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Bir ülkenin ekonomik
anlamda gelece¤ini
tahmin etmek ya da
baflka bir ifade ile
ekonomik verilerden
hareketle o ülkenin
önümüzdeki dönemini
anlamaya çal›flmak
noktas›nda ifl dünyas›n›n
deneyimleri büyük
önem kazanmakta ve
di¤er kesimlerden do¤al
olarak daha fazla ön
plana ç›kmaktad›r.

Her y›l›n sonunda geride kalan bir y›l›n muhasebesini yapmak adettendir. Bu nispeten
kolayd›r da ayn› zamanda. Gelecek y›la dönük bir projeksiyon yapmak ve o ortamda
görünenlerden hareketle izlenecek rotay› çizmek ise o kadar da kolay de¤ildir.
Her ﬂeyden önce belirsizlik söz konusudur. Söylenenlerin tahminden öteye geçip geçmeyece¤i
ve ne kadar›n›n hangi oranda gerçekleﬂip, gerçekleﬂmeyece¤i büyük bir soru iﬂareti olarak
karﬂ›m›zda durur. Bu yüzdendir ki, gelece¤e yönelik beklentilerin ve tahminlerin
oluﬂturulmas›nda uzmanl›k daha da büyük önem kazan›r. Bu uzmanl›¤›n yolu da do¤ruyu
söylemek gerekirse, bizzat yaﬂam›n içinde elde edilen deneyimlere sahip olmaktan geçer.
‹ﬂte bu sebepledir ki, bir ülkenin ekonomik anlamda gelece¤ini tahmin etmek ya da baﬂka bir
ifade ile ekonomik verilerden hareketle o ülkenin önümüzdeki dönemini anlamaya çal›ﬂmak
noktas›nda iﬂ dünyas›n›n deneyimleri büyük önem kazanmakta ve di¤er kesimlerden do¤al
olarak daha fazla ön plana ç›kmaktad›r.
‹ﬂ dünyas›n›n ekonomi cephesinin en ön saflar›nda yer almas› dolay›s›yla bir çok konuda
daha duyarl› ve deneyimli oldu¤u herkesin malumu olan bir gerçeklik. Ama bununda ötesinde
eldeki verilerin deneyim ile birleﬂmesi sonras›nda ortaya ç›kan somut gerçekler sadece iﬂ
dünyas›n›n de¤il önünü görmek isteyen tüm kesimlerin yararlanabilece¤i bir veri taban›n›n
ortaya ç›kmas›n› sa¤lar.Bu ba¤lamda y›lbaﬂ›nda Bursa Sanayi ve Ticaret Odas›n›n yapm›ﬂ
oldu¤u bir anket ve bu ankette ortaya ç›kan gerçekler de, bizlere 2006 y›l›nda nas›l bir
Türkiye profili ile karﬂ›laﬂaca¤›m›z› gösteriyor.
Bursal› iﬂadamlar›na yöneltilen sorular, iﬂ çevrelerinin her ﬂeyden önce mevcut siyasal
ortamdan sa¤lanm›ﬂ olan istikrar dolay›s› ile memnun olduklar›n› ama sorunlara yönelik
talep ve eleﬂtirilerini de ortaya koyduklar›n› gösteriyor. ‹ﬂ çevrelerinin yat›r›mlar›n önündeki
engellerin kald›r›lmas› ve yat›r›mlara h›z kazand›r›lmas› yönündeki talepleri de dikkat
çekiyor. Bunun hemen arkas›ndan sosyal ve siyasal istikrar›n bir baﬂka boyutunu
oluﬂturmas› dolay›s›yla iﬂ çevrelerinin iﬂsizli¤in önlenmesine yönelik çabalar›n art›r›lmas›n›
istedikleri de gözlemleniyor.
Ayn› çevrelerin AB ile bütünleﬂmeye ve iliﬂkileri geliﬂtirmeye s›cak bakt›klar› görülürken,
ankete verilen cevaplar, iﬂadamlar›n›n AB’nin en az›ndan yak›n ve orta vadede kendi iﬂ
ortamlar›na yönelik ciddi bir de¤iﬂiklik getirece¤ine inanmad›klar›n› da ortaya koyuyor.
Anket; erken bir seçime s›cak bakmad›¤› görülen iﬂ çevrelerinin siyasal istikrara büyük önem
verdi¤i ancak onunla birlikte ekonomik istikrar oldu¤u takdirde geliﬂmelere daha olumlu bir
gözle bakt›¤›n› da gösteriyor.
Klasik söylem ile ifade etmek gerekirse iﬂ dünyas›n›n önceli¤ini iﬂ ve aﬂ meselesi
oluﬂturuyor. Bu meseleler kal›c› ve sa¤l›kl› bir ﬂeklide çözülmedikçe, ülkenin sorunlar›n›n
da hiç bir zaman çözülemeyece¤i anlaﬂ›l›yor. Bu yüzden iﬂ çevrelerinden, içinde bulunulan
konjoktürün iyi de¤erlendirilmesi gerekti¤i ve ülkenin önüne gelmiﬂ bulunan tarihi
f›rsatlar›n küçük hesaplar dolay›s› ile heba edilmemesi gerekti¤i yönünde bir mesaj da
verilmiﬂ oluyor.
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TÜRK OTOMOT‹V
SEKTÖRÜ’NE KISA
B‹R BAKIfi

