir ülkeyi ziyaret eden
turistler, o ülke insan›na yönelik de¤erlendirmelerinde özne olarak ilkin turizm
hizmeti al›rken muhatap olduklar› kiﬂileri/kurumlar› dikkate almaktad›rlar.
Dolay›s›yla kiﬂilerin ve kurumlar›n kalitesi/kalitesizli¤i de¤erlendirmelerin yönünü
belirleyen temel faktördür. Türkiye’de turizm sektöründe bu anlamda kiﬂilerden
ve kurumlardan kaynaklanan baz› olumsuzluklar› telafi için tan›t›m, bilgilendirme
programlar› düzenlenmelidir.
• Do¤rudan çevre ile ba¤lant›l› bir sektör olan turizm alan›nda Türkiye’de çevre
politikalar›n›n henüz yeterince dikkate al›nd›¤›n› ifade etmek zordur. Bu durum,
sektörün sürdürülebilir bir yap›ya sahip olmas›n› engellemektedir. Bu konuda
üç tarafl›, yani turizm hizmetlerini sunanlar, turizm hizmetlerinden faydalananlar
ve turizm hizmetlerinde yönetici konumundaki kurumlar/kuruluﬂlar aç›s›ndan
tav›r de¤iﬂikli¤ine ihtiyaç vard›r.
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• Türkiye’de turizmden elde edilen gelirin belli bir k›sm› do¤rudan turistik amaçl›
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sebebiyle yok olan nice eser olup bunlar›n kurtar›labilmesi için böyle bir tahsisata
ihtiyaç vard›r.
• Turizm sektöründen elde edilen gelirin belli bir k›sm›n›n bölgesel kalk›nma
amac›yla da kullan›lmas› mümkündür. Bu çerçevede, bölgeler aras› geliﬂmeyi
sa¤lama amaçl› politikalar üretilmesi ve uygulanmas› için söz konusu tahsisat›n
geri kalm›ﬂ yörelerde özellikle düﬂük gelirli gruplar›n sosyo-ekonomik imkânlar›n›n
art›r›lmas›na yönelik çal›ﬂmalarda kullan›lmas› düﬂünülebilir.
• E¤er bir faaliyet kolu ile ilgili mevzuat çok say›da alt kanundan ve hukukî
düzenlemeden oluﬂuyorsa, o zaman bir düzenden ziyade karmaﬂa oluﬂmas›
kaç›n›lmaz olmaktad›r. O hâlde hizmeti hem sa¤layan›n hem de hizmetten
faydalanan›n sektör kapsam›nda rahat ve sa¤l›kl› hareket edebilmesi için mevzuat
düzenlemesine ve sadeleﬂmesine büyük ihtiyaç bulunmaktad›r. Tabii bu de¤iﬂim,
sadece hizmet sa¤lay›c›lar› için de¤il ayn› zamanda bundan faydalananlar› da
kapsayacak ﬂekilde esnetilmeli ve geniﬂletilmelidir.
• Türkiye’de turizm, çeﬂitli faaliyet alanlar› itibariyle örgütlenmelerin oldu¤u bir
sektördür. Söz konusu meslekî oluﬂumlar, kendi faaliyet alanlar› dahilinde çeﬂitli
organizasyonlar tertip etmekte, karﬂ›laﬂ›lan sorunlar› ve çözümlerine iliﬂkin
teklifleri ilgililere iletmektedirler. Bir sorunu en iyi o sorunla karﬂ›laﬂanlar
bilebilece¤ine göre, sektörle ilgili platformlara bu tür kuruluﬂlar da dahil edilerek
bunlar›n bilgilerinden ve tecrübelerinden istifade edilmelidir.
• Türkiye’de turizm alan›nda zaman zaman birtak›m asayiﬂ sorunlar› ile
karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bu tür hadiseler, medya veya baﬂka vas›talarla k›sa sürede
yay›lmakta ve muhtemel turistlerin Türkiye’ye bak›ﬂ aç›s›nda olumsuzluklara yol
açmaktad›r. Bu sebeple, birçok ülkede mevcut olan Turizm Polisi uygulamas›
hayata geçirilebilir. Böylece turizm alanlar›nda ortaya ç›kan herhangi bir güvenlik
sorunu söz konusu birimlerce daha k›sa sürede ve etkin biçimde çözüme
kavuﬂturulabilecektir.

109

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

KAYNAKLAR
Kültür ve Turizm Bakanl›¤›:
• Turizm ‹statistikleri, http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/1-63765/istatistikler.
html, 03.12.2010.
• Dünyada ve Türkiye’de Turizm,
http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/166628/turizm-raporlari.html, 03.12.2010.
• Turizm Tesisleri ‹ﬂlemleri,
http://www.kultur.gov.tr/TR/belge/137252/eski2yeni.html, 08.12.2010.
• Türkiye Turizm Stratejisi-2023, Ankara, 2007,
http://www.sp.gov.tr/documents/Turizm_Strateji_2023.pdf, 01.12.2010.
• Yat›r›m ve ‹ﬂletmeler Genel Müdürlü¤ü, Turizm Teﬂvikleri,
http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr/belge/1-85246/eski2yeni.html, 10.12.2010.
• TASAM, Türkiye’nin Stratejik Vizyonu-2023,
http://www.tsv2023.org, 03.12.2010.
• TCMB, Ödemeler Dengesi ‹statistikleri,
http://evds.tcmb.gov.tr/cbt.html, 02.12.2010.
• TU‹K, Turizm ‹statistikleri,
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=51&ust_id=14, 02.12.2010.
• TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acenteleri Birli¤i, Mevzuat,
http://www.tursab.org.tr/tr/mevzuat, 10.12.2010.
WTO:
• “Leading Exporters and Importers in World Trade in Commercial Services”,
International Trade Statistics - 2010,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_toc_e.htm, 07.12.2010.
• “Trade in Commercial Services by Category”, International Trade Statistics 2010, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_trade_
category_e.htm, 03.12.2010.
• “World Trade Developments in 2009”, International Trade Statistics - 2010,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_world_trade_dev_e.htm, 03.12.2010.
• Trade and Tariff Statistics,
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/looking4_e.htm#summary, 07.12.2010.
• Yetkin, Emel. “Türkiye Turizminin Sorunlar› ve Çözüm Önerileri”,
http://www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=1106, 11.12.2010.
Turizm Sektörü STK’lar›:
• POYD: Profesyonel Otel Yöneticileri Derne¤i, http://www.poyd.org, 15.12.2010.
• TUREB: Turist Rehberleri Birli¤i, http://www.tureb.net, 15.12.2010.
• TUREF: Turist Rehberleri Dernekleri Federasyonu,
http://www.tureb.net/index.php/turef, 15.12.2010.
• TUROB: Turistik Otelciler, ‹ﬂletmeciler, Yat›r›mc›lar Birli¤i, http://www.turob.com, 15.12.2010.
• TÜROFED: Türkiye Otelciler Federasyonu, http://www.turofed.org.tr, 15.12.2010.
• TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acenteleri Birli¤i, http://www.tursab.org.tr, 15.12.2010.
• TÜRSAV: Turizm ve Seyahat Acenteleri Vakf›, http://www.tursav.org, 15.12.2010.
• TÜSAD: Tüm Seyahat Acenteleri Derne¤i, http://www.tumgazeteler.com, 15.12.2010.
• TYD: Türkiye Turizm Yat›r›mc›lar› Derne¤i, http://www.ttyd.org.tr, 15.12.2010.
• TURGÖN: Turizm Gönüllüleri Platformu, http://www.turgon.net, 15.12.2010.

110

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

Prof. Dr. Haydar Sur*

SA⁄LIK H‹ZMET‹ ‹HRACATI
KAVRAMI ÜZER‹NE

Turizm, Türkiye’de 1980’lerden sonra önemli bir gelir alan› haline gelmiﬂtir.
TU‹K’in verilerine göre 2010 y›l›nda 33.027.943 kiﬂi ülkemizi ziyaret etmiﬂ,
ortalama 630 dolar harcam›ﬂ, bu faaliyetlerden 20.806.708.444 dolar gelir elde
edilmiﬂtir. Ülkemizden d›ﬂ ülkelere giden 6.557.233 kiﬂi ise ortalama 736 dolar
harcama yapm›ﬂ ve toplamda 4.825.214.101 dolar harcamaya ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Bu
hesapça turizmde yaklaﬂ›k 15 milyar dolar bir art› de¤ere ulaﬂ›lm›ﬂt›r. Genel
anlamda ihracat gelirlerine bak›ld›¤›nda 2009’a göre % 11,5 artarak toplamda
113.930.000.000 dolar bir gelir elde edilmiﬂtir. Böylelikle, ihracat içinde turizmin
yaklaﬂ›k % 18’lik bir pay› bulundu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Turizm sektörü 2009 y›l›nda
95,3 milyar TL de¤erinde ekonomik büyüklü¤e ulaﬂarak (iç ve d›ﬂ turizmin
tamam›) Türkiye’nin toplam GSY‹H’sinin yaklaﬂ›k % 10,2’sine eriﬂmiﬂtir.

Sa¤l›k Turizmi ve Harcamalar›
Birincil amac› sa¤l›k veya sa¤l›k hizmeti elde etmek olan bütün seyahatlerin
genel ismine sa¤l›k turizmi denmektedir. Burada ay›r›c› özellik seyahat edenin

* ‹stanbul Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Dekan›
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seyahatine sa¤l›k maksatl› ç›kmas›, ya bir hava de¤iﬂimi gibi kendili¤inden
oluﬂacak beklentisi veya hizmeti almak beklentisi bulunmas›d›r. Di¤er taraftan
baﬂka maksatla bir ülkeye seyahat etmiﬂ birinin beklenmedik bir ihtiyaç oluﬂmas›yla
sa¤l›k hizmeti almas› “turizm sa¤l›¤›” baﬂl›¤› alt›nda incelenmektedir. Ülkemizde
sa¤l›k turizmi ad›na verilen istatistiklerin ne kadar› turist sa¤l›¤›, ne kadar› sa¤l›k
turisti baﬂl›¤›n›n içine girer, buras› belirsiz kalmaktad›r.
Sa¤l›k turizmi konusunu Dünya Sa¤l›k Örgütü ve ayn› ﬂekilde Sa¤l›k Bakanl›¤›
Sa¤l›k Turizmi Koordinatörlü¤ü 3 baﬂl›k alt›nda incelemektedir:
1. Medikal Turizm (t›p turizmi),
2. Kapl›ca Turizmi,
3. Yaﬂl› ve Engelli Turizmi (rehabilitasyon ve iyileﬂtirme).
Bu yaz›n›n ana temas›n› medikal turizm oluﬂturmaktad›r. Baz› hususlar›n de¤iﬂik
özellik taﬂ›mas› d›ﬂ›nda genel anlamda 2. ve 3. baﬂl›klarda yer alan turizm konular›
da medikal turizmle benzerlik göstermektedir.
Dünyada 2010 y›l›nda yaklaﬂ›k 5,5 trilyon dolar; ülkemizde ise yaklaﬂ›k 35 milyar
dolar sa¤l›k harcamas› yap›ld›¤› tahmin edilmektedir. Sa¤l›k turizmi ile ilgili
ülkemizde güvenilir istatistiklere ulaﬂmak mümkün de¤ildir. Konu ile iliﬂkili
kurum, kuruluﬂ ve kiﬂilerin verdi¤i rakamlar birbirini tutmad›¤› için hangisine
inanmak gerekti¤i belirsizdir. Ülkemizin y›lda sa¤l›k turizminden ne kadar gelir
elde etti¤i veya vatandaﬂlar›m›z›n yurtd›ﬂ›nda hangi ülkelerde toplam ne kadar
sa¤l›k harcamas› yapt›¤› gibi verilerimiz yoktur. Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yak›n geçmiﬂte
oluﬂturdu¤u Sa¤l›k Turizmi Koordinatörlü¤ü’nün varl›¤›na ra¤men sa¤l›k turizmi
ile ilgili resmi istatistikler yay›mlanm›ﬂ de¤ildir. Baz› özel hastaneler kendi verilerini
de¤iﬂik platformlarda sunmakla birlikte bu verilerin nas›l elde edildi¤i, gerçe¤i
ne ölçüde yans›tt›¤› gibi konular belirsizdir.
Dünyada bir önceki y›la göre sa¤l›k turizmi harcamalar›n›n % 150 art›ﬂ gösterdi¤i
(50 milyar dolardan 120 milyar dolara ç›kt›¤›) belirtilmektedir. Bütün belirsizliklere
ra¤men yap›lan tahminlerde ülkemizin bu toplam içinden 40–60 milyon dolar
kadar bir pay ald›¤› ifade edilmektedir. Turizm sektörü uzmanlar› ile sa¤l›k
hizmeti uzmanlar›n›n bir araya gelerek yapt›¤› çal›ﬂmalarda ülkemizin bugün için
3 milyar dolarl›k bir pay alacak hizmet kapasitesi oldu¤u tahmin edilmiﬂtir. 2010
y›l› için dünyada sa¤l›k turisti say›s› 800 milyon kiﬂi civar›ndad›r.
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ﬁekil 1. Sa¤l›k turistlerinin güzergâh›n› gösteren harita

Kaynak: (Tshepo P. Maaka, Health and Medical Tourism Presentation to NW Tourism Lekgotla,
Serokolo Health Tourism (Pty) Ltd. 2009.

ﬁekil 1’de McKinsey taraf›ndan yap›lan bir analizi içeren harita bulunmaktad›r.
Bu haritada ülkemizin bulundu¤u co¤rafi bölgenin bir cazibesi oldu¤u görülmektedir.
Ancak sa¤l›k turizminde öne ç›km›ﬂ Amerika ve Avrupa ülkelerinin gerisinde
oldu¤umuz da söylenebilir.
ﬁekil 2. Sa¤l›k turizmini geliﬂtirme karar› alm›ﬂ ülkeler

Kaynak: B K Ong, General Manager (India), Singapore Airlines, Presentation: Opportunities in
Health Tourism Learnings from International Experience, 2008.
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ﬁekil 2’deki haritada ise, dünyada sa¤l›k turizminde daha ileri gitmek üzere atak
yapmakta olan ülkeler gösterilmektedir. Bu haritada zaten büyük ölçekte sa¤l›k
turisti almakta olan ve buna göre rutin planlamalar›n› yürüten ABD, Almanya,
‹ngiltere gibi ülkeler vurgulanmam›ﬂt›r.
Dünyada en çok sa¤l›k turisti alan ülkeler s›ralamas›nda ilk beﬂ ülke olarak
Panama, Brezilya, Malezya, Costa Rica ve Hindistan verilmektedir. Kendi
bölgemizde ise bu s›ralamada Türkiye birincidir ve sonra gelen ülkeler aras›nda
Ürdün, ‹ran, M›s›r, ‹srail, Güney K›br›s Rum Kesimi say›lmaktad›r. (Dursun Ayd›n
Sunumu, “Sa¤l›k Turizmi Kongresi”, 2010).
Sa¤l›k turizminde kendini geliﬂtirmeye kararl› bütün ülkeler t›p hizmetlerine
yat›r›m yapmakta; potansiyeli yüksek ve öncü say›lan ülkelere göre ayn› teknoloji
ve uzmanl›k ve daha düﬂük fiyat ile rekabeti planlamaktad›r. Bu ülkelerin hedefine
almad›¤› hiçbir hizmet türü yoktur ve önümüzdeki y›llarda t›p alan›n›n bütün
hizmetleri ülkeleraras› rekabet yaﬂamaya aday görünmektedir.
Sa¤l›k turizmini hedef olarak seçtikten sonra gereken yat›r›mlar›n yap›lmas›,
teknoloji ve uzmanl›¤›n hizmetlerde var edilmesi, uygun fiyat politikalar›n›n
belirlenmesi aﬂamalar›ndan sonra iﬂin pazarlanmas› için dünya çap›nda faaliyetler,
iﬂbirlikleri aﬂamas› gelmektedir. Her türlü iletiﬂim, ulaﬂ›m ve bar›nma stratejileri
ayr›nt›lar›yla tasarlanacak, pazarlamaya da yat›r›m yap›lacak ve sahneye ç›k›lacakt›r.
Bunlar›n bir k›sm›n›n varl›¤› sa¤l›k turizminde baﬂar› için yetmez. Hepsinin birden
var olmas› ve ayn› potada buluﬂturulmas› gerekmektedir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Sa¤l›k turizminde iddial› hale gelebilmek için 4 aç›dan hassasiyet taﬂ›mak
gerekmektedir:
1. T›bbi
2. Finansal
3. Ahlaki
4. Yasal
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Ahlaki ve yasal aç›dan her ﬂeyi kurallar›na uygun yapmak sa¤l›k turisti karﬂ›s›nda
iki misli özen göstermeyi gerektirmektedir. Bilindi¤i gibi yaz›l› hukuk kurallar›na
mevzuat, yaz›s›z kurallara da ahlak denmektedir. Ahlak kurallar› yaz›l› hale
getirilmiﬂse mevzuat metni halini alm›ﬂ demektir. Sa¤l›k turisti baﬂka bir ülkeden
gelmiﬂtir ve hem geldi¤i ülkenin hem de hizmet verdi¤i ülkenin yasal ve ahlaki
kurallar›na özen gösterilecek hassasiyette hizmet sunulmal›d›r. Bu konuda
önerilenleri yerine getirmek son derece zordur çünkü sa¤l›k turisti hizmet ald›¤›

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

yerin kültürüne yabanc›d›r, sorun yaﬂand›¤›nda kendisine çabucak yard›ma
koﬂacak akrabalar›, komﬂular› vb. yan›nda de¤ildir. Evdeki hesap çarﬂ›ya
uymad›¤›nda mesele içinden ç›k›lmaz bir hal alabilir. Bu durumda turiste kimin
ne ﬂekilde sahip ç›kaca¤› en ince ayr›nt›lar›yla ele al›n›p standart yaklaﬂ›mlara
ba¤lanmal›d›r. Ayr›ca finansal-yasal olarak Avrupa ülkeleri gibi kendi ülkelerini
ve toplumlar›n› korumak üzere sosyal devlet ad›na sa¤l›k turizmini ancak Avrupa
Birli¤i içindeki ülkelerde yap›l›rsa sigorta ödemelerini mümkün k›lma
uygulamalar›n›n aﬂ›lmas› gerekmektedir. Bunun için yo¤un bir lobi faaliyetine
giriﬂme zaman› gelmiﬂtir.
Finansal olarak önümüzdeki zorluklar birden çok baﬂl›kta ele al›nmal›d›r. Birincisi,
turizm sektörü çok stabil ve güvenilir bir sektör de¤ildir. Örne¤in Türkiye’de kuﬂ
gribi ç›kt› diye bir laf yay›ld›¤›nda turizm gelirleri dibe vurabilir. Zaten yap›lan
iﬂin t›bbi riskleri vard›r. En iyi hizmeti verseniz de ölmesi mukadder hastalar da
gelecektir. Bu durumda bunlar› siz öldürmüﬂ olacaks›n›z. Ç›kacak tersliklerde
(t›bbi komplikasyonlar) müﬂterilerinizi çabucak kaybetme riskiniz vard›r. Rekabet
k›z›ﬂt›¤›nda ülkeler birbirlerinin kötü sonuçlar›n› hakl›-haks›z kullanmaktan
çekinmeyecektir. Rekabette avantajl› hale gelince de rahatlama yoktur, çünkü
her an avantaj› kaybetme tehlikesi vard›r.
T›bbi zorluklara gelince, bu en basit haliyle hiçbir sa¤l›k hizmetinin sonucunun
yüzde yüz garantisi olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. Ayr›ca hekime ve hemﬂireye
göre sa¤l›k sorunu ortadan kald›r›lm›ﬂ olsa bile hastan›n ve yak›nlar›n›n alg›s›
farkl› olabilir ve çok iyi bir t›bbi hizmet sanki hastay› “kaz›klam›ﬂs›n›z” gibi bir
sonuca gelip dayanabilir. Birçok tedavide hastan›n kurumdan hizmetini ald›ktan
sonra evde tedavisini kendisinin sürdürmesi, zaman zaman kontrollere ça¤r›lmas›,
hasta e¤itimlerinin verilmesi, yeni dönemlerde de¤iﬂik ilaç ve doz rejimlerinin
ayarlanmas› gibi birçok hizmet süreci önümüzdedir. Ülkeler aras› uygulamalarda
primer hizmet sonras› devam edecek iﬂlemlerin nas›l düzenlenece¤i konusu
gündeme gelir. Asl›nda sa¤l›k hizmeti kesintisizdir ve sürekli verilmesi için ülkeler
aras› köprü nas›l kurulacakt›r, internet ve uzaktan eriﬂim bunun ne kadar›n›
yerine getirebilecektir? Bu gibi teknik konularda çözümü kolay olmayan birçok
husus bizi beklemektedir.

Türkiye’nin Sa¤l›k Turizminde Avantajlar›
• Sa¤l›k teknolojisi ve uzmanl›k aç›s›ndan dünyan›n iyileri aras›nda,
• Birçok ülkeyle fiyat aç›s›ndan rekabeti edecek güçte,
• Birçok hedef ülkeye co¤rafi yak›nl›k nedeniyle kolay ulaﬂ›m imkân› taﬂ›makta,
• Genel anlamda turizm kapasitesi çok büyük ve buna sa¤l›k turizmini entegre
etmek nispeten kolay bir hamle,
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• Do¤a turizmi, tarih turizmi, e¤lence turizmi, dinlence turizmi gibi alanlarda
büyük olanaklar› ve edinilmiﬂ deneyimi var,
• 42 sa¤l›k kuruluﬂu uluslararas› belgelerle akredite edilmiﬂ durumda,
• Kapl›ca turizmine yönelik bir avantaj›, termal kaynaklar aç›s›ndan Avrupa’n›n
birincisi, dünyan›n yedincisi durumunda olmas›.

Türkiye’nin Sa¤l›k Turizminde Dezavantajlar›
• Sa¤l›k personelinin say›sal azl›¤›,
• Hekim d›ﬂ› birçok personelin uluslararas› e¤itim standartlar›na uygun olmadan
mezun edilmiﬂ olmas› (hemﬂirelerde lise dengi mezuniyet vb.),
• Yabanc› dil bilen sa¤l›k personeli say›s›n›n çok düﬂük düzeyde olmas›,
• Ulusal bir yap›lanmaya gidilmemiﬂ ve devletin resmi bir stratejisinin oluﬂmam›ﬂ
olmas›,
• Tan›t›m eksiklikleri ve bu alanda lobi yetersizlikleri,
• Hastanelerin sadece hastane içinde klinik hizmet sunumuna odakl› ve bu
k›s›mda tecrübe kazanm›ﬂ olmas›, hizmetin hastane d›ﬂ›na sarkan k›s›mlar›na
ait kimsenin bir fikrinin ve plan›n›n bulunmamas›,
• Turizm, ulaﬂ›m, iletiﬂim ve pazarlama sektörlerinin birbiriyle ba¤lant›lar›n›n
azl›¤›.

‹nsanlar Niçin Baﬂka Ülkelerden Sa¤l›k Hizmeti Al›r
• Fiyat›n kendi ülkesine göre daha düﬂük olmas›,
• Kendi ülkesinde hizmetleri yeterli bulmamas› (daha yeni teknoloji ve daha
yetkin uzmanl›k),
• Kendi ülkesinde hizmet almak için s›raya girme ve bekleme listelerinin uzun
olmas›,
• Kendi ülkesinde ald›¤› hizmetin yak›nlar›nca duyulmas›ndan çekinme, mahremiyet
(özellikle estetik operasyonlar, bulaﬂ›c› hastal›k hizmetleri vb.),
• Sa¤l›k hizmeti maceras›na egzotik bir turizm boyutu katma arzusu.
Bu hizmetleri almaya karar vermeden önce sa¤l›k turistlerinin neredeyse her
zaman cevap arad›klar› birkaç anahtar soru vard›r ve sa¤l›k turizminde baﬂar›
bu anahtar sorularda gizlidir:
• Gidece¤im ülkenin sa¤l›k kuruluﬂuna/doktoruna/hemﬂiresine güvenebilir
miyim?
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• ‹stenmeyen bir olay belirmesi ihtimali nedir?
• Benim ülkem ile gidece¤im ülkenin iliﬂkileri nas›l?

Sonsöz
Bu bilgiler asl›nda sa¤l›k turizmi alan›nda ne yap›lmas› gerekti¤ini gösterecek
kadar aç›kt›r. ‹lk yap›lmas› gereken, bu alan› gerçekten uluslararas› bir kimlik
haline getirecek tercihimiz olarak belirledi¤imizi aç›kça deklare etmektir. Burada
önemli bir hassasiyet de ﬂudur ki; d›ﬂ kaynakl› hastalar ülke içi hastalarla ayn›
olanaklar› kullanmada birbiriyle belirli bir yar›ﬂ içine girecektir. Sa¤l›k hizmetlerine
eriﬂimi zorlaﬂt›ran bir sa¤l›k turizmi deste¤i hem etik olarak kabul edilemez, hem
de politika sorumlular›na bunun bedeli a¤›r olabilir. ‹ç hastan›n olanaklar›na
dokunmadan d›ﬂ kaynakl› hastaya hizmet verme dengesi çok önemli bir noktad›r.
Devletin öncülü¤ü olmadan sa¤l›k turizminde gereken uyum ve iﬂbirli¤i sa¤lanamaz.
Bu öncülü¤ü sa¤lamada baﬂta kamu kurumlar›n›n iﬂbirli¤i gerekmektedir. Bunlar
aras›nda Sa¤l›k Bakanl›¤›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›, DPT gelmektedir. Bu
öncülü¤e eﬂlik etmek üzere sa¤l›k kuruluﬂlar›, seyahat acenteleri, arac› firmalar,
ulaﬂ›m/iletiﬂim/biliﬂim/pazarlama gibi sektörlerin ilgili kuruluﬂlar› eﬂlik etmelidir.
‹stenen geliﬂmeler yaﬂand›kça özellikle Ortado¤u ülkeleri, Azerbaycan, Gürcistan,
Rusya, Ukrayna, AB ülkelerinin birço¤u ve k›smen Afrika ülkelerinden turistler
bizim sa¤l›k hizmetlerimizi tercih etmeye aday görünmektedir. ‹ki durum daha
dikkatlerden kaçmamal›d›r. Baz› hastal›klar için k›s›tl› olmak üzere ABD ve
Avrupa’da yaﬂayan Türk kökenli kiﬂiler için ayr› stratejiler üzerinde çal›ﬂ›lmal›d›r.

Kaynaklar
1. “Dünyada ve Türkiye’de Sa¤l›k Turizmi - 2010 Durum Analiz Raporu ve Çözüm Önerileri”,
Türkiye Sa¤l›k Vakf› Raporu, Ankara, 2010.
2. “TÜS‹AD Sosyal ‹ﬂler Komisyonu Sa¤l›k Çal›ﬂma Grubu Raporu”, ‹stanbul, 2009.
3. Türkiye ‹statistik Kurumu web sayfas› Türkiye istatistikleri, 2011.
4. Tshepo P. Maaka, Health and Medical Tourism Presentation to NW Tourism Lekgotla, Serokolo
Health Tourism (Pty) Ltd. 2009.
5. B K Ong , General Manager (India), Singapore Airlines, Presentation: Opportunities in Health
Tourism Learnings from International Experience, 2008.
6. Dursun Ayd›n Sunumu, “Sa¤l›k Turizmi Kongresi”, 2010.
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Binali Y›ld›r›m*

ULAﬁAMADI⁄IN YER
SEN‹N DE⁄‹LD‹R

Ulaﬂamad›¤›n yer senin de¤ildir... Bu söz, ulaﬂ›m›n ve eriﬂimin ne kadar önemli
oldu¤unu çok iyi özetliyor. Ulaﬂam›yorsan›z, eriﬂemiyorsan›z, varl›¤›n›z› ifade
etmeniz, üretti¤inizi pazarlaman›z ve ihtiyac›n›z olan ürünleri de temin etmeniz
mümkün de¤il. Hükümet olarak, bu düsturla hareket ediyoruz. Zira bugüne
kadar gerek ulaﬂt›rma politikalar›nda ve gerekse mevzuatta yap›lan çal›ﬂmalar›m›z,
günü kurtarman›n d›ﬂ›nda köklü bir reform niteli¤i taﬂ›yan çal›ﬂmalar oldu.
Türkiye, son 8 y›lda ulaﬂ›m alan›nda yap›lan yat›r›mlar ile ulaﬂ›mda birçok AB
ülkesinden daha iyi duruma geldi. Yapt›¤›m›z tüm çal›ﬂmalar› Türkiye’nin güçlü,
baﬂar›l› olmas› ve ça¤daﬂ ülkelerin ilerisine geçmesi için yap›yoruz.
ﬁehirleri birbirine bölünmüﬂ yollarla ba¤lad›k. 6.101 kilometrelik bölünmüﬂ yol
a¤›n› 8 y›lda 19.327 kilometreye taﬂ›d›k. Yollar› böldük, hayatlar› birleﬂtirdik.
Uça¤a binmek imtiyaz olmaktan ç›kt› ihtiyaca dönüﬂtü. 10 milyon vatandaﬂ›m›z
ilk defa uçakla tan›ﬂt›. Türk insan› uçtu; havayolu halk›n yolu haline geldi.
Havaalanlar›n› Y‹D modeliyle Avrupa’n›n gözde havaalanlar› haline getirmekle
kalmad›k; kamu kayna¤› kullanmadan milyarlarca dolarl›k yat›r›m yapt›k.
* 60. T.C. Hükümeti Ulaﬂt›rma Bakan›
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Denizcilikte beyaz bayrak ülkesi olduk, denizci ülke konumuna yeniden yükseldik.
Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray gibi yüzy›l›n projelerini hayata geçirdik.
Demiryollar› yeniden ülke politikas› haline geldi. Türkiye h›zl› trenle tan›ﬂt›.
ﬁimdi de Türkiye’yi dünyan›n taﬂ›mac›l›k merkezi haline getiriyoruz. Bu nedenle
de tarihi ‹pek Yolu’nu ve Hicaz Demiryolu’nu yeniden hayata geçiriyoruz.
Çin ekonomisi son 10-15 y›l içerisinde dünya ticaretinde aktif rol oynamakta ve
dünya ekonomisinin lokomotifi gücü durumuna gelmiﬂ bulunmakta. Bu çerçevede
Çin ve Hindistan’da üretilen mallar ile Orta Asya’da ç›kart›lan petrol türevlerinin
k›sa sürede ve düﬂük maliyetle Avrupa ve Amerika’ya ulaﬂt›r›lmas›, Asya ile
Avrupa aras›ndaki ulaﬂ›m koridorlar›n› yeniden gündeme taﬂ›d› ve bu güzergâhta
yer alan ülkeleri kendi menfaatleri do¤rultusunda tarihi ‹pek Yolu’nu yeniden
keﬂfetmelerine yol açt›. Ancak bildi¤iniz gibi söz konusu iki kesim aras›nda
istenilen nitelikte ulaﬂ›m koridoru bulunmuyor.
Baﬂta ‹ran ve Suudi Arabistan olmak üzere birçok ülke kendi menfaatleri
do¤rultusunda proje üretiyor ve bunlar› en k›sa zamanda hayata geçirmek için
yo¤un çaba harc›yorlar. ‹pek Yolu güzergâh› ülkemizden geçiyor ve güzergah›n
yaklaﬂ›k 2.000 km’si Türkiye s›n›rlar› içerisinde. Ancak ülkemizdeki söz konusu
koridorda taﬂ›malar a¤›rl›kl› olarak karayolu ile yap›lmakta. Günümüzde taﬂ›mac›l›k
art›k kombine taﬂ›mac›l›¤a dönüﬂmüﬂ olsa da geliﬂmiﬂ ülkelerde uzun mesafeli
ve a¤›r yük taﬂ›malar›nda, maliyet ve s›n›r geçiﬂleri nedenleri ile deniz ulaﬂ›m›n›n
olmad›¤› kesimlerde demiryolu sistemi tercih edilmekte. Bu, hem taﬂ›t›c› hem
de ülke kaynaklar› aç›s›ndan ekonomik olmakta. Ülkemizde de demiryolu ve
denizyolu alt taﬂ›ma modlar›ndan beklenen faydan›n sa¤lanabilmesi için altyap›da
yaﬂanan sorunlar›n en k›sa zamanda giderilmesi, Karadeniz ve Akdeniz’de bulunan
limanlar›m›z›n kapasitelerinin artt›r›lmas›, ayn› zamanda günümüz taﬂ›ma sisteminin
vazgeçilmezi olan lojistik köylerinin bir an evvel kurulmas› gerekiyor. Bu
nedenledir ki att›¤›m›z her ad›m bu do¤rultuda olmakta.
Ülkemizde Demir ‹pek Yolu olarak da adland›rabilece¤imiz güzergâh üzerinde
mevcut durumda Asya yönünde 2 tane ç›k›ﬂ kap›s› bulunmakta. Birincisi ‹ran
kap›s› olan Kap›köy, ikincisi Ermenistan kap›s› Do¤ukap›’d›r. Kars-Tiflis Yeni
Demiryolu Projesi tamamland›¤›nda üçüncü bir kap› daha aç›lm›ﬂ olacak. Ancak
bu güzergâh üzerinde iﬂleyen tek kap› ﬂu anda ‹ran s›n›r›.
Ülkemizde Demir ‹pek Yolu’nun Avrupa ile ba¤lant›s›n› Kap›kule üzerinden
sa¤l›yoruz. Ayr›ca, Uzunköprü üzerinden Yunanistan ile de bir ba¤lant› mevcut
ve her iki kap› da aktif olarak çal›ﬂ›yor.
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Türkiye olarak ‹pek Yolu projesinden ülke menfaatlerinin en üst düzeyde
yararlanabilmesi için karayolu, demiryolu ve denizyolu altyap›lar›n›n iyileﬂtirilmesi
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ve birbirleri ile entegrasyonlar›n›n sa¤lanmas› gerekmekte. Bu entegrasyonun
ana omurgas›n› ortaya koymak için geniﬂ co¤rafyam›z nedeni ile mutlaka
demiryolunun oluﬂturulmas› gerekiyor.
Demiryollar›n›n bu güzergâhta ana omurga olabilmesi için birçok proje baﬂlatt›k.
Demiryolu a¤›n›n Avrupa’dan, Asya’ya kesintisiz olarak sa¤lanmas› için iki k›tay›
birleﬂtirecek olan Marmaray Projesi 2015 y›l›nda tamamlanacak. Ankara–Sivas
H›zl› Tren Hatt› Projesi’nin Yerköy-Sivas kesiminin inﬂaat çal›ﬂmalar› 2009 y›l›
Ocak ay›nda baﬂlad› ve 2014 y›l›nda tamamlanacak. Bunun yan› s›ra ‹zmir liman›
üzerinden Avrupa’ya ba¤lant›y› sa¤layacak olan Ankara-Afyon-‹zmir H›zl› Demiryolu
Hatt› Projesi’nin inﬂaat›na da en k›sa sürede baﬂlayaca¤›z. Alia¤a’daki Nemrut
Liman›’na demiryolu ba¤lant› çal›ﬂmalar›n› da sürdürüyoruz.
Bu projelerin yan› s›ra 2008 y›l›n›n Temmuz ay›nda baﬂlatt›¤›m›z Türkiye ile
Gürcistan aras›nda demiryolu ba¤lant›s›n› sa¤layacak olan Kars-Tiflis Demiryolu
Projesi inﬂaat› da sürüyor. Söz konusu proje tamamland›¤›nda üçüncü bir alternatif
olarak Asya-Avrupa aras›nda kesintisiz demiryolu ulaﬂ›m› sa¤lanm›ﬂ olacak.
Bilindi¤i gibi 259 km’lik çift hatl› Vangölü Kuzey Geçiﬂi Projesi’nin de etüt ve
projeleri haz›rland› ve önümüzdeki y›llarda hayata geçirilecek. Ayr›ca Kars-DilucuNahç›van Proje çal›ﬂmalar› da sürüyor. Bak›n›z; bahsetti¤imiz projeler
tamamland›¤›nda ‹ngiltere’den yola ç›kan bir tren kesintisiz olarak Çin’e ulaﬂabilecek.
Bu anlamda Hicaz Demiryolu da bizim için büyük önem taﬂ›yor. Osmanl›
Devleti’nde yap›lan demiryollar›, Bat›l›lar›n Osmanl› co¤rafyas›na aç›lma ve
yay›lma politikas›n›n bir tezahürü idi. Ancak Hicaz Demiryollar› buna istisna
teﬂkil ediyor. Osmanl›’n›n en zor döneminde tamamen ba¤›ﬂlarla, yerli iﬂgücüyle
ve kendi mühendislerimizle baﬂar›lan çok önemli bir projedir. Tamamen milli
bir proje olan bu projenin dünya demiryolu tarihinde baﬂka bir örne¤i yoktur.
1900-1908 y›llar› aras›nda yap›lan Hicaz Demiryollar› yan yollarla birlikte toplam
2.241 km uzunlu¤undayd›. Tabi 1. Dünya Savaﬂ›’ndan sonra hatt›n büyük k›sm›
kullan›ma kapand›. Hicaz Demiryollar›n›n yeniden hayata geçirilebilmesi için
Türkiye, Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’›n bu hatt›n yap›lmas›nda müﬂtereken
karar vermeleri gerekiyordu ve biz de bu konuda ad›mlar›m›z› att›k. Hicaz
Demiryolu’nun yeniden canland›r›lmas› için ülkemizde ‹stanbul-Ankara, AnkaraKonya ve ‹stanbul-Konya yüksek h›z demiryolu hatt› inﬂas› devam etmekte.
Hatta, Ankara-Konya aras› h›zl› tren hatt›n› da birkaç hafta içinde faaliyete
geçiriyoruz. Mevcut Konya-Karaman-Adana s›n›r hatt›n›n iyileﬂtirilmesine yönelik
çal›ﬂmalar da devam etmekte.
Suriye’de ise Meydan Ekbez-Halep, Halep-ﬁam, ﬁam-Deraa-Amman hatt›n›n
yap›m›na 2010-2012 y›llar›nda baﬂlanmas›n› bekliyoruz. Di¤er yandan RiyadCidde, Suudi Kara Köprüsü projesinde 2010 y›l› itibariyle çal›ﬂmalara baﬂlan›ld›.
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Mekke-Cidde-Medine aras› Harameyn Yüksek H›zl› Demiryolu Projesi için 2011
y›l›nda inﬂaat çal›ﬂmalar›na baﬂlanacak.
Gerek ülkemizdeki ve gerekse Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan’daki demiryolu
projelerinin hayata geçirilmesiyle dostluk ve kardeﬂlik köprüsü olan ‹stanbulMekke demiryolu hatt› modern ve kaliteli bir hizmet vermeye haz›r olacak. Proje
hayata geçti¤inde ise y›lda 10 milyon yolcu taﬂ›nacak. Bu sayede Türkiye, Suriye,
Ürdün ve Suudi Arabistan’›n birbirleriyle ve bölge ülkeleriyle ticaretine de önemli
katk› sa¤lanacak.
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Taner Y›ld›z*

BORU HATLARIYLA PETROL VE
DO⁄ALGAZ TAﬁIMACILI⁄I

Biz, hükümet sorumlulu¤unu ald›¤›m›z günden bu yana hep ﬂunu söyledik: Bir
ülkenin enerji politikalar›, hükümetlerden hükümetlere de¤iﬂmemeli, devletin
oturmuﬂ ve süreklili¤i olan bir enerji politikas› olmal›. Geçen sekiz y›ll›k süre
zarf›nda bu söylemimizi sa¤lam zemine oturtacak önemli çal›ﬂmalar yapt›k.
Bugün ise, bütün alanlarda oldu¤u gibi enerjide de çal›ﬂma ve gayretlerimiz
Cumhuriyetimizin 100. kuruluﬂ y›ldönümü olan 2023 Türkiye’si içindir.
2023 vizyonu do¤rultusunda enerjideki temel hedeflerimiz ﬂunlard›r:
• Ülkemizin petrol ve do¤algaz ihtiyac›n› karﬂ›lama vizyonu do¤rultusunda, 2023
y›l›ndan itibaren petrol ve do¤algaz ithal etmeyen, d›ﬂa ba¤›ml›l›¤› biten bir
Türkiye,
• Hidroelektrik ve termik potansiyelinin tamam›n› elektrik enerjisi üretiminde
kullanan bir Türkiye,
• Yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n, elektrik enerjisi üretimindeki pay›n›n % 30
oldu¤u bir Türkiye,

* 60. T.C. Hükümeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›
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• En az 3 nükleer santralin üretime geçti¤i ve nükleer enerjinin elektrik üretimindeki
pay›n› en az % 5’e ç›kartan bir Türkiye.

DÜNYANIN ENERJ‹DEK‹ MEVCUT FOTO⁄RAFI, TÜRK‹YE’N‹N BU FOTO⁄RAF
‹Ç‹NDEK‹ YER‹ VE GELECEK ÖNGÖRÜLER‹
Uluslararas› Enerji Ajans› (UEA) taraf›ndan yap›lan tahminler, mevcut enerji
politikalar› ve enerji arz› tercihlerinin devam etmesi durumunda dünya birincil
enerji talebinin 2008 - 2035 aras›ndaki dönemde % 36 oran›nda artaca¤›na iﬂaret
etmektedir. “Mevcut Politikalarla Devam Senaryosu” olarak adland›r›lan ve y›ll›k
ortalama % 1,2 düzeyinde talep art›ﬂ›na karﬂ›l›k gelen bu durumda dünya birincil
enerji talebi 2008’deki 12,3 milyar ton petrol eﬂde¤eri (tep) düzeyinden 2035
y›l›nda 16,7 milyar tep düzeyine ulaﬂacakt›r. Mevcut Politikalarla Devam Senaryosuna
göre fosil yak›tlar, 2008 ve 2035 aras›ndaki dönemde birincil enerji talebinde
hâkim kaynaklar olmaya devam edecektir.
Ülkemiz Ortado¤u, Hazar Bölgesi ve Orta Asya gibi dünyan›n ispatlanm›ﬂ petrol
ve do¤algaz rezervlerinin % 68’ine co¤rafi olarak yak›n bir konumda bulunmaktad›r.
Kaynak ülkeler ile tüketici ülkeler aras›nda do¤al bir köprü oluﬂturmakta olan
Türkiye, enerji kaynaklar›n›n ve taﬂ›ma güzergâhlar›n›n çeﬂitlendirilmesini
sa¤lamaya yönelik projelerde önemli bir aktör olarak yer almaktad›r.
Gelecek 20 y›l içerisinde yaklaﬂ›k % 40 oran›nda artmas› beklenen dünya enerji
tüketiminin büyük bir bölümünün içinde bulundu¤umuz bölgeden karﬂ›lanmas›
öngörülmektedir. Dünya petrol rezervlerinin % 65’i ve do¤algaz rezervlerinin %
71’i Türkiye’yi çevreleyen Hazar Havzas› ve Ortado¤u ile Rusya Federasyonu’nda
bulunmaktad›r. Orta Asya’daki rezervler dünya enerji talebini karﬂ›lamada önemli
bir alternatif kaynak olarak ortaya ç›kmaktad›r. Türkiye, gerek co¤rafi, gerekse
jeopolitik konumu ile Ortado¤u ve Orta Asya’n›n üretiminin dünya pazarlar›na
ulaﬂmas›nda hem bir köprü hem de bir terminal olma özelli¤i taﬂ›maktad›r. Di¤er
taraftan, daha önce ülkemizin geliﬂtirmiﬂ oldu¤u projeler s›ras›nda elde edilen
deneyim ve birikimler ülkemizin gelecekte gerçekleﬂtirece¤i projeler kapsam›nda
bir avantaj yaratacakt›r.
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Avrupa Birli¤i’nin halihaz›rda kaynak ve güzergâh çeﬂitlili¤ini art›rmak amac›yla
Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi’ni hayata geçirmek istemesi köprü konumunda
olan ülkemiz için büyük bir f›rsat yaratmaktad›r. Bu kapsamda, halihaz›rda 2007
y›l›nda iﬂletmeye al›nan ve söz konusu Gaz Ringi’nin ilk aﬂamas›n› oluﬂturan
Türkiye – Yunanistan Do¤al Gaz Boru Hatt›’n›n devam›nda ‹talya’ya uzat›lacak
olmas› Türkiye’nin Avrupa Birli¤i için enerji alan›ndaki önemini ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Ancak, do¤algazda % 99, petrolde ise % 92 d›ﬂa ba¤›ml› olunmas› ve ayn› zamanda
do¤algaz›n % 63’ünün tek bir ülkeden al›nmas› ülkemiz aç›s›ndan bir olumsuzluk
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle, Enerji güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik
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politika ve stratejilerimizde, dünyadaki genel yönelimlerin yan› s›ra, bölgesel ve
küresel enerji dinamiklerinde önem arz eden tüm aktörlerin politika ve stratejilerini
yak›ndan izlemeye ve en önemlisi ülkemiz ihtiyaçlar›n› gözetecek ve menfaatlerini
art›racak yönde strateji ve projeler geliﬂtirmeye devam edilmektedir.
Bakanl›k olarak vizyonumuz jeostratejik konumunuzu kullanarak, enerji alan›nda
bölgesel iﬂbirli¤i süreçleri çerçevesinde ülkemizi enerji koridoru ve terminali
haline getirmek ve bu amaçla halihaz›rda var olan projelerin zaman›nda
tamamlanmas› ve verimli bir ﬂekilde çal›ﬂmas›n› sa¤lamakt›r.

