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1. Çin ve Gelişmekte olan Asya
Bütün bu süreçte Çin, ABD’yi verdiği fazlalarla finanse etmiştir. Bu aynı zamanda bir
‘dehşet dengesidir’. Aşağıdaki grafikte Çin-ABD ticaretinin, krizin dibine doğru gittiğimiz
2009 yılına kadar olan seyrini görüyorsunuz. Burada müthiş bir ittifak vardır ki, bu seksenli yılların ortasından itibaren ABD’nin-krize kadar- militarist Keynesçiliğini desteklemiştir.
Çin bu dönemde adeta dünyanın fason fabrikası olmuş ve ucuz emekle Batı mallarını üretmiştir. Ama şimdi bu paradigma değişiyor ve bu değişime Japonya’da katkıda bulunuyor.
Şimdi Asya ve dünya ekonomisinin iki önemli gücü Çin ve Japonya’ya bakalım. Japonya
Merkez Bankası (BOJ) ısrarla genişleme politikasına devam ediyor. Başbakan Abe, burada maliye politikalarından da taviz vermeyecek ve Japonya, hem kendi ülkesindeki hem
de dışarıya sermaye ihraç eden öncü teknoloji sektörlerini destekleyecek. Tabii bunların
başında uzay teknolojileri, nükleer ve buna benzer sektörlere bağlı savunma sanayi geliyor. Japonya’nın şimdiye değin, batı baskısıyla bu alanları yeterince desteklememesi ve bu
alanlardaki sermayeyi-yeterince- ihraç etmemesi dönemi kapanıyor. Japonya, bu alanlarda
Türkiye ile güçlü bir işbirliği yapacak. Yine Çin’in büyümesi toplamda düşüyor ama büyüme bölgeler arasındaki dengesizlikleri giderecek yeni bir yola da giriyor. Böylece Çin,
içeride refahı yukarı çekecek yeni bir yola girerken, ihracatını daha yüksek katma değerli
mallara yönlendirecek ve ucuz mal ihracıyla büyüme yerine sermaye ihracı ile büyümeyi
öne çıkartacak. Hiç şüphesiz Çin’in yoğun bir şekilde sermaye ihraç etmeye başlaması bize
yeni bir dönemi anlatır. Bu daha önce Batı’nın kısıtlı sermaye ihracı gibi olmayacaktır. Teknolojinin sınırsız paylaşımına dayalı yeni bir bütünleşme ve kalkınma paradigmasıdır bu.
Grafik 5. ABD-Çin Mal Ticareti, 1985-2010, milyar $
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Bu yeni kalkınma paradigması, Batı kalkınmasından ayrı olarak, sınırları bağlı, ulus devletin korumasında homojen pazarlar yerine hızla bütünleşen, sınırları ortadan kaldıran ve
teknolojiyi paylaşarak çoğaltan bir anlayışa dayanır.
Dış ticarete konu olan malların farklı gümrük mevzuatlarına tabi olmadan homojen bir
fiyatlamayla ve hızla tüm pazarlara ulaşması yeni Asya tipi kalkınmanın en önemli ve ayırt
edici özelliğidir. Böyle olunca bu yeni kalkınmayı ülkeler ve bölgeler arası ekonomik ve
siyasi entegrasyonu yukarı çeken, birleştiren, ülkeler arası değil, kıtalar arası bir kalkınma
paradigması olarak tarif edebiliriz.
i. Yeni Ticaret Yolları ve Türkiye
Bugün Pasifik Asya’sını Avrupa pazarına bağlayan üç önemli güzergâh var. Bu üç önemli
güzergâh birbirini tamamlayan ve Asya-Avrupa arasındaki ekonomik entegrasyonu sağlayan çok önemli ticari geçişlerdir. Şunu da hemen söylemeliyiz ki, bu güzergâhlar demiryolu olarak öne çıkmaktadır. Çünkü demiryolu taşımacılığı, özellikle hızlı tren yolları; hız,
fiyat ve güvenlik olarak diğer alternatiflere göre çok avantajlıdır. Başta Çin olmak üzere,
gelişmekte olan Asya’yı Avrupa’ya bağlayan üç ana koridor şöyle;
Kuzey Koridor: Bu koridor, Rusya üzerinden Trans Sibirya hattı boyunca Rus anakarasından geçiyor, Kazakistan ve Belarus üzerinden Avrupa’ya ulaşıyor. Biliyorsunuz, Rusya,
2010’dan beri, Belarus ve Kazakistan ile gümrük birliği içinde. Kuzey Koridoru, Kırım
sorunundan sonra, Batı için çok önemli siyasi sakıncaları içeriyor.
Orta Koridor: Bu yol, Çin’den kuzeye çıkıyor ve Kazakistan üzerinden Türkmenistan, Hazar (feribot) Azerbaycan ve Türkiye’den geçerek Avrupa’ya varıyor.
Güney Koridor: Bu yol da Kazakistan’dan başlıyor ve Türkmenistan-İran-Türkiye hattını
kullanıyor. Yeni İpek Yolu’nu oluşturacak ve Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayacak bu
güzergahlara baktığımızda orta ve güney koridorların hem Avrupa için hem de ABD-AB
arasında oluşturulmak istenen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP) çerçevesinde ABD için kaçınılmaz önemde olduğu görülür.
Bu durumda orta koridor şu an yeni ipek yolu için en ciddi alternatiftir. Bunun için Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna çok önem veriyor. Bu yolun
inşaatı yakında bitecek ve orta koridorun en önemli geçişlerinden birisi tamamlanmış
olacak.
Yeni İpek Yolu ya da Rusya dışındaki orta ve güney koridorları Batı’nın karşısına şu çok
önemli seçenekleri koyuyor:
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Çin ve gelişmekte olan Asya gerçeği görmemiz gereken reel bir durum ve bu yeni bir
kalkınma paradigmasını ortaya koyuyor. Bu kalkınma batı ile buluşmak zorunda. Bu
buluşmanın barış içinde olması için ekonomik ve siyasi entegrasyon çok önemlidir.
Bunu ise ancak Yeni İpek Yolu güzergahları sağlayabilir.
Yeni İpek Yolu’nun hangi güzergah öne çıkarsa çıksın kilit ülkesi Türkiye’dir. Bunun
için bütün dünya Türkiye’deki barış, demokrasi ve istikrarın üzerine titremelidir. Türkiye’deki istikrarsızlık bütün dünyaya kriz ve felaket olarak döner.

•

Yeni İpek Yolu ve orta-güney koridorlar aynı zamanda Rusya dışında yeni enerji kaynaklarını Avrupa’ya ulaştıracak yegane seçeneklerdir. Yeni İpek Yolu ile Güney Gaz
Koridoru bu anlamda kardeştir ve burada da Türkiye kilit ülkedir.

•

Yeni İpek Yolu güzergahları AB genişlemesi ve krizi için tek alternatiftir ve dünya barışı için de tek alternatiftir.

İşte şimdi yukarıda yazdığımız Küresel Ekonomi değerlendirmeleri ışığında Türkiye için
yeni bir büyüme tartışmasına-teorik olarak- girelim…
4. Küresel Ekonomi ve Yeni Büyüme Modeli Tartışması
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Batı, merkantilist yağmadan sanayi devrimine geçen süreçte gösterdiği başarıyı, ABD dışında, sanayi devriminden bilgi toplumuna geçerken gösterememiştir. Avrupa’nın krizi bu
bağlamda ele alınmalıdır. Ancak 2008 krizi sonrası, öncelikle gelişmekte olan Asya ve giderek Latin Amerika ülkeleri daha sonra Türkiye gibi ülkeler hızla sanayi bazlı yeni büyüme politikasını önlerine koymuşlar ve tam şu sıralar Asya’dan başlayan yeni bilgi toplumu
teknolojilerine dayanan bir büyüme tartışması gündeme oturmuştur. Büyüme olgusunu
bu çerçevede doğu toplumları hangi teorik model çerçevesinde ele almalı ve buna bağlı
strateji geliştirmelidirler? Bu soru önemlidir; çünkü Harrod-Domar ve Neoklasik büyüme
teorileri, Keynesgil büyüme teorisinin (adeta) dinamik bir analizini yapmışlardır. Ama
tam burada çok ilginç belki de bugünü anlatan bir tıkanma noktası vardır. Bu tıkanma
noktasında aslında Keynes’ten önce de ciddi çözüm önerileri vardı ama bizce bunlar tekelci bir yapının serbest rekabetçi bir piyasa gibi davranamayacağı gerçeğini atlamışlardı.
Oysa bu yeni dönemde, Türkiye gibi ülkelerin, tekelci yapıları koruyarak değil, tam aksine, rekabetçi yeni sektörleri öne çıkartarak yeni bir büyüme modeli geliştirmeleri gerektiği
söylenebilir. Tekelci yapılar ve bunların oluşturduğu finans-kapital sistemi, yeni, rekabetçi
bir alanı kendileri dışında hiç bir yatırımcıya açmazlar. Bu ancak, özellikle Türkiye gibi
ülkelerde bu finansal yapı geriletilerek ve faize dayanan sisteme piyasa doğrultusunda müdahale yapılarak sağlanabilir. Bu konuda iktisatçılar, yatırım ve faiz oranları arasındaki
ilişkiye dikkat çekmişler ve kriz sonrası yeni sektörlerin ortaya çıkması ve gelişmesi için,
faize dayanan tekelci yapıların geriye gitmesi gerektiği üzerinde durmuşlardır.
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Örneğin Wicksell, faiz oranı- bir yatırımcının karşı karşıya kaldığı borçlanma maliyeti ve
bu yatırımdan elde edebileceği getiri oranı- üzerinde durdu. Marx, bu sonuncusunu kâr
oranı olarak adlandırmıştı ama –Hayek’in daha sonra 1930’lu yıllarda açıkladığı gibi, bu
adlandırma, kârı iktisatçılar için kirli bir sözcük haline getirmişti. Wicksell, getiri oranını
doğal oran olarak adlandırdı. Bazı insanlar paralarını tasarruf eder ve bankaya yatırırdı ya
da finansal varlıkları –tahvil, hisse senedi- satın almaya yönelirdi. Ama tasarruf sahipleri
genellikle pasiftiler ve istikrarlı bir getiri oranı elde etmekten memnundular.21 Burada
banka sisteminin istikrarı ve çok değişmeyen faiz oranları önemlidir.
Wicksell, doğal oranın faiz oranının üzerine çıkması durumunda, yatırımların artacağını
üretim faktörü olarak girişimcinin gerçekten üzerine düşeni yapacağını söyler ama tam
burada çok önemli bir ayrım var: Hangi sektörlerde ve hangi konjonktürde doğal oran faiz
oranının üzerine çıkar. Bizim bu çalışmada bu soruya yanıtımız bellidir: Yeni bir Kondratieff22 dalgasının ortaya çıktığı, yeni teknolojinin eskiyi silip süpürdüğü zamanların tam
başında…
Ama bu zamanlar, aynı anda, eski sektörler için depresyonla baş gösterten krizdir. Eski
sektörler, depresyonla birlikte, yatırdıkları sermayeden borçlanmayla karşılayacakları bir
getiri elde edemeyecekleri için, bu krizle birlikte batacaklardır. Bu Marx’ta kar oranlarının
düşerek krize gitmedir.
Desai, Wicksell’in teorisinin Ortodoks iktisatta, ondan daha önce geçerli olan her şeyden daha geçerli olduğunu söyler. 23 Ama bizce daha da ötesi bu Keynes’in konjonktürel
çözümünden de daha geçerlidir bugün. Aynı şekilde Wicksell, Mises’in işsizlik hakkında
söylediklerini tam anlamıyla doğrulayamaz. Mises’e göre, üretimin dengede olduğu yerde
işsizlik yoktur. İşsizlik, iktisadi değişimin bir sonucudur ve üretimin, kamu otoritesi ve
sendikalar tarafından engellenmediği her yerde işsizlik, piyasanın bir müddet sonra çözüm
bulacağı geçici bir sorundur. Ama gerçek böyle değildi ve böyle olmadığını Keynes tam da
1929 çöküşünün kaosu içinde açıklamıştı. Ama neo-klasik teori Hayek’le birlikte, Keynes’e
hiç aldırmadan erken seksenlerden itibaren yoluna devam etti. Ancak yine atlanılan tekelci
hatta tekelci devlet kapitalizminin olduğu bir dünyada, Hayek’in finansal piyasa düzenlemesinin nasıl işleyeceği idi. Bu gerçeği bizce aslında neo-klasik teori gördü ve örtülü bir
şekilde, eksik istihdamda büyüme nasıl olur sorusuna yanıt aradı. Biz burada, neo-klasik
teorinin sonuç anlamında, genel eleştirisine geçmeden önce, görüşümüzü belirtelim: Eğer
ki, bugün piyasa dostu regülâsyonları öne çıkartırsak ve piyasayı anti-tekel düzenlemelerle,
ulus-devletin tamamen aradan çekilmesiyle düzenleyebilirsek, başka bir sisteme geçiyor
oluruz. Çok ilginç tam burada Polanyi ve Sweezy gibi sol iktisatçılarla liberal iktisat yan
21 Raj M. Desai, Marx’ın İntikamı, Efil yayınevi, İstanbul, 2011, s. 266
22 Nikolai Dimitrieviç Kondratieff, 20. yüzyılın başında yaşamış bir Rus iktisatçıdır. Kapitalist Batı
ekonomilerinin uzun dönemli (50 ila 60 yıl) ekonomik büyümeyi depresyon dönemlerinin takip ettiği
ekonomik döngülere sahip olduna dair bir teoriyi ileri sürmüştür.