‹

‹nsanl›¤›n binlerce y›l öncesinde tekerle¤i bulmas› ve bunu taﬂ›mac›l›kta kullan›labilir hale getirmesi bu sürecin en önemli
aﬂamalar›ndan biri olarak kay›tlara geçmiﬂti. 15. yüzy›lda ise
tekerlekli taﬂ›tlar›n süspansiyonlu hale getirilmeleri bu devrimin ikinci önemli aya¤›n› oluﬂturacakt›.
18. yüzy›ldan itibaren teknolojik geliﬂim alan›nda yaﬂanan büyük s›çramalar neticesinde üretim kiﬂisel olmaktan ç›karak organize hale geldi. Ve bunun sonras›nda da, 1903 y›l›na gelindi¤inde Henry Ford’un çabalar›yla otomotiv alan›nda seri üretim
baﬂlad›. 19 y›lda üretilen 15 milyon araç bu devrimin son önemli halkas›n› oluﬂturacakt›.
Otomotiv Sektörünün Türkiye’deki Tarihsel Geliﬂimi
Türkiye’ye ilk otomobil II. Abdülhamit’in izni ile 1880’lerde girmiﬂti. Sonraki y›llarda ihtiyaca göre otomobil say›s› artmaya
baﬂlam›ﬂ, 1929 y›l›na gelindi¤inde ise, Ford Company’nin ald›¤›
izin sonras›nda Tophane’de baﬂlad›¤› montaj çal›ﬂmalar›yla yeni
bir aﬂamaya girmiﬂti.
1966 tarihi ise Türkiye’de önemli bir dönüm noktas›n› iﬂaret
edecekti. Fiber-Glass dolgu ilk yerli otomobil olan Anadol üretilerek piyasaya sürüldü. 1970’lerin baﬂ›nda faaliyete geçen Tofaﬂ’›n Fiat ile anlaﬂarak kuﬂ serisi otomobillerin seri üretimine
geçmesi ve onu takip eden y›llarda Renault, Ford gibi markalar›n
da üretime baﬂlamas› ayn› zamanda Türk otomotiv sektörünün