BU KAPSAMDA YAPILAN PROJELER, GEL‹ﬁMELER VE PLANLAR
Do¤u-Bat› Enerji Koridorunun en önemli bileﬂenini oluﬂturan Bakü-Tiflis-Ceyhan
(BTC) Ham Petrol Boru Hatt› bizim dönemimizde faaliyete geçmiﬂtir. Bugüne
kadar, 1 milyar 70 milyon varil (1.362 tanker) Azeri, Kazak ve Türkmen petrolü,
BTC ile uluslararas› pazarlara taﬂ›nm›ﬂt›r.
BTC projesine paralel olarak, bizim dönemimizde planlanan ve tamamlanan
Bakü-Tiflis-Erzurum Do¤algaz Boru Hatt› (ﬁahdeniz Projesi) ile Hazar Bölgesi
ülkelerinde üretilen do¤algaz 2007 y›l›ndan beri tedarik edilmektedir. BTE
Do¤algaz Boru Hatt› y›ll›k 20 milyar m3 azami tasar›m kapasitesi ile sadece
Türkiye’nin yurtiçi do¤algaz talebinin karﬂ›lanmas› aç›s›ndan de¤il, ayn› zamanda
AB’nin h›zla artan do¤algaz ihtiyac›n›n bir k›sm›n›n karﬂ›lanmas› aç›s›ndan da
önemlidir.
Ülkemiz üzerinden Avrupa’ya ﬁah Deniz Sahas›’n›n Faz-II aﬂamas›n›n do¤algaz›n›n
2016 y›l›ndan itibaren taﬂ›nmas› konusunu da içeren geniﬂ kapsaml› bir
hükümetleraras› ve ﬂirketleraras› mutabakat zapt› imzalanm›ﬂt›r.
2007 y›l›nda iﬂletmeye al›nan Türkiye-Yunanistan Do¤algaz Boru Hatt› ile Güney
Avrupa Gaz Ringi Projesi’nin ilk aya¤› tamamlanm›ﬂ ve ülkemiz do¤algazda
köprü tedarikçi konumuna gelmiﬂtir. 2009 y›l›nda, Türkiye ve ‹talya hükümetleri
aras›nda Türkiye-Yunanistan-‹talya Do¤algaz Enterkonnektörü Projesine yönelik
olarak ortak deklarasyon imzalanm›ﬂ ve bu deklarasyon ile iki ülke, projeye ve
ilgili ﬂirketlere yönelik politik desteklerini yinelemiﬂtir. Yunanistan-‹talya ba¤lant›s›n›
sa¤layacak olan Adriyatik Denizi geçiﬂinin Azerbaycan ﬁah Deniz Faz-II aﬂamas›n›n
devreye al›nmas›na paralel olarak 2016 veya 2017 y›l›nda devreye al›nmas›
planlanmaktad›r.
Nabucco Projesi Hükümetleraras› Anlaﬂmas› 13 Temmuz 2009 tarihinde Ankara’da
imzalanm›ﬂt›r. Türkiye’nin Avrupa’ya aç›l›m stratejisi kapsam›nda geliﬂtirilen
Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Macaristan ve Avusturya güzergâhl› Nabucco
Do¤algaz Boru Hatt› Projesi’nin y›ll›k maksimum 31 milyar m3 kapasiteye sahip
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olmas› ve Avrupa’n›n kaynak ve güzergâh çeﬂitlili¤ine önemli katk› sa¤lamas›
beklenmektedir. Yaklaﬂ›k uzunlu¤u 3.300 km olan projenin toplam yat›r›m
maliyeti tahmini 7-7,9 milyar avro olup, boru hatt›n›n 2016 y›l›nda ilk kapasite
ile (8 milyar m3/y›l) iﬂletmeye al›nmas› planlanmaktad›r.
M›s›r do¤algaz›n›n Ürdün ve Suriye üzerinden ülkemize ve ülkemiz üzerinden
de Avrupa’ya ulaﬂt›r›lmas›n› hedefleyen Arap Do¤algaz Boru Hatt› Projesi
kapsam›nda, Türkiye ile Suriye aras›nda Mutabakat zapt› imzalanm›ﬂt›r. Y›ll›k 10
milyar m3 do¤algaz taﬂ›nmas› söz konusu olan projede, y›ll›k 3,4 milyar m3’lük
k›sm›n›n plato döneminde Ürdün’e tahsis edilmesi, kalan 6,6 milyar m3’lük
k›sm›n›n ise Suriye üzerinden Türkiye’ye iletilmesi planlanmaktad›r.
1.236 km uzunlu¤undaki Arap Do¤algaz Boru Hatt›’n›n ilk iki faz› tamamen ve
üçüncü faz› da yar› yar›ya tamamlanm›ﬂ durumdad›r. Bu kapsamda, Suriye ile
Türkiye do¤algaz ﬂebekelerinin birbirine ba¤lanmas›na yönelik olarak Kilis
DGBH’n›n yap›m›na iliﬂkin ihale süreci baﬂlam›ﬂt›r.
Irak do¤algaz›n›n ülkemize ve Avrupa ülkelerine do¤algaz sa¤layacak projeler
için önemli bir kaynak olma potansiyeli dikkate al›narak 2009 y›l›nda Irak-Türkiye
aras›nda do¤algaz koridoru oluﬂturulmas›na yönelik bir mutabakat zapt›
imzalanm›ﬂt›r. Proje ile Irak’taki sahalardan üretilecek do¤algaz›n ilk aﬂamada
ülkemize ve ülkemiz üzerinden Avrupa’ya, di¤er taraftan Ceyhan’a kurulacak
LNG terminali ile de dünya pazarlar›na ulaﬂt›r›lmas› hedeflenmektedir.
2010 y›l› Mart ay›nda süresi biten Kerkük–Yumurtal›k Ham Petrol Boru Hatt›
Anlaﬂmas›’n›n süresini 15+5 y›l uzatan de¤iﬂiklik anlaﬂmas› 19 Eylül 2010 tarihinde
Ba¤dat’ta imzalanm›ﬂt›r.
Bo¤azlardaki tehlikeli petrol trafik yükünü azaltmay› hedefleyen Samsun-Ceyhan
Ham Petrol Boru Hatt› Projesinin gerçekleﬂtirilmesi için görüﬂmeler devam
etmektedir. Rus do¤algaz›n›n Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden di¤er hedeflere
ulaﬂt›r›labilmesi amac›yla var olan boru hatlar›n›n geniﬂletilmesine ve yeni boru
hatlar›n›n inﬂa edilmesine yönelik fizibilite çal›ﬂmalar›n›n yap›lmas› hedeflenmektedir.
Önemli do¤algaz rezervlerine sahip olan Katar ile LNG al›m-sat›m anlaﬂmas›
yap›lmas›na yönelik görüﬂmeler devam etmektedir.
Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye’ye ulaﬂmas› planlanan bir
boru hatt›n›n inﬂa edilmesine yönelik ikili görüﬂmeler de sürdürülmektedir.
‹ran do¤algaz›n›n belirli bir k›sm›n›n Türkiye’ye, 35 milyar m3/y›l’l›k k›sm›n›n
Türkiye üzerinden AB’ye ve ayn› hacimdeki Türkmen do¤algaz›n›n da ‹ran
üzerinden Türkiye’ye arz›na yönelik çal›ﬂmalar ekonomik ve teknik seviyede
sürdürülmektedir.
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Ülkemizde elektrik ithalat ve ihracat potansiyelini art›rmak, elektrik arz güvenli¤ini
desteklemek ve enterkonnekte ﬂebekelerin di¤er teknik avantajlar›ndan yararlanmak
aç›s›ndan, ülkemizin öncelik ve temel amac›, Avrupa Elektrik ﬁebekesi ‹letim
Sistem ‹ﬂletmecileri Avrupa Anak›ta Senkron Bölgesi (ENTSO-E CESA) ile senkronparalel çal›ﬂmas›n› temin etmektir. Bu çerçevede ENTSO-E ile yap›lan çal›ﬂmalarda
önemli mesafe kat edilmiﬂ, iletim sistemimiz ve üretim tesislerimizde iyileﬂtirmelerin
tamamlanmas› ile 18 Eylül 2010 tarihinde ENTSO-E CESA ile senkron paralel
çal›ﬂma baﬂlat›lm›ﬂt›r. Bir y›ll›k deneme çal›ﬂmas›n›n ard›ndan üyelik baﬂlat›lacakt›r.
Elektrik ticareti imkanlar›n› büyük ölçüde art›racak olan ENTSO-E üyeli¤imiz,
enerji sektöründe düﬂük karbon teknolojilerinin önemini daha da belirgin hale
getirecektir.
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Tekin Ç›nar*

M‹LL‹ ULAﬁIM POL‹T‹KAMIZIN
BEL‹RLENMES‹ VE GELECEK V‹ZYONU

G‹R‹ﬁ
Ulaﬂt›rma politikalar›ndaki amaç, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’n›n teﬂkilat ve görevlerini
düzenleyen 3348 Say›l› Yasan›n, 30. Maddesinin “a” F›kras›nda; “Ülkenin sosyal,
ekonomik ve co¤rafi yap›s›na ve topyekûn savunma ihtiyac›na uygun hale
getirmek” ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r. Sadece bu tan›m dahi, ulaﬂt›rman›n bir ülke
için, ne denli önemli ve hayati bir fonksiyona haiz oldu¤unu gözler önüne
sermektedir. Bu tan›m›n önemine binaen, bir daha gözden geçirip yorumlarsak,
k›saca denilmek istenen ﬂudur: “E¤er ulaﬂt›rma sisteminizi, ekonominin ihtiyaçlar›na,
sosyal yap›n›n gereksinimlerine, co¤rafi konumun gereklerine ve topyekûn
savunma ihtiyaçlar›na uygun hale getirmezseniz, ekonominiz çöker, sosyal yap›n›z
bozulur, co¤rafi konumunuz size stratejik bir önem sa¤lam›ﬂ olsa dahi, bu
konumunuzdan hiç mi hiç istifade edemezsiniz ve tüm bunlar›n sonucu olarak
da, belki de en önemlisi, topyekûn savunma sisteminizde bir zafiyet yarat›lmas›na
sebep olursunuz.” ‹ﬂin özü budur ve san›yorum son derece nettir.
Ülkemizde maalesef ulaﬂ›m sistemimizin ekonomik, sosyal ve co¤rafi yap›ya ve
topyekûn savunma ihtiyaçlar›na uygun oldu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.
* Eski TCDD Genel Müdürü
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Bunun s›k›nt›lar›n› da milletçe y›llard›r yaﬂamaktay›z. Vizyonumuzu; “Dünya
ulaﬂ›m sistemi ile entegre, h›zl›, güvenli, ekonomik, insan ve çevre dostu, ülkenin
sosyal ve co¤rafi yap›s›na ve topyekûn savunma ihtiyac›na uygun, yeterli ve en
son teknoloji ürünü ulaﬂ›m çözümleri sunmak” olarak ifade edebiliriz.
Ulaﬂt›rma aç›s›ndan 2023 y›l› hedef ve stratejisi makro olarak bu ﬂekilde ortaya
konulmal›d›r.
Milli ulaﬂ›m politikam›z da, “devlet politikas›” anlam›nda buna göre belirlenmelidir.
Ulaﬂt›rma sisteminin üç temel ö¤esi bulunmaktad›r. Bunlar; yollar, terminaller
ve taﬂ›t filolar›d›r. Dolay›s›yla, konuyu bu üç baﬂl›k halinde ele almak do¤ru
olacakt›r.

SEKTÖR POTANS‹YEL‹
1. Yollar
Avrupa Birli¤i’nin; 2001-2010 y›llar› aras›ndaki taﬂ›mac›l›k politikas›n› oluﬂturan
“White Paper 2001, Time to Decide” baﬂl›kl›, taﬂ›mac›l›k politikalar›n› içeren
doküman›nda, taﬂ›ma modlar› aras›nda denge oluﬂturulmad›¤› sürece, Avrupa
Birli¤i’nin de ulaﬂt›rma sistemlerinin sa¤l›kl› geliﬂiminin mümkün olamayaca¤›,
bunun do¤al sonucu olarak, AB ekonomisinin olumsuz yönde etkilenece¤inden
bahisle, karayolu taﬂ›mac›l›¤›n›n engellenmesi de¤il tam tersine di¤er ulaﬂ›m
modlar›n›n da kullan›larak, Ulaﬂ›m alt sektörleri aras›nda denge oluﬂturulmas›
gere¤i üzerinde durulmuﬂtur. Bu tesbitin ülkemiz için de geçerli oldu¤u ﬂüphesizdir.
Yine Avrupa Birli¤i ülkelerinde yap›lan bir araﬂt›rmaya göre; 1990-1998 aras›
dönemde demiryolu ile yük taﬂ›mac›l›¤›nda % 43,5 oran›nda bir azalma olurken,
ayn› dönemde karayolu taﬂ›mac›l›¤›nda % 19,4 oran›nda bir art›ﬂ gerçekleﬂmiﬂtir.
Buna ra¤men, AB ülkelerinde yük taﬂ›mac›l›¤›nda karayolu kullan›m oran› % 45
iken, ülkemizde % 76,1’dir. ABD’de ise % 69,5’tir. Bu durum ülkemizdeki
taﬂ›mac›l›¤›n çok önemli bir bölümünün karayolu ile yap›ld›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Yolcu taﬂ›mac›l›¤›nda da durum farkl› de¤ildir. Ülkemizde yolcu taﬂ›mac›l›¤›n›n
% 95,2’si karayolu ile yap›l›rken bu oran AB ülkelerinde % 79, ABD’de ise % 89’dur.
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Bu, çarp›k taﬂ›mac›l›k dikkate al›narak, ülkemizdeki karayolu ve demiryolu
kapasitelerinin yeterli veya yetersiz oldu¤unu tart›ﬂmak, abesle iﬂtigalden baﬂka
bir ﬂey olmayacakt›r. Çünkü karayolu ile taﬂ›nmamas› gereken yolcu ve yük
karayolu ile taﬂ›nmakta, demiryollar› ile taﬂ›nmas› gereken yük ve yolcu ise
demiryollar› ile taﬂ›nmamaktad›r. Dolay›s›yla, öncelikle 2023 y›l›na kadar tüm
sektörlerdeki geliﬂim ›ﬂ›n›mlar›na paralel olarak tespit edilecek ulaﬂ›m gereksinimleri
ile demografik hareketlerin do¤uraca¤› ihtiyaçlar›n göz önünde bulunduruldu¤u
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talep projeksiyonunun, bilimsel ve ciddi bir çal›ﬂma sonucu, bir ulaﬂt›rma master
plan› ile ortaya konulmas› ve bu talepler karﬂ›s›nda mevcut karayolu, demiryolu,
denizyolu, havayolu ve boru hatt› altyap›lar›n›n kemiyet ve keyfiyet olarak yeterli
olup olmad›klar› konusunda söz söylenmesi bir mana ifade edecektir.
Ulaﬂ›m sektörü bir hizmet sektörüdür. Bu hizmet stoklanamaz. ‹htiyaç an›nda,
ihtiyac›n oldu¤u yerde ve ihtiyaç kadar bulunmazsa hiçbir iﬂe yaramaz. Ayr›ca,
talep art›ﬂ› beklenilerek, buna paralel olarak ulaﬂ›m altyap› yat›r›mlar› karar›
al›namaz. Ulaﬂ›m sistemleri kurulup, hizmet vermeye baﬂlad›ktan sonra talep
do¤ar. Hizmet be¤enilirse talep artar, hizmet be¤enilmezse talep art›ﬂ› beklenilemez
ve talep potansiyel di¤er alt sektörlere kaçar.
Y›llard›r ülkemizdeki ulaﬂ›m sistemleri aras›ndaki çarp›kl›¤›n temelinde bu yanl›ﬂ
yatmaktad›r. Çünkü, demiryollar›m›z demode olmuﬂtur, yanl›ﬂ güzergâhlardan
geçen ve karayoluna göre çok uzun parkurlar› kat etmek zorunda kalan
demiryollar›n›n, elektrifikasyonsuz, tek hat iﬂletmecili¤ine mahkum olmas›,
geometrisinin bozuklu¤u nedeniyle h›z yapamamas›, bu sistemin tercih
edilmemesine ve bu taﬂ›mac›l›¤a talebin düﬂmesine neden olmuﬂtur. ‹ﬂte bu
ﬂartlar alt›nda, talebin artmas›n› ve kapasitenin aﬂ›lmas›ndan sonra bu alana
yat›r›m yap›lmas›n› beklemek gibi bir mant›k, ulaﬂ›m sistemimizi içinden ç›k›lmaz
bir hale getirmiﬂtir.
Neyse ki, son y›llarda bu görüﬂ terk edilerek, demiryolu yat›r›mlar›na h›z verilmiﬂtir.
Bu tespitin do¤rulu¤unun günümüzdeki en somut örne¤i, Eskiﬂehir-Ankara
aras›ndaki yüksek h›zl› tren iﬂletmecili¤inden al›nan sonuçtur.

2. Terminaller
Ülkemizde üzerinde durulmayan en önemli ulaﬂ›m ö¤esi terminallerdir. TCDD
‹ﬂletmesi Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olduklar› s›rada Haydarpaﬂa, ‹zmir ve Mersin
Limanlar›na konteyn›r terminalleri kurulmuﬂtur. Ancak yine bu kuruluﬂa ba¤l›
olan Samsun, Derince, Band›rma ve ‹skenderun limanlar›na konteyn›r terminalleri
kurulamam›ﬂt›. Oysa, demiryollar› ile ba¤lant›l› olan bu limanlar›n (öncelikle
‹skenderun, Derince ve Band›rma olmak üzere) bir an önce konteyn›r terminallerine
kavuﬂturulmas› gerekir. Konteyn›r terminali demek; karayolu veya denizyolu
araçlar›ndan konteyn›r› al›p terminal sahas›na indiren veya terminal sahas›ndaki
konteyn›rlar› karayolu, demiryolu veya denizyolu araçlar›na yükleyen GantryCrane, yine Gantry-Crane’lerin sahaya indirdikleri konteyn›rlar› stok sahalar›na
çok katl› s›ralar halinde istiflenmesini sa¤layan Trans-Teyner ve kapasitesi büyük,
güçlü Forkl›ftler ve Telescopic Handlers’ler ile desteklenmiﬂ kapasitesine göre
elleçlemeye uygun r›ht›m ve rampalara sahip ve yine kapasitesiyle orant›l›
stoklama sahalar› bulunan ulaﬂ›m birimleri demektir. Tabii ki bu birimlerde gerek
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araçlar›n, gerekse konteyn›rlar›n hareketinin takibi için geliﬂmiﬂ bir bilgisayar
destek sistemine de ihtiyaç bulunmaktad›r.
‹ﬂte limanlar›m›zdaki bu terminal eksikli¤i giderilirken, as›l önemli olan karayolu
ve demiryolu kara konteyn›r terminalleri göz ard› edilmiﬂtir. Halbuki kombine
taﬂ›mac›l›¤›n temelinde aktarma istasyonu yatmaktad›r. Taﬂ›man›n iki ucunda ve
bir kombine taﬂ›mac›l›k söz konusu ise, aradaki aktarma noktalar›nda, konteyn›r
terminallerinin bulunmas› zorunlulu¤u vard›r. Aksi takdirde fizibl bir taﬂ›mac›l›ktan
söz edilemez. Bilindi¤i üzere, gerek yurtiçi ve gerekse uluslararas› pazarlarda
rekabet edilebilmesi için zaman›nda, h›zl›, emniyetli ve ekonomik taﬂ›mac›l›k
önem kazanm›ﬂt›r. Üretim ve pazarlama maliyetlerinin minimum düzeye çekilmesi
için stoklama faaliyetleri son derece minimize edilmektedir. Özellikle uluslararas›
iﬂbirli¤i ile minimum maliyet arayan montaj sanayiinde, yar› mamullerin nihai
montaj noktalar›na ulaﬂmalar›, zamanlama aç›s›ndan hayati öneme haiz bir durum
arz etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Stok yapmak istemeyen sanayici, mal›n›n emniyetli, h›zl›
ve dakik bir ﬂekilde ulaﬂt›r›lmas›n› isterken, bir yandan da, en ekonomik ulaﬂ›m
çözümlerini aramaktad›r. Böylece, günümüzde giderek lojistik ön plana ç›kmakta
ve terminallerin yap›s› da giderek daha kapsaml› bir hal alarak, “lojistik köyler”
kavram›, ulaﬂt›rma sisteminin ayr›lmaz bir parças› haline gelmektedir. Özellikle
GAP’›n bu aç›dan ve bizatihi ulaﬂ›m sistemleri aç›s›ndan organize edilemedi¤i,
bu projedeki en zay›f halkan›n yol ve terminal noksan› oldu¤u inkâr edilemez
bir gerçektir. Yine önemli sanayi bölgelerindeki bu kara konteyn›r terminali
s›k›nt›s› nedeniyle, liman ba¤lant›lar›nda ve limanlardaki ulaﬂt›rma alt sistemleri
aras›ndaki aktarma iﬂlemlerinde, büyük s›k›nt› ve aksakl›klar meydana gelmektedir.

3. Taﬂ›t Filolar›
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2005 y›l› Eylül ay› itibariyle ülkemizdeki mevcut a¤›r vas›ta kamyon/çekici adedi;
668.000 civar›ndad›r. Otobüs say›s› ise 161.000 civar›ndad›r. Binek araç say›s›
yaklaﬂ›k; 5.660.000 olup her y›l büyük bir art›ﬂ göstermektedir. Trafi¤e kay›tl›
motorlu kara taﬂ›t say›s› toplam; 11.000.000’u geçmiﬂtir. Yine, ülkemizde yaklaﬂ›k
600 firma ﬂehirleraras› yolcu taﬂ›mac›l›¤› alan›nda faaliyet göstermektedir.
Uluslararas› yolcu taﬂ›mac›l›¤› yapan firma say›s› ise 150 civar›ndad›r. Yurtiçinde
ﬂehirleraras› yolcu taﬂ›mac›l›¤›nda kullan›lan otobüs say›s› 9.500 civar›nda olup,
koltuk kapasitesi 400.000’den fazlad›r. Uluslararas› yolcu taﬂ›mac›l›¤›nda kullan›lan
otobüs say›s› ise; 1.500 civar›nda olup koltuk kapasitesi 70.000’dir. Uluslararas›
taﬂ›mac›l›kta 2004 y›l› sonu itibariyle, Türk taﬂ›mac›lar›n›n gerçekleﬂtirdi¤i,
taﬂ›mac›l›k say›s›; 1.079.859’dur ve bu taﬂ›mac›l›¤a izin veren C2 belgesi hamili
firma say›s› ise 1.150’dir. Uluslararas› taﬂ›mac›l›kta kullan›lan araç say›s› ise; çekici
ve kamyon-römork 29.300, römork ve yar›-römork 33.425 ve kamyon 5.555’tir.
Bu taﬂ›mac›l›kta da, yurtiçi taﬂ›mac›l›kta oldu¤u gibi kapasite fazlal›¤›ndan
bahsetmek mümkündür.
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Uluslararas› taﬂ›mac›l›k, ülkemiz ile ikili taﬂ›ma sözleﬂmesi yapan ülkelerle olan
ekonomik ve siyasi iliﬂkilerden ve konjonktürden çok çabuk etkilenmektedir.
Türkiye yaklaﬂ›k 53 ülke ile ikili ulaﬂ›m sözleﬂmesi imzalam›ﬂt›r. Bu sözleﬂmeler
çerçevesinde Karma Ulaﬂt›rma Komisyonu (KUK) toplant›lar› belli aral›klarla
yap›lmaktad›r. Bu toplant›larda, iki ülke taﬂ›y›c›lar›n›n karﬂ›l›kl› olarak karﬂ›laﬂt›klar›
sorunlar ele al›nmakla birlikte, son dönemlerde yap›lan toplant›larda geçiﬂ
belgeleri kotas› en önemli konulardan biri haline gelmiﬂtir. Ülkemiz araçlar›n›n
çoklu¤u ve geçiﬂlerdeki ülke say›s› ve frekans fazlal›¤›, bu toplant›larda mütekabiliyet
prensibi uygulamas›nda ülkemizi zor durumda b›rakmaktad›r. Bu durum uluslararas›
taﬂ›mac›l›kta ülkemizin hareket alan›n› k›s›tlamaktad›r. Sektör, Uluslararas›
Nakliyeciler Derne¤i (UND) ve RO-RO Taﬂ›mac›lar› Derne¤i (RODER) ad› alt›nda
kurumsallaﬂm›ﬂt›r. Her iki derne¤in etkin faaliyet sürdürmesine mukabil, konuya
verimlilik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, kara taﬂ›mac›l›¤›n›n gerek yolcu, gerek yük
taﬂ›mac›l›¤› bak›m›ndan verimlili¤i düﬂüktür. Bu da esasen araç say›s›n›n ihtiyaçtan
fazla olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Taﬂ›ma sektöründe kapasite fazlal›¤› vard›r. Özellikle yurtiçi yük taﬂ›malar›nda,
kurumsallaﬂman›n ulusal planda çok düﬂük düzeyde olmas› ve bu sektöre bireysel
planda faaliyet gösteren taﬂ›mac› esnaf›n hâkim olmas›, olay› daha da vahim bir
hale sokmaktad›r. Bu alanda korkunç bir rekabet söz konusudur. Benzer bir
durum otobüs ile ﬂehirleraras› yolcu taﬂ›mac›l›¤› için de söz konusudur. Bu
durumda, y›k›c› rekabet, taﬂ›mac›lar›n taﬂ›ma fiyatlar›n› kendisinin belirlemesini
engellemekte, fiyatlar› yük taﬂ›tanlar ile yolcular belirlemektedir. Bu durumda
günü kurtarma derdine düﬂen taﬂ›y›c›, amortisman ay›ramamakta ve arac›n teknik
ömrü tamamland›¤›nda büyük ölçüde iflas›n eﬂi¤ine gelmektedirler. Ayr›ca,
kazanc›n azl›¤› ve neredeyse mazot bedeline taﬂ›ma yap›lmas› nedeniyle, araçlar›n
bak›m ve onar›mlar› da gere¤i gibi yap›lamad›¤›ndan, kaza ve ar›za riski de
giderek yükselmektedir.
Buradan ç›kan sonuç ﬂudur: Karayolu kullan›m› aç›s›ndan, küresel planda görülen
dengesizlik, ülkemizde çok daha belirgindir. Daha da vahim olan› bu dengesizli¤in
her geçen y›l daha da artmas›d›r. Bu durum ülkemiz enerji olanaklar› ile ters
düﬂtü¤ü gibi, taﬂ›ma maliyetleri aç›s›ndan da ekonomimizi büyük bir olumsuzlu¤un
içine sokmaktad›r. Yine bu nedenle oluﬂan karayolu trafik kazalar›nda her y›l
büyük bir ilçe nüfusunun kaybedildi¤ini ve yine yaklaﬂ›k 100.000 civar›nda
vatandaﬂ›m›z›n yaraland›¤› göz önünde bulundurulmal›d›r. Bu hadiselerin gerek
iﬂgücü kayb› ve gerekse do¤urdu¤u maddi kay›plar›n direkt olarak ekonomimiz
üzerindeki olumsuz etkisi yan›nda, yaralananlar›n kendileri ve yak›nlar›n›n ve
vefat edenlerin ise yak›nlar›n›n karﬂ›laﬂt›klar› psikolojik sorunlar›n dolayl› etkileri
dikkate al›nd›¤›nda, her y›l dudak uçuklatan menfi sonuçlarla karﬂ›laﬂ›ld›¤› da
izahtan varestedir.
Nitekim, trafik kazalar›ndan kaynaklanan kay›plar ve ulaﬂ›m sistemimizdeki
entegrasyon bozuklu¤u nedeniyle u¤ran›lan kay›plar›n yap›lan hesaplar›nda (bu
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konuda yap›lan muhtelif çal›ﬂmalar mevcuttur) ulaﬂ›lan mebla¤›n, yaklaﬂ›k 2500
km çift hatl›, yüksek h›zl› demiryolu veya 1.700 km otoban yap›m›na imkân
verecek düzeyde oldu¤u gibi sonuçlara da ulaﬂ›lm›ﬂt›r.

F‹RMA YETERL‹L‹KLER‹
Yukar›da taﬂ›t filolar›n› aç›klarken de de¤indi¤im gibi, uluslararas› yük taﬂ›mac›l›¤›nda,
Uluslararas› Nakliyeciler Derne¤i (UND) ve Ro-Ro Taﬂ›mac›lar› Derne¤i (RODER)
ad› alt›nda ve yine uluslararas› yolcu taﬂ›mac›l›¤›nda da, Uluslararas› Yolcu
Taﬂ›mac›lar› Derne¤i (UYTAD) ad› alt›nda kurumsallaﬂma mevcuttur. Derneklerin
etkin faaliyetlerinin yan›nda, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› ile ilgili Bakanl›k ve kuruluﬂlar›n
bu alanda ciddi denetimleri söz konusudur. Ayr›ca güzergâh üzerindeki ülkelerin
denetimi, ikili karma ve kara ulaﬂt›rma toplant›lar›nda al›nan kararlar ve uluslararas›
anlaﬂmalar vs. çerçevesinde yap›lan etkin denetimler ve tutulan istatistiki raporlar
›ﬂ›¤›nda al›nan kararlar bu taﬂ›mac›l›kta yer alan firmalar›n, ister istemez yeterli
olmalar›n› zorunlu hale getirmektedir. Bu alandaki sorunlar, firmalar›n yeterlilik
zaaf›ndan de¤il, kapasite fazlal›¤›, güzergâh üzerindeki ülkelerin geçiﬂ kotalar›ndaki
s›k›nt› ve yine bu ülkelerin baz›lar› ile olan ikili iliﬂkilerden, o ülkelerin kendi
mevzuat›ndan veya kurals›zl›klar›ndan ve uluslararas› rekabetten kaynaklanmaktad›r.
Yurtiçi taﬂ›mac›l›¤a gelindi¤inde, özellikle karayolu taﬂ›mac›l›¤›nda, kurumsallaﬂma
eksikli¤i ve piyasaya bireysel planda faaliyet gösteren esnaf›n hâkim olmas›
nedeniyle firma yeterlili¤inden söz etmek mümkün olmad›¤› gibi, bu alanda
k›r›c› bir rekabet de söz konusudur. Ancak son y›llarda yap›lan yasal düzenlemeler,
gecikmeli de olsa bu alanda çok olumlu ad›mlar at›lmas›na vesile olmaktad›r.
Örne¤in; 19.07.2003 Tarih ve 25173 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan, 4925
Say›l› Karayolu Taﬂ›ma Kanunu ile 09.04.1987 Tarih ve 3348 Say›l›, Ulaﬂt›rma
Bakanl›¤›’n›n Teﬂkilat ve Görevleri Hakk›ndaki Kanuna dayal› olarak ç›kart›lan,
11.06.2009 Tarih ve 27255 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan “Karayolu Taﬂ›ma
Yönetmeli¤i” ile 31.12.2010 Tarih ve 27802 Say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan,
“Karayolu Taﬂ›ma Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik yap›lmas›na Dair Yönetmelik” ve
muhtelif tarihli Genelgeler ile bu alana son y›llarda düzenleme getirilmesine
gayret sarf edilmektedir.

DEVLET DESTEKLER‹
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Devlet deste¤i yönünden de, ulaﬂt›rma alt sektörleri aras›nda büyük bir adaletsizlik
söz konusudur. Bilindi¤i üzere, karayollar›n›n bak›m ve onar›m› devletçe
yap›lmakta ve bu yollar› kullananlardan herhangi bir mebla¤ talep edilmemektedir.
Bu konuda adaletin sa¤lanmas› aç›s›ndan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar›
(TCDD) ‹ﬂletmesi Genel Müdürlü¤ü’nce, imtiyaz hakk› muvacehesinde tekel
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olarak kullan›lmakta olan demiryollar›n›n, bak›m ve onar›m› maksad›yla, genel
bütçeden, Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› bütçesine “Demiryolu yol bak›m ve onar›m ödene¤i”
konulmas› öngörülmüﬂse de, bu mebla¤, TCDD iﬂletmesinin her y›l yol bak›m
ve onar›m faaliyetleri için harcad›¤› mebla¤›n çok cüzi bir k›sm›n› karﬂ›lamaktad›r.
Yine, kamu iktisadi kuruluﬂu (K‹K) statüsünde bulunan TCDD ‹ﬂletmesi Genel
Müdürlü¤ü’ne taﬂ›ma yapmak istemedi¤i hatlarda da taﬂ›ma yapmas› görevi
verilmesine ra¤men, her y›l bu gayri iktisadi iﬂletmecilikten do¤an görev zarar›n›n
da noksan tahakkuk ettirildi¤i ve noksan tahakkuk ettirilen bu mebla¤›n da,
ço¤u zaman Hazine taraf›ndan ödenmedi¤i ve kuruluﬂun alaca¤› olarak bilançosunda
yer ald›¤› ve bu nedenle de kuruluﬂun genelde nakit s›k›nt›s› içinde kald›¤›,
bizzat benim de bu kuruluﬂu yönetti¤im s›ralarda karﬂ›laﬂt›¤›m realitelerdir.
K‹K statüsünde bulunmas› nedeniyle, kârdan ziyade kamu hizmeti vermeyi
hedefleyen TCDD ‹ﬂletmesi Genel Müdürlü¤ü’nün, ileride aç›klayaca¤›m “ideal
yol” a¤›na ve iﬂletmecili¤e kavuﬂturuluncaya kadar desteklenmesi mutlaka
gerekmektedir. Çünkü, günümüzde liman gelirlerinden ve r›ht›m resmi kayna¤›ndan
da mahrum kalan kuruluﬂun bu sübvansiyona belli bir süre ihtiyac› bulunmaktad›r.
TCDD ‹ﬂletmesi Genel Müdürlü¤ü’nün yeniden yap›land›r›lmas› çal›ﬂmalar›nda
da bu husus üzerinde önemle durulmuﬂ, kuruluﬂun hükümet ile yapaca¤› bir
sözleﬂme ile bu sürenin belirlenmesi ve bu süre zarf›nda yap›lacak demiryolu
yat›r›mlar› ile y›ll›k sübvansiyon tutarlar›n›n kuruluﬂa ödenmesi öngörülmüﬂtür.
Yine son y›llarda demiryollar›na yap›lan yat›r›mlar, yukar›da bahsetti¤im Türkiye’nin
ideal demiryolu ﬂebekesini oluﬂturan güzergâhlar üzerinde realize edilmekte
olup, kuruluﬂun ileride kendi kendine yeterlili¤i aç›s›ndan son derece önemli
ve müspet ad›mlard›r.

SEKTÖRÜN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER‹
Sektörün güçlü yönleri aras›nda ülkemizin co¤rafi konumunun sa¤lad›¤› avantaj
en ön s›rada yer almaktad›r. Öteden beri Avrupa-Asya aras›nda bir köprü
konumunda oldu¤u için Ülkemizin ulaﬂ›m aç›s›ndan avantajl› oldu¤u dile
getirilmekte ise de, olaya bilimsel aç›dan ve realist olarak bak›lmam›ﬂt›r. Co¤rafi
konumunuz itibariyle Avrupa ile Asya aras›ndaki en k›sa koridor üzerinde
bulunabilirsiniz, tarihi ipek yolu üzerinde de bulunabilirsiniz, ancak bu koridor
üzerindeki di¤er ülkelerin ulaﬂ›m alt ve üst yap›lar› ile entegre olam›yorsan›z,
örne¤in, AB ülkelerinin karayolu ve demiryolu standartlar›na ulaﬂm›ﬂ ve bu
yollarla entegre olabilecek yollar›n›z yoksa, aktarma istasyonlar›n›z, tiryaj garlar›n›z,
lojistik köyleriniz yoksa, veya ülkenizden geçen alt ve üstyap›n›n bu standartlar›
genelde yakalam›ﬂ olmas›na ra¤men küçük bir bölgede darbo¤az›n›z varsa,
ülkenizden geçmesi gereken transit taﬂ›mac›l›¤›, di¤er ülkelerden geçen rakip
transit koridorlar›na kaç›r›rs›n›z. Bu nedenle; Edirne’den Kars’a kadar uzanan ve
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Kafkaslardan geçerek Türk Cumhuriyetlerine, Ortado¤u ve Uzakdo¤u’ya uzanan
ve AB ülkelerinin belirlemiﬂ oldu¤u uluslararas› ulaﬂ›m koridorlar›ndan 4 no’lu
olan› ile çak›ﬂan bu ulaﬂ›m koridoruna büyük önem vermemiz gerekmektedir.
Çünkü bu koridor, Asya ile Avrupa’y› ba¤layan en k›sa koridordur. Çünkü bu
koridor denize kapal› (land-lock) durumda olan, Türk Cumhuriyetlerinin Akdeniz’e
ç›k›ﬂ koridorudur ve yine onlar› Avrupa’ya ba¤layan en k›sa koridordur. Bu
koridor, Türkiye’nin çehresini de¤iﬂtirecek öneme sahiptir.
Bu koridorun demiryolu aya¤›nda yer alan Kars-Tiflis Projesi hayati öneme
haizdir. O nedenle, ülkemizin rakibi olan ülkeler taraf›ndan engellenmeye çal›ﬂ›lan
bir proje olmuﬂtur.
Genel Müdürlü¤üm s›ras›nda, ihaleye ç›kartt›¤›m›z (Gürcistan ve Türkiye olarak)
ve ihale aﬂamas›n› sonuçland›rma noktas›na geldi¤imiz bu proje, maalesef
durdurulmuﬂ ve gerçekleﬂememiﬂtir. Ama ﬂimdi bu projenin yürüdü¤ünü görmek
beni çok mutlu etmektedir. Bunun entegresi olan Ankara-Bal›ﬂeyh-YozgatY›ld›zeli-Sivas ba¤lant›s› projesinin realizesi ile Sivas-Kars aras›n›n da ayn›
standartta demiryolu ile ba¤lanmas›yla aﬂa¤› yukar› Türkiye’nin Do¤u-Bat› transit
güzergâh› AB ülkeleri demiryolu standartlar›na getirilmiﬂ olacakt›r. Bu yolun
tamamlanmas› ile Türkiye’nin, özellikle de Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’nun
çehresinin de¤iﬂece¤ini san›yorum. Çünkü, hammadde zengini Türk
Cumhuriyetlerinden gelecek ve ülkemiz üzerinden transit geçecek bu hammaddeleri
yar› mamul veya mamul haline getirecek tesisleri kurdu¤umuz takdirde, bu
bölgelerde sanayinin geliﬂece¤ine istihdam›n artarak iﬂsizli¤in ortadan kalkaca¤›na
ve re-eksport yoluyla veya direkt ihracat yapmak suretiyle de, ülkemizin ödemeler
dengesinde olumlu katk›lar sa¤lanaca¤›na inanmaktay›m. Dolay›s›yla, bu koridor
üzerinde bulunan, Kars-Tiflis ve Ankara-Sivas projelerinin gerçekleﬂmesi için
çaba sarf edenleri tebrik etmek istiyorum.
Yine, ulaﬂ›m sektörümüzün özellikle uluslararas› taﬂ›mac›l›k bak›m›ndan son
derece dinamik bir yap›ya sahip olmas›, iyi örgütlenmesi ve yüksek taﬂ›ma
kapasitesine sahip oluﬂumuz, sektörün güçlü yönleri aras›nda say›labilir. Ancak,
bu sektörde karayolu taﬂ›mac›l›¤›nda inat edilmesi, en büyük yanl›ﬂl›kt›r. Nitekim
Ro-Ro taﬂ›mac›l›¤› ile bu handikap aﬂ›lmaya çal›ﬂ›lmakta ise de yetersizdir. Bu
karayolu-denizyolu kombinasyonunun yan›nda, oluﬂturulacak bir Türk-Kombi
ﬂirketi arac›l›¤› ile karayolu-demiryolu kombinasyonuna da acil ihtiyaç
bulunmaktad›r. Bulgaristan, Macaristan, Avusturya gibi ülkelerin hepsinde bu
tür ﬂirketler mevcuttur. Ülkemizde TCDD ile UND aras›ndaki bir iﬂbirli¤i, bu
boﬂlu¤u rahatl›kla doldurabilir.
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Sektörün en zay›f halkalar›ndan birisi de, ülkemizdeki kara konteyn›r terminallerinin
yetersizli¤idir. Daha do¤rusu, bulunmay›ﬂ›d›r. Ulaﬂ›m sistemleri aras›ndaki
entegrasyon ve aktarma iﬂlemleri bu terminaller vas›tas› ile gerçekleﬂtirilebilir.
Özellikle, Denizli, Bursa, Gaziantep, GAP bölgesi, Çukurova bölgesi gibi tar›m
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ve sanayi ürünleri aç›s›ndan zengin il ve bölgelerde, aciliyet s›ras›na göre süratle
kara konteyn›r terminalleri oluﬂturularak (karayolu ve demiryolu), limanlardaki
konteyn›r terminalleri ile irtibatland›r›lmas› kombine taﬂ›mac›l›¤›n gere¤idir.
Yine sektörün en zay›f noktalar›ndan biri de, mevcut demiryollar›m›z›n durumudur.
Demiryollar›m›zda tam 10.261 adet kurp (viraj) bulunmaktad›r. Bunlardan 6.124
adedinin kurp yar›cap› 200-500 metre aras›ndad›r ve uzunluklar› toplam 1.578
km olup, toplam demiryolu uzunlu¤umuzun % 18,17’sini oluﬂturmaktad›r. 2.934
adet kurbun ise yar›çap› 500-1.000 metre aras›ndad›r. Uzunlu¤u 1.022 km’dir ve
toplam demiryolu uzunlu¤unun % 11,77’sini oluﬂturmaktad›r. Bu yollarda sürat
yap›lamaz. Ayr›ca bu yollar tek hatt›r. Yani, A ve B noktalar› aras›nda karﬂ›l›kl›
tren çal›ﬂt›r›lacaksa, A noktas›ndaki tren B noktas›na gelinceye kadar B noktas›ndaki
trenin karﬂ›dan gelen treni beklemesi gerekir.
Demiryollar›m›zdaki raylar›n % 22’si, 30 yaﬂ›n üzerindedir. % 20’si, 20 ila 30 yaﬂ
aras›ndad›r. Yani mevcut raylar›n % 40’› yaﬂl›d›r. Mevcut raylar›n % 59’u 49
kg/m’lik, % 20’si 46 kg/m’lik ve % 21’i ise 46 kg/m’den daha hafif raylard›r. Yani
demiryollar›m›z›n % 41’inde dingil bas›nc› düﬂüktür.
Netice itibariyle, bu demiryollar›nda sürat yap›lmas› mümkün de¤ildir. Sürat
yap›lamazsa vagonlar›n rotasyon süreleri uzar. Rotasyon süresi bir vagonun A
noktas›ndan ald›¤› bir yükü veya yolcuyu B noktas›na b›rak›p tekrar A noktas›na
gelip yük veya yolcu almaya haz›r hale gelmesi aras›ndaki geçen süredir. AB
ülkelerinde bu A ile B aras›ndaki mesafe 500 km olarak kabul edildi¤inde,
rotasyon süresi 6 gündür. Bizde ise 12 gündür. Yani iki kat›. Bunun anlam›,
Avrupa ülkelerinde bir vagon 6 günde bir kullan›ma verilirken bizde 12 günde
bir kullan›ma verilebilmektedir. Yani biz Avrupa ülkelerinin yapt›¤› taﬂ›may› iki
kat vagon kullanarak gerçekleﬂtirebilmekteyiz. E¤er biz de, rotasyon süremizi
12 günden 6 güne çekebilirsek, bugünkü taﬂ›ma hacmimizi, vagon park›m›z›n
yar›s› ile gerçekleﬂtirebiliriz. Veya di¤er bir bak›ﬂ aç›s› ile rotasyon süremiz 6
güne indi¤inde, ﬂu anda elimizde mevcut olan yaklaﬂ›k 20.000 adet yük vagonu
ile 40.000 vagonluk taﬂ›ma yapabilece¤imizden, vagon park›m›z, hiç yat›r›m
yapmadan 20.000’den 40.000’e ç›km›ﬂ gibi olacakt›r. Bu taﬂ›man›n ayn› personel
say›s› ile ve ayn› vagon say›s› ile iki kat›na ç›kmas› demek, marjinal maliyetlerin
son derece düﬂürülerek kârl›l›¤›nda o derece artt›r›lmas› anlam›na geldi¤ini,
san›yorum izah etmeye gerek yoktur. ‹ﬂte demiryollar›m›zdaki s›k›nt› budur.
Çözülmesi gereken problem de budur.
Çözüm, ülkemiz için yeni bir demiryolu haritas› haz›rlanmas›ndan, ilk etapta bu
haritada yer al›p da gerçekte bulunmayan 3.500 km’lik çift hatl› elektrifikasyonlu
ve h›zl› tren iﬂletmecili¤ine uygun (Ulaﬂt›rma ﬁuralar›nda belirlenmiﬂ ve öncelik
s›ralamas› yap›lm›ﬂ) demiryolunun yap›lmas›ndan, yeni haritada yer almayan
demiryollar›n› kald›rmaktan, haritada yer alan eski demiryollar›n›n da rehabilite
edilerek, yeni yap›lan 3.500 km’lik demiryollar› ile ayn› standarda
kavuﬂturulmas›ndan geçmektedir.
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Karayollar›m›za gelince, mevcut karayolu taﬂ›mac›l›¤›na ve araç say›s›na göre
yetersiz gibi görünen karayollar›m›z›n ve demiryollar›m›z›n istenilen yap›ya
kavuﬂturulmas› ve ulaﬂt›rma alt sistemleri aras›ndaki arzulanan entegrasyonun
sa¤lanmas›ndan sonra, yeniden ele al›n›p de¤erlendirilmesi ve karar al›nmas›
uygun olacakt›r.

SEKTÖRE YÖNEL‹K TEHD‹T VE FIRSATLAR
ﬁu anda ulaﬂ›m sistemimizin sadece karayolu ulaﬂ›m›na endekslenmesi, petrole
dayal›, pahal›, yavaﬂ, çevreye menfi etkisi olan (arazi iﬂgali, hava ve gürültü
kirlili¤i, trafik kazalar› vb.), riskli ve uluslararas› ulaﬂ›m sistemlerinden kopuk
bir ulaﬂ›m sistemi ile bizleri karﬂ› karﬂ›ya b›rakm›ﬂt›r. Bu konu, 1983-1993 y›llar›n›
kapsayan Ulaﬂt›rma Ana Plan›’nda, beﬂ y›ll›k kalk›nma planlar›n›n tümünde,
hükümet programlar›nda, aynen kabul edilerek, demiryollar›n›n ve deniz ulaﬂ›m›n›n,
ulaﬂ›m sistemi içindeki pay›n›n yükseltilmesi öngörülmesine ve hatta bu paylar›n
oranlar› da somut olarak telaffuz edilmesine ra¤men, son y›llara kadar bu
öngörülerin tam tersi bir politika izlenmiﬂtir.
Söz konusu plan ve programlarda öngörülen projeler gerçekleﬂtirilememiﬂtir.
Örne¤in Kars-Tiflis Demiryolu projesi gerçekleﬂtirilememiﬂ, dolay›s›yla Kafkaslar
üzerinden Orta Asya ile Uzakdo¤u’ya demiryolu ba¤lant›s› gerçekleﬂtirilememiﬂtir.
Kars (Akkaya)-Ahuryan ba¤lant›s› da, Ermenistan ile olan siyasi problemler
nedeniyle kullan›lamad›¤›nda bu bölgedeki demiryolu ba¤lant›s› kopuk kalm›ﬂt›r.
Bu nedenle Trans-Sibirya koridoru (ilk Avrupa-Asya kara köprüsü, “MoskovaPekin”) ve Trans-Asya Kuzey Koridoru (ikinci Avrupa-Asya Kara köprüsü, “KievMoskova-Lianyungang”), Türkiye üzerinden geçen Trans-Asya Orta koridorunu
devre d›ﬂ› b›rakm›ﬂt›r.
Yine, Türkiye üzerinden geçen Trans-Asya Güney Koridoru da (‹stanbul-AnkaraTebriz-Tahran-Zahidan-Hindistan-Nepal-Tayland), TRACECA (Köstence-PotiBakü-Taﬂkent-Almaata-Aktogay-Druzhba-Alashankov-Lianyungang) koridoru ile
d›ﬂlanm›ﬂt›r. Kazakistan-Çin demiryolu ba¤lant›s›n›n 1992 y›l›nda tamamlanmas›ndan
sonra, Trans-Asya Kuzey ve Orta güzergâhlar› aç›lm›ﬂsa da, bugün hâlâ ticari
taﬂ›malar Trans-Sibirya koridoru üzerinden yap›lmaktad›r. Çünkü halihaz›rda,
Türkiye üzerinden geçen bir demiryolu ba¤lant›s› mevcut de¤ildir.
‹ran da, demiryollar›n› Türkmenistan demiryollar› ile irtibatland›rarak, Orta Asya
ülkelerinin yük taﬂ›mac›l›¤›n› kendi güney limanlar›na indirmektedir.
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Dolay›s›yla, Türkiye Orta Asya ve Uzakdo¤u’yu Avrupa’ya ba¤layan ulaﬂ›m
koridorundan d›ﬂlanm›ﬂ durumdad›r. Bu nedenle Türkiye’nin acilen; Kars-Tiflis
Demiryolu projesini tamamlamas›, Kars-Divri¤i-Sivas aras›ndaki demiryolunu
rehabilite ederek, Ankara-Bal›ﬂeyh-Yozgat-Y›ld›zeli-Sivas Sürat hatt› projesi ile
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ayn› standartta eﬂ zamanl› olarak tamamlamas›, Ankara-‹stanbul Sürat Hatt› ile
Bo¤az Demiryolu tüp geçiﬂ projelerini k›sa sürede realize etmesi ve GAP bölgesini
de bu yeni kurulan demiryollar› standartlar›ndaki demiryollar› ile kuzey ve güney
limanlar›na ba¤lamas›, bu yeni kurulacak demiryolu ﬂebekesi üzerinde uygun
bölgelere yine eﬂzamanl› olarak kara-konteyn›r terminalleri, Lojistik köyler ve
tiryaj garlar› kurmas› gerekmektedir. Bu koridorlar oluﬂturuldu¤u ve gerekli
tesisler kuruldu¤u takdirde, önceki bölümlerde de izah etmeye çal›ﬂt›¤›m gibi,
Do¤u ve Güneydo¤u bölgesel kalk›nma hamlesi süratle realize edilece¤i gibi,
Türkiye bölgenin en güçlü ekonomisine sahip, lider ülkesi konumuna gelecektir.
Yurtiçi ulaﬂ›mda ise, en büyük tehdit hepimizin bildi¤i gibi, ulaﬂ›m sistemleri
aras›ndaki entegrasyonsuzluktur. Bu nedenle tüm taﬂ›mac›l›k neredeyse tamam›yla
karayolu ile yap›lmaktad›r. Dolay›s›yla, vakit geçirilmeden, bir ulaﬂt›rma master
plan› haz›rlanarak, bu plan ile ülkemizin milli ulaﬂt›rma politikas›n›n belirlenmesi
gerekmektedir. Ancak, bu master plan ile birbirini destekleyen, uyum ve
entegrasyonu mükemmel olan bir ulaﬂt›rma sistemine sahip olabiliriz. Tabii ki,
bu plan›n devlet politikas› olarak belirlenmesi ve benimsenmesi ile her türlü
siyasi müdahalelerden ar›nd›r›lmas›, yat›r›m tercih ve önceliklerinin bilimsel
olarak, ilgili tüm sektör uzmanlar›n›n katk›lar›yla belirlenmesi ve finans kaynaklar›n›n
da gerçekçi olarak belirlenerek, bu konuda bir handikap yaﬂanmamas›, bu
plan›nda öncekiler gibi iﬂlevsiz kalmamas› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›maktad›r.

