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OOnu ilk de fa TÜ Sİ AD’ın Çin ile il gi li
top lan tı sın da gör müş tüm. Sev gi li dos-
 tum Hu awei Tür ki ye Ku rum sal Pa zar -

la ma İle ti şi mi Di rek tö rü Mi ne Za im Öz can
ta nış tır dı. Ar tık Mar co Xu ile ta nı şı yo ruz. Sa -
de ce Tür ki ye de ğil, Hu awe i’nin Or ta As ya
ve Kaf kas ya Ku rum sal İle ti şim Böl ge Baş -
kan Yar dım cı sı ola rak ça lı şı yor. Mar co Xu
aya küs tü sı cak bir soh be ti miz ol du. Ken di -
si ne çok sa yı da ül ke bağ lı ol du ğu için bir tür-
 lü bu luş ma şan sı mız ol ma dı. So nun da bir gün
Mi ne Za im ara dı. Ran de vu laş tık. Uzay üs -
sü gi bi de ni len Hu awe i’nin Üm ra ni ye’de ki
te sis le ri nin yo lu nu tut tuk.

Sı cak bir kar şı la ma ar dın dan Çin li tar zı
kart alış ve ri şi ve su num baş la dı. Çok gü zel
ha zır lan mış lar dı. Mar co Xu Or ta As ya ve
Kaf kas ya Ku rum sal İle ti şim Böl ge Baş kan
yar dım cı sı ol ma sı na kar şın hem Tür ki ye’yi,
hem de dün ya da ki ge liş me le ri çok ya kın dan
ta kip et miş ti...

Su nu mun ilk slay tın dan Hu awe i’nin For-
 tu ne şir ket sı ra la ma sında bir yıl da 41 ba sa -
mak bir den yük sel di ği ni gör dük.

41 ke re ma şal la hı hak eden şir ke tin dün -
ya li gin de 128’in ci sı ra ya yer leş ti ği ni öğ ren -
dik. Bu sıç ra ma bir te sa düf mu ya da şans mı
yok sa bi linç li bir ça lış ma nın so nu cu mu!..

Ya nıt Hu awei Or ta As ya ve Kaf kas ya Ku-
 rum sal İle ti şim Böl ge Baş kan Yar dım cı sı
Mar co Xu’dan gel di: “Ge lir le ri mi zin yüz de
10 ile 20 ara sın da bir AR GE ya tı rı mı ya pı -
yo ruz. AR GE bi zim için ol maz sa ol maz...”

SSoonn  rraa  aann  llaatt  mmaa  yyaa  ddee  vvaamm  eett  ttii::
● Dün ya ge ne lin de 180 bin ça lı şa nı mız

var.
● İş gü cü nün ne re dey se ya rı sı AR-GE

odak lı ça lı şı yor.
● 30 bin den faz la Çin li ol ma yan, de ği şik

ül ke ler den ça lı şa nı mız var.
●Ba zı ül ke ler de üst yö ne ti ci ler o ül ke den

ata nı yor. Hat ta ba zı ül ke ler de ge nel mü dür -
ler bi le Çin li de ğil.
● 170’den faz la ül ke de hiz met su nu yo -

ruz.
Son ra sö zü Tür ki ye’ye ge tir di:
● Tür ki ye’de ya zı lım üs tü ne AR-GE te -

si si bu lu nu yor.
●Hat ta Tür ki ye’yi ino vas yon üs sü ola rak

gö rü yo ruz, bu ne den le Müş te ri De ne yim
Mer ke zi var.
●Tür ki ye’de 2G ve 3G alt ya pı la rın da da

bu lun du ğu muz için pa zar da ol duk ça de ne -
yi mi miz var.

●Ama 4.5G alt ya pı sın da pa zar li de ri yiz.
5G’de de öy le ol ma yı he def li yo ruz.
● Huawei Tür ki ye’de 5G için yaptığı

ha zır lık la rı  bü yük bir hız la sür dü rü yor.
● Ön ce ki haf ta Türk Te le kom ile de bu

amaç lı or tak ça lış ma mu ta ba ka tı im za lan dı.
Ge çen iki yıl lık sü re içe ri sin de de
Vo da fo ne ve Turk cell ile de 5G ko nu sun da
or tak ça lış ma mu ta ba ka tı im za la mış tık.
● Sa de ce GSM fir ma la rı na alt ya pı sa tan

bir fir ma de ğil bir çok alan da fa ali ye ti miz var.
● Tür ki ye’de 1500 ça lı şa nı mız var,

bu ra da ça lı şan la rın yüz de 92’si Türk...
● Hu awei do lay lı ola rak da 5 bin ki şi ye

iş sağ lı yor.
● 2002’den be ri 106 mil yon do lar ver gi

öde dik.

