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Orta Vadeli Program da
hil tüm programların ba
şarısını, ‘söylemlerden' 

çok daha fazla ‘eylemler' gösteri
yor/gösterecek...

★ ★ ★

Nedir eylemler?
Tam 1 yıl önce, dönemin Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakam Berat 
Albayrak ile sohbet ederken, ma
dencilikte katma değeri yükselt
memizin gerekliliğine dikkat çek
miş, krom ve bakırdan örnekler 
vermişti...

“Krom rezervlerimiz var...
Hammadde olarak satıp, sonra

sında ferrokrom ithal ediyoruz...
Bakır rezervlerimiz var...
Hammadde olarak satıyoruz...

Ekonomiye 24 kat daha fazla kat
kı sunabilecekken, kolay yolu seçi
yoruz... Bu dönemi kapatacağız.

Hammaddeyi işleyeceğimiz mo
deller geliştirmeye başlayacağız.”

★ ★ ★
1 yıl sonra, yani önceki gün Ener

ji ve Tabii Kaynaklar Bakam Fatih 
Dönmez de vurguladı, ‘bor’ örneği
ni vererek...

“Mesela, savunma sanayinde 
zırh malzemesinin hammaddesi 
bor. Boru borkarbüre çevirmemiz 
lazım... Ama çevirmeyip, ithal edi
yoruz... Borkarbür üretmek için, 
dünyanın bu alandaki en büyük 
üreticisi olan Çinli firmayla anlaş
tık... Bu anlaşmayla, tonunu 400- 
500 dolara sattığımız boru, akıllan
dırarak tonunu 40 bin dolara çıkar
mış olacağız."

★ ★ ★
Onlarca örnek var ama kömür ve 

altındaki durumumuzu da özetle
di... “18 milyar ton rezervimiz var...

Bu rezerve rağmen, yılda 30 mil
yon ton, yani yaklaşık 4 milyar do
larlık kömür ithal ediyoruz...

İlk aşamada 7 sahanın ihalesini 
yaptık ve 10 milyon tonluk bölümü 
bu sahalardan karşılayacağız.

Yanı sıra altın. Yılda 30 ton üre
tiyoruz. Rezervlerimiz var, çok ba
sit yatırımlarla 60 tona çıkabilirdik. 
Bunu da gerçekleştireceğiz 1-2 yıl 
içerisinde.”

★ ★ ★
Tarımdan turizme kadar her 

alanda, yüzlerce ürünümüz, ekono
miye kazandınlamadı...,

Oysa tüm programlarımıza al
mıştık, tarımdan turizme kadar her 
alanda atıl bıraktığımız potansiye
limizi ekonomiye kazandırmaya 
yönelik adımlan!

• •

Örneklerin ardından, neden 
adım atmadığımızı da özetleyen bir 
ayrıntıya değindi Dönmez...

“Yılbaşında 5 yıllık plan yaptık...
Gerçekleşmeleri 3’er aylık dö

nemler halinde izliyoruz/denetli
yoruz...

Ancak kamuda denetim ve per
formans değerlemesi enteresan...

İnsanlar yaptıklarıyla sorgulanı
yor... Yapmadıklarıyla alakalı sor

gulanmıyor... Yapmadığınız bir iş
ten dolayı, belki de, ciddi manada 
bir kaybımız olmuş olabiliyor...

Yapmadıklarımızdan da yaptık
larımız kadar sorumlu olmalıyız...

Neyi ıskaladık, ona da bakmamız 
gerekiyor...”

★ ★ ★
Dün ASO Başkanı Nurettin Öz- 

debir ile sohbet ederken, bu konu 
ve yeni bakanlıkların tutumu ile il
gili örnekler verdi... “OSB’deki sa
nayicilerin verimliliğini engelleyen 
bir sorun için son 4 senede en az 10 
defa sanayi bakanlığına gitmiş, bir 
adım yol alamamıştık...

En son yeni Sanayi Bakam Mus
tafa Varank’a gittik... Sorunu kendi 
sorunuymuş gibi takip etti ve çöz
dü... Tüm sanayicileri tek tek, sabır
la dinlediğini ve hemen eyleme geç
tiğini de görüyor, duyuyoruz...”

★ ★ ★
Umut veren bu somut gelişme

ler ve OVP’nin içeriği gösteriyor ki, 
neyi ıskaladığımızı görmeye ve ey
leme yönelik adımlan atmaya baş
lıyoruz...