23 Raj M. Desai, a.g.e., s. 266.
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yana gelir. Aslında buraya Marx’ı da katabiliriz ama bu, çalışmanın sınırlarını aşar. Şimdi
gelelim, neo-klasik teorinin eksik istihdam ve büyüme “sorunsalına”:
a. Eksik İstihdamda Sürekli Büyüme
Eksik istihdamda sürekli büyüme nasıl sağlanacaktı; neo-klasik teori ve onun temellendiği üretim fonksiyonu, ölçeğe göre azalan verimlere dayanır ve böyle olunca ekonomik
büyüme ancak dışsal etkenlerle açıklanabilir. Dışsal teknolojik girdilerin, azalan verimlere
dayanan, kar düşüşlerini önleyeceği savı, uzun dönemde, ekonomik kararların da büyüme
üzerinde etkinsiz olacağını söylüyordu. Bu, aynı zamanda, ülkeler arasındaki teknoloji
farkının uzun dönemde birbirine yaklaşacağı öngörüsü de (Yakınsama Teorisi) getirmekteydi. Ama ulusal ekonomilerin geçerli olduğu ve buna bağlı ölçeğe göre azalan verimlerin
geçerli olduğu bir dünyada bu imkânsız ve çıkmaz bir sokaktı.
Tam burada, Paul Romer, Increasing Returns and Long Run Growth (1986) makalesinde bu soruna el attı. Burada neoklasik üretim fonksiyonu yerine, artan verimlere dayalı
üretim fonksiyonu kullanıyordu Romer. Burada bizim bu çalışmamızın belkemiğini oluşturan bir ayrıntı var. Romer, burada üretim sonucunda ortaya çıkan fiziksel ürünü değil,
üretim bilgisini temel alıyordu. Yani Sraffa’nın ‘malların mallarla üretimi’ paradigmasını
aşan yeni bir cycle’a geçmiş oluyorduk. Burada ikinci önemli nokta Romer’in geliştirdiği
beşeri sermayeye dayalı aktif politikalarla desteklenmiş yeni büyüme stratejilerinin temel
ayaklarının ne olacağını sorusuydu. Gelişmekte olan ülkelerin Malthus dengesini kırıp
Rikardiyen mukayeseli üstünlükler yerine dinamik kapsam ekonomileri geliştirmesi gereği idi. Bu önemli noktanın bize göre, hem Post-Keynesyen iktisatçılar hem de Neoklasik
teorinin geliştiricileri kıyısında dolaştılar. Örneğin Barro kamu politikalarını bir üretim
girdisi kabul ederek üretim fonksiyonuna ekledi. (1990) Helpman, Stokey ve Lucas buraya Ar-Ge’ye bağlı sıçramalı büyüme modellerini eklediler; bunu Young (1991) modelledi.
Young’un modeli çok basitti. A ve B ülkelerinden A teknoloji yoğun malda B geleneksel
mallarda ihtisaslaşarak Rikardiyen ticarete giriyorlar. Burada A ülkesi geometrik büyüme
yakalarken B ülkesi geriliyor. Çünkü yüksek teknolojili malda öğrenme potansiyelinin olduğunu söyler Young. Burada şunu da ilave etmek gerekiyor; bugün bu yeni ekonominin
finansı da eskisinden çok farklıdır. Ranta ve faize dayanmayan üretim ve paylaşma odaklı
yeni bir finansal çevrimi bu ekonomi yukarı taşıyacaktır. Bu anlamda faize dayanmayan
girişim sermayesi odaklı katılım bankacılığı ve kar zarar ortaklığı modelleri öne çıkacaktır.
Nitekim bugün İslami fonların büyüklüğü 1.7 trilyon doları bulmuştur.
b. Güney Kore Sıçraması
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Yani teknolojiyi geliştirme, yeniden yapma ve bir üst basamağına sıçrayarak ilerleme söz
konusudur. Burayı özetlersek hem Barro’nun kamunun ‘duruma’ müdahalesi hem de Lucas
ve diğerlerinin Ar-Ge’ye bağlı modellemesi bize bugün hem krizden çıkışın dinamiklerini
vermekte hem de kriz sonrasının yeni büyüme modelinin ipuçlarını ortaya çıkarmaktadır.
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Burada Borro’nun modelini, biz konjonktürel açıklayıcı bir model olarak ele alıyoruz.
Mesela G.Kore’nin geç seksenlerden itibaren sıçramalı gelişmesi biraz böyle açıklanabilir
ama bu model genelleştirilemez. Öte yandan, Ar-Ge’nin teknoloji rantı oluşturmaksızın
yapılabilmesinin rasyonalitesinin sağlanmasını biz teknolojinin ve bilginin sınırsız dolaşımına ve eğitim farkının küresel manada ortadan kalkmasına bağlı olduğunu düşüyoruz.
Böyle olunca Ar-Ge küresel bir dışsallık olarak küresel tek bir kamusal düzenlemenin
merkezi yatırımı olarak yapılıyor olacaktır. Bu da aynı zamanda yine küresel manada bir
piyasa regülasyonun yapılacağı, piyasanın etkin çalışması için piyasa dostu regülasyonların
geçerli olacağı yeni bir ekonomidir.
Ancak, Solow’un büyük ölçüde tamamlamaya çalıştığı ancak uzun dönemde çözümsüz
olan büyüme teorisini şimdi tam da bıraktığı yerden ele alabilirsek giriş bölümünde sorduğumuz sorulara, topyekûn bir cevap niteliğinde olmasa bile, buraya yaklaşan bir çözüm
kümesine doğru hareket etmeye başlayacağımızı öne sürebiliriz. Şöyle ki: “Teknolojik uyarıya neden olacak bir şanslı dışsal faktör olaylar kümesince yerinden hareket ettirilmedikçe,
çıktıyı faktör sahiplerine neoklasik prensiplere göre dağıtan bir piyasa ekonomisinin uzun
dönem dengesi sonsuza dek durgun bir ekonomiye yöneltmektedir. Bu sonuç, beklenecek bir durumdur ve neoklasik üretim teknolojisinin kendine özgü nitelikleri ve bölüşüm
ilkeleri göz önüne alındığında kaçınılmazdır.24 Tam buradan devam etmek için neoklasik
büyüme modelinin temel varsayımlarına bakalım: Üretim için teknoloji dışsal bir faktördür ve çıktı teknolojinin marjinal katkılarına göre faktör sahiplerine dağıtılır. Bu anlamda
firma bazında etkinlik söz konusudur. Bu anlamda bu firma dengesi tasarruf yatırım eşitliğini sağlar ve talep fazlası ya da talep yetersizliği söz konusu değildir. Bu iki temel varsayımı destekleyen ama bizce teorinin en önemli varsayımı, bütün ekonomiler için teknoloji
kamusal bir maldır ve bütün ekonomiler bu kamusal mala serbestçe ulaşabilirler. Böylece
dışsal teknoloji sermaye birikiminin itici gücü ve büyümenin motorudur. Ama burada
azalan getiri kanunu işler. Bu durum, neoklasik büyüme teorisinin çıkmazıdır ve teori bu
noktada ister istemez Cobb-Douglas üretim fonksiyonunu çalıştırmaya başlar. Yani nüfus
artışı ve sabit sermaye yatırımlarındaki aşınma, daha doğru bir ifadeyle değersizleşme,
giderek sabit sermaye yatırımları artsa bile, kar oranlarının düşmesini engelleyemez ve
sermaye büyümenin tek kaynağı olduğundan ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur.
Malların mallar ve işgücü ile üretildiği bir yeniden üretim sisteminde, ölçek büyümesi sermaye birikiminin kendisidir. Bu aynı zamanda ekonomik büyüme ve gelişmeyi de
karşılar. Ancak yukarıdaki bahiste de belirttiğimiz gibi, üretim süreci, tarihi süreç içinde
teknoloji gelişimine bağlı olarak gerçekleşir. Ölçek ekonomileri büyük çaplı seri üretimin
geçerli olduğu, bu seri üretimi karşılayacak talebin oluştuğu ekonomilerde ve dönemlerde
ortaya çıkmışlardır. Teknolojik gelişme ile birlikte gerçekleştirilen sermaye birikimi; ölçek
büyümelerine ve birim ürün maliyetlerini azalmasına yol açarak, kar oranlarını artırır.
Bir sanayi kolunda gerçekleşen ölçek ekonomileri kapitalist üretimin yapısı gereği, diğer
24 Erinç Yeldan, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Efil Yayınevi, Ankara, 2010, s.201.
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sanayi kollarında da benzer teknoloji ve ölçekleri ve dışsallıkları yaratır. Dışsallık sanayi
kapitalizminde devletin üstlendiği bir olgu olarak karşımıza çıkar ve devleti ekonomik
kalkınmanın merkezi durumuna getirir. Bu anlamda tekelci devlet kapitalizmi tekeller için
dışsallık yaratarak dengesizliğinin dengesini sürekli kılar ve yeniden üretir. Ölçek büyümeleri kar oranları artırarak sermaye birikim sürecini hızlandırmışlardır. Bu büyüme aynı
anda tekelci yapıları doğurur. Yukarıda özetlediğimiz gibi, seri üretimin önem kazanması,
Fordist üretim yönteminin hâkim olması monopol ve oligopol yapıların ortaya çıkmasına
yol açmıştır. Ölçek ekonomileri ve teknolojik gelişme, aynı zamanda statik genel dengeyi
bozarak krizinde hazırlayıcısı olurlar. Bu açıdan ölçek ekonomilerini Walras’ın genel denge
analizi dışlar. Çünkü Walrasgil genel dengede zaman ve gelişen teknoloji veri değildir. Bu
bağlamda teknolojik gelişmenin ikili bir yapısı vardır. Birincisi ölçeğin büyümesini zorlar
ve bunu başardığı oranda maliyetleri düşürerek kar oranları artırır; ama aynı zamanda sermayenin bileşimini emek aleyhine bozarak orta ve uzun dönemde kar oranlarını düşürür.
Kar oranlarının düşmesi ve pazar daralması sürdürülen sermaye birikim rejiminin bir krizle sona ermesi anlamına gelir. Bu açıdan ölçek ekonomileri kapitalizmin gelişiminde iki
döneme damgasını vurmuştur. Ancak dünya ekonomisi, yirminci yüzyılın hemen başında
başlayan ve ölçek ekonomileri yaratan süreci tamamlamıştır. Statik genel dengeyi teknolojinin ve ölçeğin sürekli gelişmesi bozmuştur.
c. Tam Entegrasyon ve Ar-Ge’nin Teorik Temelleri
Bu tespit(ler) yukarıda değindiğimiz, neo-klasik dengenin ve büyüme modelinin hem
piyasa dengesini hem de buna bağlı olarak ‘sürdürülebilir’ bir büyümeyi tam entegrasyon olmadan gerçekleştiremeyeceğini anlatır. Nonneman ve Vanhoudt (1996) Romer ve
Grossman, Helpman modellerinin en önemli özelliği bu yaklaşımlarının açık ekonomilerde Ar-Ge faydasının maksimum düzeyde olmasıdır. Bu modelleme, yani dış açıklık, Ar-Ge
ve küresel dışsallık, neo-klasik büyüme teorisinin ön önemli varsayımı olan teknolojinin
kamusal bir mal olarak değerlendirmesi gerçeğini öne çıkartır. Bu çalışmalara 1997 yılında
Hoffmaister (1997) katıldı. Ve sanayileşmiş ülkelerden az gelişmiş ülkelere Ar-Ge bazlı
büyümenin yayılmasını inceledi. Bu çalışma, bir ülkenin yabancı Ar-Ge sermaye stoku
ne kadar fazla, sanayileşmiş ülkelerden teknoloji yoğun mal ithalatı ne kadar fazla ise, bu
işgücü eğitim seviyesi ve dolayısıyla ülke gelir düzeyini yükselterek toplam talebi yukarı
çekiyor ve büyümenin sürekliliğini sağlıyordu. 25 Ancak burada çok önemli iki sorunla
karşı karşıya kalıyoruz. Birincisi, Ar-Ge yatırımı yapan firmalar bir müddet sonra monopol oluşturmakta ve bu da piyasa işleyişini bozarak ayrı bir kriz dinamiği oluşturmaktadır.
Ar-Ge için yapılan her bir dolarlık harcamanın sekiz kat daha yüksek getiri sağlaması bu
süreci açıklamaktadır. (Lichtenberg, 2002) İkinci önemli sorunumuz ise tabii ki birinci sorunumuza bağlıdır. Ar-Ge yatırımları monopol oluşturmayacak kadar cazip olmazsa kim
Ar-Ge yapar. Bu soru(n)ya vereceğimiz yanıt bizim bu çalışmada öne sürdüğümüz temel
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tezlerden birisidir. Aslında tam burada Schumpeteryen bir bakış açısına ihtiyacımız var.
Ekonomik büyüme ne sermaye birikimidir ne de mistik bir teknolojik değişme sonucunda
üretim fonksiyonunda kaymadır; ekonomik büyüme yapısal bir değişimdir. 26 Ama tabii
ki Schumpeteryen bir bakış açısını, bu çalışmanın sonuç bölümünde, diğer bahislerde
aldığımızdan daha farklı bir biçimde ele almak zorundayız. ‘Scuhmpeter piyasa kurgusu
içinde, teknolojik değişmeyi yönlendiren prensipleri ortaya koydu. Scumpeter, ekonomik
büyümenin altında yatan şeyin daha ileri yeniliklere götüren olaylar zincirini başlatan sürekli genişleyen yenilik faaliyetleri süreci olduğunu ileri sürdü. Yeniliğin, fayda ve maliyet
çerçevesinde optimizasyona tabi olan bilinçli ekonomik faaliyetin sonucu olduğu bakış
açısını formüle eden Schumpeter’in kendisiydi. Newton’un başına tesadüfen elma düşmesi sonucu çekim kuvveti teorisini keşfettiği çocukların bilime ilgisini çekmek için kurgulanmış hikâyedir. Özünde, teknolojik yenilik planlanmalı, organize edilmeli ve maliyetli
kıt kaynakları araştırma ve yenilik faaliyetlerini sürdürmek için kullanmak zorunda olan
kar amacı güden girişimcilere uygulanmalıdır.
