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Kara, deniz ve havayolu ulaşı-
mıyla sanayi  üretiminin  önde 
gelen merkezleri arasında yer 
alan Çorlu Deri ve Karma Orga-
nize Sanayi Bölgesi (OSB) üre-
tim ekosistemine 1997 yılın-

dan bu yana katkı  sunuyor. 
Bugün 130 hektar alana kurul-
muş bulunan OSB’de 210 sana-
yi parseli bulunuyor. Bunların 
192’sine tesis yapılırken haliha-
zırda 120 fabrika da aktif olarak 
imalata devam ediyor. Bölgedeki 
boş parsellerde faaliyet göster-

mek üzere birçok tekstil şirke-
ti yer talep ederken, tekstil sek-
törünün yoğun su tüketiminin 
karşılanamayacağı gerekçesiyle 
başvurular kabul edilemiyor. 

F�nansman arayışı sürüyor
Çorlu Deri ve Karma OSB Çor-
lu Deri İhtisas ve Karma OSB 
Bölge Müdürü  Halil Hız, böl-
gedeki sanayicilerin en büyük 
sorunları  arasında su proble-
minin yer aldığına değinerek, 
“Yönetim olarak  çalışmaları-
mız arasında ortaya çıkan atık 
suları yeniden kullanıma sun-
ma konusu var. Bununla ilgili 
ilk etapta 5 bin m3/gün atık su-
yu iki kademeli işlemden geçir-
dikten sonra yeniden 2 bin 700 
metreküpünü sanayicilere kul-
landırmayı planlıyoruz. Bu pro-
jemizi hayata geçirdikten son-
ra su kullanımı fazla olan firma-
ları OSB’mize alabileceğiz. Şu 
anda finansmanla ilgili  çalış-
malar yapıyoruz. 1,5 milyon 
Euro’luk finans ihtiyacımız var. 
Bunun çözdüğümüz zaman pro-

jemizi 6 ay içerisinde devreye 
alacağız” bilgisini verdi.

Suyu  300-400
metreden çıkarıyoruz
Derin deşarj sistemi-
ne bölgede bağla-
nan  ilk  OSB  olduk-
larına vurgu yapan 
Hız, OSB’nin arıt-
ma altyapısının 
günde 36 bin m3 
atık suyu arıtacak 
kapasitede  olduğu-
nu söyledi. Denize de-
şarj ettikleri suların  çev-
reye herhangi bir zararı bulun-
madığını  anlatan Hız, arıtma 
sürecinde atık suları en az 10 iş-
lemden geçirdiklerini ifade et-
ti. Bölgedeki yer altı su seviye-
sinin her geçen gün geri çekildi-
ğine dikkat çeken Halil Hız, “30 
metrelerde olan su seviyesi 300-
400 metrelere kadar indi. Bu se-
viyeler sanayicilerimiz açısında 
oldukça tehlikeli ve riskli. Belirli 
bir derinlikten sonra yer altı su-
larına deniz suyu karışmaya 

başlayacak bu 
durumda da sa-

nayiciler açısın-
dan ekstra maliyet 

ve gider demek. Bunun 
dışında Ergene Nehrini Koruma 
Eylem planı kapsamında bölge 
sanayicilerinin su ihtiyacını gi-
dermek de var. O süreçte pro-
je aşamasında özellikle Ergene 
Havzası su tüketiminin fazla ol-
duğu yerler arasında yer alıyor. 
Bu konuda devletin destek ol-
ması lazım” dedi.  

Entegre çevre yönetimi kur-
ma konusunda çalıştıklarını ile-
ten Hız şunları söyledi: “Burada 
atık suları sıfır deşarj ile sana-

yiye vermek, çamur kurutma te-
sisimizde atıkları  kuruttuktan 
sonra ve atıklarımızı  yakarak 
elektrik enerjisi üretecek bir te-
sis kurma hedefimiz var. Bu te-
sisle günlük 100 tonluk atığın ya-
kılmasını amaçlıyoruz. Böylece 
hem kendi enerjimizi üretmek 
hem de fazla enerjimizi satma-
yı planlıyoruz. Böylece sıfır atık 
konusunu gerçek anlamıyla böl-
gemizde uygulayacağız. Bunlarla 
ilgili 12 milyon Euro’luk bir çev-
re yatırımı yaparsak bu projele-
rimizi devreye alabiliriz. Yap-
mış olduğumuz maliyet analiz-
leriyle de proje kendisini üç yıl 
içerisinde amorti edecek.” 