GELECE⁄E DÖNÜK STRATEJ‹LER VE 2023 V‹ZYONU
Bu konuda öncelikle, dünyam›zdaki geliﬂmelere de bir göz atman›n faydal›
olaca¤› kanaatindeyim. Ulaﬂt›rma ve haberleﬂmedeki baﬂ döndürücü geliﬂmeler,
dünyam›z› küçültmüﬂ ve uluslararas› hareketlilik artm›ﬂ ve ticarette ola¤anüstü
bir yo¤unluk yaﬂanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Dünya ticaret yo¤unlulu¤unun artmas›,
karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taﬂ›mac›l›¤›n›n modernize edilmesini,
özellikle de kapl› taﬂ›mac›l›¤›n ve kombine taﬂ›mac›l›¤›n vazgeçilmez unsuru
olan, demiryolu, karayolu (kara) ve denizyolu (liman) konteyn›r terminallerinin
en son teknoloji ile kurulmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Di¤er taraftan, günümüzün ulaﬂt›rma alan›ndaki yükselen de¤erlerinin baﬂ›nda
“lojistik” kavram› yer almaktad›r. Uluslararas› rekabet, art›k ulaﬂt›rma maliyetlerinin
minimuma çekilmesinin yan›nda, müteﬂebbisleri, maliyet üzerinde menfi etkileri
olan di¤er girdi masraflar›n› da aﬂa¤›ya çekmeye zorlamaktad›r. Bu nedenle, art›k
kimse sto¤a çal›ﬂmamakta, stoklar için ardiye masraf› ödemek istememektedir.
Zaman›nda, h›zl›, güvenilir ve ekonomik taﬂ›ma sistemleri ile yar› mamuller ve
yedek parçalar direkt olarak mamul ve montaj fabrikalar›na, tüketim mallar› da,
talep miktar›na göre direkt olarak piyasaya sevk edilmektedir. Dolay›s›yla,
ulaﬂ›mdaki en ufak bir aksakl›k, çok büyük s›k›nt›lara ve kay›plara neden olmaktad›r.
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Türkiye, dünya çap›nda ve kalitesinde bir hizmet sektörünün oluﬂturulmas›nda
yararlanabilece¤i do¤al rekabet üstünlüklerine sahip bir ülkedir. Çünkü Türkiye,
Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika aras›nda merkezi konumdad›r. Ancak, Türkiye’nin
bu do¤al rekabet üstünlü¤ünden yararlanabilmesi, dünya çap›nda ve kalitesinde
bir hizmet sektörü oluﬂturmas›na ve bu ba¤lamda ulaﬂt›rma alan›nda da modern,
uluslararas› standartlara uyumlu ve entegre olabilen bir altyap›ya sahip olmas›na
ba¤l›d›r. Bu karakterde bir ulaﬂt›rma altyap›s› oluﬂturulurken de, ak›lc› yat›r›mlar›n,
aciliyet s›ras›na göre ve kesinlikle bir plan ve program dahilinde yap›lmas›
zorunlulu¤u vard›r. Bu da ancak, k›sa, orta ve uzun vadeli perspektifleri isabetli
ve uyumlu olarak gören, gerçekçi finans kaynaklar› desteklenmiﬂ ve de en
önemlisi “devlet politikas›” olarak benimsenmiﬂ ve di¤er tüm sektörlerdeki ileriye
dönük geliﬂmelere göre dinami¤ini koruyan, “Ulaﬂt›rma Master Plan›” ile
gerçekleﬂtirilebilir. Bu baﬂar›ld›¤› takdirde, Türkiye bulundu¤u co¤rafyada, transit
taﬂ›mac›l›¤›n merkezi haline gelebilir. Bu konumdaki bir Türkiye, ayn› zamanda
bir ikmal merkezi, transit hüviyetli yar›-mamul ürünlerin mamul haline
dönüﬂtürüldü¤ü bir sanayi merkezi, yine, özellikle deniz ve hava araçlar›n›n
bak›m ve onar›m merkezi haline gelebilir. Bunlar›n do¤al sonucu olarak da,
uluslararas› ticaret ve kongre merkezi olarak da çok prestijli bir konum kazanabilir.
‹ﬂte tüm bunlar›n baﬂar›lmas›ndaki dominant faktör ulaﬂt›rma sektörüdür.
Ulaﬂt›rma sektörünün aksayan aya¤› olan, demiryollar›m›z›n acilen ele al›nmas›
ve öncelikle Do¤u-Bat› Transit güzergâh›n›n, yüksek süratli demiryolu hatt› olarak
kurulmas› gerekir.
Yüksek süratli demiryollar›n›n uluslararas› tan›m›, yüksek süratli demiryollar›n›n
resmi ticari aç›klamas› (s›n›fland›r›lmas›) “Ulusal Demiryollar› Hakk›nda Avrupa
Anlaﬂmas›”n›n (AGC) Ek: 2’de bulunan I no’lu tablosunda yap›lm›ﬂt›r. AGC,
uluslararas› yeni hatlarda ortalama sürat olarak 250 km/h’› kural olarak koymuﬂ
ve II no’lu ekinde bu hatlar› ikiye ay›rm›ﬂt›r:
1- Özel Hatlar (Sadece yolcu trafi¤i için, B1 Tipi)
2- Karma Trafikli Hatlar (Yolcu/yük trafi¤i için, B2 Tipi)
Özel hatlarda, karma hatlara göre yolun geometrik parametreleri daha olumludur.
Yani, kurp yar›çaplar› daha dar tutulabilir (çünkü dever fazlad›r), yolun meyli
yüksek tutulabilir (çünkü sürat fazlad›r). Dolay›s›yla, karma hatlara göre kurulum
maliyeti daha düﬂüktür. Bu tür hatlara örnek olarak, Paris-Lyon aras›ndaki TGV
hatt› gösterilebilir. Bu hatlarda aerodinamik yap›s› mükemmel olan, mono-blok
trenler ile yolcu taﬂ›mac›l›¤› yap›lmaktad›r. Pik saatler d›ﬂ›nda da, örne¤in gece
yar›s›ndan sonra, yine ayn› aerodinamik yap›ya ve h›za sahip, mono-blok tren
setleri ile kargo taﬂ›mac›l›¤› da yap›labilmektedir.
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düﬂük tutulmaktad›r. Bu nedenle bu hatlarda sürat yap›labilmesi için yolun
mümkün mertebe düz olmas› ve kurp yar›çaplar›n›n da çok geniﬂ tutulmas› (3
km’den daha fazla) gerekmektedir.
Böyle bir altyap›n›n kurulabilmesi için sanat yap›lar›na (viyadük ve tünellere)
s›kça baﬂvurularak, yolun e¤iminin ve deverinin düﬂük tutulmas› gerekir. Bu
husus maliyetleri son derece artt›rmaktad›r. Bu tip hatlar yük taﬂ›mac›l›¤› da
yap›labildi¤i için, özel hatlara göre daha verimli ve kazançl› bir karaktere sahipmiﬂ
gibi görünseler de, altyap› ne kadar mükemmel olursa olsun, yolcu ve yük
trenlerindeki aerodinamik dizayn ve tonaj farkl›l›¤›, bu trenlerin ayn› süratlere
ulaﬂmas›n› engellemektedir. O nedenle, yük trenlerinin h›z›na ayak uydurmak
zorunda olan yolcu trenleri, azami süratlerine ulaﬂamad›klar› için, hat kapasitesinden
tam istifade mümkün olamamaktad›r. Buna ra¤men, ayn› koridorda hem yük,
hem yolcu taﬂ›nacaksa ve bu hatta h›z yap›lmas› da öngörülüyorsa, bu Karma
Trafikli B2 Tipi Hatlar›n kurulmas› zorunlulu¤u vard›r. Bu tip hatlara örnek olarak
da, Roma-Floransa Hatt›n› gösterebiliriz.
Sonuç olarak, ülkemizde de özellikle transit güzergâhlarda, bu tip hatlar›n
kurulmas› yerinde olacakt›r. Bana göre; birinci öncelikli demiryolu koridoru,
Kap›kule-Sirkeci-‹stanbul Bo¤az› Tüp Demiryolu Geçiﬂi-Haydarpaﬂa-AnkaraBal›ﬂeyh-Yozgat-Y›ld›zeli-Sivas-Divri¤i-Erzincan-Erzurum-Kars-Tiflis Transit
Demiryolu koridorudur. Bu koridora B2 tipi demiryolu yap›lmas› gerekir.
‹kinci öncelikli demiryolu koridoru ise, bu transit koridordan geçen demiryolu
ile entegre olmas› gereken Divri¤i-‹skenderun-Yumurtal›k-Mersin koridorudur.
Çünkü bu koridor denizlere kapal› (land-lock) konumda bulunan baﬂta Türk
Cumhuriyetleri olmak üzere, Orta Asya ve Uzakdo¤u’yu Akdeniz’e ba¤layacak
en k›sa koridordur. Bu koridor, Trans-Sibirya Ulaﬂ›m Koridoru’nun alternatifi
olarak ve ‹ran’›n kendi güney limanlar›na çevirmeye çal›ﬂt›¤› Türk Cumhuriyetleri
taﬂ›mac›l›¤›n›, Türkiye üzerinden Akdeniz’e ve Avrupa’ya yönlendirmek aç›s›ndan
hayati öneme haizdir.
Üçüncü öncelikli demiryolu koridoru ise, yukar›da sözünü etti¤im demiryolu
ulaﬂ›m koridorlar› ile entegre edilmesi ﬂart olan, GAP koridorudur. ﬁu anda o
bölgedeki mevcut demiryolu hatt› Gaziantep-Karkam›ﬂ-Nusaybin hatt›d›r ve (CD
hatt›) hiçbir iﬂlevi de yoktur.
Çünkü, Karkam›ﬂ’tan Nusaybin’e kadar Suriye s›n›r›ndaki tel örgü ve may›n
tarlalar›n›n d›ﬂ›ndan geçmektedir. Dolay›s›yla bu yolun kuzeye çekilmesi ve GAP
bölgesine hizmet eder hale getirilmesi gerekmektedir. Yani, GAP projesinin
ulaﬂ›m sistemini oluﬂturacak ﬂekilde Urfa-Gaziantep-Fevzipaﬂa-‹skenderun-Mersin
aks›na oturtulmas› gerekmektedir.
Dördüncü öncelik, Karadeniz-Ere¤li ile Arifiye üzerinden Osmaneli-AyazmaBursa-Band›rma bölgesinin irtibatland›r›lmas›d›r. Bu proje, Karadeniz’i Marmara
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Denizi’ne ve her iki denizi Do¤u-Bat› Transit Demiryolu güzergâh›na ba¤layan
çok önemli bir projedir.
Beﬂinci öncelikli proje, Trabzon Liman›’n›, ‹skenderun ve Mersin Limanlar›na
ba¤layan ve yine “Do¤u-Bat› Transit Demiryolu Koridoru” ile irtibatl› olan, (KuzeyGüney Transit Güzergâh›) Trabzon-Tirebolu-Gümüﬂhane-Erzincan-ÇetinkayaElbistan-Kahramanmaraﬂ-‹skenderun-Mersin Demiryolu projesidir.
Yine, Malatya-Diyarbak›r-Batman- Kurtalan Hatt› da ç›kmaz sokak olarak b›rak›lm›ﬂ,
iﬂlevsiz bir demiryolu olarak at›l durumdad›r. Bu hatt› Suriye ve Irak demiryollar›
ile irtibatland›rarak
Transit demiryolu hatlar›m›z› tamamlamam›z gerekir. Asl›nda yukar›da sözünü
etti¤im ve birinci, ikinci ve üçüncü öncelikli olarak tasnif etti¤im demiryolu
projelerinin, eﬂ zamanl› olarak realize edilmesi son derece önemlidir. Çünkü,
Türkiye demiryolu ulaﬂ›m sisteminin iﬂlerli¤i bu projelerin birlikte tamamlanmas›na
ba¤l›d›r.
Söz konusu demiryollar›n›n tamamlanmas› sonucu, gerçek karayolu ihtiyac›n›
da belirlemek mümkün olabilecektir. Böylece, yeni karayolu ulaﬂ›m sistemlerinin
kurulmas› ile, öncelikle GAP bölgesinden baﬂlan›larak, karayolu-demiryolu
kombine taﬂ›mac›l›¤›na yo¤un talep olan bölgelerde, acilen “Kara Konteyn›r
Terminalleri” kurulmal› ve Türkiye’de konteyn›r terminali bulunmayan, demiryolu
ba¤lant›l› hiçbir liman b›rak›lmamal›d›r.
Demiryolu taﬂ›t filosunun durumu, altyap›n›n ﬂekillenmesiyle, belirlenebilecektir.
Bununla beraber, tabidir ki, demiryolu sanayiindeki teknolojik geliﬂmeleri takip
etmek, daha ekonomik, emniyetli, h›zl›, çevre dostu ve konforlu çeken ve çekilen
araç temini cihetine gitmek ve talep çeﬂitlili¤ini dikkate alarak en uygun dizaynlar›
seçmek, günümüz ulusal ve uluslararas› k›yas›ya rekabette kaç›n›lmazd›r.
Benim ulaﬂt›rma sistemlerimizin birbirlerini destekler ﬂekilde oluﬂturulmas›n› da
öngören, ülkemizin gelece¤e dönük stratejiler ve 2023 y›l› vizyonu konusundaki
görüﬂlerim bundan ibarettir.

SONUÇ
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Ulaﬂt›rma, ülke ekonomisi ve sosyal yaﬂant›s› üzerinde, olumlu ya da olumsuz
yönde çok büyük rol oynad›¤› cihetle, dünyam›zda ülkelerin birinci derecede
önem verdi¤i sektör olmuﬂtur. Zamandan kazanç, güven, çevre ve ekonomiklik,
günümüz ulaﬂt›rma politikalar›n›n en önemli unsurlar› haline gelmiﬂtir. Gerek
ulusal, gerekse uluslararas› alanda oluﬂan büyük rekabet, ülkeleri ak›lc› ulaﬂt›rma
politikalar› uygulamaya zorlamaktad›r. Ulaﬂt›rma; karayolu, denizyolu, demiryolu,
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havayolu ve boru hatlar› olarak beﬂ alt sisteme ayr›lm›ﬂt›r. Ak›lc› ulaﬂt›rma
politikas› demek, bu beﬂ alt sistemi, rekabete sokmadan, entegre ederek, kombine
taﬂ›mac›l›ktaki en son imkân ve teknikleri devreye sokarak, bu sistemlere uygun
taﬂ›mac›l›¤›, en süratli, en emniyetli, çevreye en az zarar vererek, en ekonomik
ﬂekilde yapabilmektir.
Yani, gerek ulusal, gerekse uluslararas› pazarlara en avantajl› ﬂekilde ulaﬂ›p,
rekabet ortam›n› lehe çevirmektir. Bunun için, ulaﬂ›m›n ülkeye maliyetinin ve
d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n›n, asgari düzeyde tutulmas›na dikkat edilmelidir. Özellikle
dökme ve likit yüklerin, boru hatlar›, denizyolu ve demiryolu ile taﬂ›nmas›na
önem verilmelidir. Uluslararas› taﬂ›mac›l›kta, geliﬂmiﬂ ülkelerdeki ulaﬂt›rma alt
ve üst yap›, araç ve teçhizat standartlar›na mutlaka ulaﬂ›lmal› ve entegrasyon
sa¤lanmal›d›r. Aktarma istasyonlar› (kara ve deniz konteyn›r terminalleri) kurularak,
ulaﬂ›m alt sistemleri aras›nda geçiﬂ kolaylaﬂt›r›lmal›, özellikle kapl› taﬂ›mac›l›¤a
önem verilerek, eﬂya taﬂ›mac›l›¤›nda aktarma iﬂlemleri çabuklaﬂt›r›larak zaman
kayb› ve hasarlanmalara meydan verilmemelidir.
Ülke genelinde kurulacak modern ulaﬂt›rma sistemi ile ülkemiz üzerinden geçmesi
muhtemel transit yükleri çekmek ve dünya üzerinde yaﬂanan ulaﬂ›m koridorlar›
çekiﬂmesinde avantajl› konuma gelmek, üzerinde durulmas› çok büyük önem
arz eden bir husus olarak alg›lanmal›d›r.
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Aslan Kut*

KARGO SEKTÖRÜ DURUM ANAL‹Z‹
VE SEKTÖRÜN GELECE⁄‹

Lojistik hizmetlerin son y›llarda baﬂ döndürücü bir h›zla geliﬂti¤i ülkemiz, ana
ticaret yollar›n›n kesiﬂti¤i özel konumu ve bölgesinde giderek artan ticari ve
ekonomik etkinli¤i ile “lojistik merkez” olma yolunda en güçlü adayd›r.

TÜRK‹YE’DE KARGO, KURYE VE LOJ‹ST‹K SEKTÖRÜNÜN VAR OLUﬁU
Türkiye’de 25-30 y›l gibi asl›nda k›sa bir geçmiﬂe sahip, çok genç bir sektör olan
kargo, kurye ve lojistik hizmetleri serbest piyasa ekonomisine geçiﬂin ard›ndan
ivme kazanm›ﬂ, reel sektörün vazgeçilmez çözüm orta¤› haline gelmiﬂtir. Bugün
sektörümüz 80 bin kiﬂiye istihdam sa¤lamakta, 25 bin araç ile 10 bin sabit
merkezde faaliyet göstermektedir. Sadece iﬂletme faaliyetleriyle bile ülkemize
önemli bir katma de¤er sa¤lanmaktad›r.

TRANS‹T GEÇEN POTANS‹YEL 600 M‹LYAR DOLAR
Türkiye’nin stratejik co¤rafi konumunun olumlu etkisi ile ülke s›n›rlar›ndan transit
olarak geçen yaklaﬂ›k 600 milyar dolarl›k bir mal sirkülasyonu bulunuyor. Bu
ticaret hacminin getirdi¤i lojistik gelirlerin bir bölümünün kademeli olarak ülke
ekonomisine kazand›r›lmas› gerekmektedir. Sadece taﬂ›nan mal üzerinden

* MNG Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili; KARID Türkiye Baﬂkan›
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ülkemizin navlun geliri baz al›nd›¤›nda taﬂ›mac›l›k alan›nda ortalama 60 milyar
dolar gelir elde etmemiz mümkün olabilecektir.
Dünya konjonktürü aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, Türkiye’nin krizden tahminlerden
daha az etkilenerek ç›km›ﬂ olmas›, uygulanan özel ekonomi politikalar›n›n
baﬂar›s›n› göstermekte ve dünya hizmet ticareti aç›s›ndan güvenli bir ortamda
di¤er pazarlara risk almadan ulaﬂma imkân› sunmaktad›r.

H‹ZMET KAL‹TES‹ DÜNYA STANDARTLARINDA
Son y›llarda kargo, kurye ve lojistik hizmeti veren ﬂirketler, insan kayna¤›n›
geliﬂtirmeye, teknoloji altyap›s›n› güçlendirmeye, imaj›n› yenilemeye, h›z ve
güven artt›r›c› yeni hizmetler sunmaya önemli kaynaklar ay›rmaya baﬂlam›ﬂt›r.
Bu aç›l›m, rekabetçi bir ortam›n katk›s› ile h›zla geliﬂmiﬂ ve tüketiciye kaliteli
hizmet olarak yans›m›ﬂt›r. Sektörde yer alan firmalar›m›z her alanda dünya ile
rekabet edecek kapasiteye ulaﬂm›ﬂlard›r.
Bundan sonra yap›lmas› gereken, de¤iﬂen global rekabet koﬂullar› içinde, sektörde
zaman ve iﬂgücü tasarrufu kazand›racak otomasyon teknolojilerine geçilerek, bu
teknolojik altyap›y› destekleyecek nitelikli personel imkânlar›n›n oluﬂturulmas›,
teknolojinin merkezine insan› koyarak, nitelikli iﬂgücü ve hizmete esas üretim
yaklaﬂ›m›na yönelik e¤itim faaliyetleriyle, çal›ﬂanlar›n motivasyonunun teknoloji
ve geliﬂmeye paralel olarak ivme kazand›r›lmas›d›r.

ÖZELLEﬁT‹RME ‹LE SEKTÖRÜN 10 KAT BÜYÜME POTANS‹YEL‹ VAR
Tüm sektörler serbest rekabete aç›lm›ﬂ ve devlet ekonomik faaliyetlerden çoktan
elini çekmiﬂken, posta sektöründe halen “devlet tekeli” anlay›ﬂ› hâkimdir. Bu
durum kargo, kurye ve lojistik firmalar›n›n sorunu olmas›ndan çok, reel sektörün
geliﬂmesinin önünde bir engeldir. Yasama ve yürütme organlar› PTT tekelinin
kald›r›lmas› ve özelleﬂtirme ile ilgili çal›ﬂmalar› 2005’te baﬂlatm›ﬂ ama
sonuçland›rmam›ﬂt›r. Bu süreç birçok AB ülkesinde y›llar önce tamamlanm›ﬂt›r.
Rusya’da bile 20 y›l önce posta sektöründe tekel kald›r›lm›ﬂt›r.
Ülkemizde posta tekelinin s›f›rlanarak kald›r›lmas› gerekmektedir. AB üyesi
ülkelerin tamam›nda posta tekeli yoktur.

KARAYOLLARI TAﬁIMA KANUNU

148

Uluslararas› standartlarda rekabet edebilme koﬂulu altyap› çal›ﬂmalar›n›n
tamamlanmas›d›r. Karayollar› Taﬂ›ma Kanunu bu anlamda en önemli ad›md›r.
Ancak ﬂu an uygulama ve denetimi kararl›l›kla takip edilmiyor. Dünyadaki sürece
ayak uydurman›n tek yolu yasay› tavizsiz uygulamakla ve bu konudaki var olan
eksiklikleri gidermekle mümkündür.
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POSTA KANUN TASARISI
AB normlar›nda Posta Kanun Tasla¤›’n›n içeri¤i ile ilgili olarak sivil toplum
kuruluﬂu sorumlulu¤u çerçevesinde yetkili makamlara sundu¤umuz raporlar›n
takipçisi olmay› sürdürmekteyiz. AB normlar›nda Posta Kanunu’nun bir an önce
ç›kar›lmas› zorunluluktur. Posta Kanunu’nun ç›kar›lmas› s›ras›nda özel sektörle
bir mutabakat sa¤lanmazsa çok önemli bir f›rsat ›skalanm›ﬂ olacakt›r. Posta
‹daresi’nin bir an önce ﬂirketleﬂerek serbest piyasa ekonomisine uygun rekabet
ortam›na dahil olmas› gerekmektedir.
Posta hizmetleri düzenleyicisi bir üst kurulunun oluﬂturulmas›nda özel sektör
temsilcilerinin yer almas› ve ilgili sivil toplum kuruluﬂlar›n›n eﬂit temsil edilmesi
sa¤lanmal›d›r.

EVRENSEL POSTA H‹ZMET‹
Evrensel posta hizmet sa¤lay›c›l›¤› konusunda düzenlemeler yap›larak altyap›s›
uygun olan tüm özel ﬂirketlerin bu alanda hizmet verebilmesinin önündeki
engeller kald›r›lmal›d›r. Posta ‹daresi’nin evrensel posta hizmetini tekel olarak
vermesi ayr›cal›k oldu¤u gibi sektördeki di¤er oyunculardan herhangi bir fon
kesintisi olmaks›z›n hizmet verebilmesi gereklidir.

YASAL DÜZENLEMELER YABANCI SERMAYE ÇEKER
Stratejik konumu nedeniyle geniﬂ bir bölgeye sahip olan Türkiye yabanc›
yat›r›mc›lar için iyi bir pazar kabul edilmektedir. Yabanc› yat›r›mc›lar, Türkiye
pazar›ndan güvenli bir ortamda di¤er pazarlara risk almadan ulaﬂma imkânlar›
oldu¤unu bilmektedirler. E¤er yasal düzenlemeler sektörün ihtiyaçlar› do¤rultusunda
gerçekleﬂtirilirse yabanc› sermayenin var olan ilgisi daha da artacakt›r.

HIZLA BÜYÜYEN E-T‹CARET PAZARI
Ülkemizde h›zla büyüyen ve geliﬂen e-ticaret art›k büyüme anahtarlar›ndan biri
kabul edilmektedir. Yap›lan pazar araﬂt›rmalar› geleneksel ödeme yöntemlerini
kullanan perakende sat›ﬂ ﬂirketlerinin de pazarda yerlerini koruyarak, müﬂterilerini
memnun etmeye devam etmeleri için bu trende ayak uydurmalar› gerekti¤ini
göstermektedir. Günümüzde toplam perakende sat›ﬂlar›n % 5’ine sahip olan eticaretin bu pay›n›n 2012 y›l›na kadar ikiye katlanaca¤› öngörülmektedir.
Kargo sektörü, e-ticaretin alt grubu olarak görülen sanal ma¤azac›l›k alan›nda
yapt›klar› büyük yat›r›mlar sayesinde, ticari faaliyet gösteren tüm kuruluﬂlar›n,
pazara daha h›zl› ve az maliyetle ürünlerini sunma imkân› kazanmas›yla, firmalar
uluslararas› rekabet için çok önemli f›rsatlar yakalam›ﬂ ve bunun sonucunda
kargo sektörü büyük bir geliﬂme göstermiﬂtir.
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Türkiye online nüfus aç›s›ndan dünyan›n en büyük 14., Avrupa’n›n en büyük 7.
ve Ortado¤u’nun en büyük ülkesidir. Say›larla geliﬂimine bakt›¤›m›zda, son 10
y›lda e-ticaret hacmi 9 milyon dolardan 10,2 milyar dolara ç›km›ﬂ ve gelecek 5 y›l
içinde bu say›n›n 250 milyar dolara ç›kmas› öngörülmektedir. Ancak toplam internet
kullan›c›s›n›n sadece % 10’unun ﬂu an için online al›ﬂveriﬂ yapt›¤›n› düﬂünürsek,
pazar›n ne kadar büyük bir potansiyele sahip oldu¤unu daha iyi anlayabiliriz.
Son yedi y›lda ülkemizde sadece internet kullan›c› say›s›nda büyük bir art›ﬂ
gözlenmiﬂ, bunu telekomünikasyon sektörü, cep telefonu kullan›c› say›s›n›n 23
milyondan 63 milyona ç›kmas› izlemiﬂtir. Bu veriler bize elektronik haberleﬂmenin
art›k sadece PC ile s›n›rl› olmad›¤›n›, iPhone, Blackberry gibi ak›ll› telefonlar›n
ve tablet bilgisayarlarda devrim yaratan iPad teknolojisinin günlük hayat›m›za
girmesiyle art›k haberleﬂmede ve ticarette s›n›rlar›n kalkt›¤›n› göstermektedir.

‹ST‹HDAM POTANS‹YEL‹
10 Avrupa ülkesinin toplam yüzölçümünün % 6’s›na sahip olan Türkiye’nin,
toplam nüfus içinde % 9’luk pay› bulunmaktad›r. Bu 10 ülke ile posta çal›ﬂan
say›s› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda ise Türkiye’nin pay› sadece % 2’dir.
Ülkemizi, serbest rekabet ortam›nda bulunan baz› ülkeler ile k›yaslad›¤›m›zda
serbest rekabetin geliﬂmeye ve istihdam› art›r›c› bir ortam yarataca¤› kaç›n›lmazd›r.
(Kaynak PTT-2007)

Ülkeler

Nüfus

Posta ‹daresi Çal›ﬂan Say›s› Sabit Merkez Say›s› Gönderi Adedi

Almanya

82.000.000

520.000

13.000

20.887.000.000

Fransa

61.000.000

273.000

17.000

20.000.000.000

Rusya

143.000.000

372.000

41.000

1.222.750.000

‹talya

57.000.000

150.746

13.728

9.000.000.000

Türkiye

80.000.000

34.000

3.840

1.000.000.000

DÜNYADA GELECEK 10 YIL ‹Ç‹N BEKLENT‹LER
Taﬂ›mac›l›k sektörü için dünyada gelecek 10 y›l için yap›lan çal›ﬂmalarda, tespit
edilen beklentiler ana baﬂl›klarla ﬂunlard›r:
- ‹nternet kullan›m›n›n artmas› ile müﬂteri beklentileri ve davran›ﬂlar› bireysellik,
ﬂeffafl›k ve h›z üzerine kurulu olacakt›r.
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- Dünya ekonomisinin büyümesi ile beraber sürdürülebilir enerji, hizmet ve
ürünlerin de¤iﬂen iklim koﬂullar› sonucunda öncelikli konumu güçlenecektir.

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

- Taﬂ›mac›l›k sektörü çevreci uygulamalarda trendleri belirleyici ve uygulay›c›
ana iﬂ kolu olacakt›r ve çevre dostu ürünlerin arz›, sat›n alma karar›nda büyük
bir etken olacakt›r.
- Tüketiciler için hizmetin ulaﬂ›labilir olmas›, kullan›m rahatl›¤› ve kolayl›¤›
sunmas› önem arz edecektir.
- Birebir iletiﬂim müﬂteri memnuniyetini belirleyici önemli bir faktör olmaya
devam edecektir.
- Taﬂ›mac›l›k firmalar› hizmet alanlar›n›n yan›nda dan›ﬂman firma rolünü de
üstelenerek, müﬂterilerine art› hizmetler sunacaklard›r. Tedarik zinciri, lojistik
alan› ile ilgili tüm alanlarda geniﬂleyecektir.

YIL 2023 VE TÜRK‹YE LOJ‹ST‹K MERKEZ
Taﬂ›mac›l›k sektörünün SWOT analizine bak›ld›¤›nda ve bu verileri global
sürdürülebilir rekabet koﬂullar› içinde de¤iﬂen tüketici al›ﬂkanl›klar›n› göz önüne
alarak de¤erlendirdi¤imizde, gelecek 10 y›l Türkiye ticaretininin önemli ölçüde
geliﬂece¤i ve Avrupa’n›n Kafkasya, Asya ve Ortado¤u pazarlar›na eriﬂim sa¤lama
konusunda önemli bir rol üstlenerek, “lojistik merkez” olaca¤› öngörülmektedir.
Dünyada oldu¤u gibi Türkiye’de de elektronik haberleﬂmenin s›n›rlar›n›n
kalkmas›yla özellikle e-ticaret alan›nda büyük bir de¤iﬂim ve geliﬂimin yaﬂanmas›
sonucunda, kargo sektörü dan›ﬂman firma rolünü de üstelenerek, müﬂterilerine
birçok farkl› alanda art› de¤erler sunacakt›r. De¤iﬂen iklim koﬂullar›n›n sonucunda
çevreye daha duyarl› operasyonel süreçler oluﬂturulacak, çevre dostu araçlar ve
iﬂ metotlar› oluﬂturulacakt›r. Tüm bu teknolojik geliﬂmelerin merkezinde birebir
iletiﬂim her zamankinden daha önemli olacak ve e¤itimli, kalifiye personel ihtiyac›
e¤er bu alana yeterli yat›r›m yap›lmazsa büyük önem arz edecektir.
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Muharrem Karsl›*

ÜLKEM‹ZDEK‹ BANKACILIK VE
S‹GORTACILIKTA 2023 YILI
HEDEFLER‹

SEKTÖR POTANS‹YEL‹
Finans sektörünün potansiyeli, finansal varl›klar›n milli gelir içindeki büyüklü¤ü
ile ifade edilen finansal geliﬂmiﬂlik kavram› ile do¤rudan iliﬂkilidir. Geçmiﬂ
dönemlerde ülkemizde uzun süre yaﬂanan ekonomik istikrars›zl›klar, kronik
enflasyon, yüksek faiz oranlar›, kamu borçlanma gere¤inin yüksek olmas›, finansal
sistemimizin derinleﬂmesini ve geliﬂmesini bugüne kadar engellemiﬂtir. Türk
finans sektörü içinde % 80 ile en büyük paya sahip olan bankac›l›k sektörünün,
derinlik ve arac›l›k fonksiyonu göstergesi olan toplam bilanço büyüklü¤ünün,
mevduat›n ve kredi hacminin GSY‹H içindeki paylar› incelendi¤inde, birçok
ülkenin gerisinde kald›¤›m›z görülmektedir. 2009 y›l sonu itibar›yla bankac›l›k
sektörü aktiflerinin GSY‹H’ye oran› ülkemizde % 88 iken AB-16 ülkelerinde %
334 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2009 y›l sonunda ülkemizde bankac›l›k sektörü
kredilerinin GSY‹H’ye oran› % 42, mevduat›n oran› ise % 56 olmuﬂtur. Bu oranlar,
mali piyasalar›n s›¤ olmas›na da ba¤l› olarak, türk bankac›l›k sektörünün henüz
yeterince geliﬂemedi¤ine, di¤er taraftan da büyüme potansiyelinin yüksek
oldu¤una iﬂaret etmektedir. Gerek yaﬂanan finansal krizler sürecinde elde edilen
deneyimler, gerekse bu süreçler sonras›nda hayata geçirilen uygulamalar,
s›k›laﬂt›r›lan düzenleme, denetleme faaliyetleri ve al›nan tedbirler sayesinde
bankac›l›k sektörümüz y›llar itibar›yla geliﬂme kaydetmiﬂ, özellikle de yaﬂanan
son küresel kriz sürecinde oldukça baﬂar›l› bir performans sergileyerek küresel
krizin ülke ekonomisinde büyük tahribat yapmas›na engel olmuﬂtur.
* T.C. Ziraat Bankas› Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Dünyada 2009 y›l›nda 4 trilyon dolarl›k prim üretimiyle en önemli ve stratejik
sektörlerden biri olan sigortac›l›k sektörünün geliﬂimi incelendi¤inde, geliﬂmiﬂ
ekonomilerde a¤›rl›kl› olmakla birlikte geliﬂmekte olan ülkelerde ise h›zla büyüme
e¤iliminde oldu¤u göze çarpmaktad›r. Her türlü ekonomik faaliyetin temelinde
yer alan sigorta ihtiyac›, ekonomik aktivite art›ﬂ›na paralel büyümektedir. D›ﬂ
ticaret hacmindeki art›ﬂlar da sektörün büyümesine zemin haz›rlayan
makroekonomik geliﬂmeler aras›nda yer almaktad›r.
Türkiye’de sigortac›l›k sektörünün mevcut düzeyinin potansiyelinin çok alt›nda
bulundu¤u görülmektedir. Bu durumu ortaya koyabilecek iyi bir örnek olarak
ülkemizin dünya nüfus pay›n›n % 1 dolay›nda olmas›na ra¤men 7,9 milyar dolar
sigorta prim üretim pay›n›n binde 19 olmas› gösterilebilir. Bununla birlikte Türk
finans sektörü içerisinde yaklaﬂ›k % 3 paya sahip olan sigorta ﬂirketleri, son
y›llarda artan yabanc› sermaye ve Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde ç›kar›lan
mevzuatla geliﬂime aç›k bir altyap›ya kavuﬂmuﬂtur. Son y›llarda mali sektörde
yaﬂanan geliﬂmelere paralel olarak ülkemizde sigortac›l›k alan›nda da büyük
at›l›mlar gerçekleﬂtirilmiﬂ, yayg›nlaﬂan sigortac›l›¤a ba¤l› olarak sektörün artan
ihtiyaçlar›na cevap verici nitelikte ve rekabet gücünü art›r›c› yönde düzenlemeler
yap›larak sigortac›l›k sektörünün güçlenmesi sa¤lanm›ﬂt›r.

F‹RMA YETERL‹L‹KLER‹
Türk bankac›l›k sektöründe 32’si mevduat, 13’ü kalk›nma ve yat›r›m, 4’ü kat›l›m
bankas› olmak üzere toplam 49 banka faaliyet göstermektedir. Geçmiﬂ y›llarda
yaﬂanan krizlerden tecrübe edinen ve gerekli tedbirleri alarak ç›kan bankac›l›k
sektörü son finansal kriz sürecinde sergiledi¤i baﬂar›l› performans›yla gerek
yurtiçinde gerekse yurtd›ﬂ›nda takdir toplam›ﬂt›r. Küresel krizin etkilerinin tüm
dünyada yo¤un olarak hissedildi¤i 2009 y›l›nda bile bilançosunu % 14 büyüten
Türk bankalar›, 2010 y›l›nda da büyümesini sürdürmüﬂ, aktif toplam› Ekim 2010
itibar›yla önceki y›l sonuna göre % 12 büyüyerek 932 milyar TL’yi aﬂm›ﬂt›r. Yine
bu dönemde rekor kâr rakamlar›na ulaﬂan Türk bankalar›, 2009 y›l sonunda
toplam 20 milyar TL net kâr elde etmiﬂtir. 2010 y›l›n›n ilk on ay›nda ise sektörün
net kâr› geçen y›l›n ayn› dönemine göre % 8 art›ﬂ göstererek 19 milyar TL’ye
yaklaﬂm›ﬂt›r.
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Bankalar›m›z›n kârl›l›k ve büyüme aç›s›ndan gösterdi¤i baﬂar›, finansal sa¤laml›k
göstergelerinde de gözlenmektedir. Bankac›l›k sisteminin sa¤laml›¤›na iliﬂkin
göstergeler, makro çerçevede incelendi¤inde genel olarak sektörün sa¤laml›¤›na
iﬂaret etmektedir. Di¤er ülkelerle karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda, Türk bankac›l›k sektörünün
yüksek sermaye yeterlilik rasyosu ve düﬂük kald›raç oranlar›yla çal›ﬂt›¤› dikkat
çekmektedir. Bankac›l›k sektörümüz gerek sermaye yeterlili¤i rasyosu, gerekse
özkaynaklar›n toplam aktiflere oran› aç›s›ndan en yüksek oranlara sahip ülkeler
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aras›ndad›r. Küresel kriz sonras›nda ülkemizde kredilerin h›zl› art›ﬂ›yla birlikte
sermaye yeterlili¤i standart rasyosu bir miktar gerilemekle birlikte yine de yasal
s›n›r›n ve hedef oran›n oldukça üzerinde seyretmiﬂtir (Ekim 2010 itibar›yla %
19,6). Bununla birlikte bankalar›m›z›n özkaynaklar›n›n a¤›rl›kl› olarak zarar
karﬂ›lama kapasitesi yüksek olan ödenmiﬂ sermaye ve da¤›t›lmam›ﬂ kârlardan
oluﬂmas›, önümüzdeki dönemde ülkemiz bankac›l›k sektörünün Basel III
düzenlemelerine uyum konusunda büyük s›k›nt› yaﬂamayaca¤›n› göstermektedir.
Di¤er taraftan, bankac›l›k sektörümüzde Ekim 2010 itibar›yla % 2,6 olan aktif
kârl›l›¤› ve % 18,8 olan özkaynak kârl›l›¤› rakamlar› da düﬂüﬂ e¤iliminde olmas›na
ra¤men yüksek seviyelerdedir. Önümüzdeki dönemde yüksek kârlar›n elde
edilmesi daha zor olacak, faiz marjlar›n›n daralmas›yla birlikte bankalar›m›z›n
kâr› nispi olarak azalacakt›r. Dolay›s›yla bankalar›n, marjlar›n kârl›l›k üzerinde
oluﬂturdu¤u olumsuz etkiyi kredi büyümesiyle kompanse etmek istemeleri ve
kredi piyasas›nda rekabetin artmas› kredi riskini art›rabilir. Böyle bir durumda,
etkin risk yönetimi uygulamalar›na devam edilmesi sektörün aktif kalitesindeki
iyileﬂmenin sürdürülmesi aç›s›ndan oldukça önemlidir.
Türk finans sisteminde sigortac›l›k alan›nda Haziran 2010 itibar›yla 57 kuruluﬂ
faaliyet göstermektedir. Bunlardan 14’ü bireysel emeklilik, 1’i reasürans, 42’si
de di¤er alanlarda faaliyet gösteren ﬂirketlerdir. 2009 y›l sonu itibar›yla 32 milyar
TL bilanço büyüklü¤üne, 9 milyar TL özkaynak rakam›na ulaﬂan Türk sigortac›l›k
sektörü 2009 y›l›nda 455 milyon TL net kâr elde etmiﬂtir. Bununla birlikte
bankalar›n en büyük kâr rakamlar›na ulaﬂt›¤› 2010 y›l›nda sigorta ﬂirketleri
beklenen kârl›l›¤a ulaﬂamam›ﬂ görünmektedir. Avrupa’da sigorta pazar›n›n her
y›l yaklaﬂ›k % 1,5 küçüldü¤ü bir dönemde % 10’un üzerinde büyüme gerçekleﬂtiren
Türk sigortac›l›k sektörü önümüzdeki y›llarda yabanc›lar›n da sektöre gösterece¤i
ilgiyle daha iyi bir konuma gelecektir.
Finansal kriz ortam›nda mali yap›s› bozulan bankalara verilen desteklere ra¤men
sigortac›l›k sektörüne yeterince destek verilememiﬂtir. Buna ra¤men sektörün
kriz ortam›nda dinamik yap›s›n› korudu¤u görülmektedir. Yap›lan hesaplamalar
küresel bazda birçok sigorta ﬂirketinin 2009 y›l sonu itibariyle kriz öncesi
büyüklüklerine döndü¤ünü, toparlanman›n yaratt›¤› ivme ile birkaç y›l içinde
di¤er sektörlerden daha h›zl› büyüyebilece¤ini ortaya koymaktad›r.

DEVLET DESTEKLER‹
Tar›m ve Hayvanc›l›k
Tar›m sektöründe, g›da güvenli¤i ve güvenilirli¤inin sa¤lanmas› ile do¤al
kaynaklar›n sürdürülebilir kullan›m› gözetilerek, örgütlü ve rekabet gücü yüksek
bir yap›n›n oluﬂturulmas› temel amaçt›r. K›rsal bölgelerin kalk›nd›r›lmas›, tar›m,
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hayvanc›l›k ve su ürünlerinin geliﬂtirilmesi için çeﬂitli destekler verilmektedir.
Söz konusu destekler;
• Alan ve ürün temelinde farkl›laﬂt›r›larak üretimde etkinlik, verimlilik ve kaliteyi
art›rmaya yönelik olarak düzenlenmektedir.
• Tar›m ürünleri ihracat desteklerinde, katma de¤eri yüksek, markal› ve nihai
tüketiciye yönelik ürünlere a¤›rl›k verilmektedir.
• Hayvanc›l›kta; et ve süt piyasalar›nda istikrar›n sa¤lanmas› ve besi hayvanc›l›¤›n›n
geliﬂtirilmesi yönünde yap›sal dönüﬂümü sa¤layacak ﬂekilde destekler
düzenlenmekte, ›slah çal›ﬂmalar›yla hastal›k ve zararl›larla mücadeleye ve
kaliteli yem bitkileri üretiminin art›r›lmas›na öncelik verilmektedir.
Bankac›l›k sektörünce;
• Devlet desteklerine arac›l›k edilerek tar›m sektörünün geliﬂimine destek
sa¤lanmaktad›r.
• Yat›r›m kredilerinin toplam tar›msal krediler içindeki pay› art›r›larak, iﬂletmelere
destek verilmekte ve tar›msal GSY‹H’nin toplam GSY‹H içindeki pay›
art›r›lmaktad›r.
• Üreticilerin finansman ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas›na yönelik finansal ürünler
geliﬂtirilmektedir.
• Tar›m sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluﬂlara bankac›l›k
hizmetleri sunulmaktad›r.
• Tar›m ile g›da iﬂletmelerinin modernizasyon faaliyetleri desteklenmektedir.

KOB‹
Mikro iﬂletme, küçük ve orta büyüklükteki iﬂletmelerin (KOB‹’ler) ekonomideki
yerlerinin geliﬂtirilmesi amaçlanmaktad›r. Bu destekler ile esnaf-sanatkârlar ve
KOB‹’ler için;
• Yeni ve uygun ﬂartlarda finansman imkanlar› yarat›larak finansman yüklerinin
azalt›lmas›,
• Finansal araçlar›n çeﬂitlendirilmesi ve finansal eriﬂebilirli¤in art›r›lmas›,
• H›zl› ve sürdürülebilir bir büyüme ortam›n›n haz›rlanmas›,
• ‹stihdam olanaklar›n›n art›r›lmas›,
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• Kapasite geliﬂtirme imkanlar›n›n art›r›lmas›, büyüme ve birleﬂmelerinin
özendirilmesi,
• Yeni yat›r›m yapma, iﬂ kurma ve geliﬂtirmeye yönelik faaliyetlerinin
desteklenmesi, verimliliklerinin art›r›lmas›,
• Mevcut yat›r›mlar›n ürün, pazarlama, üretim/üretim yeri veya finansman
yap›s›n› geliﬂtirmeleri hedeflenmektedir.
Bankac›l›k sektörünce;
• KOB‹’ler ile esnaf ve sanatkârlar›n uygun koﬂullarda kredi temin edebilmelerini
sa¤lamak için KOSGEB ve KGF taraf›ndan haz›rlanan destek paketlerine
arac›l›k edilmektedir.
• KOB‹’lere yönelik uzun vadeli ve uygun maliyetli nakdi ve gayrinakdi kredi
olanaklar› sunulmaktad›r.
• Sektörlere özel haz›rlanan destek paketleriyle KOB‹’lere geniﬂ ürün yelpazesi
sunulmaktad›r.
• Sanayi ve ticaret odalar› ile imzalanan protokoller kapsam›nda destek paketleri
haz›rlanmaktad›r.