Yeniliklerin başlangıç maliyetleri beklenen karlarla karşılanmalıdır. Böylece gerçekte Scuhumpeter, yenilik yapanlara marjinal maliyetlerinin üstünde fiyat belirleme olanağı tanıyan rekabetçi olmayan, monopolist piyasaların koşullarını ortaya koyan Romergil geleneğin bir öncüsüydü. 27 Yeldan’dan bu uzun alıntıyı yapmamızın nedeni, bizim bu çalışmada
tam aksi bu sonuca varmış olmamızdandır. Bu çalışma da, hemen hemen bütün bölümlerde vurgulandığı gibi, Schumpetergil bir inovasyona dayalı büyüme paradigmasının bundan sonra geçerli olacağı sonucu içindir. Ancak, bu büyümenin ilk önce devlet sonra da
devletin kollamasında monopoller oluşturarak devam edeceği varsayımı ise geçersizdir.
Biz bu çalışmada regülasyonların yalnızca piyasa mekanizmasının doğru işlemesi doğrultusunda yeni kamusal alanlar oluşturarak olması gerektiği sonucuna vardık. Kaldı ki, bu
yöndeki regülasyonlar, giderek anti-tekel bir küresel ekonominin oluşmasına yol açacak ve
bu aynı zamanda, kaynakların kıt olmasını ortadan kaldıracak en önemli dinamik de olacaktır. Böyle olunca Ar-Ge ve yeni teknoloji yatırımları monopol karları olmadan küresel
ekonominin oluşturacağı dışsallıklar ve rekabet ivmesi ile yapılacaktır.
O zaman Sraffa’nın ‘malların mallarla üretildiği’ ölçek ekonomisini aşıyoruz ve üretimin
beşeri sermayenin başat üretim faktörü olduğu küresel yeni bir ekonomiye adım atıyoruz.
Malların mallarla değil, malların insan için ve insanla üretildiği, emeğin serbest rekabeti
için, sermayenin tekelci yapısının çözülerek atomize olacağı/olması gerektiği yeni bir dönem bu aynı zamanda… Ancak bu dönemin siyasi yapılanması ve ülkelerin 20. Yüzyıldan
kalma hiyerarşisi de değişecek tabii.
İşte tam şimdi önümüzde, bu cümlelerden olmak üzere, büyük bir değişimin teorik alt
yapısı da duruyor. Önemli olan bunu işlemek… Ve Türkiye’ye uyarlamak…
26
27

Erinç Yeldan, İktisadi Büyüme ve Bölüşüm Teorileri, Efil Yayınevi, Ankara, 2010, s. 207.
Erinç Yeldan, a.g.e., s. 253
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Altıncı Bölüm

SEKTÖR ÖNERİLERİ
6.1. BASIM YAYIN ve MEDYA SEKTÖRÜ
1. Haksız Rekabet Koşulları
Haksız rekabeti besleyen kalitesiz üretimin önünü almanın en önemli yolu sektör içi
denetim sistemlerinin geliştirilmesidir. Ticaret ve Sanayi Odaları ile STK’lara ciddi
oranda görev düşmektedir. Haksız fiiller içerisinde bulunan firmaların engellenmesi
için yukarıdaki kurumlara yaptırım gücü sağlanmalıdır.
2. Finansmana Ulaşım Sıkıntıları
Sektörde bulunan KOBİ ve diğer firmalara; rekabetçi fiyatlara ulaşabilmeleri için ucuz
finansmana ulaşmalarını sağlayacak imkânlar yaratılmalıdır. Banka ve finans kuruluşlarının etkin bir şekilde sektördeki kuruluşlara katkı vermesi sağlanmalıdır.
3. Düşen Tiraj ve İş Kapasiteleri
Sektör içerisinde fazla arz ile etkin üretimin önündeki engellerin kaldırılması için üretici firmalara sektörler hakkında yaygın ve etkili bilgilendirme yapılmalıdır. Piyasaya
yeni girecek firmaların açık olan sektörlere yönlendirilmesi ve böylece üretim faktörlerinin etkin ve dengeli olarak dağıtılması sağlanmalıdır.
4. Nitelikli Eleman Eksikliği
Sektör içi eğitim ile sektör öncesi ara personel yetiştirmeye yönelik eğitimler üzerinde
ciddi projeler üretilmeli. Meslek yüksek okulu, meslek liseleri gibi eğitim kurumları
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yaygınlaştırılmalı. Mesleğin itibarını yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılarak gençler
için bu sektör cazip hale getirilmelidir.
5. Ham Madde Temininde Yaşanan Sorunlar
Sektörümüzün kullandığı ham maddelerin üretimi konusunda yurt içi üretim seviyesi
çok düşüktür. Neredeyse yok denecek kadar azdır. Bu konuda hem profesyonel üretim
modelleri yakından incelenerek hem de uygun üretim maliyetleri ile arz yapılması konusunda acilen çalışmalar yapılmalı. Bu tür çalışmalara teşvik ve destek sağlanmalıdır.
Ham maddesi ağaca dayanan kâğıt gibi spesifik bir alanda geri dönüşüm teknolojilerinin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
6. İthalat-İhracat ve Vergi Rejimi
İthalat ve ihracatta firmaların yaşadıkları sıkıntıları gidermek için bu konuda birbirinden farklı ve çeşitli düzenlemelerin bir çatı altında toplanması ve firmaların sorunlarını giderici şekilde yeni düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Farklı kurumlar tarafından
oluşturulmuş düzenlemelerin tek bünyede toplanması zorunludur.
Ülkemizde üretilme kabiliyeti olan ürünlerin (örneğin: ajanda, defter ve kırtasiye ürünleri gibi) ithalatında yerli üreticiyi koruyucu gümrük mevzuatının hayata geçirilmesi
birinci öncelik olmalıdır.
7. Hurda Teşviği
Teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi için bu sektörde yer
alan firmalara hurda teşviği sağlanmalıdır. Bu teşviklerle ilgili ve kolaylaştırıcı mevzuat
hakkında etkin olarak bilgi sağlanmalıdır.
8. Sektör Standartlarının Oluşturulamaması
Nitelikli üretim yapabilmek için sektör standartlarının acilen belirlenerek hayata geçirilmesi zaruridir. Bu amaç doğrultusunda sektörün mensupları arasındaki ilişki etkin
olarak tesis edilmeli; nitelikli ve rekabetçi üretim yapabilmek için sektörün standartları
acilen oluşturulmalıdır.
9. Örgütlü Sektör Yapısının Oluşturulamaması
Dağınık bir yapı sergileyen sektör bir an önce örgütlü bir yapıya kavuşturulmalıdır.
Toplumsal tabanın tam olarak oluşturularak, bu kurumların hem toplum içerisinde
etkinliğinin arttırılması hem de mesleğin itibarının yükseltilmesi sağlanmalıdır.
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6.2. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜ
Bilgi teknolojileri sektörü, şu anda ağırlıklı olarak tüketime ve ithalata dayalı bir yapı
olmakla birlikte, doğru bir strateji ve buna göre atılan adımlarla kısa sürede ülkemizin
büyümesinde itici güç oluşturma potansiyeline sahip bulunmaktadır.
Bilgi Teknolojileri sektörünün gelişimi için “Büyümenin Sistematiği :Bilgi Teknolojilerinin Rolü” Raporunda ortaya koyduğumuz veriler ışığında değerlendirildiğinde oluşturduğumuz kısa liste, çözüm önerileriyle beraber aşağıda verildiği şekildedir:
1. Siyasi Erkin (Hükümetin) Sektörü Sahiplenmesi
Sektörel olarak çoklu disipline sahip olması itibarı ile, sektörel konularda kamu tarafında farklı bakanlık ve kamu otoritesiyle görüşülmekte fakat bu dağınık yapı sonucunda
taleplere etkin sonuç elde etmekte zorlanmaktadır. Kamu tarafında sektörün önünü
açacak ve destekleyecek, bilgi teknolojileri sektörü ile ilgili müsteşarlık yada ajans düzeyinde tek bir muhatap oluşturularak, sektörün gelişimi için bu yapı üzerinden yapılan
tespit ve öneriler sonrasında oluşturulacak yol haritalarının işleyişinin denetlenmesi ve
hedeflere ulaşmadaki başarının tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
2. Bilgi Teknolojileri Stratejik Sektör Olarak Belirlenmeli
Bilgi Teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Milli firmaların önemi göz ardı edilmemelidir. Bilgi Teknolojileri sektörünün stratejik değeri belirlenirken büyük projelerin
altyapısında, devlet iletişim ve veri altyapısının yapılandırılmasında, bilimsel çalışmaların yapılmasında, araştırmaların gerçekleştirilmesinde ve sonuç elde edilmesindeki önemi doğru değerlendirilmelidir. Özellikle stratejik sektörlerin (Savunma Sanayi, Finans,
Sağlık Sektörü, enerji gibi) BT altyapıları bu kapsamda değerlendirilmelidir.
3. Bilişimde Üretici Rolüne Geçiş İçin Bilgi Teknolojileri Stratejisi
Bilişimde üretici rolüne geçiş için gerek donanım gerekse de yazılım üretme hedefi olan
şirketler, bu yönde strateji geliştirirken sadece iç pazara yönelik değil, dış pazarları da
gözönünde bulundurarak ölçek ekonomisine kendilerini en baştan hazırlamalıdırlar.
Bilişim sektöründe üretici rolüne geçişte sıralama önem kazanmaktadır. Önerimiz
sırasıyla:
a. Bilgi Teknolojileri hizmetleri
b. Yazılım
c. Altyapı donanımları,
d. Tümleşik ürünler,
üretimi üzerinde yoğunlaşılmasıdır.
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Bu ürünleri ortaya çıkarmanın temel yolu, yenilikçi ve araştırmaya yönlendiren bir eğitim sistemi, akademi ve iş ortamlarının oluşturulması, bu ortamda yeşerecek iş fikirlerinin girişim sermayeleri ile ticarileşme yolunda desteklenmesi, rekabetçi düzeye gelen
ürünlerin yerel ve uluslararası pazarlara açılması için müşteri bilincinin artırılmasıdır.
4. Kamu Politikalarında Bilgi Teknolojileri Lehine Düzenlemeler
Yurt içinde kıyasıya rekabet sonucunda Bilgi Teknolojileri firmalarının sürdürülebilir
bir ticari model oluşturması ve sektör firmalarının rekabet edebilir noktaya çıkmaları
sağlanamamaktadır. Kamu satın alma modellerinde kullanılan Mal ve Hizmet alım
usülleri sektörün sürdürülebilir bir gelişim göstermesini sağlayacak şekilde revize edilmeli ve yurt dışı projelerinde rekabetçi bir model oluşturmasını sağlayacak, devlet destekli bir akreditasyonla uluslararası projelerde yer almaları için önleri açılmalıdır.
5. Kamu, Bilgi Teknolojileri Sektöründe Rekabet Rolünü Üstlenmemeli
2023 Vizyonuna uygun olarak dünya çapında iş yapan Bilişim Müteahhidi firmaların
gelişmesi ancak kamunun sektör ile rekabetten çekilerek sektörün önünü açması ile
mümkündür. Bilgi toplumuna giden süreçte stratejik önem taşıyan Bilgi Teknolojileri
sektörünün, yerli entegratör firmalarının ve özellikle yazılım firmalarının kamu projelerinden dışlanması büyük risk oluşturmaktadır.
6. Sektörel Düzenlemelerin Gerçeklenmesi
Dağınık STK yapısı (aktif Bilgi Teknolojileri STK’sı sayısının 50’nin üzerinde olduğu
tahmin ediliyor) bu konuda istenen verimin alınmasını engelliyor. Hükümetin öncü
olarak bu STK’lar ile kamudaki tarafların düzenli olarak bir araya geldiği ve sektörel sorunların ve ihtiyaçların değerlendireceği bir “Ortak Akıl” platformu oluşturması ve bu
yapı üzerinden sektörün regülasyonu için ihtiyaç duyulacak çalışmalara önderlik etmesi
faydalı olacaktır. Bu etkileşimler, sektör firmalarının birlikte iş yapabilme imkânlarının
artırılması, ortak iş birliği projelerinin desteklenmesi ve sektör için yeni modeller ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
7. Sektörün İhtiyacı Olan İstihdam Düzenlemelerinin Acilen Yapılması
Bilgi Teknolojileri sektörü yoğun olarak kaliteli insan gücüne ihtiyaç duyan bir sektördür. Konvansiyonel olarak hizmet sektörünün özelliğini taşımasına rağmen farklı çalışma modellerine ihtiyaç duymaktadır. Sektörün ihtiyacı olan farklı çalışma modellerine
uyumlu düzenlemelerin acilen yapılması sektörün ihtiyaç duyduğu bir çalışmadır. Bu
konuda sektörel olarak istihdam ve iş gereksinimleri göz önünde bulundurularak esnek
çalışma modellerini kapsayan düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
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8. Düzenleyici Kanunların Her Yönüyle Tartışılarak Hızla Çıkarılması
Bilgi Teknolojileri sektörü, bilgiyi toplamak, bilgiyi değerlendirmek, bilgiden türevler
üretebilmek, bilgiyi koruyabilmek amacı etrafında yapılanan bir sektördür. Özellikle
internet üzerinde akan bilginin yönetimindeki belirsizlik ve model eksikliği bu ko-
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nuda sıkıntılar oluşturmaktadır. Fikri Mülkiyet ve İnternet sözleşmeleri konusundaki
çalışmaların daha proaktif yapılmasında fayda vardır. Kişisel bilgilerin güvenliği, mahremiyet konusunda belirsizlik taşıyan ve ülke sınırlarının bile manasızlaştığı bir alanda
sadece kısıtlamalar ve sınırlamalar üzerinden hareket etmektense daha farklı bir bakışla
düzenlemeler sağlanabilir.