DUNYA 14 CMYK

1 4  /  1 3  E k � m  2 0 2 1  •  Ç A R Ş A M B A

Patronlar �şç�ler� �ç�n zam mesa�s�nde

MERVE YİĞİTCAN - İSTANBUL

Yüksek enfl asyon karşısında ge-
lirleri eriyen çalışanlar için iş 
dünyasında zam mesaisi başla-
dı. İşçileri için harekete geçen iş 
dünyası temsilcileri maaş gün-
cellemesi, erken zam, ikramiye 
ve prim gibi yöntemlere başvu-
rurken, söz konusu şirketler ker-
vanına her geçen gün bir yenisi 
daha ekleniyor. DÜNYA’nın “Ça-
lışanları enfl asyona ezdirmeye-
lim” başlıklı haberle gündeme ge-
tirdiği konuyla ilgili bazı şirketle-
rin harekete geçtiği öğrenilirken, 
bu akımın iş dünyasında bir sü-
re daha devam etmesi gündemde. 
Öte yandan, şirketlerin yeni yıl 
zamlarında bu yıl normalden da-
ha yüksek oranda zam yapmayı 
planladığı konuşuluyor. 

Konuyla ilgili DÜNYA’ya de-
ğerlendirmelerde bulunan İstan-
bul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 
Şekib Avdagiç, Türkiye’nin son 
dönemde ABD ve Avrupa pazarı-
na yönelik ihracatında gözlenen 
yüksek oranlı artışların, önemli 
bir değişimin ayak sesleri oldu-
ğunu vurgulayarak, “Türkiye bu 
süreçten sadece iş adamlarının iş 
bilir ve basiretli yönetimiyle, ya-
tırımlarıyla ve hükümetin doğru 
politikalarıyla başarı ile çıkmaya-
caktır. Aynı zamanda bu süreçten 
işgücüne ve emekçisine sahip çı-
karak, onu pandeminin çarkları-
na ezdirmeyerek çıkacaktır” dedi. 

Avdag�ç: “Çalışanlara
yatırım yapmalıyız”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Baş-
kanı Şekib Avdagiç, hem özel sek-
tör hem de kamu çalışanlarının 
gelir kayıplarının telafisi konu-
sundaki gayretleri çok değerli ve 
sosyal dengeleri koruyucu bul-
duklarını belirterek, “Unutma-
malıyız ki, Türkiye sanayisine, 
fabrikasına, makinasına, tekno-
lojisine, ticaretine, turizmine ya-

tırım yaparken, çalışanlarına da 
yatırım yapmak zorundadır. Top-
lumsal sorumluluğumuz bunu 
gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

İş dünyasının fiyat-ücret sar-
malında doğru bir dengeyi tut-
turup, nitelikli işgücünü yaban-
cı ülke ve firmalara kaptırmama-
sı gerektiğini savunan Avdağiç, 
pandemi döneminde yabancı fir-
malara nitelikli eleman transfer-
leri yaşandığına işaret etti. Av-

dagiç, “Hükümet, COVID-19 ile 
başlayan küresel ekonomideki 
olumsuzluklardan işgücümüzün 
etkilenmemesi için ciddi tedbir-
ler yürürlüğe koydu. Ancak dün-
yadaki gelişmelerin yol açtığı 
olumsuzluklar ve enfl asyondaki 
artışlar, tüm ülkelerdeki gibi bi-
zim ülkemiz için de ciddi bir so-
run. Öyleyse biz ülkemizin üre-
tim çarkının döndürücüsü olan 
çalışanlarımızı enfl asyondan ko-

rumamız gerekiyor” diye konuş-
tu. Bu noktada özel sektör tara-
fında çok sayıda firmanın olağan 
zam dönemlerini beklemeden 
üzerlerine düşen sorumluluğu 
yerine getirdiklerine dikkat çe-
ken Avdagiç, firmaların çalışan-
larının ücretlerini artırma yolu-
na giderek, bu yolla gelir kayıpla-
rını telafiye çalıştıklarını söyledi. 

Önceki gün DÜNYA’ya değer-
lendirmelerde bulunan Türk Giri-

şim ve İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED)  Başkanı Orhan 
Turan, son dönemde çalışanların 
artan enfl asyon karşısında ezildi-
ğine dikkat çekerek, bu durumun 
çalışan performanslarına da yan-
sıdığını söylemişti. Turhan, bu 
kapsamda iş dünyasının hareke-
te geçmesi gerektiğini belirterek, 
“Çalışan memnuniyetini artırma-
dan müşteri memnuniyeti de art-
maz” ifadelerini kullanmıştı.

 Yüksek enflasyon karşısında çalışanlarını korumak 
�ç�n kolları sıvayan ş�rketler�n sayısı her geçen gün 
artıyor. Bazı ş�rket sah�pler� yılbaşı zamlarını erkene 
çekerken, bazı patronlar da ara zam, pr�m, �kram�ye 
g�b� yöntemler� devreye alıyor.

ÇALIŞANINA EK ÖDEME VE YÜKSEK ZAM YAPAN ŞİRKETLER

En yüksek maaş artışı b�lg� h�zmetler�nde Den�zl�’de enfl asyona karşı savaş hızlandı

Çalışanlarını yüksek enfl asyondan 

korumak amacıyla harekete geçen 

ş�rketler ve aldıkları önlemler�

şunlar oldu:

 

■ Kahve Dünyası: Yen� alımlarla b�rl�k-

te 2 b�n k�ş�n�n çalıştığı ş�rkette ücretlere 

yüzde 10 ara dönem artışı gerçekleşt�. 

Yemek kartları yüzde 35 artırıldı.

■ Detay Gıda: Türk�ye’n�n en öneml� 

ç�kolata gruplarından b�r�. Çalışan ücret-

ler�ne yüzde 10 ara dönem zammı yapıldı.

■ Altınmarka: Ücretlere yüzde 10 ara 

dönem zammı gerçekleşt�r�ld�.

■ Arkas Hold�ng: Çalışanlarına

1 maaş �kram�ye verd�.

■ ODE Yalıtım: Ocakta yapmayı planla-

dığı zammı 6 ay öne çekt�.

■ System Tekst�l: H�ssed�len enfl as-

yonun çok daha yüksek olduğundan 

hareketle bu yıl ücret zammını öncek� 

yıllara oranla çok daha yüksek yapaca-

ğını açıkladı.

■ Tan Tekst�l: 1 Ek�m �t�bar�yle çalışan-

larının maaşına yüzde 10 zam yaparken, 

yılbaşında b�r zam daha yapacak.  

■ Panayır Tekst�l: Çalışanların 

mağdur�yet�n� azaltmak adına net 

maaşın yüzde 50’s�n� pr�m olarak ödeme 

yöntem�ne başvurdu. 

■ Yavuz Pano: Yılbaşı zammını erkene 

alarak, çalışanlarına enfl asyonun üzer�n-

de zam yapma kararı aldı.

■ Efora İnsan Kaynakları: Çalışanları-

na yıl �ç�nde 2 kez ara zam gerçekleşt�rd�. 

■ P�mtaş: Çalışanlarına bu süreçte 3 

ayda b�r �kram�ye verd�. 

■ Türeller Mak�ne: Yılın son üç ayında 

çalışanlarının maaşına zam kararı aldı. 

■ FBS Loj�st�k: Çalışanlarına yıl boyun-

ca her ay maaşlarına ek b�r ücret yansıttı.  

■ ORTEM: Bu yıl yüzde 40

oranında zam yaptığı çalışanlarına,

2022’de de enfl asyonun üzer�nde

b�r zam kararı aldı. 

■ EKA F�kstür: Çalışanlarına yıl

�çer�s�nde ara zam yaptı. 

■ HKTM: Çalışan maaşlarında yıl

�ç�nde düzeltme yaptı.  

■ S�yah� Tur�zm: Yılbaşı zammını

öne almayı planlıyor.

