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Zehra Güner AKAD
Metalurji Yüksek Mühendisi
(Bileþik Metal-Ýþ Sendikasý Uzmaný)

Türkiye'de Demir Çelik Sektöründe Özelleþtirme
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Türkiye, dünya ham çelik

üretiminde 1999 yýlýný 14.4 milyon

ton ile 17. sýrada tamamlamýþ, dünya

ham çelik üretiminin %1.9'unu karþý-

lamýþtýr. Yine 1999 verilerine göre

Türkiye'de ham çeliðin %35.9'u BOF,

%64.1 'i EAO'da üretilmiþtir.

Dünya'daki üretim yöntemine

baktýðýmýzda Türkiye'deki rakamlarýn

tam tersi bir durum olduðunu gö-

rüyoruz. Genel olarak, %60-70 BOF,

%40-30 EAF'da üretim yapýldýðýný

görüyoruz.

1999'da Türkiye'nin ham çelik

üretme kapasitesi 19.9 milyon tona

yükselmiþtir. Kapasitenin ürün ba-

zýndaki daðýlýmý ise; %83'ünü uzun

ürünler, %15'ini yassý ürünler ve

%2'sini vasýflý çelik oluþturmaktadýr.

Türkiye'de bugün 17 adet elektrik

ark ocaklý tesis, 3 tane entegre tesis

bulunmaktadýr.

Yalnýzca bugün deðil, yýllardýr

Türkiye'nin çelik üretiminde yapýsal

bir sorunu mevcuttur. Bu yapýsal so-

run üretilen ham çeliðin ürün bazýn-

daki daðýlýmýnýn ülkemizin gereksi-

nimlerine yanýt vermemesidir. Ülke-

mizde tüketilen yassý ürünlerin %50'si

ithalat yolu ile karþýlanmaktadýr. Uzun

ürünlerde ise tam tersi bir durum söz

konusudur. Türkiye gereksiniminin

üzerinde üretim yapmakta, ihracata

çalýþmaktadýr. Bu durum, yaratýlan ve

ayný zamanda tercih edilen bir

dengesizliktir.

1980'li yýllarda dünya çelik tüke-

timinin açýðýný yakalayan, Türkiye u-

zun ürün üretimini artýrmak amacýyla

EAO'lý tesislerin sayýsýný ve etkinli-

ðini fazlasýyla artýrmýþtýr. Bu tercihin

altýnda yatan neden içerisinde

ülkemizin çelik üretiminin ülkemizin

ihtiyaçlarý doðrultusunda merkezi

planlamanýn bulunmamasýdýr. Uzun

ürün-yassý ürün arasýndaki denge,

uzun ürün üretimi lehine EAO'lý te-

sislerin sayýsýnýn hýzla artmasýyla dün-

ya trendinin tersine doðru yönlenmiþ,

yalnýzca ülkemizin ihtiyaçlarý deðil,

siyasi tercihlerle de demir çelik sek-

törü yönlendirilmiþtir. Bugün, yapýlan

tercihin yanlýþ olduðu yine siyasiler

tarafýndan ifade ediliyor. Ülkemizin

çelik üretiminde uzun-yassý mamul

arasýndaki dengesizliðin ÝSDEMÝR'in

özelleþtirilmesinin nedeni olarak gös-

teriliyor.

Demir çelik sektörü, bir ülkenin

en önemli sektörlerindendir. Ülke e-

konomisine katkýsý ve ekonominin

önemli dinamiklerinden olan reel

sektörün faaliyeti açýsýndan vazge-

çilmez bir alandýr. Bu alanlarda ter-

cihler siyasi yalpalanmalara göre de-

ðil, ülke çýkarlarý düþünülerek yapýl-

malýdýr. Ancak, ülke çýkarlarýný Dün-

ya Bankasý ve IMF'nin, NATO'nun

çýkarlarý ile özdeþleþtiren, eþitleyen

siyasiler için ne demir çelik sektörü

önemlidir ne de ülke çýkarlarý... Bir

kez ellerinizi sizi teslim almak

isteyenlere uzatmaya görün, cebiniz-

deki bozuk paralarla teslim alýnýyor-

sunuz. Türkiye'nin bugün içerisinde

bulunduðu durumu bu saptamadan

baðýmsýz düþünmek mümkün deðildir.

IMF ile 1999 yýlý sonunda gerçek-

leþtirilen stand-by anlaþmasýnda da

yer aldýðý biçimi ile özelleþtirmelere

hýz verilecekti. Türkiye'nin yazdýðý

niyet mektuplarýnda da Türkiye özel-

leþtirmeleri hýzla gerçekleþtireceðini

belirtiyordu. Özelleþtirme programýn-

da yer alan Asil Çelik, ÝSDEMÝR ve

ERDEMÝR'ÝN satýþlarý gerçekleþ-

tirilecekti.

Sözü edilen üç üreticinin ikisi

entegre tesis, Asil Çelik ise ülkemizde

kaliteli çelik üreten kamuya ait tek

iþletme idi. Asil Çelik'i sattýlar.

Ýsdemir satýþa çýkarýldý ancak tek ta-

liplisi Erdemir'e devrine karar verildi.

Bir süre sonra da Erdemir özelleþ-

tirilecek. Özelleþtirme programýna

uzunca bir süredir etkisizleþtirilen

TDÇÝ'yi de aldýlar.

Sivas Demir Çelik, 1987'de sün-

ger demir'den üretim yapmak ama-

cýyla TDÇÝ'ye baðlý bir iþletme olarak

kuruldu. 400 bin ton/yýl haddehane

kapasitesi olan Sivas Demir Çelik Ýþ-

letmeleri %99.9 oranýndaki kamu pa-

yýnýn özelleþtirilmesi amacýyla prog-

rama alýndý. Açýlan ihalede 5 Ocak

1998 tarihinde sona eren teklif verme

süresi içinde ÖÝB'na Sivas Demir

Çelik'i satýn almak için 4 teklif geldi.

Teklif verenler arasýnda bulunan Sivas

Ortak Giriþim Grubu Fabrikayý satýn

aldý.(6 Ocak 1998-ÖÝB Basýn

Duyurusu)

SDÇÝ, en yüksek teklifi verene

satýlmýyor. Özelleþtirme konusunda

ideolojik sýkýntýlarý aþmak amacýyla

baþka bir hamle yapýlýyor: Özel-leþ-

SÝVAS DEMÝR ