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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği ” Projesi kapsamında Telekomünikasyon/GSM Sektörünü temsil 

etmek üzere Ahmet Kurt ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kurt, 1976’da Ankara Telefon Genel 

Merkezi’nde merkez teknikeri olarak kariyerine adım attı. 1978’de Baş Teknisyenliğe terfi etti. 

1982’de Gazi Eğitim Fakültesi Fizik Kimya Biyoloji bölümünden mezun oldu. 1983’te PBX 

sistemleri için Bakım Teknisyeni olarak NETAŞ’a danışmanlık vermeye başladı. Bir sene sonra 

NETAŞ Ankara Bölgesel Müdüriyeti’ ne geçti. 1998’de NETAŞ’ın özelleştirilmesi üzerine 15 

ortağıyla birlikte Ankara NETMON’u kurarak ticaret hayatına atıldı. 2009’da OSIAD Yönetim 

Kurulu’na seçildi. 2011’de Genel Başkan Yardımcılığına, 2015;’te Başkanlığına geçti. 

Şu an Kurt, NETMON’un yönetim kurulu başkanlığını, önceden başkanı olduğu Ostim Sanayici 

ve İşadamları Derneği’nin (OSIAD) üyeliğini ve Ankara Üniversitesi Teknoloji Gelişim 

Merkezi’nin danışma üyeliğini üstlenmekte.  

Ahmet Kurt’a şunları sorduk; 

➢ Telekomünikasyon/ GSM Giyim sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının 

yarattığı problemler nelerdir? 

➢ Telekomünikasyon/GSM sektörü bazında Gümrük Birliği’nin 

güncellenmemesinden kaynaklanan tıkanıklıklar nelerdir? 

➢ Sektörün Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda beklentileri nelerdir? 

➢ KOBİ’lerin bu süreçten yararlanabilmesi ve rekabetçiliklerini arttırabilmeleri için 

tavsiyeleriniz var mı? 

Aşağıda, Ahmet Kurt’un cevabını sunuyoruz: 

“Telekomünikasyon/GSM sektörü, Bilgi ve İletişim kapsamına giriyor. Siz de biliyorsunuz ki 

Gümrük Birliği sadece endüstriyel ürünlerin ticaretini kapsıyor ve temel tarım, hizmet ve kamu 

ihalelerini kapsam dışı tutuyor, yani Telekomünikasyon/GSM anlaşmaya dâhil değil.  

Güncellenmiş anlaşmanın hizmetleri de içermesi çok önemli. Hizmet sektörünün de dâhil 

edildiği güncellenmiş bir anlaşmayla AB’ye ihraç hacmi kadar üretimde de bir artış 

yaşanacaktır. Oysa Gümrük Birliği taraflar arası bir Serbest Ticaret Anlaşması olarak 

düzenlenirse Türkiye’nin AB’ye ihracatı düşecektir. Hatta bu iki taraf için de ticaret 

ilişkilerinde bir gerileme demektir. 



Bizim de çalıştığımız OSTİM bölgesinde 15.600 firma var. Bunların %90’ı 1 ila 10 arasında işçi 

çalıştırıyor. Burada AR-GE ve kaynak sıkıntısı yaşanıyor, ürün gelişim süreci zaman alıyor ve 

bu nedenle dünyanın geri kalanıyla yarışmak güçleşiyor. KOBİ’lerin yüzleştiği bu 

problemlere değinilmesi gerekiyor. 

Öte yandan, Türkiye’de Telekomünikasyon sektörü, genelde, bu zorluklara rağmen dünya 

çapındaki büyük Telekomünikasyon/GSM şirketlerine kafa tutacak kadar büyük, rekabetçi ve 

başarılı şirketler var.  Mevcut durumda 5G projesine müdahiliz ve %90’ı Huawei tarafından 

tekelleştirilmiş şebekemiz yerine yerli ve milli bir ağ geliştirmeye çalışıyoruz. Bu projeyi 16 

şirket, üniversiteler ve devlet kuruluşları üstleniyor. Ayrıca bölgesel gelişim ve başarı gösteren 

kümeleme sistemimiz üzerine yatırım yapıyoruz. 

Türkiye’nin AB ile iyi ticaret yapmak için potansiyeli ve isteği var. Sektörümüz için atılması 

gereken ilk adım hizmet sektörünün de anlaşmaya dâhil edilmesidir ve bunu yaparken 

işadamlarına, üniversitelere ve ilgili taraflara danışılmalıdır.” 