5G her ke se ya ra ya cak
Bu not la rı ak ta rır ken kur duk la rı sis te min

al tı nı çi zi yor ve bu nu çok önem se dik le ri ni şu
cüm le ler le ak ta rı yor:

“O pen Lab pro je si fir ma la ra ge lip ken di
ürün ya zı lım ve çö züm le ri ni de ne ye bi le -
cek le ri bir or tam su nu yor. Bu nu çok önem-
 si yo ruz. Ya ni biz Hu awei ola rak plat form su -
nu yo ruz. Fir ma lar da ken di ürün le ri ni adap -
te edip, test edip, ge liş ti rip ha zır ede bil sin -
ler di ye... Böy le ce 5G’de ki ge liş me ler den çok
ge niş bir ke sim ya rar la na cak. Tür ki ye ken -
di 5G uy gu la ma la rı nı  ken di si ya pa cak. En

azın dan yer li lik yüz de si ar ta cak.”
Son ra işi fark lı bir nok ta ya ge ti ri yor Mar-

 co Xu... Akıl lı şe hir ler ko nu su na gi ri yor. An-
 la tı yor ve önem li bir bil gi yi pay la şı yor bu ara-
 da:

“Met ro da cep çe ke ce k”
“S mart City /Akıl lı Şe hir ler için dün ya -

nın baş ka ül ke le rin den pro je le ri fi kir le ri uy -
gu la ma la rı İs tan bul’a ge tir mek için gö rüş -
me ler ya pı yo ruz. Çok önem li ge liş me ler
var. Met ro ve tren ler de GSM eri şi mi için çö -
züm ler üre ti yo ruz. Me se la İs tan bul’da ilk de-
 fa Üm ra ni ye met ro sun da GSM ça lı şa cak, in-
 ter net ola cak. Açıl dı ğın da bu nun uy gu la -
ma sı da dev re ye gi re cek.”

Türk mü hen dis le ri nin ya zı lı ma ve tek no -
lo ji ye yat kın lı ğı nın özel lik le al tı nı çi zi yor
Mar co Xu ve ek li yor:

“Tür ki ye’de AR GE’de 390’dan faz la ça -
lı şa nı mız var... 2017 so nun da bu sa yı nın
450’yi geç me si ni he def li yo ruz. Bu gü ne ka -
dar top lam 82 pro je ge liş ti ril di, 27 ül ke ye Tür -
ki ye’de üre ti len ya zı lım çö züm le ri ih raç
edil di, 111 fark lı ya zı lım ver si yo nu üre til di.
Türk mü hen dis le ri çok ça lış kan, Av ru pa’ya
oran la ma li yet ler uy gun.”

Evet, bu nu söy lü yor ve bu ko nu da ken -
di le ri nin de aka de mik dün ya ya des tek ol duk-
 la rı nın be lir ti yor ve son önem li pro je yi pay-
 la şı yor...

Dünya devi müjdeyi verdi!..
Ümraniye Metrosu’nda cep çekecek
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Tür ki ye ya zı lı ma yö nel me li
� “Tür ki ye’de önem li ça lış ma lar ya -

pı yo ruz. BTK ile çok önem li gö rüş me ler
yap tık. Bu gö rüş me ler de hard wa re (do n-
a nım) ye ri ne Tür ki ye’nin mil li kat kı sı nın
soft wa re (ya zı lım) ala nın da ol ma sı nın da-
 ha fay da lı ola bi le ce ği ni an lat tık. An lat -
ma ya de vam edi yo ruz. 5G iha le sin de
“yer li ” şar tı nın yer li ya zı lım ile kar şı la -
na bil me si nin öne mi ne de ğin dik. Hard wa -
re üre tim in san gü cü nün çok ucuz ol du -
ğu ve bir pro to tip e gö re üre ti min müm -
kün ol du ğu uzak do ğu ül ke le rin de da ha
uy gun çün kü ma li yet ler çok avan taj lı. Fa -
kat ya zı lım için in san bey ni önem li ya ra -

tı cı lık önem li ya zı lım ar tık do na nım dan
da ha öne çı kı yor ve Tür ki ye için da ha
önem li ol du ğu nu gö rü yo ruz. Üni ver si te -
ler ile ça lı şı yo ruz 7 üni ver si te den top lam
15 öğ ren ci “Se eds for the fu tu re” (Ge le -
ce gin To hum la rı ” pro je si kap sa mın da
ba şa rı lı ög ren ci le ri se çi le rek Çin’e gön-
 de ri yo ruz.  Hu awei ile ta nı şı yor hem de
Çin’I ge zip çin kül tü rü nü öğ re ni yor.
Üni ver si te ler de tek no lo ji ala nın da “Bi li -
şi m” sı nıf la rı açı lı yor. Hu awei de ürün ve
alt ya pı des te ği ve ri yor bu olu şum la ra,
böy le ce öğ ren ci ler te ori le ri pra tik te de n-
e me uy gu la ma şan sı na ka vu şu yor.”