Vergi
Büyüme, yat›r›m ve istihdam›n desteklenmesine katk›da bulunmak ve etkin, basit
ve adil bir vergilendirme sistemi oluﬂturmak amaçlanm›ﬂt›r.
• Vergi kanunlar› ve ikincil mevzuat›n basit, anlaﬂ›l›r, öngörülebilir ve sürdürülebilir
hale getirilmesi ve vergilendirme alan›nda yap›lacak düzenlemelerle, ülkemizin
rekabet gücünün art›r›larak finansal iﬂlemlerin Türkiye’de yap›lmas›n›n
sa¤lanmas› planlanmaktad›r.
• ‹ﬂlem maliyetlerinin rekabet edilebilir düzeye indirilmesi amac›yla BSMV baﬂta
olmak üzere arac›l›k maliyetlerini art›ran yüklerin gözden geçirilerek kamu
dengeleri ve ekonomik geliﬂmeler göz önüne al›narak uygun bir zamanlamayla
kademeli olarak düﬂürülmesi öngörülmektedir.
• Mevcut durumda talep görmeyen araçlara iﬂlerlik kazand›r›lmas› ya da yeni
oluﬂturulacak finansal araç ve faaliyetlerin geliﬂtirilmesi amac›yla BSMV geliri
elde edilemeyen ürün ve faaliyetlerde BSMV kald›r›lmas› planlanmaktad›r.
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• Kaynak çeﬂitlili¤ini art›rmaya yönelik yeni enstrümanlarda, özellikle stopajlar›n
indirilmesi yoluyla destek olunmakta ve finansal sektörün derinli¤inin art›r›lmas›
amaçlanmaktad›r. Ör: bankalar›n ç›karaca¤› uzun vadeli tahvil ihraçlar›nda
stopaj›n düﬂürülmesi gibi.

‹stihdam
• Finans alan›nda insan kaynaklar› ve e¤itim politikalar›n›n belirlenmesi ve
gözden geçirilmesi, insan kayna¤›n›n verimlili¤inin ve mesleki donan›m›n›n
art›r›lmas› hedeflenmektedir.
• ‹ﬂgücü piyasas›nda baﬂta gençler, kad›nlar ve özürlüler olmak üzere dezavantajl›
kesimlere yönelik destekleyici politikalar sürdürülecektir.

SEKTÖRÜN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER‹
Bankac›l›k Sektörünün Güçlü Yönleri
• Bankalar›n geliﬂmiﬂ ürün ve hizmet çeﬂitlili¤ine sahip olmas›,
• Sektörün bilgi teknolojilerindeki de¤iﬂime h›zla adapte olmas›,
• Türk bankac›l›k sektörünün etkin ve ﬂeffaf bir denetim çat›s› alt›nda faaliyet
göstermesi,
• Risk yönetimi alan›nda önemli mesafeler kaydedilmesi,
• Yeniden yap›lanma ve sonras›ndaki dönemlerde uygulamaya geçirilen
düzenlemelerde uluslararas› standartlara önemli ölçüde yaklaﬂ›lmas›,
• Kald›raç oran›n›n düﬂük olmas›,
• Yeni ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyulmas›,
• Artan teknolojik imkânlar ve bankalar›n rekabet ve büyüme stratejileri
do¤rultusunda finansal hizmetlere eriﬂim kanallar›nda olumlu geliﬂmeler
yaﬂanmas›,
• Sermaye yeterlili¤i rasyosunun uluslararas› standartlar›n öngördü¤ü minimum
düzeyin hayli üzerinde gerçekleﬂmesi,
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• Kriz yönetimi ve denetiminin daha iyi yap›lmas›,
• Bankalar›m›z›n son global krizden etkilenmeden ç›kmalar› ve bankac›l›k
sektörümüze duyulan güven ve gösterilen itibar›n artm›ﬂ olmas›,
• Yüksek büyüme potansiyeli bulunmas›,
• Takipteki kredilerin aç›kça tan›mlanmas›, sorunlu kredilerin toplam krediler
içindeki pay›n›n düﬂük olmas› ve bunlar›n tamam›na yak›n› için karﬂ›l›k
ayr›lm›ﬂ olmas›.

Bankac›l›k Sektörünün Zay›f Yönleri
• Tasarruf oran›n›n yetersizli¤i, tasarruf mevduat› içinde kurumsal tasarruflar›n
azl›¤›, bireysel tasarruflar›n da genellikle k›sa vadeli olmas›,
• Kamu borçlanma kâ¤›tlar›n›n bilanço içerisindeki a¤›rl›¤›n›n devam etmesi,
• Bankac›l›k sektörünün GSY‹H’den ald›¤› pay›n geliﬂmiﬂ ülkelere k›yasla düﬂük
olmas›,
• Finans sektörünün derinli¤inin az ve sermaye piyasalar›n›n küçük olmas›,
• Mevduat d›ﬂ› kaynaklar›n pay›n›n düﬂük olmas›,
• Maliyetlere dayal› rekabet bulunmas›,
• Serbest özkaynaklar›n düﬂük olmas›,
• Arac›l›k maliyetlerinin yüksek olmas›,
• Ekonomide kay›td›ﬂ›l›¤›n yüksek olmas›,
• Finansal kurumlar d›ﬂ›ndaki kurumlar›n mali performanslar›n›n do¤ru olarak
ölçülmesini, denetlenmesini ve raporlanmas›n› sa¤layacak standartlar›n
bulunmamas›,
• Aktif ve pasifin vade yap›s›n›n uyumsuz olmas›.

Sigortac›l›k Sektörünün Güçlü Yönleri
• Büyüme potansiyelinin yüksek olmas›,
• Ürün çeﬂitlili¤i olmas›,
• Uzmanlaﬂm›ﬂ, nitelikli personel istihdam edilmesi.
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Sigortac›l›k Sektörünün Zay›f Yönleri
• Portföy miktar›n›n düﬂük olmas›,
• Düﬂük gelir seviyesi,
• Sektörde yabanc› pay›n›n yüksek olmas›,
• Mevcut durumda sigortac›l›¤a gereken önemin verilmemesi,
• Toplumda sigorta bilincinin yeterli seviyede geliﬂmemiﬂ olmas›,
• Yetersiz denetim.

SEKTÖRE YÖNEL‹K TEHD‹TLER VE FIRSATLAR
Bankac›l›k Sektörüne Yönelik Tehditler
• Ülke ekonomisinin krizlere karﬂ› k›r›lgan yap›s›,
• Krizden ç›kan uluslararas› bankalar›n büyüme iﬂtahlar›,
• Sektörün yurtd›ﬂ›na aç›lmada h›zl› aksiyon almamas›,
• Yurtd›ﬂ› kaynakl› finansal kriz ihtimalinin bulunmas›,
• Rekabetin artmas› ve sektör haricinde rekabete dahil olan oyuncu say›s›n›n
artmas›,
• Düzenleme ve denetleme sisteminde yaﬂanabilecek aksakl›klar,
• Sektörde artan yabanc› pay›.

Bankac›l›k Sektörüne Yönelik F›rsatlar
• Finansal kiralama ve faktoring hizmetlerinin geliﬂtirilmesi,
• Mevcut durumda talep görmeyen araçlara iﬂlerlik kazand›r›lmas› ya da yeni
oluﬂturulacak finansal araç ve faaliyetlerin geliﬂtirilmesi,
• Yat›r›m bankac›l›¤› gibi bakir alanlar›n bulunmas›,
• Türev ürünlerin ve vadeli piyasalar›n geliﬂmekte oluﬂu,
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• Kriz yönetimi ve denetimine uygun operasyon yap›s›,
• Yurtd›ﬂ› banka fiyatlar›n›n krizden sonra düﬂmesi,
• Girilmemiﬂ alanlar›n çoklu¤u,
• Bölgenin cazibe ve finans merkezi olma potansiyeli,
• Teknolojik geliﬂmeler.

Sigortac›l›k Sektörüne Yönelik Tehditler
• Yurtd›ﬂ› geliﬂmeler ve küresel kriz,
• Ekonomik k›r›lganl›k,
• De¤iﬂen metodolojik ﬂartlar sonucu de¤iﬂen koﬂullar›n uzun vadeli anlaﬂmalarda
belirsizlikler yaratabilmesi,
• Nüfus art›ﬂ›, emeklilik yaﬂ› ve mevzuata ve kurumsal yap›ya iliﬂkin düzenlemelerin
belirsizlikleri art›r›c› etkisi,
• Sadece yasal zorunluluk gere¤i yap›lmas› gereken sigortalar›n yapt›r›lmas›,
risk kontrolü ve korunma amaçl› ihtiyar› sigortadan kaç›nma e¤ilimi,
• Sektörde kurumsallaﬂman›n yeterli düzeyde olmamas›,
• Teknik yeterli¤i yüksek uluslararas› uygulamalara hakim iﬂgücü aç›¤›n›n
getirebilece¤i aksakl›klar.

Sigortac›l›k Sektörüne Yönelik F›rsatlar
• D›ﬂ ticaretin ve ekonominin büyümesinin yarataca¤› ivme,
• Gelir seviyesinin artma e¤iliminde olmas›,
• Genç ve artan nüfus,
• Ekonomik koﬂullar›n da iyileﬂmesi paralelinde sigortaya bak›ﬂ aç›s›n›n de¤iﬂmesi,
• Düﬂük penetrasyon oran›.
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GELECE⁄E DÖNÜK STRATEJ‹LER VE 2023 V‹ZYONU
Gelece¤e Dönük Stratejiler
• Bankac›l›k sektörü büyüklü¤ünü GSY‹H’nin en az üç kat›na ç›karmak,
• Sektörde en az 3 bankan›n bölgesel güç haline gelmesi,
• Uluslararas› faaliyet gösteren bankalarla rekabet etmek,
• AB düzenlemeleri yan›nda uluslararas› hukuka uygun faaliyet göstermek,
• Finans sektörüne uzun vadeli fon sa¤layabilmek,
• Dünyadaki en ileri teknolojiyi kullanmak ve bu konuda lider olmak,
• Uluslararas› piyasalara entegrasyonu sa¤lamak.

2023 Vizyonu
Uluslararas› standartlarda hizmet ve ürün çeﬂitlili¤i sa¤layan, kaynaklar› yat›r›ma
yönlendirecek araç çeﬂitlili¤i ile mali derinli¤e, uluslararas› büyüklü¤e ve rekabet
gücüne sahip, güvenli, istikrarl›, kârl›, verimli ve rasyonel çal›ﬂan bir sektör
olmak.

2023 Y›l›n›n Sigortac›l›k Perspektifi
• Daha fazla müﬂteri ve ürün odakl› bir yap›,
• Risklerin daha net tan›mlanabildi¤i bir ortamda mali yap›s› düzgün ﬂirketler
ve artan rekabet,
• Bankac›l›k sektörü baﬂta olmak üzere di¤er sektörlerle daha fazla iﬂbirli¤i,
• Ortakl›k, birleﬂme ve sat›n almalarla daha uzmanlaﬂmaya yatk›n bir oluﬂum,
• Matematiksel ve ‹statistiksel konularda yetiﬂmiﬂ daha nitelikli personel istihdam›,
• Geliﬂen h›zl› teknoloji paralelinde daha net ve daha h›zl› öngörülerin hayata
geçirilerek riskin daha kolay fiyatlanabilmesi,
• Geliﬂen üretim modelleri de göz önüne al›narak, yeni ürünlerin portföye dahil
edilmesi.
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V‹ZYONA ‹L‹ﬁK‹N TEMEL AMAÇ VE POL‹T‹KALAR
• Etkin likidite yönetiminin sa¤lanmas› ve kâr›n bünyede b›rak›lmas› da dahil,
güçlü sermaye yap›s›n›n korunmas›na yönelik uygulamalar›n desteklenmesi,
• Ekonomide kay›td›ﬂ›l›¤›n azalt›lmas›na katk›da bulunmak amac›yla para
transferlerinin bankac›l›k sektörü arac›l›¤›yla yap›lmas›n›n sa¤lanmas›,
• Uluslararas› kabul gören Basel standartlar›na uygun risk yönetimi anlay›ﬂ›n›n
getirilmesi,
• Finansal sektör ile reel sektörün tam entegrasyonunun sa¤lanmas›,
• Vadelerin uzat›lmas› ve riskten korunmay› sa¤layan türev ürün piyasalar›n›n
geliﬂtirilmesinin ve kontrolünün sa¤lanmas›,
• Faizsiz finansman araçlar›n›n tüm sektöre yay›lmas›n›n sa¤lanmas›,
• Faktoring ve finansal kiralama sektörlerinin geliﬂmesinin sa¤lanmas›,
• ‹ﬂlem ve arac›l›k maliyetlerinin azalt›lmas›,
• Finans alan›ndaki insan kayna¤›n›n verimlili¤inin ve mesleki donan›m›n›n
art›r›lmas›, insan kayna¤›n›n kalitesinin art›r›lmas›na yönelik üniversitelerle
ortak çal›ﬂ›lmas›,
• Finansal kuruluﬂlar›n, piyasalar›n ve araçlar›n etkin bir ﬂekilde denetlenmesi,
• Uluslararas› standartlarla uyumlu muhasebe ve raporlama standartlar›n›n
uygulanmas›,
• Yurtd›ﬂ› operasyonlar›n kolaylaﬂt›r›lmas›n›n sa¤lanmas›,
• ‹leri teknoloji kullan›m›n›n sa¤lanmas› için üniversiteler ve KOB‹’ler ile ortak
projeler gerçekleﬂtirilmesi.

ÖNCEL‹KLER VE UYGULAMA ÖNER‹LER‹
Mevzuat Düzenlemeleri
Finansal sektörün geneline yönelik bütüncül düzenleme ve denetim yap›s›n›n
güçlendirilmesi, bu çerçevede;
• Finans sektörünün önünde geliﬂmeyi engelleyici mevzuat›n giderilmesi,
• Faktoring ve finansal kiralama sektörlerinin hukuki altyap›s›n›n geliﬂtirilmesi,
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• Uluslararas› hukuka uyumun art›r›lmas›,
• Global düzenlemelere (Basel gibi) k›sa sürede entegrasyonun sa¤lanmas›,
• Vergi kanunlar› ve ikincil mevzuat›n basit, anlaﬂ›l›r, öngörülebilir ve sürdürülebilir
hale getirilmesi gerekmektedir.
Sigorta sektöründe faaliyet gösteren ﬂirketlerin ve acentelerin güçlenebilmesi
için, sektörel düzeyde yasal düzenlemelere ve teﬂvik edici uygulamalara ihtiyaç
bulunmaktad›r. Bu süreçte kamunun düzenleyici ve yönlendirici rolü de göz ard›
edilmemelidir.

Kurumsal Düzenlemeler
Baﬂta Avrupa Birli¤i müktesebat› olmak üzere di¤er uluslararas› geliﬂmeler de
dikkate al›narak yap›lacak de¤erlendirmeler neticesinde, orta ve uzun vadede,
düzenleyici ve denetleyici otoritelerin kurumsal yap›lanmas›na iliﬂkin gerekli
önlemlerin al›nmas› gerekmektedir.
Bu çerçevede; BDDK’n›n yetki alan›nda yer alan kuruluﬂ, piyasa ve araçlara
yönelik düzenleme çerçevesinin güçlendirilmesi, bankalara ve BDDK denetimindeki
banka d›ﬂ› mali kuruluﬂlara iliﬂkin gözetim ve denetimin etkinli¤i ve etkilili¤inin
yeni yaklaﬂ›m ve araçlarla art›r›lmas› öngörülmektedir.
Di¤er yandan, bankac›l›k sektörünün hak ve menfaatlerini gözeterek, sektörün
büyümesine, sa¤l›kl› çal›ﬂmas›na, bankac›l›k mesle¤inin geliﬂmesine, haks›z
rekabetin önlenmesine ve rekabet gücünün art›r›lmas›na katk›da bulunmak
amac›yla çal›ﬂmalar yapmak üzere kurulmuﬂ olan TBB’nin etkinli¤inin ve
verimlili¤inin art›r›lmas›, bankac›l›k sektörünün geliﬂmesi için faydal› olacakt›r.
Ayr›ca, ‹stanbul Uluslararas› Finans Merkezi (‹FM) Stratejisi ve Eylem Plan›
kapsam›nda sistemik riskin tespiti ve önlenmesi ile finansal sektör düzenleyici
ve denetleyici otoriteleri aras›ndaki yatay koordinasyonun geliﬂtirilmesi amac›yla
mevcut Sistemik Risk Komitesinin görev ve fonksiyonlar› güçlendirilmesi
planlanm›ﬂt›r.

SEKTÖREL DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
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Türkiye için oldukça anlaml› olan Cumhuriyetimizin 100. y›l›nda yaklaﬂ›k 2 trilyon
dolar GSMH ve 500 milyar dolar ihracat hedefi ile kiﬂi baﬂ›na gelirde Avrupa
Birli¤i ülkeleri düzeyinde gelir hedefi bulunmaktad›r. Bu hedeflerin realize
edilebilmesi için yüksek ve istikrarl› büyüme ﬂartt›r. Belirtilen makroekonomik
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ﬂartlarda en çok öne ç›kmas› beklenen sektörlerin baﬂ›nda bankac›l›k ve sigortac›l›k
sektörleri gelmektedir.
Gerek önceki krizlerden edinilen tecrübeler sonras›nda al›nan önlemler, gerekse
yaﬂanan son kriz sürecinde ortaya konan ak›lc› ve öngörülü yönetim, Türk
bankac›l›k sektörünü dünyadaki benzerleri aras›nda ayr›cal›kl› bir noktaya
taﬂ›m›ﬂt›r. Bugün gelinen noktada, bankalar›m›z›n sa¤l›kl› yap›s›, ülkemize üstünlük
ve avantaj sa¤lamaktad›r.
Önümüzdeki dönemde giderek iyileﬂen makroekonomik koﬂullar paralelinde,
bankac›l›k sektörümüz sahip oldu¤u potansiyeli kullanma imkân› elde edecek,
kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelirin de önemli ölçüde artmas›yla birlikte ürün çeﬂitlendirme
f›rsat› artacak, geliﬂmiﬂ bir etkinlik ve rekabet düzeyine ulaﬂ›lacak, geliﬂtirilecek
alternatif araçlarla derinlik kazan›lacak ve hem tasarruflar hem de yat›r›mlar
artacakt›r. Bütün bunlar da bankac›l›k sektörüne önemli büyüme olanaklar›
tan›yacakt›r. Bu süreçte de sermaye yeterlili¤ine, güçlü teknolojiye, geliﬂmiﬂ
da¤›t›m kanallar›na ve sa¤lam kurumsal yap›ya sahip olan bankalar, hem ülkemizde
sektörün lokomotifi olacak, hem de uluslararas› etkinli¤i bulunan, piyasa de¤eri
yüksek kuruluﬂlar haline gelecektir. Böylece, 2023’te bankac›l›k sektörümüz
uluslararas› alanda ﬂimdikinden daha etkin ve sa¤lam bir yer edinmiﬂ olacakt›r.
Nüfusa oranla görece düﬂük prim üretimi nedeniyle Türk sigortac›l›k sektörünün
yüksek büyüme potansiyeli taﬂ›d›¤› görülmektedir. Sektörde artan rekabet
ortam›nda fiyata nazaran müﬂteri odakl› bir yap› beklenmektedir. Sektörün bu
de¤iﬂime ayak uydurabilmesi için ﬂirketlerin özkaynaklar›n›n sa¤laml›¤›na ve
daha fazla desteklenmeye ihtiyac› oldu¤u düﬂünülmektedir. Her geçen gün
uluslararas› platformda daha aktif bir yer edinen ekonomimiz için lokomotif
sektörlerden birisi olan sigortac›l›k için de vizyon aray›ﬂlar›n›n h›z kesmeden
sürmesi gereklidir.
2007 y›l›nda ç›kar›lan Sigortac›l›k Kanunu ile altyap›s›n› güçlendirmeye baﬂlayan
sigortac›l›k sektörümüz de 2023 y›l›na kadarki perspektifte, Türkiye’nin d›ﬂ ticaret
hacmindeki art›ﬂ, büyüme trendinin sürmesi ve sigorta bilincinin de geliﬂmesi
paralelinde artan sigortal› say›s›yla birlikte bar›nd›rd›¤› potansiyeli kullanma
imkân›na kavuﬂacak ve geliﬂecektir.
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Erhan Tuncay*

TÜRK‹YE’DE S‹GORTACILIK
H‹ZMETLER‹N‹N GELECE⁄‹

1. TÜRK S‹GORTA SEKTÖRÜ
Türkiye’de sigortac›l›k faaliyetleri ve hizmetleri, 1870’lerden itibaren ve daha çok
yabanc› sigorta ﬂirketleri taraf›ndan baﬂlat›lm›ﬂt›r. 1893 y›l›nda ilk yerli ﬂirket
kurulmuﬂ olmas›na ra¤men, sigorta sektörünü düzenleyen 7397 say›l› Sigorta
Murakabe Kanunu ise 1959 y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir.
14 Haziran 2007 tarihinde yürürlü¤e giren 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu ve
bunu takiben yap›land›r›lan ikincil mevzuat düzenlemeleri ile birlikte günümüzde
sigorta sektöründe faaliyette bulunan kurum ve kuruluﬂlar›, kendilerinden
beklenen her türlü sigorta ihtiyac›na cevap verebilecek ﬂekilde örgütlenmelerini
tamamlam›ﬂ kuruluﬂlar olarak etkin hizmet verebilecek düzeye ulaﬂm›ﬂlard›r.
Türk sigorta sektöründe, baﬂta 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu, 4632 say›l› Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yat›r›m Sistemi Kanunu olmak üzere kanunlar›n sigortac›l›kla
ilgili hükümlerinin ve bunlar›n ek ve de¤iﬂikliklerinin verdi¤i görevleri yürüten,
sigortac›l›kla ilgili konularda mevzuat› haz›rlayan, ilgililer taraf›ndan uygulanmas›n›
izleyen ve yönlendiren kurum Hazine Müsteﬂarl›¤› Sigortac›l›k Genel Müdürlü¤ü,
özel sigortac›l›k faaliyetinin kamu ad›na denetimi ve soruﬂturmalar› gerçekleﬂtiren
kurum da Sigorta Denetleme Kurulu’dur.
* Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i Genel Sekreteri
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Türkiye Sigorta ve Reasürans ﬁirketleri Birli¤i sigortac›l›k mesle¤inin geliﬂtirilmesi,
ﬂirketler aras› dayan›ﬂma sa¤lanmas› ve haks›z rekabetin önlenmesi amac›yla
kurulan, tüzel kiﬂili¤i haiz kamu kurumu niteli¤inde meslek kuruluﬂudur.
Türkiye’de faaliyet gösteren bütün sigorta ve reasürans ﬂirketleri, kuruluﬂlar›n›n
tamamlanmas›ndan ve ruhsatlar›n al›nmas›ndan itibaren bir ay içerisinde Birli¤e
üye olmak zorundad›rlar.
Ocak 2011 tarihi itibariyle 62’si sigorta, 2’si reasürans olmak üzere 64 ﬂirket
Birli¤e üyedir. Halihaz›rda 5 ﬂirket aktif olarak yeni sigorta ve reasürans sözleﬂmesi
yapmamakta, toplam 58 sigorta ve 1 reasürans ﬂirketi faaliyette bulunmaktad›r.
58 sigorta ﬂirketinden 52’si özel, 6’s› kamu ﬂirketi, 45’i Türkiye’de kurulu yabanc›
ortakl› ﬂirkettir. ﬁirketlerin 9’u hayat, 14’ü hayat/emeklilik, 35’i hayat-d›ﬂ› ﬂirkettir.
Türkiye’de kurulu reasürans ﬂirketi say›s› ise 2’dir. Ancak bunlardan bir tanesinin
prim üretimini bulunmad›¤›ndan faal reasürans ﬂirket say›s› 1’dir.
2009 y›l sonu ve 2010 y›l› 9 ayl›k verileri ›ﬂ›¤›nda Türk sigorta sektörünün genel
yap›s› aﬂa¤›daki ﬂekilde özetlenebilir:
2009 y›l›nda sigorta ﬂirketlerinin 31.254.635.042 TL olan aktif toplam› 2010 y›l›
9 ay sonunda 33.087.597.559 TL olarak gerçekleﬂmiﬂ; özkaynak toplam› 8.821.077.683
TL’den 6.773.159.522 TL’ye düﬂmüﬂtür.
2009 y›l›nda toplam prim üretimi 12.281.388.000 TL olarak gerçekleﬂmiﬂ, 2010
y›l› 9 ayl›k dönemde toplam prim üretimi 10.300.936.110 TL olmuﬂtur. En önemli
fonksiyonlar›ndan biri fon yaratmak ve yarat›lan bu fonlar› çeﬂitli yat›r›m araçlar›
kanal›yla ekonomiye kazand›rmak olan sigorta ve reasürans ﬂirketlerinin yat›r›mlar›
2009 y›l›nda 17,9 milyar TL iken 2010 y›l› Eylül ay› sonunda 18,2 milyar TL olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.
2009 y›l›nda istihdam oran› bir önceki y›la göre % 17,62 oran›nda artarak sigorta
ve reasürans ﬂirketlerinde çal›ﬂan kiﬂi say›s› 18.841 kiﬂiye yükselmiﬂtir. Acenteler,
brokerler ve eksperlerle birlikte sigorta sektöründe istihdam edilen personel
say›s›n›n yaklaﬂ›k olarak 80 bin civar›nda oldu¤u tahmin edilmektedir. Y›llar
itibariye bak›ld›¤›nda sigorta ve reasürans ﬂirketlerinde çal›ﬂanlar›n e¤itim durumu
da yükselmiﬂ, yüksekö¤renim gören çal›ﬂanlar›n pay› toplam içinde giderek
artm›ﬂt›r.
2009 y›l›nda toplam poliçe say›s› 33.961.365 adet olmuﬂ; 2010 y›l› 9 ayl›k dönemde
ise poliçe say›s› toplam› 32.101.951 adet olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
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Türk Sigorta Sektöründe prim üretiminin yaklaﬂ›k % 62’si acenteler kanal›yla
gerçekleﬂtirilmektedir. Acenteleri % 19 ile bankalar izlemekte, brokerlerin pay›
% 10 ve merkezin pay› % 10’larda kalmaktad›r. Hayat branﬂ› s›ralamas›nda ise
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de¤iﬂiklik olmakta, bankalar›n kulland›rd›klar› krediler dolay›s›yla tüketiciden
talep ettikleri hayat sigortas› ürünleri nedeniyle hayat branﬂ› prim üretiminin
yaklaﬂ›k % 56’s› bankalar arac›l›¤› ile gerçekleﬂmektedir.

2. TÜRK S‹GORTA SEKTÖRÜNÜN POTANS‹YEL‹
Ülkemiz 750 milyar dolarl›k Gayri Safi Yurt ‹çi Has›la (GSY‹H) rakam› ile dünyan›n
17. büyük ekonomisi olmakla birlikte dünya sigortac›l›¤›nda 36. s›rada yer
almaktad›r. 2009 y›l› verileri ile 309.241 milyon dolar prim üretimi rakam› ile
dünya prim üretiminin % 7,6’s›n› gerçekleﬂtiren ‹ngiltere’de primlerin GSY‹H’ye
oran› % 12,9 olmuﬂtur. AB üyesi tüm ülkelerin verileri ele al›nd›¤›nda ise, AB’nin
dünya prim üretimi içindeki pay› % 36,44 ve primlerin GSY‹H’ye oran› % 8,42
olarak gerçekleﬂmiﬂtir. ‹ngiltere’de kiﬂi baﬂ› prim üretimi 4.579 dolar, AB’de 2.775
dolard›r. 2009 y›l› verilerine göre ülkemizin dünya prim üretimi içindeki pay›
% 0,19, primlerin GSY‹H’ye oran› % 1,29 ve kiﬂi baﬂ› prim rakam› ise 105 dolard›r.
Bu rakamlar ülkemizin sigorta potansiyelini göstermesi aç›s›ndan çok önemlidir.
Ülkemizin sahip oldu¤u genç nüfus sigorta sektörü için büyük bir potansiyel
oluﬂturmakta, bu da beklentilerin uzun vadeye yay›lmas›na neden olmaktad›r.
Nitekim, geçti¤imiz y›llarda Türk ekonomisinde yaﬂanan olumlu geliﬂmeler, AB
uyum süreci kapsam›nda gerçekleﬂtirilen reformlar ve ülkemizin sahip oldu¤u
genç nüfus yabanc› yat›r›mc›lar›n gözünde Türkiye’yi yat›r›m yap›labilecek bir
pazar haline getirmekte, 2006 y›l›ndan itibaren Türk sigorta sektöründe yaﬂanan
yabanc› sermaye giriﬂi halen devam etmektedir.

3. DEVLET DESTEKLER‹
Türk sigorta sektöründe en önemli devlet deste¤i Tarsim (Tar›m Sigortalar›
Havuzu) vas›tas›yla tar›m sektörüne verilen destektir. Ülkemizde tar›m sektörünü
tehdit eden risklerin teminat alt›na al›nabilmesi amac›yla bir sigorta mekanizmas›n›n
devreye sokulmas› düﬂünülmüﬂ ve bu amaçla 14.06.2005 tarihli 5363 say›l› Tar›m
Sigortalar› Kanunu ç›kar›lm›ﬂt›r. Bu Kanuna göre, kanun kapsam›na al›nan riskler
ile ilgili olarak yap›lacak sigorta sözleﬂmelerinde standard›n sa¤lanmas›, riskin
en iyi koﬂullarda transferi için uygun ortam oluﬂturulmas›, oluﬂacak hasarlarda
tazminat›n tek merkezden ödenmesi ve tar›m sigortalar›n›n geliﬂtirilmesi,
yayg›nlaﬂt›r›lmas› amac›na yönelik olmak üzere bir Sigorta Havuzu kurulmuﬂtur.
Bu havuza iliﬂkin tüm iﬂ ve iﬂlemler, bu havuza kat›lan sigorta ﬂirketlerinin eﬂit
hisselerle ortak olduklar› Tar›m Sigortalar› Havuz ‹ﬂletmesi A.ﬁ. taraf›ndan
yürütülmektedir. Sigorta ﬂirketleri poliçeleri kendi adlar›na düzenlemekte, ancak
riskin ve primin % 100’ünü zorunlu olarak havuza devretmektedirler. ‹htiyari
olarak da havuzda oluﬂan riskten retrosesyon yoluyla pay alabilme haklar› vard›r.
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Devlet, bu kanun kapsam›nda yap›lacak sigorta sözleﬂmelerine münhas›r olarak
çiftçi ad›na sigorta primine destek sa¤lamaktad›r. Devlet prim deste¤inin miktar›
her y›l için ürün, risk, bölge ve iﬂletme ölçekleri itibariyle, Bakanlar Kurulu
karar›yla belirlenmektedir. Havuz uygulamas› ile,
- Bir sigorta ﬂirketinin tek baﬂ›na üstlenemeyece¤i kurakl›k ve don gibi katastrofik
risklerin teminat kapsam›na al›nabilmesi,
- Reasürans kat›l›m›n›n teﬂvik edilerek reasürans kapasitesi ve kapsam›n›n
geniﬂletilmesi,
- Sigorta ﬂirketlerinin bilgi, personel ve mali kaynaklar›n›n ortak olarak daha
verimli bir ﬂekilde kullan›lmas›,
- Devletin prim ve hasar fazlas› deste¤inin etkin ﬂekilde kullan›lmas›,
- Fiyatlarda haks›z rekabetin önlenmesi,
- Sigortaya kat›l›m›n art›r›lmas› sa¤lanmaktad›r.
Di¤er taraftan sa¤l›k ve hayat sigortalar›nda ve bireysel emeklilik sözleﬂmelerinde
devletin vergi indirimi yoluyla sa¤lad›¤› destek ülkemizde sigortan›n tabana
yay›lmas› ve sigortal›l›k oran›n›n artt›r›lmas› aç›s›ndan önemlidir.

3. SEKTÖRÜN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER‹
Aﬂa¤›da say›lan unsurlar Türk sigorta sektörünün güçlü yanlar›n› ortaya koymaktad›r:
- Güçlü mevzuat altyap›s›,
- Yetiﬂmiﬂ ve e¤itim düzeyi yüksek insan kayna¤›,
- Ekonomik krizlere iliﬂkin tecrübesi,
- Teknolojik altyap›s›,
- Büyüme potansiyeli,
- Bilgi birikimi.
Türk sigorta sektöründeki düzenlemeler aç›s›ndan var olan yasal boﬂluklar›n
doldurulmas› ve sektörün sa¤l›kl› bir yap›ya kavuﬂturulmas› için son zamanlarda
birçok yasal düzenleme hayata geçirilmiﬂtir. 5684 say›l› Sigortac›l›k Kanunu’nun
2007 y›l›nda yürürlü¤e girmesi ve kanunun yürürlü¤e girmesinin ard›ndan ikincil
mevzuat düzenlemelerinin yap›lmas› ile birlikte sektördeki yasal boﬂluk ortadan
kalkm›ﬂt›r.
Türk sigorta sektörünün zay›f yönleri ise aﬂa¤›da ﬂekilde s›ralanabilir:
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- Alg› sorunu,
- ‹tibar eksikli¤i,
- Etkin tan›t›m yap›lamamas›,
- Sat›ﬂ becerisine iliﬂkin eksiklikler.
Türk ekonomisinde yaﬂanan olumlu geliﬂmeler, AB uyum süreci kapsam›nda
gerçekleﬂtirilen düzenlemeler ve istikrarl› bir ekonomik büyümenin ve enflasyon
düﬂüﬂünün getirdi¤i mali gelir azal›ﬂlar› neticesinde sigorta ﬂirketleri aras›ndaki
fiyat rekabetinin artmas› sektörün önündeki olumsuz engellerden bir tanesidir.

4. S‹GORTA SEKTÖRÜNE YÖNEL‹K TEHD‹TLER VE FIRSATLAR
Türk sigorta sektörünün f›rsatlar› aﬂa¤›daki ﬂekilde s›ralanabilir:
- Sigortal›l›k oran›n›n düﬂük olmas›,
- Yeni ürün ihtiyaçlar›,
- Maliyet kontrolü,
- Da¤›t›m kanal› optimizasyonu.
Ülkemizin sahip oldu¤u genç nüfus sigorta sektörü için büyük bir potansiyel
oluﬂturmakla birlikte sigortal›l›k bilincinin yeterince geliﬂmemiﬂ olmas› sektörün
büyümesinin önündeki engellerden birisidir. Özel sigorta bilincinin yayg›nlaﬂt›r›lmas›
ve sigorta e¤itiminin yetersizli¤i karﬂ›s›nda sigortac›l›¤›n genel e¤itim programlar›nda
yer almamas› da bir baﬂka sorundur.
Türk sigorta sektörünü tehdit eden unsurlar:
- Küresel kriz nedeniyle küçülen ekonomi,
- Reasürans piyasas›ndaki daralma,
- Deprem riskinin artmas›.

5. GELECE⁄E DÖNÜK STRATEJ‹LER VE 2023 V‹ZYONU
Trafik, kaza ve sa¤l›k branﬂ› baﬂta olmak sektörün genelinde yaﬂanan irrasyonel
fiyat rekabetinden uzaklaﬂ›lmas› için hem ﬂirketlerimizin hem de gerekti¤i noktada
kamu otoritesinin belirleyece¤i stratejiler sektörümüz için büyük önem arz
etmektedir. Aﬂ›r› ve sigorta tekni¤ine ayk›r› rekabeti kontrol alt›na almak, ﬂirketlerin
sürdürebilir ve adil rekabet içeren bir ortam içinde çal›ﬂmalar›n› sa¤lamak ad›na
oldukça önemlidir. Zira sigorta sektörü için en önemli husus kal›c› ve uzun
vadede sürdürebilir büyümedir.
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Türk sigorta sektörünün önündeki di¤er bir önemli engel de vergisel sorunlard›r.
Sigorta teknik karﬂ›l›klar›n›n kurumlar vergisi matrah›ndan indirimi baﬂta olmak
üzere, konut finansman› sistemi kapsam›nda yap›lan sigortalarda BSMV istisnas›,
hayat sigortalar› ve bireysel emeklilikte geri ödemelerde anapara üzerinden vergi
al›nmamas›, yurtd›ﬂ›nda yapt›r›labilecek sigortalarda BSMV istisnas›, yang›n sigorta
vergisinin kald›r›lmas› ve BSMV’nin kald›r›lmas› gibi hususlarda ilgili kurum ve
kuruluﬂlar nezdinde çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Sektörünün öncelikli hedeflerinden birisi de sigorta ile tan›ﬂmam›ﬂ kitleye ulaﬂmak
ve sigortan›n lüks de¤il bir gereklilik ve ihtiyaç oldu¤unu anlatabilmektir. Özel
sigorta bilincinin yayg›nlaﬂt›r›lmas› yönünde yap›lacak çal›ﬂmalar bu potansiyeli
de¤erlendirmek aç›s›ndan önemli olacakt›r. Sigorta sektörü, sigorta bilincinin
yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve hizmet kalitesinin artt›r›lmas› ile sigortan›n tabana yay›lmas›n›
hedeflemekte ve bu amaçla orta ve uzun vadeli çal›ﬂmalar planlamaktad›r.
Türk sigorta sektöründe 2007 y›l›ndan itibaren yap›lan yasal düzenlemeler
sektörün yasal altyap› anlam›nda eksiklerini büyük ölçüde gidermiﬂ ve AB
mevzuat›yla uyumlu hale gelmiﬂtir. Önümüzdeki dönemde de yaﬂanan geliﬂmeler
çerçevesinde düzenlemelerde güncellemeler yap›lmas› beklenmektedir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerde sigortac›l›k alan›nda önemli bir paya sahip olan ve ülkemizde
de yak›n gelecekte geliﬂmesi öngörülen sorumluluk sigortalar› ve finansal kay›plar
sigortalar› gibi sigorta dallar›nda yasal altyap›n›n tamamlanmas› ve uygulamada
yaﬂanan aksakl›klar›n giderilmesi öncelikli hedefler aras›ndad›r. Di¤er taraftan
hayat sigortac›l›¤›n›n daha iyi mevzuat altyap›s› ile yayg›nlaﬂt›r›lmas› yönünde
yap›lan çal›ﬂmalar h›z kazanm›ﬂt›r.
Kamu otoritesi Türk sigorta sektörünün geliﬂimi ve uluslararas› standartlara uygun
hale getirilmesi yönünde geçti¤imiz y›llarda yapt›¤› tüm çal›ﬂmalar ve mevzuat
düzenlemeleri ile ﬂirketlerimiz halihaz›rda devam ettirdikleri reklam kampanyalar›
ve Birli¤imizin halk›m›zdaki sigorta bilincini geliﬂtirmek ad›na yapt›¤› bilinçlendirme
çal›ﬂmalar› ile sektörün tüm aktörleri üzerlerine düﬂen görevleri yerine getirmeye
devam etmektedirler.
Öngörülen hedeflerin gerçekleﬂmesi ile birlikte sigorta sektörünün Gayri Safi
Yurtiçi Has›la içindeki pay›n›n geliﬂmiﬂ ülkeler seviyesine ulaﬂmas› amaçlanmaktad›r.
Bu kapsamda 2023 y›l›nda Türk sigorta sektörünün toplam prim üretimin en az
20 milyar dolar seviyesine ulaﬂaca¤› öngörülmektedir.
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Hüseyin Erkan*

2023’TE ‹STANBUL
B‹R F‹NANS MERKEZ‹

Cumhuriyetimizin 100. y›l›n› kutlayaca¤›m›z 2023 y›l›nda sermaye piyasas› sektörü
olarak, ülkemizin hedef koydu¤u ideallere ulaﬂmak yönünde tüm gücümüzle
çal›ﬂmaktay›z. Bu çerçevede sektörümüzün mevcut durumu ve hedefleri üzerinde
bir de¤erlendirme yapmadan önce, genel bir durum analizi yapman›n do¤ru
olaca¤› düﬂüncesindeyim.
Ülkemizde 2001 y›l›nda baﬂ gösteren ekonomik krizin etkileri çok a¤›r olmuﬂ
ve finans sektöründen reel sektöre kadar her kesimi derinden etkilemiﬂtir. Bu
olumsuz etkiler, al›nan tedbirler ve istikrarl› makro ekonomik politikalar
do¤rultusunda ortadan kalkmaya ve ekonomimiz h›zla ilerlemeye baﬂlam›ﬂt›r.
Bu ilerleme döneminde, global piyasalarda ortaya ç›kan d›ﬂ kaynakl› kriz, özellikle
2008 y›l›ndan itibaren tüm dünyay› etkisi alt›na alm›ﬂt›r. Ülkemiz, 2001 y›l›nda
yaﬂad›¤› krizden edindi¤i tecrübeler ve o dönemde finans piyasas›na yönelik
ald›¤› önlemlerin de yard›m›yla global krize di¤er ülkelere oranla daha haz›rl›kl›
yakalanm›ﬂ ve krizin etkilerinin hafiflemesiyle birlikte de ülkemiz ekonomisi
h›zla öne ç›kan ülkelerin baﬂ›nda gelmiﬂtir. 2010 y›l›n›n baﬂ›nda üç ayr›
derecelendirme kuruluﬂunun ülkemizin notunu yükseltmesi ve çok k›sa bir süre
önce de yine bir derecelendirme kuruluﬂunun ekonomimizin görünümünü
* ‹MKB Baﬂkan›
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dura¤andan pozitife çevirmesi, IMF ve OECD’nin önümüzdeki dönemde Türkiye
ekonomisinin en h›zl› büyüyecek ekonomiler aras›nda ilk s›ralarda olaca¤›n›
ifade etmeleri geliﬂme potansiyelimizin önemli göstergelerdir.
Ülkemizin sahip oldu¤u potansiyeli daha fazla aç›¤a ç›karabilmesi ise hiç ﬂüphesiz
etkin iﬂleyen bir finans piyasas›n›n varl›¤›na ba¤l›d›r. Finans piyasalar›, ülkelerin
kalk›nmalar›nda önemli bir fonksiyona sahip olan ve tasarruf sahiplerinin
birikimlerinin sisteme kazand›r›lmas›na arac›l›k ederek yat›r›mlar›n finanse
edilmesini sa¤layan, dolay›s›yla da ekonominin canlanmas›n› ve büyümesini
ivmelendiren bir güce sahiptir. Bu kapsamda, finans piyasalar›n›n büyümeye
arac›l›k etme gibi oldukça önemli bir rolü bulunmakta ve bu fonksiyonun yerine
getirilmesinde uzun vadeli fonlara eriﬂimi sa¤layan sermaye piyasalar› gittikçe
kritik bir öneme sahip olmaya baﬂlamaktad›r.
Bu çerçevede, baﬂkan› oldu¤um ve 2010 y›l›nda kuruluﬂunun 25. y›l›n› kutlayan
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›, insan yaﬂam› için bile çok k›sa bir süre olan
25 y›l içinde çok büyük bir geliﬂme kaydederek finans piyasam›z›n önemli ve
güçlü kurumlar›ndan birisi haline gelmiﬂtir. Borsam›z kuruluﬂundan bugüne
kadar halka arzlarla ekonomiye 49 milyar ABD dolar› fon sa¤lam›ﬂt›r. Piyasalar›m›zda
340’a yak›n ﬂirketin hisse senedi, 12 adet “Borsa Yat›r›m Fonu”, 22 adet “Arac›
Kuruluﬂ Varant›” iﬂlem görmektedir. Bugün 1 milyonun üzerinde yat›r›mc› sermaye
piyasam›z›n sundu¤u imkânlardan faydalanmaktad›r. 2010 y›l›nda hisse senetleri
piyasam›zda 426 milyar ABD dolar›, tahvil ve bono piyasas›nda ise 2,3 trilyon
ABD dolar› iﬂlem hacmi gerçekleﬂmiﬂtir. Bununla birlikte ‹MKB, gerek teknik
altyap›s›, gerekse yetiﬂmiﬂ insan gücü itibariyle bu rakamlar›n çok ötesindeki
hedefleri rahatl›kla gerçekleﬂtirebilecek kapasitede bulunmaktad›r.
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Türk sermaye piyasas› hakk›nda genel bir de¤erlendirme yapmak gerekirse,
sermaye piyasam›z gerek kurumlar›n tabi olduklar› mevzuat ve hukuki altyap›,
gerekse borsalar›n iﬂleyiﬂ ve teknolojik altyap›s› aç›s›ndan son derece geliﬂmiﬂ
ve dünya standartlar›nda bir yap›ya sahiptir. Piyasalar›m›zda gerçekleﬂtirilen
iﬂlemlerin takas›n›n yap›ld›¤› ‹MKB Takas ve Saklama Bankas› A.ﬁ. ile menkul
k›ymetlerin kayden izlendi¤i Merkezi Kay›t Kuruluﬂu, gerek teknolojik altyap›
gerekse yetiﬂmiﬂ insan gücü aç›s›ndan benzerlerinin aras›nda ön s›ralarda yer
almaktad›r. Benzer ﬂekilde, ülkemizin ilk organize vadeli iﬂlemler piyasas› olan
Vadeli ‹ﬂlem ve Opsiyon Borsas› A.ﬁ. de kuruluﬂundan itibaren k›sa bir süre
geçmiﬂ olmas›na karﬂ›n, iﬂlem hacmi olarak önemli geliﬂme kaydetmiﬂ ve
yat›r›mc›lara riskten korunma imkanlar› elde etme konusunda yeni bir kap›
açm›ﬂt›r. Di¤er taraftan, yat›r›mc›lar›n finans piyasalar›ndaki iﬂlemlerine arac›l›k
eden kurumlar›m›z da Sermaye Piyasas› Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde
kaliteli iﬂgücüne, yeterli teknik donan›m ve kontrol mekanizmalar›na sahip
bulunmaktad›rlar. Bunlar›n yan› s›ra, yasal sistemimize yat›r›mc›lar› koruma fonu,
tedrici tasfiye, müﬂteri ismine saklama, yat›r›mc› blokaj› ve sermaye yeterlili¤i
gibi çok say›da güvenlik unsuru da yerleﬂtirilmiﬂ bulunmaktad›r. Tüm bunlar›n
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ötesinde kurumlar›m›z, sermaye piyasalar›na iliﬂkin mevzuat düzenlemelerini
Avrupa Birli¤i müktesebat› ve dünya standartlar› ile uyumlaﬂt›rmak konusunda
özen göstermektedirler.
Sermaye piyasalar›n›n ülkemizde son 25 y›lda kat etmiﬂ oldu¤u mesafe memnuniyet
verici olmakla birlikte asla yeterli de¤ildir. Bugün ‹stanbul Sanayi Odas›’n›n ilk
1.000 ﬂirketinden sadece 120’si halka aç›lm›ﬂ bulunmakta ve borsada iﬂlem
görmektedir. Bu tespit di¤er bir yönüyle de önümüzdeki döneme iliﬂkin sahip
oldu¤umuz potansiyelin büyüklü¤ünü göstermektedir. Halka aç›k ﬂirketlerimizin
piyasa de¤erini ülkemizin Gayri Safi Yurtiçi Has›las›na oranlad›¤›m›zda, dünya
ortalamas›n›n alt›nda kald›¤› görülmektedir. Benzer bir durum borçlanma araçlar›
aç›s›ndan da karﬂ›m›za ç›kmaktad›r. Repo iﬂlemleri aç›s›ndan dünyan›n en aktif
piyasalar›ndan birine sahip olmam›za karﬂ›n özel sektörün tahvil/bono ihrac›
yoluyla kaynak temini çok s›n›rl› kalm›ﬂt›r. Özellikle son y›llarda faiz oranlar›n›n
düﬂmesiyle birlikte ﬂirketlerimizin borçlanma araçlar› ihrac›nda art›ﬂ olaca¤›n›
beklemekteyiz. Sahip oldu¤umuz bu potansiyeli hakk›yla de¤erlendirebilmek
amac›yla Sermaye Piyasas› Kurulu ve ilgili di¤er tüm kurumlarla birlikte yo¤un
çal›ﬂmalar yürütmekteyiz. Bu çerçevede, 2010 y›l›nda ﬂirketlerin halka aç›lmalar›
için gerekli koﬂullar önemli ölçüde serbestleﬂtirilmiﬂ, halka arz prosedürleri
basitleﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca SPK, TOBB, TSPAKB ve ‹MKB aras›nda 2008 y›l›nda
imzalanan ‹ﬂbirli¤i Protokolü ile Halka Arz Seferberli¤i baﬂlat›larak, ülkemizin
çeﬂitli illerinde toplant›lar düzenlenmiﬂ, halka arz konusunda hem ﬂirketler hem
de yat›r›mc›lar nezdinde bir fark›ndal›k yarat›lmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar
sonucunda, 2001 y›l›ndan bu yana ilk defa bu y›l halka arzlarda oldukça baﬂar›l›
bir y›l yaﬂanm›ﬂ ve biri yabanc› olmak üzere 22 ﬂirketin halka arz› ile 3 milyar
TL’nin üzerinde bir kaynak ekonomiye aktar›lm›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra, 15 ﬂirketimiz
de toplam 1,9 milyar TL nominal tutarl› borçlanma arac› ihraç etmiﬂtir.
F›rsat olarak gördü¤ümüz bir di¤er alan da uluslararas› arenadaki yerimizdir.
Ülkemiz co¤rafi olarak sahip oldu¤u stratejik önemdeki konumunu finans piyasalar›na
yans›tma ve küresel bir finans merkezi olma yolunda önemli ad›mlar atmaktad›r.
Bu kapsamda, ‹stanbul’un Uluslararas› Finans Merkezi olarak yap›land›r›lmas›
projesi, sektör olarak önümüzdeki en önemli f›rsatt›r. Sermaye piyasas› sektörünün
tüm kurum ve kuruluﬂlar› bu hedefe yönelik gerekli çal›ﬂmalar› baﬂlatm›ﬂt›r. ‹MKB
olarak biz de bu hedefe dönük olarak bölgesel borsalarla iﬂbirliklerini geliﬂtirme
ve ortak platformlar oluﬂturma yönünde yo¤un çaba harcamaktay›z. Bu çerçevede,
Yunanistan Borsas› ile ortak endeks oluﬂturulmas›, Avrasya Borsalar Federasyonu’nun
baﬂkanl›¤›n›n yürütülmesi, ‹slam Ülkeleri Menkul K›ymet Borsalar› Forumuna
liderlik yap›lmas›, Dünya ve Avrupa Borsalar Federasyonlar›nda aktif görevler
al›nmas› gibi önemli faaliyetlere imza atm›ﬂ bulunuyoruz.
Önümüzdeki dönemde ise, sahip oldu¤umuz avantajlar› ve f›rsatlar› iyi
de¤erlendirerek yeni kazan›mlar elde etmek istiyoruz. 2023 y›l›nda ülkemizin
dünyan›n en büyük ilk 10 ekonomisi aras›nda yer almas›na yönelik hükümetimizin
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genel hedefini sektörümüz de paylaﬂmaktad›r. Bu hedef ve yürütülmekte olan
çal›ﬂmalar do¤rultusunda, 2023 y›l›nda ‹stanbul’u uluslararas› bir finans merkezi
olarak görece¤imizi düﬂünüyorum. Bu merkezin odak noktas›nda ise 1.000
ﬂirketin iﬂlem gördü¤ü ve nüfusumuzun % 10’una tekabül eden 7,5 milyon
yat›r›mc›n›n iﬂlem yapt›¤› ‹MKB’nin yer almas› en büyük arzumuz ve hedefimiz.
Hiç ﬂüphesiz 2023 y›l›nda ‹stanbul’u uluslararas› bir finans merkezi olarak
hedefliyorsak bunun gereklerini de yerine getirmemiz gerekiyor. Uluslararas› bir
finans merkezi, yerli ve yabanc› tüm yat›r›mc›lar›n ihtiyaç duyabilece¤i her türlü
finansal ürünün düzenli ve güvenilir bir ortamda iﬂlem görebilece¤i piyasalara
sahip olmal›d›r. Bu kapsamda, mevcut piyasalar›m›za derinlik kazand›rmam›z,
ürün çeﬂitlili¤ini art›rmam›z ve farkl› risk-getiri profiline sahip ürünleri piyasalar›m›zda
iﬂleme açmam›z gerekmektedir. Piyasalar›m›zda hisse senetleri, tahvil gibi
geleneksel ürünler d›ﬂ›nda çeﬂitli risk ve getiri beklentilerine hitap eden türev
ürünler de yer almal›d›r. Yine ürün zenginli¤imizi artt›rmak ve farkl› beklentilere
sahip yat›r›mc›lara hitap edebilmek için, özellikle Körfez ülkelerinde yer alan,
‹slami finans ürünlerine yat›r›m yapmak isteyen yat›r›mc›lara yönelik ürünleri
de vakit geçirmeden yasal altyap›s›n› oluﬂturarak geliﬂtirmeli ve piyasalar›m›zda
iﬂlem gördürmeye baﬂlatmal›y›z.
Bu çerçevede önümüzdeki dönemdeki öncelikli hedefimiz, ortak bir teknoloji
platformu oluﬂturmaya önderlik etmek suretiyle Türk sermaye piyasas›nda spot
ve vadeli piyasalarda iﬂlem gören ürünlere tek bir eriﬂim noktas›ndan ulaﬂ›lmas›n›
sa¤layarak al›m-sat›m ve takas›n›n yap›labilmesine imkân vermek ve böylece
Türk sermaye piyasas›na dünya ölçe¤inde bir rekabet avantaj› kazand›rmakt›r.
Di¤er taraftan, 2023’te 1.000 ﬂirketin Borsam›zda iﬂlem görmesi hedefine yönelik
baﬂlatt›¤›m›z “Halka Arz Seferberli¤i” çal›ﬂmam›z, gerek sektörden gerekse
devletten önemli destek görmektedir. Bu konudaki çal›ﬂmalar›m›z, hedefe ulaﬂana
kadar ivmelenerek devam edecektir. Piyasan›n sadece arz yönünü de¤il, talep
yönünü de geliﬂtirmek için çal›ﬂmalar yapmak bir baﬂka hedefimizdir. Bu
kapsamda, 2011 y›l›nda, SPK ve piyasan›n ilgili kurumlar›n› da yan›m›za alarak
“Yat›r›mc› Seferberli¤i”ni baﬂlataca¤›z. Biz bu çal›ﬂmalar›m›z› sürdürürken,
uluslararas› merkez olma hedefinin gere¤i olarak yat›r›mlara yönelik vergilendirme
ve di¤er maliyet unsurlar›n›n da rakiplerimizle rekabet edebilecek düzeyde
tutulmas› gerekmektedir.

