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2017’nin son sayısının kapağını, 
üçüncü çeyrekte yaşanan büyüme-
ye ayırdık. Geride kalan yıl, Türki-

ye açısından oldukça yoğun gündemle 
tamamlandı. 
Uluslararası siyasi refl ekslerin yaşattığı 
ekonomik etkiler, dünya üzerinde çok 
etkili yer buldu. 
Küresel anlamda son 25 yılı irdelediği-
mizde maalesef çok memnuniyet veren 
gelişmeleri göremiyoruz. Emperyaliz-
min bitmek tükenmek bilmeyen istekle-
ri kan ve gözyaşı ile etrafı kasıp kavur-
du. Orta Doğu merkezli hareketlilik, bu 
coğrafyanın kritik önemini bir kez daha 
gözler önüne seriyor. 
Petrol ve doğalgaz kaynakları her za-
manki gibi iştah kabartırken, bu iştaha 
alternatif olabilecek birlikteliklerin do-
ğum sancısı Avrasya’da yaşanıyor. Ana 
ekseni Çin, Rusya, Türkiye ve İran ola-
rak konuşulan bu denklemin hamleleri 
de önemli. 
Taşları oynatırken belirlenecek strateji-
lerin temel unsuru ise ekonomik yapıla-
rın güçlendirilmesi. 
Bölgenin merkezinde yer alan ve Batı 
ile Doğu arasında güvenli liman olan 
Türkiye’nin bu denklemde ne derece 
etkin bir rolü olduğunu tekrarlamaya 
sanırım gerek yok. 
Ancak ülkemizin bu rolünün, uzun va-
deye yayılarak şekillendirilecek politi-
kalarla beslenmesi şart. Zaten ekono-
mik ölçütleri bir yana siyasal, kültürel 
başlıklarla da ele alabileceğimiz 2023, 
2071 vizyonu da bu sinyali veriyor. 
Bu çok doğal çünkü bugün ‘büyük dev-
let’ diye nitelediğimiz ülkeler aynen 
böyle yapıyor.  Türkiye, içte ve dışta 
karşılaştığı problemlere karşı çözümler 
üretirken özellikle sanayi ve ekonomiye 
yapılan vurgu çok kıymetli.  
Sanayideki en küçük düşüş veya geliş-
me göstergelere anında etki yapıyor. 
Tıpkı 2017’nin üçüncü çeyreğinde ol-
duğu gibi. Siyasi ve ekonomik bağlam-
da küresel risklerin arttığı bir dönemde 
büyüme verileri moral oldu. Yılın ikinci 
çeyreğindeki %5,1’le mesajı veren eko-
nomi, üçüncü çeyrekte beklentileri de 
aşarak %11,1’lik büyümeyi gördü. 
Yapılan değerlendirmelerin ortak nokta-
sında ‘imalat sanayi’, ‘makine teçhizat 
yatırımları’ gibi reel sektörün nabzını 
ölçen kavramlara denk geliyoruz. 

İstihdam konusunda başlatılan seferber-
lik çalışmaları ve Kredi Garanti Fonu 
destekleri de can suyu oldu. Bu dö-
nemde büyümenin kalitesini oluşturan 
imalat sanayindeki pozitif gelişmele-
rin, şartlar ne olursa olsun üretime olan 
inancın pekiştiğini gösteriyor. 
Batı ülkelerinde 2008 küresel fi nans 
krizinin yıkıcı etkileri hala devam eder-
ken Türkiye’nin hızla toparlanarak re-
kor düzeyde büyüme oranlarını yaka-
ladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın şu sözleri her şeyin özeti: 
“Her zaman ifade ettiğimiz gibi biz 
üreten, çalışan, emek veren, ter döken 
herkesin yanındayız, yanında olmayı 
sürdüreceğiz.”  

%100’e gitmek için engel yok!
Bilindiği üzere; 4.5G yetkilendirme-
sinde, operatörler önemli bir yükümlü-
lüğü kabul etmişti. İlk yıl %30, ikinci 
yıl %40, üçüncü ve takip edecek yıllar 
için %45 yerli ürün kullanım şartı, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 
(BTK) iradesi ve Haberleşme Teknolo-
jileri Kümelenmesinin (HTK) kurumsal 
katkılarıyla KOBİ’lerde çalışmaları hız-
landırdı.
HTK Yönetim Kurulu Başkanı Veli 
Murat Çelik’le yaptığımız söyleşide, 
sektörde bildiğimizden daha büyük bir 
potansiyel olduğunu öğrendik. 
Mobil ekosistemin, 2015 yılında dünya-
nın gayri safi  milli hasılasının %4.2’sini 
ürettiğini ve 3.1 trilyon dolar gibi de-
vasa bir ekonomik büyüklüğe eriştiğini 
belirten Çelik,  bütün sektörlerin, 5G ile 
beraber değişime, dönüşüme geçeceğini 
söylüyor. Ekosisteminiz oluşmadığında 
dışa bağımlılığın bir anlamda kaderden 
öteye geçemeyeceğine işaret eden HTK 
Başkanı, Türkiye’de pazarın %71’inin 
Çinli, kalanının da Avrupalı olduğu bil-
gisini verirken; pazardaki alt yapı yatı-
rımları ile ürünlerin %98’inin yabancı 
olduğunu anlatıyor.
Deneyimli isim bu şartlara rağmen yerli 
sanayicilerin başarabileceğine yönelik 
inancı şu sözlerle ifade ediyor: “%45’in 
üzerine %100’e kadar gitmek için önü-
müzde hiçbir engel yok. Yeter ki ürün 
doğru, kaliteli ve fi yatlar düzgün olsun.”
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“Ülkeler ancak üretimle güçlenir”
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 
Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Ülkelerin 
ancak üretimle güçlendiğinin, başkaları 
tarafından üretilen ürünleri kullanarak uzun 
vadede dünyada söz sahibi olamayacağımı-
zın bilinciyle sektörümüzü takip ediyoruz.” 
dedi.
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5G ile tüm sektörler dönüşecek
Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesinin (HTK) Yönetim Kurulu 
Başkanı Veli Murat Çelik, “Bütün 
sektörler, 5G ile beraber değişime, 
dönüşüme geçecek. Ekosisteminiz 
oluşmadığı vakit hep dışa bağımlı 
olacaksınız.” dedi.
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Kardeş ülkeye yerli para teklifi
Sudan’ın Başkenti Hartum’da düzenlenen 
Sudan-Türkiye İş Forumu'nda konuşan 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, iki ülke 
arasında yapılan ticaretlerde yerli para 
biriminin kullanılması önerisinde bulundu. 

Raylı sistemlerde yerli ve milli
dönüşüm modeli kurgulanıyor
T.C. Kalkınma Bakanlığı, 11. Kalkınma Planı 
hazırlıkları kapsamında oluşturduğu Raylı 
Sistem Araçlarında Yerli Üretim Çalışma 
Grubu ile raylı sistemlerin yerli ve milli 
dönüşüm modelini oluşturacak.

Ankara'ya değer katanlara vefa
Ankara Ticaret Odası (ATO), 3. Ankara 
Marka Festivali gerçekleştirildi. 
Festivalde, Ankara’nın en değerli 
markalarına ve Ankara’ya değer katan 
markalara ödül verildi. Bu kapsamda 
OSTİM Vakfı’na, Ankara’ya Değer Katan 
Markalar kategorisinde ödül takdim 
edildi.

İşin sırrı iyi başlangıç ve ihracatta
Kadir Gedik, “Bir firmayı tek başına bir kişi 
asla yürütemez. Her şeyi bilmek; her şeyin 
üstesinden gelmek demek değildir. Biz iyi bir 
noktada iyi bir başlangıç yaptık, bunun da 
devamını getirmek için yurt dışı pazarından 
hiçbir zaman kopmadık.” dedi.

Kauçuk küme güven tazeledi
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi 23 
Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirdiği 
3. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile 
yeni yönetim kurulunu belirledi. Küme 
2018 yılı çalışmalarını yeni yönetimle 
gerçekleştirecek.
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Başkan Tuna, sanayi turuna 
OSTİM’le başladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. 
Dr. Mustafa Tuna OSTİM’i ziyaret etti. OSTİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve 
yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan 
Tuna, bölge esnafını ziyaret ederek, 
çalışmaları yerinde inceledi.
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Türkiye, siyasi ve ekonomik bağ-
lamda küresel risklerin arttığı bir 
dönemde büyüme verileriyle moral 

buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
tarafından açıklanan üçüncü çeyrek bü-
yüme değeri, %11,1’lik artışla beklenti-
lerin de üzerine çıktı. 

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini ise 
2017 yılının üçüncü çeyreğinde cari fi-
yatlarla %24,2 artarak 827 milyar 230 
milyon TL oldu. GSYH oluşturan faali-
yetler incelendiğinde; 2017 yılının üçün-
cü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çey-
reğine göre zincirlenmiş hacim endeksi 
olarak; tarım sektörü toplam katma değe-
ri %2,8, sanayi sektörü %14,8 ve inşaat 
sektörü %18,7 arttı. Ticaret, ulaştırma, 
konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetle-
rinin toplamından oluşan hizmetler sek-
törünün katma değeri ise %20,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, 2017 yılı 
üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı 
çeyreğine göre %9,6 arttı. Mevsim ve 
takvim etkilerinden arındırılmış GSYH 
zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki 
çeyreğe göre %1,2 arttı.

Makine teçhizat yatırımlarında 
güçlü artış
Büyüme sonuçlarına ilişkin Hükümet ve 
STK’lar tarafından yapılan açıklamalar-
da üretim, istihdam ve ihracat vurgusu 
yapıldı. Başbakan Yardımcısı Mehmet 
Şimşek, Türkiye ekonomisinin, verisi 
açıklanan OECD, Avrupa Birliği ve G20 
ülkeleri arasında en güçlü büyüme per-
formansı gösterdiğini kaydetti. Hazine 
Destekli Kredi Garanti Sistemi yoluyla 
firmaların finansmana erişiminin ko-
laylaştırılmasının yüksek büyüme per-
formansında etkili olduğuna işaret eden 
Şimşek, “Üçüncü çeyrekte büyüme iç 
talep kaynaklı gerçekleşirken, net dış ta-
lebin katkısı sınırlı pozitif olmuştur. Bu 
dönemde, son bir yıldır negatif seyreden 
makine teçhizat yatırımlarının yüzde 

15,3 oranında güçlü bir artış göstermesi 
en olumlu gelişme olarak değerlendiril-
mektedir. Artan makine teçhizat yatırım-
ları, üretken kapasitemizi destekleyerek 
büyüme görünümünü ve potansiyelini 
olumlu etkileyecektir. Kapasite kullanım 
oranı gibi öncü göstergeler yatırımların 
önümüzdeki dönemde de devam edece-
ğine işaret etmektedir.” dedi.

Mehmet Şimşek, “Önümüzdeki dönem-
de de kararlılıkla uygulamaya devam 
edeceğimiz yapısal reformlar ile güçlü, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi 
sağlamayı, rekabet gücümüzü artırmayı 
ve kırılganlıkları azaltmayı, katma değer 
zincirinde yükselmeyi ve dışa bağımlılığı 
azaltmayı hedefliyoruz.” görüşünü pay-
laştı.

“İmalat sanayi büyümenin kalitesini 
oluşturur”
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı 
Nurettin Özdebir açıklamasında, bek-
lentilerin üzerinde gerçekleşen büyüme-
nin oldukça önemli olduğunu bildirdi. 
“Sanayinin ve özelde imalat sanayinin 
%15’e yakın büyümüş olması Türk sana-
yicileri olarak bizleri memnun etmiştir. 
Hain darbe girişiminin 1 yıl sonrasında 
büyümenin bu boyutta olması, Türkiye 
ekonomisinin ne derece güçlü olduğunu 

ortaya koymaktadır.” diyen Başkan Öz-
debir, “Sanayi ciro endeksi Eylül ayında 
geçen senenin aynı ayına göre %32 art-
mıştır. Bugün de büyüme rakamları ile 
somutlaştırılan bu performans bize, tüm 
zorluklarına rağmen Türkiye’nin ve Türk 
sanayicisinin yoluna devam ettiğini gös-
termektedir.” vurgusunu yaptı.

ASO Aralık ayı meclis toplantısında da 
büyümeye ilişkin görüşlerini aktaran 
Nurettin Özdebir, büyümenin kalitesine 
dikkat çekerek şunları söyledi: “Bana 
göre bir büyümenin kalitesini oluşturan 
imalat sanayisindeki büyümedir. Çünkü 
imalat sanayi yalnız üretmekle kalmıyor, 
ülkenin teknoloji seviyesinin gelişmesi-
ne de önemli katkılarda bulunuyor. Yani 
bugün bir inşaat düşük teknolojili bir iş 
ama bir traktör üretimi öyle değil. Yani 
traktörün motorundan üzerindeki dona-
nımına kadar, aktarma organlarına ka-
dar birçok ürün var ve birçok yan sanayi 
bununla beraber çalışıyor. Bu da ülkenin 
teknoloji seviyesini ciddi anlamda artıran 
bir şey.” 

“Sürdürülebilir büyümeyi sağladık”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Hüküme-
tin arka arkaya aldığı önemli kararlarla 
mali yönde gerçekleştirdiği teşvikler, is-
tihdam konusunda başlatılan seferberlik 
çalışmaları ve Kredi Garanti Fonu des-
teklerinin ekonomik göstergelere olumlu 
yansıdığını ifade etti. 

Baran, şu değerlendirmeyi yaptı: “Sür-
dürülebilir büyümeyi sağladığımızı gö-
rüyoruz. Geldiğimiz noktada geleceğe 
umutla bakıyoruz. Türkiye, yakaladığı 
ivmeyle uluslararası kurumların da tah-
minlerini yukarı revize ettiren bir per-
formans sergiledi. Büyümenin niceliğini 
ispatladık. Bu başarıyı büyümenin nite-
liğini de artırarak, daha fazla istihdam 
sağlayacak bir büyümeyi ortaya koyarak 
sürdürmemiz gerekiyor.”

“Büyümenin üçte biri ihracattan”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-
kanı Mehmet Büyükekşi, “%11,1 büyü-
menin 3,6 puanı yatırımlardan geldi. Ya-
tırımlardaki bu artış, büyüme trendinin 
bu çeyrekle sınırlı kalmayacağını, son 
çeyrekte ve 2018'de de devam edeceğini 
gösteriyor.” dedi.

Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen 
yatırım teşviklerinin bu çeyrekte etkile-
rini daha net bir şekilde gördüklerini ha-
tırlatan Büyükekşi’ ihracatın büyümeye 
olan katkısının 3,5 puan olduğunu anlat-
tı. TİM Başkanı; “Bu katkı son 5 yılın en 
yüksek ihracat katkısı. Yani büyümenin 
üçte biri ihracattan geldi. Son 15 yılın 
ise dördüncü en yüksek ihracat katkısını 
yakaladık. Biz geçen yıl “2017 ihracatta 
atılım yılımız olacak” dedik. Dediğimizi 
yaptık. Tüm ihracat ailesi daha fazlasını 
istiyor.” dedi.

ÇİFT HANELİ BÜYÜMEDE İTİCİ GÜÇ SANAYİ
Türkiye, 2017 yılının üçüncü 
çeyreğinde çift haneli büyümeyi 
yakaladı. Gayrisafi Yurt içi Hasıla 
(GSYH), bir önceki yılın aynı dönemine 
göre reel olarak yüzde 11,1 oranında 
artarken, mevsim ve takvim 
etkilerinden arındırılmış büyüme bir 
önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 oranında 
gerçekleşti. Böylece ilk dokuz aylık 
dönemde büyüme yüzde 7,4’e ulaştı. 
Büyüme performansında imalat 
sanayindeki gelişim dikkat çekti.

Türk ekonomisi, üçüncü çeyreği %11,1 büyümeyle tamamladı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, imalat sanayinde-
ki hızlı büyümenin birçok sektörü 
tetiklediği ve o sektörlerde de bü-
yümenin önünü açtığını kaydetti. 
Yatırımlardaki istikrarlı artışın tüm 
dünyaya bir mesaj olduğunu dile 
getiren Özlü, “Tüm bunlar artık 
sanayicilerimiz başta olmak üzere, 
tüm vatandaşlarımızın geleceğe 
güvenle baktığını bize göstermek-
tedir. Yüksek büyüme, ekonomiye 
duyulan güvenin de açık göster-
gesidir. Türk ekonomisi; güven 
ve istikrar temelli büyümüştür.” 
açıklamasında bulundu. 

Türkiye’nin, sanayi odaklı büyü-
düğünün altını çizen Bakan Özlü, 
“Özel sektöre, girişimcilerimize ve 
KOBİ’lerimize verdiğimiz teknoloji-
yi ve Ar-Ge’yi teşvik eden destek-
ler üretime dönüşmüştür.” dedi.

TÜRKİYE SANAYİ 
ODAKLI BÜYÜYOR
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“Ülkeler ancak 
üretimle güçlenir”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK), Başkanı Dr. Ömer 
Fatih Sayan, “Ülkelerin ancak 
üretimle güçlendiğinin, başkaları 
tarafından üretilen ürünleri 
kullanarak uzun vadede dünyada söz 
sahibi olamayacağımızın bilinciyle 
sektörümüzü takip ediyoruz.” dedi.

BTK’nın ev sahipliğinde düzen-
lenen Tekno B2B Etkinliği’nde 
konuşan Sayan, yerli ve milli tek-

noloji ve katma değerli ürün üretiminin 
önemine vurgu yaptı. Ankara’da üniver-
site ve teknokentlerinin sağladığı fırsat-
ları işaret eden Sayan, OSTİM’le beraber 
elektronik haberleşme sektöründe yürüt-
tükleri çalışmalara değindi. 

BTK Başkanı, “Amacımız, yerli tekno-
lojiyi nihai hedef olarak gören firmaları-
mızın geliştirdiği ürün ve uygulamaları, 
nitelikli iş birliği ortamında operatörleri-
mizle buluşturmak. Böylece bilgi ve ile-
tişim teknolojileri sektöründeki yerlilik 
oranının arttırılmasında önemli bir adım 
atmış oluyoruz.” dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin sayısal 
toplum ve ekonominin omurgası olduğu-
nu hatırlatan Sayan, “Gelişmiş bir ileti-
şim altyapısına sahip olmadan bu alanda 

herhangi bir yenilik ortaya koyamayız. 
Bu teknolojileri etkin olarak kullanarak 
endüstrilerimizdeki verimliliği artırabilir 
ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 
ulaşabiliriz.” mesajını verdi.

Başkalarının ürünleriyle dünyada söz 
sahibi olunamaz!
Dr. Ömer Fatih Sayan, gelişmiş, zengin 
ve güçlü bir Türkiye’yi gelecek kuşaklara 
miras bırakmanın katma değeri yüksek, 
teknoloji yoğun ürün ve hizmetlere yö-
nelmekten geçtiğini ifade etti. 

5G ve ötesi ekosistemi oluşturulması 
amacıyla; kamu, üniversite ve sanayi ile 
iş birliği içinde olduklarını vurgulayan 
Sayan, “Ülkelerin ancak üretimle güç-
lendiğinin, başkaları tarafından üretilen 
ürünleri kullanarak uzun vadede dünyada 
söz sahibi olamayacağımızın bilinciyle 
sektörümüzü takip ediyoruz.” dedi.

Yılın üçüncü çeyreğinin büyüme-
sinin, üretim endeksi, kapasite 

kullanım oranları ve net dış ticaret 
rakamları yanı sıra geçen yılın aynı 
döneminin büyüme oranının nega-
tif (- %0.8) olmasının yaratacağı baz 
etkisi nedeniyle, yüksek geleceği 
bekleniyordu. Nitekim, açıklanan 
“manşet” büyüme oranı %11.1 ola-
rak, tüm dünya ülkeleri içinde bizi 
ilk sıraya taşıdı. Büyüme oranından 
bahsederken manşet terimini bilinç-
li kullandım, çünkü geçen yılın aynı 
çeyreğine oranla hesaplanan bu bü-
yüme oranını örneğin bu yılın ikinci 
çeyrek büyümesi ile kıyaslamak is-
tiyorsak takvim ve mevsim etkilerin-
den arındırılmış değeri (%1.2), geç-
miş yılların üçüncü çeyrek büyümesi 
ile kıyaslamak istiyorsak da bu sefer 
takvim etkisinden arındırılmış değeri 
(%9.6) kullanmak gerekiyor. Bu an-
lamda manşet büyüme dünya ülke-
leri açısından ilk sırada yer alsa da, 
geçtiğimiz yılların üçüncü çeyrekleri 
ile kıyasladığımızda rekor değil ama 
son beş yılın en iyisini, bu yılın diğer 
çeyrekleri ile kıyasladığımızda ise ne 
yazık ki en düşük büyüme oranını ifa-
de ediyor. 

İnşaat, sürdürülebilir büyümenin 
motoru değil
Büyüme düzeyi ile ilgili bu tespitleri 
yaptıktan sonra, büyümenin bile-
şenlerine üretim ve gelir açısından 
bakacağımızı, yazının boyutu nede-
niyle harcamalar cinsinden GSYH 
ile ilgili bir analiz yapmayacağımızı 
belirtelim. Üretim yönünden GSYH 
bileşenlerine baktığımızda, büyüme-
yi domine eden sektörlerin %20.7 ile 
hizmetler, %18.7 ile inşaat ve %14.8 
ile sanayi sektörleri olduğu görülü-
yor. İnşaat sektörünün büyüme için 
halen itici güç olması aslında sürdü-
rülebilir büyüme açısından sıkıntılı 
bir durum. Çünkü, inşaat döviz ka-
zandırıcı bir sektör değil. Türkiye’nin 
de büyümenin finansmanı için iç ta-
sarrufları yeterli olmadığı için yurt dı-
şından kaynak sağlaması gerekiyor. 
Bu noktada yurtdışından sağlanacak 
kaynağın türünü (doğrudan yabancı 
yatırım, portföy yatırımı ya da kredi) 
analiz dışı bıraksak bile (ki aslında 
kaynağın türü çok önemli), bu kay-
nakların döviz cinsinden sağlanacak 
olması, sektörü finanse eden kesim-
lerin (bankacılık, inşaat şirketleri ve 
nihayetinde de konut kredisi kullanan 
hane halkı) döviz kuru riskini doğru-
dan ya da dolaylı olarak artırıyor. 

Yabancılara yapılan mülk satışları 
haricindeki satışların da ödemeler 
dengesine bir katkısı olmuyor. Ayrı-
ca, inşaat sürdürülebilir büyümenin 
motoru olabilecek nitelikte bir sek-
tör değil. Diğer yandan sektörün en 

olumlu yönü, tarım sektörü gibi, nite-
liksiz işgücü istihdamının yoğunluğu 
ve istihdam alanı yaratmasının kolay-
lığı nedeniyle işsizliğe çare olmada 
önemli olması. Sanayi sektörünün 
büyümesinin ağırlıklı olarak Kredi Ga-
ranti Fonu kefaletli kredi kullanımın 
yarattığı canlılık, bilhassa dayanıklı 
tüketim mallarındaki vergi erteleme 
ve indirimleri ile istihdam üzerindeki 
vergi yüklerinin azaltılmasından kay-
naklandığını düşünüyoruz. 

Yüksek katma değer zincirli üretim 
teşvik edilmeli
Sanayi sektörü orta gelir tuzağından 
kurtulmak isteyen ülkemiz için en 
önemli sektördür. Şu anda konuşu-
lan Sanayi 4.0, inovasyon ve Ar-Ge 
kavramlarının tamamının sanayi sek-
törünün rekabetçiliğinin ve katma 
değer yaratma kapasitesinin gelişti-
rilmesi ile ilgili kavramlar olduğunu 
belirtmek gerek. Ve bu noktada, sa-
nayi sektörü söz konusu olduğunda 
vurgunun yalnızca “yüksek katma 
değerli ürün”e yapılmasının eksik 
ve hatalı bir yaklaşım olduğunu, asıl 
geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gere-
kenin “yurt içinde yüksek katma de-
ğer zinciri yaratan” üretim olduğunu 
belirtmemiz gerekiyor. Aksi takdirde 
ithal edilen girdilerin ülke içinde bir-
leştirilip satılması ile de yüksek katma 
değerli ihracat yapmak mümkündür. 
Ama bu türde üretim; ülkenin tekno-
lojik gelişmesine, istihdamın artırıl-
masına, beşeri sermaye kalitesinin 
yükseltilmesine, üreterek öğrenme 
kapasitesinin geliştirilmesine ve ulu-
sal sanayinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmayacaktır. 

Son olarak, TÜİK’in çok yerinde bir 
hamle ile 2006 yılından itibaren he-
saplamayı bıraktığı gelir yöntemiyle 
GSYH rakamlarını yeniden açıkla-
maya başlaması, bize büyüme kadar 
önemli olan gelirin bölüşümü hakkın-
da da ışık tutuyor. Buradan 2017’nin 
üçüncü çeyreği itibariyle ülkede üre-
tilen gelirin %52.2’sinin net işletme 
artığı (ki bu rakam katma değerden 
sermayenin aldığı payı gösteriyor) 
olduğunu, sabit sermaye tüketiminin 
payının %15.8 olduğunu (bu rakam 
da ağırlıklı olarak amortismanlardan 
oluşuyor), işgücü ödemelerinin pa-
yının ise %32.7 olduğunu görüyoruz. 
Üretilen katma değerin (=büyüme-
nin) bölüşüm yönünü gösteren bu 
paylarda hane halklarını ilgilendiren 
işgücü payının sürekli düştüğünü ve 
sermayenin payının sürekli arttığını 
gözlemliyoruz. 

Enflasyonun yükselme eğiliminde 
olduğu bir dönemde, ücretlerin ge-
lirden aldığı payın düşmesinin, büyü-
me konusunda bilhassa ücret geliri 
elde edenlerin kayıtsız ve şüpheci ol-
masının bir nedeni olabilir diye düşü-
nüyorum.

Dr. Oktay Küçükkiremitçi
Türkiye Kalkınma Bankası

Hazine Daire Başkanı

Yazıda yer alan görüşler yazarın 
kişisel görüşleri olup çalıştığı kurumu bağlamaz.

YURT İÇİNDE YÜKSEK 
KATMA DEĞERLİ 
ÜRETİM ZİNCİRİ 

SAĞLANMALI

Uzman Görüşü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite En-
deksi 2017 yılı sıralaması Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü 
tarafından açıklandı. Faruk Özlü, bu 
yıl ilk sıraya 90,97 puanla Sabancı 
Üniversitesi’nin yerleştiğini, ikinci 
sırada 87,31 puanla Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi’nin (ODTÜ), üçüncü 
sırada ise 85,18 puanla Gebze Teknik 
Üniversitesi'nin bulunduğunu ifade 
etti.

Girişimcilik kültüründe 
yüzde 49 artış
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif 
Ergin, üniversitelerin girişimcilik ru-
hunun geliştirildiğine işaret ederek, ilk 
50'ye girmek için üniversitelerin güzel 
ve verimli bir çalışma sürdürdüklerini 
dile getirerek, fikri mülkiyet havuzun-
da yüzde 37, iş birliği ve etkileşimde 
yüzde 22, girişimcilik ve yenilikçilik 
kültürü boyutlarında yüzde 49'luk ar-

tış görüldüğünü bildirdi.

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi 
Üniversite Endeksi 2017 yılı sırala-
masında ilk 10 üniversite şu şekilde; 
1.Sabancı Üniversitesi, 2. Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi, 3. Gebze Teknik 
Üniversitesi, 4. İstanbul Teknik Üni-
versitesi, 5. Boğaziçi Üniversitesi, 6. 
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversite-
si, 7. Koç Üniversitesi, 8. İzmir Yük-
sek Teknoloji Enstitüsü, 9. Özyeğin 
Üniversitesi, 10. Yıldız Teknik Üni-
versitesi.

ÜNİVERSİTELERİN 
GİRİŞİMCİLİK RUHU GELİŞTİ
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İş insanlarının, bankacılık ve para 
transferleri gibi alanlarda yaşadığı so-

runların karşılıklı çözülmesi gerektiğini 
vurgulayan Bakan Zeybekci, ekonomik 
ortaklık anlaşmasını imzaladığını ve iki 
ülkenin serbest ticarete doğru giden bir 
yolda olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ticarette yerli para 
kullanımı önerisinde bulunan Zeybekci, 

"Sudan’a yaptırımlar ve ambargolar uy-
gulanırken Türkiye, ülkeye bütün kapıla-
rını açarak yanında yer aldı. Gelin yerli 
paralarımız ile ticarette ödeme yapalım. 
Öyle bir sistem kuralım ki aldığınız ürün-
lerin parasını Türk bankacılık sistemine 
Türk lirası olarak ödeyin. Türkiye’nin 
aldığı mallar da Sudan parasıyla ödensin. 
Biz kendimize yeni yollar açacağız.”