9. Yükseköğretimde İyileştirme
Bilgi Teknolojileri sektörü yükseköğretim mezunu istihdama aşırı düzeyde ihtiyaç duymaktadır. Özellikle sektörün eğitilmiş işgücüne erişimini sağlayacak ve önünü açacak
iş birliği modellerine ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin öğretim sonrası stajın en az 6 ay
tercihen 12 ay ücretli modele (ya da meslek liselerinde olduğu gibi paralı çalışma modeline) dönüştürülerek hem sektörün ihtiyacı olan istihdama erişim desteği sağlanıp,
hem de okul sonrası eğitimin daha başarılı hale getirilmesi gibi iş birliği modellerinin
geliştirilmesi tavsiye edilmektedir.
10. Toplumsal Farkındalık
Bilgi Teknolojileri sektörünün istenen ivmeyi yakalayabilmesi için toplumda sektör
farkındalığının artırılması faydalı olacaktır. Toplumun bu sektörde sadece kullanıcı
düzeyinde kalması durumunda istenen verim elde edilemeyecektir. İnternet ekonomisinin sunduğu fırsatların doğru değerlendirilebilmesi toplumun teknoloji üretimi
noktasında teşvik edilecek uygulama portalları yapıları ile desteklenmeleri ve bu noktada bireysel mikrokrediler (2014 yılı içerisinde duyurulan teknogirişim sermayesi
desteği gibi) ile ilginin üretim yönüne kaydırılmasında fayda olacaktır.
- Şirketlere ulaşılmadan önce altyapının oluşturulması, şirketle ilgili gerekli ön çalışmanın yapılması gerekmektedir.
- Türk şirketlerinin dokusuna göre AR-GE çalışmaları yapılmalıdır.
- Sektörle ilgili, kamu ve STK’ların birlikte çalışarak ortak strateji raporu üretmesi gerekmektedir.
- Danışmanlık firmalarının kurumsallaşmasını sağlayacak uzun vadeli stratejilerin oluşturulması gerekmektedir.
- Sektörün sermaye grupları tarafından desteklenmesi, sermayeye dayalı ortaklıkların
oluşturulması teşvik edilmelidir.
- KDV oranlarının düşürülmesi, Danışmanlardan yıpranma amortismanı ayrılması gibi
vergisel birtakım muafiyet ve avantajların sektöre özel çalışmaların yapılması gerekmektedir.
- Sektörde çalışacak personelin sertifikalı olması, Personelin ayrılma nedenlerinin tespit
edilerek, bunlara çözüm önerileri geliştirilmesi gerekmektedir.
- Rekabet Yasağı ve Gizlilik Sözleşmelerinin yapılması, Bilgi Güvenliği Standartlarının
Oluşturulması 27001 Standardı gibi.
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- İş birliği Güçbirliği çerçevesinde ortak AR-GE birimlerinin oluşturulması gerekmektedir.
- Sektörde kümelenme bilinci oluşturularak, ortak reklam ve tanıtım çalışmalarının yapılması teşvik edilmelidir.
- Kurumsal Kimlik çalışmaları yapılması ve eğitimlerle desteklenmesi gereklidir.
- Markalaşma Destekleri ile ilgili çalışma yapılması, Teşvikler hakkında takip ve bilgilendirme sisteminin oluşturulması gerekmektedir.
- Üniversite hocalarının bir danışmanlık firması üzerinden çalışması yönünde yasal zorunluluk getirilmelidir.
- Türk işletmelerinin danışmanlık konularında bilgilendirme çalışmalarının yapılması ve
akredite olmuş danışmanlarla çalışmasını sağlamak adına çeşitli önlemler alınmalıdır.
- Danışmanlık ve Eğitim sektörlerinde akreditasyon getirilmelidir.
- Kamu tarafından yabancı danışmanlık firmalarına sağlanan imtiyazlar ortadan kaldırılmalıdır.
- Ekonomi Bakanlığının yerli firmaları teşvik kapsamına alması ve yurt dışında iş yapmalarına katkı sağlaması gerekmektedir.
6.3. TURİZM VE OTELCİLİK ALT SEKTÖRÜ
Ülkemizin en büyük gelir kalemlerinden birisi turizm ve turizm endeksli sektörlerdir.
Coğrafi ve kültürel konuma bakıldığında gelirimizin çoğunluğunu turizmden elde etmemiz
doğal gözükmektedir. Bir turizm ülkesi olarak dünya sıralamasında maalesef hak ettiğimiz
yerde olmadığımız görünmektedir. Türkiye 2013 yılında 32 milyon turist ağırlayıp 30
milyar $ gelir elde etmiştir. 2023 turizm hedefimiz ise 50 milyon turist ağırlamaktır. Hedefe ulaşmak ve hatta geçmek, ülkemizi dünya sıralamasında ilk 3’e sokmak için, turizm
çeşitliliğimizi arttırmak ve sektörü sürdürülebilir hâle getirmek gerekmektedir.
1. Seyahat Acentelerinin Korunması ve Desteklenmesi:
Turizmi geliştirebilmek için, turizm hizmetlerinin üretilmesinde en önemli kurumlardan
olan seyahat acentelerinin korunması ve desteklenmesi fevkalade önemlidir. Bu amaçla;
- Acentelerin iç turizmin geliştirilmesine yönelik düzenlediği tanıtım faaliyetleri ve tur
organizasyonları destek kapsamına alınmalıdır.
- İl Turizm Müdürlükleri ile seyahat acentaları arasındaki koordinasyon artırılmalıdır.
- 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu baştan sona güncellenmelidir.
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- Seyahat acenteleri için proje bazlı faizsiz kredi destekleri sağlanmalıdır.
- Acentelerde çalışan personelin SGK primleri ve nitelikli personelin maaşları destek
kapsamına alınmalıdır.
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- Sosyal medya vb. mecralar üzerinden oluşturulan gezi grupları önlenmeli, kaçak turizm
faaliyeti yapanlar ağır cezai müeyyidelerle cezalandırılmalıdır. Belediye zabıtalarına kaçak acentecilik faaliyetleri için denetim yetkisi verilmelidir.
- Belediyelerin halka yönelik, üniversitelerdeki kulüplerin öğrencilere yönelik düzenlediği gezilerde seyahat acentesi güvencesi aranmalıdır.
- Hava yolu şirketlerinin acentelerle rekabet edecek fiyatlara satış yapmalarının önüne
geçilmelidir.
2. Turizm Sektörünün Yeni Dinamiği Olarak Helal Turizmin Geliştirilmesi
Küresel anlamda yaklaşık 6 yıl önce duyulmaya başlanan Helal Turizm, yaşamlarını İslami
şartlara göre düzenleyen Müslümanların, kadın-erkek ayrı kullanım alanları olan, bünyelerinde 5 vakit ezan okunup mescitlerinde namaz kılma imkânı sunan, odalarında kıble
yönü, Kuran-ı Kerim ve seccade barındıran, kesinlikle alkol servis etmeyip helal gıda ile yemeklerini hazırlayan İslami otel konseptinde sağlanan konaklamalar, İslami anlatımlar ve
bakış açısı ile organize edilen kültür turları, ayrıca yine İslami hassasiyetlere göre düzenlenebilen etraftan kimsenin göremediği gizli havuzları olan kiralık tatil villaları, cennet koylarımızı bayan personeli olan guletler ile dolaşmak ve diğer turizm hizmetlerinin sektördeki
adıdır. Günümüzde turizm endüstrisinin içinde ciddi bir paya sahip olmaya başlayan Helal
Turizm pazarı, yılda 123 milyon Müslüman turist dolaşımı ile endüstrinin %12,3’ünü
kapsayıp, 2011 verilerine göre 126,1 milyar$ harcama oranı (Hac&Umre hariç) ile günümüzde dünya turizminin önemli bir kolu olmaya başlamıştır. Dünya üzerinde bulunan
İslami otellerin yarısına yakınının Türkiye’de bulunması ve bin yıllık İslam kültürümüzün
olması gibi sebeplerden ötürü Müslüman turistleri ülkemize kolayca çekerek arzu ettiğimiz
hedeflere ve yüksek turizm gelirlerine ulaşabiliriz. Müslüman bir ülke olarak hali hazırda
oluşmuş fırsatlardan faydalanıp Helal Turizm pazarında lider olmak için;
- Teşvik ve Yatırım: Konum ve kültür itibariyle Helal Turizm için biçilmiş kaftan olan
ülkemize konu ile ilgili yapılabilecek yatırımların teşvikler ile önleri açılmalı ve mevcutta bu alanda faaliyet gösteren işletmelere destekler verilmelidir.
- Tanıtım ve Pazarlama: Turizm Bakanlığı’nın mevcut tanıtım faaliyetlerine Helal Turizm tanıtımı eklemesi ve konuyla ilgili pazarlama ve satış yapan acente ve otellere
ayrıca destek vermelidir.
- Rekabet ve Paylaşım: Turizm endüstrisinin 2 lokomotifi olan otellerin ve acentelerin
direk satış konusundaki kurallarını belirleyip, birbirlerinin rakipleri değil partnerleri
olmaları sağlanmalıdır. Prensip olarak oteller hizmet veren, acenteler ise satış yapan
organizasyonlar şeklinde konumlandırılmalıdır.
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- Dijital Pazarlama ve Online Satış: Her sektörde olduğu gibi turizm için de internet
pazarlama ve online satış konusu en çok önem arz eden konu haline gelmiştir. Dünyada lider olmak ve rekabet etmek için, acenteleri online satışa özendirecek teşviklerin
verilmesi gerekmektedir.
- Arz ve Talep Dengesi: Helal Turizm ürünlerine tüm dünyada gün geçtikçe hızla artan
talepler oluşurken bu taleplere cevap verecek arz yapısı yetersiz kalmaktadır. Arzı yükseltecek yeni otel yatırımlarının hayata geçmesi veya mevcut otel işletmecilerinin İslami
konsepte yönelmelerini teşvik etmek gerekmektedir. Hali hazırda ülkemiz otelciliğinde
bir milyon yatak kapasitesi varken, İslami otel yatak kapasitesi sadece 30 binlerde
kalmıştır. Hâlbuki normal otelcilikte yıllık ortalama doluluk oranları %65 iken, İslami
konseptte bu oran %95’lere ulaşmaktadır.
- Helal Sertifikası: Helal Turizm konusunda standartların belirlenmiş olması ve çeşitli
özel denetim firmalarının bu sahada da helal sertifikası vermeye başlaması sonucunda seyahat eden Müslüman turistler arasında helallik tercih sebebi olmaya başlamıştır.
TSE Kurumu’nun Turizm Helal Sertifikası’na akreditasyon çalışmalarına hız vermesi
gerekmektedir.
6.4. MÜCEVHER VE KUYUMCULUK ALT SEKTÖRÜ
Türkiye; dünyanın altın ve mücevherat pazar büyüklüğü açısından, Hindistan, Çin, ABD
ve Rusya ile birlikte en büyük beş pazarı arasındadır. Türkiye aynı zamanda imalatta ilk
üçün arasında olduğu gibi liderliği de hedeflemektedir. Türkiye yıllık 400 ton altın ve mücevher işleme kapasitesine sahipken, maalesef 275 ton civarında üretim yapabilmektedir.
Yaklaşık 200 ton altın ve mücevheri ise İsrail, Belçika, Hindistan, BAE, Hong Kong ve
Çin ağırlıklı ülkelerden ithal etmektedir.
Türkiye’deki kuyumculuk ve mücevher sektöründe tahmini olarak 5000 üretici, 35.000
perakende mağazayla birlikte 250.000 kişi istihdam edilmektedir. Üretimin %30-40’ı ihraç edilmekte, geri kalanı ise, turistlere, bavul ticareti yapanlara ve yerli tüketiciye satılmaktadır. Ortalama her dört turistten biri mücevher satın almaktadır.
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Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin hazırladığı 2023 İhracat Stratejisi’ne göre, Türk kuyumculuk sektörünün 2023 yılında ihracatının 12 milyar dolara ulaşması öngörülmektedir.
Türk mücevher ihracatçıları, 2013 yılı toplamında 2,2 milyar dolar ihracat yapmıştır. İhracatçıların ihraç kalemleri içerisinde altından mamül ürünler başta gelirken, mücevherli
ürünlerin oranı ise sektörün potansiyelinin çok altında yer almaktadır. Türk kuyumculuk
sektörü, altın takıda dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olmasına rağmen, yüksek
katma değer bakımından dikkat çeken mücevherli ürünlerde ise henüz beklenilen atılımlarını gerçekleştirmiş değildir. Türkiye’nin kuyumculukta uyguladığı mevcut vergi sistemi,
deyim yerindeyse üretici ve ihracatçıların hareket kabiliyetini sınırlayan tüm özelliklere
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sahiptir ve aynı zamanda ithalatı teşvik edici bir hüviyette bulunmaktadır. Neredeyse tüm
ülkeler, gümrük vergisi başta olmak üzere vergi sistemini, yerli üretimi ve ihracatçıyı korunaklı hale getirmek için düzenlemeler yaparken, Türkiye’de tam tersi bir uygulama söz
konusudur.