178

Tüm bu geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda düﬂünüldü¤ünde, ülkemizin finans alan›ndaki kalbi
say›lan ‹stanbul, 2023 y›l›nda her türlü ihtiyaca yönelik ürün çeﬂitlili¤i, 7/24
esas›na uygun olarak çal›ﬂan ve etkin iﬂleyen piyasalar›, yerli ve yabanc› çok
say›daki yat›r›mc›n›n ihtiyac›n› karﬂ›layabilecek zenginli¤i ile uluslararas› bir
finans merkezi olabilecek potansiyele sahiptir. Yeter ki sermaye piyasas› kurumlar›
olarak bizler, düzenleyici kurumlar›m›z ve hükümetimiz hep birlikte bu hedefe
yürüyelim ve bunun gereklerini geç kalmadan yerine getirebilelim.
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Selahattin Esim*

YAZILIM VE B‹L‹ﬁ‹M H‹ZMETLER‹
‹HRACATI VE 2023 V‹ZYONU

SEKTÖR POTANS‹YEL‹
Ülkemizin sahip oldu¤u kaynaklara bakt›¤›m›zda, Türkiye’nin ciddi ve ›srarl›
politikalar izlemesi halinde 2023 y›l›na kadar yaz›l›m alan›nda 50 milyar dolar
ihracat hedefine ulaﬂmam›z›n mümkün oldu¤unu düﬂünüyorum. Söz konusu
hedefin nas›l gerçekleﬂebilece¤i hakk›nda konuyu biraz aç›p bu iddial› hedefi
neye dayand›rd›¤›m›z› aç›klamam›z gerekiyor.
2023 y›l›nda ulaﬂ›lmas› düﬂünülen 500 milyar dolarl›k ihracat hedefini
yakalayabilmemiz için biliﬂim hizmetleri ve yaz›l›m sektörünün önünde her y›l
Türkiye’nin büyüme oran›ndan daha yüksek bir oranda büyüme potansiyeli
mevcuttur. Giriﬂimcilerin, di¤er sektörlerden daha düﬂük yat›r›m sermayeleri ile
k›sa sürede katma de¤eri çok yüksek yaz›l›m ürünleri üretmesi mümkündür.
Üniversitelerin, iﬂ dünyas›n›n, STK’lar›n ve bu konu ile ilgili bürokratlar›n konuya
sa¤l›kl› ve somut çözümlerle yaklaﬂma iradesi sergilemesi halinde, Türkiye bu
hedefleri gerçekleﬂtirebilecek bir potansiyele sahiptir. Biz ﬂunu iddia ediyoruz:
Türk yaz›l›m sektörünün önündeki engel küresel rekabet ve di¤er ülkeler de¤il,
bizatihi Türkiye’nin kendisidir. Biliﬂim hizmetlerinin bir türlü hak etti¤i de¤eri
göremedi¤i ve sadece fiyat bazl› rekabetin iç piyasay› olumsuz etkiledi¤ini
düﬂünürsek tek ç›k›ﬂ yolu d›ﬂ pazarlara aç›lmaktan geçmektedir.
* MÜS‹AD Araﬂt›rmalar ve Yay›n Komisyonu Baﬂkan›; Esim Yaz›l›m Genel Müdürü.
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Türkiye’nin 50 milyar dolar biliﬂim hizmetleri ve yaz›l›m ihracat› potansiyeli ve
2,5 milyon insana istihdam sa¤lama kapasitesi vard›r. Bu istihdam›n sa¤lanmas›nda
üniversiteler yetersiz kalaca¤› için aç›¤›n süratle özel e¤itim kurumlar› taraf›ndan
kapat›lmas› gerekmektedir. Bu istihdam kapasitesi, Avrupa ülkelerinin ortalamas›
olan % 3,9 ile örtüﬂmekte olup Türkiye’nin son y›llarda gösterdi¤i geliﬂme göz
önüne al›nd›¤›nda uzak bir hedef de¤ildir. Ülkemizde ciddi bir biliﬂimci aç›¤›
söz konusuyken, özellikle gençlerimizin bu alana yöneltilmeleri iﬂsizlik sorununa
çözüm üretilmesi anlam›nda büyük önem taﬂ›yor. Yap›lan tüm araﬂt›rmalar,
biliﬂim sektöründe bir kiﬂi için istihdam yaratman›n 5.000 dolar civar›nda bir
yat›r›m gerektirdi¤ini ortaya koyuyor. Di¤er sektörlerde ise bu rakam 30.000
dolar ile 50.000 dolar aras›nda de¤iﬂebiliyor. Tam burada, ‹ﬁKUR’un e¤itim
kurumlar›na destek vermesi için acilen bir fon oluﬂturulmas› ve sürecin ciddi
anlamda takip edilmesi gerekmektedir.
Türkiye’de biliﬂim sektörü büyük oranda ithalata dayal› ve donan›m a¤›rl›kl›
olarak büyümüﬂtür. Avrupa ve Amerika pazarlar›ndaki sektör da¤›l›m›nda katma
de¤er olarak görülmesi gereken yaz›l›mlar ve hizmetler ortalama pazar›n % 60’›n›,
donan›m ise % 40’›n› oluﬂturmaktayken, Türkiye’de bu oran % 20 ve % 80 olarak
gerçekleﬂmektedir.

F‹RMA YETERL‹L‹KLER‹
Türk biliﬂim hizmetleri sektöründe yer alan firmalar›n önündeki en büyük
sorunlardan birisi kalite ve sertifikasyon konusudur. Baﬂar› ve süreklilik kaliteli
bir ürüne ba¤l›d›r. Tarife d›ﬂ› engel olarak CMMI belgesinin firmalar›n d›ﬂ pazarlara
giriﬂlerinde büyük kazan›mlar sa¤lad›¤› bilinmektedir. Yaz›l›m firmalar›n›n
genellikle ISO 9000 belgelerine sahip olduklar› fakat CMMI, SPICE gibi belgelere
sahip olmad›klar› görülmektedir. Firmalar›n bu standart belgelere sahip olmalar›
için devlet deste¤i artt›r›lmal›d›r.
‹kinci büyük sorun ise yurtd›ﬂ›nda Türk bankalar›n›n teminat konusunda biliﬂim
hizmeti üreten firmalara yard›mc› olmamas›d›r. Bu konuda Ziraat Bankas› ve
di¤er kamu bankalar›n›n stratejik olarak belirlenmiﬂ ülkelerde, en son Suudi
Arabistan’›n Cidde ﬂehrinde oldu¤u gibi ﬂubeler açmas› h›zland›r›lmal›d›r. Ayr›ca
Ziraat Bankas› gibi kamu bankalar›n›n rehabilite edilerek sat›lmas› fikri son derece
yanl›ﬂt›r ve e¤er böyle bir strateji varsa bundan vazgeçilmesi bir kazan›m olacakt›r.
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Türkiye’de Rekabet Kurumu bünyesinde bir “biliﬂim etik kurulu” kurularak
ülkemizin etik de¤erlere önem verdi¤i ve haks›z rekabet eden firmalar hakk›nda
ﬂikâyetlerin ve takibatlar›n yap›laca¤›n› vurgulayan bir sistem oluﬂturulmal›d›r.
Ülkemizde bir referans sisteminin eksikli¤i gözlenmekte olup, haks›z kazanç elde
eden firmalar hakk›nda y›llarca süren davalar sonucunda hak sahibinin ma¤duriyeti
bir türlü giderilememekte ve tabiri caizse “at› alan Üsküdar’› geçmektedir”.
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Tekstil sektöründe buna benzer bir kurul olmad›¤› için, yurtd›ﬂ›na aç›lan baﬂar›l›
firmalarda çal›ﬂanlar kendi çal›ﬂt›klar› firmalar›n müﬂteri portföylerini çalarak
ﬂirketin karﬂ›s›na daha düﬂük fiyat politikas› ile ç›km›ﬂlar ve gücün bölünmesine
neden olmuﬂlard›r. Böylelikle bu sektör d›ﬂar›daki rakiplerle u¤raﬂaca¤›na kendi
ülkesinde kendi içinden ç›kan ve etik kurallara uymayan haks›z bir rekabet ile
u¤raﬂ›rken, gün geçtikçe sektörün içinde yer alan firmalar topyekûn pazarlar›
kaybetme noktas›na gelmiﬂlerdir. Devletin vermiﬂ oldu¤u teﬂvikler yurtd›ﬂ›nda
müﬂteri kapma sevdas›na düﬂen ve hiçbir etik kural› olmayan yeni küçük firmalar
taraf›ndan fiyat indirimi olarak uyguland›¤› için, tekstil sektörü teﬂvikleri do¤ru
kullanamam›ﬂ ve maliyetleri yüksek oldu¤u için fiyat rekabetinde dezavantajl›
duruma düﬂmüﬂtür.

DEVLET DESTEKLER‹
Biliﬂim içinde önemli bir yere sahip olmas› gereken yaz›l›m sektörü, devlet
taraf›ndan bir türlü hak etti¤i deste¤i görememekte ve teknoparklar d›ﬂ›nda
hiçbir vergi indiriminden yararlanamamaktad›r. Elde edilen gelirin teknopark
d›ﬂ›na ç›kart›lmas› esnas›nda da stopaj vergisi ile karﬂ› karﬂ›ya kal›nmaktad›r.
Yaz›l›m üretimi esnas›nda donan›mlar ve özel cihazlar d›ﬂ›nda hammadde
kullan›lmad›¤› ve giderler kabul edilmedi¤i için elde edilen gelirin büyük bir
k›sm› vergi olarak devlete geri dönmektedir. Yaz›l›m sektöründe çal›ﬂan elemanlar›n
yüksek maaﬂlar almas› nedeni ile SGK ve vergi oranlar› da çok yüksektir. Maalesef
bu sektörde SGK bildirgeleri di¤er birçok sektörde oldu¤u gibi asgari ücret
üzerinden yap›lamamaktad›r. Yaz›l›m sektörüne uygulanacak vergi indirimleri
istihdam› artt›raca¤› gibi tüm giderlerin kanunen kabul edilmesi de ekonomiye
kay›tl› bir girdi sa¤layacakt›r.
Avrupa, art›k çal›ﬂanlar›n kendi sa¤l›k sigortalar›n› özel ﬂirketlere yapt›rmalar›n›
kabul ve teﬂvik ederken ülkemizde halen zorunlu BA⁄KUR ve SSK prim sistemi
bulunmaktad›r. Devlete ödenen yüksek prim rakamlar›na bakt›¤›m›zda özel
sektörde hem bireysel emeklilik ve hem de sa¤l›k hizmetleri sigortas› çok daha
düﬂük maliyetlere yap›labilir durumdad›r.
Ülkemizin teknolojide inovasyon at›l›m›n› gerçekleﬂtirmesi için önemli bir rol
verilmiﬂ olan TÜB‹TAK maalesef özel sektörle olan iliﬂkilerini geliﬂtirememiﬂtir.
Baz› iﬂlerin bürokrasi çark›na tak›lmadan yürümesi için bu kurumun içine özel
sektörden deneyimli ve bilgili kiﬂilerin atanmas› gerekmektedir. ‹ﬂ dünyas›na
bak›ﬂ aç›s› ancak bu ﬂekilde de¤iﬂebilir. TÜB‹TAK özel sektörle rekabet etmemeli
ve özel sektörün önünü aç›c› politikalar geliﬂtirmelidir. Üniversite-sanayi iliﬂkilerinin
geliﬂtirilmesi için yeterli politikalar üretilmemiﬂtir. Üniversite, sanayinin çok
gerisinde kald›¤› için istenen teknolojileri üretememekte ve iﬂ dünyas›ndan
sponsor firma bulamamaktad›r.
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TÜB‹TAK desteklerindeki hakemlik müessesi akademisyenler için bir gelir kap›s›
olmaktan ç›kar›lmal› ve projeler sadece bilimsel aç›dan de¤il finansal ve pazar
bulabilme aç›s›ndan da incelenmelidir. Projeler yeterince incelenmeden yüzeysel
raporlar verilerek üretilecek birçok fikir daha do¤madan çöpe at›lmaktad›r.
Hakemlik kurumu akademisyenlerin tekelinde olmamal›d›r. Bu müessese içinde
iﬂletmeci, pazarlamac›, finansç›, proje yöneticisi gibi özel sektörde deneyim
kazanm›ﬂ tecrübeli kiﬂilerin bulunmas› projelerin daha do¤ru de¤erlendirilmesini
sa¤layacakt›r.
Ar-Ge politikalar› Türkiye’nin kanayan yaras›d›r. Özel sektör bu çal›ﬂmalar için
finans yetersizli¤i içinde k›vranmakta ve bir türlü gerçek Ar-Ge çal›ﬂmas›na
kaynak ay›ramamaktad›r. Türkiye’deki risk sermayesi kaynaklar› bile yabanc›lar›n
tekelinde kalm›ﬂt›r. Bu ülkede, genç insanlar›n ürettikleri güzel fikirler de yurtd›ﬂ›
kaynakl› yat›r›m ﬂirketleri taraf›ndan sat›n al›nmakta ve ilerde oluﬂabilecek büyük
gelirler temlik alt›na al›nm›ﬂ olmaktad›r. Bankalar›n, yap›lan KOSGEB desteklerini
bile KOB‹’lerin bankaya olan borçlar›n› bu desteklerden kullanacaklar› kaynaktan
kapatmalar›n› taahhüt etmelerini ﬂart koﬂarak arac›l›k etti¤i bir ülkede yaﬂ›yoruz.
Büyük bankalar›m›zdan birisi haz›rlam›ﬂ oldu¤u kurnazca strateji ile KOSGEB
desteklerinin büyük bir bölümünü ele geçirerek verilen destekleri kendine daha
yüksek faizle nemaland›raca¤› kaynak oluﬂturma uyan›kl›¤›na dönüﬂtürmüﬂtür.
Devletin iyi niyetle verdi¤i deste¤in bankan›n fonlar›na akmas› ile KOB‹’ler yine
ihtiyaçlar› olan nakit paraya kavuﬂamam›ﬂlard›r.

SEKTÖRÜN GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER‹
Türkiye’de biliﬂim sektörünün montaj seviyesinde kalmas›n›n ana sebeplerinden
birisi de Türkiye’ye entegre devre üretme teknolojisinin getirilmemiﬂ olmas›d›r.
Çok basit bir örnek vermemiz gerekirse; aç›ld›¤› zaman müzik çalabilen bir tebrik
kart›n›n içinde kullan›lan entegreyi bile yapmakta d›ﬂa ba¤›ml›y›z.
Türkiye IC teknolojisine sahip olmad›¤› sürece biliﬂimin yurtiçi has›laya katk›s›
çok etkisiz kalacakt›r. IC teknolojisi biliﬂim sektöründeki üretimi artt›rd›¤› gibi
birçok yan sektörün modern teknolojilere geçmesinde ve geliﬂmesinde de katk›da
bulunur. Özellikle makine sektörü, yurtd›ﬂ›nda üretilen ve kimi zaman patent
haklar› devreye sokularak baz› ülkelere yap›lan ihracata k›s›tlama getirilen entegre
devreler kulland›¤› için, Türkiye’de oluﬂturulacak bir üretimle bu engeller de
aﬂ›lm›ﬂ olacakt›r.
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2010 y›l›nda dünyada 1 trilyon dolarl›k toplam elektronik cihaz üretiminde 350
milyar dolarl›k bölümün IC ve yar› iletken sektörü taraf›ndan karﬂ›land›¤›na
bakarsak, bu üretim teknolojisinin gücü çarp›c› bir biçimde karﬂ›m›za ç›kar.
Japonya örne¤ine bakt›¤›m›zda IC teknolojisinin yurtiçi has›lan›n % 30-40’›n›
karﬂ›lad›¤›n› görmemiz bu sektörün ne kadar önemli oldu¤unu ortaya koyar.
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IC teknolojileri telif haklar› çok güçlü ﬂekilde korunmuﬂ oldu¤undan bir ülkeye
verilip verilmemesi stratejik bir karar olup Türkiye’nin bu konuda acilen milli
bir politika üretmesi ve özel sektörün önünü açmas› gerekmektedir.
Bu stratejik bilgi, dünyada kimi zaman siyasi olarak kontrol alt›nda tutulabilen
ülkelere verilmiﬂ veya Japonya ve sonras›nda Çin gibi ülkeler taraf›ndan bilgi
casuslu¤u yap›larak ele geçirilmiﬂtir. Bu teknolojiye sahip olan ülkeler ise telif
haklar›n› koruyamad›klar› için eninde sonunda iﬂbirli¤i yoluna giderek süreci
kontrol etmeye çal›ﬂm›ﬂlard›r. Bu teknolojinin al›nmas›nda devlet stratejik rol
oynamal› ve özel sektöre aktar›lmas›nda yapaca¤› devletler aras› anlaﬂmalarla
çeﬂitli güvenceler sa¤lamal›d›r. Ülkemizin halen kendi üretti¤i bir bilgisayar
markas›n›n olmamas›n›n ana nedenlerinden birisi budur. Kat›ld›¤›m›z seminerlerde,
yaz›lan raporlarda bu konuya ciddi olarak yaklaﬂ›lmad›¤›n› ne yaz›k ki müﬂahede
ediyoruz. Bizim biliﬂim sektörümüz, ithalatç› ve kolay para kazanma odakl›
oldu¤u sürece bu böyle devam edecektir. Üniversitelerin bilgisayar mühendisli¤i
bölümlerinde dahi, laboratuvar e¤itimlerinde haz›r devrelerden oluﬂan kartlar
kullan›lmaktad›r. Mikro iﬂlemci üreten firmalar›n üretilen prototip donan›mlar›n
üzerinde yaz›l›m simülasyonu yapacak yaz›l›m geliﬂtirme araçlar› bildi¤imiz kadar›
ile hiçbir teknik üniversitede mevcut de¤ildir. Bu e¤itimi almayan mühendis
pratikte tasar›m yaparken do¤al olarak haz›r olan devre kartlar›n› kullanarak
tasar›m yapmaya çal›ﬂacak veya tesadüfen bu sistemleri kullanan bir ﬂirkette
çal›ﬂma ﬂans› bulana kadar beklemek zorunda kalacakt›r.
Sektörün güçlü yönü ise h›zl› intibak etme ve çözüm üretme kabiliyetidir. Son
y›llarda devlet nezdinde üretilen projeler sektörün kendisini geliﬂtirmesini
sa¤lam›ﬂt›r. KOB‹’ler nezdinde ise biliﬂim kullanma oran› halen çok düﬂük olup
% 15 seviyesindedir.

SEKTÖRE YÖNEL‹K TEHD‹TLER VE FIRSATLAR
Sektöre yönelik tehditlerin baﬂ›nda, ülkemizde bir biliﬂim bakanl›¤›n›n olmamas›
gelmektedir. Böylelikle kanunlar di¤er bakanl›klar›n öncelikleri içerisinde arka
plana düﬂmekte ve sahipsiz kalmaktad›r. Bugün Avrupa’da birçok ülkede Biliﬂim
Bakanl›¤› oluﬂturulmas› s›cak bir gündem maddesidir. Bunun sebebi ise milyonlarca
Euro tutar›ndaki projelerin fiyasko ile sonuçlanmas›d›r. Devletin her birimi kendi
standartlar›n› oluﬂturmaya çal›ﬂmakta ve mükerrer kay›tlar oluﬂturularak israfa
yol aç›lmaktad›r. Bu projeler iyi yönetilmedi¤i için sorunlar ç›kmakta ve bu
sorunlar bir türlü çözülememektedir.
Kompleks biliﬂim projelerini yönetmek bir uzmanl›k iﬂi olup bilgi birikimi
gerektiren ve yönetilmesi zor süreçlerdir. Devletin oluﬂturdu¤u biliﬂim projeleri
büyümeye baﬂlad›¤› anda kontrolden ç›kmakta ve yönetilememektedir. Bürokrasi
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çark› ise ikinci büyük tehdit olarak önümüzde durmaktad›r. Bürokrasinin, biliﬂim
sektörü ve f›rsatlar› hakk›nda bilgi birikimi yok denecek kadar azd›r. Maliye
elemanlar›, yaz›l›m ihracat›nda herhangi bir fiziksel ürün olmad›¤›ndan verilen
hizmetler için kesilen faturalara ﬂüphe ile yaklaﬂmaktad›rlar. Çünkü geçmiﬂte
tak›l›p kald›klar› bir hayali ihracat sendromu halen önlerinde durmaktad›r.
Ülkemizin son y›llarda itibar›n›n artmas› tarihi f›rsatlar do¤urmaktad›r. Son on
y›lda yap›lan teknolojik geliﬂmeler biliﬂim sektörünün tecrübesinin artmas›na
katk›da bulunmuﬂtur fakat bu geliﬂim bizce yeterince de¤erlendirilmemektedir.
Tarihi f›rsatlar›n de¤erlendirilmesi yüksek kalitede biliﬂim hizmetlerinin ihracat›n›
kolaylaﬂt›racakt›r. Bunu sa¤lamak için devletin acilen özel sektörün önünden
çekilmesi ve geliﬂtirilmek istenen tüm projelerin özel sektöre devri sa¤lanmal›d›r.
Türk lojistik sektörünün çok iyi bir noktaya gelmesi ve kargo hizmetlerinin
yurtd›ﬂ›na taﬂ›nmas› yaz›l›m sektörü için bir f›rsat oluﬂturacakt›r. Taﬂ›nacak mallar›n
takibi ve taﬂ›ma süreçlerinin yönetilmesi ancak iyi bir IT altyap›s› ve özel yaz›l›m
uygulamas› ile mümkündür.
Sa¤l›k sektöründeki yap›lan reformlar ve bilgi teknolojilerine yap›lan yat›r›mlar
yaz›l›m sektörü için önümüzdeki dönemde yurtd›ﬂ›na daha yo¤un bir hizmet
ihracat›n› birlikte getirecektir. Firmalar›n bu aﬂamada kaliteli ürün ve hizmet
üretme bilinci ile hareket etmesi hem ülkemiz ve hem de sektörün gelece¤i
aç›s›ndan çok önemlidir.
Ülkemizde ulusal savunma sistemleri ihalelerinin Türk yaz›l›m sektörüne aç›lmas›
stratejik bir f›rsat do¤uracakt›r. Buna en yak›n örnek insans›z hava arac› geliﬂtiren
Türk firmas›n›n hak etmiﬂ oldu¤u de¤eri bulmamas›d›r. Bu sektör, ihracat
olanaklar› en yüksek potansiyellerden birine sahiptir. ‹hale ﬂartnamelerinin özel
sektör kat›l›m›n› teﬂvik edici mahiyette düzenlenmesi önümüzdeki on y›ll›k
süreçte, çok h›zl› katma de¤er üreten yaz›l›m sektörüne büyük destek sa¤layacakt›r.

GELECE⁄E DÖNÜK STRATEJ‹LER VE 2023 V‹ZYONU
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Gençlerin gelece¤in bilim adamlar› olarak yetiﬂebilmeleri, maddi anlamda da
tatmin olmalar› ile mümkündür. Bir ﬂark›c›n›n veya futbolcunun bilim adam›ndan
yüzlerce kat fazla para kazand›¤› bir ülkede çok az insan bilim adam› olup
araﬂt›rma yapmak ve yeni fikirler geliﬂtirmek için çal›ﬂ›r. Bilginin de¤erinin
olmad›¤› bir toplum olmaktan ç›k›p öncelikle telif haklar› kanununun ça¤›n
gereklerine uygun bir hale getirilip bilginin korunmas› ve hak etti¤i de¤eri bulmas›
sa¤lanmal›d›r. Kültür Bakanl›¤› nezdinde halen telif haklar›n›n ve üretilen fikirlerin
patent haklar›n›n korundu¤u bir bilgi bankas› kurulamam›ﬂt›r. Bilgi hak etmeyen
kiﬂilerin eline kolayca geçip paraya dönüﬂmekte ve fikri üreten insanlar bu
de¤erden yoksun kalmakta; mahkeme kap›lar›nda y›llar süren davalarda haklar›n›
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aramak zorunda kalmaktad›rlar. Türkiye süratle bilgiye de¤er veren bir topluma
dönüﬂmelidir.
2023 y›l›na kadar kalan 12 y›ll›k süre içerisinde yaz›l›m ve biliﬂim ihracat›n›n iyi
takip edilebilmesi için ihracatç› birlikleri içerisinde sadece biliﬂim sektörüne
yönelik özel birlikler acilen kurulmal›d›r. Yaz›l›m sektörü olarak yap›lan ihracatlar
ﬂu anda kay›t alt›nda de¤ildir. ‹nternet üzerinden indirilerek kullan›lan ve kredi
kart› ile ödenen birçok yaz›l›m ürünü bulunmas›na ra¤men bu gelirler ihracat
gibi görünmemektedir.
TOBB bünyesinde kurulan “Yaz›l›m Sektör Meclisi”nin dinamik bir ﬂekilde
sektörün sorunlar›n› araﬂt›r›p gerekli devlet birimlerine çözüm ve önerileri
aktarmas› sa¤lanmal›d›r.
Yaz›l›m sektörü stratejik bir sektör olarak kabul edilmelidir. Üzerinde bu kadar
çok konuﬂulan, devletin birimleri taraf›ndan fikir al›nan fakat stratejik hiçbir fikir
üretilmeyen bir sektör olmaktan ç›kart›lmal›d›r. Özel sektör ve STK’lar›n fikirlerini
paylaﬂabilecekleri proje ve fikirlerine yönelik dinamik çözümler üreten devlet
kurumu karﬂ›lar›nda mevcut de¤ildir.
Acilen bir Biliﬂim Bakanl›¤› kurulup baﬂ›na da iﬂ dünyas›n›n dinamiklerini
bilen, bilgi birikimi ve vizyonu yeterli olan birinin getirilmesi birçok sorununun
çözülmesini ve sektörün karﬂ›s›nda bir muhatap bulunmas›n› sa¤layacakt›r.

V‹ZYONA DÖNÜK TEMEL AMAÇ VE POL‹T‹KALAR
Maalesef, üniversiteler iﬂ dünyas›n›n dinamiklerinin çok gerisinde kald›lar ve
teknolojiyi yak›ndan takip edemiyorlar. Burada kendisini iyi yetiﬂtirmiﬂ de¤erli
hocalar›m›z› tenzih ederek iﬂ dünyas›n›n çok h›zl› geliﬂen dinamiklerinin bilimsel
bir yaklaﬂ›mla yakalanmas›n›n zor oldu¤unu vurgulamak istiyorum.
Amerika’da bile Ford fabrikalar›nda kullan›lan “Tam Zaman›nda Üretim” (JITJust In Time) adl› yöntem ancak 60 y›l sonra Harvard Üniversitesi’nin hocalar›
taraf›ndan teoriye dönüﬂtürülmüﬂtür. Bu durum sadece ülkemize has bir durum
de¤ildir.
E¤er bu böyle olmasayd›, halihaz›rda bulunan 25 teknoparktan birçok baﬂar›
öyküsü ç›kard› veya dünyan›n tan›nm›ﬂ teknoloji firmalar› Ar-Ge bölümlerini
Türkiye’de kurmak için yar›ﬂ›rlard›.
Okullarda, bilim ve teknoloji parklar›na, sanayi tesislerine geziler düzenlenerek
gençlerin bu alanlara ilgi duymalar› sa¤lanmal›d›r. Türkiye’de geziler hep turistik
veya tarihi amaçl› olup teknolojik geziler pek yayg›n de¤ildir. Türkiye’de s›f›r
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hata ile otomobil üreten fabrikalar›m›z› kaç ö¤renci görmüﬂtür, diye sorsak,
alaca¤›m›z cevap bizi ﬂaﬂ›rtmamal›d›r. Halbuki içinde mühendislik yetene¤i olan
bir çocu¤un, orada ilgisinin ilk tohumlar›n›n at›laca¤› bir ortam› görmekle vizyonu
de¤iﬂebilir. Japonya’da ilkö¤retim ö¤rencileri önce Hiroﬂima’ya götürülerek
ülkenin geçmiﬂinde derin bir yara olarak iz b›rakm›ﬂ atom bombas›n›n ülkeyi
nas›l çökertti¤i onlara gösterilir. Bu duygular› yaﬂayan çocuklar daha sonra
Shinkansen h›zl› trenine bindirilerek, ülkenin azimli çal›ﬂma sonucunda gelmiﬂ
oldu¤u teknolojik seviye onlara gösterilir. Böylelikle özgüvenlerinin artmas›
sa¤lanmak istenir.
Bugün Çin, uzay çal›ﬂmalar› ve di¤er teknolojilere milyarlarca dolar yat›r›m
yaparak elde edece¤i baﬂar› ile ‘ben bir teknoloji ülkesiyim’ imaj›n› oluﬂturmaya
çal›ﬂmaktad›r. Bu yumuﬂak güç politikas›, Çin’de üretilen teknoloji ürünlerine
güveni artt›rmaktad›r. Türkiye’nin bu do¤rultuda kendi uça¤›n›, otomobilini
üretme veya uzaya astronot gönderme gibi bir stratejik proje hedefi olmal›d›r.
Akademisyenlere belli bir süre özel sektörde çal›ﬂma veya özel sektörle birlikte
proje üretme ﬂart› getirilmelidir. Bilim adamlar›m›z›n özel sektörle proje geliﬂtirme
veya özel sektörün önüne Ar-Ge projeleri koyma özgüveni ancak bu ﬂekilde
geliﬂtirilebilir. Özel sektörden üniversitelere sponsorluk için sermaye ak›ﬂ›n›n
kolaylaﬂt›r›lmas› gerekmektedir. Sadece teorik bir dünyada yaﬂayan bilim adam›
nas›l prati¤e yönelik fikir üretebilir, öncelikle bunu sorgulamam›z laz›m. ‹ﬂe
alaca¤›m›z mühendislere matematik derslerinde ö¤renmiﬂ olduklar› diferansiyel
denklem veya üçlü integralin pratikte nerede kullan›labilir oldu¤una dair bir soru
yöneltti¤imizde, bugüne kadar bir tane do¤ru örnekleme yapan genç bir aday
ile karﬂ›laﬂmad›k desek herhalde abartmam›ﬂ oluruz. Matematikte Möbius
tranformasyonlar›n› ders olarak gören fakat uçaklar›n kanatlar›n›n yap›m›nda
kullan›ld›¤›n› bilmeyen mühendisler (uçak mühendisleri hariç) yetiﬂtiriyoruz. En
iyi okullardan mezun olan adaylar dahi bu konuda fikir sahibi de¤ilse uzay
araﬂt›rmalar›nda neden geri kald›¤›m›z veya kendi uça¤›m›z› halen neden
yapamad›¤›m›z kimseyi ﬂaﬂ›rtmamal›d›r. Ülkemizde e¤itim, haz›r teknolojileri
kullanmak üzere verilmektedir, ancak bu yanl›ﬂtan bir an önce vazgeçilmelidir.
Yurtd›ﬂ›ndaki tan›nm›ﬂ üniversitelerde ve firmalarda çal›ﬂan Türkler ancak çok
çekici vergi indirimleri ve uygun yat›r›m olanaklar› sa¤lan›rsa ülkelerine
döneceklerinden bu kap›n›n aç›lmas› teknoloji transferini h›zland›racakt›r. Tayvan
ve ﬂimdilerde Çin, bu politika ile yüzlerce mühendisin bulundu¤u ülkelerden
teknoloji transferi yapmalar›na olanak sa¤layarak bilgi aç›klar›n› süratle
kapatm›ﬂlard›r. Türkiye bu olana¤› geçmiﬂte yaﬂanan kötü tecrübelere bakarak
göz ard› etmemelidir. Her hata bir tecrübedir.
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kalacak ﬂekilde görmüﬂtür. Kümelenme politikalar› sektörel bazda olmal›d›r. Bilgi
belli bir yöreye hapsedilemeyecek kadar uçsuz bucaks›z bir kaynakt›r. Bizde
kümelenme kavram› tek bir üniversite, tek bir ﬂehir, tek bir teknopark, tek bir
hoca ve ekibi, k›sacas› her ﬂeyde tek olmak üzere kurulu oldu¤u için baﬂar›l›
olamamaktad›r. Toplum olarak birlikte çal›ﬂma, üretme ve paylaﬂma yetene¤imizi
h›zla canland›rmal›y›z.

ÖNCEL‹KLER VE UYGULAMA ÖNER‹LER‹
Uluslararas› yat›r›mlara öncelikli aday olan ‹stanbul, stratejik bir biliﬂim politikas›
ile yönetilmeli ve bütün uluslararas› ﬂirketlerin konuﬂlanmak istedi¤i konumunu
ön plana ç›kartabilecek bir stratejiye kavuﬂmal›d›r. Avrupa’daki 500 biliﬂim
ﬂirketinin yöneticilerine yönelik yap›lan bir ankette “Yaz›l›m üretimi konusunda
en çok hangi ülkeyle çal›ﬂmay› tercih edersiniz ve nedenleri nelerdir?” diye
soruldu¤unda çok çarp›c› bir istatistik ortaya ç›km›ﬂt›r: ‹lk akla gelebilecek cevab›n
“Hindistan” oldu¤u düﬂünebilir, fakat Çek Cumhuriyeti anketten birinci olarak
ç›km›ﬂt›r. Ülkeler aras›ndaki saat fark›, uçuﬂ süresi ve kültürel farklar parametre
olarak al›nd›¤›nda, gerçekten de Avrupal› bir biliﬂim yöneticisinin bir saat içerisinde
ulaﬂaca¤›, yar›m saatlik bir zaman fark› olan ve kültür olarak da kendisine daha
yak›n hissetti¤i bir ülkeyle çal›ﬂmak istedi¤i ortaya ç›km›ﬂt›r. Böyle bir yönetici
ayn› gün içerisinde toplant›lar›n› yap›p akﬂam evine dönmeyi tercih edebilir. Bu
aç›dan bak›ld›¤›nda ‹stanbul da ayn› konuma çok yak›nd›r. ‹stanbul, konumuyla
bir “biliﬂim ﬂehri” olmaya en yak›n adayd›r. Bu konuda çok geç kal›nm›ﬂ de¤ildir.
“Biliﬂim Vadisi Teknopark›” hiç vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir.
Bugün geldi¤imiz noktada, biliﬂimde M›s›r gibi geliﬂmekte olan bir ülkenin bile
gerisinde kald›¤›m›z› ne yaz›k ki müﬂahede ediyoruz. Türkiye’de pek çok al›ﬂveriﬂ
merkezi, gayri menkul yat›r›m› var ama dünya çap›nda bir tane teknopark ne
yaz›k ki yok. ‹stanbul gibi bir ﬂehirde teknoloji firmalar›na yönelik bir bilgi
teknolojileri altyap›s› olan “ak›ll› ofis binas›” bulunmuyor; olanlar da bir elin
parmaklar› kadar. Yap›lanlar ise hep rant gözetilerek muhakkak bir ﬂeyleri eksik
olarak yap›l›yorlar. Dünyada hiçbir yerde dört duvar boﬂ olarak teslim edilen
bir ofis mekân› bulamazs›n›z. Burada kiralad›¤›n›z ofisin içine bir sürü ölü yat›r›m
yap›p yar›n giderken de arkan›zda b›rakmak zorunda kal›yorsunuz. Bu büyük
bir israf. Dubai Internet City’de mükemmel bir ofis kiralayabilece¤iniz bir ücrete
size ‹stanbul’da hiçbir teknik altyap›s› olmayan dört duvar kiral›yorlar. Dubai
Internet City web sayfas›na gitti¤inizde orada yer alan firmalara göz atman›z,
çöle yak›n bir ortamda kurulan bir cazibe merkezine bile dünya çap›nda firmalar›n
nas›l itibar edece¤ini göstermesi aç›s›ndan çok önemlidir. Burada TOK‹ gibi
kuruluﬂlara rant sa¤lamaktan da öte çok önemli bir sosyal görev olarak özellikle
biliﬂim firmalar›n›n yerleﬂece¤i ve altyap›s› mükemmel olan ofis binalar› içeren
bir biliﬂim vadisi yapmak düﬂüyor.
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Türkiye’de kurulan teknoparklar›n ço¤u maalesef hep ﬂehirden uza¤a ve ulaﬂ›m›
zor yerlere kuruluyor. ﬁehirden uzak yerlerde giderlerin daha düﬂük olmas›
beklenirken kiralar ve personel giderleri çok daha yükseliyor. Ülkenin önünü
açacak teknoparklar›n kurgusu ve yola ç›k›ﬂ amac› tamamen rant üzerine kurulu
olmamal›d›r. Ufak bir örnek vermek gerekirsek, ayn› üniversite bünyesinde
teknopark kuruluyor ve ö¤renciye 5 TL’ye verilen yemek 25 metre ötedeki
teknopark binas›nda ayn› firma taraf›ndan 15 TL’ye sat›l›yor. Bunu anlamak
mümkün de¤il. Rant›n her ﬂeyin önüne geçti¤i bir ülkede, ﬂehir içindeki devlet
arazileri bu gibi ülkenin önünü açacak projelere tahsis edilmiyor. Bu zihniyet
de¤iﬂmelidir ve teknopark deyince ﬂehir d›ﬂ›na kurulan ücra yerler düﬂünülmemelidir.
Stad yaparken bile taraftarlar›n stada ulaﬂmalar› için metro yapmay› dahi ihmal
etmeyen devlet, ﬂehirden uzak ücra yerlerde teknoparklar oluﬂturup insanlar›n
buraya nas›l gelece¤i ile ilgili en ufak araﬂt›rmay› yapmay› dahi gelen ﬂirketlerin
düﬂünmesi gereken bir sorumluluk olarak görüyor. Nas›l olsa bu ﬂirketler servis
tutmak zorundad›rlar, diye düﬂünülüp büyük bir israf kap›s› aç›lm›ﬂ oluyor.
Futbolun bu ülkeye kazand›rd›¤› çok fazla bir katma de¤er olmad›¤› halde bu
ülkeye milyar dolarlar kazand›racak bir sektör için her nedense çok cimri
davran›l›yor. Biliﬂimcilerin minibüsçüler derne¤i kadar de¤eri olmad›¤›n› veya
etkin olmad›klar›n› görmek gerçekten üzücü bir durum.
Kurulacak olan “biliﬂim vadisi teknopark›”nda en az›ndan projelere kredi veren
bir bankac›l›k sisteminin olmas› gerekir. Burada önemli bir konu olan risk sermayesi
Türkiye’de % 100 garantili risk sermayesine dönüﬂünce güzel fikirleri olan insanlar
ipotek verecek bir birikime sahip de¤illerse bu fikir daha do¤madan ölmüﬂ oluyor.
Halbuki yurtd›ﬂ›nda öncelikle projeye kredi veriliyor. Amerika’da 10 tane ﬂirkete
1 milyon dolar yat›r›m yap›ld›¤›nda fizibilite etütleri sonucunda baﬂar›l› olma ﬂans›
en yüksek projelere yat›r›m yap›lmas›na ra¤men bunlardan 9 tanesinin zaten
hedefi yakalama ﬂans›n›n, bir risk içerdi¤i biliniyor. Bunun ad› gerçek risktir. Bu
yat›r›m yap›lan firmalardan bir tanesi muhakkak çok baﬂar›l› oluyor ve 100 milyon
dolarl›k bir baﬂar› yakaland›¤›nda büyük bir geri dönüﬂ oran› da sa¤lanm›ﬂ oluyor.
Riskin oldu¤u yerde kazanç vard›r prensibi iﬂte böyle gerçekleﬂiyor.