“Eğer yeni yollar açamazsak gelecek ne-
sillere bunun hesabını veremeyiz.” diyen 
Nihat Zeybekci, Türkiye ile Sudan'ın 
ekonomik ilişkilerinin en üst seviye-
de karşılıklı kazan ilkesine dayanması 
gerektiğini ifade ederek, “İki ülke ola-
rak ürettiğimiz formülle bunu çözeriz. 
Türkiye’ye dönünce bir yol haritası belir-
leyeceğiz, geleceğe dönük hedefl erimizi 
birlikte değerlendireceğiz. 2018 sonba-
harında yeniden bir araya geldiğimizde 
pek çok problemi çözmüş olacağımızı 
düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

Kardeş ülkeye 
yerli para teklifi

Sudan’ın Başkenti Hartum’da 
düzenlenen Sudan-Türkiye İş 
Forumu'nda konuşan Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, iki ülke arasında 
yapılan ticaretlerde yerli para 
biriminin kullanılması önerisinde 
bulundu.

Bir dizi görüşmelerde bulunmak 
üzere Ankara’ya gelen Tataris-
tan Başkan Yardımcısı Ravil 

Zaripov, Kazan Helicopters Fabrikası 
yetkilileri ve teknoloji geliştirme şir-
keti yöneticileriyle birlikte OSTİM’i 
ziyaret etti. OSTİM Savunma ve Ha-
vacılık Kümelenmesi (OSSA) üyele-
riyle bir araya gelen Tataristan heyeti, 
OSSA üyelerinin kabiliyetlerini din-
ledi. 

“Çalışmaya devam etmek 
istiyoruz”
Ravil Zaripov, Türkiye temasları kap-
samında; ASELSAN, Havelsan ve 
TAI’yi de ziyaret ettiklerini kaydetti. 
Yüksek ve yenilikçi teknoloji alanın-
da birlikte çalışma fırsatlarını gördük-
lerini ifade eden Tatar devlet adamı, 
“Burada gördüklerimiz bize son de-
rece ilginç ve çarpıcı geldi. Havacılık 
sanayiinde, helikopter ve cihaz üreti-
minde, gece görüş cihazlarının üreti-
minde, uçakların tanıma sistemlerinin 
imalatında büyük başarılar elde ettik-
lerini memnuniyetle gördük.” dedi.

OSTİM’li sanayicileri Başkent 
Kazan’a davet eden Zaripov, 
“Yaptığımız faaliyetleri ta-
nıtıp ileride ne gibi iş birliği 
yapabiliriz? Bunun üzerine 
çalışmaya devam etmek isti-
yoruz.” mesajını verdi.

“Ankara’da gerekli tüm 
ekosistem mevcut”
OSTİM Yönetim 
Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, sa-
vunma ve hava-
cılık sektöründe 

en geniş ekosistemin Ankara’da oldu-
ğuna dikkat çekti. “Birbirimizi keşfe-
debilirsek bundan çok sayıda iş ve po-
tansiyel çıkabileceğine inanıyorum.” 
diyen Başkan Aydın, şunları söyledi: 
“Kazan’daki helikopter fabrikası bir 
yatırımını Ankara’ya yapabilir. Bu-
rada gerekli tüm ekosistem mevcut. 
Ankara’da üretmek üzere ortak bir 
ürün planlayalım.  OSTİM, savunma 
ve havacılıkta iddialı bir bölge bunun 
dışında medikal, iş ve inşaat makine-
leri, enerji, raylı sistemler ve haber-
leşme teknolojileri konusunda faaliyet 
gösteren küme organizasyonlarının da 
bulunduğu bir bölge. Burası yetenek 
havuzu.” 

TAI’nın OSTİM’de bir irtibat ofi si ol-
duğunu hatırlatan Aydın, benzer irti-
bat ofi sini Kazan Helikopter Fabrikası 
için de kurabileceklerini bildirdi. 

“İş birliği yapılmasını isteriz”
OSSA Yönetim Kurulu Üyesi Muh-
sin Mardin, küme üyelerinin arasın-
da Rusya ve Orta Asya ülkelerine 
sivil havacılık ve otomobil alanında 
üretim yapan fi rmalar olduğuna işa-

ret etti. Mardin, “Havacılık sa-
nayiine çalışan üyelerimizle 
iş birliği yapılmasını isteriz. 
Bizim kabiliyetlerimizin far-
kında olmanızı rica ederim. 
İnşallah önümüzdeki günlerde 
Kazan’da ya da Ankara’da iş 

birlikleri yaparız.” açıkla-
masında bulundu. 

Toplantıda ayrıca 
OSSA fi rmaları 
sunum yaparak 
kendilerini ta-
nıttı.

Tataristan Türkiye’nin 
üretim gücüne güveniyor

Tataristan Başkan Yardımcısı Ravil Zaripov, Türkiye’nin savunma ve 
havacılık sanayinde gördüğü üretim yeteneklerinden etkilendiklerini ifade 
etti. Zaripov, “İleride ne gibi iş birliği yapabiliriz? Bunun üzerine çalışmaya 

devam etmek istiyoruz.” dedi. 

Kazan’a davet eden Zaripov, 
“Yaptığımız faaliyetleri ta-
nıtıp ileride ne gibi iş birliği 
yapabiliriz? Bunun üzerine 
çalışmaya devam etmek isti-
yoruz.” mesajını verdi.

“Ankara’da gerekli tüm 
ekosistem mevcut”

ret etti. Mardin, “Havacılık sa-
nayiine çalışan üyelerimizle 
iş birliği yapılmasını isteriz. 
Bizim kabiliyetlerimizin far-
kında olmanızı rica ederim. 
İnşallah önümüzdeki günlerde 
Kazan’da ya da Ankara’da iş 

birlikleri yaparız.” açıkla-
masında bulundu. 

Ravil Zaripov
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Ulusal Genişbant Stratejisi ve Ey-
lem Planı tanıtım töreninde ko-
nuşan, Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
yüksek vizyonu ve Başbakan Binali 
Yıldırım'ın liderliğinde ortaya konulan, 
2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomi-
si arasına girme hedefine odaklandıkları-
nı söyledi.

Bakan Arslan, 2017-2020 yıllarını kap-
sayan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Ey-
lem Planı'nın, tüm paydaşların üzerinde 
mutabık kaldığı uygulamayı başlattıkla-
rını ifade etti. Arslan, strateji ve eylem 
planında, yüksek kapasite ve hızda ge-
nişbant altyapısının ülke genelinde yay-
gınlaştırılmasının, altyapı ve hizmette 
rekabete dayalı pazar oluşturulmasının, 
talebin artırılması, vatandaşın ve iş dün-
yasının hayatının kolaylaştırmasının he-
deflendiğini bildirdi. 

Planda 3 stratejik amaç ve 25 eylemin 

bulunduğunu anlatan Arslan, "Stratejik 
amaçlar, genişbant arz ve talebini birlik-
te ve ayrı ayrı ele alınarak, genişbant arz 
ve talebini arttırması hedefi var. Strateji 
belgemizde sektörümüzün yatırım ihti-
yaçlarına ve sorunlarına çözüm getirecek 
eylemlere yer verildi." dedi.

Başta fiber ve 4,5G olmak üzere geniş-
bant altyapı yatırımlarının daha üst se-
viyelere çıkarılmasını hedeflediklerini 
ifade eden Arslan, fiber ve mobil altya-
pı kurulumunun desteklenmesi ile kablo 
TV şebekesinin yaygınlaştırılması ko-
nularında proje ve düzenlemeleri hayata 
geçireceklerini söyledi.

Yerli ve milli üretim ön planda
Arslan, arz ve talebi birlikte artıracak 
Ar-Ge ile yerli ve milli üretimi ön planda 
tutacak eylemlere stratejide yer verdik-
lerini anlatarak, yerli ve milli üretim ile 
Ar-Ge yeteneğinin artırılması amacıyla 
teşvikleri ve yükümlülükleri geliştirecek-

lerini, 5G ve ötesi standart çalışmalarına 
katkı vererek Ar-Ge ve yerli ürünlere 
teşvikleri artıracaklarını, milli ürünlerle 
5G'ye geçen öncü ülkeler arasında yerle-
rini alacaklarını anlattı.

Her yerden herkese genişbant
Arslan, 2023 hedeflerini gerçekleştire-
rek genişbantta gelir düzeyi yüksek ve 
öncü ülkeler arasında yer almayı amaç-
ladıklarını vurgulayarak, "Sabit geniş-
bant abone yoğunluğunu, yüzde 14,5'ten 
yüzde 30'a çıkaracağız. Mobil genişbant 
abone yoğunluğunu, yüzde 71'den yüz-
de 100'e yükselteceğiz. Fiber internet 
abone sayısını, 2,2 milyondan en az 10 
milyona ulaştıracağız. En az 100 Mbit/
sn hızda genişbant erişim sağlanabilecek 
hane oranını yüzde 30'lardan yüzde 100'e 
ulaştıracağız. Stratejinin ana hedefi olan 
'Her yerden herkese genişbant’ı gerçek-
leştireceğiz."

Stratejide yer alan eylemlerin uygulan-

masını ve hedeflerin gerçekleşmesini 
yakından takip edeceklerine işaret eden 
Arslan, Bakanlık başkanlığında ilgili 
bakanlık, kamu kurumları, işletmeciler 
ve STK'ların yer alacağı bir Genişbant 
Stratejisi İzleme Kurulu oluşturacakları-
nı söyledi.

5G MİLLİ ÜRÜNLERLE GELİŞECEK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, yeterli kapasite, 
hız ve kalitede iletişim altyapısı ve 
hizmetlerin sunulması için hazırlanan 
Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem 
Planı’nı açıkladı. Ar-Ge ile yerli ve 
milli üretimi ön planda tutacak 
eylemlere stratejide yer verdiklerini 
belirten Bakan Arslan, milli ürünlerle 
5G'ye geçen öncü ülkeler arasında yer 
alınacağı mesajını verdi. 

Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı açıklandı

Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna 
OSTİM’i ziyaret etti. OSTİM 

Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın 
ve yönetim kurulu üyeleri tarafından 
karşılanan Tuna, bölge esnafını ziyaret 
ederek, çalışmaları yerinde inceledi. 

OSTİM’de stratejik öneme sahip iş-
letmeleri ziyaret eden Başkan Tuna, 
yüksek gerilim test laboratuvarında 
zırh delen makineyle yapılan deneme 
atışını izledi. 

Başarıyla sonuçlanan atışın 
ardından yine OSTİM’de faa-
liyet gösteren, roket parçaları 
üreten bir üretim tesisine uğra-
yan Tuna, tesise ilişkin yetkili-
lerden ayrıntılı bilgi aldı. Baş-
kan Tuna ziyaretin devamında 
OSTİM Yönetimiyle birlikte 
değerlendirme toplantısı ger-
çekleştirdi. 

Başkan Tuna, sanayi turuna OSTİM’le başladı

Genişbantı yaygınlaştırmak için 
stratejide talebi artırmayı he-
defleyen eylemlere de yer ver-
diklerini dile getiren Arslan, söz 
konusu eylemleri şöyle özetledi: 
"Sektörün üzerindeki vergi ve 
mali yükleri azaltacağız. Türkçe 
içerikleri destekleyerek, sayısının 
ve niteliğinin artırılmasını sağla-
yacağız. Milli e-posta ve güvenli 
mesajlaşma sistemi projesini 
hayata geçireceğiz. Engelliler, 
düşük gelirliler ve sosyal desteğe 
muhtaç vatandaşlarımızın haber-
leşme ihtiyaçlarının karşılanması-
na yönelik projeler yürüteceğiz. 
İnternet kullanımındaki güvenin 
artırılmasına yönelik faaliyetleri-
mize özellikle devam edeceğiz. 
E-Ticaret uygulamalarında rakam-
lar baş döndürücü hızla büyüyor. 
İnsanlarımızın internet üzerinden 
alışverişe yönelik güvensizliği çok 
yüksek, vatandaşın bu konuda 
doğru bilgilendirilmesi adına 
adımlar atacağız. Şebekeler üstü 
uygulamalara yönelik alacağımız 
tedbirlerle yerli katkıyı ve milliliği 
ön plana çıkaracağımız tedbirleri 
alacağız. Bulut bilişim ve nesne-
lerin interneti uygulamalarının yay-
gınlaştırılması için teşvik mekaniz-
maları oluşturacağız."

"Sektörün üzerindeki vergi 
ve mali yükleri azaltacağız"
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Haberleşme teknolojilerinde, 
Türkiye’deki yatırım durumu 
ve firmalarımızın sahip olduğu 
potansiyel hakkında neler söylemek 
istersiniz?

GSM, Türkiye’de ilk 1994 yılında başla-
dı. 1994 yılında iki operatörümüz vardı ve 
2G başlamıştı. 2000 yılında 2.5G demeye 
başladık. 2000 yılını takiben, Avrupa’da 
ve dünyanın birçok yerinde 3G çıkmaya 
başlamıştı; biz 2008 senesinde 3G’ye 
geçtik. 2016’da da 4.5G’ye geçtik. Bi-
raz geriden geldik. Dünyayı, firmaları, 
insanları, yaşam tarzlarını değiştiren bir 
sektörle karşı karşıyayız. Türkiye’de bu 
sektörün alt yapı kısmına, yani operatör 

tarafındaki yatırımlar kısmına tahmini 
bir rakamla; 1994 yılından bugüne kadar 
yaklaşık 18 milyar doların üzerinde para 
harcandığını görüyoruz. Tamamına yakı-
nı yurtdışına gitmiş bir para. 

“Teknolojiyi geliştirmek yerine 
faydalandık!”
18 milyar dolar ödenirken yerlileşme 
yönünde bir düşünce olmuş mu?

Yerli olarak sağlanan ana kalem, enteg-
rasyon hizmeti. Altyapı kısmında ise bi-
raz donanım kısmında yerlilik var. Akü, 
kablo gibi bir takım parçalar ve baz is-
tasyonunun kule, kabinet gibi fiziksel 
kısımları olan pasif ekipmanlar. Katma 
değeri düşük kısımda bir yatırım yerli 
olarak karşılanmış. Ana parça her zaman 
yabancılara gitmiş. Bu payın içerisinde 
özgün yazılım ise çok çok az. 

İlk 1991 senesinde Finlandiya’da ‘alo’ 
deniliyor ama 1982’lerde Ar-Ge çalış-
maları başlıyor. Biz eğer standartlaşma, 
ürünleşme aşamalarının içine girip bir 
sonraki aşamada olalım demiş olsak bel-
ki o sene değil ama 5 sene sonra bu işin 
içindeki oyunculardan biri olabilecekken 
bunu başaramadık. Bunun iki parçası var. 
Bir; teknolojiyi geliştiren taraf olabilirsi-
niz. İki; bu teknolojiden faydalanan taraf 
olursunuz. Biz teknolojiden faydalanan 
taraf olduk her zaman.  

Sektörün küresel ölçekte ve 
Türkiye’de oluşturduğu ekonomik 
büyüklük nedir?