Bürokrasinin, çoğunlukla kayıt dışı olarak düşündüğü sektörümüz, devlet karşısında kendini ispat edememektedir. Türkiye, kuyumculukta çok önemli bir deneyimi bünyesinde
barındırmaktadır. El sanatının yaygın olduğu, farklı dallardaki ustalarıyla zenginliğini ortaya koyan sektörümüz; istihdam sağlasa da devlet nezdinde inandırıcı olamamaktadır.
Mevcut vergi düzeni iç piyasadaki üretimi olumsuz etkilediği için, işadamlarımız hızlı hareket etmek istedikleri zaman, ülkede üretmek yerine, yurt dışından, tamamlanmış ve/
veya bitmiş ürün almayı tercih etmektedir. Bu da istihdamı olumsuz etkilemektedir. Söz
konusu vergi mekanizmasında bir değişiklik olmazsa gelecek yıllarda çok değerli ustalarımızı kaybedeceğimiz gibi dünyadaki liderlik yarışında da çok gerilere düşeceğiz.
Ülkemiz 11 yıldır devam eden siyasi istikrar ve doğru ekonomi politikaları sayesinde sürekli büyümektedir. Ancak, kredi kartına taksit yasağı ve ÖTV uygulamasının, bugüne
kadar uygulanan ekonomi politikaları ile uyumlu olduğu söylenemez.
1. Kredi Kartına Taksit Uygulaması
Toplumumuzda altın her zaman bir yatırım aracı olarak görülmekte ve kullanılmaktadır.
Bu düşüncelerle ülkemizde altın, kötü günlerin ve krizlerin sigortası olarak görülmüştür.
Yüksek ve istikrarlı bir büyüme için en güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı altındır.
“Altından daha kalıcı, daha yüksek düzeyde ve istikrarlı bir yatırım aracı yoktur” inancındayız.
Mücevher ve altının, tüketicilerin borçluluk oranındaki artışına etkisinden ziyade, yatırım
amacıyla kullanılmasındaki rolünün göz önünde bulundurulması gerekir.
Akaryakıt, telekomünikasyon, yemek ve gıda sektörlerinde üretilen mallar satıldıktan sonra tüketilen ve sonrasında geri kazanılması mümkün olmayan ürünlerdir. Oysa altın ve
mücevher satıldıktan sonra da değerini korur ve gerekirse geri dönüşümü yapılarak tekrar
ekonomiye kazandırılabilir. Ayrıca BKM verilerine göre 2013 yılında kuyumculuk sektöründe 12.857.000.000 TL kredi kartlı satış yapılmıştır ve bunun sadece 2.840.000.000
TL’sı taksitlidir. 2.840.000.000 TL cari açığa ve tasarrufa katkısı yok denilecek kadar azdır.
Ancak sektör için oldukça önemlidir. Bu nedenle yapılan düzenleme metninde kuyumculuk sektörünün bulunmasına gerek yoktur. Zamansız taksit kısıtlamasıyla, Mücevher ve
Kuyum Sektörü cezalandırılmaktadır.
Tüketicilerin tasarrufa teşvik edilmesi, kredi kartıyla taksitli alışverişin yasaklanmasıyla
değil, kredi kartlarının limitlerinin kişilerin ekonomik durumuna uygun olarak belirlen-
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mesi ile mümkündür. Bankaların hukuka aykırı ve yanlış kredi kartı satış politikasının
oluşturduğu olumsuz sonuçlar kuyumculuk sektörü mağdur edilerek giderilemez. Taksit
uygulamasının ani bir şekilde kısıtlanması hem tüketiciler hem de satıcılar açısından büyük olumsuzluklar oluşturmuştur. Bu uygulama, tüketicilerin güç durumda kalmalarına
ve sektörel zarara yol açmıştır.
Dünyada, Türkiye’nin imajını en iyi temsil eden kuyumculuk sektörünün olumlu gidişatına set vuran, satışları etkileyen ve önümüzdeki dönemde yoğun kapanmalara ve işten
çıkarmalara neden olabilecek bu kararın kaldırılması gerekir.
En acil şekilde kuyumculuk ve mücevher sektöründe taksit uygulaması yeniden başlatılmalıdır.
2. Devletin, Bankaları Korumacı Uygulamaları
Bankaların altın alıp satması ve özellikle bankaların hurda altın alması, banka ve banka
adına hurdayı ekspertiz yapıp alan firmanın, alım satım arasındaki komisyon ve kârlarının
yüksek olması sebebiyle tüketici zarar etmektedir. (Bankalar altını tanımlama ve değer
belirleme kabiliyetine sahip olmadıkları için hurda altını fiziki olarak alamazlar. Bu riski
başka bir firmaya devretmektedirler. Dolayısıyla hurda altın üzerinden hem aracı firma
hem de banka kâr ettiği için tüketici, yatırımından zarar etmektedir.) Bankaların hurda
altındaki aracı firmaların merkezi olması yerine, şubelere yakın kuyumcularla iş birliği
yapması, hem tüketiciyi hem de sektörü korur.
3. ÖTV (İthalata Ödül; Üretime ve İhracata Ceza)
Mevcut mevzuata göre üretmek için ham madde getirildiği takdirde ÖTV ödenmek zorundadır ama aynı ham madde üretilmiş mamul olarak gelirse ÖTV ödenmemektedir.
Bugün Türkiye’de üretici, mücevherde kullanacağı değerli taşları alırken %20 ÖTV ödemek zorundadır. Yani “üretim” sürecine, “tüketim” vergisi salınmıştır. Buna karşılık olarak,
Türkiye’deki üretimi ve istihdamı bırakıp, yurt dışına giden firmalar; yurt dışından “hiçbir
vergi ödemeden” bu değerli taşları alarak mücevher üretip; üstüne üstlük bu mücevherleri
Türkiye’ye ithal ederken, sadece ama sadece “işçilik” bedeli KDV’ye konu olmaktadır.
Mücevher üzerindeki taşlar için tek kuruş vergi ödenmemektedir. Kuyumculuk sektörü,
mücevher ya da takı olarak sattığı her türlü değerli maden ve taşla ilgili vergisini ödemek
istemektedir. Ancak bu mücevherlerin yapımında kullanılmak üzere ithal edilen ham maddeden alınan haksız vergiler, üretimlerini başka ülkelere kaydıran ithalatçı firmalar lehine
haksız rekabet oluşturmaktadır. Bu durumdan da yerli üretim büyük zarar görmektedir.
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Halihazırda milyon dolar değerindeki taşların çok rahatlıkla ülkeye sokulup piyasaya sürülmesi mümkün olduğu için oluşan haksız rekabet yüzünden, yasal çalışanlar kayıt dışıyla
rekabet edememektedir.
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Sonuç olarak çok daha fazla vergi geliri sağlanabilecekken aşırı ve tutarsız vergi yükü yüzünden, ne kadar sıkı tedbir alınırsa alınsın kayıt dışının önüne geçilememektedir.
Dünyada, herhangi bir ülkede 10.000$’a alınabilen pırlanta, ÖTV ve KDV ile birlikte ülkemizde 13.800$’a mal edilebilmektedir. Bu durumda tüketici hiç düşünmeden ihtiyacını
yurt dışından karşılayıp, vergisiz bir şekilde yasal olarak ülkeye sokabilmektedir.
Mücevherler “yükte hafif pahada ağır” taşlardır. Gizlenmesi ve taşınması kolaydır ancak
kontrolü zordur. Tanımlanması ise teknoloji ve uzmanlık ister.

Bürokrasi, ‘nasıl olsa kayıt dışının önüne geçilemez’ ön yargısından kurtulup, en acil şekilde mücevherdeki vergi gelirinin artırılması için daha uygulanabilir ve sektörü kayıt altına
almayı özendirici uygulamalar geliştirmelidir.
ÖTV ise; verimli değildir ve kayıt dışını teşvik edicidir. Ayrıca kamuoyunda devletin birilerini kayırdığı algısına yol açmaktadır.
Bir yılda elde edilen ÖTV hasılası sadece 2 milyon dolardır. Verimli olmayan ÖTV diğer
vergileri de erozyona uğratmaktadır. ÖTV’nin kaldırılması vergi gelirlerinde 67 milyon
dolarlık yaklaşık artışı doğrudan beraberinde getirecektir.
Kısaca mevcut tablo; Türkiye’de üretim yapmamayı, var olan üretimi sonlandırmayı, istihdamı azaltmayı ve vergisiz yasal ithalat yapmayı teşvik etmektedir.
4. Fiktif Kârların Vergilendirilmesi ve Defter Tutma Hadleri
Yıllar önce yüksek enflasyonla yaşadığımız dönemlerde sıkça dile getirilen bir konu; fiktif
kârların vergilendirilmesiydi. Bugün geldiğimiz şartlarda enflasyon tek hanelere inmiş, enflasyon muhasebesi düzenine geçilmiştir. Fakat değerli bir metal olan altın fiyatlarının dünya
borsalarına tabi olması ve bu fiyatların devamlı değişkenlik göstermesi, son birkaç yıldır altın fiyatının yüksek düzeyde seyretmesi ile satışlarda özellikle ihracat işlemlerinde belge düzeni gerektiğinden, fiktif kârlar oluşmaktadır. Oysa gerçekte sektörün kârı ham maddeden
değil, üzerine katma değer oluşturduğu ve istihdam sağladığı işçilik bedelleri üzerindendir.
Bugünkü koşullarda söz konusu işçilik bedelleri son derece minimum düzeylerde seyretmektedir. Şu andaki mevzuata göre sektör, işçilik bedelleri üzerinden değil, stoklarındaki
altını paraya çevirdikleri ortamda doğan fiktif kârlardan vergilendirilmektedir.
Geçmişte yaşanan “Vergi Barışı” çerçevesinde 2003 yılının ikinci döneminde başlayıp, yıl
sonunda sonlandırılan fiktif kârların bilançoların pasifinde değerlendirilmesi sisteminin
tekrar işlerliğe sokulması ve gerçek kârlardan vergilendirilmesi; sektörün geleceği, gelişmesi ve kayıt altına girmesi açısından son derece faydalı olacaktır.
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“İşletme Esasına Göre Defter Tutma” hadlerinin yeniden değerlendirilmesi ve düzenlenmesi elzem görünmektedir. Bu konuyla ilgili sektörün talebi defter tutma hadlerinin birkaç kat arttırılması veya altın bedellerinin bu hadler içerisinde değerlendirilmeyip, sadece
işçilik bedellerinin baz alınması, işletme esasına göre defter tutan esnafın da çekinmeden
belge düzenine geçmesini ve özellikle Anadolu’daki kuyumcuların daha çok kayıt altına
alınması sağlanmış olacaktır.
5. Teşvik, AR-GE ve Eğitim
Mücevher ve Kuyumculuk Sektörü, Türkiye’nin, dünyada lider ve marka olmaya aday en
güçlü sektörüdür.
Devletin katma değer üretebilmesi için, dönüşümü olmayan ürünler yerine, Mücevherli Altın takı tasarrufu teşvik edilmelidir. Büyük üreticilere sağlanan fırsatlar gibi, küçük
ölçekli tasarım, üretim ve pazarlama yapan firmalar da teşviklerden faydalandırılmalıdır.
Elmas Borsası daha işlevsel ve aktif hâl getirilip uluslararası sertifikasyon firmalarının
Türkiye’de laboratuvar açmaları teşvik edilmelidir. Türk tasarımcılar, kalıp ve tasarımda
kullanılan teknolojiler, yan ham madde ürünlerinde Türkiye’de üretilmesi için teşvik edilmelidir.
Üniversite ve Meslek Yüksek Okullarında, mücevher işlemesi ve değerlendirmesi ile birlikte özellikle elmas kesimi dersleri verilmesi için yurt dışından uzmanlar getirilip yeni alt
sektörler oluşturulması gerekmektedir.
6.5. İNŞAAT VE ÇEVRE SEKTÖRÜ
Ekonomi raporu içeriği dört ana başlık altında incelenmiştir. Söz konusu başlıklar, ülkemiz ekonomisine son on yılda yüksek oranda girdi sağlayan gayrimenkul sektörü üzerine
yoğunlaştırılmış olup, geçmiş olduğumuz dönemde elde edilen tecrübeler değerlendirilerek önümüzdeki döneme ilişkin önerilerde bulunulmuştur.
1.TOKİ Yurt Dışı Açılımı
Bilindiği üzere ülkemiz yurt dışı müteahhitlik sektöründe son on yılda üstün başarılara
imza atmıştır. 1970’lerde Libya ile başlayan yurt dışı müteahhitlik serüvenimizde 2002
yılına kadar toplam 46 milyar dolar hasılat elde edilmiştir. 2002 yılından itibaren sadece
son on yılda elde edilen hasılat 270 milyar doları aşmıştır. Rakamların da ortaya koyduğu
gibi son on yılda ülkemiz yurt dışı müteahhitlik alanında yıllık 20 milyar dolar hasılat
ortalamasının üzerine çıkmıştır.
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Global ekonomi değerlerine göre tüm dünyada yurt dışı müteahhitlik hizmetleri hacmi
yaklaşık yıllık 500 milyar dolardır. Ülkemizin son yıllarda ortaya koymuş olduğu üstün
performansa rağmen bu pastadan almış olduğu pay sadece yüzde %4 mertebesindedir.
