
Kötümser bir tablo çizdim belki ama aslında çizdiğim tablo kötümser bir tablo değil. Biraz önce 

diğer değerli hocam ‘İnovasyon tetikçilerine ihtiyaç var’ dedi. Aynı şeyi yaptığını 

düşünüyorum bunun bir tetikleme olduğunu düşünüyorum. Ben Antalya’dan biraz önce geldim 

ve bu konuşmadan hemen sonra tekrar Antalya’ya döneceğim. Bu toplantı bana bir şey 

hatırlattı. Biraz önce Orhun hocam da söyleyince bunu dillendirerek başlamak istiyorum 

konuşmama. Bir keresinde Ankara’ya gitmiştim. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir 

toplantısı vardı ve çok az zamanım vardı. Konuşmaya da çalışamamıştım. Arkadaşlarımız bana 

kısa bir konuşma hazırlamışlardı ama konuşmayı da okumadım. Aslında oraya niye gittiğimi 

de bilmiyorum ama okuyup döneceğim Antalya’ya. İçime de bir türlü sinmiyor okuyup da 

dönmek. Akabinde hemen şöyle köşede bir görsel var diyor ki ‘2023, ilk 10 ekonomi, 500 

milyar dolar ihracat.’ Kafam o görsele takıldı ve bunu hakkında bir şeyle söylemek istiyorum 

ama konu başka. Dinleyicilere dedim ki ‘Kusura bakmayın size saygısızlık olmasın ama ben 

konuşmamı hazırladım ama izin verirseniz bunu okumayıp kafama takılanlar ile ilgili 2 kelam 

edeyim.’ Dedim ki ‘2023, ilk 10 ekonomi, 500 milyar dolar ihracat imkânsız.’ Ben inşaat 

mühendisiyim, matematikte bir ihtimal varsa ben ona imkansız demem. Neden imkansız 

diyorum çünkü elimde matematik verileri var. Türkiye cari açıkla uğraşan bir ülkedir. Biraz 

önce hoca söyledi %80 falan sektörde ithalata bağlıyız. Ortalamasında da yaklaşık olarak %70 

ile ithalata bağımlılığımız. İlk 10 ekonomi olabilmemiz için Hindistan’ı geçmemiz gerekiyor. 

Bu imkânsız çünkü bu hedefin gerçekleşmesi için bizim yılda %18 büyümemiz gerekiyor. Biz 

%3,5 büyürken 35 milyar dolar cari açık veriyorsak %8 büyürken 65 milyar dolar cari açık 

veririz. %18 büyürken 170 milyar dolar cari açık vermek zorunda kalırsak toplamda 1 trilyon 

170 milyar doları cari açığı 2023’e kadar nasıl finanse edeceğimizi ben bilmiyorum, bende 

bunun matematiği yok.  

Bu politika mevzusu değil. Organize sanayi bölgesi iş adamları ya da sanayicileri bir 

eleştirisinde politika ve siyaset yapmazlar. Konuşmalarını yozlaştırmak için birileri onları 

politika ve siyaset yapmakla suçlarlar. İşadamı politika ve siyaset yapmaz o arenaya çekmek 

kimlerin işine geliyorsa bunu böyle ifade edebilirler. Neden yapmazlar? Çünkü işadamları kar 

ilişkisi içerisindedirler. Politika ve siyaset kar ilişkisini doğurmaz. Dolayısıyla işadamları 

politika ve siyaset yapmazlar o bilgi alanına geçmek istemezler. 

Şu ‘milli’ kelimesiyle ben çok alakalıyım. Milli kelimesinin kullanılması için bir şeyin mutlaka 

evrensel olması gerekir. Evrensel olmayanın milli olmasından bahsedilmez. Bugün yerli 

malından bahsetmek bana göre tamamen anlamsız kalmıştır. Yerli malı diye bir şey yok. Artık 

evrensel mal diye bir şey vardır. Bu bilinci de değiştirmemiz gerekiyor. Yani sürekli bir yerli 

malı sohbeti yapmamızın da çok anlamı olmadığını düşünüyorum. Evrensel anlamda eğer bir 

şeyleri kat edebilirsek ve katma değer yaratabilirsek ancak o zaman ona yerli malı katma değer 

diyebiliriz. Bu bizim ülkemizi daha ileri götürecektir diye düşünüyorum. 

Ülkemizde bir genç nüfustan bahsediliyoruz ve birçok yerde gençlerimiz ile bir araya geliyoruz. 

Çoğu konuşmamızın konu başlığı girişimcilik ama aslında bence girişimcilik sahasını 

kirletiyoruz biraz da. Bize diyorlar ki ‘Gel konuş.’ Ben başka konuşuyorum, hoca başka 

konuşuyor, işadamı başka konuşuyor. Böyle böyle girişimcilik sahasını kirletiyoruz. Bence o 

alanda da biraz inovasyona ihtiyacımız var.  