GSM Association (GSMA), GSM’in 
dünya üzerindeki itici kuvveti, standart-

ları belirleyen kurumu. Kar amacı gütme-
yen bir STK ama üyeleri teknolojiyle uğ-
raştığı ve hepsi teknolojiden para ürettiği 
için bütçeleri çok büyük firmalar oldular. 
GSMA 2017 raporlarına göre sektörün 
küresel büyüklüğü trilyon dolarları, abo-
ne sayıları da 6 milyar kullanıcıyı geçti. 
Sadece 2011 ve 2015 yılları arasında 880 
milyar dolarlık yatırım yapılmış. 2014, 
LTE’nin öne çıktığı yıl ve bu süreçte de 
195 milyar dolar yatırım var. 

4G, 4.5G’nin başlamasıyla, her 4-5 se-
nede, en geç 7 senede yeni bir teknoloji, 
yeni bir atılım yapılıyor GSM dünyasın-
da. 2G, 3G ve 4G geldi. 5G, 2020 yılı 
başı itibari ile ticarileşecek ve devreye 
girecek. 6G’nin Ar-Ge çalışmaları de-
vam ediyor. Bu gözle bakınca her bir 
yeni teknolojinin yatırım yılında yatırım 

miktarı tepe yapıyor. Bu hem Türkiye 
hem de dünya için geçerli olacak. 

Ana yatırım kalemleri neler? 
Sistemler tamamen değişiyor mu veya 
yeni teknolojiye uyumlandırılıyor 
mu?

Mevcutlar yeni teknolojiye doğru yük-
seltilip uyumlandırılıyor. Farklı parçalar 
da mevcutların üzerine ekleniyor. Baz 
istasyonunun içine giren parça da, mer-
kezdeki çekirdek şebeke içerisine gi-
ren yazılımlar da var. Bunların hepsini 
yükselttiğinizde son noktada o teknoloji 
geliyor. 2015 yılında mobil ekosistem, 
dünyanın %4.2 gayri safi milli hasılasını 
üretmiş ve 3.1 trilyon dolarlık ekonomik 
bir değere ulaşmış; 2020’de de 3.7 tril-
yon dolara çıkacağı hesaplanıyor. Dünya 
üzerinde dolaylı ve doğrudan 32 milyon-
luk iş yaratılmış vaziyette. 

430 milyar dolarlık vergi toplanmış. 
Yani bu sektör hem vatandaşa harcama 
yaptırıyor, hem vergi olarak devlete geri 
dönüyor, hem Ar-Ge geliştiriyor, hem de 
vatandaş sadece ‘alo’ demekle kalmıyor, 
kendi yaptığı işi daha iyi ve teknolojik 
hale getirdiği için aslında destekleyici 
sektör. Çünkü bugün dijital dönüşümden 
bahsediyoruz. Mobil tarafı olmayan diji-
tal dönüşüm kesinlikle yok. Dolayısıyla 
dijital sadece bilgisayarlarda yazılımlar, 
programlar değil bunların hepsinin mobil 
dünyaya akması anlamına geliyor. 

Bunun Avrupa bacağında ise oran 2016 
itibari ile %3.4.Orada kritik bir bilgi de 
şu: Avrupa Birliği, 5G gelirken 3.4’lük 
katkı, 3.9’a çıkacak diyor. Yaklaşık 
%15’e yakın bir büyümeye denk ge-
liyor ve baktığımızda büyük bir artış. 
Türkiye’de GSMH’nin geçen sene eko-
nomiye katkısı %2.4. Bu, iki şekilde 
hesaplanıyor. Birincisi; operatörlerin 
teknolojik yarattığı bir gelir, ikincisi ise 
dolaylı olarak bu sektörlerden kullanıcı-
ların faydalanması.

Telekomünikasyondaki 100 büyüme, 
ülkeleri 20 büyütüyor. Yani telekomüni-
kasyondaki büyüme oranı 5’de 1 olarak 
ülke büyümesine katkıda bulunuyor. İle-
tişimi ilerlettiğiniz zaman insanlar sadece 
‘alo’ demiyor. Mesela sosyal medya kul-
lanıyoruz ama 100 kişiden en az 2’si, 4’ü 
bu teknolojiden faydalanıp kendi işlerini 
geliştiriyorlar. Özetle yeni ekonomiler 
ortaya çıkıyor. Ayrıca arka tarafta geliş-
tirdiğiniz Ar-Ge, sizin birçok sektördeki 
çıktınız olarak başka sektörlere de faya 
sağlıyor. 

Hangi sektörleri etkiliyor?

Örneğin sizin bu sektörde çok iyi bir Ar-
Ge’niz varsa yaptığınız işlerle; ulusal gü-
venlikte de bir sürü iletişim teknolojisini 
değerlendirebilirsiniz. Ticari bir teknolo-
jiniz yoksa askeri teknolojinizin olması 
çok kolay değil.  Özellikle otomobiller 
akıllanmaya başladı. Bir sonraki aşama-
sı; ‘Connected Car’ dediğimiz internete 
güvenli şebekelere bağlı arabalar. Bir 
sonraki de kendi kendine giden ‘Autono-
mous Car’ sınıfındaki sürücüsüz araçlar. 
Bunların hepsi bu iletişim teknolojilerini 
ve özellikle de 5G’yi adresleyecek.

Endüstri 4.0’la da sanayinin içindeki her 
bir ara ürün, ara çıktı birbirine aktarıla-
cak. Ara ürünler ve nihai çıktılar hep 
takip edilebilir birbiriyle entegre daha 
verimli toplanıp, birleştirilip, çalıştırılıp 

4.5G yetkilendirmesinde, operatörler 
önemli bir yükümlülüğü kabul etti. 
İlk yıl %30, ikinci yıl %40, üçüncü 
ve takip edecek yıllar için %45 yerli 
ürün kullanım şartı, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 
iradesi ve Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesinin (HTK) kurumsal 
katkılarıyla KOBİ’lerde çalışmaları 
hızlandırdı. 

Mobil ekosistemin 2015 yılında 
dünyanın gayri safi milli hasılasının 
%4.2’sini ürettiğini ve 3.1 trilyon 
dolarlık ekonomik büyüklüğe 
ulaştığını kaydeden HTK Yönetim 
Kurulu Başkanı Veli Murat Çelik, 
telekomünikasyondaki 100 
büyümenin, ülkeleri 20 büyüttüğüne 
işaret etti.

“Bütün sektörler, 5G ile beraber 
değişime, dönüşüme geçecek.” diyen 
Çelik, şu uyarıyı yaptı: “Ekosisteminiz 
oluşmadığı vakit hep dışa bağımlı 
olacaksınız. Şu an Türkiye’de pazarın 
%71’i Çinli, kalanı da Avrupalı. 
Pazardaki alt yapı yatırımlarının 
tamamı, ürünlerin %98’i yabancı.”

“Telekomünikasyondaki 100 büyüme, ül-
keleri 20 büyütüyor. Yani telekomünikas-
yondaki büyüme oranı 5’de 1 olarak ülke 
büyümesine katkıda bulunuyor. İletişimi 
ilerlettiğiniz zaman insanlar sadece ‘alo’ 
demiyor. Mesela sosyal medya kullanı-
yoruz ama 100 kişiden en az 2’si, 4’ü bu 
teknolojiden faydalanıp kendi işlerini ge-
liştiriyorlar. Özetle yeni ekonomiler ortaya 
çıkıyor. Ayrıca arka tarafta geliştirdiğiniz 
Ar-Ge, sizin birçok sektördeki çıktınız ola-
rak başka sektörlere de faya sağlıyor.”

5G ile tüm 
sektörler 

dönüşecek
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takip edebilir vaziyete gelecek. Dolayı-
sıyla bütün sektörler 5G ile beraber deği-
şime, dönüşüme geçecek.

“İmkansız diye bir şey yok!”
Ülke olarak GSM sektörüne ne 
kadar hazırız? Fırsatları nasıl ülke 
lehine döndürebiliriz? Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesinin, 
sektöre ne gibi kazançlar sağlayacak?

Kullanıcı fi rmalar, şahıslar yani Tür-
kiye’deki 80 milyon hazır ve bekliyor. 
Yeni ne çıkarırsanız ertesi gün kullanma-
ya başlıyoruz. Üç operatör de yeni tekno-
lojiler geldiğinde yatırım yapmaya hazır. 
Düne kadar Ar-Ge ve ekosistem dediği-
miz kısım yoktu. 

Farklı farklı bir sürü isim bununla ilgili 
düşünmeye, çalışmaya ve çaba gösterme-
ye başlamış. Örneğin BTK, 4.5G yüküm-
lülükleri için operatörlere sırasıyla; ilk 
yıl %30, ikinci yıl %40, üçüncü ve takip 
edecek 2029’a kadar yıllar için %45 yerli 
olmalı dedi. Üretici ülkeler bu faydaları, 

bu yerliliği sağlıyorlar kendilerinde üre-
tici ülkeler. 

Bu teknoloji öyle bir şey ki siz stan-
dartlaşma için zamanında çalışmazsanız 
standartlar dondurulduğu gün standart-
ları alıp bir şey yapayım dediğinizde 5 
sene geç kalmış oluyorsunuz. Dolayısıy-
la biz OSTİM Haberleşme Teknolojileri 
Kümelenmesiyle beraber tabi arkamızda 
devletin çıkarttığı yasaya dayanarak, da-
yanak da var 5G ye doğru yürümemiz 
lazım dedik.

Türkiye’nin içinde birçok noktada üre-
tim yapmak isteyen, dert sahibi olan ya 
da bu memleket neden bu işleri yapmı-
yor bu kadar paramız dışarı gidiyor diyen 
üreticiler var. Ekosisteminiz oluşmadığı 
vakit hep dışa bağımlı olacaksınız. Şu an 
Türkiye’de pazarın %71’i Çinli, kalanı 
da Avrupalı. Pazardaki alt yapı yatırım-
larının tamamı, ürünlerin %98’i yabancı. 

Gördüğüm şey şu; bu, uzun soluklu bir 
yatırım, çalışma, teknoloji, bilim işi ama 
imkansız diye bir şey yok! Bir sonraki 
GSM’in ne olacağı, bunun standartları, 
kuralları, özellikleri; her şey açık. İşe 
girip ilerlerseniz siz de o işin bir parçası 
olabilirsiniz. Biz dolayısıyla yola çıkar-
ken iki şey söyledik. Bir; Türkiye bunu 
yapmalı. İki; Türkiye bunu yapabilir. 
4G-4.5G teknolojisi değil 2020’de çıka-
cak henüz standartları dondurulmamış 
tam belirlenmemiş 5G için yola çıktık. 

“Sürekli büyüyecek teknoloji 
ekosistemi oluşacak”
Türkiye’de baktığınızda; farklı farklı 
noktalarda düşünen insanların bir araya 
gelip yoğunlaştığı yerdir Haberleşme 
Teknolojileri Kümelenmesi. Dolayısıyla 
büyük bir görev üstleniyoruz. Bu görev 

başarıyla tamamlandığında sadece HTK, 
OSTİM, BTK’nın operatörlere getirmiş 
olduğu yükümlülükler tamamlanmaya-
cak. Türkiye’de sürekli yaşayacak, büyü-
yecek bir teknoloji ekosistemi oluşacak. 
HTK alt yapılarının bilgisi üretimi olu-
şacak, aslında hedefi miz bu HTK olarak. 
Bu gözle baktığımızda da Türkiye’de 
parça parça bir sürü fi rma çok değerli 
bilgilere sahip GSM dünyasına pazarına 
iş yapıyordu. Ama bunların hepsi tek tek 
yaptığı için toplam hacimleri her zaman 
küçük olarak kaldı, özellikle de uçtan 
uca şebekeye baktığınız zaman tamamı 
yabancı olan şebekede ancak size izin 
verilirse siz çağrılırsanız bir şey ekleye-
biliyordunuz şebekeye. 

Bugün yabancılar elindeki ürünün özel-
liklerini verip “senden şunu istiyorum” 
demezse, burada oturarak onların sistem-
lerine hiç bir şey yazamazsınız. Dolayı-
sıyla onlar sizi çağırdığı kadar işin bir 
parçasısınız. HTK, bu bilgileri ve fi rma-
ları aldı bir araya getirdi. Şu an 126’nın 
üzerinde fi rmayla 7 binin üzerinde çalı-
şanla bu konuda küçük ya da büyük ama 
topladığınızda bugün dünyada fi rmalarla 
yarışabilecek büyüklükte bir yapıya ulaş-
tık. 

%45 daha da yukarıya taşınabilir mi?

%45’in üzerine %100’e kadar gitmek 
için önümüzde hiçbir engel yok. Yeter 
ki ürün doğru, kaliteli ve fi yatlar düzgün 
olsun. Sektör liberal gözüküyor ama her 
ülke kendini koruyacak duvarlarını mut-
lak suretle orada dimdik sapasağlam tu-
tuyor.

Kamuoyundan yeterli desteği 
aldığınıza inanıyor musunuz?

İlk başlarda hedefl eri çok keskin ve net 
koymamıştık çünkü bu bir strateji, plan 
oluşturma işi. Fikir desteği de şöyle; her-
kes pozitif bakıyordu ama bu koca bir 
sektör, devasa fi rmalar var. Biz neresinde 
olacağız diye herkes kaygıyla bakıyordu. 
Kümenin yaptığı en büyük şey; insanları 
neyi nasıl yapacağını ve bunların çıkış 
noktalarının zamanlamasının ne olaca-
ğını söylemek oldu. BTK bünyesinde 3 
operatöre tek tek neleri nasıl yapacağımı-
zı anlattık ve hepsi çalışılan sürenin, tek-
nolojinin kendilerinin ihtiyacı olduğunu 
ve buna inandıklarını ve birlikte ekipler 
oluşturarak bu çalışmaya bu aile çalış-
masına bu ekosistem çalışmasına destek 
vereceklerini bizzat söylediler. 

BTK’nın konuyu sahiplenmesini nasıl 
değerlendirirsiniz? 

BTK, haberleşme sektörünün ana dü-
zenleyicisi ve tavrı çok net. Kurumun bu 
rolü, yerli üreticilerin hem nimeti hem 

de olmazsa olmazı. 5G ihalesi yapılırken 
bir ortak akıl ortaya koydu. HTK olarak 
çok yakın çalışıyoruz. Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı da bu işin bir diğer 
lokomotifi  bakanlık da iradesini gösterdi. 
Ülkelerin gelişmesinin ana motoru küçük 
ve orta büyüklükteki işletmeler. Dünya-
da teknolojiyi büyükler değil KOBİ öl-
çekli fi rmalar buluyor. Bunlar belirli bir 
boyuta ulaştıktan sonra büyük fi rmalar 
sahipleniyor. Bakanlık ve KOSGEB de 
bunun bilincinde. 