CUMHURBAŞKANI 
ÖZEL SEKTÖRE 
ÇAĞRI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan da öncek� gün yaptığı 
açıklamada, özel sektörün 
çalışanlarını koruyacağına �nandığını 
söylem�şt�. Erdoğan, “F�yat 
artışlarından dolayı sıkıntıya düşen 
çalışanlarımızı ve üret�c�ler�m�z� 
korumak �ç�n her türlü tedb�r� 
alıyoruz. Kamu �şç�ler� ve devlet 
memurlarında yaptığımız yüksek 
artışlar bunun �fades�d�r. Özel 
sektörün de kend� çalışanlarını 
koruyacak anlayışı ortaya koyacağına 
�nanıyorum” �fadeler�n� kullanmıştı.
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SGK tarafından her ay düzenl� 
olarak yayınlanan �stat�st�klere 
göre, son 1 yılda günlük kazançta 
en yüksek artış yaşanan sektör 
yüzde 59,1 �le b�lg� h�zmetler� 
faal�yetler�nde yaşandı. Sektörde 

ortalama günlük ücret 211 l�radan 
336 l�raya çıktı. Bu sektörü yüzde 
31,3’lük artışla kanal�zasyon 
sektörü, yüzde 30,2 artışla 
�y�leşt�rme faal�yetler� ve d�ğer atık 
yönet�m� h�zmetler� �zled�.

Geçen hafta Den�zl�’de Tan
Tekst�l’�n �şç�ler�ne verd�ğ� destek 
ses get�rd�. Bunun ardından 
Erbakır Elektrol�t�k enfl asyonun 
beklenenden yüksek seyretmes� 
neden�yle 750 çalışanına b�r aylık 

net ücretler� tutarında �kram�ye 
verme kararı aldı. Y�ne aynı şek�lde 
Meyteks, çalışanlarına yüzde 10 ara 
zam yaptığını açıklarken Panayır 
Tekst�l de �şç�lere maaşının yarısı 
kadar pr�m vermey� kararlaştırdı.
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Der� OSB, 1,5 m�lyon Euro’luk arıtma 
yatırımı �le tekst�lc�lere kapı açacak
Tek�rdağ’da bulunan Çorlu Der� ve Karma OSB, 
bölgede tekst�l dışında hemen hemen bütün 
sektörler�n altyapı talepler�n� karşılıyor. Tekst�l 
sektörüyle yapısını güçlend�rmek �steyen OSB, 
1,5 m�lyon Euro �le atık suları yen�den kullanıma 
sunarak su sorununu çözmeye yöneld�.

Yer taleb� yoğunlaştı
Der� OSB’dek� doluluk 
oranının yüzde 70’lere 
yaklaştığını kaydeden Hız, 
pandem�yle b�rl�kte kapas�te 
artışına g�den sanay�c�ler�n de 
artış gösterd�ğ�n� bel�rtt�. OSB’de 
her hafta yer tem�n� noktasında 
�k� ya da üç yatırımcıyla görüşme 

yaptıklarının altını ç�zen 
Hız, “Bu görüşmeler 

net�ces�nde bell� 
elemelere g�derek 

sanay�c�ler�n 

talepler�n� alıyoruz. Talep 
artışlarına bağlı olarak 
OSB’m�zdek� arsaların metrekare 
başı f�yatları da artış göstereb�l�r” 
ded�. OSB toplam alanının 11 
m�lyon metrekare olduğuna 
�şaret eden Hız, şöyle 
konuştu: “Bu alan �lave 90 b�n 
metrekare daha ekleyeb�l�r�z. 
Böylece OSB’m�z�n bütünleş�k 
yapısını güçlend�rerek
yatırımcılara daha caz�p
�mkanlar oluşturacağız.”

Yen� nes�l nükleer reaktörler m�ll� proje olacak
Devletin yanı sıra TENMAK, 
TÜBİTAK gibi önemli 
kurumların ve Ankara Sanayi 
Odası bünyesinde kurulmuş olan 
Nükleer Sanayi Kümelenmesi’inin 
(NÜKSAK) desteklediği 4. nesil 
nükleer reaktörler sınıfına 
giren, toryumu yakıt olarak 
kullanan Ergimiş Tuz Reaktörü 
(ETR) projesi, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
onay vermesiyle bütçesi ve 
zamanlaması belli bir millî proje 
hâline gelmeye hazırlanıyor. 
Onaylanma işlemi gerçekleştiği 
takdirde 4. nesil ETR’nin 
Türkiye’de tasarlanması, Ar-
Ge çalışmaları ve imâl edilmesi 