SEKTÖREL DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
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Özel sektörün önündeki en büyük engellerden birisi de devlet nezdinde kendilerini
geliﬂtirecek büyük projeler alamamalar›d›r. Bürokratlar çarp›k ihale sistemi ile
en ucuz fiyata biliﬂim projeleri yapt›rmay› hedeflediklerinden, projeler deneyimsiz
ve teknoloji yoksunu firmalara verilmekte, sonras›nda ise projelerin baﬂar›s›z
olmas›ndan özel sektör sorumlu tutulmaktad›r. Bürokratlar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u
yaz›l›m firmalar›na olan güvenlerini bu nedenle yitirme noktas›na gelmiﬂlerdir.
Yap›lan ihalelerde gereksiz birçok evrak istenmekte fakat ﬂirketlerin yeteneklerine
bak›lmamaktad›r.
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Örne¤in ‹ngiltere’de ﬂartnameler birkaç sayfay› geçmez. Yap›lacak iﬂ bellidir ve
bu iﬂe talip olan firmalar›n önü aç›larak bugün dünyada dev projeler alan yetenekli
biliﬂim firmalar›n›n ortaya ç›kmalar› sa¤lanm›ﬂt›r. ‹ngiltere’de geçmiﬂ dönemde
baﬂbakanl›k yapm›ﬂ olan Margaret Thatcher 1983 y›l›nda radikal bir karar alarak
devletin telekom ﬂirketini özelleﬂtirmeden önce iki özel firmaya telekomun sahip
oldu¤u tekelleri k›rarak iletiﬂim hizmetlerini satma yetkisini vererek rekabet etme
yeteneklerini geliﬂtirmelerini sa¤lam›ﬂt›r. Bu strateji, bugün dünyada O2 ve
Vodafone ad› ile iki dev ﬂirketin ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Özel sektöre büyük
devlet projeleri verilerek firmalar›n uluslararas› projeler alabilecek boyuta gelmeleri
sa¤lanmal›d›r. Devlet elindeki büyük kaynaklar› kullanarak özel sektörle kesinlikle
rekabet etmemeli ve kendi içinde yaz›l›m projeleri geliﬂtirme hevesinden
vazgeçmelidir.
Bu tür büyük projelerin nas›l bir dünya baﬂar› öyküsüne dönüﬂtü¤ü hakk›ndaki
en iyi örnek ise 1990 y›l›ndaki Amerikan Ulusal Bilim Vakf›’n›n (National Science
Foundation) dijital arﬂiv projesinin bugün tüm dünyada bilgiye eriﬂmek için
kullan›lan ve 200 milyar dolar de¤erinde Google ﬂirketini ortaya ç›karmas›n›
gösterebiliriz.
Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) 2004 y›l› verilerine göre Hindistan’›n toplam
ihracat ve hizmetinin % 13,68’i, ‹srail’in toplam ihracat ve hizmetinin % 4,38’i,
Finlandiya’n›n toplam ihracat ve hizmetinin % 3,15’i yaz›l›m ve BT servislerinden
oluﬂmaktad›r. Türkiye’de ise bu oran ‰ 4,3’tür. Ülkemizin, son y›llarda yap›lan
at›l›mlarla, bilgi birikimi aç›s›ndan bu ülkelerden çok fark› bulunmamas›na ra¤men
yetiﬂmiﬂ insan gücü aç›s›ndan eksikleri ortadad›r.
Yetiﬂmiﬂ insan gücü oluﬂturulmas› için biliﬂim e¤itiminin nicelik ve nitelik olarak
geniﬂletilmesi ve biliﬂim okuryazarl›¤›n›n artt›r›lmas›na yönelik faaliyetlere süratle
a¤›rl›k verilmesi gerekmektedir. Yaz›l›m devlerinin bulundu¤u bir ortamda, Türk
yaz›l›m ihracat› ancak çok ciddi nicelik ve niteli¤e sahip olan yaz›l›m iﬂgücü
oluﬂturulmas› ile artt›r›labilir.
Biz hep sistemin d›ﬂ›na ç›kan, etik kurallara uymayan kiﬂilere göre bir sistem
oturtup etik kurallara uyan insanlar›n önünü kesiyoruz. Geliﬂmiﬂ ülkelerde
sistemler, herkesin etik kurallara uygun hareket etti¤inden ve etmeyenlerin hangi
kural koyulursa koyulsun bir aç›k kap› bularak niyetini gerçekleﬂtirece¤inden
yola ç›k›larak kurulmuﬂtur. Kurallara uymayanlar en a¤›r ﬂekilde cezaland›r›l›r,
uyanlar de¤il. Etik de¤erleri olan erdemli genç giriﬂimciler yetiﬂtirme konusunda
e¤itim kurumlar› zay›f kalmaktad›r. Asl›nda ülkemizde erdemli iﬂadamlar› oldu¤u
halde ön planda hep bu de¤erlere sahip olmayan, uyan›k, f›rsatç›, medyatik
profiller toplumun önüne örnek olarak sunulmaktad›r. Tarihimizde yaﬂatm›ﬂ
oldu¤umuz ahilik anlay›ﬂ›n›n ne oldu¤u günümüzde çok anlam ifade etmese de
“pabucunun dama at›lmas›” deyimi bu gelenekten ç›km›ﬂt›r. Ahilik gelene¤inde
iﬂini do¤ru yapmayan esnaf, akﬂam geleneksel toplant›lar›n yap›ld›¤› mekân› terk
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etti¤inde pabucunun karﬂ› evin dam›na at›ld›¤›n› görürdü. Bu, etik kurallara
uymad›¤›ndan dolay› teﬂkilattan at›ld›¤›n›n kibarca bir ifadesiydi. Zaman›m›zda
ise, özellikle yurtd›ﬂ›na aç›l›mda, geçmiﬂten bugüne taﬂ›d›¤›m›z itibar›m›za leke
düﬂüren birçok giriﬂimci bunun karﬂ›l›¤›nda ülkenin di¤er giriﬂimcilerinin önünü
t›kad›¤› halde bütün bunlar› tespit edecek bir referans sistemi bulunmamaktad›r.
Avustralya’dan gelen bir e¤itimcinin verdi¤i bir seminerde, ülkemizin SWOT
analizi yap›l›rken, en zay›f taraf›m›z›n sektördeki firmalar›n birbirleri ile görüﬂmemesi
oldu¤u tespiti yap›lm›ﬂt›. Avustralyal›lar›n, dünyan›n öbür ucundan bunu
görebilmeleri, fakat bizim halen bunun bilincinde olmamam›z üzerine düﬂünülmesi
gereken bir durum. Herkes kendi fikrinin ve ürününün en iyi oldu¤una inan›yor,
‘ben sektördeki herhangi bir firma ile ortaklaﬂa ne üretebilirim’ düﬂüncesi maalesef
çok zay›f, iﬂbirli¤i ise yok denecek kadar az. Bir firman›n her ﬂeyi üretmek
istemesi zaman içerisinde maliyetleri artt›rd›¤› için ﬂirketler baﬂar›s›z olmaktad›rlar.
Bir baﬂkas›n›n ürününü kopyalamak hiçbir zaman baﬂar› garantisi getirmez. E¤er
getirseydi ucuz uçuﬂ imkân› sa¤layan Amerikan Southwest Airlines’›n stratejisini
kopyalayan ve firmaya Continental Lite ad›n› veren Continental ﬂirketi baﬂar›l›
olurdu. Maliyetlerini kontrol edemeyen Continental 1993’te kurdu¤u bu ﬂirketi
1995 y›l›nda kapatmak zorunda kald›.
Biz bu hedeflere ancak çok çal›ﬂarak ve inanarak varabiliriz. Bilgi ve iletiﬂim
teknolojilerinde meydana gelen h›zl› de¤iﬂiklikler karﬂ›s›nda özellikle yaz›l›m
sektöründe firmalar›m›z›n rakiplerden önce hareket etmek, yeniyi sunmak ve
var olan› daha da geliﬂtirme bilincini taﬂ›malar› baﬂar›n›n anahtar› konumundad›r.
Bu sektörde kaliteli rekabetin önümüzü açaca¤›n› ve ç›tay› yükseltti¤imiz hedeflere
ancak çal›ﬂarak ve etik kurallara uygun davranarak gelinebilece¤ini düﬂünüyoruz.
Ülkemizin insan› art›k birlikte çal›ﬂmay› ve paylaﬂ›mc› olmay› ö¤renmelidir.
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Turgut Gürsoy*

SEKTÖR POTANS‹YEL‹, GELECE⁄E
DÖNÜK STRATEJ‹LER VE 2023
V‹ZYONU: V‹ZYONA ‹L‹ﬁK‹N TEMEL
AMAÇ VE POL‹T‹KALAR

Bilgi ve ‹letiﬂim Teknolojileri Uluslararas› Rekabette Belirleyicidir!
Dünya ekonomisinin kaynaklar› ve ekonomide yarat›lan de¤erin paylaﬂ›m› de¤iﬂim
içindedir. Mal›n bir yerden bir yere transferi s›ras›nda oluﬂan de¤er, yavaﬂ yavaﬂ
bilgi ve içeri¤in bir yerden bir yere transferi s›ras›nda oluﬂan de¤erle yer
de¤iﬂtirmektedir. Mal› taﬂ›yan ayg›tlar ekonomiyi büyütürken, öte yandan paralel
bir ﬂekilde bilgi ve iletiﬂimi taﬂ›yan kanallar da yine ekonomiyi büyüten bir parça
haline gelmektedir. Önceden birbirinden ayr› olarak geliﬂen sektörler, ﬂimdi
teknolojinin daha da geliﬂmesiyle birbirinin ayr›lmaz bir parças› olmaktad›r.
Özellikle bilgi ve iletiﬂim teknolojilerindeki yak›nsama, dünyada dijital ekonominin
ve bilgi toplumunun itici gücü olmuﬂtur.
Bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin global ölçekteki stratejik önemi, konuyu sadece
sektörel bazda de¤il, ülke ekonomileri boyutlar›nda da ele almam›z› gerektirmektedir.
Dünya çap›nda birçok baﬂar› öyküsü sonuçlar›na göre biliﬂim teknolojileri
cihazlar›na yat›r›m, binaya ya da geleneksel makinaya yap›lan yat›r›ma göre 3
ile 7 kat aras›nda fazla getiri sa¤lamaktad›r. ABD’de Massachusetts Institude of
Technology’de (MIT) yap›lan araﬂt›rmalarda, bilgi teknolojisi alan›nda yap›lan
1 dolar yat›r›m, topluma getirisi 2 dolar mertebesinde oldu¤unu göstermektedir.

* TUB‹SAD Yönetim Kurulu Baﬂkan›

193

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

Biliﬂim sektörü büyümeye iki alanda güç sa¤lar. Birincisi, biliﬂimin kendi dikeyinde
üretti¤i de¤er ve bunu üretme h›z›d›r. Bilgi ve iletiﬂim teknolojileri firmalar› sanayi
firmalar›n›n 50 y›lda katetti¤i mesafeyi, 5 y›l içinde alabilmekte, çok daha düﬂük
sermayelerle büyük sanayi ﬂirketlerinin pazar de¤erlerini yakalayabilmektedir.
Ayr›ca bilgi ve iletiﬂim teknolojileri sektöründe çal›ﬂanlar›n ücretleri, di¤er
endüstrilerin ortalama % 50 üzerindedir ve ülke refah›n›n geliﬂmesinde daha
yüksek etki sa¤lamaktad›r. Fakat biliﬂim teknolojilerinin sa¤lad›¤› büyüme daha
da yüksek etkiyi kendisi d›ﬂ›ndaki sektörlerde göstermektedir. Bilgi ve iletiﬂim
teknolojileri her sektörde firmalar›n üretkenli¤ini ve verimlili¤ini artt›rmak suretiyle
büyümelerini desteklemektedir.

ﬁekil 1. Ortalama kiﬂi baﬂ› katmade¤er

Çal›ﬂan Baﬂ›na Yarat›lan
Katma De¤er

ﬁekil 2. Verimlilik Etkisi

Biliﬂimin ABD iﬂgücü üzerinde
yaratt›¤› verim art›ﬂ›

% 1,6

$35.000
% 0,95

$20.000
$15.000

% 0,65

$7.000

Tar›m

Sanayi Hizmetler Biliﬂim

1974-1990 1991-1995

1996-2002

Dünya Bankas› verilerinin gösterdi¤i ﬂekilde, düﬂük ve orta gelir sahibi ülkelerde
bulunan ve biliﬂim teknolojilerinden yararlanan ﬂirketlerde sat›ﬂlar ve istihdam
daha h›zl› artmakta olmas›, biliﬂim teknolojilerinin istihdam art›ﬂ›n› teﬂvik etti¤ini
aç›kça göstermektedir. Biliﬂim teknolojilerine yat›r›m yapan ﬂirketlerde BT’ye
yat›r›m›n getirisi BT alan› d›ﬂ›na konan sermayenin getirisinden çok daha fazla
olmuﬂtur. Özellikle geniﬂbanta yap›lan yat›r›m dijital ekonomi ve bilgi toplumu
aç›s›ndan en yüksek geri dönüﬂü sunmaktad›r. Teknoloji penetrasyonunda her
% 10 art›ﬂ -yani her % 10 daha fazla geniﬂbant- Gayri Safi Milli Has›la’da % 1,2
ile % 1,4 art›ﬂ yaratmaktad›r. (Kaynak: Qiang, 2009)
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Bu art›ﬂtan en büyük getiriyi son 15 y›lda ABD sa¤lam›ﬂt›r. 1995’ten sonra ABD’nin
h›zl› büyümesinin nedeni olarak ekonomistler biliﬂim teknolojilerinin kullan›m›n›n
oldu¤unda fikir birli¤ine varm›ﬂlard›r. 1995 y›l›na kadar, verimlilik konusunda
ABD’nin önünde yer alan Avrupa, son 15 y›lda, biliﬂim teknolojilerini daha iyi
kullanan ABD karﬂ›s›nda geriye düﬂmekten kurtulamam›ﬂt›r.
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ﬁekil 3. Y›ll›k ‹ﬂgücü Verimlili¤i Büyüme Oran›

3

ABD
2,5

AB 15

2
1,5
1
0,5
0

1980-1994

1995-2005

Türkiye’de Bilgi ve ‹letiﬂim Sektörü Yüksek Potansiyel Taﬂ›maktad›r
Bilgi ve iletiﬂim sektörünün 2023 y›l› hedefleri hakk›nda Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›
taraf›ndan yap›lan strateji hedeflerine göre, pazar›n 30 milyar dolardan 160 milyar
dolara ç›kmas›, Nitelikli Biliﬂim Eleman› istihdam›n›n 100.000’lerden 1.000.000’a
yükselmesi, geniﬂbant abone say›s›n›n 8 milyondan 30 milyona ç›kmas›
beklenmektedir.
Bugün ulaﬂ›lan noktadan hedefe do¤ru sürdürülebilir büyüme sa¤lamak ve
küresel rekabette öne geçebilmek için en önemli arac›m›z bilgi ve iletiﬂim
teknolojileri olmal›d›r. B‹T, her sektörden kurumlara etki etmekte ve onlar›n
yetkinliklerini geliﬂtirmektedir. Kurumlara yans›yan bu etkiler piyasalarda etkisini
göstermekte ve kurumlar›n rekabet avantajlar›n› oluﬂturmaktad›r. Bu avantajlar
direkt olarak Türkiye ekonomisinin makro ekonomik dengelerine etki ederek
gerek GSMH’nin gerekse de vergi gelirlerinin artmas›n› sa¤lamaktad›r.
Türkiye’de bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinin geçirdi¤i evrimi ayr› ayr› de¤erlendirirsek,
iletiﬂim sektörü serbest rekabet, ekonomik ölçek ve denetim alanlar›nda, bilgi
teknolojileri ﬂirketlerine göre daha iyi durumdad›r. ‹letiﬂim sektöründeki abone
say›lar›, verilen hizmetler ve pazar paylar›na bak›ld›¤›nda yaratt›¤› gelir, vergi,
istihdam, Türkiye ekonomisi için önemli de¤erlere ulaﬂm›ﬂt›r. Bilgi teknolojileri
alan›nda ise daha da¤›n›k bir pazar görünümü vard›r ve potansiyelini
gerçekleﬂtirememiﬂtir.
Sektör büyük oranda ithalata dayal› ve donan›m a¤›rl›kl› olarak büyümüﬂtür.
Avrupa ve Amerika pazarlar›ndaki sektör da¤›l›m›nda yaz›l›mlar ve h izmetler
ortalama pazar›n % 60’›n›, donan›m ise % 40’›n› oluﬂturmaktayken, Türkiye’de
bu oran % 20 ve % 80 olarak gerçekleﬂmektedir.
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ﬁekil 4. Biliﬂimde Hizmet Sektörünün Pay›

Hizmet
Yaz›l›m
Donan›m

Dünya

Türkiye

KOB‹’lerimizde bilgi ve iletiﬂim teknolojileri kullan›m oran› düﬂük seviyelerde
gerçekleﬂmektedir.
Kamunun dijital hizmetler sunma konusundaki h›z› di¤er ülkelere göre daha
yavaﬂ seyretmektedir. Özel sektörde ise belirgin bir ölçek problemi yaﬂanmakta,
büyük bir ekonomi içinde düﬂük bir talep gerçekleﬂmesi sonucunda ölçek
ekonomilerine uygun büyüklükler yakalanamam›ﬂ, istihdam konusunda geride
kalm›ﬂ ve sektörde derinleﬂmeye henüz ulaﬂ›lamam›ﬂt›r.
ﬁekil 5. KOB‹’lerin Biliﬂim Harcamalar›ndaki Pay›

% 45
% 38
% 30

% 15

Türkiye
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Polonya

Güney Afrika

Romnya

Devletin Ar-Ge kaynaklar›na ay›rd›¤› pay ise toplam GSMH’nin % 0,9’u olarak
gerçekleﬂmiﬂ, bu oran AB ortalamas›nda yaklaﬂ›k % 2,5, ABD’de ise % 3’ün
üzerindedir. Ayr›ca Ar-Ge kaynaklar›n›n önemli bir k›sm› kamu kurum ve
kuruluﬂlar› taraf›ndan kullan›lmakta, özel sektörün pay› yerel pazarda ölçek
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yakalanamamas› ve derinleﬂme gerçekleﬂmemesi sonucunda, ihracat rakamlar›
olarak da Türkiye’nin toplam ihracat›nda bilgi ve iletiﬂim teknolojileri ihracat›
çok küçük bir paya sahiptir. A¤›rl›kl› olarak “katma de¤eri düﬂük” ürünler baz›nda
Türkiye’nin 2009 y›l›ndaki d›ﬂ ticaret aç›¤›n›n önemli bir k›sm› ileri teknoloji
ürünleri ithalat›ndan kaynaklanmaktad›r. Bu da Türkiye ekonomisinde, önemli
s›k›nt›lar yaratan cari aç›¤›n kapanmas›nda zorluklar yaratmaktad›r.
ﬁekil 6. Sektörün ‹stihdamdaki Pay›

% 5,2
% 4,8

% 4,5
% 3,5
% 2,7

% 2,6

% 2,8

% 3,1

% 2,8
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% 1,7

Sektörün tüm sektörlerdeki istihdam pay› bizim gibi büyümekte olan ülkelerin
pay›na göre çok geridedir. AB ortalamas› % 4 olarak seyretmekteyken, Türkiye’de
bilgi ve iletiﬂim teknolojilerinde yarat›lan istihdam ortalama % 1,7 seviyelerindedir.

Türkiye’de Bilgi ve ‹letiﬂim Sektörü Stratejik Sektör Seçilmelidir
Türkiye ekonomik büyüklük aç›s›ndan dünyan›n ilk 20 ülkesi aras›nda yer
almaktad›r. Toplam ihracat rakam›m›z 100 milyar dolar› ve ekonomik büyüklü¤ümüz
700 milyar dolar› aﬂm›ﬂt›r. Türkiye’de kamu politika ve stratejileri; Türkiye
Cumhuriyeti’nin 100. y›l›nda en büyük ilk 10 ekonomi içinde yer almak, ihracat›m›z›
500 milyar dolar seviyelerine ç›karmak üzerine yat›r›mlar›n› planlamaktad›r.
2023’te dünyada en büyük ilk 10 ekonomi aras›na girebilmek, ihracat hedeflerimizi
yakalayabilmek için büyüme potansiyeli olan, yüksek de¤er yaratabilecek ve
h›zl› büyümede yakalanabilecek stratejik sektörlerin belirlenmesi gerekmektedir.
Türkiye’nin mevcut sanayi ve hizmetlerdeki rekabetçi gücünü ve ekonomik
hedeflerini do¤rudan etkileyebilecek en stratejik sektör bilgi ve iletiﬂim
teknolojileridir.
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Bilgi ve tletiﬂim teknolojileri sektörü, stratejik sektör olarak devletin tüm kurumlar›
ve Türkiye ekonomisinin tüm paydaﬂlar› ile koordineli olarak, bir devlet politikas›
çerçevesinde büyümemizin temeli olarak konumland›r›lmal›d›r. Türkiye
ekonomisinin, uluslararas› düzeyde daha iyi rekabet edebilir ve bu rekabeti
sürdürebilir bir noktaya taﬂ›yabilmesi için teknolojik bilgi üretimine, ileri teknoloji
ve bilgi kullanan sanayi ve hizmetlerde yo¤unlaﬂmaya önem vermemiz
gerekmektedir. Türkiye nüfusunun yar›s› 30 yaﬂ›n›n alt›ndad›r ve bu bizi özellikle
Avrupa ülkeleri nezdinde bilgi toplumu olma hedefinde avantajl› duruma
getirmektedir. Bilgi temelli topluma taﬂ›yacak en büyük gücümüz, en büyük
sermayelerimiz genç nüfusumuz ve büyük pazar›m›z olacakt›r.
Bilgi ve iletiﬂim teknolojileri sektörünün büyümesinde, di¤er sektörlerde
yayg›nlaﬂmas›na ve de¤er üretmesine engel olan temel konular› da, tüm ilgili
paydaﬂlarla koordineli olarak çözümlemek için öncelikli ad›mlar›m›z ﬂunlard›r:

1) Kamu’da Tek Muhatap Olmas›
Temel misyonu, Türkiye’de bilgi teknolojileri ve iletiﬂim sektörünün büyümesini
sa¤layacak stratejilerin ve politikalar›n geliﬂtirilmesi için muhatap organizasyonun
netleﬂtirilmesi gerekmektedir. Bu organizasyon ile bilgi ve iletiﬂim teknolojileri
sektörü için:
• Makro stratejilerin planlanmas›, uygulama hedeflerinin belirlenmesi ve izlenmesi,
• Kamu ve özel sektör ile koordinasyon gerçekleﬂtirilmesi,
• De¤iﬂim yönetimi ile tüm stratejilerin ﬂartlara göre güncellenmesi, sa¤lanmal›d›r.

2) Talep Art›ﬂ›n›n Sa¤lanmas›
Türkiye ekonomisinde üretkenli¤i sa¤lamak için bilgi teknolojileri ve iletiﬂim
sektörünü geliﬂtirecek “talep” bazl› politikalar›n devreye al›nmas› gerekmektedir.
Talep art›ﬂ› için:
• Nitelikli istihdam art›ﬂ›, ekonomik büyüme ve bilgi toplumuna geçiﬂte en
büyük etkiye sahip olan geniﬂbant’›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›,
• Kamunun kendi içinde sürdürdü¤ü hizmetleri ve kamu e-dönüﬂüm projelerinin
özel sektöre yönlendirece¤i d›ﬂkaynak modellerinin teﬂvik edilmesi,
• Evrensel hizmet ve Ar-Ge fonlar›n›n kanunda yeri oldu¤u gibi kulland›r›lmas›,
• Kamu yönetimi ve ticaret iﬂlemlerinde ekonomik geliﬂmelere uygun ve
teknolojiyi teﬂvik eden yeni Ticaret Kanununun yasalaﬂmas›,
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• Kamu ve özel sektör online uygulamalar›n›n teﬂvik edilmesi.
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3) Pazarda serbest rekabetin desteklenmesi
Biliﬂimde liberalleﬂme sa¤lanmas› ve devlet al›mlar›n›n sektöre özel yöntemlerle
yap›lmas› gerekmektedir. Serbest rekabet ﬂartlar›n›n oluﬂmas› için:
• Kamu ‹hale Kanununun, inﬂaat sektörü dinamikleri ile de¤il biliﬂim sektörüne
özel kurallarla mal, hizmet ve dan›ﬂmanl›k olacak ﬂekilde güncellenmesi,
• Türksat, TÜB‹TAK gibi devlet kurumlar› ve vak›flar›n, ayr›cal›kl› konumlar›n›
özel sektör ile rekabet etmek için kullanmalar›n›n engellenmesi.

4) Sektör üzerindeki vergi yükünün azalt›lmas›
Bilgi ve iletiﬂim teknolojileri sektöründeki vergilerin büyümeyi teﬂvik edecek,
derinleﬂmeyi sa¤layacak ve ihracat› güçlendirecek ﬂekilde de¤iﬂtirilmesi için:
• ‹letiﬂimdeki karmaﬂ›k mevzuat›n sadeleﬂtirilmesi (8 çeﬂit vergi ve ücret kalemi),
• Yaz›l›m sektörünün tümüyle vergiden ar›nd›r›lmas›,
• Bilgisayar›n özellikle e¤itim sektöründe, KDV oranlar›n›n e¤itim malzemeleri
ile ayn› oranda kabul edilerek, yeniden düzenlenmesi,
• Yüksek h›zl› geniﬂbant üzerindeki verginin azalt›lmas› (Geniﬂbanta yap›lan
her bir TL vergilendirme beﬂ TL’lik bir kay›p ortaya ç›karmaktad›r).

5) Giriﬂim Sermayesi sektörünün desteklenmesi
Yüksek getirili teknoloji sektörünün geliﬂmesi ve giriﬂimci kültürün güçlendirilmesi
için giriﬂim sermayesi oluﬂumunun h›zland›r›lmas› için:
• Kamu özel sektör iﬂbirlikleri ve yat›r›mlar› yap›larak sektörün oluﬂturulmas›,
• Sermaye ve finansmana eriﬂemeyen innovasyon odakl› ﬂirketlerin Ar-Ge
faaliyetlerinin ticarileﬂmesi.

SEKTÖRE YÖNEL‹K FIRSATLAR
Ülkemizde “Ar-Ge” ve “‹novasyon”da yeterli fark›ndal›k oluﬂmuﬂ ve gerekli
potansiyel mevcuttur. ‹htiyaç olan ﬂey ise dünyada bu konuda oluﬂmuﬂ birikim
ve deneyimlerin, ülkemiz koﬂullar›n› da dikkate alarak, sistematik ve ›srarl› bir
ﬂekilde uygulanmas›d›r. Öncelikle inovasyon ve Ar-Ge’yi birbirinden ayr›
düﬂünemeyiz. Bu konudaki baz› hususlar› ele alacak olursak;
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Türkiye’de Ar-Ge’ye ayr›lan parasal destek miktar› GSMH ile orant›lanacak olursa
az say›lmaz ve giderek de art›yor. Bu, son dönemde yaﬂad›¤›m›z ve çok olumlu
olarak de¤erlendirdi¤imiz bir konu. Ancak Ar-Ge harcamalar›n›n GSMH’ye oran›
hâlâ % 1’in alt›nda. AB ortalamas› % 2’nin üzerinde, ileri ülkelerde ise bu oran
% 5’ler mertebesinde. Yani parasal teﬂvik/destek artmas›na ra¤men Ar-Ge
harcamalar› buna paralel artm›yor. Bu da yukar›da belirtti¤imiz gibi konunun
daha bütünsel ele al›nmas› gereklili¤ini ortaya koyuyor. Örne¤in, destekleme
sistemi çok da¤›n›k ve karmaﬂ›k bir yap›ya sahip. Bugün bu desteklerin da¤›l›m›na
bak›ld›¤›nda, Sanayi Bakanl›¤›, D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›, TÜB‹TAK/TTGV ve
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤› Ar-Ge fonu gibi pek çok kurumun ve prosedürün söz konusu
oldu¤u dikkati çekmektedir.
Ar-Ge konusunda Türkiye’nin genel kabul görmüﬂ ve her kiﬂi ve kurumun ortak
paylaﬂt›¤› bir genel bir vizyon stratejisi, teﬂvik ve desteklerdeki da¤›n›k uygulamayla
bu kaynaklar›n ya do¤ru projelere kanalize edilmemesi ya da Türkiye’nin
inovasyon ve Ar-Ge yetkinli¤ine yeterince katk› sa¤lamamas› sonucunu do¤uruyor.
Di¤er tüm irili ufakl› s›k›nt›lar bu strateji eksikli¤inden kaynaklan›yor.
Ancak yine yukar›da da belirtti¤imiz gibi, Türkiye e¤er dünyan›n 17. büyük
ekonomisi ise ve 2023’te 10. ekonomisi olmay› hedefliyor ise her alandaki tüm
göstergeler bu s›ralamaya yak›n olmal›. ‹novasyon ve Ar-Ge aç›s›ndan bakacak
olursak bu göstergelerden baz›lar› aﬂa¤›da s›ralanm›ﬂt›r. Bu göstergelerde
Türkiye’nin üst s›ralarda yer almas› gereklili¤i vard›r.
- Türkiye’nin uluslararas› inovasyon indeksi,
- Ar-Ge harcamalar›n›n GSMH’ye oran›,
- Çal›ﬂan nüfus içinde araﬂt›rmac› oran›,
- Nüfus baﬂ›na bilimsel yay›n say›s›,
- Nüfus baﬂ›na patent say›s›.
Sonuç olarak konuya sadece parasal destekle çözülecek bir mesele olarak
bakmamak, inovasyon ve Ar-Ge konusunda ileri seviyeye gelebilmek için baﬂta
ortak vizyon oluﬂturmak, sonra buna uygun strateji ve uygulama planlar› haz›rlamak
ve tüm bunlar› tek merkezden koordine etmek gibi bir yol izlemek çok önemlidir.
TÜB‹SAD olarak Türkiye’deki Ar-Ge çal›ﬂmalar›na katk›da bulunmak amac›yla,
‹TÜ ve TÜB‹SAD eﬂgüdümüyle üniversite-sanayi iﬂbirli¤inin en önemli projelerinden
birisi olarak hayata geçirilecek “Dijital Türkiye Üssü” çal›ﬂmas› için 29 Aral›k
tarihinde düzenledi¤imiz imza töreni ile ilk ad›m› att›k.
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Yapaca¤›m›z çal›ﬂma kapsam›nda, ‹TÜ ‹stanbul Maslak Kampusu’nda 30 bin
metrekare kapal› alana sahip bir Ar-Ge merkezi oluﬂturaca¤›z. Bunun yan›nda,
6 bin metrekare kapal› alana sahip Bilgisayar ve Biliﬂim Fakültesi inﬂaat› da
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gerçekleﬂtirilecek. Böylece akademik dünya ile biliﬂim sanayinin önde gelen
ﬂirketleri aras›nda bir sinerji sa¤lanacak. Lokasyon, kullan›m ve kiralama aç›s›ndan
çok avantajl› ﬂartlara sahip olacak “Dijital Türkiye Üssü”, Türkiye’nin Ar-Ge ve
inovasyonda önde gelen ﬂirketlerini ayn› çat› alt›nda birleﬂtirecek.

AMAÇ VE POL‹T‹KALARLA ‹LG‹L‹ ÖNCEL‹KLER VE UYGULAMA ÖNER‹LER‹:
MEVZUAT DÜZENLEMELER‹, KURUMSAL DÜZENLEMELER
2010 y›l›nda sektör olarak bekledi¤imiz ancak gerçekleﬂemeyen ve 2011 y›l›
içinde gerçekleﬂmesini bekledi¤imiz 3 yasal düzenleme var. Halen TBMM
gündeminde olan bu düzenlemelerin en k›sa süre içinde yasallaﬂmas›n› bekliyoruz.
Bu yasal düzenlemeler hem sektörün sa¤l›kl› büyümesi hem de e-devlet yolunda
Türkiye’nin h›zl› ilerlemesi için önemli gördü¤ümüz konular› kapsamaktad›r.

1. Kamu ‹hale Kanununda (K‹K) gerekli de¤iﬂikliklerin yap›lmas›
4734 Say›l› Kamu ‹hale Kanunundaki (K‹K) “ekonomik aç›dan en avantajl›” olma
ilkesi kamu kurumlar› taraf›ndan “fiyat› en ucuz olan” ﬂeklinde alg›land›¤›ndan
“kalite”, “performans” ve “toplam sahip olma maliyeti” gibi çok önemli unsurlar
dikkate al›nmamakta, kamu kurumlar› da en iyisini almak konusunda da esnekli¤e
sahip olmad›klar› için kendilerini en ucuzunu almak zorunda görmektedir.
Kanundaki “ekonomik aç›dan en avantajl›” olma ilkesi, “fiyat› en ucuz olan”
ﬂeklinde de¤il “toplam sahip olma maliyeti en düﬂük olan” ﬂeklinde anlaﬂ›labilir
bir yap›ya kavuﬂturulmal›d›r.
Bilgi iletiﬂim teknolojileri al›mlar› di¤er mal ve hizmet al›mlar›ndan farkl› özellikler
göstermektedir. Yine ayn› ﬂekilde bilgi ve iletiﬂim teknolojileri al›mlar›nda birden
fazla mal ve hizmetin bir arada al›nma ihtiyac›, bu al›mlar›n revizyonu, takibi,
güncellenmesi, bak›m ve onar›m› iç içe geçen süreçler olarak karﬂ›m›za ç›kmaktad›r.
Tüm bu durumlar dikkate al›nd›¤›nda bilgi ve iletiﬂim teknolojileri al›mlar›nda
özel düzenlemelere yer verilmesi, kamu menfaatine olarak, iﬂgücü ve zaman
kayb›n› önlemede, kamu harcamalar›n›n azalmas›nda bir araç olarak karﬂ›m›za
ç›kabilecektir.
Özünde mevzuat aç›s›ndan çok önemli eksiklik ya da aksakl›klar olmamas›na
ve K‹K yasas› mevcut durumun aksini hedeflemesine ra¤men, uygulamalar farkl›
olmaktad›r. Bu nedenle K‹K Yasas›’nda de¤iﬂikliklere gidilmesine ihtiyaç vard›r.
Aksi takdirde biliﬂim alan›ndaki kamu ihalelerinin sa¤l›kl› bir ﬂekilde sürdürülmesi
ve sonland›r›lmas› çok zordur. Yasan›n ﬂu an uyguland›¤› ﬂekliyle biliﬂim
sektörümüzün de geliﬂmesi zor görünmektedir.

201

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

2. “Kamu Hizmetlerinin H›zland›r›lmas› Amac›yla Baz› Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun
Tasar›s›”n›n yasallaﬂmas›
TÜB‹SAD olarak, TBMM Adalet Komisyonu’nda bulunan ve geniﬂ ad›yla “Kamu
Hizmetlerinin H›zland›r›lmas› Amac›yla Baz› Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Kanun Tasar›s›” olarak bilinen,
kamuoyunda Torba Kanun Tasar›s› olarak adland›r›lan Kanun Tasar›’s›n›n bir an
önce yasallaﬂmas›n› bekliyoruz. Bu kanun Türkiye’de e-devlete hayat verecek,
Türkiye’yi bir üst lige taﬂ›yacakt›r.
Türkiye e-devlet ve e-dönüﬂüm konusunda Avrupa Birli¤i (AB) ortalamas›n›n
oldukça gerisindedir. “Torba Kanun” olarak niteledi¤imiz ve halen TBMM Adalet
Komisyonu’nda bekleyen bu yeni yasa ile e-devlet projelerini çok h›zl› hayata
geçirme ve aradaki fark› kapatma ve hatta giriﬂimci ve iyi e¤itilmiﬂ, genç nüfus
avantajlar›n› kullanarak, 2023’te Avrupa’n›n bir ad›m önünde geçme olana¤›
do¤acakt›r. Meclisten bu kanunu en k›sa sürede yasallaﬂt›rarak Türkiye’nin
ekonomik alandaki ivmesine da katk› yapaca¤›n› düﬂündü¤ümüz bu önemli
ad›m› atmas›n› istiyoruz.
Yeni tasar›n›n yasalaﬂmas› ile ›slak imza yerine geçecek elektronik imza alt
yap›s›n› kullanan pek çok proje hayata geçecek; mahkemelerde dava açmaktan,
pasaport al›m›na kadar pek çok resmi iﬂlem tamamen elektronik ortamda yap›lacak
ve belgeler elektronik ortamda saklanacak. Böylece devlet hizmetlerindeki verim
de artacakt›r.

3. Yeni Ticaret Kanunu’nun bir an önce yasallaﬂmas›
Kamu yönetimi ve ticaret iﬂlemlerinde ekonomik geliﬂmelere uygun ve teknolojiyi
teﬂvik eden Yeni Ticaret Kanunu ivedi olarak uygulamaya konulmal›d›r
Yeni Ticaret Kanunu Tasar›s›, biliﬂim sektörünün yan› s›ra, iﬂ hayat›n›n getirdi¤i
yenilikleri dikkate alarak pek çok de¤iﬂikli¤i öngörmektedir. Bu geliﬂmeler edevlet, e-toplum hedeflerine de büyük katk›lar yapacakt›r.
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Bilgi aç›s›ndan en zengin oldu¤umuz bir dönemde küresel ekonominin ani
de¤iﬂimlere aç›k oldu¤u ve s›n›rlar›n›n olmad›¤› bir dünyada yaﬂ›yoruz. Dünya
ekonomisi ile entegre olma, yüksek ve sürdürülebilir büyüme oranlar› ile ekonomik
istikrar›n sürekli k›l›nmas› hedefi do¤rultusunda; ﬂeffafl›k ve hesap verebilirlik
ilkeleri üzerine kurulu olan yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›’n›n yasalaﬂmas›yla
toplumun tüm paydaﬂlar›n›n bilgiye eriﬂebilirli¤i ve ç›karlar›n›n korunmas› da
sa¤lanacakt›r.
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Örne¤in, Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasar›s›’nda, iﬂ hayat›n›n gerekleri dikkate
al›narak, görüntü ve ses aktar›m› suretiyle yönetim kurulu toplant›s›n›n yap›lmas›na
imkân tan›nm›ﬂt›r. Her sermaye ortakl›¤› aç›s›ndan, bir web sitesi kurmak ve bu
yolla menfaat sahiplerini ﬂirket hakk›nda bilgilendirmek yükümlülü¤ü öngörülmüﬂtür.
Yine yeni TTK Tasar›s›, teﬂebbüsler aras›nda yaz›ﬂmalar bak›m›ndan çok önemli
bir reforma yer vermektedir. Taraflar›n birbirleriyle anlaﬂmas› kayd›yla, teﬂebbüsler
birbirleriyle yapacaklar› yaz›ﬂmalar›, karﬂ›l›kl› olarak yürütecekleri ihbarlar› ve
ihtarlar›, birbirlerine gönderecekleri faturalar›, teyit mektuplar›n› elektronik yoldan
gönderebileceklerdir.
Tüm bunlar yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdi¤i önemli de¤iﬂikliklerden
birkaç›d›r. TÜB‹SAD olarak bu yeniliklerin bir an önce hayata geçebilmesi için,
kanunun süratle yasalaﬂmas›n› istiyoruz.

SEKTÖREL DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ
TÜB‹SAD’›n 2008 y›l›ndan beri Türkiye’den resmi orta¤› oldu¤u EITO (European
Information Technology Observatory), 1993 y›l›ndan beri “Avrupa bilgi ve iletiﬂim
teknolojileri pazar verileri”ni yay›nl›yor. Türkiye’de bu verileri yay›nlama hakk›
sadece TÜB‹SAD’a aittir. Tüm Avrupa’da referans olarak kullan›lan EITO verileri,
OECD, Avrupa Komisyonu ve Avrupa’daki tüm biliﬂim dernekleri iﬂbirli¤i ile
oluﬂturuluyor. Pazar araﬂt›rmalar› ise dünyada biliﬂim araﬂt›rmalar› ile tan›nan
IDC, PAC, IDATE ve GfK taraf›ndan gerçekleﬂtiriliyor. Bu kapsamda, Türkiye
bilgi ve iletiﬂim teknolojileri sektörüne iliﬂkin EITO’ya dayanan yorum ve rakamsal
veriler ﬂöyledir:

Dünya ve Avrupa Biliﬂim Sektörü
2009 y›l›nda a¤›r etkilerini gösteren ekonomik krizin ard›ndan Avrupa biliﬂim
sektörü h›zl› bir canlanma gösteriyor. 2009’da % 4,3 küçülen Avrupa biliﬂim
pazar› bu canlanmayla 2010 y›l›nda, % 1,2 büyüme gerçekleﬂtirdi.
2010 y›l›nda tüm dünyada 2,5 trilyon Euro’ya ulaﬂan biliﬂim pazar›nda, Türkiye’nin
pay› ise binde 8’lik bir orana ulaﬂ›yor.

Türkiye Pazar›na Bak›ﬂ
2010 Türkiye pazar›nda ise, toplam sektör büyüklü¤ü 27,3 milyar dolara ulaﬂt›.
Bu hacmin 20 milyar dolar› Telekom sektöründen 7,5 milyar dolar› ise bilgi
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teknolojilerinden geldi. Böylece toplam biliﬂim pazar›nda % 73 ile Telekom en
büyük paya sahip oldu.

Donan›m
% 28’i oluﬂturan bilgi teknolojilerinde ise donan›m % 21’lik payla en büyük
hacme sahip. 2010 y›l›nda donan›m›n toplam büyüklü¤ü ise 5,6 milyar dolara
ulaﬂt›. Bu alanda büyüme bir önceki y›la göre % 8,3 olarak gerçekleﬂti. 2010
y›l›nda PC talebinde, 2009 y›l›nda h›zlanan art›ﬂ devam etti. 2010 y›l›nda, üçüncü
çeyrek sonunda toplam 853 bin PC sat›ﬂ› gerçekleﬂti. Y›l sonunda bu rakam›n
1,3 milyon adete ulaﬂmas› bekleniyor. Bu sat›ﬂlar›n da¤›l›m›nda üçüncü çeyrek
rakamlar›na göre, 297 bin adet masaüstü PC sat›ﬂ› gerçekleﬂti. Notebook’lar›n
sat›ﬂ› ise 557 bin adete ulaﬂt›. Pazar›n % 68’i taﬂ›nabilir, % 32’si masaüstü bilgisayar
olarak da¤›l›m gösteriyor. Böylece 2009 y›l›na göre toplam PC sat›ﬂlar›ndaki
büyüme, miktar baz›nda % 20’ye ulaﬂ›rken, tutar baz›nda % 12 dolay›nda
gerçekleﬂmiﬂ oldu. Tutar baz›ndaki büyümenin daha düﬂük gerçekleﬂmesi, sektör
oyuncular› aras›ndaki fiyat rekabetinden kaynaklad›¤› tahmini yap›lmaktad›r.

Hizmet ve Yaz›l›m
% 4’lük paya sahip biliﬂim hizmetleri segmenti ise 1,1 milyar dolara ulaﬂt›. 2009’a
göre % 4,2 büyüyen bu alanda en büyük büyüme % 9,5 ile d›ﬂ kaynak kullan›m›ndan
geldi. Bu da özellikle kriz döneminde ﬂirketlerin verimlilik yat›r›mlar›n› ön plana
ald›¤›n›n bir göstergesi olarak ortaya ç›k›yor.
Yaz›l›m ise % 4,1’lik büyüme ile 753 milyon dolara ulaﬂt›. Bu rakamlar, 2009
y›l›nda olumsuz bir y›l geçiren hizmetler ve yaz›l›m sektörünün h›zl› bir toparlanma
ile büyüme trendine geçti¤ini gösteriyor. Bu trendin oldukça güçlü oldu¤u ve
2011 y›l›nda da artarak devam edece¤i bekleniyor. Hizmet ve yaz›l›mda, Telekom
ve finans sektörleri yat›r›mlar›n› sürdürürken, genel sektörde de, 2009’a oranla
çok hareketli bir dönem yaﬂand›¤› dikkat çekiyor.
Sektör oyuncular›n›n de¤erlendirmelerine göre, kriz sonras›nda iﬂ yap›ﬂ biçimlerinin
de¤iﬂmeye baﬂlamas› bunda büyük rol oynuyor. Ancak, sektördeki kamu
otoritesinden beklentilerin gerçekleﬂmemesi hâlâ sektörün gerçek potansiyeline
ulaﬂmas› önünde engel oluﬂturuyor.

Telekom Sektörü

204

Bilgi ve iletiﬂim sektörünün % 78’ini kapsayan telekom sektörü geçti¤imiz y›l,
3G yat›r›mlar›n›n etkisiyle, total pazar›n büyümesinde etkin rol oynam›ﬂt›. 2009
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y›l›nda toplam sektörde büyüme telekomdan gelmiﬂti. 2009 y›l›nda % 7,3 büyüyen
telekom sektörü, 2010 y›l›nda bu h›z›n› kaybederek, % 1,8 oran›nda büyüme
kaydetti. Büyüme oran›ndaki bu azalma, 3G yat›r›mlar›n›n büyük bölümünün
2009 y›l› içinde tamamlanmas›ndan kaynaklan›yor. BTK raporlar›na göre, 2009
y›l›nda 4.589 milyar TL olarak gerçekleﬂen mobil pazar yat›r›mlar›, 2010 y›l›nda
üçüncü çeyrek sonunda ancak 1,7 milyar TL’ye ulaﬂt›. Mobil pazardaki azalma,
sabit pazar yat›r›mlar›nda da gözlendi. Yine üçüncü çeyrek BTK raporuna göre
sabit pazarda 2009 y›l›nda 1,2 milyar TL olarak gerçekleﬂirken, Ekim 2010 itibariyle
toplam 560 milyon TL olarak gerçekleﬂti.
Buna göre 2010 y›l›nda telekom ekipmanlar›nda daralma gözlenirken en büyük
büyüme de internet eriﬂimi ve mobil data servislerinden geldi. Mobil data
servislerindeki büyüme % 29 olurken, internet büyümesi % 15,5 olarak gerçekleﬂti.
Ayr›ca mobil sektörde, temel olarak numara taﬂ›nabilirli¤inin uygulanmaya
baﬂlamas›n› takiben birden fazla SIM kart kullan›m›n›n % 19’dan % 13’e seviyesine
düﬂmesi nedeniyle 2009 sonunda % 87 olan mobil hat penetrasyonu, 2010’un
üçüncü çeyre¤i itibariyle % 85’e geriledi.

Biliﬂim Sektörü ve 2011
Tüm bu de¤erlendirmeleri dikkate alan EITO, 2011’deki Türkiye bilgi ve iletiﬂim
teknolojileri sektöründeki büyümeyi % 7,2 olarak tahmin ederken, toplam sektör
büyüklü¤ünün 22 milyar Euro’ya ulaﬂmas›n› bekliyor. EITO ayr›ca bu yap› ve
büyüme h›z›yla Türkiye bilgi ve iletiﬂim teknolojileri sektörünü Avrupa’n›n en
dinamik pazar› olarak nitelendiriyor.
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B‹R H‹ZMET ‹HRAÇ
POL‹T‹KASI OLARAK
YÜKSEK Ö⁄REN‹MDE
YABANCI Ö⁄RENC‹

1. Giriﬂ
Bir ekonomide belli baﬂl› faaliyet alanlar› ana hatlar› ile tar›m, sanayi ve hizmetler
olarak üç grupta toplanmaktad›r. E¤itim, sa¤l›k, ulaﬂ›m, turizm, haberleﬂme,
dan›ﬂmanl›k, ticaret gibi elle tutulmayan, saklanmas› mümkün olmayan faaliyet
alanlar›na genel olarak “hizmet” ad› verilmektedir. Hizmette saklama olmad›¤›na
göre mülkiyet de olamaz, hizmet bir ürün olarak raflara ya da vitrine dizilemez,
teﬂhir edilemez veya stoklanamaz. Bununla birlikte hizmet kalitesinden söz
edilebilir, reklam› yap›labilir, hizmet ihracat› veya ithalat› mümkün olabilir. Bir
ekonomide hizmet sa¤layan firmalar›n tümü o ekonomideki hizmet sektörünü
oluﬂturur.
Ülkelerin ya da ekonomilerin geliﬂme süreci içerisinde tar›m toplumundan sanayi
toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna do¤ru bir geçiﬂ söz konusudur.
Bu evrilme sürecine göre tarihsel olarak ülkelerin milli gelir kalemleri içinde
baﬂlang›çta tar›m›n pay› büyükken, sanayi ikinci s›rada, hizmetler ise üçüncü
s›rada gelmekte idi. Sanayi ça¤›na do¤ru ilerledikçe sanayinin pay› artarken, bilgi
toplumuna yaklaﬂt›¤›m›z günümüzde art›k birçok ülkede GSMH içinde hizmetler
sektörü önemli bir yer tutmaya baﬂlam›ﬂt›r. Öyle ki, bir ekonomide hizmetler
* Fatih Üniversitesi, ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Dekan›
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sektörünün oran› o ülkenin kalk›nm›ﬂl›k düzeyini gösterir hale gelmiﬂtir.
Günümüzde geliﬂmiﬂ ekonomilerde hizmet sektörünün GSMH içindeki pay› %
40 ila 70 aras›nda de¤iﬂmektedir.
Hemen her ülke için nispi olarak hizmet sektörünün ihracat içindeki pay› toplam
GSMH içindeki pay›ndan daha azd›r. Bunun da nedeni herhalde hizmet sektörünün
yukarda sözü edilen saklanamaz stoklanamaz özelli¤idir. Hizmet üretildi¤i anda
tüketilen bir ekonomik de¤erdir.