do¤umunu da müjdelemekteydi.
Bugün 20’den fazla markan›n otomobilden kamyona, minibüsten
traktöre de¤in pek çok farkl› arac› üretti¤i Türkiye’de, bu üretimin yaklaﬂ›k olarak yüzde 75’ini otomobil oluﬂturuyor. Söz konusu üretimin kalan yüzde 25’lik dilimi ise kamyon, otobüs, minibüs, traktör gibi de¤iﬂik araçlar›n üretiminden meydana geliyor.
Kayda de¤er say›da insana istihdam imkan› sa¤layan, yan sanayisi ile pek çok orta ve küçük iﬂletmeye destek veren ve devletin
kasas›na yapt›¤› üretimin sonucu olarak milyarlarca dolar tutar›nda vergi geliri girmesini sa¤layan otomotiv sektörü ayn› zamanda bir tak›m sorunlarla da karﬂ› karﬂ›ya bulunuyor.
Otomotiv Sektörünün Ülke Ekonomisi ‹çin Önemi
Otomotiv sektörü sanayileﬂme yolundaki her ülke gibi Türkiye
için de lokomotif konumunda. Ancak Gümrük Birli¤i uygulamas›
baﬂta olmak üzere uluslararas› yükümlülüklerden gelen zorunluluklar nedeniyle son y›llarda ithalat art›yor. Sektör ihracata
yönelik çabalar›n› art›rm›ﬂ olsa da, iç piyasada ithal otomobil
ile rekabet edebilme konusunda karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› sorunlar
baz› s›k›nt›lar›n yaﬂanmas›na neden oluyor.
Bu noktada iki husus ön plana ç›k›yor. Talepte art›ﬂ ve üretim kapasitesinde art›ﬂ›n sa¤lanmas›. Bunun gerçekleﬂebilmesi yani
di¤er ülke endüstrileri ile rekabet edilebilmesi için de kapasite
art›r›m›n›n desteklenmesi, özel teﬂviklerin verilmesi ve sermaye birikiminin oluﬂumuna imkan sa¤lanmas› gerekiyor.
Ancak verilecek özel destek ile otomotiv sektörü optimum adetlerde üretim yapabilme ve dolay›s›yla da fiyat yönünden uluslararas› piyasalarda yar›ﬂabilme ﬂans›n› yakalayabilir. Bu
durumda ihracata olumlu yönde etki yapacak, ayn› zamanda ithalat›n sebep oldu¤u olumsuzluklar› da bertaraf edecektir.
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80’li y›llar Türkiye’nin yap›sal bir de¤iﬂim
ve dönüﬂüm sürecine paralel olarak d›ﬂ
dünya ile bütünleﬂmeye baﬂlad›¤› bir dönemin baﬂlang›c› oldu. Ülkenin ithal ikameci
ekonomi politikalar›n› terk ederek, serbest
piyasa anlay›ﬂ› do¤rultusunda dünya ile
ayn› do¤rultuda ilerlemeye baﬂlad›¤› bu
günler, do¤al olarak baz› kurumlar›n önemini azalt›rken, baz›lar›n›n da önemini eskiye oranla art›rd›. Elbette baz›lar›n›nkini
de yeni iﬂlevler ile donatarak farkl› formatlarla karﬂ›m›za ç›kard›.
Bu ba¤lamda devlet olgusu var olal› beri
öneminden hiç bir ﬂey kaybetmeksizin varl›¤›n› sürdüren gümrükler de, tam bu tan›mlamaya uygun düﬂecek bir ﬂekilde yap›sal bir de¤iﬂim ve dönüﬂüm sürecinden
geçtiler.
Hemen her devirde farkl› siyasal rejimler
alt›nda olsa da her zaman var olan gümrükler, bu yeni dönemde ülkeye giriﬂ ç›k›ﬂ› yap›lan emtian›n kontrol edilmesi ya da kaçakç›l›k ile mücadele etmenin çok daha ötesinde yeni iﬂlevler üstlendiler. Gümrükler
bu yeni anlay›ﬂ do¤rultusunda her ﬂeyden
önce d›ﬂ ticareti yürüten unsurlar›n en
önemli partneri haline geldi. Gümrükler s›radan bir bürokratik mekanizma olman›n
ötesinde ülkenin d›ﬂ dünya ile ilk elden irtibat kuran yüzü halinde dönüﬂtü. Ama bütün bunlardan daha önemlisi, küreselleﬂen
dünyada gümrük idarelerinin önemi ve verdi¤i hizmetin kalitesiyle birlikte niteli¤i de
büyük önem kazand›.
Bütün bu geliﬂmelerin sonucu da elbette
gelip kaç›n›lmaz bir ﬂekilde gümrüklerin

örgütlenme biçimleri ile o örgütü ayakta tutacak olan personelin nitelik ve niceli¤ine
dayand›. Bir baﬂka ﬂekilde ifade etmek gerekirse, gümrüklerin de¤iﬂen dünya ve ülke
koﬂullar›na uyum sa¤layarak iﬂlevini sürdürebilmesi ad›na ciddi anlamda mesleki
e¤itim alm›ﬂ personele olan ihtiyaç aç›k bir
biçimde ortaya ç›km›ﬂt›.
Üniversitelerde Gümrük ‹ﬂletme
Bölümleri Kuruluyor
‹ﬂte bu ihtiyaç dolay›s›ylad›r ki, gümrük
teﬂkilat›na nitelikli personel yetiﬂtirmek
amac›yla 1983 y›l›nda müsteﬂarl›¤›nda görüﬂü al›narak Trakya Üniversitesi Edirne
Meslek Yüksekokulu bünyesinde Gümrük ‹ﬂletme Bölümü aç›larak e¤itim faaliyetlerine
baﬂlam›ﬂ oldu. ‹lk senesinde 75 ö¤renci ile