Siz o genç nüfusa “Al kardeşim şunu şuradan şuraya taşı” derseniz, siz genç nüfusa böyle 

hamallık işleri yaptırırsanız, buna genç nüfus diyebilir misiniz? Yaşlandığında ne yapacağız 

peki? İNTEL’in açıkladığı verilerde Türkiye’de çocuk yaştaki gençlerimizin hayal kurma oranı 

%49. Bu insanlar 25 yaş üstüne çıkınca hayal kurma oranı %14’e düşüyor. Fena değil bu rakam. 

Peki, bu %14 neyin hayalini kuruyor. Türkiye’den milyar dolarlık bir yatırım çıkar mı Türkiye 

diye soruyorlar gençlere, %66 ‘Hayır’ diyor. Böyle bir hayal kurmuyorlar. Türkiye’ de 18-24 

yaş arası gençlerimiz %36’sı geçmişe özlem duyuyor. Gençler hayal kurmuyor. Kurdukları 

hayaller ise ev sahibi olmak, asker olmak, polis olmak. Çocuklarımızın hayalleri bunlardan 

ibaret. Biz onlara, bu ülkede başka hayal kurdurtamıyoruz. Bunun doğal sonucu olan genç 



işsizliğinden bahsetmeyeceğim, üst düzey matematik fen uygulamadığımızdan 

bahsetmeyeceğim ama doğal sonucundan bahsetmek zorundayım. Bununda sonucu beyin 

göçüdür. İyi matematik bilen, çok üst düzeyde fen bilen öğrencimiz yok. İyi matematik ve fen 

bilen öğrencilerimizi yurt dışına kaçırıyoruz. Şu salondaki kişilerin tamamı başta ben ve 

hocalarım tamamı olmak üzere bundan sorumluyuz. 

İlk üniversite konuşmamda salonda uyuyan arkadaşlarımız vardı. Bunları anlattıktan sonra 

uyandılar ve bir arkadaşımız bir soru sordu. Bu benim için çok etkileyici bir soruydu. “Bizden 

umudunuz var mı?” diye sordu. Gencimizin sorduğu soru buydu. Bu hale gelinmiş, artık 

uyanmak zorundayız. Her şeyi siyaset ve ekonomiden uzaklaştırmamız lazım. Şu seyrettiğimiz 

televizyon kanallarının bizi uyuşturmasından gerçekten uzaklaşmamız lazım. Birbirlerini 

tekrarlayan üniversitelerden uzaklaşmamız lazım, uzaklaşmak zorundayız. Üniversitelere laf 

söylemiyorum, akademisyenlere söylüyorum. Birbirini tekrar eden tekdüze vasıfsız 

üniversitelerden uzaklaşmak zorundayız.  

Geçen gün bir yerde bir devlet büyüğümüz dedi ki ‘7 yıldızlı üniversiteler geliyor.’ Hemen 

ellerimi başımın arasına koydum ve ‘eyvah’ dedim. Var olan yere yeni bir şey geliyorsa, burda 

yeninin tanımı bana göre israftır. Bugün Akdeniz Üniversitesine bakıyorum, benim şehrimdeki 

üniversite, laf söylemiyorum ama işletme var, ziraat var, tıp var, hukuk var, eğitim var, 

mühendislik var. Biz ne üstün bir bilim yapıyoruz ki bunların hepsi bir üniversitede olabiliyor. 

Aynısı Ege’de var, aynısı Kocaeli’nde var, Erzurum’da var, İstanbul’da var. Hepsi birbirlerini 

tamamlıyorlar ama bir mısır tohumu bile yetiştiremiyoruz. Bir hibrit mısır tohumu 

yetiştiremiyoruz. 10 yıl içerisinde 3 tane üniversiteye bu görev verilirse, bir takım cezaları olsa 

ve bir takım övgüleri de olsa, primi de olursa o ülkede o tohum yetişir. Nereye gittiğimizi 

bilmeden ziraat fakültesi kuruyoruz. Sstratejik üniversitelerden niye bahsetmiyoruz? 

Sizlere yaşanmış küçük bir hikaye anlatacağım. Antalya’da bir kafede oturuyorum, kafenin 

sahibi yanıma geldi ve dedi ki ‘Ali başkanım yeğenim yeni okuldan mezun oldu, Himmet, iş 

arıyoruz, yardımcı olur musunuz?’ Tanıştık Himmet’le, ‘Nerden mezunsun?’ dedim, ‘Kilis 7 

Aralık Üniversitesinden, Uluslararası Dış Ticaret bölümünden’ dedi. ‘Kaç dil biliyorsun’ 

dedim, ‘Hiç dil bilmiyorum’ dedi. Uluslararası dış ticaret ve hiç dil bilmiyor. Böyle bir şey 

olabilir mi? Hayretle bakakaldım. İçimden dedim ki ‘Biz nasıl ileri gideceğiz böyle, hiç 

bilmiyorum.’ 

