
2013 HAZİRAN138 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 139Gündem: Kamu Bilişim Platformu 2013

Ekonomi Bakanı Danışmanı Arslan: 
Bilgi ekonomisine geçiş 1-2 yılda olacak şey değil
Türkiye ekonomisinde mal ve hizmet ihracatının payının arttığını belirten 
Arslan,  hizmet ihracatını koordine etmek için Ekonomi Bakanlığı tarafından yeni 
bir yapı üzerinde çalışıldığını söyledi. Arslan, sektördeki şirketlerin dış pazara 
yönelmelerini, teşvikleri daha iyi değerlendirmelerini istedi.

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) düzenlediği 15. Kamu-BİB Kamu Bilişim 
Platformu’nun ikinci günündeki (18 Mayıs) bilgilendirme oturumunda, 
Ekonomi Bakanlığı  Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel 

Müdür Yardımcısı ve Bakan Zafer Çağlayan’ın Danışmanı Dr. Halil Bader Arslan, 
dünyada ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi verip, çarpıcı 
değerlendirmelerde bulundu. 
1980’den 2012’ye gelinceye kadar Dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) 6, 
mal ticaretin 9, hizmet ticaretinin 11 katına ulaştığına işaret eden Arslan,  mal, 
hizmet ve yatırım alanında ekonomik büyümeden çok daha canlı bir artışın söz 
konusu olduğunu belirtti. 
Dünya ekonomisinin 2012’de yüzde 3.2, gelişmiş ekonomilerin yüzde 2.3, 
gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 5.7 büyüdüğüne değinen Arslan, “2050’de 
dünyanın en büyük ekonomileri arasında Çin, ABD, Hindistan,  Brezilya ve 
Japonya gibi ülkeler bulunacak. Türkiye de bu ülkelerden biri olacak. 2023 vizyonu 
çerçevesinde dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz” dedi.
2008’de başlayan küresel krize rağmen Türkiye’nin son 10 yıllık büyüme 
ortalamasının yüzde 5.2 olduğunu söyleyen Arslan, 2011’de OECD ülkeleri 
arasında en hızlı büyümenin ve 2012’de ise yüzde 2.2 büyüme ile Avrupa’daki en iyi 
performanslardan birine sahip olduğumuzu belirtti.
2012’de ekonomideki büyüme ile birlikte cari açığın ciddi oranda gerilediğini 
anımsatan Arslan, “Türkiye ilk kez 2012 yılında bir krize girmeden yumuşak 
iniş gerçekleştirdi; cari açığı hedeflenenden de daha düşük bir seviyeye çekti. 
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Bu, Avrupa ve Orta-Doğu’daki belirsizliklere rağmen, mal ve hizmet ihracatındaki 
çarpıcı büyümeden kaynaklanan bir başarı. Mal ihracatımız 2012’de yüzde 13, hizmet 
ihracatımız ise yüzde 8.1 yükseldi. Her ikisinde de şimdiye kadarki en yüksek düzeye 
çıktık” dedi. 

Türkiye’nin 2012’de 152.5 milyar dolarlık mal, 44 milyar dolarlık hizmet ihracatı olduğuna işaret 
eden Arslan, toplam ihracatın 196.4 milyar dolar olduğunu anımsattı.
Arslan, Türkiye ekonomisinde 2012’de mal ve hizmet ihracatı payının yüzde 25’e çıkarak büyük 
artış gösterdiğini, ekonominin daha fazla ihracata dayalı hale geldiğini, Türkiye’nin dünya mal 
ihracatındaki payının 2012 yılında yüzde 0.83, hizmet ihracatındaki payının yaklaşık yüzde 1 
düzeyinde olduğunu söyledi.

2008 sonunda başlayan küresel krizle birlikte en büyük ihracat pazarı olan 
AB’de daralma nedeniyle, ihracatçıların alternatif pazarlara yönlendirildiğine 
işaret eden Arslan, 2009-2012 döneminde toplam AB dışındaki ülkelere yapılan 
pazar çeşitlendirmenin 43.6 milyar dolar olduğunu ifade etti ve bu yapılmamış 
olsaydı, Türkiye ekonomisinin 2009 ve sonrası dönemde daha zayıf bir performans 
göstereceğini anlattı.

Türkiye’nin kamu borç oranının 2012 yılı itibarıyla, Maastricht kriteri olan yüzde 60’ın 
oldukça altında, yüzde 36,1 düzeyinde ve 24 AB ülkesinden daha düşük olduğuna 
değinen Arslan, ILO’nun Türkiye’nin kriz döneminde istihdamını en çok arttıran ülke 
olduğunu bildirdiğini vurguladı. 

Kredi notlarının yükselmesinin bir takım avantajlar barındığına işaret eden Arslan, 
Türkiye’ye daha uzun dönem için döviz girişi olacağını, banka kredilerinin daha da 
ucuzlayacağını belirterek “Ancak, Türkiye piyasasına daha önce yatırım yapmayan ya 
da az yatırım yapan fonlar, bardaktan boşalırcasına yatırıma koşmayacak. Yavaş bir 
değişim olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Türkiye piyasasını normal şartlarda bekleyen geleceğin dört özelliğini; daha 
fazla fon girişi, daha uzun vadeli fon girişi, daha düşük maliyetli fon girişi ve artan 
doğrudan yabancı yatırımı (DYY) girişi olarak sıraladı.

*Gerçekleşme 
**Beklenti (Orta Vadeli Program, Kalkınma Bakanlığı 
***Hedef (Türkiye 2023 İhracat Stratejisi) 
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Bakanlık olarak bilişim sektörü ile daha yakın 
çalışmaya başladıklarına değinen Arslan,  Ekonomi 
Bakanı Zafer Çağlayan’ın bu alanı çok önemsediğini, 
Türkiye olarak ilk kez 2012’de hizmet sektörleri 
ihracatının desteklenmeye başladığını anlattı ve hizmet 
ihracatını koordine etmek için yeni bir yapı üzerinde 
çalışıldığını bildirdi. 
Bilişim/yazılım sektörünün “ihracattan ziyade, iç 
pazara odaklanmış” bir yapıda göründüğünü olduğunu 
belirten Arslan, konuşmasını şöyle tamamladı:

 “Bilişim/yazılım sektörü ekonomik kalkınma, katma 
değer yaratma anlamında çok önemli. Sektördeki 
şirketlerin dış pazarlara yönelmeleri gerektiğine 
inanıyorum. Cesaret verici teşvikler var. Şirketlerin 
bunları çok daha iyi değerlendirmeleri gerekir. 
Ekonomi Bakanlığı olarak potansiyeli çok yüksek olan 
hizmet sektörünün daha fazla katma değer yaratan 
ve ihracat odaklı bir yapıya dönmesi ve uluslararası 
pazardaki gücünü artırması gerektiğini düşünüyoruz. 
Bilişim bu alanda çok kritik bir role sahip. Başarılı, 
yaratıcı ve adından sık söz ettiren şirketlerimiz 
var. Demografik yapımızın getirdiği bir avantaja 
sahibiz. Bunu mutlaka ihracat anlamında daha aktif 
hale getirmeliyiz. Yenilik/bilgi ekonomisi yaratma 
konusunda şirketler daha fazla Ar-Ge harcaması 
yapmalı ve yatırımlarını arttırmalı. Bilgi ekonomisine 
geçiş öyle 1-2 yılda olacak şey değil. Daha uzun vadeli 
düşünmemiz gerekir. Türkiye olarak önümüzdeki 
yıllarda bilgi ekonomisinde daha iyi oluruz diye 
düşünüyorum.”
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