e¤itime baﬂlayan Gümrük ‹ﬂletme bölümü
1985 y›l›nda da ilk mezunlar›n› verdi.
Yeni aç›lan bu okulun ilk dönem çal›ﬂmalar›n›n verimli olmas› ve okuldan mezun olan
elemanlar›n nitelikli gümrük personeline
duyulan ihtiyac› karﬂ›layaca¤›n›n görülmesi üzerine ülkedeki di¤er üniversiteler bünyesinde de, benzer bölümler aç›lmaya baﬂland›. Bu ba¤lamda ilk olarak 1987 y›l›nda
Gazi Üniversitesine ba¤l› Maliye Meslek
Yüksek Okulu bünyesinde 30 ö¤renci kapasiteli bir Gümrük ‹ﬂletme Bölümü aç›larak
hizmete girdi.
Aç›lan bu bölümleri k›sa zaman zarf›nda da,
Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek
Okulu, Bal›kesir Üniversitesi Band›rma
Meslek Yüksek Okulu, Selçuk Üniversitesi
Silifke Taﬂucu Meslek Yüksek Okulu ile Ga-
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ra kadar gelen süreçte 1500 civar›nda eleman› yetiﬂtirerek mezun eden bu okullar›n
söz konusu mezunlar›ndan ancak 350 kadar›n›n gümrük teﬂkilat›n›n de¤iﬂik idari
birimlerinde görev alabilmiﬂ olmas› ise
madalyonun öteki yüzünü oluﬂturmaktayd›.

ziantep Üniversitesi Kilis Meslek Yüksek
Okulu bünyesinde aç›lan Gümrük ‹ﬂletme
Bölümleri izledi.
Aç›ld›klar›ndan itibaren büyük ilgi gören bu
bölümler, ö¤rencileri üniversite s›nav› sonras›nda elde ettikleri puana göre kabul etmekte olup, iki y›ll›k bir e¤itim vermektedirler. A¤›rl›kl› olarak mesle¤e yönelik
dersler ile yabanc› dil e¤itiminin verilmekte oldu¤u bu okullardaki iki y›l ( dört dönem
) boyunca verilen e¤itim s›ras›nda okutulan
dersler ise ﬂunlard›r.
Türk D›ﬂ Ticaret Rejimi ve Uluslararas› Pazarlama, Gümrük Vergileri ve Tarife Cetveli,
Kaçakç›l›¤›n Men ve Takibi, Türk Gümrük Tarihi ve Kapitülasyonlar, Uluslararas› Taﬂ›mac›l›k ve Depolama, Gümrük Kanunu ve
Yönetmeli¤i, Kambiyo Mevzuat›, Rapor Yazma, Yabanc› Dil, Matematik, Ekonomiye Giriﬂ, Kamu Yönetimi, Beﬂeri ‹liﬂkiler, Sevk ve
‹dare, ‹dari Yarg›, Turizm ve Türk Turizm Politikas›, Bilgi ‹ﬂlem, ‹statistik, ‹ktisadi Ceza
Hukuku, Sanat Tarihi, Türk Dili, Atatürk ‹lkeleri ve ‹nk›lap Tarihi dersleri bu bölümlere
devam eden ö¤rencilere okutulmaktad›r.
Oldukça geniﬂ bir ders yelpazesini içerdi¤i
görülen bu müfredat› takip ederek baﬂar›yla bitiren ö¤renciler son aﬂamada staj yapmaktad›r. O güne de¤in teorik düzeyde ö¤rendiklerini bizzat iﬂ ortam›nda bulunarak,
iﬂin pratik boyutuyla da birleﬂtiren ö¤renciler böylece gümrüklerde ya da gümrük ile
ilgili iﬂlerde görev üstlenebilecek bir konuma gelmiﬂ olurlar.
‹lk mezunlar›n› 1985 y›l›nda
veren bu bölümler sonraki
y›llarda gördü¤ü ilgi üzerine yeni ö¤renciler almaya ve gümrük sektörüne eleman yetiﬂtirmeye devam ettiler. Bu
ba¤lamda 2000’li y›lla-

