
2021’DE ■  GEÇTİĞİMİZ hafta Cumhur*
: başkam Erdoğan tarafından,

b c K I  ‘Türkiye’nin Otomobili’ni 
ÜRETİME yapacak 5 grup açıklandı. Şuana
r-rrcrn/  kadar 11 bin sipariş ahnan yeni
Ü b L c L tK  araç yüzde 100 elektirkli olacak.

Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Hol
ding, Turkcell ve Zorlu Holding iş 
birliğinde üretilecek otomobilin 
2019’da prototipi tamamlanarak 
2021 yılında seri üretimle piyasa
ya sunulması planlandı.

İş dünyası bu hafta Ankara'da düzenlecek 21. 
Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde bir araya 
gelecek. Programa konuşmacı ola
rak katılacak AnkaralI OSB 
temsilcileri, Başkent'in 
otomobil sektöründeki 
yedek parça gücüne 
dikkat çekerek, milli 
otomobili üretecek 5 
firmaya çözüm ortak
lığı çağrısı yapacak.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

TÜRKİYE’nin Yükselen 
Liderleri ana temasıy
la düzenlenecek 21. 

Girişim ve İş Dünyası Zirvesi 
iş dünyasını Ankara’da bir 
araya getiriyor. TÜRKONFED 
tarafından İÇASİFED, AKSİAD 
ve OSİAD ev sahipliğinde dü
zenlenecek programda fede
rasyon ve dernek başkanları 
siyasi ve ekonomik gündemle 
ilgili değerlendirmelerde 
bulunacak. ATO Başkanı 
Gürsel Baran ve ASO Başkanı 
Nurettin Özdebir’in katılacağı 
programda; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı 
Veysel Yayan da konuşacak. 
Programa ayrıca TÜSİAD, 
AkyurtSİAD ve OSTİMSİ- 
AD’ın üst düzey yöneticileri 
katılacak.

YEDEK PARÇA GUCUNU 
ANLATACAKLAR

Yerli otomobil üretiminde 
Ankaralı firmaların çözüm or
tağı veya alt yüklenici olması 
konusunda fikir birliği yapan 
organize sanayi bölgelerinin 
(OSB) temsilcileri Başkent’in 
yedek parça üretim gücüne 
ve otomotivdeki tecrübeleri
ne dikkat çekecek. Programa 
konuşmacı olarak katılan 
Ankaralı sanayi temsilcileri
nin yerli otomobilin üretimini 
üstlenen 5 gruba ortaklık 
çağrısı yapması bekleniyor.

AKÜ FİRMALARINA 
DİKKAT ÇEKECEK

Toplantıda konuşacak 
isimlerden biri de ASO Baş
kanı Nurettin Özdebir olacak.

İLHAM VEREN 100 
İSLETMENİN PERFORMANSI 

PAYLAŞILACAK
*

M SHERATON Otel’de 17-18 Kasım tarihle
ri arasında gerçekleşecek 21. Girişim ve İş 
Dünyası Zirvesi’nde Türkiye’nin Yükselen 
Liderleri raporu da kamuoyuyla payla
şılacak. TÜRKONFED ve Londra Borsası 
ELITE Programı işbirliğiyle hazırlanan ra
por, Türkiye’nin ilham veren 100 işletme
sinin istihdamdan büyümeye sergilediği 
performansı ele alıyor.

Özdebir yüzde 
100 elektrikli olacak 

milli otomobile Ankaralı 
sanayicilerin sağlayacağı 
katkılara değinecek. Ankara 
merkezli akü firmalarına 
dikkat çekecek olan Özde
bir’in, bu konu üzerinde milli 
otomobilin üretiminde Anka
ra’nın katkılarını anlatması 
bekleniyor.

EV SAHİPLİĞİ TEKLİFİ
İç Anadolu Sanayii ve 

İşadamları Dernekleri 
Federasyonu (İÇASİFED) 
Başkanı Mehmet Akyürek ise, 
programda otomotiv sektö
ründe Ankara rakamlarını 
paylaşacak. M illi otomobili 
üretecek 5 gruba ortaklık 
çağrısı yapacak olan Akyürek, 
Ankara’daki OSB’lerden biri
ne kurulacak üretim fabrika
sının avantajlarını anlatacak.