Ülkemizin 2013 toplam ihracat hasılatı 151,7 milyar dolardır. Bu hasılatın yüzde yirmiye
yakını tek başına yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu rakamın
üzerine ülkemizin yapı malzemeleri alanında yıllık ihracat tutarı da eklendiğinde inşaat
alanında toplam 45 milyar doları aşılmaktadır ve bu da toplam ihracatın %30’una denk
gelmektedir.
Ülkemizin 2020 hedeflerinde 500 milyar dolar toplam ihracat hacmi hedeflendiği göz
önünde bulundurulduğunda basit bir orantıyla 500 milyar dolarlık ihracat hacminin içerisinden inşaat sektörüne düşen pay 150 milyar dolar mertebesindedir. Söz konusu hasılatın, yurt dışında iş yapan müteahhitlerimizin mevcut imkânlarıyla elde edilmesi zor
görülmektedir. Bu hedefe ulaşılabilmesi için yurt içinde faaliyet gösteren inşaat firmalarının yurt dışına açılımlarını sağlamak kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu ise ancak devlet eliyle
oluşturulacak iştiraklerle mümkün olabilir.
Bu itibarla ülkemizin konut alanında birikimi olan TOKİ (Toplu Konut İdaresi) tarafından gerçekleştirilecek yurt dışı açılımları sayesinde inşaat taahhüt firmalarımıza yeni alanlar açmak mümkündür. TOKİ’nin ülkemizin tarihsel, siyasal ve ekonomik ilişkilerinin
bulunduğu belirli ülkeler ve bununla birlikte sahra altı Afrika ülkelerinde hükümetler arası
anlaşmalar vasıtasıyla gerçekleştireceği atılımlarla birkaç yılda hedeflenen ihracat hasılatının yakalanması mümkündür. Bu projeksiyon içerisinde kaynak sıkıntısı çekmeyen belirli
ülkelerle yapılacak (Libya, Cezayir, Suudi Arabistan, İran, Katar) anlaşmalarla doğrudan
taahhüt projeleri TOKİ ile imza atılabilir. Diğer yandan nakit ödeme imkânı olmayan
ancak doğal kaynaklarına bağlı olarak uzun vadeli kredi seçeneğine sıcak bakan ülkelere
(Gana, Gine, Kamerun, Gabon, Senegal vb.) devlet eliyle açılacak krediler marifetiyle yine
TOKİ tarafından ülkeler arası projelere imza atmak mümkündür. Söz konusu ülkelerin
sosyal konut açığı ve bu yönde yatırım planlamaları mevcuttur. Bu ve benzeri ülkelerde
Çin, Amerika, Fransa gibi ülkeler devletler arası anlaşmalarla yol almaktadırlar. Ülkemiz
bu alanda atılım gerçekleştirmekte geç kalmaktadır.
TOKİ bu sayede yurt içinde sayısı her gün artan ve yurt içi rekabetini olumsuz yönde etkileyen inşaat taahhüt firma enflasyonunu azaltmak ve öte yandan yurt dışı inşaat sektörü
ticaret hacmimizi arttırmak adına önemli bir adım atmış olacaktır. Bununla birlikte Yapı
Malzemeleri ve Yurt dışı Müşavirlik alanlarında da ihracat tutarımız artış gösterecektir.
Son olarak bu sayede ülkemize söz konusu ülkelerde farklı siyasi ve ticari ilişkileri geliştirme fırsatı doğacaktır.
Bu vesile ile TOKİ’nin toplu konut alanındaki tecrübesinin yurt dışında değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünmekte olup konunun gündeme taşınabilmesi için katkılarınızı beklemekteyiz.
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2. TOKİ Yurt İçi Projelerinde Gelecek Döneme İlişkin Tespit Ve Öneriler
TOKİ’nin son 12 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler birçok kişi ve kurum
tarafından takdirle karşılandığı gibi biz MÜSİAD, işadamları ve sektör paydaşlarınca da
beğeniyle izlenmekte ve desteklenmektedir. Ülkemizin sosyal konut açığını karşılamak
adına gerçekleştiriliyor olan bu projelerin gerek toplumun çeşitli katmanlarının ihtiyaçlarını karşılamak yönünde gerekse de ticaret hacminin artırılmasına yönünde son derece
faydalı olduğu şüphesizdir.
Ancak söz konusu projelerin önümüzdeki döneme ilişkin planlaması dahilinde, yaşayan
ve sürekli değişen bir karakter taşıyan inşaat sektörünün son 12 yılda geldiği noktayı göz
önünde bulundurarak ve bugüne dek gerçekleştirilen yatırımlarda yaşanmış örneklerden
ders çıkararak aşağıdaki tespit ve önerilerimizi siz değerli kurum yetkililerinin dikkatine
sunmayı ülke menfaatine görmekteyiz.
Bu minvalde öncelikle sektör genelinde getirilen eleştirileri özetlemek gerekecek olursak;
1.		TOKİ tarafından özellikle Anadolu şehirlerinde gerçekleştiriliyor olan projelerin söz
konusu illerde özel sektör Yap-Sat müteahhitlerinin çalışma alanlarını daralttığı konusunda eleştiriler getirilmektedir.
2.		TOKİ tarafından özellikle Anadolu şehirlerinde gerçekleştiriliyor olan projelerde bölge
dışından taahhüt firmalarına iş verilmesi ve söz konusu firmaların alt yüklenici temininde bölge dışından firmaları tercih ediyor olmaları sebebiyle söz konusu projelerin
bölgeye olan katkısı sınırlı kalmaktadır.
3.		TOKİ tarafından özellikle Anadolu şehirlerinde gerçekleştiriliyor olan projelerde bölge
dışından taahhüt firmalarının malzeme tedariği konusunda bölge tedarik frmalarını
zor durumda bıraktıkları ve bu nedenle finansal krize girmiş birçok firmanın varlığı
tarafımızca da tespit edilmiştir.
4.		Ana yükenici ödemelerine alt yüklenicilerin temlik oluşturulamaması, projeye yönelik
alacaklı tarafların işlerini tamamlayamamalarına neden olmaktadır.
5.		TOKİ sosyal konut projelerindeki mimari görsel algının geliştirilmesi konusu sıklıkla
dile getirilen iyileştime konularından biridir.
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Bu itibarla, yukarıdaki eleştirilerin birçoğunun TOKİ - EMLAK KONUT modeliyle büyük şehirlerde gerçekleştirilen hasılat paylaşımı / kat karşılığı modeli işleyişinin
Anadolu şehirlerinde de uygulanması ile düzeltilebileceği kanaatindeyiz. Bu minvalde
oluşabilecek düzelmeleri özetlemek gerekecek olursak;
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1.		Anadolu şehirlerinde gerçekleştirilecek projelerde rekabet koşulunu sağlayabilen yerel
firmalarda bölgenin ekonomik gelişimine paralel olarak sürece dahil olabileceklerdir.
Sektörel bazda alan daralması en asgari düzeye indirilebilecektir.
2.		Bölge firmalarının sürece dahil olmasıyla birlikte bölge tedarik esnafının ve alt yüklenici firmaların da sürecin içerisinde daha aktif rol alabilmesinin önü açılabilecektir.
3.		Mimari görsellik algısının TOKİ-EMLAK KONUT projelerinde olduğu gibi yükselmesinin önü açılabilecektir.
4.		Söz konusu proje modelinin kentsel dönüşüm kapsamına entegre edilmesiyle, şehrin
içerisinde kalmış ve geliştirilmesi kaçınılmaz alanların TOKİ eliyle dönüştürülmesi,
bölgeyi ve ederini yakınen tanıyan ve bilen yerel firmaların iştirakleriyle daha kolay hale
gelebilecektir.
3. Uluslararası Müşavirlik Hizmetlerinde Gelecek Döneme İlişkin Tespit Ve Öneriler
Ekonomi Bakanlığı tarafından da son birkaç yıldır çeşitli teşviklerle desteklendiği üzere
yurt dışı müşavirlik hizmetlerinin geliştirilebilmesi özellikle yapı malzemelerine yönelik
ihracat hacmini artıracak en önemli etkenlerdendir. Bu anlamda söz konusu sektörün
yurtdışında geliştirilebilmesi için Türk müşavirlik firmalarımızın hedef ülkelerde ortak
hareket edebilecekleri ve uluslararası çalışma kültürünü geliştirebilecekleri iş birliklerinin
önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Bu noktada yabancı (özellikle müşavirlik alanında hacmi yüksek ülkeler, İngiltere ve Amerika gibi) müşavirlik firmalarıyla oluşturulacak ortaklıkların söz konusu sektörde hedeflenen gelişimin katedilebilmesi yönünde hızlandırıcı etken olacağı kanaatindeyiz. Bu birliktelikler gerek hedef ülkelerde gerçekleştirilecek Müşavir-Müşavir ortaklıkları ile gerekse de
bir önceki paragrafta sözü edilen Müteahhit-Müşavir ortaklıklarında Türk Müşavir firmalarının da yer almasıyla sağlanabilir.
Temel gayesi her iki ülke adına hedef ülkelerde ihracat hacmini artırıcı enstrümanların geliştirilmesi olan bu iş birliği, bu süreç içerisinde yapılacak çalışmalarla birlikte Türk inşaat
sektör piyasasının kilit oyuncularını bir araya getirecek ve genel manada bir iş birliğine
dönüşebilecektir.
Ayrıca, yurt dışı müşavirlik hizmetlerine ilişkin mevcut teşvikler sadece İhale Usulü yapılan işlerle ilgili olarak sağlanmaktadır. Yurt dışında ihale usulü iş veren kurumlar daha çok
devlet kurumlarıdır. Bu durumda yurt dışında faaliyet gösteren müşavirlik firmalarının
bu teşviklerden yararlanabilmesi için yurt dışındaki kamu kurumlarına (ya da bir şekilde
resmi içerikli kurumlara) iş yapması gerekmektedir.
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Ancak bilinen bir gerçektir ki ülkemizin yurt dışında faaliyet gösterebilen müşavirlik firmaları, çoğunlukla özel yatırımcılara ya da ilgili ülkelerde faaliyet gösteren taahhüt firmalarına hizmet vermektedirler. Bu tarz işler ise genellikle teklif usulü ile anlaşılarak yapılan
işlerdir. Bu nedenle yurt dışında müşavirlik hizmeti veren firmaların önemli bir bölümü
söz konusu teşviklerden yararlanamamaktadır.
Bakanlığımızın, yurt dışı özel işleri (resmi ihale süreci yaşanmamış) bu kapsamın dışında
tutuyor olmasını, özel kişiliklerin karşılıklı anlaşma sağlayarak teşvik bedelinde suiistimal
yapabilme ihtimali olarak değerlendirdiğini ve bu nedenle müşavirlik hizmetlerinin olmazsa olmaz şartı olarak ihale usulünü ön koşul olarak kabul ettiğini düşünüyoruz. Ancak
bu yaklaşım maalesef sektörde faaliyet gösteren firmaların çok önemli bir kısmını yok saymaktadır. Bu noktada, Ekonomi Bakanlığı tarafından kurulacak bir ekip tarafından yurt
dışında müşavirlik hizmeti veren firmaların projelerini belirli periyotlarda yerinde ziyaret
ederek, söz konusu işin fiilen teşvik talebinde bulunan firma tarafından gerçekleştirip gerçekleştirilmediğini tespit edebileceğini düşünüyoruz.
Böylelikle ilgili firmaların teşvik talepleri karşılanmış olunup sektöre canlılık ve moral
sağlanacaktır. Daha da önemlisi Bakanlığımızın elinde son derece kıymetli bilgilerle donatılmış geniş bir veri tabanı oluşacak ve sektörün ilerlemesini önümüzdeki yıllarda daha
rahat takip etme imkanı oluşacaktır.
4. Uluslararası EPC & PPP Projelerinde Yabancı Firmalarla İş Birliğinin Desteklenmesi
Son yıllarda uluslararası alanda gerçekleşen yüksek bütçeli projelerin EPC (EngineeringProcurement-Construction) ve PPP (Public Private Partnership) yapısıyla gerçekleştiğini
gözlemlemekteyiz. Söz konusu projeler doğası gereği tek bir yapı içerisinde hareket edebilen Müşavir–Müteahhit ortaklığını şart kılmaktadır. Bu itibarla müteahhitlik alanında
gelişmiş Türk firmalarıyla uluslararası müşavirlik alanında ileri gelen ve sektörde söz sahibi
yabancı firmaların oluşturacakları iş birliğinin ülkemizin uluslararası sektördeki etkinliğini
artıracağı şüphesizdir.
Bu noktada müşavirlik sektöründe bulunduğu yer ve ortak hareket edilebilecek ülke profilleri itibariyle çeşitli bölgelerde stratejik yabancı ortaklarla (müşavirlik alanında) yapılacak
iş birliğinin birbirini tamamlar nitelikte ortaklıklar ortaya çıkarabileceğini öngörmekteyiz.
6.6. LOJİSTİK SEKTÖRÜ
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1. Yarı Römork ve Römorklar İçin Kış Lastiği Zorunluluğu Konusunda Ulaştırma
Bakanlığı Nezdinde Yapılan Girişimler
Kara yoluyla uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığında kullanılan römork ve yarı römorklarda zaten pratikte var olmayan kış lastiği zorunluluğunun aranmaması ve trafik
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güvenliğinin temini için, ülkemizde tescil edilen araçlar için minimum ve maksimum
ölçülerin belirlenerek lastik diş derinliği uygulamasının başlatılması
2. Tonaj Farklarında Karşılaşılan Mükerrer Cezaların Kaldırılması
Yurt içi taşımacılardan farklı olarak uluslararası taşımacılıkta kullanılan araçlar hareket gümrüğünde işlemlerini (kantar vb.) tamamladıktan sonra yükün bütünlüğünün
bozulmaması için mühürlenerek sınır kapılarımızdan yurt dışındaki teslim merkezine
doğru taşımasına devam etmektedir.