� Tu riz min kal bin den vu rul du ğu yer İs tan-
 bul... Bir za man la rın yıl dı zı Tak sim’de, Ta lim -
ha ne’de otel ler yüz de 35 do lu luk la ça lı şı yor. Sı -
kın tı bü yük...

Ama umu du nu kay bet me yen ler var... İş te
on la rın ba şın da Eli te World Ho tels Sa tış ve Pa -
zar la ma Mü dü rü Emel Elik ge li yor... İki kar -
deş Coş kun ve Emel Elik kar deş ler bi ri ya ta -
rım da di ğe ri pa zar la ma da fre ne bas ma dan, a-
ma kon trol lü bir şe kil de yö ne ti yor lar Eli te
Word’ü...

Bu gü ne ka dar İs tan bul Tak sim’de Eli te
World Pres ti ge, Eli te World İs tan bul, Flor ya’da
Eli te World Bu si ness, Van’da Eli te World Van
ve Mar ma ris’te Eli te World Mar ma ris ile yo -
la de vam eden iki kar deş son ola rak zin ci rin en
bü yük hal ka sı nı aç tı.

120 mil yon do lar lık ya tı rım la Eli te World
Eu ro pe hiz me te açıl dı. İs tan bul Gü neş li Ba sın
Eks pres Yo lu’nda tam 401 oda, 802 ya tak ka-
 pa si te si ile bir dev te sis tu riz min sı kın tı lı gün-
 ler ya şa dı ğı bu gün ler de dev re ye gir di.

Açı lış sek tör de mo ral le ri dü zelt ti. Hat ta geç -

ti ği miz ay otel yok sat tı. Bu gün ler de nor mal sey -
ri ne dön dü. Dü ğün de ade ta kam pan ya var mış
gi bi sı ra oluş tu. Otel yet ki li le ri dü ğün le rin mo -
ral le ri ni dü zelt ti ği ni söy lü yor.

İki kar deş di re ni yor de dik ya... Ba kın işin y-
a tı rım aya ğın da ki is mi Eli te World Ho tels Yö -
ne tim Ku ru lu Baş ka nı Coş kun Elik bu di re ni -
şi na sıl an la tı yor:

“Sek tö rü müz özel lik le son 2 yıl dır ol duk ça
zor lu bir sı nav ve ri yor. Eli te World Ho tels o-
la rak ül ke mi ze gü ve ni yo ruz ve ya kın ge le -
cek te tu riz min ye ni den es ki per for man sı nı ka -
za na ca ğı na ina nı yo ruz. Bu ne den le ya tı rım la -
ra ara ver me den de vam edi yo ruz. Eli te World
Eu ro pe’u 120 mil yon do lar lık ya tı rım la hiz me -
te aç tık. Bu ra sı zin ci ri mi zin en bü yük ote li.
2018’de 120 mil yon do lar lık ikin ci ya tı rı mı mız
Eli te World Asi a’yı Mal te pe’de aça ca ğız.
2019 yı lın da ise Sa pan ca’da Eli te World Sa -
pan ca’yı hiz me te sunacağız. Siz le re her yıl bir
ye ni ya tı rım müj de si ver mek ten mut lu luk du -
yu yo ruz. Uma rım Eli te World’un hı zı sek tö re
de bir ümit kay na ğı olu r”

Bu söz le ri du yun ca Emel Elik’in en sı kın -
tı lı gün ler de ki vur gu su nu ha tır lat tım. Şöy le de -
miş ti:

“Mut la ka bir yol bul ma lı yız. Sı kın tı bi zim.
Ben Ta lim ha ne’de otel açıl ma dan      oda la rı
sat mış tım. O gün ler den bu gün le re gel dik. A-
ma bu gün le ri de aş mak zo run da yız. Bu ül ke
biz den bu nu bek li yor. Bu yıl için de iş le rin dü -
ze le ce ği ni dü şü nü yo rum. Ye ni yol lar, ye ni pa -
zar la ma tek nik le ri bul ma lı yız. Ekip le ri ona di -
zayn et me li yiz. Ar tık hiç bir şey ko lay de ğil. A-
ma biz zor şart lar da da li der li ği ya ka la ma ya ça -
lış ma lı yız. Pa zar la ma da ye ni tek no lo ji ler kul-
 lan ma lı yız. Tür ki ye ve İs tan bul’u da ha çok an-
 lat ma lı yız. Te rör her yer de olu yor.  Biz bir baş-
 ka Pa ris’ten, Lon dra’dan da ha az gü ven li de -
ği liz.”