İlk baştaki çekingenlik, nasıl olacak kay-
gıları tamamen kayboldu. Operatörler 
kümenin neleri, nasıl yapmak istediğini, 
bunların ne kadar doğru, yerinde ve za-
manında olduğunu görüyor, destek vere-
ceklerini belirtiyorlar.

Ödevimizi eksiksiz yapmaya çalışıyoruz. 
Nasıl ki yerli otomobili yapmak için dev-
let bir irade gösterdi; fi rmaları, bir araya 
getirdi, biz de inşallah yerli otomobilin 
yaratacağı ekonomik büyüklük hatta 
onunda ötesine geçecek bir teknolojik 
büyüklük oluşturmak niyetindeyiz. 

Açıkçası, yazılım ve GSM en-
düstrisinde bulunan birisi olarak 
OSB’lerin benim için bir motor 
kuvvet olacağı aklıma gelmemişti. 
2017 Mart ayında OSTİM’in ve 
BTK’nın düzenlediği kümelenme 
toplantısına katıldık. İlk toplantıda 
edindiğim izlenim şu oldu: OSTİM 
tipik bir sanayi bölgesi değil. Milli 
ve yerli olsun diye canla başla, 
teknolojinin her yerinde çalışan 
bir kurum. Aslında bu da tesadüf 
değil. Sadece bir niyetle bir viz-
yonla olan bir şey de değil. HTK, 
yedinci kümesi OSTİM’in. Altı tane 
başarılı kümelenme oluşturmuş, 
çalıştırmış Demiryolu sektörün-
deki yerlileşmenin tamamen 
arkasına düşen, ana takipçisi olup 
sonra yerlileşmeyi %51 ve üzerine 
çıkartmak için sonuca da ulaşmış 
bir kurum OSTİM. 
OSTİM’in bütün çalışanlarıyla 
ve herkese tek tek sizlere de 
müteşekkiriz. Benim için OSTİM, 
hızlandırıcı, cesaret verici, değer 
katıcı ve katkı sağlayıcı bir ortam 
oldu. 

Bizim kurallarımız çok çok kolay; 
buyurun KOBİ olun diyoruz. 
Araştırma, geliştirmenizi, haber-
leşme teknolojileri üzerinde veya 
içinde, etrafında yapıyorsanız ve 
yerliyseniz en az %51 yerliyseniz 
bize başvurun. Çok basit birkaç 
evrakla beraber niyetinizi söyle-
yin, biz de bu araştırmayı yapalım 
en kısa sürede sizi grubumuza 
dahil edelim. Dolayısıyla herkes 
kümeye davetli. KOBİ, sanayi ve 
üniversitelerin birleştiği bir küme-
yiz biz. Üniversiteden bölümler, 
hocalarımız, lisans ya da lisansüs-
tü doktora seviyesinde öğrenciler 
herkes gelebilir. Biz bu çalışmala-
ra herkesi dahil etmek istiyoruz. 

“Bu, uzun soluklu bir yatırım, çalışma, 
teknoloji, bilim işi ama imkansız diye bir 
şey yok! Bir sonraki GSM’in ne olacağı, 
bunun standartları, kuralları, özellikleri; 
her şey açık. İşe girip ilerlerseniz siz de o 
işin bir parçası olabilirsiniz. Biz dolayısıyla 
yola çıkarken iki şey söyledik. Bir; Türkiye 
bunu yapmalı. İki; Türkiye bunu yapabilir. 
4G-4.5G teknolojisi değil 2020’de çıkacak 
henüz standartları dondurulmamış tam 
belirlenmemiş 5G için yola çıktık.”

“Bugün yabancılar elindeki ürünün 
özelliklerini verip “senden şunu istiyorum” 
demezse, burada oturarak onların sistem-
lerine hiç bir şey yazamazsınız. Dolayısıyla 
onlar sizi çağırdığı kadar işin bir parça-
sısınız. HTK, bu bilgileri ve firmaları aldı 
bir araya getirdi. Şu an 126’nın üzerinde 
firmayla 7 binin üzerinde çalışanla bu ko-
nuda küçük ya da büyük ama topladığınız-
da bugün dünyada firmalarla yarışabilecek 
büyüklükte bir yapıya ulaştık.” 

Mobil ekosistem, 2015 yılında 
dünyanın gayri safi milli 

hasılasının %4.2’sini üretti ve 
3.1 trilyon dolarlık ekonomik 

büyüklüğe ulaştı.

3.1 
Trilyon Dolar

OSTİM’in sektördeki rolünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kurumsal olarak KOBİ’lere bir 
çağrınız var mı?

Dünyada GSM 1991’de başladı. O yıl, 
firmalar, üniversiteler, araştırma kurumla-
rı bir araya gelerek dernekler oluşturuyor 
ve bir standart çıkartalım, strateji belirle-
yelim, herkes bu stratejinin etrafında el 
sıkışsın, ileriye doğru da bu belirlenen 
stratejinin standartlarını belirleyelim, 
donduralım diyorlar. Ardından 
herkes bunu gerçekleştirmek 
için başlarken; onlar bir 
sonraki stratejimiz ve gelişme 
ne olacak diye çalışıyorlar. 

Bugün Türkiye’deki operatörlerin olgun-
luk seviyesi işletme, ticari, network kalite-
si, teknik bilgi gözüyle baktığınızda çok 
çok yüksek seviyede, operatörlerimizde 
aslında yüksek bir kalite var.

 

4G, 4.5G’nin başlamasıyla, her 4-5 
senede bir aslında en geç 7 senede yeni 
bir teknoloji, yeni bir atılım yapılıyor GSM 
dünyasında. 2G dedik sonra, 3G sonra, 
4G geldi. 6G’nin şu an alt yapı ve Ar-Ge 
çalışmaları devam ediyor. 5G, 2020 
yılı başı itibari ile ticarileşecek, devreye 
girecek. Bu gözle bakınca her bir yeni 
teknolojinin yatırım yılında yatırım miktarı 
bir tepe yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki 
zamanlarda da aslında ki bu 2020; 5G 
bir anda bir yatırım kalemi olacak. Bu 
hem Türkiye hem de dünya için geçerli 
olacak. 

yelim, herkes bu stratejinin etrafında el 
sıkışsın, ileriye doğru da bu belirlenen 
stratejinin standartlarını belirleyelim, 
donduralım diyorlar. Ardından 
herkes bunu gerçekleştirmek 

sonraki stratejimiz ve gelişme 

aslında yüksek bir kalite var. 4G geldi. 6G’nin şu an alt yapı ve Ar-Ge 
çalışmaları devam ediyor. 5G, 2020 
yılı başı itibari ile ticarileşecek, devreye 
girecek. Bu gözle bakınca her bir yeni 
teknolojinin yatırım yılında yatırım miktarı 
bir tepe yapıyor. Dolayısıyla önümüzdeki 
zamanlarda da aslında ki bu 2020; 5G 
bir anda bir yatırım kalemi olacak. Bu 
hem Türkiye hem de dünya için geçerli 
olacak. 

sonraki stratejimiz ve gelişme 
ne olacak diye çalışıyorlar. 
sonraki stratejimiz ve gelişme 
ne olacak diye çalışıyorlar. 
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ATO Yaratıcılıkta Yeni Yollar, 
Yeni Yönler, Yeni Yöntem-
ler temasıyla bu yıl üçüncü-

sünü gerçekleştirdiği Ankara Marka 
Festivali’nin (AMF) ardından düzen-
lenen ödül töreninin de Ankara’nın en 
değerli markalarına ve Ankara’ya değer 
katan markalara ödül verildi.

Son 5 yılda 26 bin marka 
Ankara’ya Değer Katanlar ödülü tak-
dim edilen Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisar-
cıklıoğlu törende yaptığı konuşmada, 
ATO'nun hizmet kapasitesini sürekli 
geliştirdiğini ifade ederek üyelerine en 
iyi, en kaliteli hizmeti sunduğunu be-
lirtti.

Hisarcıklıoğlu, zenginleşmenin üç yolu 
olduğunu anlattı. “Ürününü marka ya-

pacaksın, şehrini marka yapacaksın ve 
olmazsa olmazı ülkeni marka yapacak-
sın.” diyen TOBB Başkanı, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Artık dünyada sadece 
ülkeler veya şirketler, rekabet etmiyor. 
Şehirler de birbiriyle rekabet halinde. 
Dünyada giderek artan biçimde, marka 
şehirler trendi başladı. Eskiden Ankara 
denince aklımıza ‘memur şehri’ gelirdi. 
Bu algıyı bir ölçüde değiştirmeyi başar-
dık. Artık çok güzel üniversitelerimiz, 
Ar-Ge merkezlerimiz, hastanelerimiz 
var. Yük-
sek teknoloji 
ü r e t im inde 
Türkiye’de 
bir numara-
da Ankara 
o t u r u y o r . 
Öte yandan 
Ankara Ti-

caret Odamızın girişimleriyle, Anka-
ralı girişimcilerimiz, markalaşma yo-
lunda önemli mesafe aldı. Son 5 yılda 
Ankara’da 26 bin 600 marka tescili 
oldu.”

“Festival Ankara’nın 
markalaşmasında önemli”
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gür-
sel Baran, Ankara Marka Festivali’nin 
Ankara’nın markalaşması yolunda bü-

yük önem 
taşıdığını an-
lattı. Baran, 
Ankara’nın 
savunma sa-
nayi, hava-
cılık sanayi, 
kongre ve 
fuar turizmi 
ile sağlık tu-

rizminde büyük potansiyeli bulundu-
ğuna dikkati çekerek, bu potansiyelden 
daha fazla yararlanabilmek için yurtdı-
şına direk uçuşların da artırılması ge-
rektiğini bildirdi.

Festivale 2015 yılında 8 bin, 2016 yılın-
da 15 bin 800 kişinin katıldığını hatırla-
tan Baran, “Bu yıl çok şükür 20 binin 
üzerinde katılım oldu.” dedi.

Sanayinin Ankara’daki önemine vurgu 
yapan Başkan Baran, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “OSTİM’le yatıp, OSTİM’le 
kalkan ve OSTİM’den başka bir düşün-
cesi olmayan ve sadece Ankara, Türki-
ye değil dünyada da OSTİM’i marka 
yapan bir değerimiz bizim. Ben hepini-
zin huzurunda Sayın Orhan Başkanıma 
teşekkür ediyorum.” 

Ankara'ya değer katanlara vefa
Ankara Ticaret Odası (ATO), 
3. Ankara Marka Festivali 
gerçekleştirildi. Festivalde, 
Ankara’nın en değerli markalarına 
ve Ankara’ya değer katan markalara 
ödül verildi. Bu kapsamda OSTİM 
Vakfı’na, Ankara’ya Değer Katan 
Markalar kategorisinde ödül takdim 
edildi.

Görevde bir yılını tamamlayan 
ATO Yönetimi, bir yıllık bi-
lançosunu açıkladı. Dijital Dö-

nüşüm Projesi çerçevesinde Oda’nın 
teknolojik altyapısını yenilediklerini 
anlatan Baran, Elektronik Belge Yö-
netim Sistemi’ne (EBYS) geçtiklerini 
hatırlatarak, “Üyelerimiz Odamıza gel-
meden, belgelerini internet üzerinden 
alabiliyorlar. E-ATO sayesinde hem 
üyemiz zamandan tasarruf etmiş olu-
yor, hem de iş yükümüz hafifliyor. Bu 
belgeleri e-Devlet’ten de doğrulatmak 
mümkün. E-Devlet kapısında yer alan 
ilk ve tek Oda ünvanına sahibiz.” dedi.

ATO Mobil uygulamasıyla da ATO 

Yönetimine doğrudan ulaşılabildiğini 
belirten Baran, “Artık üyelerimize cep 
telefonları kadar yakınız.” mesajını ver-
di.

Baran, ATO Yönetimi’nin ısrarlı giri-
şimleri sonucu Türk Hava Yolları’nın 
(THY) Esenboğa Havalimanı’ndan Pa-
ris, Frankfurt, Berlin ve Viyana’ya doğ-
rudan uçuş başlattığını hatırlattı.

ATO Başkanı Baran, bir yıl gibi kısa 
bir süre içinde Ankara’nın En’leri Ödül 
Töreni, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi 
ve Ankara Marka Festivali gibi üç bü-
yük organizasyona imza attıklarını da 
anlattı.

ATO üyelerine yeni pazarlar
Gürsel Baran, Ankara’nın ihracatını 
artırmak için yürüttükleri çalışmalar 
kapsamında, Ankara’daki büyükelçi-

liklerin ticaret ataşeleri ile ATO Meclis 
üyelerini, bir araya getirdiklerini vurgu-
ladı. “Üyelerimize yeni pazarların kapı-
larını aralamak istiyoruz.” diyen Baran, 
bu amaçla Senegal, Malezya, İran, Öz-
bekistan, Ekvador ve Bosna Hersek ile 
yatırım ticaret ve iş birliği toplantıları 
düzenlediklerini söyledi.

ATO üyelerinin finansmana erişim 
sıkıntısını çözmek amacıyla Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 
başlatılan Nefes Kredisi Projesi’ne en 
büyük katkıyı yapan Oda olduklarını 
vurgulayan Baran, “Denizbank ve Zira-
at Bankası ile anlaşarak yüzde 9.90 faiz 
oranı ve Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 
1 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. 
Nefes Kredisi’nden yararlanan 3 bin 
474 üyemiz, toplam 375 milyon 800 
bin lira kredi kullandı.” bilgisini verdi.

“ATO’nun itibarını artırıyoruz”
ATO’nun bel kemiğini oluşturan komi-
te ve komisyonların etkinliklerini artı-
racakları sözünü verdiklerini hatırlatan 
Baran, “Göreve başladığımız günden 
bu yana, komitelerimiz tarafından Yö-
netim Kurulumuza iletilen tüm sorunla-
rı ilk gündem maddemiz haline getirdik. 
Bunlar daha önceden sonlarda görüşü-
len maddelerdi. Komitelerimizin, üye-
lerimize ait sektörel meselelerini tüm 
kademelerdeki ilgilileri ile sağlıklı ile-
tişim kanalları tesis ederek, yapıcı diya-
loglarla çözüme kavuşturmak için çaba 
harcadık, harcıyoruz.” dedi.

Devletin tüm kademeleri ile uyum ve 
diyalog içerisinde, üyelerinin sorunla-
rını çözmek için çaba gösterdiklerini 
vurgulayan Baran, “ATO’nun adını 
layık olduğu yere çıkarmak için çalışa-
cağımıza söz vermiştik. Hükümetimiz 
ve bürokratlarımızla iyi ilişkilerimiz ve 
ilgili tüm paydaşları kapsayan iş birliği 
odaklı çalışmalarımız sayesinde Oda-
mızın itibarı her geçen gün artıyor.” de-
ğerlendirmesini yaptı.