Yurt içi taşımacılık mevzuatı uyarınca, yük taşıyan araçlar yol üzerindeki denetimlerde
usulsüz şekilde taşıma yapmaları durumunda ise cezai işleme tabi tutulabilmektedirler.
Ancak, bu durum, uluslararası taşıma yapan araçlar için sorun teşkil oluşturmaktadır.
Hareket gümrüğünde tartılan araçlar mühürlenerek yoluna devam etmektedirler. Ancak uygulamada, ilgili araç, çıkış yapacağı sınır kapısına gerçekleştirdiği taşımada yol
boyu denetim istasyonlarında birden fazla kontrole tabi tutulmakta ve olası bir ihlal
sebebiyle her seferinde cezai işleme tabi tutulmaktadır. Bu nedenle söz konusu olası
ihlali gerçekleştiren aracın bir defaya mahsus olmak üzere cezai işleme tabi tutulması
önem arz etmektedir.
3. Kontrol Noktalarında Özel Sektör ile İş Birliği
Almanya, Bulgaristan gibi ülkelerde ulaştırma alanında uzmanlaşmış BAG adlı kuruluşlar bulunmakta ve bu kuruluşlar yol kontrollerini yetkin uzmanlar ile gerçekleştirmektedir. Ülkemizde de benzer bir “Ulaştırma Polisi” ihdas edilmesi ve özel sektöre
yetki devri yapılması konuları grupça görüşülecektir. Yabancı plakalı araçların denetimi
sonucu ceza uygulaması ve tahsilatının sağlanması
4. İtalya ile KUKK Toplantısı Talebi
İtalya ile ülkemiz arasındaki ticaret 2004 yılında 4.648 milyar $’dan 2013 yılında 6.717
Milyar $’a yükselmiştir. Aynı dönemdeki geçiş belge sayılarına bakıldığında ise herhangi bir artış kaydedilmemiştir. Söz konusu bu durum ise, İtalya’nın dörder aylık dönemler kapsamında ülkemize tahsis ettiği geçiş belgelerinin süresinden önce tükenmesine ve
ülkemiz taşımacılarının ticari faaliyetlerinin durmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca
İtalya geçerli UBAK belgelerinin, İtalya’ya taşıma yapan firmalara tahsis edilmesinden
sonra, İtalya geçerli UBAK belgeleri başka hatlarda kullanılmakta verimsiz kullanımı
sonucunda bir fayda sağlamamaktadır. Rusya ve İtalya geçerli UBAK belgelerini yılda
18 seferden az kullanan firmalara Cezai işlem uygulanması, ayırca Rusya ve İtalya geçerli UBAK belgelerinin firmaların Geçmiş 1 yıl performanslarına bakılıp tahsis edilmesinden dolayı İtalya ile KUKK toplantısının yapılması önem arz etmektedir.
5. Yol Değerlilik Muayenesinin Fenni Muayeneyi de Kapsamasının Sağlanması:
Araçlara yapılan yol değerlilik muayeneleri teknik olarak fenni muayenelerde sağlanması gereken şartları da ihtiva etmekte ve aynı araç için yapılan iki muayene gereksiz iş
yükü ve maliyet olarak taşımacılarımıza ek külfet getirmektedir.
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Bu nedenle, aynı teknik şartları içeren yol değerlilik muayenesinin, fenni muayeneyi
de kapsamasının sağlanması önem arz etmektedir.
6. Muayene Süresi Yurt Dışında Dolan Araçlar
Karayolu Taşıma Kanunu’nun “Taşımacının Yükümlülüğü” başlıklı 7’inci maddesi altında taşımacılarımızın uyması gereken yükümlülüklere yer verilmekte olup, söz konusu yükümlülüklerden biri de “teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel
olmak“ hususunu içermektedir.
Bununla birlikte, Türkiye’de geçerli trafik muayene süresi içinde yurt dışına çıkan ancak elde olmayan sebepler nedeniyle dönüşlerinde gecikme yaşayan ve muayene süresi
geçtikten sonra yurt içine giriş yapabilen araçlara yol kenarı denetleme istasyonlarındaki kontrollerde, 4925 sayılı kanunun 26. Maddesinin 1/D bendi gereğince, 731 TL
tutarında ceza uygulanmaktadır.
Diğer taraftan, muayene süresini geçen araçlara kesilen cezalar sadece Karayolu Taşıma
Kanunu ile sınırlı kalmamakta, Karayolu Trafik Kanununun 34. Maddesine istinaden trafik muayene süresini aşan araca 77 TL cezai işlem uygulanmakta ve muayene işlemlerinin
tamamlanması için 1 haftalık süre verilmektedir.
Dolayısıyla firmalarımız yurt dışında iken fenni muayene sürelerinin geçmesi durumunda
yurda girişlerinde iki ayrı kanundan kaynaklanan aşağıdaki yaptırımlar ile karşı karşıya
kalmaktadır;
Yurt dışından geldiği saatler içinde tabi tutulduğu ilk denetleme istasyonunda herhangi
bir süre verilmeksizin KTK’nın 26. Maddesinin 1/D bendi hükmünce ceza uygulanması
ve sisteme işleme süresi zarfında bir sonraki denetleme istasyonunda bu cezaların tekrarlanabilmesi,
Trafik Kanunu’nun 34. Maddesine istinaden cezai işlem uygulanması.
Bu kapsamda, yurt dışına çıkışında geçerli muayenesi olan ancak yurda girişinde muayene süresi dolan ve denetim istasyonlarında kontrole tabi tutulan firmalarımız araçlarının
Bakanlıklarınca belirlenecek süre içinde en yakın muayene istasyonunda muayene işlemlerini tamamlaması şartı ile, cezai işleme tabi tutulmaksızın sevk edilebilmesi yönünde bir
düzenleme yapılması önem arz etmektedir.
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7. Gürcistan Araçlarının Ülkemize Yüksek Oranda Boş Girişlerinin Önüne Geçilmesi
2013 yılında Gürcistan plakalı araçların ülkemize toplam girişleri 21.046 adet olmuştur. Bu girişlerin 19.200 adeti boş olarak yapılırken sadece 1.846 adet dolu olarak
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gerçekleşmiştir. Bahse konu boş girişlerin önüne geçmek amacı ile destek talep edilmektedir.
8. İran’dan Transit Geçiş Maliyet ve Koşulları Eşitlenmelidir
İran, akaryakıt fiyat farkı konusunu yıllar içinde adı konmamış bir “geçiş ücretine” ve
hatta İran araçları lehine haksız bir rekabet unsuruna dönüştürmüştür. İran araçları, ülkelerinden aldıkları akaryakıt ile ülkemizde herhangi bir vergi ödemedikleri gibi, egzoz
emisyonları ile çevreye zarar vermektedir. İran araçları depoları da mühürlendiği için
İran’da litresini 0,09 Euro’ya aldıkları 100 Euro’luk (1.100 litre) akaryakıt ile ülkemizde
1,700 km üzerinde yol kat ederek Türkiye’den mazot almadan çıkabilmektedir.
İran’a aldığı bu akaryakıt fiyat farkına istinaden bir mütekabiliyet uygulanması gerektiği düşünülmektedir. Nitekim her iki ülkede birbirinin topraklarını eşit sayıda transit
operasyon için kullanmaktadır, her ne kadar İran Türkiye için Türkmenistan, Özbekistan gibi önemli pazarlara açılan bir kapı olsa da, Türkiye’de İran’ın batıya açılan
kapısıdır. Dolayısıyla İran’ın Türkiye’ye akaryakıt fiyat farkı uygulamaya devam etmesi durumunda her iki ülke taşımacılarının birbirine transit geçiş maliyet ve koşulları
eşitlenmelidir. Bu adı konmamış geçiş ücretine karşılık Türkiye, İran araçlarından km
bazında geçiş ücreti tahsil etmelidir.
9. Mesleki Yeterlilik Belgelerinin İptal Edilmesi Hk.
Derneğimize gerek üyelerimizden ve gerekse sürücülerimizden gelen yoğun taleplerini;
gelişen araç teknolojilerinin getirdiği kullanım kolaylığı, lüks ve konfor özelliklerini
dikkatle incelediğimizde, emeklilik yaşının 65 olduğu ülkemizde şoförlük mesleğinin
de 65 yaşını doldurana kadar devam etmelerine imkân verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, her 5 (beş) yılda bir yapılan psikoteknik test belgesinin 60 yaşından
itibaren yılda 1 yapılması ve ilave sağlık kontrolleri gibi kontrol sistemleri getirilmek
kaydıyla, yapılacak ilk mevzuat değişikliğinde, 64 yaşından gün alan şeklinde değil de
“65 yaşını dolduran şoförlerin Mesleki Yeterlilik Belgesinin/Belgelerinin (SRC 1, SRC
2, SRC 3, SRC 4 ve SRC 5) Bakanlıklarının otomasyon siteminde geçersiz hale getirilmektedir” şeklinde düzenleme yapılmasını talep ederiz.
10. SRC 3 Belgesine Sahip Sürücü Sayıları
Bakanlıklarının yaptıkları sunumlarda ve edinilen bilgilere göre ülkemizde SRC 1 ve
SRC 3 Belgesine sahip sürücü sayısının 600 binin üzerinde olduğu bilinmektedir.
Ancak, bu sürücülerin neredeyse % 90’ı muafiyet kapsamında mesleği sürücü olmayan kişiler, ya da muafiyet kapsamında C-D-E türü ehliyet sahibi olanlara doğrudan
SRC 1 ve SRC 3 Belgesi verildiğinden yurt dışı çalışan çalışmayan tüm sürücülerin
toplamıdır kamuoyuyla paylaşılan sayı. Dolayısıyla, yurt dışına taşıma yapacak SRC 3
Belge sahibi sürücü sayısında çok ciddi sıkıntılar yaşandığını bir defa daha belirtmek
isteriz.
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6.7. DAYANIKLI TÜKETİM, MOBİLYA VE ORMAN ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ
Raporun teorik kısmında vurgulanan Türkiye mobilya sektörünün sorunları ile pazarınpaydaşlarından elde edilen sıcak bilgiler, bir diğer deyişle pazarın nabzı, önemli ölçüde örtüşmektedir. Bu bağlamda, araştırma sonucunda sektörün en önemli unsurlarının haksız
rekabet ve yüksek maliyetler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, Türk tipi mobilya algısını
ulusal ve uluslararası pazarlarda zihinlere nakşedebilmek için öncelikle bu iki sorunun ortadan kaldırılması gerekmektedir. Ayrıca teorik kısımda sık vurgulanmakla birlikte, MÜSİAD
olarak altının defalarca ve mutlaka çizilmesini gerekli gördüğümüz hususlar ve bu hususlara
yönelik önerilerimiz aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.
1. İthalatın Önlenmesi ve Yerli Üretimin Desteklenmesi
Bugün Türk tipi mobilyanın öneminin vurgulandığı sektörde ithalat hâlâ oldukça önemli
bir paya sahiptir ve bu değiştirilmesi gereken bir duruma işaret etmektedir. Özellikle ucuz
iş gücü unsuru ile rekabette ön plana çıkan Çin ve diğer Uzak Doğu ülkelerinden ithal
edilen ürünler uluslararası anlaşmalar doğrultusunda kontrol altına alınmalı ve uygulamadenetleme süreçleri iyileştirilmelidir. Nitekim, bu durumun mobilya sanayi için oldukça
büyük öneme sahip olan mobilya yan sanayi için de geçerli olduğu görülmektedir. İthalat,
bu anlamda gelecekte yaşanabilecek çeşitli sıkıntıların habercisidir. Çünkü, tekstil ya da
demir-çelik gibi sektörlere destek sağlayan yan sanayiler ile mukayese edildiğinde mobilya
sektörünün yan sanayisinde yer alan yarı mamul ürünler ağırlıklı olarak ithal edilmektedir.
Bu doğrultuda, büyük ve küçük ölçekli firmalar arasında bir iletişim hattının kurulması
önem arz etmektedir.
2. Nitelikli ve Kalifiye Personelin Desteklenmesi ve Yetiştirilmesi
Bugün sektörün yaşadığı en derin krizlerin başında “sürdürülebilirlik krizi” gelmektedir.
Dolayısıyla sektör, rekabet üstünlüğü elde edebilmek ve bu üstünlüğü sürekli kılabilmek
için nitelikli ve kalifiye personelin varlığına ihtiyaç duymaktadır. Bu personelin temel
özellikleri; eğitimli olması, otomasyon süreçlerine hâkim olması, dünyada ve Türkiye’de
mobilya sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından izleyebilmesidir. 2023 Vizyonu’nun en
temel destekleyicilerinin başında sektörlerdeki iş gücünün nitelikli hâle getirilmesi gelmektedir. Mobilya sektörü bu anlamda bir pilot uygulamanın da merkezi kılınabilir. Özellikle, meslek liseleri ve yüksekokullardaki bilimsel faaliyetlerin ve buradan mezun olan
öğrencilerin sektörde ön plana çıkmaya başlaması ve AB standartlarında bir mesleki eğitim
politikasının geliştirilmesi gerekmektedir.
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3. Üretici Firmalara Hammadde Desteği Sağlanması
2023 Vizyonu üretim merkezli sektörlerin hepsini birden kapsayan bir büyüme perspektifine ulaşılmasını öngörmektedir. Bu nedenle, sektörlerin iş birliği de önem kazanmaktadır.