Mer mer ci le rin en
tek no lo jik ata ğı
� Ali Kah ya oğ lu dün ya yı do la şı yor... Da ha çok

Türk mer me ri sat mak için gün de 25 sa at ça lı şı yor.
Bir de ken di ne gü ve ni yor. Bü yük mü ca de le so nun-
 da İs tan bul’da ye ni ya pı lan ha va ala nın da Türk mer-
 me ri nin kul la nıl ma sı nı sağ la ya cak. Ali Kah ya oğ -
lu’nun son çı kı şı dün ya nın en bü yük gay ri men kul
et kin lik le ri ara sın da gös te ri len MI PIM’de ol du. İs-
 tan bul Ma den İh ra cat çı la rı Bir li ği (İMİB) ta ra -
fın dan ulus la ra ra sı gay ri men kul fua rı MI PIM
2017'de Türk do ğal taş la rı muh te şem bir gös te -
riy le ta nı tıl dı. İMİB Tür ki ye’nin en de ğer li ih ra -
cat ürün le rin den olan do ğal ta şı ta nıt mak ve ih ra-
 ca tı nı ar tır mak ama cıy la Can nes’da tam bir çı kar-
 ma yap tı. Ali Kah ya oğ lu ge le me miş ti ama İMİB
Baş kan Yar dım cı sı Rüs tem Çe tin ka ya ora day dı.
Bir lik ola rak ilk kez ka tıl mış lar dı... Bu önem li ata -
ğı şöy le an lat tı Çe tin ka ya:
●Amaç “Tur kish Sto ne s” mar ka sı nı ta nıt mak.

Bi re bir gö rüş me ler yap mak.
● Fu ar da ol ma mı zın te mel ne de ni ‘Tur kish S-

to nes’ mar ka mı zın bi li nir li ği ni ar tır mak.
●Çün kü MI PIM ulus la ra ra sı bir plat form. Dün -

ya nın önem li mi mar la rı nın ya nı sı ra glo bal ya tı -
rım cı lar, mü te ah hit ler, in şa at fir ma la rı bu ra da.
●Do la yı sıy la bu as lın da her ke sin ara yıp da bu-

 la ma ya ca ğı, gay ri men kul dün ya sın da ki bü tün
oyun cu la rın bir leş ti ği önem li bir pa zar.
●Ge çen se ne fua rı etüt et tik ve bu se ne de ka -

tıl ma ya ka rar ver dik. Tür ki ye'de ki do ğal taş çe şit -
li li ği ni, as lın da gü cü nü, dün ya da bi raz da ha faz -
la bi li nen ül ke le re na za ran ken di mar ka mı zı öne
çı kart mak is te dik.
●As lın da bir imaj ça lış ma sı yap tık. Bu ra da ya -

ka la dı ğı mız iş fır sat la rı nı da ha son ra ken di üye -
le ri miz le bu luş tu ra ca ğız.
●Bu ra ya far kın da lık ya rat mak ama cıy la ka tıl -

dık. Da ha ön ce ki fu ar ka tı lım la rı mız ge nel de
taş la rı mı zı ser gi le mek ve çe şit le ri mi zi gös ter -
mek ten iba ret ti.
●Bu ra da ise bi raz da ha sa nat la bü tün leş mek,

Tür ki ye'nin kül tü rel ba kış açı sı nı or ta ya koy mak
is te dik.
●Çağ la Ca ba oğ lu’nun ar tis tik di rek tör lü ğün -

de, sa nat çı Ozan Türk kan’ın ta sar la dı ğı ye ni m-
ed ya üç bo yut lu gör sel bir ça lış ma ha zır lan dı.
●Mer mer ocak la rın dan baş la yan ar dın dan fab-

 ri ka pro ses le ri ve taş çe şit li li ği ni gös te ren bir pro-
 je ol du.
●Ay rı ca do ğal ta şa mo dern bir yo rum ge ti ren

ve sa nat sal kur gu su olan stant ta sar lan dı. Böy le -
ce çağ daş sa nat la do ğal ta şı bu luş tur ma yı amaç -
la dık.
●Bu ça lış ma mız çok il gi gör dü ve is te di ği miz

et ki yi sağ la dık. Mar ka mı zı pe kiş tir mek için ulus -
la ra ra sı plat form lar da bu ve ben ze ri ça lış ma la rı -
mı zı sür dü re ce ğiz.