“Üyelerimize ne vadettiysek yaptık”
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, göreve 

gelirken verdikleri sözlerin tamamını yerine getirdiklerini belirterek, 
“Üyelerimize ne vadettiysek yaptık.” dedi.

Gürsel BaranRifat Hisarcıklıoğlu
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KİK tarafından hazırlanan Yapım 
İşleri İhaleleri Uygulama Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik, 13 Aralık 2017 tarih ve 
30269 Sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. 

Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci madde-

sine eklenen 2. fıkra da “İhale doküma-
nının, zorunlu teknik nedenler dışında 
malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından, makine ve ekip-
manlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı tarafından belirlenen 
ve Kurum tarafından ilan edilen listede 
yer alan makine, malzeme ve ekipmanın 
yapım aşamasında kullanılmasını sağla-
yacak şekilde hazırlanması zorunludur.” 
ifadeleri yer alıyor.

Yerli malı şartı
Aynı yönetmeliğin 41. Maddesi’ne ek-
lenen 6. fıkra ile de yapım işlerine yerli 
malı şartı getiriliyor. Söz konusu şart şu 
şekilde ifade ediliyor: “Yapım işlerinde 
kullanılacak makine, malzeme ve ekip-

man ile yazılımın tamamının veya belli 
bir kısmının yerli malı olması şartı getiri-
lebilir. Ancak, malzemelere ilişkin Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, maki-
ne ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak 
orta düşük, orta yüksek ve yüksek tek-
nolojili makine, malzeme ve ekipman 
arasından belirlenen, Kurum tarafından 
ilan edilen listede yer alan ve ihale konu-
su işte kullanılacak makine, malzeme ve 
ekipmanın yerli malı olması şarttır.”

Sözleşmede bulunan yerli malı zorunlu-
luğu aranan makine, malzeme ve ekip-
man ile yazılımın kontrolü yapı denetim 

görevlisinin sorumluluğuna verildi. 

İş bitirme kalktı iş deneyimi geldi
Yönetmelikte yapılan bir diğer değişik-
likte iş bitirme belgelerine ilişkin. Buna 
göre; “işlerdeki deneyimlerini gösteren 
iş bitirme belgeleri” ifadesi “işlere ilişkin 
iş deneyim belgeleri”, maddenin diğer 
cümlelerindeki “iş bitirme” ifadeleri “iş 
deneyim” olarak değiştirildi.

Ankara Sivil Toplum Kuruluşları 
Platformu (ASTOP), 5 Aralık Dün-

ya Gönüllüler Günü’nde, Sivil Toplum 
Gönüllüleri ödül töreni düzenledi. Tören 
de ülkenin geleceğine, bilim, sanayi ve 
kültürüne, sivil toplum alanında çalışma 
yapan ve değer katan isimlere Üstün Hiz-
met ve Başarı ödülleri verildi.

ASTOP Dönem Sözcüsü, OSTİM Sa-
nayici ve İşadamları Derneği (OSİAD), 
Başkanı Ahmet Kurt, ödül töreninin açı-
lışında yaptığı konuşmada, toplumların 
sosyo-ekonomik açıdan gelişmişliğinde 
sivil toplum örgütlerinin önemine işaret 
etti. Kurt, “Bugün Mars’a koloni kurmayı 
düşünen, makineleri birbiriyle konuşturur 
hale getiren, genetik biliminde aklımızın 
alamayacağı buluşlar gerçekleştiren, de-
mokratik standartları yüksek toplumların 
hemen hemen hepsinin sivil toplum yö-
nünden güçlü ülkeler olması tesadüf de-
ğildir.” değerlendirmesini yaptı.

Ahmet Kurt, güzel ve iyi olanı çoğalt-
mak, bunun için de kadirşinas davranarak 

başarılı örnekleri moral yönden destekle-
mek gerektiğini ifade etti. 

Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı Baş-
kanı Veli Sarıtoprak da 2004 yılından 
beri hizmet verenlere ödül verip kendile-
rine şükranlarını sunduklarını belirterek 
“Hizmet veren insanları mutlu etmek, 
takdir duygularımızı sunmak ve teşekkür 
etmek istiyoruz.” dedi.  

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, Üstün Hizmet ve Başarı 
Ödülü aldı. Aydın’a ödülünü, OSTİM 
Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşa-
damı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) 
Başkanı Nedret Yener ve Yönetim Kuru-
lu tarafından takdim edildi. 

Ödülden dolayı OSİAD, ORSİAD ve di-
ğer sivil toplum kuruluşlarına teşekkür 
eden Orhan Aydın, “Bu ödülü daha çok 
çalışmak gerektiğini düşünerek, borçla-
narak alıyorum. Layık olmaya çalışaca-
ğım.” dedi.

Türkiye Çelik Üreticileri Der-
neği (TÇÜD), 2017 Ekim ayı 
çelik üretim verilerine göre, 

Türkiye’nin toplam ham çelik üretimi 
yüzde 11,1 oranında büyüme gösterdi. 
Ocak-Ekim döneminde ise 2016 yılının 
aynı dönemine kıyasla yüzde 13,3 artış-
la, 31.05 milyon tona ulaştı.

Ekim ayı verilerine göre, nihai mamul 
çelik tüketimi, 2016 yılının aynı ayına 
kıyasla yüzde 25.9 seviyesinde gerçek-
leşen bir artışla, 3.6 milyon tona ulaşır-
ken, yılın ilk 10 aylık döneminde, % 4.0 

artarak 30 milyon tona yükseldi.

Miktar azalırken değer arttı
2017 yılı Ekim ayı dış ticaret verileri-
ne göre, aylık ihracat, miktar yönünden 
yüzde 0.6 azalarak 1 milyon 414 bin 
ton, değer yönünden ise yüzde 22.8 ora-
nında artış göstererek 1 milyar 147 mil-
yon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde 2016 yılının 
aynı dönemine nispetle miktar itibariyle 
yüzde7.3 artışla 14 milyon 944 bin ton, 
değer itibariyle yüzde 21.8 oranında ar-
tarak 10 milyar 750 milyon dolar oldu.

Ekim ayı ithalatı, miktar yönünden yüz-
de 32.8 oranında artarak 1 milyon 662 
bin ton, değer yönünden yüzde 52.5 
oranında keskin bir artışla 1 milyar 281 
milyon dolar oldu.

2017 yılının Ocak-Ekim döneminde, bir 
önceki yılın aynı dönemine göre, ithalat 
miktar yönünden yüzde 10.7 azalarak 
13 milyon 544 bin ton iken değer yö-

nünden yüzde 8.9 artarak 10 milyar 77 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Diğer yandan 2017 yılı Ekim ayında, 
133.3 milyon dolar açık veren çelik 
ürünleri dış ticareti, yılın ilk on ayı iti-
bariyle 672.7 milyon dolar fazla verdi. 
Buna bağlı olarak, 2016 yılının Ocak-
Ekim döneminde, yüzde 95 olan ihra-
catın ithalatı karşılama oranı, bu yılın 
aynı döneminde yüzde 107 seviyesine 
yükseldi.

Üretimi en fazla artıran Türkiye
Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tara-
fından açıklanan 2017 yılı Ekim ayı ve-
rilerine göre, Dünya ham çelik üretimi, 
geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla, yüz-
de 5.7 artarak 145.1 milyon ton iken bu 
yılın ilk on aylık döneminde yüzde 5.6 
oranında gerçekleşen üretim artışıyla, 1 
milyar 410 milyon tona ulaştı.

Ekim ayında, yüzde 6.1 oranında bir 
artışla 72.4 milyon ton ham çelik üre-

timi gerçekleştiren Çin, yılın ilk 10 ayı 
itibariyle üretimini yüzde 6.1 oranında 
artırarak 709.5 milyon tona yükselt-
ti. Diğer önemli çelik üreticilerinden, 
Japonya’nın üretimi yüzde 1.0 oranında 
azalırken, yakın takipçisi Hindistan ise 
üretimini, yüzde 5.3 artırdı.

En büyük 10 çelik üreticisi arasında, 
Türkiye, yılın ilk on ayında yüzde 13.3 
oranında bir artışla 31 milyon ton üre-
tim gerçekleştirerek, son 3 aydır oldu-
ğu gibi üretimini en fazla artıran ülke 
oldu. Böylelikle, Türkiye, Dünya çelik 
üretimi sıralamasında 8. sıradaki yeri-
ni daha da sağlamlaştırdı. Söz konusu 
dönemde, Brezilya ise yüzde 8.5 üretim 
artışıyla Türkiye’den sonra üretimini en 
fazla artıran ikinci ülke oldu.

Kamu İhale Kurumu (KİK), Yapım İşleri 
İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde 
değişikliğe gitti. Buna göre; ihale 
dökümanının, zorunlu teknik nedenler 
dışında, yerli makine, malzeme ve 
ekipmanın kullanılmasını sağlayacak 
şekilde hazırlanması şartı getirildi.   

Çelikte 2017 yılı Ekim ayı dış ticaret 
verilerine göre, aylık ihracat, miktar 
yönünden yüzde 0.6 azalarak 1 
milyon 414 bin ton, değer yönünden 
ise yüzde 22.8 oranında artış 
göstererek 1 milyar 147 milyon dolar 
seviyesinde gerçekleşti.

Yapım işlerine yerli düzenleme

ASTOP Ödülleri sahiplerini buldu 

Çelik ihracatında değer arttı

Malzemelere ilişkin, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından, makine 
ve ekipmanlara ilişkin Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
belirlenen ve Kurum tarafından ilan 
edilen listede yer alan ihale konusu 
işte kullanılacak makine, malzeme ve 
ekipmanın yerli malı olması zorunlulu-
ğu getirildi. 
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OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kü-
melenmesi 3. Olağan Genel Ku-
rul Toplantısı OSTİM OSB Kon-

ferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel 
Kurula; Ankara Sanayi Odası (ASO) 
Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 
Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu Başka-
nı Nurhan Kaya ve küme üyeleri katıldı. 

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı du-
ruşuyla başlayan toplantı, açılış konuş-
malarıyla devam etti. 

“Geri dönüşüm tesisi kurmayı 
planlıyoruz” 
Genel Kurulun açılış konuşmasını ger-
çekleştiren OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Yönetim Kurulu Başkanı Akman Kara-
külah, kümelenmenin tarihçesiyle ilgili 
bilgi verdi.  

Akman Karakülah, geçen dönemde An-
kara Kalkınma Ajansı ile bir adet Kauçuk 
Geri Dönüşüm Projesi tamamladıklarını 
anlattı. Proje çıktısı olarak, ticari bir iş-

letme kurmaları gerektiğini ifade eden 
Karakülah, “İlerleyen zamanlarda atıkla-
rımızı değerlendirmek üzere bir geri dö-
nüşüm tesisi kurmayı planlıyoruz.” dedi. 

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından des-
teklenen URGE projeleri hakkında bilgi 
veren Karakülah, ilk URGE projesini 
tamamladıklarını ikinci projesinin de de-
vam ettiğini belirtti.

Mesleki ve dış ticaret eğitimleri düzen-
lediklerini de aktaran Karakülah, “Mes-
lektaşlarımızın dış ticaretini, ihracatını 
geliştirmek üzere çalışmalarımız devam 
edecek. Bunun yanı sıra toplu alım proje-
miz var. Hepinizin bildiği gibi ülkemizde 
kauçuk üretimi yok tamamı yurt dışına 
bağlı bununla ilgili yurt dışındaki ülkele-
ri ziyaret ettik.” bilgisini paylaştı.

“Rakipleriniz OSTİM’de değil 
dünyanın öbür ucunda”
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın, bölgede başlatılan küme-
lenme çalışmalarının başlangıcı hakkın-
da hatırlatmalarda bulundu. Firmaların 
daha öncesinden birbirlerini tanımadık-
larını ve birbirleriyle rekabet ettiklerini 
vurgulayan Orhan Aydın, “Aslında ra-
kiplerimiz OSTİM’in falanca sokağında 
değil dünyanın öbür ucunda. Peki, ne 
yapalım? Bunun yolu yöntemi; bir araya 

gelelim. Önce birbirimizle bir tanışalım, 
dost olalım, eksiklerimizi tamamlayalım 
sonra bu birlikteliğimizi bilim insanlarıy-
la, üniversiteyle yan yana getirip tamam-
layalım. Bu da yetmiyor aynı zamanda 
kamu kurumlarına anlatmak için bir 
mekanizma kurmamız lazım. İşte bunun 
adına da küme diyoruz.” dedi.

Üretimin ve üreticinin önemine de te-
mas eden Aydın, “Ranttan para kazanan 
insanların, efendim haksız kazanç elde 
eden insanların, faiz ile geçinen insanla-
rın felsefesi ayrı, üretim yapıp, emek sarf 
edip, yaptığı emeğin karşılığını alan in-
sanların felsefesi ayrı. Dolayısı ile üreten 
insanların, tolumun sorunlarına da sahip 
çıkacağına ben çok inandığım için onlara 
hizmet etmekten dolayı da memnuniyet 
duyuyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Hızlı gelişti

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, OSTİM 
Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi’nin 
az zamanda çok mesafe katederek hızlı 
bir gelişmeyi başardıklarını dile getirdi. 

Kümelenme faaliyetlerinin kurumsal ya-
pısı olduğunu belirten Özdebir, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Aynı sektörden veya 
birbirine yakın sektörden olan insanların 
bir araya gelip sohbet edebilmeleri son 
derece önemli bir şey. Orada; piyasayla 

ilgili gerek teknolojiyle ilgili gerek gün-
lük hayatınızla ilgili birçok bilgiyi pay-
laşma fırsatınız oluyor. Sadece bu fayda 
bile bence bu işleri yapmaya değer. Or-
han Bey bu kümeler vasıtasıyla yalnız 
OSTİM’de değil tüm Türkiye ye rehber 
olmuş, marka olmuş bir isim. Gerçekten 
kendisine çok teşekkür ediyorum en son 
5G ile yapmış olduğu çalışmayı da takip 
ediyorum.  Fevkalade bir çalışma.”

“Örnek aldığımız çalışmalara 
rastladık”
Kauçuk Derneği Başkanı Nurhan 
Kaya, OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi’nin başarılı çalışmalara 
imza attığını vurguladı. Kaya, “Yakla-
şık 30 yıllık Kauçuk Derneği yönetimi 
çalışmalarında dahi örnek alacağımız ça-
lışmalara rastladık. Kendilerini kalbimle 
selamlıyor. Saygılarımı sunuyorum.” 
dedi.

Kauçuk Derneği olarak temel prensip-
lerinin sektörün örgütlenmesi olduğunu 
ifade eden Nurhan Kaya, bu bağlamda 
Ankara’nın başarılı olduğunu dile getirdi.  