2. Bir Hizmet Alt Sektörü Olarak E¤itim
Türkiye geliﬂmekte olan bir ülke olarak di¤er alanlarda oldu¤u gibi e¤itim alan›nda
da yat›r›mlar yapmaktad›r. Halen e¤itimin her kademesinde mevcut kapasite bir
yandan iyileﬂtiririlmeye, hizmet kalitesi art›r›lmaya çal›ﬂ›l›rken bir yandan da
sektörün topyekûn büyümesi yönünde çabalar gözlenmektedir. Devletin ulaﬂamad›¤›
veya yetersiz kald›¤› bölgelerde özel sektör, vak›flar, dernekler ve nihayet tek
tek bireyler devreye girerek bu yöndeki seferberli¤e katk› vermektedirler. Birey
veya toplum olarak tarihsel planda e¤itimin ülkemizde hemen her düzeyde
önemi kavranm›ﬂt›r. Beﬂeri sermaye her alandaki kalk›nman›n motor gücüdür.
Savaﬂ sonras› yak›l›p y›k›lm›ﬂ Alman ekonomisinin çok h›zl› bir ﬂekilde derlenip
toparlanmas›, bununla da kalmay›p birkaç y›l içinde tekrar dünya ölçe¤inde ilk
s›ralara ç›kmas› bu beﬂeri sermaye ile aç›klanabilir. Çünkü her ﬂey y›k›l›p gitmiﬂ
olsa da e¤itilmiﬂ insan gücü yerli yerinde duruyordu.
Türkiye’nin her y›l bütçe içinde e¤itime ayr›lan kaynaklar› oran› giderek artmaktad›r.
Günümüzde özellikle çeﬂitli vak›flar arac›l›¤› ile Türkiye’nin e¤itim davas› artan
bir ﬂekilde canl›l›¤›n› korumaktad›r. Bu alanda yap›lan ilerlemeler bireyler ve
gruplar için bir sosyal tatmin alan› sa¤lamaktad›r. Bu da gelecek ad›na ümit
vericidir. E¤itim alan›nda halihaz›rda as›rl›k markalar oluﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.
‹deolojik korkular, bürokratik engeller, “gaflet ve dalalet” Türkiye insan›n›n
yakas›n› b›rakt›¤›nda, Türk toplumu bu alanda çok daha büyük hamleler yapmaya,
kal›c› eserler vermeye adayd›r.

3. E¤itim Hizmeti ‹hracat›
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Ekonomilerin zaman içinde geçirdi¤i geliﬂme evreleri dikkate al›nd›¤›nda hizmet
sektörünün GSMH içindeki pay›na paralel olarak ihracattaki pay›n›n da artt›¤›
gözlenmektedir. Türkiye bu konuda bölgesindeki co¤rafi konumu ve tarihsel
ba¤lar› itibari ile imparatorluk miras›na sahip bir ülke olarak e¤itim hizmeti
alan›nda ihracat kalemlerini zenginleﬂtirebilir. Bu alanda çok önemli bir potansiyele
sahip oldu¤u söylenebilir. Nitekim son on y›lda e¤itim sektöründe önemli bir
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sivil inisiyatif, sadece komﬂu ülkelerde de¤il, belki onlardan daha fazla, dünya
genelinde hemen her ülkede konuﬂlanm›ﬂ olan Türk okullar› örne¤inde görülebilir.
Yurtd›ﬂ›ndaki Türk okullar› sadece bir ekonomik de¤er, bir ihracat türü olarak
görülmeyip, ayn› zamanda milli varl›¤›m›z›n, kültürümüzün, de¤erlerimizin
topyekûn medeniyetimizin dünya ölçe¤inde temsili anlam›na gelmektedir.
E¤itim ihracat› denildi¤inde bunun muhtemelen iki baﬂl›k alt›nda toplamas›
analitik inceleme aç›s›ndan yararl› olacakt›r. Birincisi bizzat ülke s›n›rlar› d›ﬂ›na
taﬂ›nan e¤itim hizmeti, ikincisi ise ülke içinde yabanc› uyruklu ö¤rencilere verilen
e¤itim hizmeti. Birinci tür e¤itim ihracat› herhangi bir mevzuat ve devlet politikas›
deste¤i olmaks›z›n tamamen gönüllülük esas›na dayal› olarak yukar›da da
de¤inildi¤i üzere geliﬂip büyümektedir. Ancak ikinci tür e¤itim ihracat›nda k›smen
de olsa hem mevzuat hem devlet deste¤i vard›r. Her iki alanda da uzun y›llara
dayanan ihmalden, büyük bir potansiyelin göz ard› edilmesinden söz edilebilir.

4. Türkiye’de Yabanc› Uyruklu Ö¤renci
Türkiye’de yabanc› uyruklu ö¤rencilere e¤itim verilmesi mevzuunda ilk örnekler
olarak arkas›nda ticari bir motivasyon olmasa da harp okullar›na yabanc› misafir
ö¤renci kabul etme gelene¤i gösterilebilir. Türkiye’de yabanc› uyruklu ö¤rencilerin
ö¤renim görmesine iliﬂkin mevzuat 19 Ekim 1983 tarih ve 2922 say›l› kanun ile
düzenlenmiﬂtir. Kanun 9 maddeden oluﬂmaktad›r.
ÖSYM taraf›ndan merkezi olarak gerçekleﬂtirilen Yabanc› Ö¤renci S›nav› (YÖS)
en son 2010 y›l› May›s ay›nda uygulanm›ﬂt›r. 2011 y›l›ndan itibaren yabanc›
uyruklu ö¤renci kabul kriterleri ile yerleﬂtirme iﬂlemleri tamamen üniversitelerin
inisiyatiflerine b›rak›lm›ﬂt›r. Üniversiteler hangi uluslararas› s›navlarla veya
diplomalarla yabanc› uyruklu ö¤renci kabul edeceklerini kendileri belirleyecektir.
Bununla birlikte isteyen üniversiteler kendi YÖS s›navlar›n› da yapabileceklerdir.
Bu konuda henüz birçok üniversite net bir aç›klama yapm›ﬂ olmasa da, Y›ld›z
Teknik, Marmara, Samsun 19 May›s, ‹stanbul Kültür, Özye¤in ve Anadolu
Üniversiteleri kendileri YÖS uygulayacaklar›n› duyurmuﬂlard›r. Bunun d›ﬂ›nda
baz› üniversiteler ise di¤er üniversitelerin uygulayaca¤› yabanc› uyruklu ö¤renci
s›navlar›n› ö¤renci kabulünde de¤erlendirmeye alacaklar›n› belirtmiﬂlerdir.
Aﬂa¤›daki tabloda halihaz›rda yabanc› ö¤renci kabul eden kamu ve özel üniversiteler
görülmektedir. Buna göre yabanc› uyruklu ö¤renci kabul eden üniversite say›s›n›n
ve co¤rafi da¤›l›m›n›n yeterli oldu¤u söylenebilir.
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Yabanc› Uyruklu Ö¤renci Kabul Eden Türk Üniversiteleri
Devlet Üniversiteleri

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Bal›kesir Üniversitesi
Bo¤aziçi Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Eskiﬂehir Osmangazi Üniversitesi
F›rat Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
‹stanbul Teknik Üniversitesi
‹stanbul Üniversitesi
‹zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kafkas Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ondokuz May›s Üniversitesi
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uluda¤ Üniversitesi

Özel Üniversiteler
At›l›m Üniversitesi
Bahçeﬂehir Üniversitesi
Baﬂkent Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Ça¤ Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
Do¤uﬂ Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Haliç Üniversitesi
Iﬂ›k Üniversitesi
‹stanbul Arel Üniversitesi
‹stanbul Ayd›n Üniversitesi
‹stanbul Bilgi Üniversitesi
‹stanbul Bilim Üniversitesi
‹stanbul Kültür Üniversitesi
‹zmir Ekonomi Üniversitesi
‹zmir Üniversitesi
Kadir Has Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Özye¤in Üniversitesi
Sabanc› Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Yaﬂar Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi

Y›ld›z Teknik Üniversitesi

5. E¤itim Hizmeti ‹hracat›nda 2023 Hedefi
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hedeflerini ﬂimdiden ortaya koymal›d›r. Hedefler bir kere ortaya konuldu¤unda
önümüzdeki 10 y›l› aﬂk›n zaman içerisinde bu hedeflerin tutturulmas› veya
aﬂ›lmas› makul görünmektedir.
Bugünden o güne, rakamlarla hedefler koymak gerçekçi olmayabilir. Bununla
birlikte Türk yüksek ö¤renim sisteminin en az % 30 kapasitesinin yabanc› uyruklu
ö¤renci kontenjan›na ayr›lmas› ulaﬂ›labilir bir hedef olarak durmaktad›r. Bu
kontenjan›n da en az yar›s›n› ‹stanbul üniversiteleri yüklenmiﬂ olacakt›r. Bu
hedefe elbette 10-12 y›l sonra birdenbire ulaﬂ›lacak de¤ildir. Tedrici bir ﬂekilde
y›ldan y›la belirli oranlarda kontenjan art›r›m›na gidilerek ulaﬂ›labilir.
Yabanc› ö¤renci kontenjan›n›n e¤itim dili tamamen ‹ngilizce olan, k›smen ‹ngilizce
olan ve nihayet tamamen Türkçe olan üniversiteler aras›ndaki da¤›l›m› da s›ras›yla
ve yaklaﬂ›k olarak % 50, 25 ve 25 biçiminde olmas› öngörülebilir. Yabanc› dilde
e¤itim yapan yüksek ö¤renim kurumlar› aras›na Frans›zca e¤itim veren Galatasaray
Üniversitesi ile Almanca e¤itim verecek olan kuruluﬂ aﬂamas›ndaki Türk-Alman
üniversitesi de bu alanda kurulacak olan di¤er örnekleri ile birlikte yabanc›lara
verilecek e¤itimin dili konusundaki çeﬂitlili¤i sa¤layacakt›r. Önümüzdeki süreçte
özellikle ilahiyat alan›nda Türkçe-‹ngilizce-Arapça olmak üzere karma dilli e¤itim
verecek kurumlar beklenmektedir.

6. Sonuç ve De¤erlendirme
Netice itibariyle Türkiye’de yabanc› uyruklu ö¤renci kontenjan›n›n art›r›lmas› ve
ﬂartlar›n iyileﬂtirilmesi hem ülkemizin hem de ülkemizden her alanda sinerji
bekleyen çevre ve komﬂu ülkelerin ç›kar›nad›r. Bu ba¤lamda sektörün yabanc›
uyruklu ö¤renci kabul etme potansiyeli gözden geçirilmelidir. Mevcut durum ile
hedefler karﬂ›laﬂt›r›larak önümüzdeki süreç içerisinde y›llara da¤›t›lm›ﬂ biçimde
bir eylem plan› ortaya konulmal›d›r. Bu arada potansiyel müﬂteri konumundaki
tüm ülkelerle bire bir akreditasyon anlaﬂmalar›/protokolleri yap›lmal›d›r. Yabanc›
uyruklu ö¤renci politikas›nda öncelikle hükümetlerin ve YÖK makam›n›n bir
öncelikler ve destekler paketine sahip olmas› gerekmektedir. Böylesine bir
çal›ﬂma sektörün muhataplar› durumunda olan üniversiteler için yol gösterici ve
motive edici olacakt›r.
Türkiye konumu itibariyle kendinden beklenen yabanc› ö¤renci aç›l›m›nda
gecikmesi veya ihmal edilmesi halinde geride b›rakt›¤›m›z y›llarda kimi haks›z
gerekçelerle k›z ö¤rencilerimizin e¤itim hakk›n›n engellenmesi örne¤inde
görüldü¤ü üzere, Avusturya, Amerika, ‹ngiltere gibi pek çok ülke taraf›ndan bu
boﬂluk rahatl›kla doldurulabilecektir.
Konuya iliﬂkin etrafl› bir de¤erlendirme baﬂl› baﬂ›na bir araﬂt›rma projesi
çerçevesinde ele al›nmal›d›r. Ancak birkaç ayl›k makul bir süre içinde disiplinli
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bir akademik çal›ﬂma sonunda; sektör potansiyeli, Türk üniversitelerinin yabanc›
ö¤renci aç›s›ndan yeterlilikleri, olmas› gereken devlet destekleri, sektörün güçlü
ve zay›f yönleri, sektöre yönelik tehditler ve f›rsatlar, gelece¤e dönük stratejiler
ve 2023 vizyonu, vizyona iliﬂkin temel amaç ve politikalar, amaç ve politikalarla
ilgili öncelikler ve uygulama önerileri, mevzuat düzenlemeleri, kurumsal
düzenlemeler vb. konularda bir rapor ya da eylem plan› haz›rlanabilir.
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Emin Sazak*

TÜRK ‹NﬁAAT-TAAHHÜT
SEKTÖRÜNÜN HEDEFLER‹YLE
‹LG‹L‹ B‹R DE⁄ERLEND‹RME

Türkiye Müteahhitler Birli¤i inﬂaat sektörü için bir yol haritas› üretmek sorumlulu¤unu
ilk kez, Marmara Üniversitesi ö¤retim üyelerinden 3 kiﬂilik bir bilim adamlar›
grubuna “‹nﬂaat Sektörü Stratejik Plan›”n› haz›rlatmak ve Ekim 2004’te kitap halinde
yay›mlamakla yerine getirdi. Bu araﬂt›rman›n önemli sonuçlar›ndan biri de, “Kiﬂi
baﬂ›na milli geliri Türkiye kadar olan hiçbir ülkede uluslararas› rekabet gücü Türk
inﬂaat-taahhüt sektörününki kadar yüksek bir inﬂaat sektörü bulunmad›¤›” oldu.
Bu teﬂhis, 153 üyesinin yaklaﬂ›k üçte ikisi yurtd›ﬂ›nda da faaliyet gösteren ve
Türk müteahhitlerin uluslararas› iﬂ hacminin % 90’›n› gerçekleﬂtiren Türkiye
Müteahhitler Birli¤i için büyük gurur vesilesi oldu. Ayn› zamanda Türkiye
Müteahhitler Birli¤i’ne, Türk inﬂaat-taahhüt sektörünün rekabet gücünü daha
yüksek düzeylere taﬂ›mak için gerekli kararl›l›¤› ve motivasyonu kazand›rd›.
Türk müteahhitlerin 2004 sonunda 60 milyar dolar olan toplam uluslararas› iﬂ
hacmi 6 y›ll›k sürede neredeyse üçe katlanarak 2010’da 170 milyar dolara ulaﬂt›.
“Dünyan›n En Büyük 225 Uluslararas› Müteahhidi” listesinde o tarihte 11 olan
Türk firmas› say›s› 2010’da 33’e yükseldi. Hayal gücünü zorlayan bu yüksek
performans sadece uluslararas› iﬂ hacmindeki art›ﬂla s›n›rl› kalmad›. Bir yandan
* Türkiye Müteahhitler Birli¤i Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
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pazarlar ve projeler çeﬂitlenirken, di¤er yandan üstlenilen projelerin ölçekleri
büyüdü. Eskiden sadece müteahhit olarak gidilen ülkelere yat›r›mc› olarak da
gidilmesinin örnekleri ço¤ald›. Bu süreçte, sektörü etkisi alt›nda bulunduran
çevre koﬂullar›nda da küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde siyasi, ekonomik,
sosyokültürel ve teknolojik boyutlar›yla önemli de¤iﬂimler yaﬂand›.
2004, 2005 ve 2006 y›llar›nda Türk bankalar›n›n (uluslararas› piyasalardaki likidite
bollu¤unun da etkisiyle) yar›ﬂ halinde sunduklar› düﬂük faizli konut kredilerine
ve beraberinde döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki gerilemeye ba¤l› olarak konut
talebinde gerçekleﬂen h›zl› art›ﬂ inﬂaat sektöründe s›ras›yla % 14,1, % 9,3 ve %
18,5’e ulaﬂan y›ll›k büyüme oranlar›na kaynakl›k etti.
Küresel krizin ayak seslerinin duyulmaya baﬂland›¤› 2007 y›l›ndan itibaren konut
talebi önce h›z kesti, sonra azalma sürecine girdi. ‹nﬂaat sektörünün 2007’yi %
5,7’ye gerileyen büyüme ile tamamlamas› bu nedenle sürpriz olmad›. 2008 ve
2009 y›llar› ise küresel krizin tüm dünyay› etkisi alt›na ald›¤› bir dönem oldu.
‹nﬂaat sektöründe 2008’de % 8,1, 2009’da ise % 16,1 küçülme yaﬂand›.
K›sacas› 2009 dünya, ülkemiz ve inﬂaat sektörü için çetin bir y›l oldu. Geliﬂmekte
olan ülkeleri baﬂta olmak üzere Avrupa, Rusya Federasyonu, baz› BDT ülkeleri,
ve Ortado¤u bölgesindeki özel yat›r›mlar krizden önemli ölçülerde etkilendiler.
Latin Amerika, Karayipler, Kuzey Afrika ve Sahra Alt› ile Güney Asya bölgeleri
ise göreceli olarak hafif atlatt›lar. Do¤u Asya-Pasifik bölgesi ise ekonomik
toparlanmada baﬂ› çeken co¤rafya olarak öne ç›kt›.
Uluslararas› iﬂ hacminin % 90’›ndan fazlas›n› Afrika, Ortado¤u ve BDT ülkelerinde
gerçekleﬂtiren Türk inﬂaat-taahhüt sektörünün 2008’de 23,6 milyar dolar olan
uluslararas› iﬂ hacmi, 2009’da 18,8 milyar dolara geriledi.
2010 y›l›n›n ilk yar›s›nda ekonomi % 11 büyürken inﬂaat sektörü % 15,1 ile en
h›zl› büyüyen ve ekonominin performans›na en güçlü katk›y› sa¤layan sektör
oldu.
Y›l›n üçüncü çeyre¤inde, hem dünyada hem de Türkiye’de bir yandan toparlanma
sinyallerinin al›nd›¤›, di¤er yandan büyümenin h›z kesmesi beklentilerinin
yayg›nlaﬂt›¤› ve kimi ekonomistlere göre çift dipli kriz olas›l›¤›n›n henüz bertaraf
edilemedi¤i bir süreçte yol almaktay›z.
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Yukar›da özetlenen konjonktürel faktörler de¤iﬂken çevre koﬂullar›n› ortaya
koymaktad›r. Öte yandan inﬂaat sektörünün geçmiﬂten bugüne gündemde olan
iç zafiyetleri, ihale ve yap›m süreçlerinin yönetimi ile ilgili sorunlardan, rant
ya¤mas›na, çarp›k kentleﬂmeye, can güvenli¤i riski bar›nd›ran kalitesiz yap›lara,
mesleki yetkinlik denetimi eksikli¤ine ve teminat mektubu maliyetlerinin
yüksekli¤ine uzanan bir yelpazede devam etmektedir.
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‹nﬂaat Sektörü Stratejik Plan›’n›n yay›mlanmas›ndan 5 y›l sonra Türkiye Müteahhitler
Birli¤i’nin sektör için üretmiﬂ oldu¤u yol haritas›n› yeniden ele almaya karar
vermesine bir yandan yukar›da özetlenen iç ve d›ﬂ koﬂullar›n, di¤er yandan sektörün
plan hedefleri do¤rultundaki performans›n›n de¤erlendirilmesi kaynakl›k etti.
‹nﬂaat Sektörü Stratejik Plan›’nda sektörün orta ve uzun vadeli gelece¤i için üç
stratejik, iki de dönemsel hedef belirlenmiﬂti. Stratejik hedefler; fiziksel ve beﬂeri
sermayenin geliﬂtirilmesi, yap› üretiminde uluslararas› düzeyde yar›ﬂabilen kalite
ve yüksek verimlilik idi. Sektörün bu stratejik hedefleri geçerlili¤ini korumaktad›r.
Öte yandan ayn› planda “2010 y›l›nda sektörün milli gelir içindeki pay› % 7.5’e,,
yurtd›ﬂ›ndaki y›ll›k iﬂ hacmi ise 12 milyar dolara ulaﬂmal›d›r” denilmiﬂti. 2010
y›l›n›n ilk yar›s›nda gelinen nokta bu hedeflerden birincisinin gerisinde kal›nd›¤›,
ikincisinin ise aﬂ›ld›¤›d›r. Zira sektörün GSYH’deki pay› 2009’da % 5,2, 2010’un
ilk yar›s›nda ise % 5,7 oldu. Di¤er bir deyimle plan hedefinin yaklaﬂ›k 1,8 puan
gerisinde kald›. Yurtd›ﬂ› müteahhitlikte ise 2008’de 23,6 milyar dolar, 2009’da
ise küresel krize ra¤men 18,8 milyar dolar tutar›nda bir iﬂ hacmi gerçekleﬂti.
Di¤er bir deyimle ikinci hedef öngörülen tarihten bir y›l önce ve büyük bir farkla
aﬂ›ld›. Bu durumda, gerisinde kal›nan hedefe ulaﬂman›n, aﬂ›lan hedefin ise çok
daha ötesine geçmenin yollar›n› yeniden aramak zaman› gelmiﬂti.
Türkiye Müteahhitler Birli¤i bu ihtiyac›n teﬂhisinden hareketle 03-05 Nisan 2009
tarihlerinde Antalya’da inﬂaat sektörünün ülke ekonomisine katk›lar›n›n ve
gelece¤inin irdelendi¤i “Türkiye Müteahhitler Birli¤i Taahhüt Sektörünün Gelece¤ini
Ar›yor?” baﬂl›kl› bir arama konferans› gerçekleﬂtirdi. Konferans›n devam› olan
ikinci toplant› yine geniﬂ bir kat›l›mla 24 May›s 2010’da Ankara’da yap›ld›.
Uzman yönetiminde gerçekleﬂtirilen bu toplant›lara üç farkl› kuﬂaktan Türkiye
Müteahhitler Birli¤i üyeleri, kamudan ve özel sektörden üst düzey yöneticiler,
finans sektörü temsilcileri, akademisyenler, meslek kuruluﬂlar›, di¤er ilgili STK’lar
ve medya mensuplar› dahil 100’den fazla kiﬂi kat›ld›. Amac›m›z, çeﬂitli kesimlere
mensup ve de¤erli birikimleriyle sektörümüzün gelece¤ine ›ﬂ›k tutabilecek iddia
sahiplerini bir araya getirmek ve ortak akl› harekete geçirmekti. Gelece¤i
tasarlamak, o gelece¤e ulaﬂmam›z› sa¤layacak yol haritas›n› üretmek ve bizi
hedeflerimize ulaﬂt›racak projeleri öncelikleri ile birlikte belirlemekti. Kat›l›mc›lar
çözüm üretmekle kalmad›lar üretilen çözümleri hayata geçirmek konusunda
sorumluluk almaya ve güç birli¤i yapmaya haz›r olduklar›n› da ortaya koydular.
Bu yönüyle Karar Konferans›m›z, sadece kararlar›n de¤il, onlar› hayata geçirmek
kararl›l›¤›n›n da paylaﬂ›ld›¤› de¤erli bir platform oldu.
Detaylar›, kamuoyuyla yak›n zamanda paylaﬂ›lacak olan Arama Konferans›nda,
“TMB öncülü¤ünde, ülkesinde yap›lanmas›n› tamamlam›ﬂ, dünya taahhüt
sektöründe a¤›rl›¤› olan ve bölgesinde lider Türk Müteahhitli¤i markas›n›
oluﬂturmak” olarak belirlenen vizyonumuz ile yeni bir baﬂlang›c›n eﬂi¤indeyiz.
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Baﬂar› kriterlerimiz birer kelimeyle; sorumluluk, yenilikçilik, iﬂbirli¤i, kurumsall›k
ve kaynak olarak özetlenebilir. ‹nﬂaat-taahhüt sektörünün çevreye, insana, topluma
karﬂ› sorumluluklar›n› yerine getirmesini, yeni ürün, hizmet, uygulama ve
yaklaﬂ›mlar› hayata geçirebilmesini, kendi içinde farkl› iddia sahipleri ile iﬂbirli¤ini
art›rmas›n›, sektördeki aktörlerin kurumsallaﬂmalar›n› ve kaynaklar›m›z›n, mali,
insani, teknik boyutlar›yla geliﬂtirilmesini önemsiyoruz.
Vizyonumuza do¤ru yol al›rken politikac›lar›m›z, kamu bürokrasisi, bilim ve
araﬂt›rma kuruluﬂlar›, özel sektör, medya, meslek kuruluﬂlar› ve vatandaﬂlar olarak
güç birli¤i içerisinde olmam›z gerekti¤ine inan›yoruz.
Dünyada de¤iﬂmeyen tek ﬂey de¤iﬂim olgusudur ve TMB üyeleri baﬂar›da s›n›r
tan›mayan bir ulusal rekabet gücünün temsilcileridir. Gücümüzü artt›rarak
sürdürmenin ön ﬂart› ise gelece¤i gören, iﬂbirli¤ini güçlendiren, hedef odakl› ve
bilgiye dayal› ad›mlarla yol almakt›r. Türkiye Müteahhitler Birli¤i bu anlay›ﬂ
içerisinde dünyada ve Türkiye’de olup bitenlerin inﬂaat-taahhüt sektörü üzerindeki
etkilerini analiz etmeye ve stratejik planlamaya önem vermeye devam edecektir.
Geçmiﬂin birikimlerinden ald›klar› güçle gelece¤i inﬂa eden, sadece yap›lar de¤il,
zamanlar, mekânlar ve insanlar aras›nda iliﬂkiler inﬂa eden meslektaﬂlar›ma bu
onurlu, heyecan verici ve çetin süreçte baﬂar›lar diliyorum. Do¤rular› akl›n ve
bilimin ›ﬂ›¤›nda aramaya devam edenlere ve eserleriyle onlar› hayata geçirenlere
bir kez daha gönül dolusu minnet ve ﬂükranlar›m›z› sunuyorum.
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‹srafil Kuralay*

TÜRK S‹NEMA SEKTÖRÜNÜN
STRATEJ‹K DE⁄ER‹

Türk film sektörü son y›llarda h›zl› bir de¤iﬂim ve geliﬂim kaydetmektedir. Gerek
sinema ve gerekse dizi yap›mlar›nda gözle görülür bir baﬂar› sa¤layan sektör,
Türkiye’nin ekonomik dinamizmine ve geliﬂim trendine stratejik bir katk› sa¤layacak
aﬂamaya gelmiﬂtir. Bu yüzden sinema sektörü stratejik bir sektör olarak yeniden
ele al›nmal› ve Türkiye’nin tan›t›m, kültür ve turizm potansiyeline yapaca¤› katk›
bu vizyonla de¤erlendirilmelidir. Son dönemde Türk film sektöründe popüler
filmler üst üste izleyici rekorlar› k›rmakta, “art house” yap›mlar›yla Türkiye
sinemas› ad›n›, en prestijlileri de dahil, dünya festivallerinde ve sinema çevrelerinde
giderek daha çok duyurmaktad›r.
Özellikle televizyon dizileri, ülke s›n›rlar›n› aﬂm›ﬂ ve Türk dizileri pek çok ülkede
izlenmeye baﬂlam›ﬂt›r. T›pk› bir zamanlar “‹rlanda filmlerini gördükten sonra”
bu ülkeyi ziyaret etme karar› ald›¤›n› belirten Avrupal› sinemaseverler gibi, kendi
ülkelerinde gösterime giren ve ödüller alan filmlerin de etkisiyle ülkemize gelen
ziyaretçiler artm›ﬂ, dizilerimizin yay›nland›¤› ülkelerden gelen turistler, bu
yap›mlar›n çekildi¤i mekânlar›n “müze”leﬂmesine katk›da bulunmuﬂtur; dahas›
ülkemizin y›llarca salt yabanc› turistlerin ilgi gösterdi¤i önemli yörelerini, kendi
insanlar›m›z televizyon dizileri ve filmler sayesinde keﬂfederek iç turizmi
* UTESAV Baﬂkan›
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canland›rm›ﬂlard›r. Tüm bu geliﬂmeler sineman›n “stratejik sektör” statüsünü hak
etti¤inin somut kan›tlar›d›r.
Ülkemizde film sektöründe, 1980’li ve özellikle de 1990’l› y›llardan sonra
“endüstri”ye dönüﬂme sanc›lar›n›n yaﬂand›¤› bir dönem yaﬂanm›ﬂt›r. 2000’li y›llarla
birlikte olumlu geliﬂmeler gözlenmiﬂtir. 2010 senesi 70 kadar dizi, Ortado¤u
bölgesi baﬂta olmak üzere çeﬂitli ülkelere sat›larak 50 milyon dolarl›k bir gelir
elde edilmiﬂtir. Film endüstrisi, hizmet sektörümüz olan turizm sektörünü de
olumlu yönde etkilemiﬂtir. Özellikle Ortado¤u ülkelerinden gelen Arap turist
say›s› ülkelerinde gösterilen Türk TV dizilerinin popülerli¤i ile artmaktad›r. Film
sektöründe;
• 4 milyar TL olan reklam pazar› % 55’i televizyonlardan gelmektedir.
• Büyük TV kanallar› da bu rakam›n % 80’ini paylaﬂmaktad›r. Dünya izleyicileri
aras›nda en çok yerli film izleyen Türkiye’yi Fransa takip ediyor.
• Toplam izleyicimizin % 60’› yerli film izlemektedir.
• 2000’lerde sadece 6 yerli uzun metraj film üretilmiﬂken 2009 y›l› bir zirve y›l›d›r;
70 yerli film üretilmiﬂtir, toplam has›lat 147.755.564 TL ve toplam seyirci say›s›
18.849.417 olmuﬂtur.
• Ülkemizde yerli film pazar pay› 2002’de sadece % 8,45 iken 2010 y›l›nda %
49,96’ya ulaﬂm›ﬂt›r.
• Ülkemizde uzun metrajl› film sektörü pazar›nda yerli yap›mlar›n pay› giderek
artarken birçok uluslararas› platformda Türk filmlerinin elde etti¤i baﬂar› ve
ödüller (bunlardan birkaç›n›n ismini vermek gerekirse: Bal, Semih Kaplano¤lu
(2010); Köprüdekiler, Asl› Özge (2009); Uzak ‹htimal, Mahmut Faz›l Coﬂkun
(2009); Süt, Semih Kaplano¤lu (2008); Üç Maymun, Nuri Bilge Ceylan (2008);
Sonbahar, Özcan Alper (2007); Yaﬂam›n K›y›s›nda, Fatih Ak›n (2007); ‹klimler,
Nuri Bilge Ceylan (2006); Babam ve O¤lum, Ça¤an Irmak (2005) gibi) ve ayn›
endüstriyel altyap›dan beslenen televizyon dizi alan›ndaki baﬂar›lar bu durumun
bir göstergesidir.
2005 y›l›nda dünya genelinde giﬂe gelirinin % 24,9’unu ço¤unlu¤u Amerikan
yap›m› “en çok izlenen on film” oluﬂturdu. Bu oran›n % 22,9’a geriledi¤i 2006
senesinde ise yerli yap›mlar dünya giﬂe gelirinin üçte birini oluﬂturdu. Aral›k
2005’ten itibaren h›zla artan ve toplam has›lat içerisindeki pay›n› geniﬂleten Türk
filmlerinin de tüm dünyada gözlemlenen; yerel temalar, dil ve popüler oyuncular
ile özellikle ithal etmesi en güç tür olan ve Hollywood’un nispeten daha boﬂ
b›rakt›¤› komediye yaslanan yerel pazara yönelik bu üretim ak›m›ndan ayr›
düﬂünülemeyece¤i söylenebilir.
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Toplam has›lat içerisinde yerli filmlerin pay›n›n yabanc› yap›mlar› geçti¤i ve yerli
filmlerin seyirci rekoru k›rd›¤› 2008 y›l›nda en çok izlenen on filmin onunun da
yerli yap›m olmas› dikkat çekicidir. 2005’ten bu yana hem yerli ve yabanc›
filmlerde ve hem de toplamda en yüksek has›lata ulaﬂ›lan 2010 y›l›n›n bir di¤er
özelli¤i de yerli ve yabanc› yap›m has›latlar›n›n birbirine çok yak›n oluﬂudur.
Türkiye’de yerli yap›mlar›n Avrupa ve dünya ortalamalar›na göre gözle görünür
biçimde öne ç›k›ﬂ›, son y›llarda Türkiye film endüstrisinin büyük ve oturmuﬂ
ulusal sinema pazarlar› ile rekabet edecek ölçüde bir geliﬂim gösterdi¤ini ifade
etmektedir. Örne¤in, 2009’da yerli yap›mlar›n›n pazar pay› Türkiye’nin yar›s›ndan
biraz daha fazla olan Almanya’da % 27,4’lük bu pay, 142’si % 100 Alman
prodüksiyonu 220 yerli filme giden 40 milyon izleyicinin yaratt›¤› bir pay 19 iken
Türkiye’de ilk kez 2010’da toplam sinema izleyicisi 40 milyon baraj›n› aﬂabilmiﬂtir.
Yerel pazarlar› hedef alan yap›mlar›n baﬂar›s›n› gören Amerikan ﬂirketleri de,
ortak yap›mlar arac›l›¤› ile giﬂede baﬂar› yakalama potansiyeli yüksek yerli filmlerin
getirisinden pay almaya baﬂlam›ﬂt›r. Avrupa’da örne¤ine s›k rastlanan bu durum
Türkiye’de 2010’un en çok izlenen filmi New York’ta Beﬂ Minare’de karﬂ›m›za
ç›kmaktad›r.
Türkiye’de gösterime giren sinema filmlerinden yerli yap›mlar›n pazar pay›n›n
yaklaﬂ›k % 50 civar›nda oldu¤u görülmektedir. 2010 y›l› için yerli film has›lat›
190.402.367 TL iken yabanc› film has›lat› 192.967.337 TL’dir. Bunun yan›nda yerli
ve yabanc› film seyirci say›s› da 2010 y›l›nda eﬂitlenmiﬂ durumdad›r; yerli film
seyircisi 22.185.745 kiﬂi iken 19.348.340 kiﬂi yabanc› film seyircisi olmuﬂtur. 2010
y›l›nda vizyona giren yerli film say›s› 66 adet ve yabanc› film say›s› 181 adet olsa
da giﬂe has›lat› bak›m›ndan pazar pay›n› yar› yar›ya paylaﬂmaktad›r. Bu özelli¤i
ile Türkiye, Avrupa ülkeleri aras›nda birinci s›rada yer almakta, dünya s›ralamas›nda
ise ABD, Hindistan, Çin gibi ülkelerin ard›ndan 6. s›radad›r. 2010 y›l›nda Türkiye
sinema pazar›nda en çok giﬂe yapan 5 filmin tümü yerli yap›mlard›r.
Türkiye’de 2009 y›l› yerli filmlerin izleyici rekoru k›rd›¤› 2008’e nazaran yerli
üretimin pazar pay›n›n düﬂtü¤ü bir y›l olmuﬂtur. Bu % 8,4’lük dü¤üﬂe ra¤men
Türkiye’de yerli filmlerin pazar pay› Avrupa ortalamas›n›n iki kat› kadard›r. Yine
Avrupa’da Çek Cumhuriyeti ve Danimarka d›ﬂ›nda 2009’un en çok izlenen filminin
yerli yap›m oldu¤u tek ülke Türkiye’dir. 2009 y›l›nda Avrupa d›ﬂ› büyük sinema
endüstrilerinde yerli filmlerin kaplad›¤› pazar pay› aç›s›ndan ise Türkiye; en çok
izlenen ilk 10 filmin tamam›n›n yerli yap›mlardan oluﬂtu¤u Hindistan, dünya
sinema pazar›n›n hâkimi Amerika, yo¤un nüfuslu ve yap›sal/politik/
ekonomik/kültürel özellikleri sebebiyle d›ﬂar›ya nispeten daha kapal› M›s›r,
Japonya ve Çin’den sonra dünyada alt›nc› s›rada yer alm›ﬂt›r.
Özellikle de 1990’l› y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren, Türkiye’de ve dünyada
yaﬂanan geliﬂmelere paralel olarak sinema endüstrisi de baz› de¤iﬂikliklere
u¤ram›ﬂt›r. Bu süreç içerisinde yap›m aﬂamas›n› s›rtlanan ve hem sinema filmi,
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hem televizyon dizisi, hem de reklam filmi alan›nda faaliyet gösteren yap›m
ﬂirketleri h›zla ço¤alm›ﬂt›r. Bununla birlikte özellikle finansman, organizasyon
ve kurumsallaﬂma ad›na geçmiﬂe oranla çok da fazla yol kat edilemedi¤i
gözlemlenmektedir.
2010’da Türkiye film endüstrisinin toplam hacminde kaydedilen büyüme ve tüm
has›lat›n % 49,7’sinin yerli yap›mlardan geliﬂi olumlu bir tablo sunarak 2011 için
umut verirken, has›lat›n daha detayl› bir analizi yap›ld›¤›nda, t›pk› kiﬂi baﬂ›na
düﬂen bilet ortalamalar› gibi tablonun o kadar da pembe olmad›¤› da bir gerçektir.
Türkiye’de 66 yerli, 181 yabanc›, toplam 247 yeni filmin vizyona girdi¤i 2010
senesinin tüm has›lat›n›n % 42,5’i en çok izlenen on filmden gelmektedir ve yine
bu on filmin seyircisi, toplam sinema izleyicisinin % 45’ini oluﬂturmaktad›r.Yerli
yap›m izleyicisinin % 60’›n› listenin ilk beﬂ filmi toplarken, en çok izlenen ilk
üç filmin çekti¤i izleyici oran› ise % 49’dur.
Toplumda sinemaya gitme al›ﬂkanl›¤›n›n hâlâ çok düﬂük düzeyde seyretti¤i
görülmektedir. Amerikal›lar y›lda ortalama 4, Frans›zlar ise 3 kez sinemaya
giderken, Türkiye’de bu rakam iki y›lda birdir. Bunun nedenleri aras›nda sinema
salon ve koltuk say›lar›n›n co¤rafi olarak dengesiz da¤›l›m›, ülke koﬂullar›
aç›s›ndan hâlâ oldukça yüksek bilet fiyatlar› gibi ekonomik etkenlerin yan› s›ra,
baﬂta kad›nlar olmak üzere, belli kesimlerin ev d›ﬂ›nda kültürel etkinliklere kat›l›m
sorunlar› gibi sosyolojik nedenler de say›labilir.
Dizilerin parlak bir dönem yaﬂamas›na ra¤men, yay›n politikalar›ndan kaynaklanan
s›k›nt›lar, sadece film endüstrisi çal›ﬂanlar› taraf›ndan de¤il, izleyiciler taraf›ndan
da yak›nma konusu olmakta, her 3 izleyicinin 2’si “yerli dizi yersiz uzun” görüﬂünü
dile getirmektedir. Televizyon reklam düzenlemeleri gerekçe gösterilerek sürdürülen
bu durum asl›nda yeniden de¤erlendirilmesi gereken bir bulgudur.
Birçok temel ulusal film endüstrilerini güçlendirmiﬂ örnek ülkelerde oldu¤u gibi
film sektörünün paydaﬂlar›yla birlikte fikri haklar, çal›ﬂma koﬂullar›, ekonomikmali düzenlemeler gibi alanlarda daha somut ve planl› ad›mlar atmas›, bütünsel
bir politikan›n varl›¤› ve somut olarak uygulamaya koyulmas› gerekmektedir.
Bu, hem iç pazar dinamikleri aç›s›ndan yarar sa¤layacak, hem de uluslararas›
düzlemde Türkiye’nin yeri ve rolünü güçlendirecektir.
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Film endüstrisi, mevcut sorunlara çözüm bulundu¤u takdirde, bu, rasyonel ya
da yeterince olmayan geliﬂimini sürdürülebilir k›lacak ve hedeflerini daha da
büyütebilecek, aksi takdirde, sahip oldu¤u kaynaklar› h›zla tüketme ve tesadüflere,
bu konuda gerekli önlemleri alm›ﬂ ülkelerdekinden çok daha ba¤›ml› olma
tehlikesiyle yüz yüze gelecektir. Film endüstrisi alan›nda faaliyet gösteren kiﬂi,
kurum ve kuruluﬂlar›n üretmesi beklenen çözümlerin baﬂ›nda, kurumsallaﬂman›n
temel ﬂart› olan, do¤ru örgütlenme, iyi iç iletiﬂim ve mesleki toplumsallaﬂman›n
rasyonel koﬂullar›n›n oluﬂturulmas› gelmektedir.
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Film endüstrilerinin kurumsallaﬂmas› ve Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri
olarak ekonomik, toplumsal, kültürel yaﬂamda yerini kal›c› biçimde almas›
yönünde gerekli politikalar›n üretilmesi gerekmektedir. Türk sinema sektörü
artan stratejik önemi dolay›s›yla etkin bir kurumsal yap›da temsil edilmelidir.
Bunun için Kültür ve Turizm Bakan›m›z Say›n Ertu¤rul Günay’›n da destekledi¤i
Sinema Kurumu bir an önce oluﬂturularak sektöre kazand›r›lmal›d›r. Sinema
sektörü, pek çok disiplinin ve sektörün kesiﬂti¤i, kitle iletiﬂim araçlar› içerisinde
en etkili iletiﬂim araçlar›ndan birisidir. Bu yüzden sinema sektörü stratejik bir
de¤er taﬂ›maktad›r. Türkiye’nin 2023 vizyonu bu stratejik de¤eri dikkate alarak
ﬂekillenmelidir.
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Dr. Murat Yalç›ntaﬂ*

B‹R T‹CARET MERKEZ‹ OLARAK
‹STANBUL’UN GELECEK V‹ZYONU

Bütün Türkiye’nin ve hatta bölge ülkelerinin ebrusudur ‹stanbul… K›talar›n,
tarihin, medeniyetlerin, dinlerin, kültürlerin, halklar›n, denizlerin, tacirlerin
buluﬂtu¤u bir kavﬂak noktas›d›r. Yunan, Roma, Bizans, Osmanl› ve nihayet
bugünkü Türkiye’nin ruhunu verdi¤i ﬂehirdir. Farkl› kültür ve medeniyetlerin
birbirlerine kar›ﬂ›p kaynaﬂt›klar›; ayn› anda hem Do¤u hem Bat› olan; belki de
ne tam anlam›yla Do¤u ne de tam anlam›yla Bat› olan gizemli bir ﬂehirdir.
8 bin y›ll›k geçmiﬂiyle ‹stanbul, hep çok kültürlü, kozmopolit bir ticaret merkezi
oldu. Kent daha Bizantion döneminden baﬂlayarak baﬂl›ca u¤raﬂ› olan ticaret
sayesinde tüm dünyaya aç›k bir görünüm kazand›. Kentin limanlar›nda,
meydanlar›nda Suriye’den, M›s›r’dan gelen zengin tüccarlar Yunanl›lara, Trakyal›lara,
Araplara kar›ﬂ›rd›. Do¤al bir liman olan Haliç k›y›lar›, bu tüccarlarla doluydu.
O yüzden ‹stanbul, tarihe komutanlar›yla, devlet adamlar›yla, askeri baﬂar›lar›yla
de¤il, ticaret kap›lar›n› elinde tutmas›yla, zengin tüccarlar›, mallar› ve geliﬂkin
ticari hayat›yla geçti. 13. yüzy›lda k›sa süreli olarak Bizans ‹mparatorlu¤u yerine
kurulan Latin ‹mparatorlu¤u bile, esasen Venedik ve di¤er ‹talyan ve Latin
devletlerinin ticaret yollar›n› ve kavﬂaklar›n› ele geçirmek istek ve ihtiyac›ndan
do¤muﬂtu. Çünkü ‹stanbul, bu yollar üzerindeki en önemli kavﬂak noktas› idi.
* ‹TO Yönetim Kurulu Baﬂkan›