Tu riz min en ce sur kar deş le ri

Gümrük Birliği tartışmalarını
odaların gündemine taşıyacak

Üç yıldır düzenli olarak İKV ve Tüketi-
cinin ve Rekabetin Korunması Derneği’nin
(TÜRDER) tarafından organize edilen, bu
yıl DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği
Türk Kuzey Kıbrıs Ticaret Odası’nın des-
teklediği “Uluslararası Tüketicilerin ve Re-
kabetin Korunması Konferansı”  önemli
mesajlara sahne oldu.

Toplantının açılışını  TÜRDER ve Türk
Kuzey Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı Doç.
Dr. Uğur Özgöker, İKV Genel Sekreteri
Doç. Dr. Çiğdem Nas ve Rekabet Kurumu
Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak tarafından
yapıldı.

İKV Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem
Nas çok önemli ama kimsenin ilgilenmediği
bir konuyu şu sözlerle gündeme getirdi...
● Önümüzdeki aylarda İKV olarak,

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecini
çeşitli ticaret ve sanayi odalarında ele alaca-
ğız. Evet, çok önemli. Türkiye Avrupa ile ti-
caretini yeniden belirleyecek ama konu gün-

demde değil. İhracatımızın yüzde 50’sini
yaptığımız Avrupa ile ticaret yeniden şekil-
lenecek, gümrük birliği yeniden yazılacak
ama bu konuda hazırlıkların kitlesel tartış-
malarla güçlendirildiğini görmüyoruz.

Bu anlamda İKV’nin bu çalışmasını çok
önemli gördük ve herkesin destek olması
gerektiğini vurgulamak istedik.

Çok önemli konuşmacıların değerlendir-
meler yaptığı etkinlikte sonuç değerlendir-
mesini Türk Kuzey Kıbrıs Ticaret Odası
Başkan Yardımcısı Musa Karademir şu söz-
lerle yaptı...
● Tüketici haklarının korunmasında hak-

sız rekabetin önlenmesi çok önemli bir ar-
gümandır. Rekabet ve tüketici birbiriyle et-
kileşim içindedir.
● Her yıl düzenlediğimiz konferans veya

paneller geleneksel hale geldi. Almamız ge-
reken elbette çok yol var.
● Bunu biliyoruz. Ben bu noktada İKV

ekibine çok teşekkür ediyorum.
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� Tu rizm sek tö rü nün dua yen isim-
 le rin den Ün sal Şı nık, Eli te World Ho-
 tels        Zin cir Ge nel Mü dü rü ola rak gö -
rev ya pı yor.  Onun söy le dik le ri de çok
önem li:

“Zin ci ri mi zin en bü yük hal ka sı olan
Eli te World Eu ro pe Ho tel’de çok özel
bir hiz met ta nı mı kur gu la dık. İş dün ya -
sı bu gü ne ka dar B2B ve B2C iş mo d-
el le ri ni ko nuş tu. Ye ni ne sil top lan tı
kon sep ti ola rak ta nım la dı ğı mız ‘B2H:
Bu si ness to Ha pi ness’ ile sek tö re bü yük
bir fark lı lık ve far kın da lık ka zan dı ra -
ca ğız. Eli te World Eu ro pe, bu an lam -
da ge rek mi ma ri si, ge rek ka pa si te si, ge -
rek se hiz met yak la şı mı ile zin ci rin en
kap sam lı ya tı rı mı ve böl ge nin en gös-
 te riş li ote li ol du. Top lan tı sa lon la rı son
tek no lo ji ye gö re ya pıl dı. Sağ lık ku lü bü
yak la şık 2 bin ki şi ye hiz met ve re bi le -
cek. Tüm Eli te World otel le rin de bu lu-
 nan out let’ler bu ote li miz de de yer alı -
yor.”

Dua yen le
bir lik te ler

Elite World Hotels Yönetim Kurulu Ba9kanı Co9kun Elik, Yönetim Kurulu Üyesi
Emel Elik ve Genel Müdür Ünsal 8ınık, grubun yeni yatırımlarına ili9kin bilgi verdi.