Açılış konuşmalarının ardından Divan 
Kurulu teşkil edildi.  Divana; ASO Yö-
netim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, 
OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Aydın ve üye firma temsilcisi Zey-
nep Tülin Yılmaz seçildi.

OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelen-
mesi Koordinatörü Dr. Kayhan Olanca, 
2016-2017 yıllarına ait küme faaliyet ra-
porunu sundu. Kümenin ilk URGE Pro-
jesini başarıyla tamamladıklarını anlatan 
Olanca, ikinci URGE Projesine başla-
dıklarını bu proje kapsamında da eğitim 
ve danışmanlık faaliyetlerinin ağırlıklı 
olacağını vurguladı. Faaliyet raporu oy 
birliğiyle ibra edildi.

Gökçek Makine A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Adem Gökçek, firmasının ba-
şarı hikayesini paylaştı. OSTİM Vak-
fı Müdürü Gülnaz Karaosmanoğlu da 
Anadolu Kümeleri İş Birliği Platformu 
(AKİP) çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Karaosmanoğlu, AKİP İcra Kurulu’nda 
görev alan OSİTM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi yöneticilerine de teşekkür 
etti. 

KAUÇUK KÜME GÜVEN TAZELEDİ
OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi 23 Aralık 2017 Cumartesi 
günü gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı ile yeni yönetim 
kurulunu belirledi. Küme 2018 
yılı çalışmalarını yeni yönetimle 
gerçekleştirecek. 

Genel Kurul’da yapılan seçimde 
OSTİM Kauçuk Teknolojileri 
Kümelenmesi Yönetimi şu firmalardan 
oluştu: Babacan Kauçuk, Gülhan 
Yedek Parça, Özdekan Kauçuk A.Ş., 
Natural Kauçuk, Özdekan Kauçuk 
Mustafa Korkmaz, Ören Kauçuk, 
Emin İpek Kauçuk, Erdal Kauçuk, 
Bimbo Otomotiv, Tambursan ve Zafer 
Kauçuk.

Denetim Kuruluna seçilen firmalar 
de şöyle: Demiriz Endüstri, Akyol 
Nalburiye ve Öner Kauçuk. 

Akman  Karakülah Nurettin Özdebir Nurhan Kaya

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi, 
İstanbul Yeşilköy, CNR Expo’da 
düzenlenen İstanbul Health Expo 5. 
Hastane Donanımları, Medikal Cihaz ve 
Bütünleşik Sağlık Hizmetleri Fuarı ve 3. 
Uluslararası Bütünleşik Sağlık ve Bakım 
Kongresi’ne katıldı.

T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK), Sosyal Hizmetler 
Dernekleri Federasyonu (SADEFE), Özel 

Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği 
(OHSAD) tarafından desteklenen Fuar, 5 
bin kişinin üzerinde sağlık profesyonelini 
ağırladı.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi’de 
fuar alanındaki standında yerli ve 
yabancı ziyaretçilere küme üyelerini ve 
kabiliyetlerini tanıttı. Standı ziyaret eden 
katılımcılara Kümelenme hakkında bilgi 
verdi.

OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi 

üyelerinden TEKNOMAR Ltd. Şti. ve 
EMS Mobil Sistemler A.Ş.’ de fuara 
stantlı katılım sağladı.

Türk medikal sanayinin önemli buluşması
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Kadir Bey, iş hayatına nasıl 
başladınız? Firmanızı ne zaman 
kurdunuz?
11 yıl turizm alanında çalıştım. Sektö-
re 2006 yılında Temelli’ de bir fi rmada 
dış ticaret müdürü olarak adım attım. 
Bu fi rmada eğitimimi tamamladıktan 
sonra 2010 yılında Globmac’ı 150 m2 
bir alanda kurduk. Hedefi miz ihracattı. 
Çünkü yurt dışındaki tecrübelerimiz bize 
bu fi rmada biraz daha ivme kazandırdı. 
Sektöre ve pazarlamaya hakimiz. Bugün 
50 çalışanımız, 28 ülkeye de ihracatımız 
var. Üretimimizin yüzde 10’u Türkiye, 
yüzde 90’ı yurt dışıdır.  Dünyanın hemen 
hemen her ülkesinde Globmac’ın artık 
bir isim çağrıştırdığını görüyoruz. 
Sabırlı olduk… Her zaman politikamız 
şu oldu: İyi bir muhasebe, iyi bir avukat 
ve olması gereken insan hayatında iyi 
bir doktor. Bunlar kendimce saptadığım 
ideallerimdi. Bir markalaşmayı nasıl ya-
ratabilirsin? Marka ne demek? Sadece 
kurumsallığı okumamak lazım. Yoksa 
ben bu sektörü biliyorum, bu pazarlama-
yı biliyorum deyip koltuğa yaslanmak mı 
gerekir? Bunların hiçbirini yapmadık, ta-
bandan başladık. İyi bir muhasebeyi kur-
duk, sonrasında şirketin teamüllerini ve 
kanunları; nerede nasıl oturtabiliriz diye 
iyi bir avukatla çalıştık ve arkasından da 
bu işi sağlıklı bir şekilde ilerletmek içinde 
elimizden gelen bütün çabayı sarf ettik. 

Firmamızın artık dünyada bu sektörde ilk 
on marka içerisinde olduğunu, hem ka-
tıldığımız fuarlarda hem de çevremizden 
gelen güzel haberler sayesinde duyuyo-
ruz. Bu da bize tecrübe kazandırıyor ve 
bu işe biraz daha profesyonel bakmamızı 
sağlıyor. Tesislerimiz şu an 4.500 m2 ka-
palı ve 2.500 m2 açık alanda kurulu. 

“YURT DIŞI PAZARINDAN HİÇBİR 
ZAMAN KOPMADIK”
Bunu nasıl sağladınız?
Arkasında iyi bir ekip çalışması var; asla 
inkar edemeyiz. Bir fi rmayı tek başına bir 
kişi asla yürütemez. Her şeyi bilmek; her 
şeyin üstesinden gelmek demek değildir. 
Biz iyi bir noktada iyi bir başlangıç yap-
tık, bunun da devamını getirmek için yurt 
dışı pazarından hiçbir zaman kopmadık. 
Yaklaşık 15-16 ülkede sektörümüzle il-
gili olan bütün fuarları, teknolojiyi ya-
kından takip ediyoruz. Ar-Ge bölümü 
oluşturduk. 
Globmac’ın faaliyet alanlarından 
bahseder misiniz?
Projelendirilmesi, kurulum, eğitim her 
şey dahil; beton, parke ve bims yapı ele-
manlarını imal eden makineleri yapıyor, 
tesisleri devreye alıyoruz. En küçük tesi-
simiz yaklaşık 5 bin m2, en büyük tesi-
simiz ise 15 bin m2 alanda icra ediliyor. 
Bunlar teferruatlı tesisler ve bize ciddi bir 
imalat yükü var. Bunun arkasında dura-
bilmek de için sağlam bir Ar-Ge depart-
manına sahibiz.  Projeleri tek tek analiz 
ederek gerçekleştiriyoruz. Sadece bir 
kaynak atıp, üzerine boya atıp tamam biz 
makine yaptık demiyoruz. Bu işi, pazar-
da söz sahibi olabilmek için bütün avan-
tajlarını ve dezavantajlarını göz önünde 
bulundurarak sürdürüyoruz. Yurtdışı 
işlerde kendimize rakip olarak gördüğü-
müz tek ülke Almanya. 

“SABIRLI OLMAK ZORUNDAYIZ”
Yurtdışı rekabette zorlandığınız 
konular var mı?
Almanların ve Avrupalıların bulunduğu 
ekonomik şartlarla sektöründeki aldığı 
desteklerle Türkiye’deki Kazan Kereste-
ciler’ deki bir iş adamının veya bir ima-
lathanenin aldığı destek aynı değildir bel-
ki de. İmalat sektörü çok farklı. Rakamlar 
yüksek; rafta duran bir malı satmadığı-
mız, siparişe dayalı olduğumuz için bek-
lemek ve sabırlı olmak zorundayız. 
KOBİ’lerde kurumsallaşmayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Kurumsallaşmak demek; kapıya bir gü-
venlik görevlisi, girişe sekreter koyup, 
iyi bir araba alıp, dış görünüşü düzenle-
mek değildir. Buna kurumsallaşma diye-
meyiz biz. Kurumsallaşmanın bir kitabı 
var. Bunu devlet zaten yazmış; şunu şunu 
yaparsan, muhasebenden içerideki sto-
kuna kadar veya bu işin olması gereken 
resmi bütün işlerini düzgün yaparsan 
kurumsallaşma olur. Kurumsallaşmayı 
aşağıda imalatı çeviren birine verip, sen 
bu şirkette kurumsallaşma yap dediğin 
zaman farklı algılar ortaya çıkıyor.
Türkiye’de sanayici olmak ne demek?
Türkiye’de sanayici olmak, bana göre 
çile çekmek demektir. Kurda, iadeleri-
mizde sıkıntılarımız var. İhracat yaptığı-
mızda KDV iadesi almaya çalışıyoruz ve 
bu önümüze çok ciddi kriterleri getiriyor. 
Her şeyimiz dört dörtlük ama iademizi 
almaya geldiğimizde en iyi ihtimalle 4-5 
ay bekliyoruz. 
Devletimi, ülkemi çok seviyorum. 
2016’da yaşadığımız 15 Temmuz hain 
girişiminin ertesi günü işe geldik, sabah-
leyin bir toplantı yaptık. Yatırımlarımız 
var… Ne yapacağımıza karar vermemiz 
lazım. Disiplinli, sağlam fi rma olduğu-
muz için bunun altından kalkmayı bildik 
ve kalktık da. 
15 Temmuz’dan 15 gün sonra dünya, 
ciddi anlamda demokratik bir ülke oldu-
ğumuzu gördü. Bu melun kalkışmanın 
akşamında meydanlardaydık. Sabahında 
işimizin başına geldik. Ülkemize, de-
mokrasimize güveniyoruz… 2017 nasıl 
geçti derseniz? Benim için muazzam 
geçti. Neden iyi geçti derseniz; güçlü bir 
ekonomi ortaya çıktı.

“NEREDEN BAŞLAYACAĞIMI 
BİLİYORDUM”
Sizin gibi iş kurmak isteyenlere 
tavsiyeleriniz?
Emin olun; sakinleştiğimiz, doğru, düz-
gün iş yaptığımız zaman başarılı oluruz. 
Diğer türlü bizim hırsla işimiz yok. Ben 
hırsla bir iş yapmadım, oturdum bu işin 
artısını eksisini düşündüm. Herkesin ha-
yatında bir imtihan noktası var. Biz bu 
işte tüm birikimimizi kaybedebilirdik. 
Yani nereden başlayacağımı biliyordum. 
Ciddi anlamda orada bir tecrübe kazan-
dım eski fi rmamda; onlar bana bu işi öğ-
rettiler, onların sayesinde belki bu sektör 
benim elime meslek oldu. Ama benim 
bundan sonra bizim gibi bu işe girmek is-
teyen arkadaşlara tek söylemem gereken; 
iyi bir fi nans yapısı oluştursunlar ve iyi 
bir fi zibilitenin ardından adım atsınlar. 
Hedefl eriniz?
Devletimiz destekler veriyor sağ olsun; 
ihracat yapan fi rmalara bu desteklerini 
artırırsa iddialı konuşuyorum; fi rmamı 
dünyada ilk sıraya taşırım. Bununla ilgi-
li sıkıntım yok. Biz Almanların yaptığı 
makinanın aynısını yapabiliriz ama bunu 
yapabilmemiz için şu anki bulunduğu-
muz şartların da biraz daha iyileştirilmesi 
lazım. Devlet kredi veriyorsa, ihracat fi r-
malarına biraz daha esneklik gösterilmesi 
lazım.
İş ve İnşaat Makinaları 
Kümelenmesi’nin fi rmanıza ne gibi 
yansımaları oluyor? 
2014 yılında girdik İŞİM’e. Dış ticaret 
süreçlerinde; fuarlarda ve dış seyahat-
lerde bizzat yardımcı oluyorlar.  Sonuçta 
İŞİM kümesi bir kurum, devletle bire bir 
bağlantılı olan bir kanal. Bu yönü iyi de-
ğerlendirmek lazım.

İŞİN SIRRI İYİ BAŞLANGIÇ VE İHRACATTA

28 ülkede anahtar teslim tesis kuran başarılı iş adamı, firmasını dünya markası yaptı

Kadir Gedik, yaşı genç, tecrübesi 
yüksek olan girişimcilerden... Gedik’in, 
turizm sektörü ile başladığı çalışma 
hayatı, sanayiye adım atmasıyla farklı 
bir kulvara yelken açmış. 2006’da 
bir firmada başladığı yöneticilik 
görevi ona; hem eğitim imkanı hem 
de kurumsal bir marka oluşturma 
düşüncesini kazandırmış. 

2007’de beton, parke ve bims yapı 
elemanlarını imal eden makineleri 
yapan, tesisler kuran Globmac’la 
başarı yolculuğuna çıkan Gedik, ekip 
çalışmasının ve ihracatın önemine 
işaret ediyor. 

Sektörde dünyanın önde gelen 
markalarından biri olduklarını dile 
getiren ve bugün 28 ülkeye ihracat 
gerçekleştirdiklerinin altını çizen 
Kadir Gedik, “Bir firmayı tek başına bir 
kişi asla yürütemez. Her şeyi bilmek; 
her şeyin üstesinden gelmek demek 
değildir. Biz iyi bir noktada iyi bir 
başlangıç yaptık, bunun da devamını 
getirmek için yurt dışı pazarından 
hiçbir zaman kopmadık.” dedi. 

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi’nin üyesi Globmac, projelendirilmesi, kurulum, eğitim her 
şey dahil; beton, parke ve bims yapı elemanlarını imal eden makineleri yapıyor, tesisleri devreye 
alıyor. 50 kişinin çalıştığı, ağırlıklı olarak ihracat yapan firma dünyada ilk 10 üretici arasında.

İŞİN SIRRI İYİ BAŞLANGIÇ VE İHRACATTA

Kısa sürede büyük bir başarı hikayesine 
imza atan Kadir Gedik, “Ben hırsla bir iş 
yapmadım, oturdum bu işin artısını eksisini 
düşündüm. Herkesin hayatında bir imtihan 
noktası var. Biz bu işte tüm birikimimizi 
kaybedebilirdik. Yani nereden başlayacağımı 
biliyordum.” dedi.

üyesidir.