231

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

Osmanl› egemenli¤ine kadarki geçmiﬂinde ‹stanbul birçok iniﬂ-ç›k›ﬂlar yaﬂad›,
baﬂ›ndan büyük felaketler ve zaferler geçti. Bu kenti gören bütün hükümdarlar
hep ona sahip olmak istediler. Her çöküﬂü bir diriliﬂ izledi. Her büyük diriliﬂte
‹stanbul yeniden yükselen yeni bir inanc›n, dinin, kültürün ve uygarl›¤›n merkezi
oldu. Ancak tüm bu iniﬂ ç›k›ﬂlara ra¤men hiçbir ﬂey de¤iﬂmedi: ﬁehrin zenginli¤i,
ihtiﬂam›, büyülü çekicili¤i ve ola¤anüstü dinamizmi hep ayn› kald›.
Bu gelenek Osmanl› ve Cumhuriyet dönemlerinde de devam etti. Kentin yaﬂam›nda
bir gerçek hiçbir zaman de¤iﬂmedi: Ülke ticaretinin kalbi hâlâ burada atmaktayd›.
Ancak dünyan›n en önemli, en hareketli, en kozmopolit ticaret merkezlerinden
biri olagelen ‹stanbul’un bir özelli¤i vard›. Tarihin her döneminde ‹stanbul çok
büyük ölçüde d›ﬂal›ma ba¤›ml› bir yap› arz etti. Sözgelimi Osmanl› döneminde
‹stanbul, dünyan›n dört bir yan›ndan gelen mallar› sürekli tüketen bir karakter
sergiledi. ‹thalat ve transit ticaret a¤›rl›kl›yd›.
Özellikle 1950’lerden baﬂlayarak Türkiye h›zl› bir dönüﬂüm ve sanayileﬂme
sürecine girdi. Sanayi üretimindeki at›l›m do¤al olarak ticarete de yans›d›. 1950’lere
kadar ithalat›n ve transit ticaretin belirleyegeldi¤i ‹stanbul’un ticaret hayat›nda,
ihracat öne ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›. Burada üretilen sanayi ürünleri önce yurtiçi
piyasalara ve 1980’ler sonras›nda da büyük ölçüde yurtd›ﬂ›na sat›lacakt›. Bu
vesileyle ‹stanbul’un ihracat ve ithalat›nda art›k hammadde ve sanayi ürünleri
ön plana geçmeye baﬂlad›. Bu durum, ﬂehrin 8 bin y›ll›k tarihindeki en önemli
ekonomik ve ticari yap› de¤iﬂikli¤idir.
1970’lerin ikinci yar›s›ndan itibaren ‹stanbul’da yerleﬂik olan en büyük iﬂletmeler,
üretim birimlerini Kocaeli, Sakarya ve Bursa gibi çevre illere veya Marmara
Bölgesi’nin di¤er önemli merkezlerine taﬂ›maya baﬂlad›. Böylece ‹stanbul, il
s›n›rlar›n› aﬂ›p çevre illere yay›lan geniﬂ bir sanayi metropolü olarak ortaya ç›kt›.
‹stanbul da bu büyük bölgenin; üretim kararlar›n›n al›nd›¤› merkezi, yani beyni
ve iç ve d›ﬂ ticaret yollar›yla da mal dolaﬂ›m›n›n ana merkezi oldu. 1980’e
gelindi¤inde ise Türkiye’nin toplam ithalat›n›n 1/3’ü, toplam ihracat›n›n da 1/4’ü
‹stanbul’dan yap›l›r hale geldi.
Günümüzde ise art›k ‹stanbul, Türkiye’nin ekonomik, ticari, sosyo-kültürel
baﬂkentidir. ‹stanbul, ülkenin milli gelirinin % 25’ten fazlas›n› üreten, Türkiye’nin
toplam d›ﬂ ticaretinin % 50’den fazlas›n› gerçekleﬂtiren, devletin vergi gelirlerinin
% 40’tan fazlas›n› ödeyen bir kent oldu. Art›k, Türkiye’de kurulu iﬂletmelerin
1/4’ü, tüm bankalar›n % 85’inin merkezi, Türkiye’nin toplam nüfusunun 1/6’s›,
toplam iﬂgücünün % 18’i ‹stanbul’da bulunuyor. Ayn› ﬂekilde tüm ülkenin sanayide
oluﬂturdu¤u toplam katma de¤erin % 28’i, hizmetler sektörünün % 31’i, Türkiye’de
yat›r›m yapan yabanc› sermayeli ﬂirketlerin % 50’den fazlas›n›n faaliyeti burada
gerçekleﬂiyor.
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K›sacas›, Türkiye ekonomisinin tüm yükünü ‹stanbul çekmektedir. 200 milyar
dolara yaklaﬂan büyüklü¤üyle ‹stanbul bugün, dünyan›n 184 ülkesinin 140’›ndan,
Avrupa’da ise 18 ülkeden daha büyük bir ekonomik de¤ere sahiptir.
Bildi¤iniz gibi Türkiye olarak, 2023 y›l›nda milli geliri 1,5 trilyon dolara ulaﬂm›ﬂ,
dünyan›n en büyük 10. ekonomisi olmuﬂ, nüfusu 80 milyonu aﬂm›ﬂ, kiﬂi baﬂ›
milli geliri 25 bin dolar seviyelerine yaklaﬂm›ﬂ bir ülke olmay› hedefliyoruz. Ayn›
zamanda yaﬂam kalitesini, refah›n› ve demokratik standartlar›n› önemli ölçüde
yükseltmiﬂ, politik istikrar›n› kayda de¤er ölçüde pekiﬂtirmiﬂ, y›lda 500 milyar
dolar ihracat gerçekleﬂtiren bir Türkiye vizyonu koyduk önümüze. Bu hedeflerin
boﬂ bir hayal olmad›¤›n›, Türkiye’nin özgüveni, potansiyeli ve birikimi ile bunlar›
baﬂarabilece¤ini biliyoruz. Son 10 y›lda baﬂard›klar›m›z bunun en aç›k ispat›d›r.
Bugün Türkiye’nin geçirmekte oldu¤u baﬂ döndürücü dönüﬂüm ve geliﬂim, bana
göre adeta sessiz bir devrimdir. Bana göre yeni milenyumun ilk on y›l› Türkiye
için bir milat olmuﬂtur. 1980’de 26. s›radayken Türkiye bugün dünyan›n en büyük
17. ekonomisi haline gelmiﬂtir ve tüm otoriteler, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde
basamaklar› en h›zl› t›rmanacak ekonomi olaca¤›n› teyit ediyor. ﬁu son on y›lda
ihracat›m›z› 4’e katlad›k ve 130 milyar dolarl›k ihracat gerçekleﬂtiren bir dünya
üreticisi haline geldik. Türkiye art›k tar›m, tekstil, demir-çelik gibi geleneksel
endüstrilere de¤il; otomotiv, makine imalat, elektrik-elektronik, beyaz eﬂya,
kimya, gemi imalat›, mücevher, mobilya gibi daha yüksek teknolojili ve katmade¤erli sanayilere dayan›yor ve bu ürünleri ihraç ediyor.
Son beﬂ y›lda Türkiye 80 milyar dolar do¤rudan yabanc› yat›r›m çekti. Uluslararas›
sermayenin gözdesi oldu. Küresel finansal krizin etkilerini tüm ﬂiddetiyle
hissettirdi¤i, dünya ekonomisi ve küresel ticaretin keskin biçimde darald›¤› ve
bütün dünyan›n adeta sars›ld›¤› 2009 y›l›nda bile Türkiye, Ortado¤u, Kuzey
Afrika, Orta ve Uzak Do¤u Asya’da birçok ülkeye ihracat›n› s›rad›ﬂ› oranlarda
art›rmay› baﬂard›. Ayn› y›l Türkiye tüm dünyada kredi notu bir defada iki kademe
birden yükseltilen tek ülke oldu.
En geç 2012 y›l›nda yeni not art›r›mlar›n›n gelmesini ve Türkiye’nin çoktand›r
hak etmiﬂ oldu¤u “Yat›r›m yap›labilir” seviyesine yükseltilmesini bekliyoruz. Bu,
ﬂu demektir: Önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yüklü miktarda ve katlanarak
artan oranlarda sermaye akacak. Türkiye, bölgesinde ticaretin çekim ve a¤›rl›k
merkezi, itici gücü, dinamosu, kald›rac› olacak.
Peki, Türkiye ekonomisinin beyni ve kalbi ‹stanbul’un bu tablodaki yeri ne
olacak, ne olmal›d›r? Ben ‹stanbul’un uzun vadede Türkiye ekonomisindeki
mevcut a¤›rl›¤›n› koruyaca¤›n› ve 2023 y›l›nda bugün sahip oldu¤u oranlar› aﬂa¤›
yukar› devam ettirece¤ini düﬂünüyorum. Toplam sanayi üretimi ve toplam ihracat
içerisindeki pay› bir miktar gerileyebilir. Çünkü Anadolu müteﬂebbisleri gerek
sanayileﬂme, gerekse d›ﬂ pazarlara aç›lma konusunda çok ciddi at›l›mlar yap›yorlar.
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Bu tüm Türkiye’nin gururudur. ‹stanbul, 30 y›l önce oldu¤unun aksine, Türkiye’nin
sanayi üssü olmaktan yavaﬂ yavaﬂ ç›kacakt›r. Bunun yerine dünya çap›nda bir
ticaret, finans, lojistik, turizm, kongre/fuar, kültür ve teknoloji merkezi haline
gelecektir.
ﬁunu belirtmeliyim ki, bir süreden beri illerimiz aras›nda yeni bir iﬂbölümünün
ﬂekillendi¤i yeni bir evreden geçiyoruz. Ancak, ‹stanbul halen Türkiye ekonomisinin
beyni ve ticaretinin kalbidir ve bu konumu orta vadede pek kolay de¤iﬂemeyecektir.
O halde, bundan 12 y›l sonra, yani 2023 y›l›nda, 350-400 milyar dolarl›k bir
büyüklü¤e ulaﬂm›ﬂ, nüfusu 20 milyonu aﬂm›ﬂ, y›lda 20 milyona yak›n turisti
a¤›rlayan ve 200-250 milyar dolarl›k ihracat gerçekleﬂtiren dev bir ‹stanbul bekliyor
bizleri.
Bu yükü s›rtlamak için ise ‹stanbul’un her anlamda altyap›s›n›n haz›r hale
getirilmesi gerekiyor. ‹stanbul’un yeralt› ulaﬂ›m, metro/tramvay altyap› çal›ﬂmalar›
h›zla devam ediyor. ‹stanbul için çok önemli olan Marmaray Projesi’nin 2013’te
tamamlanmas›n› bekliyoruz. ‹stanbul Bo¤az›’na üçüncü köprü, Maslak’› içine
alacak Manhattan tarz›nda bir ada oluﬂturulmas›, ‹stanbul’a üçüncü bir havaliman›n›n
inﬂas› gibi büyük projeler de gündemde. ‹stanbul’un mimari dokusunun
korunmas›/restorasyonu, merkezi/turistik bölgelerinin yeniden
yap›land›r›lmas›/gentrifikasyonu, uydu kent ve bölgesel cazibe merkezleri, al›ﬂveriﬂ
merkezleri, iﬂ merkezleri, konut projeleri, turistik konaklama altyap› ve kapasitesinin
geliﬂtirilmesi, yeni kongre ve fuar/sergi alanlar›n›n inﬂas›, uluslararas› standartlarda
spor kompleksleri haz›rlanmas›, ‹stanbul Sabiha Gökçen Havaliman›’na ek
terminaller vs. ‹stanbul’un bu yükü s›rtlanabilmesi için elzem görünüyor.
Ulaﬂt›rma Bakanl›¤›’na 2011 y›l› için ayr›lan bütçenin büyüklü¤ü ve bu mebla¤›n
baﬂta demiryollar› olmak üzere limanlar›n, havalimanlar›n›n kapasitelerinin
art›r›lmas› ve modernleﬂtirilmesi gibi acil nitelikteki lojistik-ulaﬂt›rma altyap›
çal›ﬂmalar›na ayr›lacak olmas› gelecek için umut vericidir. Yak›n bir tarihte
bitirilmesi planlanan ek “H›zl› Tren Projeleri” Türkiye’yi bir a¤ gibi örecektir.
Yine Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun yak›n bir gelecekte tamamlanacak olmas›
da ‹stanbul’u bir kez daha yeni “‹pek Yolu”na ba¤layacakt›r.
Bilindi¤i üzere, Türkiye’nin halihaz›rda 13 ülke ile serbest ticaret anlaﬂmas›
bulunuyor. Bunlar Fas, Filistin, Tunus, Suriye, M›s›r, ‹srail, Gürcistan, Arnavutluk,
Makedonya, Bosna-Hersek, H›rvatistan, S›rbistan, Karada¤ gibi bölge ülkelerinden
oluﬂuyor. Lübnan ve Ürdün ile anlaﬂma süreci onay bekliyor. Libya ve Körfez
Ülkeleri ile görüﬂmeler devam ediyor. Ayr›ca son dönemde Türkiye, Suriye,
Pakistan, Libya, Ürdün, Lübnan, Katar ve Tanzanya ile vize uygulamalar›n›
karﬂ›l›kl› olarak kald›rd›. Muhtemelen bu geliﬂmelerin devam› gelecektir.
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Türkiye, bölgesinde adeta bir serbest ticaret a¤› oluﬂturma yolunda h›zla ilerliyor.
‹ﬂte Türkiye’nin ulaﬂt›rma baﬂta olmak üzere her alanda, gerek içeride gerekse
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d›ﬂar›da gerçekleﬂtirmekte oldu¤u altyap›ya yönelik yeniden yap›lanma tam da
böyle bir arka plan üzerine oturuyor.
Sürekli olarak yabanc› iﬂadamlar›yla diyalog içinde olan, bu ülkeleri ziyaret edip
üst düzey görüﬂmeler gerçekleﬂtiren bir kiﬂi olarak ﬂunu söylemeliyim ki, bütün
dünyan›n gözü Türkiye’nin ve ‹stanbul’un üzerindedir.
Art›k tüm dünya burada, bu co¤rafyada, bu ülkede, bu ﬂehirde bir ﬂeyler
oldu¤unun, bir ﬂeylerin de¤iﬂti¤inin fark›nda ve buraya gelip neler oldu¤unu
anlamak için can at›yor.
Zaman geçiyor, ama dünya dönüp dolaﬂ›p tekrar ‹stanbul’da buluﬂuyor. ‹stanbul
gizemli bir biçimde sanki tekrar asl›na rücû ediyor, tarihte her zaman ne idiyse
yine o oluyor.
Özetle, 2023 vizyonu çerçevesinde ‹stanbul, t›pk› Londra, Paris, Frankfurt gibi
tarihinin zenginliklerine yaslanan ve onlar› yaﬂatan dinamik bir ticaret, turizm,
kültür, finans ve lojistik merkezi olacakt›r. Bugün ba¤›ms›z olarak varl›¤›n›
sürdüren 21 ülkeye bir zamanlar baﬂkentlik yapm›ﬂ bir ﬂehir olarak ‹stanbul,
kuﬂkusuz böylesi bir merkez olmay› di¤er ﬂehirlerden çok daha fazla hak ediyor.
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Bülent Ünal*

TÜRK FUARCILI⁄ININ
GELECEK V‹ZYONU

Giriﬂ
Fuarc›l›k çabalar›nda 1996 y›l›nda, do¤rulu¤u tart›ﬂ›l›yor olsa da, Gümrük Birli¤i’ne
geçiﬂ ile baﬂlayan geliﬂme, Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›, Do¤u Blo¤u ülkelerinin
parçalanmas› ile kurulan yeni devletler ve baz› komﬂu Arap ülkelerinde yumuﬂayan
yönetim anlay›ﬂlar›, Türkiye’nin bölgesindeki konumunu ve ticari etkinli¤ini çok
olumlu ölçülerde etkiledi. Balkanlar, da¤›lan Rusya, Kafkasya, Orta Asya, Arap
Yar›madas› ve Kuzey Afrika’y› içine alan bu yeni ekonomik co¤rafyada Türkiye
fuarc›l›k mesle¤inde çok önemli bir buluﬂma merkezi haline geldi.
Bu süreçte h›zla oluﬂturulan nitelikli fuar alanlar›, yetiﬂmiﬂ insan gücü, h›zla
geliﬂen ulaﬂ›m, konaklama, e¤lence ve al›ﬂveriﬂ imkânlar›, fuarc›l›k mesle¤inde
yeterlilik sahibi firmalar›n nitelikli haz›rlad›¤› ihtisas fuarlar›nda çok önemli
geliﬂmeler kaydedilmesini sa¤lad›.
Bugün için Türkiye ve çevresinde yeni ekonomik co¤rafya Avrasya’da, Türkiye
merkezli ortalama üç, üç buçuk saatlik bir mesafede bir milyar› aﬂk›n, AB’ye
göre oldukça genç ve tüketime aç›k, hatta aç diyebilece¤imiz bir nüfus yaﬂ›yor.
Büyük k›s›m kötü yönetimler veya bask›c› rejimler ile bunalt›lm›ﬂ bu ülkelerin
* TÜYAP Tüm Fuarc›l›k Yap›m A.ﬁ. Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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ortak zenginli¤i de u¤runa savaﬂlar ç›kart›lan enerji kaynaklar›na, petrole ve
do¤algaza sahip oluﬂlar›. Yani genelde zengin veya zenginlik potansiyeli olan
ülkeler ve hemen hepsinde sanayi oldukça ihmal edilmiﬂ, sahip olunan teknolojiler
de oldukça eski.
Türkiye böyle bir co¤rafya içinde fuarc›l›k mesle¤inde bugün için iki önemli
merkezle mücadele ediyor, yo¤un bir rekabet yaﬂ›yor. Güneyde Dubai, kuzeyde
Moskova. Baﬂka bir deyiﬂle ‹stanbul, Moskova ve Dubai’nin oluﬂturdu¤u bu
sacaya¤›, yeni ekonomik co¤rafyan›n etkili fuar merkezleri olarak öne ç›k›yor.
Tabiidir ki bu üç merkezin birbirine göre üstün ve zay›f taraflar› var. Dubai
kurald›ﬂ› bir ülke, gümrük ve vergi kayg›s› yok. Bu nedenle genelde tüketim
mallar› sergilenmesinde baﬂ› çekiyor. Moskova halen kendisi için çok önemli
ancak çevre ülkelerden ziyaretçi çekmede s›k›nt›lar› var. Ulaﬂ›m, iklim, hukuki
uygulamalardaki dönemsel farkl›l›klar sorun yaratabiliyor. Ancak her ﬂey bir yana
çok önemli, kolay kolay terk edilemez bir merkez. ‹stanbul bu rekabet içinde
çok farkl› bir geliﬂim gösterdi. Türkiye bölgenin en güvenilir ülkesi. Özellikle
geliﬂmiﬂ Bat› ekonomileri için sergileyebilecekleri, Avrasya co¤rafyas›n› oluﬂturan
ülkeler ile buluﬂabilecekleri en önemli ticari merkez. Geçmiﬂten gelen tarihi
ba¤lara, benzer kültüre, laik yaﬂam biçimine, üst düzey yaﬂam standartlar›na,
do¤rudan ulaﬂ›m imkânlar›na hatta yirmiyi aﬂk›n ülkeden sabah gelip akﬂam
dönme imkânlar›na sahip nadir ülke oluﬂunun yan› s›ra hemen her konuda
güvenilir ve iﬂbirli¤i yapabilir insan gücünü yetiﬂtirmiﬂ olmas› fuarc›l›k faaliyetlerinin
de önünü açan çok önemli faktörler. Özellikle yat›r›m mallar› ve ara mallar›n,
hammaddelerin sergilenmesinde bölgesi içinde çok farkl› bir yere sahip.
Cumhuriyetimizin yüzüncü y›l›n› kutlayaca¤›m›z 2023 y›l›na bu önemini daha
da artt›rarak güvenle ulaﬂaca¤›na inanc›m›z›n tam oldu¤unu ifade etmek isterim.
Yukar›daki k›sa analizin bile 2023 y›l› hedeflerine ulaﬂmada fuarc›l›k mesle¤i
aç›s›ndan öngörüleri sunmada ve çal›ﬂma tasla¤›n›n oluﬂturulmas›nda yol gösterici
olaca¤›n› düﬂünüyorum ve bu rapor için öngörülen çal›ﬂma tasla¤›na ba¤l› kalarak
aﬂa¤›daki de¤erlendirmeleri sizler ile paylaﬂmak istiyorum.

1. Sektör Potansiyeli
Sektördeki nitelikli firmalar, sahip olduklar› deneyimleri, iﬂ iliﬂkileri, kadrolar›
ve öz bilgi birikimleri ile büyük ölçekli genel hedeflere hizmet etme potansiyeline
tam olarak sahiptirler. Faaliyetleri ile kendilerini kan›tlam›ﬂ olan bu nitelikli
firmalar gelecek için büyük bir güveni oluﬂturmaktad›r.
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2. Firma Yeterlilikleri
2010 y›l› sonu itibar› ile sektörde 148 firma faaliyet göstermektedir. Sektördeki
firmalar›n yeterlilikleri üç ayr› kategoride ele al›nabilir.
a) Pek çok sektör için fuar yapabilecek yeterli uluslararas› deneyim, bilgi,
donan›m, insan gücü ve finans gücüne sahip vizyoner firmalar.
b) Belirli bir-iki konuda k›s›tl› yeterlili¤e sahip firmalar.
c) Yetersiz, geliﬂme imkânlar› çok k›s›tl›, ticari varl›klar›na ihtiyaç olmayan, pazar
bozucu, geliﬂimi aﬂa¤› çeken ve say›lar› ço¤unlu¤u oluﬂturan firmalar.

3. Devlet Destekleri
Türkiye gerçekten süreklili¤i olan, küresel rekabet gücüne sahip, ihracat a¤›rl›kl›
sa¤l›kl› bir ekonomik modele sahip olacak ise;
a) Devlet destekleri etkin olmal›, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› destekler ayr› planlanmal›,
ortak hedefler çerçevesinde etkin bir koordinasyon ve ilgili tüm taraflar›n
kat›l›m› ile kurallar belirlenmelidir.
b) ﬁeffafl›k sa¤lanmal›, tüm destek alan firmalar ve destek detaylar› ilgili internet
sitesinde herkese aç›k ve izlenebilir olmal›d›r.

4. Sektörün Güçlü ve Zay›f Yönleri
Güçlü Yönler:
a) Fuarc›l›¤›n uluslararas› standartlarda yerine getirilmesi için uygun ve yeterli
fuar alanlar›n›n bulunmas›,
b) Türkiye’de fuarc›l›k mesle¤inde yer alan yeterlilik sahibi nitelikli organizatör
firmalar›n, pek çok ülkenin önünde olmas›,
c) Fuarc›l›k sektörünün ihtiyac› olan nitelikli insan gücü bulmada sorun yaﬂamamas›,
d) Fuar aç›labilir ﬂehirlerde ulaﬂ›m ve konaklama imkânlar›n›n genellikle yeterlili¤i,
e) Bölge liderli¤i, bölgenin en güvenilir ülkesi olmas›.

241

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

Zay›f Yönler:
a) Yetersiz sektör firmalar›n›n sektörel geliﬂime olumsuz etkileri,
b) Devlet (hükümet) özelleﬂmeyi teﬂvik ederken kamusal ve yar› kamusal
kurum/kuruluﬂlar›n fuar organizatörü olma çabalar›,
c) Fuarc›l›k için uygun olmayan alanlarda yap›lan, iyi haz›rlanmayan, kötü örnek
olan fuarlar›n var olmas› ve bu fuarlar›n zaman zaman devlet destekleri ile
desteklenmesi,
d) Genelde sanayi ve ticaret odalar› liderli¤inde, gerçekçi fizibilitelere dayanmayan
ayn› co¤rafi bölge içinde birbirine rakip fuar alan› inﬂa etme çabalar›,
e) Kamudan ve yerel yönetimlerden gerekli deste¤in sektör ﬂirketleri veya fuar
için sa¤lanamamas›,
f) Fuarlar›n etkinli¤i ve mali gücü için çok önemli bir unsur olan birim fiyat
yetersizlikleri.

5. Sektöre Yönelik Tehditler ve F›rsatlar
Tehditler:
a) Türkiye’nin güçlü olan sektörlerine rakip ülkelerde, komﬂu ülkelerde ve
Avrasya’da halen yap›lan ve yap›lacak yeni konulu fuarlar,
b) AB’nin büyük üyelerinin, faaliyetleri daralan güçlü fuar ﬂirketlerinin, iyi
tan›mad›klar› bölge ülkelerinde fuar haz›rlama giriﬂimlerinin pazar bozucu
etkileri.

F›rsatlar:
a) 2023 y›l› için ortaya konan ihracat hedefinin gerçekleﬂmesi için üretimin art›ﬂ›,
bu üretim art›ﬂ›n› sa¤layacak KOB‹’lerin h›zla ço¤almas› ve sergileme
ihtiyaçlar›n›n artmas›,
b) Türkiye’yi bölgenin güvenli buluﬂma yeri olarak kabul eden bat›l› firmalar›n
bölge pazar›ndan yeni ve artan paylar alma istekleri,
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6. Gelece¤e Dönük Stratejiler ve 2023 Vizyonu
a) Emek-sermaye yo¤un sektörlerin fuarlar›n›n yan›nda; teknoloji-bilgi yo¤un
ve yüksek katma de¤erli sektör fuarlar›n›n geliﬂimi,
b) 2023 hedefleri, ülke geneline yay›lm›ﬂ olan koordineli üretim ile elde
edilebilece¤inden, Anadolu’da konulara göre seçilmiﬂ, s›klet merkezi olan
bölgelerde fuarc›l›¤›n desteklenerek geliﬂiminin sürdürülmesi,
c) Ülke ekonomisinin büyümesi için kritik unsur olan KOB‹’lerin pazarlama
ihtiyaçlar›na hizmet eden ve KOB‹ ürünlerinin toplu pazarlamas›nda çok
önemli etkileri bulunan fuarlar›n, geliﬂmesine olumsuz etkide bulunan yetersiz
ve niteliksiz fuar firmalar›n›n sektörde olmamas›,
d) Kamu/kamusal kurum ve kuruluﬂlar›n fuar organize ederek dar bir alana
yo¤unlaﬂmak, haks›z rekabet yaratmak yerine, mevcut nitelikli fuarlar›
koordineli bir yaklaﬂ›m ile destekleyen, yönlendiren, kontrol eden, denetleyen
bir yönetim yap›s›n›n ortaya konmas›,
e) Sanayi, ticaret odalar› ve ticaret borsalar›n›n kendi co¤rafi bölgelerinin içinde
bir buluﬂma merkezi için anlaﬂarak mal ve hizmet üretimlerinin bu merkezde
tan›t›lmalar›n›n sa¤lanmas›.

7. Vizyon’a ‹liﬂkin Temel Amaç ve Politikalar
a) Fuarc›l›k sektörü ile ilgili sektörel tan›mlama için ticari-yasal çerçeve belirlenmeli
ve destek görünümündeki k›s›tlamalar ve gereksiz yetkilendirmeler kald›r›lmal›,
b) Fuar alanlar›n›n özel sektör yolu ile geliﬂimi için devlet politikalar› oluﬂturulmal›,
c) Yurtiçi ve yurtd›ﬂ› fuar faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik olarak çeﬂitli
bakanl›klar› koordineli çal›ﬂt›rabilecek karar ve uygulama yap›s› tan›mlanmal›,
d) Hedeflere ulaﬂmada kritik rol oynayacak sektörler ve bölgesel pazarlar tespit
edilmeli ve bunlar›n desteklenmesi devlet politikas› olarak sa¤lanmal›,
e) Endüstriyel üretimin toplu pazarlamas›na hizmet edecek olan Türk fuarlar›n›n
tan›t›m›nda kamu gücünün kullan›lmas›, fuarc›l›k sektörünün görüﬂ, öneri ve
beklentileri ile de oluﬂturulacak, ortak bir kamu hedef/politikas›na
dönüﬂtürülmeli,
f) Dünya/bölge ölçe¤inde geliﬂmesi ve rekabet gücü kazanmas› hedeflenen
endüstrilere iliﬂkin, üretim a¤›rl›kl› sektörel derneklerin güçlendirilmesine
katk› sa¤lanmal› ve bunlar›n dünya ölçe¤inde örgütlenmelerine destek verilmeli.
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8. Amaç ve Politikalarla ‹lgili Öncelikler ve Uygulama Önerileri
a) Mevzuat düzenlemeleri,
b) Kurumsal düzenlemeler.

9. Sektörel De¤erlendirme ve Sonuç
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal geliﬂiminde ve Cumhuriyetimizin yüzüncü y›l›
hedeflerine ulaﬂmada fuarc›l›k faaliyetlerinin rolü gerçekten önem taﬂ›maktad›r.
Haz›rland›¤› ﬂehirleri, ülkeleri zenginleﬂtiren bu uygulamalar hemen hemen tüm
iﬂ kollar›na al›ﬂ›k oldu¤u iliﬂkilerin d›ﬂ›nda önemli ek gelirler sa¤lamakta ve
ülkenin yeni, verimli, uygulanabilir teknolojiler ile de buluﬂmas›na imkân
vermektedir.
Günümüzün rekabetçi ortam›nda gelece¤e uyum sa¤layacak bilgi ve görgüyü
yakalayabilmek, çevre ülkelerine göre farkl›l›klar ve dolay›s›yla liderlik
oluﬂturabilmede; do¤ru haz›rlanmakta olan ve haz›rlanacak ticari fuarlar›n etkisi
çok fazla olacakt›r.
Türk fuar endüstrisi bugünden sahip oldu¤u imkânlar, iliﬂkiler, altyap›lar ve
yetiﬂmiﬂ insan gücü ile bu geliﬂmede ve hedeflere ulaﬂmada üstüne düﬂen görevi
yerine getirebilecek nitelikli kapasiteye ve örgütlü güce sahiptir.
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Hasan Altunkaya*

TÜRK YÖNET‹C‹LER YAKIN TAK‹PTE

Son dönemde Türk CEO’lara olan talep artm›ﬂt›r. Bunun yan› s›ra CFO, CHRO,
CIO, CSO, COO gibi stratejik öneme sahip orta kademe yöneticilere de talep
artm›ﬂt›r. Bunda, bölgede büyümek isteyen küresel ﬂirketlerin Türk yöneticileri
tercih etmesinin önemli rol oynad›¤› gibi, ABD’deki ve AB’deki yöneticiler kriz
yönetimine al›ﬂk›n de¤il. Türkiye’deki yöneticiler gibi zor durumlarda baﬂar›l›
sonuçlar alamayabiliyorlar. Önümüzdeki günlerde Türk CEO’lara olan talep daha
da artacak. Halihaz›rda çokuluslu Amerikal›, Alman ve ‹ngiliz ﬂirketleri için Türk
CEO’lar ar›yoruz. Özellikle bölge için Türk CEO’lara talep çok fazla art›yor. Türk
yöneticiler bölgeyi iyi tan›yor. Bat› ile do¤unun sentezini iyi yap›yor. Büyük
küresel ﬂirketler, Türk yöneticileri a¤›rl›kl› olarak bölgesel pozisyonlar için tercih
ediyor.
Türk yöneticilerin gerek sat›ﬂ ve pazarlama becerilerine; gerekse stabil olmayan
pazarlar içerisinde çal›ﬂma yeteneklerine güvenen firmalar Türkiye’den yönetici
ithal ediyor. Bunlardan baz›lar›n› aﬂa¤›daki gibi ülke, sektör ve pozisyon baz›nda
incelemek mümkün:
Türkiye’den yönetici talep eden ülkelerden Arabistan, Katar ve Dubai, otomotiv
sektöründe üretim müdürü, CEO, CMO ve COO; telekom ve IT sektöründe CMO
* Data Expert Genel Müdürü

247

T ü r k i y e ’ n i n

2 0 2 3

Y › l ›

H i z m e t

‹ h r a c a t ›

V i z y o n u

ve ülke müdürü; inﬂaat/altyap› ve enerji sektörlerinde proje müdürü, 10-15 y›l
deneyimli inﬂaat, makine ve elektrik mühendisleri; FMCG ve perakende sektörlerinde
ülke müdürü, COO, CMO, CFO, CHRO ve CEO; hizmet sektöründe sat›ﬂ ve
pazarlama direktörü, ülke müdürü, otel müdürü ve tesis müdürü aray›ﬂ› içerisinde.
Bahreyn ve Kuveyt’in, inﬂaat/altyap›, enerji sektöründe proje müdürü; 10-15 y›l
deneyimli inﬂaat, makine ve elektrik mühendisi, hizmet ve turizm sektörlerinde
ülke müdürü, otel müdürü ve tesis müdürleri talepleri var.
Azerbaycan ve Kazakistan’dan daha çok telekom ve IT sektörlerinde sat›ﬂ müdürü,
iﬂ geliﬂtirme müdürü, dan›ﬂman, CMO ve CFO; FMCG ve perakende sektörlerinde
sat›ﬂ müdürü, lojistik müdürü, CMO, CHRO ve strateji geliﬂtirme müdürü;
inﬂaat/altyap› ve enerji sektörlerinde proje müdürü ve 10-15 y›l deneyimli inﬂaat,
makine ve elektrik mühendislerine talep söz konusu.
Libya ve Rusya’n›n inﬂaat/altyap› ve enerji sektörlerinde proje müdürü ve 1015 y›l deneyimli inﬂaat, makine ve elektrik mühendisi aray›ﬂlar› var.
Romanya, inﬂaat/altyap› sektöründe CEO ve COO, FMCG ve perakende sektörlerinde
COO ve CMO’ya talep gösteriyor. Hizmet ve turizm sektörlerinde ülke müdürü,
otel müdürü ve tesis müdürlerine yine Romanya ve Ukrayna’dan talep var.
Ukrayna’dan ayn› zamanda inﬂaat/altyap› sektöründe proje müdürü; FMCG ve
perakende sektörlerinde sat›ﬂ müdürü ve CMO pozisyonlar›na da talep geliyor.
Suriye; telekom ve IT sektörlerinde CMO ve ülke müdürü, otomotiv sektöründe
ülke müdürü, CEO, CMO ve COO telebinde bulunurken, ‹ran’dan FMCG ve
perakende sektörlerinde sat›ﬂ müdürü ve CMO, hizmet sektöründe sat›ﬂ pazarlama
direktörü pozisyonlar›na da talep geliyor.
Genel olarak CEO’lardan ve yöneticilerden beklenenler ﬂunlar:
* Mütevaz› ve müteﬂekkir olmak. Kibirli olmamak, dünyay› kendi ekseninde
görmemek.
* Son krizde gösterdi ki paraya, ödüle, prime zafiyet hem CEO’nun hem de
kurumlar›n sonunu getirdi. CEO’lar ekonomik ve finansal zafiyetten kaç›nmal›d›r.
Ve en önemlisi “etik”, yani “iﬂ ahlak›” uluslararas› iliﬂkilerde en önemli kriterlerden
biri haline gelecek.
* Teknoloji ve yenili¤e merakl›, baﬂarma güdüsü yüksek, iletiﬂim kanallar›n› aç›k
tutan, göreve ba¤l› ve öz disiplini olan.
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* Farkl› kültürden insanlarla çal›ﬂabilen, kiﬂisel geliﬂime ve e¤itime önem veren,
motive eden yap›s› ile ön plana ç›kan, tek adam olma hevesiyle hareket
etmeyen...
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YETK‹N YÖNET‹C‹ F‹RMAYI BAﬁARIYA TAﬁIR
Tüm dünyada ekonomik krizden ç›k›l›p ç›k›lmad›¤› tart›ﬂ›lmakta. Bu arada en
çok konuﬂulan da istihdamdaki daralma ve iﬂsizlik. Böyle kriz dönemlerinde
firmalar en kolay ve çabuk tasarruf yöntemi olarak ara elamanlar›n› ç›karmay›
düﬂünmekteler. Oysa krizi yönetebilen yetenekli insan kayna¤›, özellikle de krizi
yönetebilecek yönetici bu dönemlerde çok önemlidir.
Türkiye’nin önde gelen insan kaynaklar› firmalar›ndan olan ﬂirketimiz Data Expert
‹nsan Kaynaklar›’n›n geçti¤imiz dönemde Türk ve Avrupal› 1.500 yöneticinin
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirdi¤i araﬂt›rma, Avrupal› ve Türk yöneticilerin kriz anlar›ndaki
performanslar›na ›ﬂ›k tuttu. 2 y›l süren araﬂt›rman›n en çarp›c› sonucu Türk
yöneticilerin kriz yönetimi konusunda Avrupal› meslektaﬂlar›n› s›n›fta b›rakmas›.
Türkiye’de yaﬂanan politik ve ekonomik krizlerin yöneticileri daha esnek k›ld›¤›n›
gösteren araﬂt›rma sonucu ﬂöyle: “Bir Avrupal›y› ekonomik krizle baﬂ baﬂa
b›rakt›¤›n›zda sudan ç›km›ﬂ bal›¤a dönüyor. Türk yöneticiler ise farkl› çal›ﬂma
koﬂullar› alt›nda çok iyi bir performans gösteriyorlar. Türk yöneticiler farkl› bir
ülkeye gittiklerinde o ülkenin ekonomisine ve ﬂartlar›na çok kolay adapte
olabiliyorlar. Avrupal› yöneticiler de, biraz daha istikrarl› ve biraz daha kendi
de¤erlerinde, inand›klar› ﬂeylerde ilerlemeyi tercih ediyorlar.”
Araﬂt›rma, sorun çözme ve iletiﬂim yetene¤inde ise Avrupal› ve Türk yöneticiler
aras›nda enteresan bir farkl›l›k oldu¤una dikkat çekti. Türk yöneticiler, sorun
büyüyüp kronik bir hal ald›¤› zaman müdahale ediyorlar. Avrupal›lar ise, sorun
çok ufakken onunla ilgileniyorlar.
Türk yöneticilerin büyük ço¤unlu¤u geri bildirim alma, stratejik bak›ﬂ, sorun
iletiﬂimi gibi alanlarda Avrupal› meslektaﬂlar›ndan geri kal›yor. Ancak esneklik,
krizlerle mücadele, sat›ﬂ ve pazarlama yetene¤i konusunda da Türk yöneticiler
Avrupal› meslektaﬂlar›n› s›n›fta b›rak›yor. Liderlik ise her iki grubun da ortak
baﬂar› alan›.
Dünyan›n her yerinde krizler yaﬂan›yor. Ancak iyi yöneticinin dili, dini, ›rk›
olmaz. Yetkin bir yönetici ile her ﬂekilde krizden baﬂar›yla ç›kars›n›z.
Kriz dönemlerinde gözden kaç›r›lan en önemli hususun, bu dönemlerde firmalar›n
nitelikli insan kayna¤›na ulaﬂabilmesinin daha kolay oldu¤u, iﬂlerin iyi gitti¤i
dönemlerde çok zor ya da daha fazla ücret vs. ile ulaﬂabilece¤i yetenekli insanlar›
istihdam etme olana¤›n›n do¤du¤udur.
Bugüne kadar krizler belli sürelerin neticesinde sona ermiﬂtir. Unutulmamal›d›r
ki firmalar›n üretimini, sat›ﬂ›n› ve kârl›l›¤›n› art›ran birinci etken nitelikli insan
kayna¤›d›r.
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Firmalar iﬂe al›mlara devam ederek ekonomik s›k›nt›lar›n bulundu¤u bu dönemden
güçlü ç›kabilirler. Ekonomik sorunlar›n baﬂ gösterdi¤i bu dönemleri firmalar
ihtiyaç duyduklar› nitelikli elemanlar› kendilerine daha iyi koﬂullarda çekmek,
hatta di¤er ﬂirketlerden transfer etmek için kullanabilirler.
Önceki y›llardan edindi¤imiz kriz tecrübeleri de bunu göstermiﬂtir. 2001 krizinde,
bu krizin bir avantaja dönüﬂtürülmesi için, firmalar iﬂe al›mlara, özellikle de
yönetici pozisyonlar›nda iﬂe al›mlara devam etti¤i ve ihtiyaçlar›na uygun nitelikli
eleman ve yöneticiyi bünyelerine katmak için dan›ﬂmanl›k firmalar›ndan daha
fazla hizmet ald›klar› gözlemlerimiz aras›ndad›r. Örne¤in 2001 krizinde, ‹stanbul’da
iﬂsiz kalan çok yetenekli yöneticileri Anadolu’da üretim yapan birçok firma
bünyesine katarak ilerleyen zamanda ihracat rekorlar› k›rm›ﬂt›r.
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ULUSLARARASI T‹CARETE KONU
OLAN H‹ZMET SEKTÖRLER‹

1. MESLEK‹ H‹ZMETLER
A. Uzmanl›k Gerektiren Hizmetler
a. Hukuk Hizmetleri
b. Muhasebecilik, Dan›ﬂmanl›k ve Defter Tutma Hizmetleri
c. Vergi ile ‹lgili Hizmetler
d. Mimarl›k Hizmetleri
e. Mühendislik Hizmetleri
f. Entegre Mühendislik Hizmetleri
g. ﬁehir Planlama ve Peyzaj Mimarl›¤› Hizmetleri
h. T›bbi ve Diﬂ Hekimli¤i Hizmetleri
i. Veterinerlik Hizmetleri
j. Ebeler, Hemﬂireler, Fizyoterapistler, Sa¤l›k Görevlileri Taraf›ndan Sunulan
Hizmetler
k. Di¤er Hizmetler
B. Bilgisayar ve ‹lgili Hizmetler
a. Bilgisayar Hizmetlerinin Yerleﬂtirilmesiyle ‹lgili Dan›ﬂmanl›k Hizmetleri
b. Yaz›l›m Hizmetleri
c. Veri ‹ﬂleme Hizmetleri
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d. Veri Taban› Hizmetleri
e. Di¤er Hizmetler
C. Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Hizmetleri
a. Tabii Bilimler ‹le ‹lgili Ar-Ge Hizmetleri
b. Sosyal ve Beﬂeri Bilimlerle ‹lgili Ar-Ge Hizmetleri
c. Disiplinleraras› Ar-Ge Hizmetleri
D. Emlak Komisyonculu¤u Hizmetleri
a. Sahip Olmaya ve Kiralamaya Konu Olan Mülkler
b. Ücret veya Sözleﬂme Karﬂ›l›¤› Gayrimenkul Hizmetleri
E. Kiralama ve Leasing Hizmetleri
a. Gemilerle ‹lgili
b. Hava Taﬂ›tlar› ‹le ‹lgili
c. Di¤er Taﬂ›mac›l›k Ekipman›na ‹liﬂkin
d. Di¤er Makina ve Ekipmanla ‹lgili
e. Di¤erleri
F. Di¤er Mesleki Hizmetler
a. Reklam Hizmetleri
b. Piyasa Araﬂt›rmas› ve Kamuoyu Yoklamas› Hizmetleri
c. Yönetim Dan›ﬂmanl›¤› Hizmetleri
d. Yönetim Dan›ﬂmanl›¤›na Ba¤l› Hizmetler
e. Teknik Deneme ve Analiz Hizmetleri
f. Tar›m, Orman ve Arazicili¤e ‹liﬂkin Ar›zi Hizmetler
g. Bal›kç›l›¤a ‹liﬂkin Ar›zi Hizmetler
h. Madencili¤e ‹liﬂkin Ar›zi Hizmetler
i. ‹malat Sektörüne ‹liﬂkin Ar›zi Hizmetler
j. Enerji Da¤›l›m›na Yönelik Ar›zi Hizmetler
k. Personel Yönetimi Hizmetleri
l. Soruﬂturma ve Güvenlik Hizmetleri
m. Bilimsel ve Teknik Müﬂavirlik Hizmetleri
n. Ekipmanlar›n Bak›m ve Onar›m›
o. Bina Temizlik Hizmetleri
p. Foto¤rafç›l›k Hizmetleri
q. Paketleme Hizmetleri
r. Bas›n ve Yay›n Hizmetleri
s. Tören ve Sergi Hizmetleri
t. Di¤er Hizmetler
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2. HABERLEﬁME H‹ZMETLER‹
A. Posta Hizmetleri
B. Kurye Hizmetleri
C. Telekomünikasyon Hizmetleri
a. Telefon Hizmetleri
b. Paket Anahtarlamal› Veri ‹letiﬂim Hizmetleri
c. Devre Anahtarlamal› Veri ‹letiﬂim Hizmetleri
d. Teleks Hizmetleri
e. Telgraf Hizmetleri
f. Faksimile Hizmetleri
g. Özel Kiral›k Devre Hizmetleri
h. Elektronik Posta
i. Sesli Posta
j. Online Enformasyon ve Veri Taban› Yeniden Temini
k. Elektronik Veri De¤iﬂimi (EDI)
l. Katma De¤eri Bulunan Faksimile Hizmetleri
m. Kod ve Protokol Dönüﬂümü
n. Online Bilgi ve/veya Veri ‹ﬂleme
o. Di¤erleri
D. Audiovisual Hizmetler
a. Hareketli Görüntü, Videoteyp Üretimi ve Da¤›t›m Hizmetleri
b. Hareketli Görüntü Projeksiyon Hizmeti
c. Radyo ve Televizyon Hizmetleri
d. Radyo ve Televizyon Yay›nlar› Aktar›m Hizmetleri
e. Ses Kay›t
f. Di¤erleri
E. Di¤er

3. MÜTEAHH‹TL‹K VE MÜHEND‹SL‹K H‹ZMETLER‹
A. Binalar ‹çin Genel Müteahhitlik ‹ﬂleri
B. ‹nﬂaat Mühendisli¤i ‹çin Genel Müteahhitlik ‹ﬂleri
C. Tesisat ve Montaj ‹ﬂleri
D. Bina Tamamlama ‹ﬂleri
E. Di¤er
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4. DA⁄ITIM H‹ZMETLER‹
A. Komisyonculuk Hizmetleri
B. Toptan Ticaret Hizmetleri
C. Perakende Ticaret Hizmetleri
D. Franchising
E. Di¤er
5. E⁄‹T‹M H‹ZMETLER‹
A. ‹lkö¤retim Hizmetleri
B. Ortaö¤retim Hizmetleri
C. Yüksek Ö¤retim Hizmetleri
D. Yetiﬂkin E¤itimi
E. Di¤er E¤itim Hizmetleri
6. ÇEVRE H‹ZMETLER‹
A. Kanalizasyon Hizmetleri
B. Çöplerin Kald›r›lmas› Hizmetleri
C. Sa¤l›kla ‹lgili Benzeri Hizmetler
D. Di¤er
7. MAL‹ H‹ZMETLER
A. Tüm Sigortac›l›k ve Sigortac›l›¤a Ba¤l› Hizmetler
a. Hayat, Kaza ve Sa¤l›k Sigortas› Hizmetleri
b. Hayat D›ﬂ› Sigortac›l›k Hizmetleri
c. Reasürans ve Retrosesyon Hizmetleri
d. Sigortac›l›¤a Yard›mc› Hizmetler
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B. Bankac›l›k ve Di¤er Mali Hizmetler
a. Mevduat Kabulü
b. Her Çeﬂit Kredilendirme
c. Finansal Kiralama
d. Bütün Ödeme ve Para Transfer Hizmetleri
e. Garanti ve Taahhütler
f. Para Piyasas› Araçlar›
- Kambiyo
- Türev Ürünler
- Döviz Kuru ve Faiz Araçlar›
- Devredilebilir Menkul K›ymetler
- Alt›n Dahil Di¤er Ciro Edilebilir Araçlar ve Finansal K›ymetler
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g. Sat›n Alma Taahhüdü ve Plasman
h. Bankerlik
i. Aktif ve Portföy ‹ﬂletmecili¤i
- Kolektif Yat›r›m Yöneticili¤i
- Emeklilik Fonu ‹ﬂletmecili¤i
- Emanet ve Saklama Hizmetleri
j. Merkezi Saklama ve Takas Hizmetleri
k. Dan›ﬂmanl›k, Arac›l›k ve Di¤er Yan Hizmetler
l. Mali Bilgilerin Elde Edilmesi ve Transferi
C. Di¤erleri
8. SA⁄LIKLA ‹LG‹L‹ VE SOSYAL H‹ZMETLER
A. Hastane Hizmetleri
B. Di¤er ‹nsan Sa¤l›¤› Hizmetleri
C. Sosyal Hizmetler
D. Di¤er
9. TUR‹ZM VE SEYAHAT ‹LE ‹LG‹L‹ H‹ZMETLER
A. Otel ve Lokantalar
B. Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörlü¤ü Hizmetleri
C. Turist Rehberli¤i Hizmetleri
D. Di¤er
10. E⁄LENCE, KÜLTÜR VE SPOR H‹ZMETLER‹
(Audiovisual Hizmetler D›ﬂ›ndakiler)
A. E¤lence Hizmetleri (Tiyatro, Müzik Konserleri ve Sirk Hizmetleri
Dahil)
B. Haber Ajans› Hizmetleri
C. Kütüphane, Arﬂiv, Müze ve Di¤er Kültürel Hizmetler
D. Sportif ve Rekreasyonel Hizmetler
E. Di¤er
11. ULAﬁTIRMA H‹ZMETLER‹
A. Deniz Taﬂ›mac›l›¤› Hizmetleri
a. Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›
b. Yük Taﬂ›mac›l›¤›
c. Gemilerin Mürettebat›yla Birlikte Kiralanmas›
d. Çekme ve Kurtarma Hizmetleri
e. Deniz Taﬂ›mac›l›¤› ‹çin Destek Hizmetleri
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B. ‹ç Suyollar› Taﬂ›mac›l›¤› Hizmetleri
a. Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›
b. Yük Taﬂ›mac›l›¤›
c. Gemilerin Mürettebat›yla Birlikte Kiralanmas›
d. Gemilerin Bak›m ve Onar›m›
e. Çekme ve Kurtarma Hizmetleri
f. ‹ç Suyollar›ndaki Taﬂ›mac›l›¤a Yönelik Destek Hizmetleri
C. Havayolu Taﬂ›mac›l›¤› Hizmetleri
a. Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›
b. Yük Taﬂ›mac›l›¤›
c. Hava Taﬂ›tlar›n›n Mürettebat›yla Birlikte Kiralanmas›
d. Hava Taﬂ›tlar›n›n Bak›m ve Onar›m›
e. Hava Taﬂ›mac›l›¤›na Yönelik Destek Hizmetleri
D. Uzay Taﬂ›mac›l›¤› Hizmetleri
E. Demiryolu Taﬂ›mac›l›¤› Hizmetleri
a. Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›
b. Yük Taﬂ›mac›l›¤›
c. Çekme ve Kurtarma Hizmetleri
d. Demiryolu Taﬂ›tlar›n›n Bak›m ve Onar›m›
e. Demiryolu Taﬂ›mac›l›¤› Destek Hizmetleri
F. Karayolu Taﬂ›mac›l›¤› Hizmetleri
a. Yolcu Taﬂ›mac›l›¤›
b. Yük Taﬂ›mac›l›¤›
c. Ticari Araçlar›n Kullan›c›s›yla Birlikte Kiralanmas›
d. Karayolu Ekipmanlar›n›n Bak›m ve Onar›m›
e. Karayolu Taﬂ›mac›l›¤› Destek Hizmetleri
G. Boru Hatt› Taﬂ›mac›l›¤›
a. Yak›t Taﬂ›mac›l›¤›
b. Di¤er Mallar›n Taﬂ›nmas›
H. Tüm Taﬂ›mac›l›k Sektörlerine Yönelik Yard›mc› Hizmetler
a. Kargo Teslim Hizmetleri
b. Ambar Hizmetleri
c. Yük Taﬂ›mac›l›¤›ndaki Komisyon Hizmetleri
d. Di¤er
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