Gümrük ‹ﬂletme Bölümü Mezunlar›
Gümrüklerde ‹stihdam Edilemiyor!
1983 y›l›nda e¤itim ve ö¤retim faaliyetine
baﬂlayan Gümrük ‹ﬂletme Bölümlerinde
okuyanlara 1991 y›l›na de¤in baﬂar› s›ras›na göre Müsteﬂarl›k taraf›ndan burs verilmiﬂ ve yeterli görülen personelin do¤rudan teﬂkilatta görev almas› sa¤lanm›ﬂt›. Ancak bu tarihten itibaren yürürlü¤e
konulan yeni bir uygulama ile ö¤rencilere
verilen burslar kesilmiﬂ ve göreve baﬂlamalar› da aç›lacak memuriyet s›nav›nda
baﬂar› göstermeleri ﬂart›na ba¤lanm›ﬂt›.
Ne var ki, 1991 y›l›nda son kez aç›lan s›nav dolay›s›yla bu tarihten itibaren söz
konusu bölümlerden mezun olan ö¤rencilerin gümrük teﬂkilat› bünyesinde görev
almalar›n›n önü kesilmiﬂ oldu. Hele bu tarihten itibaren gümrük konusunda yüzeysel dahi olsa bilgisi olmayan ve de¤iﬂik
kurumlarda görev yapmakta olanlar›n
naklen atanmalar›, gümrük teﬂkilat›n›n nitelkli personel ihtiyac›n› karﬂ›lamada sorunlar yaﬂamas›na neden olmuﬂtur.
Dolay›s›yla da AB ile bütünleﬂme sürecindeki Türkiye’de söz konusu okullardan
mezun olan elemanlar›n gümrük teﬂkilatlar›nda istihdam edilememeleri, AB ile entegrasyon çal›ﬂmalar›nda da sorunlar yaﬂanmas›na sebep olmuﬂtur. Bunun yan›s›ra mesleki e¤itim alm›ﬂ genç personelin
teﬂkilat bünyesinde istihdam edilememesi
de ayr›ca bir s›k›nt› kayna¤› durumundad›r.
Ne Yap›lmal›?
Elbette böylesi bir konunun sabahtan akﬂama, haydi deyince çözümlenmesini beklemek
mümkün de¤il. Ancak
dünya ile bütünleﬂme yolundaki Türkiye’de bu sorunun
halledilmesi ve e¤i-

timli elemanlar›n teﬂkilatlar bünyesinde
görevlendirilmesi de bir baﬂka zorunluluk
olarak karﬂ›m›zda durmakta.
Bu sorunun halledilmesi için ilk etapta
Meslek Yüksek Okullar›n›n gümrük iﬂletme
bölümlerinden ya da d›ﬂ ticaret bölümlerinden mezun olanlar›n yap›lacak bir de¤erlendirme s›nav› sonras›nda teﬂkilat
bünyesinde istahdam edilmeye baﬂlanmalar› do¤ru bir giriﬂim olacakt›r. Bunun bir
ad›m sonras›nda ise gümrük iﬂletme bölümlerinin 4 y›l süreli ve yabanc› dille e¤itim veren bölümler düzeyine ç›kar›lmas› da
yerinde olacakt›r. Hatta önümüzdeki dönemin ekonomik geliﬂmelerine göz at›ld›¤›nda gerekli bile olacakt›r.
Yine bu ba¤lamda kaliteyi de düﬂürmemek
ad›na 4 y›ll›k olacak söz konusu okullar›n
say›s›n›, onlar da büyük merkezlerde olmak kayd›yla 2 veya 3 ile s›n›rlamak da yerinde olacakt›r.
Ayr›ca atama ve görevde yükselme gibi yönetmeliklerde günün koﬂullar› göz önüne
al›narak de¤iﬂikli¤e gidilmesi gerekmektedir. Yükselme ve terfi konusunda hizmet içi
e¤itim kurslar›n› bitirmiﬂ olanlara tan›nan
haklardan bile yararlanamayan gümrük
teﬂkilat› çal›ﬂanlar›n›n bu sorunlar›n›n
mutlaka giderilmesi gerekmektedir. Akademik e¤itim sürecinden geçerek teﬂkilata
dahil olmuﬂ bulunan gümrük iﬂletme bölümü mezunlar›n›n hizmet gruplar›ndaki bekleme sürelerinin uzunlu¤u da ayr› bir sorun
durumundad›r. Bu uzun bekleme süreleri
sebebiyle ilgili personel s›navlara gecikmeli olarak girebilmekte, bu durumda sonuç itibar›yla söz konusu s›navlara müracaat edenlerin ve baﬂar›l› olanlar›n azl›¤›na dolay›s›yla da, idareci s›k›nt›s›n›n yaﬂanmas›na neden olmaktad›r.
Hiç ﬂüphesiz ki bütün bu talep ve öneriler,
sadece gümrük teﬂkilat› personelinin günün koﬂullar› do¤rultusunda daha nitelikli
hale gelmesini sa¤laman›n ötesinde, Türkiye’nin dünya ile bütünleﬂme sürecine de
olumlu yönde katk› yapaca¤› için aç›k bir
gereklilik olarak karﬂ›m›zda durmaktad›r.
Bu ayn› zamanda gümrüklerde verilen hizmetin de daha kaliteli ve ça¤daﬂ niteliklerde olmas›n›n yolunu açacakt›r.Ama ondan
öteye tüm teﬂkilat›n ça¤daﬂ bir anlay›ﬂla
dünyaya adapte olmas›nda etkli olacakt›r.