için yol haritası da kesinleşmiş 
olacak, ayrıca Türkiye’nin 4. Nesil 
Nükleer Reaktörler Teknolojisi 
Uluslararası Forumu’na (GİF) 
üyelik süreci de başlayarak 
uluslararası teknolojik iş birliği 
kolaylaşacak. 40 Mwth gücünde 
bir ETR hem gemilerde itki 
gücü olarak kullanılabilecek, 
hem de küçük yerleşim 
birimlerinin elektrik ihtiyacını 
karşılayabilecek. Bunun yanı sıra 
ETR projesi temiz enerji kaynağı 
olarak da görülüyor. Özellikle 
taşımacılık sektöründe fosil 
yakıtlara alternatif yakıt olarak 
ortaya çıkan yeşil hidrojen ve 
amonyak üretiminde, petrokimya 

sanayinde ‘kraking’ işleminde 
temiz enerji kaynağı olarak 
kullanılabiliyor. 

ETR’l� gem�ler 5-8 yıla
kadar den�zde olacak
Türkiye’nin sanayinin birçok 
alanında önemli ilerlemeler 
kaydetmesine rağmen nükleer 
teknolojilerde uluslararası 
arenada sözü edilmeyen bir 
ülke konumunda olduğunu 
belirten FİGES Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Tarık Öğüt, “Nükleer 
teknolojiye sahip olmayan 
bir dünya gücü yoktur. Türk 
mühendisleri ve Türk bilim 
insanları bunu değiştirebilecek 

güçtedir, ancak bunu 
gerçekleştirebilmek için devlet 
iradesi şart” dedi.
Desteklerin artması halinde 
ETR ile donanmış gemilerin 
Türkiye sularında 5 ila 8 yılda 
yüzebileceğini öngören Tarık 
Öğüt, “Yurtiçi ve dışında bu konuda 
yapılan çalışmalar ile entegre 
olarak Ar-Ge, tasarım ve üretim 
olarak belirlenen hedefl erimiz 
var. Elbette bu durum millî ETR 
projesinin devletin üst düzeyde 
desteklemesi ve aynı zamanda 
özel sektörün ilgisine bağlı. Çünkü 
konunun birkaç boyutu var: İklim 
değişikliği ve karbon salımını 
azaltma hedefi ve kararlılığı 

(kamu-özel), Türkiye’nin kendi 
imkânlarıyla nükleer reaktör 
teknolojisini edinme ve geliştirme 
kararlılığı (kamu-özel), toryum 

gibi bir millî yakıtı kullanacak 
reaktör teknolojisini edinme 
hedefi (kamu) gibi” dedi.
HASAN KUŞ/İSTANBUL

Gem�ler�n yakıt sorunu b�tecek
ETR’n�n hemen her boyutta (güçte) 

tasarlandığını kaydeden FİGES Nükleer 

Teknoloj� D�rektörü Dr. Reşat Uzmen �se, “40 

Mwth gücünde b�r ETR’n�n hem gem�lerde 

�tk� gücü olarak kullanılab�lecek, hem 

de küçük yerleş�m b�r�mler�n�n elektr�k 

�ht�yacını karşılayab�lecekt�r. 3000 Mwth 

gücünde (1400 Mwe) ETR’ler de tasarlanıyor. 

Bunlar daha çok ülke çapında elektr�k 

�ht�yacını karşılamak ve konut �le sera 

ısıtmakta kullanab�l�r” yorumunda bulundu. 

ETR’n�n den�z taşımacılığı �ç�n önem�ne 

vurgu yapan Uzmen, den�z taşımacılığının 

küresel karbon salımının yüzde 3’ünü tems�l 

eden b�r değere sah�p olduğuna d�kkat çekt�. 

Uzmen, şöyle devam ett�: “Burada tem�z 

kaynaklardan (yen�leneb�l�r ve nükleer) 

elde ed�lm�ş h�drojen ve amonyağın 

kullanılmasının yanı sıra doğrudan küçük b�r 

nükleer reaktör vasıtasıyla nükleer enerj�n�n 

kullanılması da gündemde. Ama bu nükleer 

reaktörün ‘Erg�m�ş Tuz Reaktörü’ olması 

terc�h ed�l�yor z�ra gösterd�ğ� avantajlar 

konvans�yonel reaktörlerden çok daha fazla. 

Yakıt b�r defa yüklen�yor ve en az 20 yıl yakıt 

yen�leme, değ�şt�rme gereğ� olmuyor.”

GÜNCEL
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