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KARDEMĐR BELĐRSĐZLĐĞĐNE SON VERĐLMELĐDĐR
Türkiye’de uygulanan ekonomi-politikaları 80. yılına gelen Cumhuriyetin temel dinamiklerini yok
etme noktasına getirmiştir. Başta ağır sanayi olmak üzere tüm üretim alanlarını yok etmiştir. Başlıca
örnekleri Sümerbank, Etibank’a bağlı tesisler son olarak ta PAŞABAHÇE ŞĐŞECAM dır. 1994
yılından bu yana Türkiye gündeminde olan KARDEMĐR de bu furyadan payını almıştır. Yeniden
kapanma ile karşı karşıyadır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 5 Nisan 1994’de olduğu gibi şimdi de KARDEMĐR’in
kapanmasına karşıdır.
“ Fabrikalar kuran fabrika “ KARDEMĐR Türkiye için gereklidir.
Endüstri devriminin baş aktörü olan demir-çelik sektörü başta gelişmiş ülkeler olmak üzere
geleneksel sektörün öncülerindendir.
Dünyada tüm yasaklamalara rağmen ulusal korumacılık sürmektedir. Sadece ABD’de 1998’den bu
yana ABD’nin en büyük ikinci çelik üreticisi de dahil yaklaşık 20’den fazla firma iflastan korunma
talep etmiştir. Bunların dışında ABD ve AB kendi tesislerini korumak ve kurtarmak için ithalat
kısıtlamalarına gitmiştir. Çelik savaşları sürmektedir.
Dünyada çoğu kamu kesimince gerçekleştirilen entegre demir-çelik yatırımları ülke ekonomilerinin
bir atar damarıdır. Öz kaynaklara dayalı üretim ekonomik kimlik için gereklidir.
Bu açıdan KARDEMĐR’de daha önce tekrarlanan hatalardan vazgeçilmelidir.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası, 5 Nisan 1994 kararları öncesi yabancı uzmanların
KARDEMĐR’i incelemeleri aşamasında kapanma kararının alınacağını öğrenip, 5 Nisan paketi
açıklanır açıklanmaz KARDEMĐR ile ilgili o zamanki mevcut durum ve daha sonra uygulanan
çözümler de dahil kapsamlı ilk teknik raporu yayınlayan ve görüşlerini kamuoyuna açıklayan ve bu
süreçte KARDEMĐR’in kapanmasına karşı çıkan belki de ilk kuruluştur. Uygulanan özelleştirme
yöntemine de karşı çıkan bir kuruluştur. Bu gün gelinen süreçte KARDEMĐR’in kapanmasına gene
karşıdır.
Bu raporun hazırlık aşamalarında özetle KARDEMĐR’in borçlarının ertelenmesi ve 20 milyon USD
kadar kredi verilmesini içeren Bakanlar Kurulu kararı 25.7.2002 tarihli Resmi Gazetede
yayınlanmıştır.
Ancak detayları ile bu raporda açıklandığı gibi, KARDEMĐR’i bugünlere taşıyan idari ve
teknik yanlışların ortaya konmadan ve bunlar da dikkate alınarak kısa, orta ve uzun eylem
planları oluşturulmadan yapılacak müdahalelerin kamu kaynaklarını peşkeş çekmekten ve
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siyasi rant sağlamaktan başka ne KARDEMĐR’e ve ne de ülke endüstri ve ekonomisine bir
yarar sağlamayacağı açıktır.
Bu nedenle, bu kez kredi ile hazırlatılacak ithal raporlara bel bağlamadan ilgili tüm kuruluşlardan
katılacak bu ülke uzmanlarından oluşacak ikinci KARDEMĐR komisyonu kurulması gerekli ve
zorunlu görülmektedir.
Tüm dünyada, özellikle 1990’lardan sonra yüksek teknolojiye dayalı üretimler ile yüksek katma
değer sağlayarak ekonomik kalkınma çabaları sürerken ve geleneksel sektörlerin başında gelen
demir-çelik’te de yüksek teknoloji ve verimliliğe dayanan uç ürünlere yönelik gelişmeler
gözlenirken, Türkiye’de gene bunun tam tersi gözlenmektedir. Ülkemizde endüstriyel üretim giderek
zayıflamakta ve mevcutlarda da geleneksel üretimlerde düşük katma değerli üretim sistemleri
sürmektedir.
Ülkemizde gerek Entegre /Elektrikli Ark Ocaklı tesis üretimlerindeki oransal çarpıklıklar ve gerekse
yassı / uzun ürün dengesizliği ve tüm dünyada yüksek katma değerli ürünler üretilmesine yönelik
yapılanma yerine düşük katma değerli ürün yapısı geçerliliğini korumaktadır.
Bu ortamda ülkemiz için demir-çelik hala önemini korumaktadır. Bu nedenle yaklaşık 1 milyar
USD’lık bir tesis olan KARDEMĐR’in üretimini sürdürmesi gerekir.
Bunun anlaşılabilmesi için, 1994 yılında uygulanan yöntemin benzeri uygulanmalıdır. Đlgili
odalar, üniversiteler, kamu kurumları ile ERDEMĐR’den katılımcılarla oluşturulacak
KARDEMĐR komisyonu tekrar toplanmalı ve bu tesis gerek teknik ve gerekse idari anlamda
tekrar masaya yatırılmalıdır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası 5 Nisan 1994’de olduğu gibi gene KARDEMĐR’in
kapanmasına karşıdır.
Bu görüşleri içeren ayrıntılı TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası KARDEMĐR Raporu ekte
sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
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