HABER-YORUM
5 HÜKÜMETTEN BEKLENT‹LER‹N‹Z NED‹R?
Üretimi ve ihracat› teﬂvik edici politikalar›n uygulanmas› - % 24
‹ﬂsizlikle mücadele - % 20
Kay›t d›ﬂ› ekonomi ile mücadele - % 18
Yolsuzlukla mücadele - % 6
Cari aç›¤›n azalt›lmas› - % 4
Enflasyondaki düﬂüﬂün kal›c› hale getirilmesi – % 4
Di¤er - % 24

5

6 AB SÜREC‹NDEN BEKLENT‹LER‹N‹Z NED‹R?
Rekabet zorlaﬂ›r ama sektörde küçülme olmaz - % 30
Sektörün daha sa¤l›kl› yap›ya kavuﬂmas›n› sa¤lar - % 22
Sektörde önemli bir etki oluﬂturmaz - % 17
Rekabet zorlaﬂ›r ve sektör küçülür - % 17
Sektör büyümeye devam eder. - % 12
7 2006’DA ERKEN SEÇ‹M BEKL‹YORMUSUNUZ?
Evet – % 18.18
Hay›r – % 70.82

‹ﬁ DÜNYASI 2006
YILINDAN NE BEKL‹YOR?
EKONOM‹K VE SOSYAL
DURUMA NASIL BAKIYOR?
1 HÜKÜMET‹N KARNES‹ NASIL?
Ekonomi – ‹yi
D›ﬂ Politika – ‹yi
AB ile Entegrasyon – ‹yi
‹ç Politika – Orta
Sosyal Politikalar – Orta

1

8 2006 YILI PLANLARINIZ NED‹R?
Ayn› koﬂullarda iﬂimizi sürdürece¤iz - % 42
Kapasite art›r›m›na gedece¤iz - % 25
Yeni yat›r›m yapaca¤›z - % 18
Küçülece¤iz - % 8
Baﬂka bir sektöre geçece¤iz - % 7
9 2006’NIN 2005’TEN DAHA ‹Y‹ B‹R YIL OLACA⁄INI
DÜﬁÜNÜYORMUSUNUZ?
Önemli bir fakl›l›k olmaz - % 41
Daha iyi olur - % 37
Daha kötü olur - % 22

6
7
8
9

2

3 2005 YILINDA EN ÇOK SIKINTI ÇEKT‹⁄‹N‹Z KONU NEYD‹?
Tl’nin aﬂ›r› de¤erlenmesi ve ihracata olumsuz etkisi - % 25
Nakit s›k›nt›s› - % 27
Piyasadaki durgunluk - % 24
Girdi maliyetlerindeki art›ﬂ - % 13
Talep yetersizli¤i - % 9
Di¤er - % 2

3

4 2005’TE YILIN OLAYI NEYD‹?
Tüpraﬂ, Telekom gibi büyük kitlerin özelleﬂtirilmesi - % 42
YTL’ye geçiﬂ - % 32
Yabanc› sermaye giriﬂindeki art›ﬂ - %12
Mortgage uygulamas› - % 10
Di¤er - % 4

4

Kaynak: Bursa Ticaret ve Sanayi Odas›

2 FAAL‹YETTE BULUNDU⁄UNUZ ‹ﬁKOLUNDA 2005 YILI NASIL GEÇT‹?
Çok ‹yi - % 3.34
‹yi
- % 30.14
Orta
- % 44.01
Kötü
- % 18.66
Çok Kötü - % 3.34