Nitekim, Çin’de bugün üretici firmalara ham madde desteği sağlanması amacıyla toplu
alımlar sıklıkla görülmektedir. Ülkemizde de Erdemir, Petkim gibi kuruluşların, mobilya
sektöründen toplu alımlar gerçekleştirmesinin sağlanması sektörün önümüzdeki dönemi
için iyileştirici bir gelişme olacaktır.
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4. Yan Sanayiye de Mobilya Sektörü Kadar Önem Verilmesi
Otomotiv, beyaz eşya gibi diğer üretim merkezli sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörünün de en önemli özelliği güçlü bir sanayi desteğine duyulan ihtiyaçtır. Unutulmamalıdır
ki, yan sanayi olmadan mobilya sektörünün nefes alması mümkün değildir. Bu nedenle
vida, kulp, menteşe, kilit, ayak, tekerlek ve benzeri mekanizmaları içeren ve mobilya sektörü için hayati öneme sahip ürün gruplarına dair de Ar-Ge ve tasarım noktasında önemli
iyileştirmeler gereklidir. Çünkü yan sanayiler tasarım ve yenilik gibi noktalarda ana sanayiyi yönlendirme imkânına sahipken, geliştirilebilecek ortak projeler doğrultusunda toplam
değer yönetimine katkı sağlanmaktadır. Oysaki mobilya sektöründe yan sanayi, ana sanayinin yönlendirilmesi ile çalışmakta ve bu nedenle faaliyetleri, fason üretici mantığında
hizmet vermekle sınırlı kalmaktadır. Bu bağlamda, yan sanayinin, nitelikli üretim yapabilmesi için mobilya sanayinin talep ettiği iyileştirmelerden faydalandırılması gerekmektedir.
5. Mobilya Yan Sanayi Sektörünün Yer Aldığı Toplu Alanın Bulunduğu Üretim
Alanının Sağlanması
Mobilya yan sanayi sektörünün fason üretici mantığından çıkması ve mobilya sanayini
yönlendirmesi için bu sektörde uzun vadeli dönüşüm ve katma değerli iş yapma anlayışı
egemen kılınmalıdır. Bu ise tek tek işletmelerin altından kalkabileceği bir süreç olmamakta, yan sanayinin bir arada çalışabileceği bir üretim alanının sağlanması ile mümkün
gözükmektedir. Özellikle, ham maddeye ve pazarlara yakınlık düşüncesinden hareketle bu
üretim alanları Türkiye’nin stratejik yerlerinde kurulmalıdır.
6. Üretim Alanında Yeni Ürünler ile İlgili Tasarımın Teşvik Edilmesi ve Desteklenmesi
Raporun gerek teorik kısmında gerekse uygulamasında vurgulandığı üzere “mobilya, farklılaştırma mekanizmalarının çalıştırılması ile farklılaşır.” Bu bağlamda, sektörün paydaşları; tasarım okulları, tasarım enstitüleri kurmak ve tasarım yarışmaları düzenlemek gibi
uygulamalara yönelerek orta-uzun vadede yenilikçi ürünlerin oluşturulmasını teşvik etmeli, devlet ise bu uygulamalarının geliştirilmesini altyapı ve mevzuat anlamında desteklemelidir.
7. Mobilyada Yapılabilecek KDV İndiriminin Yan Sanayi Sektörüne de Yansıtılması
Mobilya için öngördüğümüz %8 oranı, kuşku yok ki, mobilya sektörünü besleyen yan
sanayi sektörüne de yansıtılmalıdır. Böylece her iki sektörün birbirleriyle organik bağı
güçlendirilmeli ve sektördeki yenilik arayışları ve rekabet gücünün yükseltilmesi teşvik
edilmelidir.
8. Üretim ve İhracat Yapan Firmalarımızın Yurtdışında Fuar, Tanıtım, Pazar
Araştırma Desteklerinin İyileştirilmesi
Türk tipi mobilya oluşturulması bir Ar-Ge ve tasarım sürecine işaret ettiği gibi, ulusal ve
küresel pazarlarda bu ürünlerin tüketici nezdinde kabul görmesini de gerektirmektedir.
Dolayısıyla, Türk tipi mobilya denildiğinde aynı zamanda uluslararası ve ulusal pazarlarda
ilgi gören mobilya kavramına vurgu yapılmaktadır. Bu bağlamda, sektörün paydaşları-
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nın ürünlerini ilk elden tanıtabileceği en önemli organizasyonlar fuar organizasyonlarıdır.
Dünyanın çeşitli noktalarında ve yılın çeşitli dönemlerinde organize edilen mobilya ve
mobilya yan sanayi sektör fuarlarında Türk mobilya üreticileri, ürünlerini küresel tüketiciye ulaştırabilmelidirler. Bu faaliyet ise sadece işletmelerin kendi çabaları ile arzu edilen
yaygınlığın doğması sonucunu sağlayamaz. Bu nedenle üretim ve ihracat yapan işletmelerin yurt dışında fuar tanıtım ve pazar araştırma desteklerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.
9. İhracatçılarımızın Yurt Dışına Çıkarken Vize Sorununun Giderilmesi
Türkiye’nin 2023 Vizyonu, hiç kuşkusuz sektörlerin dünya pazarları ile daha çok etkileşime girdiği ve ihracat-ithalat dengesinin ilki lehine dönüştüğü bir perspektife tekabül
etmektedir. Bu dengeyi şimdiden başarmış sektörler arasında özellikle mobilya sektörü
dikkat çekmektedir. Bunu gerçekleştirirken sektörün üretim merkezli bir sektör olması da
gözden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle ihracatçılarımızın yurt dışına çıkarkan yaşadıkları
vize sorunları giderilmeli ve uluslararası rekabette diğer rakiplerin sahip olduğu koşullara
kavuşmaları sağlanmalıdır.
10. Teşvik Paketinin Açıklanması
Sektörel gelişimin sürdürülebilirlik kazanması adına devlet tarafından büyük çaplı bir teşvik paketinin açıklanması önem arz etmektedir. Bu teşvik paketi içerisinde yer alması
gereken kalemler ise şu şekilde sıralanmaktadır:
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- Orman kanunu güncellenmeli, orman ürünlerinde uygulanan %8’lik fon kaldırılmalı,
- Ham madde temininde AB standartları sağlanmalı ve sertifikasız ham madde girişi
engellenmeli,
- Sigorta primleri ve vergilerde, rakiplerdeki (bilhassa AB ülkeleri) oranların gözetilmesi,
- Sigorta primi işveren hissesi desteği,
- Gümrük vergisi muafiyeti,
- KDV iadesi,
- Eğitim yardımı,
- İstihdam yardımı,
- Çevre maliyetlerinin desteklenmesi,
- Pahalı bir taşıma şekli olan kara yolu yerine demir ve deniz yolunun kullanımı ve
güzergâhının arttırılmasının teşvik edilmesi,
- Mobilya üretimine elverişli yerlerde yatırım yeri tahsisi,
- İhracata yönelik (Ar-Ge, yurt dışı fuarlara katılım ve pazar araştırması) devlet yardımları,
- Uluslararası fuarların organizasyonu ve desteklenmesi,
- Faydalı model belgesi ve endüstriyel tasarım tescilli yardımı,
- Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması,
- Marka tanıtım faaliyetlerine destek verilmesi,
- Yurt dışında ofis mağaza açılması ve işletilmesi,
- Sektörün ham madde konusunda dışa bağımlılığının engellenmesi için destek verilmesi.
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Görüldüğü üzere, Türk tipi mobilya kimliği oluşturmak bizatihi bir farklılaştırma stratejisidir. Bu farklılaştırma stratejisinin merkezinde ise bileşenleri dayanıklılık, kalite, kullanışlılık, işçilik, fonksiyonellik olan, yerel ve küresel motifleri bünyesinde eritmeyi başarabilmiş hem geleneksel hem de modern olabilen bir mobilya tasarımı bulunmaktadır.
Böylece Türk mobilya sektörü küresel pazarın önemli bir oyuncusu olma potansiyelini
gerçekleştirebilecek ve 2023 Vizyonu doğrultusunda lokomotif sektörlerden başlıcası haline gelecektir.
6.8. OTOMOTİV SEKTÖRÜ
1. Yerli Yedek Parça Üretimi ve Kullanımının Teşvik Edilmesi
Ülkemiz otomotiv sektöründe elde ettiği bilgi ve teknolojilerle kaliteli yedek parça üretebilmektedir. Üretilen bu yedek parçalar eş değer yedek parça olarak adlandırılmakta,
kalitesi ve uygun fiyatı ile ön plana çıkmaktadır. Özellikle devlet kurumlarında yerli yedek
parça kullanımının teşvik edilmesinin ekonomimize katkısı çok yüksek olacaktır.
2. Elektrikli Otomotiv Üretimi
Ülkemiz kendi marka ve modellerini meydana getirerek elektrikli otomotiv üretiminde
lider ülke olabilecek potansiyele sahiptir. Araştırma geliştirme yatırımlarının bu alana yönlendirilerek ülkemizin dünya çapında kalitesiyle göz dolduran elektrikli otomotiv ve elektrikli motosiklet gibi araçların üretiminde etkili olması mümkün olabilecektir. Türkiye otomotiv sektöründe markalaşma noktasında oldukça geri durumdadır. Sadece elektrikli araç
üretimi değil yedek parça üretiminde de patentli, markalı ve katma değeri yüksek elektrikli
ürünler geliştirmeye önem verilmelidir. İhracat yapılan ülkelerde de marka ve tasarım tescilleri için yönlendirme yapılmalıdır.
3. Vergisel Problemlerin Çözülmesi
En önemli sanayi sektörümüz olan ve binlerce kişiye istihdam sağlayan otomotiv sektöründe yüksek vergiler uygulanması sektörün gelişimini geciktirmektedir. ÖTV, KDV gibi
vergilerin vergi piramitleşmesi meydana getirmeyecek şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir.
4. Araç Parkının Gençleştirilmesi
Ülkemizde trafikte yer alan yaşlı araçların meydana getirdiği kirlilik, kazalar, can güvenliği
yetersizlikleri gibi sorunlar ortadadır. Araç parkının gençleştirilmesine ilişkin vergisel teşviklerin yapılmasının ekonomi için olumlu sonuçları hemen görülebilecektir.
5. Yerli Otomotiv Sanayinin Desteklenmesi
Ekonomik ölçekte optimum kapasitede üretim yapılması için sektörde yüksek katma değer
sağlayan alt gruplar, yerli yan sanayi üreticileri, global şirketler karşısında korunmalıdır.
Küresel ortak tedarikçilerle çalışma yaklaşımı, yerli üreticileri global markaların taşeronu
haline getirmektedir.
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6.9. TEKSTİL VE DERİ SEKTÖRÜ
1. Yerli Ara Malı Üretiminin Teşvik Edilmesi
Cari açığın azaltılması için önümüzdeki dönemde ithal edilen ara malının Türkiye’de üretilmesi teşvik edilebilir. Bu arada yurt dışında dampingli üretilen tekstil ara malı ürünlerin
aynısını Türkiye’de üreten firmaları sıkıntıya sokması konusunda da tedbirlerin alınması
gerekecektir. Haksız fiyat rekabeti maliyetler nedeniyle birçok firmaları sıkıntıya sokmaktadır. Tekstil üreticisi de maliyetleri tutturabilmek için mecburen ithalata yönelerek ara
malını dışarıdan almak zorunda kalmaktadır.
2. Ortaklık Kültürünün Geliştirilmesi
60 milyar USD ihracat hedefi olan Türk tekstilinin üretim ölçeğini dünya standartlarına yükseltmesi, sabit maliyetlerinin toplam maliyetler içerindeki payını azaltacağından,
üretim yapan firmaların ihtisaslaşarak birleşmeleri, rekabet açısından önemli fırsatları da
beraberinde getirecektir. Bunun için sektörde ortaklık kültürünün oluşturulmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.
3. Teminatsız İhracatın Önüne Geçilmesi
Global durgunluğun yaşanmakta olduğu günümüzde bu durgunluğun henüz bittiğine
dair sinyaller gelmemektedir. Bu nedenle özellikle akreditif olmadan, hiçbir güvence olmadan ihracat yapmak son derece risklidir. Büyük firmaların zorlandığı, battığı veya el
değiştirdiği günümüzde mümkün olduğunca, ihracatı yaparken teminatlı veya garantili
satış yapmaya dikkat edilmelidir. Türk tekstil sektörü, kendi aralarındaki kıyasıya rekabet
nedeniyle, yurt dışı firmalarının bu şekilde çalışma talebine hayır diyememektedirler. Sektörün bu konuda tek sesli olması durumunda yurt dışı firmaların teminat vermek zorunda
kalacakları unutulmamalıdır. Bunun için düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır. Zira “açık
hesap” olarak adlandırılan teminatsız ihracatın önemli boyutlara ulaşması ve bu rakamların, durgunlukla mücadele etmekte olan başta İngiltere olmak üzere İtalya ve Fransa’yı da
içermesi gelecek açısından kaygı vericidir.
4. Deri Sektörünün Yurt Dışı Ham Madde Bağımlılığının Azaltılması
Deri sektörünün yurt dışı hammadde bağımlılığının azaltılması için hayvancılık sektöründe önemli reformlara ihtiyaç bulunmaktadır. Derilerin uluslararası kaliteye ulaştırılması teşvik edilmelidir. Emek yoğun çalışan sektörün, teknoloji ve makineyi daha fazla
kullanabilmesi, üretime yönelik makine yatırımları için başta Ar-Ge olmak üzere makine
yatırımları teşvik edilmelidir.
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