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•Hizmet Ticareti Müzakereleri Kapsamında İnternet 
Üzerinden İletişimin Önemi 

•Yapılan Çalışmalar 

•Taslak Yapı ve İçerik 

•Hedefler 

SUNUM PLANI 
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ÖNEMİ:  

• Hizmetler sektörünün düzenleme ve denetleme fonksiyonları 
dağınık yapıdadır. (Örneğin; Mali Hizmetler-BDDK, SPK, Hazine 
Müst. vs.) 

• Doğrudan hizmet sektörü düzenleyicisi olmayan kurumlar da 
hizmet ticaretini etkileyen düzenlemeler yapabilmektedir. (Ör: 
Rekabet Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emniyet 
Genel Müdürlüğü) 

• Çok sayıda kamu kurumu paydaşının olması iletişimi 
zorlaştırmakta, bürokrasi ve gereksiz kırtasiyeciliğe sebep 
olmaktadır. (Örneğin 100 sayfalık bir anlaşma metninin her bir 
kuruma özel basımı, kurum için dağıtım sırasında ve bağlı 
kuruluşlara dağıtılırken tekrar basımı gibi maliyetli ve çevreye 
zarar veren bir uygulamaya dönüşmesi)  



27.02.2013 4 

ÖNEMİ:  

• Özel sektör yapılanmasına bakıldığında da birçok paydaş görülmektedir. 

•  Bazı hizmet sektörlerinde ise özel sektör birliği/derneği 
bulunmamaktadır. (ör: çevre hizmetleri, enerji hizmetleri) 

• Kamu ve özel sektör paydaşların hizmet ticareti anlaşmalarına 
sağlayacağı katkı veya elde edeceği fayda konusunda yeterince bilgi 
sahibi olmaması/ bu konuda tek bir noktadan bilgiye ulaşamaması (“one 
stop shop”) 

• Teknik bilginin yanı sıra, dosya takibi açısından sabit irtibat noktalarının 
olması gerekirken, personel rotasyonu sebebiyle kurumsal hafızanın 
zarar görmesi /kaynak israfı 

• Üniversitelerin ve araştırma kurumlarının ihtiyaç duyabileceği istatistik, 
uluslararası gelişmeler ve konuyla ilgili makalelerin yer aldığı genel bir 
bilgi kaynağının olmaması 
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YAPILAN ÇALIŞMALAR:  

• 2010 Yılında tarafından İngilizce ve Türkçe alan adları 
alınmış ve çalışmalara başlanmıştır.  

• www.gats-turkiye.gov.tr; www.gats-turkey.gov.tr  

• Ancak 2011 yılında kamu kurumlarının yeniden 
yapılandırılması sebebiyle “hizmet ticareti ve 
anlaşmalarının müzakereleri” görevlerinin, personel ve 
dosyalarla Bakanlığımıza devri sürecinde çalışmalar 
aksamıştır. 

• 2012 yılı içerisinde çalışmalar tekrar başlatılmış ve Bilgi 
İşlem Dairemizin programına alınmıştır.  

 

http://www.gats-turkiye.gov.tr/
http://www.gats-turkiye.gov.tr/
http://www.gats-turkiye.gov.tr/
http://www.gats-turkey.gov.tr/
http://www.gats-turkey.gov.tr/
http://www.gats-turkey.gov.tr/


27.02.2013 6 

 

 

TASLAK YAPI VE İÇERİK 
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TASLAK YAPI VE İÇERİK 
 

• İnternet sitesine abonelik sistemi (duyurular, konuyla 
ilgili çalışma, proje ve makalelerin site üyelerine düzenli 
olarak iletimi) 

• Pazara giriş engelleri formu (hizmet ihracatçısı 
şirketlerimizin diğer ülkelerde yaşadıkları sorunların 
Bakanlığımıza ulaştırılması ve ülke bazında sorunlara 
yönelik bilgi bankası oluşması) 
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HEDEFLER: 
 

• Nisan 2013 itibariyle sayfa tasarımı ve 
içerik oluşturma çalışmalarının 
sonuçlanması ve internet sitesinin 
kullanıma açılması planlanmaktadır. 



27.02.2013 9 

TEŞEKKÜR EDERİZ. 

 

daha fazla bilgi için 

ŞİMDİLİK: 

gats@ekonomi.gov.tr 

 
Hizmet Ticareti Anlaşmaları Dairesi 

mailto:gats@ekonomi.gov.tr