GÜMRÜKLER

GÜMRÜK MÜfiAV‹R‹N‹N GÜNLÜ⁄ÜNDEN
Bir müddettir iﬂim ile ilgili olarak yaﬂad›klar›m› bir kenara
not alay›m dedim ve vaktim elverdikçe de küçük defterime
gün boyu yaﬂad›klar›m› kaydetmeye baﬂlad›m. Neden mi
böyle bir ﬂey yap›yorum? Do¤rusunu isterseniz nedenini
tam olarak ben de bilmiyorum.
Ama stres dolu bu meslekte geçirdi¤im günlerin bir kenara
not düﬂülmesinin ﬂimdi de¤ilse de belki ileride e¤elenceli
olaca¤›n› düﬂünüyorum.
Y›llar sonra dönüp defterime bakt›kça, hey gidi günler hey
zaman nas›l da geçip gitmiﬂ diyece¤im günlerin hayalini
kuruyorum belki de. Belki de zamana karﬂ› yar›ﬂt›¤›m›z bu
günleri ileride hat›rlayarak nereden nereye geldi¤imizin
muhasebesini yapar›z diye düﬂünüyorum. Her neyse her
halde bir iﬂe yarar bütün bunlar.
Deftere ilk olarak Selahattin A¤abey ile gümrü¤e gitti¤im ilk
güne ait izlenimlerimi kaydediyorum. Selahattin A¤abey
tecrübeli bir isim. Gümrük müﬂavir yard›mc›s› kendisi. ‹lk
gün ortam› görmem ve ö¤renmem için beni de yan›na kat›p
Haydarpaﬂa’ya götürüyor.
Burada herkesin birbirini tan›d›¤›n› ve aralar›nda çok s›cak
bir diyalog ortam› oldu¤unu görüyorum. Rekabet yokmu
acaba diye düﬂünüyorum. Selahattin A¤abey rekabetin
özellikle Cuma günü yaﬂand›¤›n›, kimi zaman
yo¤unluktan ötürü kimsenin kimseyi tan›mad›¤›n›
söylüyor.
Beyannamemiz elimizde tescil için harekete
geçiyoruz. Ayn› zamanda art›k bizim içinde geriye
say›m›n baﬂlad›¤›n› ö¤reniyorum. Elbette geriye
sayan›n müﬂteri oldu¤unu da.
Ordino için taﬂ›y›c› firmay› ar›yoruz. Merak
etmeyin kurye yolda getiriyor cevab›n›
al›yoruz. Ama bu aﬂamada yavaﬂ yavaﬂ
strese girmenin zorunlu oldu¤unu da bir
kenara not ediyoruz Ya vaktinde
gelmezse diyerekten.
Bu arada liman ile gümrük aras›nda

say›s›n› bilemedi¤imiz kadar gidip gelmeye baﬂl›yoruz. ﬁansl›
günümüzde oldu¤undan ötürü kuryenin ulaﬂt›rd›¤› ordinomuzu
al›p, fiﬂinin kesilmesi için ardiyeye b›rak›yoruz. ‹ﬂler yolunda
gidiyor gibi görünüyor.
Konteyner’› açmak gerekiyormuﬂ. ‹ﬂin en heyecanl›
k›s›mlar›ndan birisi. Ayn› zamanda tehlikeli de. Riskleri göze
alarak forklift’i ayarl›yoruz. Konteyner’i indiriyoruz. Muayene
memurunu bekliyoruz. Selahhatin A¤abey inﬂallah konteyner’in
dibini görürüz diyor. Her ne demekse. Konteyner aç›l›yor ve
ﬂans diye buna derim ki dibini de görüyoruz. Yoksa
yard›rmam›z gerekecekmiﬂ. Hadi hay›rl›s› bunu da kolayl›kla
atlatt›k diyorum.
Art›k beyannamenin kapat›l›p mal›n gümrükten ç›kar›lmas›na
ve iﬂimizi bitirmiﬂ olman›n huzuru ile ﬂirkete dönmeye s›ra
geldi derken, Selahattin A¤abey, gelen mallar›n içinde orjinal
dilindeki el kitapç›¤›n›n olmad›¤›n› söylüyor.
‹lk anda ne demek istiyor acaba bu Selahhatin A¤abey diye
düﬂünürken, fazla gecikmeksizin bana müjdeyi veriveriyor.
Konteyner’›n içindeki bütün ürünleri tek tek aç›p içine orjinal
lisandaki kitapç›¤› ben koyacakm›ﬂ›m. Ve bu iﬂe vakit
kaybetmeden de baﬂlamam gerekiyormuﬂ. Onun ofiste acil
iﬂleri varm›ﬂ.
Sabahtan beri yan›mda olan ﬂans beni terk mi etti ne!

