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BÜYÜ’ME
11. Ulaştırma, 
Denizcilik ve 
Haberleşme Şûrası 
5-7 Eylül 2013 
tarihlerinde “Herkes 
İçin Ulaşım ve Hızlı 
Erişim” teması 
ile İstanbul’da 
yapılacak. Şûrada 
Karayolu, Havacılık 
ve Uzay Teknolojileri, 
Denizcilik, Demiryolu, 
Haberleşme (İletişim 
ve Posta), Boru Hatları 
ve Kentiçi Ulaşım 
konuları ele alınacak.

2009 yılında yapılan 10. Ulaştırma Şûrası’nda ortaya konan 
ve 2023 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan 
hedeflerin değerlendirileceği, yeni hedeflerin ele 

alınacağı bu Şûrada tartışılacak tüm konuların, ekonomik kalkınmada 
kaldıraç rolü olan bilişim sektörü açısından önemli olduğu ortadadır. 

2023 yılında, ekonomik büyüklük açısından dünyadaki ilk 10 ülke arasına girmek için 
yıllık ortalama yüzde 8,5 büyüme oranını yakalamak gerektiği konusunda görüş birliği 
bulunmaktadır. Son on yılda kişi başına düşen ulusal gelirimiz 3 bin dolar seviyesinden 10 
bin dolar seviyesine yükseldi. 2023 yılında bu tutarın, yüksek gelir seviyesi olan 25 bin dolar 
seviyesinde olması hedeflenmiştir.

Ekonomist Prof. Dr. Güngör Uras’ın da belirttiği üzere, kişi başına düşen gelirin 10 bin dolar 
seviyesine ulaşması hızlı biçimde gerçekleşmekte olup bu durum, sermaye artışı ve çalışan 
sayısındaki artış ile, yani ucuz işgücü ve basit üretimdeki hızlı artış ile sağlanmaktadır. 
Ekonominin aynı hızda büyümesini sürdürebilmesi için verimlilik artmalıdır. Bunun yolu ise 
daha iyi eğitim ve yapısal reformlarla desteklenen teknolojiye dayalı üretimden geçmektedir. 

TÜİK verilerine göre 2009 yılındaki ekonomik kriz nedeniyle büyüme oranı negatif (-4,7) 
gerçekleşmiştir. 10 bin dolarlık kişi başına düşen gelire ulaştığımız 2012’de ise büyüme 
durmuştur (% 2,2). 2013 yılının ilk çeyreğinde büyüme % 3,0 olarak gerçekleşmiştir. 

Ekonomistlerin ortak görüşüne göre, 2023 yılında kişi başına 25 bin dolar ulusal gelir 
hedefleyen Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden biri olarak ‘orta gelir tuzağı’na düşmek 
gösterilmektedir. Orta gelir tuzağı ise ekonomistler tarafından ABD’nin kişi başına düşen 
gelirinin yüzde 20’si düzeyine ulaşan bir ülkenin milli gelirini artırmasına rağmen bu oranı 
geçememesi olarak değerlendirilmektedir. 

11. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şûrası’nda, özlenen büyüme oranlarına kısa süre 
içinde yeniden ulaşabilmek amacıyla, Ar-Ge’nin, yerli bilişim teknolojileri üretiminin ve 
kullanımının daha çok destekleneceği, diğer tüm sektörler için de örnek olacak yeni yol 
haritası belirlenmelidir. 

SAYGI, SEVGİ ve ÖZLEMLE ANIYORUZ...
TBD’nin etkin üyelerinden, Başbakanlık Bilgi İşlem 
Başkanlığı çalışanlarından, değerli dostumuz Hakan 
Bahçıvan’ı 30 Temmuz 2013 günü kaybettik. Kendisine 
Allah’tan rahmet, çalışma arkadaşları ve ailesine başsağlığı, 
sabır ve uzun ömür diliyorum.

Ayrıca, değerli dostlarımız Abdülkadir Anaç’ın oğlu İbrahim 
Meriç Anaç’a, Hakan Demirtel‘in eşi Esra Arzu Kural 
Demirtel’e, Cem Sezer‘in annesi Suna Sezer’e de Allah’tan 
rahmet; yakınlarına başsağlığı, sabır ve uzun ömür dilerim...
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