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B ugün, küresel mal üretiminde 
öncü rolünü değerlendirmekte 
olduğumuz Asya, 11. ile 19. yüz-

yılları arasında da dünya ekonomisi-
nin yüzde 60’ından fazlasını üreten 
coğrafyaymış. 1800’lerde, sömürge-
cilik tavana vurunca, Asya ağırlığını 
yüzde 20’lerin altına kadar kaybetmiş. 
2030’da ise payını yeniden yüzde 60’ın 
üzerine çıkaracak. Topraklarımızda bu-
lunan en eski tekstil ürününün 8500 yıl 
önceye dayandığı dikkate alındığında, 
Türkiye’nin üretim azmine de hiç şaşır-
mamamız gerekiyor. Mezopotamya, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları içeri-
sinde kalan bu topraklar, Anadolu’muz, 
binlerce yıldan bu yana tarım, imalat 
sanayii ve inşaatın üretim merkezi ol-
muş. Yani, bu üç önemli sektör binlerce 
yıldan beri bu topraklarda varlığını sür-
dürüyor.

 Bir ülkenin topraklarında, belirli bir 
sektör binlerce yıldan bu yana üretim 
gerçekleştirmiş ise ve ülkenin her ka-
rış toprağına, her insanına işlemiş ise 
bunu o ülkenin “DNA”sından, “geneti-
ği”nden artık sökemezsin. Bu nedenle, 
Türkiye’nin tarımda, imalat sanayiinde 
ve inşaat sektöründe başarısız olması 
ihtimal dahilinde bile olamaz. 

 Nitekim, eğer Çin’den sonra dünya-
da Türk müteahhitleri ikinci sırada yer 
alıyorlarsa, Türk şirketleri ülkemizde 
ve dünyada birbirinden önemli inşaat 
projelerine imza atıyorlarsa, bu be-
ceriyi Türkiye’nin “DNA”sından söküp 
atamazsınız. Nasıl ki, tarım ve imalat 
sanayiindeki, tekstil ile hazır giyimdeki 
becerimizi sökemeyeceğiniz gibi.

 Bu genlerin tekrar rekabetçi bir şe-
kilde, daha da kuvvetlenebilmesi için 
teknoloji ve inovasyon kavramları ile 
harmanlamamız gerekiyor.

ARTIK MAL DEĞİL, ‘ÇÖZÜM’ 
ÜRETİLİYOR...

 Konu, artık, imalat sanayini aşmış 
durumda. Küresel ekonomik siste-
min ‘teknoloji devrimi’ni Dünya Mobil 
Kongresi gibi büyük bir uluslararası or-
ganizasyonu 4 gün dolaşıp, yakından iz-
leme, analiz etme şansınız olduğunda, 

artık mal ve hizmet değil, ‘çözüm’ üre-
tildiğini gözlemliyorsunuz. Türkiye’nin, 
Türkiye’deki karar vericilerin en kritik 
hatası, bizim hâlâ mal ve hizmet üret-
meyi öncelik olarak görmemiz. Oysa, 
yüksek teknolojide başarıyı yakalamış 
olan ülkeler, artık küresel ekonomik sis-
tem için ‘çözüm’ üretmeye odaklanmış 
olan ülkeler. Çözüm bulunduktan sonra, 
bu sürecin yönetilmesini sağlayacak 
akıllı cihazı bulmak, yönetim modelini 
oluşturmak ve katma değer üretmek 
büyük ölçüde kolaylaşmış oluyor.
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BU AÇILARDAN 
ESKİŞEHİR’E BAKARSAK...

 Eskişehir toprakları, Taş Devri’n-
den günümüze kadar binlerce kültü-
rü yaşatmıştır. M.Ö.4000 yıllarında 
Eskişehir, nüfusun en yoğun oldu-
ğu bölge olarak kabul edilmiştir. 
Yapılan araştırmalarda, kasaba 
ve şehirler bulunmuştur. Ayrıca 
Asurlu tüccarların ticaret haya-
tını canlandırdıkları bir merkez 
olmuştur.

 Eskişehir’in hemen yakınla-
rında olan Pessinus, zamanın en 
büyük ticaret merkeziydi. 

 Hititler, M.Ö 14. yüzyılda kurduk-
ları devlete merkez olarak Eskişehir’i 
esas almışlardır. Frigya, Makedonyalı 
İskender, Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı medeniyetleri ticari hayatın 
gelişmesine ve kentin çok kültürlü bir 
metropol olmasına olanak tanımıştır.

Eskişehir’in genetiğinde ticaret var...

Eskişehir’in DNA’sında üretim var...

Raylı sistemler, havacılık ve seramik 
sektörleri başta olmak üzere 2 Milyar 
Dolar’a yakın ihracatı ve teknoloji ve 
katma değerli ürün ihracatında loko-
motif görevi ile Türkiye’nin ticari ha-
yatının genetiğinde de Eskişehir var.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ 
HEDEFLERİ VAR...

2023’te 500 Milyar Dolar ihracat he-
define ulaşabilmek için, Eskişehir’in 

sahip olduğu ticari gücü daha reka-
betçi ve teknoloji odaklı bir ya-

pıya dönüştürmesi gerekiyor. 
Kentin ileri gelenleri, karar 
vericileri bir araya gelerek, 
yeni nesil ticarete dönüşümü 
birlikte yönetebilmeliler.

İnsan kaynağının eğitimi, 
AR-GE ve inovasyon süreçle-

rine temel oluşturacak araş-
tırma ortamının hazırlanması, 

küresel bilgilere erişim ve üniver-
site-sanayi işbirliği ile birlikte Es-
kişehir’in gelişimi ve katma değer 
üretme becerisi daha da ivme ka-
zanmış olacak.

 Eskişehir’in tek yapması gere-
ken, bugüne kadar onu diğer reka-
betçilerinden ayıran genetiğine geri 
dönmesi...
Sanırım, bu da onun DNA’sında var.
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