"Yıllarca turizmde çalıştım. Oturayım, 40 
yıl da düşüneyim inanın böyle bir sektö-
rün içerisinde kendimi bulmak bana da 
biraz tuhaf gelirdi. Risk almak istedim. 
Sadece işçi çalıştırmayla ve aşağıdaki işi 
yönetmeyle bitmiyor. Her noktada en ufak 
sorumluluğu bize ait."
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Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın, ge-
leneksel hale getirdiği elbise ve kırta-
siye dağıtım töreni 30’ncu yılına girdi. 
Vakıf ve paydaşları, her yıl olduğu gibi 
2017-2018 öğretim yılında da mesleki 
eğitim merkezlerinde eğitim gören bin 
500 çırak öğrenciye elbise ve kırtasiye 
malzemelerini takdim etti. 

Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı’nın Eği-
tim merkez binasında gerçekleşen tö-
rene Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri 
Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı 
V. Süleyman Akgül, Yenimahalle İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Gül, OS-
TİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, Anadolu OSB Başkanı Hüseyin 
Kutsi Tuncay, İÇASİFED Başkanı Meh-
met Akyürek, YOYAV Başkanı İbrahim 
Ateş, ORSİAD Başkanı Nedret Yener 
ile çok sayıda sanayici, eğitimci ve STK 
temsilcisi katıldı.

İstihdam şansları daha fazla
Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başka-
nı İbrahim Karakoç, mesleki ve teknik 
eğitimin önemine vurgu yaptı. Çıraklık 
okullarının mesleki ve teknik eğitim 
sistemi içinde önemli ve avantajlı ol-
duğunu belirten Karakoç, bu okulların 
meslek lisesine göre istihdam şansının 
yüzde 100 olduğunu kaydetti. 

Çıraklık ve mesleki eğitim sisteminin 
önemine işaret eden Karakoç, siste-
min bu yıl 6764 sayılı Kanunla yeniden 
düzenlendiğini ve bu sistemin zorunlu 
eğitim sistemine dahil edildiğini söyle-
di. Karakoç, “Bu gençlerimizin bugü-
ne kadar çıraklık okullarını bitirdiğinde 
kalfalık, ustalık belgesi alıyordu. Bu 
kanunla bundan böyle diploma alacak-
lar ve gerekli şartları yerine getirmeleri 
halinde üniversite yolu açılacak.” dedi.

Vakfın 30 yıldır hizmetlerine eksiksiz 

devam ettiğini dile getiren Başkan Ka-
rakoç, “Ülkemizin ve geleceğimizin te-
minatı gençlerimiz için tüm gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz.” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih 
Metin, toplumun her kesiminin, 

özellikle iş dünyasının fikirlerini ala-
rak çalışmalarını şekillendirdiklerini 

anlattı. Metin, “Özel sektörümüzün 
her temsilcisinin çalışmasıyla Türkiye 
ekonomisi son 15 yıldır sürekli büyü-
yen, gelişen ve büyüklükte dünyada 
17’nci sıraya çıkmış, satın alma pari-
tesinde de 13’üncü sırada olan bir ülke 
haline gelmiştir.” değerlendirmesini 
yaptı.

Üçüncü çeyrekte Yüzde 11.1 olarak 
gerçekleşen büyüme rakamlarına işa-
ret eden Metin, ülke olarak bu rakam-
ların üzerine çıkmak için katma değeri 
yüksek ürünlere geçmenin zorunlulu-
ğuna vurgu yaptı. 

İhracat desteklerine de değinen Fatih 

Metin, “Bir üreticimizin ‘ben ihracat 
yapmak istiyorum’ demesi yeterli, on-
dan sonra attığı her adımı biz bakanlık 
olarak destekliyoruz. Pazar araştırma-
sı, belgelendirme masrafı, tanıtım gi-
derleri, URGE, eğitim gibi konularda 
da destek oluyoruz. Biz Ekonomi Ba-
kanlığı olarak dünyada oyuncu olmak 
isteyen her firmamızın elinden tutuyo-
ruz. 2018 bütçemizde ihracatı destek-
lemek adına 4 milyar TL ayırdık. 2017 
sonunda 3 milyar TL’lik desteği ihra-
catçımıza vermiş olacağız.” bilgisini 
paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 
(TAI) ve Orta Doğu Teknik Üni-

versitesi (ODTÜ) arasında ‘Very-Light 
Aircraft (VLA)’ (Çok Hafif Uçak) Geliş-
tirilmesine Yönelik Bağımsız Araştırma 
Geliştirme (BARGE) Projesi” kapsamın-
da sözleşme imzalandı.

Proje sözleşmesini ODTÜ rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Verşan Kök ve TAI Genel 
Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil imzaladı. 
Kotil, “Geleceğin projeleri için mühendis 
ihtiyacımızı karşılamak üzere üniversite 
ortaklıklarımıza çok önem veriyoruz. Bu 
proje ile birlikte ilk deneyimler kazanıla-
cak ve Türkiye’deki havacılık çalışmala-

rına uzman gençler yetiştirilecek.” dedi.

Proje ile üniversite ve sanayi iş birliğinin 
geliştirilmesi başta olmak üzere, savunma 
sanayi ve havacılık sektöründe istihdam 
edilecek, öğrenime devam eden mühen-
dislik bölümü öğrencilerinin uçak tasa-
rımı, üretimi, montajı, yer ve uçuş testi 
alanlarından yetiştirilmesi amaçlanıyor. 
TAI ve ODTÜ arasında imzalanan anlaş-
mada öğrencilerin tasarım faaliyetlerine 
eğitimleri sırasında başlaması ve tasarım-
larının ürüne dönüştürülmesi sağlanacak. 
Böylece, öğrencilerin uçak tasarımı ile 
havacılık sektörüne de özendirilmesinin 
önü açılacak.

TAI’DEN REKABET 
GÜCÜNE TEKNOPARK 
TAKVİYESİ
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş. (TAI), ürünlerinin rekabet 
gücünü artıracak nitelikli uygu-
lamaların yapılacağı merkezi 
Teknopark İstanbul’da açtı. 

Şirketin öncelikli projelerinin 
istenilen zamanda geliştirilmesi 
ve bitirilmesi hedeflenen merkez, 
aynı zamanda Ar-Ge ve inovas-
yon çalışmalarıyla da projelere 
katkı sağlayacak.

2.600 metrekarelik alanda faaliye-
te geçen Teknopark İstanbul açılı-
şına, TAI Yönetim Kurulu Başkanı 
Prof.Dr.Oğuz Borat, Genel Müdür 
Doç.Dr.Temel Kotil ve Teknopark 
İstanbul Müdürü Kemal Fidan-
boylu katıldı.

Türkiye’nin seçkin üniversiteleri-
nin mühendislik fakültelerinden 
mezun personelin çalışacağı mer-
kez ile TAI’nin geliştirme projeleri-
ne artı değer sağlanacak.

Usta-çırak geleneği 30’ncu yılında

2018 ihracat desteği 4 milyar TL

ODTÜ tasarlayacak TAI uçuracak

Avrupa’da faiz oranları sabit kaldı
İngiltere Merkez Bankası (BOE), faiz 
oranlarında ve varlık alım hedefinde 
değişikliğe gitmedi. BOE tarafından 
yapılan açıklamaya göre, faizlerde 
değişikliğe gidilmeyerek yüzde 0,50 
seviyesinde sabit bırakıldı. Diğer 
yandan Avrupa Merkez Bankası (AMB) 
yaptığı toplantı sonrası yayınladığı 
yazılı açıklamada, faiz oranlarında bir 
değişikliğe gitmeyerek politika faizini 
yüzde 0, marjinal borç verme faizini 
yüzde 0,25 ve mevduat faizini eksi 
yüzde 0,40’da sabit bıraktığını açıkladı. 

ABD kamu harcamasıyla 
büyümeyi destekledi
ABD Ticaret Bakanlığı, daha önce 
yüzde 3,3 olarak açıklanan üçüncü 
çeyreğe ait yıllık bazlı büyüme 
oranının yüzde 3,2’ye revize edildiği 
bildirildi. Yapılan aşağı yönlü revizede, 
kişisel tüketim harcamalarındaki 
revizenin etkili olurken, kişisel tüketim 
harcamalarındaki aşağı yönlü revizenin 
bir kısmı, kamu harcamaları ile telafi 
edildi. ABD ekonomisi yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 3,1’lik büyüme 
performansı sergilemişti.

Japonya’da enflasyon beklentisi
Japonya Merkez Bankası (BOJ) 
yaptığı son toplantıda, ekonomiden 
gelen büyüme sinyallerine rağmen 
para politikasını ve faiz oranlarını 
değiştirmedi. Para politikasında 
değişiklik yapılmaması, enflasyonun 
hala yüzde 2 hedefinden uzak olması 
nedeniyle ekonomiye verilen desteğin 
kısılması için acele edilmeyeceğinin 
işareti olarak algılandı. BOJ Başkanı 
Haruhiko Kuroda, “Sıkılaşan 
istihdam piyasası ve ekonomideki 
toparlanmaya rağmen, enflasyon hala 
zayıf seyrediyor. İnanıyoruz ki, firmalar 
fiyat alışkanlıklarını kademeli olarak 
güçlendirecek, bu da enflasyonu 
hızlandıracak.” dedi.

KISA KISA

Türkiye Genç İşadamları Derneği 
(TÜGİAD) Ankara Şubesi’nin, 
düzenlediği Ekonomi Toplantısı’na 
katılan Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Fatih Metin, “2018 bütçemizde 
ihracatı desteklemek adına 4 milyar 
TL ayırdık.” dedi.
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YOYAV’ın geleneksel hale gelen 
Yoksullarla Dayanışma Haftası 
bu yıl 25. kez düzenlendi. Vakıflar 

Bankası Genel Müdürlüğü’nde açılışı ya-
pılan 25. Yoksullarla Dayanışma Haftası, 
destekleyici ve iş birliği 39 kurum ve ku-
ruluş tarafından gerçekleştirilen etkinlerle 
tamamlandı.
25. Yoksullarla Dayanışma Haftası kap-
samında OSTİM Organize Sanayi Böl-
ge Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde; İleri 
Teknoloji Dünyasında İnsan Olmak Sana-
yi 4 – Yoksulluk 0 Mümkün mü? Konfe-
ransı düzenlendi.
OSTİM Vakfı Müdürü Gülnaz 
Karaosmanoğlu’nun moderasyonunu yap-
tığı Konferansta; OSTİM Yönetim Kurulu 
Başkanı Orhan Aydın, Niçin Üretiyoruz? 
Neye Hizmet Ediyoruz? Gazi Üniversitesi 

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özdemir, 
İnsanca, İnsanlarca, İnsan İçin Teknoloji 
ve Gazeteci, yazar Ali İnandım da Yok-
sulluk Hallerimiz başlıklarında birer su-
num gerçekleştirdi. 

“Yardımda yarışanların 
tamamı kazanır”
YOYAV Genel Başkanı Dr. İbrahim Ateş, 
yardım edenler ya da yardımda yarışanla-
rın diğer yarışanlar gibi kaybedenleri ol-
mayan bir yarışta bulunduklarını hatırlattı. 
Ateş, “Diğer yarışların önde gidenleri, 
dereceye girenleri kazanır. Ama yardımda 
yarışa katılanların tamamı kazanır. Bu ya-
rışta kaybedenler olmaz.” dedi.

Üretim temelli eğitim
Doç. Dr. Selçuk Özdemir, İnsan için Tek-
noloji başlığında, icatların ve teknolojik 
gelişimlerin sağladığı üstünlükleri anlattı. 
Sanayi 4.0’ın doğrudan eğitimle ilgili bir 
kavram olduğunu savunan Selçuk Özde-
mir, “Mars’a gidecek teknolojiyi bulduk 
ama hala burada aç insanlar var. Burada 
bir çelişki yok mu? Çünkü ne yazık ki 
aç insanlar, teknolojiyi yapan insanların 
umrunda bile değil. O yüzden biz hep 
üretenler tarafında, düşündüğümüzü ya-
pabilenler tarafında olmamız için çocuk-
larımızı mutlaka sadece düşünmeye değil 
düşündüğünü üretmek üzere, üretim te-
melli hayallerini hayata geçirebilecekleri 

bir eğitim süreci içinde hızlıca eğitmek 
zorundayız.” görüşünü paylaştı.

“Yoksulluğun sebebi varsıllar”
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Aydın, bütün dünyanın yoksulluğu azalt-
maya çalıştığını ancak yoksulluğu artıran 
etmenlerin daha etkin olduğunu anlattı. 
Dünyada aç insan sayısının 823 milyon 
olduğunu vurgulayan Aydın, buna karşı-
lık aşırı kilolu insan sayısının da 1 milyar 
652 milyon olduğunu dile getirdi.
Dünyada yılda 6 milyon çocuğun açlıktan 
öldüğüne dikkati çeken Aydın, “Dünya-
daki açlık ve sefaletin nedeni yoksulları 
doyuramadığımızdan değil! zenginleri 
doyuramadığımızdan. Yoksulluğun se-
bebi farklı, yoksul insanlar değil sebebi. 
Varsıllar, yiyenler, varlığı olanlar, sorun 
onların sorunu öbürlerinin değil. Çünkü 
onlar öbürlerinin elinde ne varsa alıyorlar. 
Ve yetersiz üretme değil adaletsiz tüket-
me.” değerlendirmesini yaptı.

Dayanışma ruhu hatırlatılmalı
Gazeteci, yazar Ali İnandım, devlet idare-
lerinin en temel kuralının adil ve erdemli 
yönetim olduğunu dile getirdi. Yoksulluk-
la ilgili, eğitimi en temel öğe olarak gördü-
ğünü ifade eden İnandım, toplumumuzda 
geçmişten gelen dayanışma ruhunun tek-
rar hatırlatılması ve gündeme getirilmesi 
gerektiğini vurguladı.

“Sen bu tribüne çıkma!”
Bir arada olan ve üretenlerin ayakta ka-
lacağını vurgulayan İnandım, “Geride 
kalmak, vasat olmak, ortada olmak bizim 
ruhumuza aykırı. Biz zaten şu anda dün-
yada pek çok uluslararası çelişmenin için-
deysek, bu sebeple. Sen orda dur diyorlar, 
ortada dur, sen buraya gelme, sen bu tri-
büne çıkma! Biz diyoruz ki; artık buradan 
sıkıldık, bu tribüne çıkmak zorundayız. 
Başka türlü ayakta kalamayız, başka türlü 
de varlığımızı koruyamayız gelecek yeni 
kurulan dünyada.” vurgusunu yaptı. 

Yoksullara Yardım ve Eğitim 
Vakfı (YOYAV) 25.’sini düzenlediği 
Yoksullarla Dayanışma Haftası 
kapsamında OSTİM Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü’nde Sanayi 4 
Yoksulluk 0 Mümkün mü? Konferansı 
düzenledi. Konferansta, geride 
kalmanın, vasat olmanın, ortada 
olmanın toplum olarak ruhumuza 
aykırı olduğuna işaret edildi. 

    Geride kalmak ruhumuza aykırı