DÜNYADAN

L‹MAN ÖZELLEfiT‹RMELER‹
Galataport, Mersin, ‹zmir ve ‹skenderun. Liman özelleﬂtirmeleri
bugünlerde hükümetin gündemine önemli konu baﬂl›klar›ndan birisi olarak girmiﬂ durumda. Bir ülkenin d›ﬂar›ya aç›lan en önemli
kap›lar›ndan olan ve milyarlarca dolarl›k ticari hareketlili¤in yaﬂand›¤› limanlar›n gelece¤i bugünlerde yo¤un bir ﬂekilde tart›ﬂ›l›yor.
Özelleﬂtirme taraftarlar› ile bu giriﬂime karﬂ› olanlar›n bu konudaki argümanlar› ne? Devletin liman iﬂletmesinden çekilmesi verimlili¤i art›r›r m›? Buna paralel olarak hizmet etkinli¤i ve dolay›s›yla da gelirler artar m›? Kabotaj Kanunu özelleﬂtirmeye engel
mi?Yoksa özelleﬂtirme karﬂ›tlar›n›n ifade etti¤i gibi limanlar bu
süreç sonunda yaban ellere gitti¤iyle mi kal›r?
Bu sorular›n ›ﬂ›¤›nda ilk etapta yürürlükteki Kabotaj Kanununa
bak›ld›¤›nda yabanc› sermayenin hakim ortak olarak deniz ve li-

manlarda iﬂletmecilik yapmas›n› yasaklayan kanunun, bu sebepten ötürü liman özelleﬂtirmelerinin önündeki en büyük engeli
oluﬂturdu¤u görülür. Özellikle de liman yönetiminde ilgili kanun
hükümleri ba¤lam›nda yabanc› pay›n›n yüzde 50’yi aﬂamayaca¤›
da belirtilmekte.
Buna karﬂ›n özelleﬂtirme idaresi ise kanunun seyr u sefer ile ilgili hükümleri içerdi¤ini, dolay›s›yla da liman iﬂletmecili¤i aç›s›ndan bir sorun oluﬂturmayaca¤›n› düﬂünüyor. Ancak yine de, 1926
tarihli kanunun "her türlü liman hizmetini vermek" ifadesinden
hareketle liman özelleﬂtirmeleri aç›s›ndan hukuki bir engel oluﬂturaca¤› görüﬂü a¤›r bas›yor.
Bu tart›ﬂmalar eﬂli¤inde yürütülen özelleﬂtirmelerse tahmin edilece¤i üzere yarg›ya intikal etmiﬂ durumda. Son bir kaç y›lda yap›lm›ﬂ olan özelleﬂtirmelerin önemli bir k›sm›n›n yarg›dan dönmesi dolay›s›yla, oldukça ihtilafl› bir konumdaki liman özelleﬂtirmelerinin ak›betinin ne olaca¤› da merakla bekleniyor.
Hukuki boyuttaki bu tart›ﬂmalara karﬂ›n limanlar›n ekonomik anlamdaki gelece¤i ise belirsizli¤ini koruyor. Mevcut durumlar› ile
yetersiz olan limanlar›n altyap› ve üstyap› itibar›yla acilen yeni
yat›r›mlara ihtiyac› bulunuyor. Liman iﬂletmecili¤inde tüm dünyada sayg›n bir yeri olan yabanc› firmalar›n bu iﬂe girmeleri halinde iﬂletmecilik aç›s›ndan verimlili¤in artaca¤› ve limanlara daha çok gemi gelece¤ini dile getiren ihracatç›lar›n, yabanc›lar ile
yap›lan ortakl›¤›n mevcut monopollerin k›r›lmas› ve verimlili¤in
artmas› için gerekli oldu¤unu özellikle vurgulad›klar› görülüyor.
Limanlara yönelik bu tarz düzenlemelerin yan›s›ra s›k›ﬂ›kl›k zamm› ve navlun bedellerinin indirilmesi gibi konularda at›lacak
ad›mlar›n da, liman iﬂletmecili¤i aç›s›ndan olumlu katk› sa¤layaca¤› belirtiliyor.
K›sacas› ﬂu an itibar›yla Türkiye, limanlar›n özelleﬂtirilmesi gibi
çetin bir konuda karar vermenin arefesine gelmiﬂ bulunuyor.
Al›nacak kararlar›n hiç ﬂüphesiz ki, sadece bugünü de¤il, en az›ndan önümüzdeki 25-30 y›ll›k zaman dilimini etkileyece¤i de göz
ard› edilmemeli. Hem de geri dönüﬂü olmaks›z›n...