Antalya Organize Sanayi Bölgesi olarak biz ne yapıyoruz biraz bundan bahsetmek istiyorum. 

Amerika’da yapılan araştırmalar diyor ki 20 yıl içerisinde %80 fabrikaların hüviyeti değişecek. 

Aynı şeyin burada olacağını biz de düşünüyoruz. Bizde bu idealle bir şeyler yapmaya çalıştık. 

Türkiye’de ilk meslek okulunu açan bizim organize sanayi bölgemizdir. 3 tane çevre ödülümüz 

vardır. Türkiye’nin önde gelen sanayi bölgelerinden biridir. Biz göreve gelir gelmez nitelikli 

elemanla ilgili çok ciddi sorunlar olduğu için meslek lisemizi istedik ama alamadık. 

Alamadığımız için o tarihte kendi eğitim birimimizi kurduk. Eğitim birimimizde, 

üniversitelerle ve İŞKUR ile birlikte, İK’nın K’sını kaynak olarak değil de kıymet olarak 

adlandırarak, bu bilinci ortaya koyarak, kendi eğitim birimimizi kurduk ve 2,5 yıl içerisinde 

yaklaşık 5 bine yakın sertifika verdik. Bunu tamamen sanayicimizle birlikte yaptık ve eğitime 

verdiğimiz önemi çok ciddi anlamda gösterdik.  

Hemen arkasından Genç OSD diye bir dernek kurduk. Ben ilk başkan olduğumda ve ilk kürsüye 

çıktığımda bana bir metin veriliyordu bende okuyordum. Gerçekten afili kelimeler kullanıyordu 

arkadaşlar bende okuyordum ama karşımdaki tezahürün farkında değildim. Ne yaptık biliyor 

musunuz? Sanayicinin kümelenmesi çok zordur, ortaklaşması çok zordur. 300 tane 

sanayicimizin bütün çocuklarını askerden sonra, üniversitesinden sonra Genç OSD’ye 

kaydediyoruz. Sadece sanayicinin çocuklarını ve 36 yaşına kadar onlara alanında uzman 

hocalardan iyi eğitimleri aldırıyoruz. Yani sanayicimizin çocuklarını daha sanayiye gelmeden, 

babaları tarafından örselenmeden, jenerasyon farklarını yaşamadan, sadece kar amaçlı değil 

inovasyon amaçlı, teknoloji amaçlı yetiştiriyoruz. Bütün OSB’lerde bu Genç OSD kavramı 



muhakkak olmalı ve bu yapılar akademisyenler tarafından desteklenmeli. Yaptığımız en önemli 

şeylerden bir tanesidir Genç OSD.  

Şimdi bir teknoloji geliştirme bölgesi ilan ettik. Antalya’ya teknoloji geliştirme bölgesi 

kuracağız. Biz artık Antalya şehrini bir ülke olarak değerlendiriyoruz ve oraya bir katma değer 

sağlayabilelim, bilimle gelebilen insanlarla o iş gücüyle sağlayabilelim istiyoruz. Ancak şıu an 

istihdamın geneli vasıfsız istihdamla tezahür ediyor. Bu istihdamı da bilimle yoğurarak kaliteli 

bir istihdama dönüştürmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Teknoloji geliştirme bölgemizde 

diğerlerinin birçoğunda olduğu gibi kuluçka merkezleri, startup şirketleri için alanlar, 

laboratuvarlar, tasarım ofisleri olacak ama Antalya’ya özgü bir tek şey daha yapmak istiyoruz. 

Biyoteknolojiyi Antalya Organize Sanayi Bölgesinin tam ortasına oturtmak istiyoruz. Çünkü 

şehrin doğasına biyoteknoloji çok uygun. Yani Antalya için biyoteknoloji uygunsa Kocaeli için 

başka bir şey uygun, Erzurum için başka bir şey uygun ve buradan yola çıkarak 

derecelendirilmiş OSB’lerin olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Türkiye’de 300’ün üzeri 

OSB varsa bütün OSB’ler birbiriyle aynı değil. Hepsi birbirinden farklı biraz. Çok küçük 

OSB’lerde var, çok üst düzeyde, ekosistemini bilimle buluşturabilmiş OSB’lerde var. Biz 

OSB’lerin teknoloji, bilim, inovasyon, AR-GE ile üniversiteler arasında bir redüksiyon 

olabileceğini düşünüyoruz. Yani birleştiren o küçük parça. Bu mantaliteyle şehir, üniversite ve 

bilimsel gelişmenin bu redüksiyon parçasına Antalya olarak kendimizi oturtmak istiyoruz. 

Türkiye’deki bütün OSB’lerin tanımını redikte eden redüksiyon anlamında oluşturmak 

istiyoruz ve bu strateji ile hareket ediyoruz.  


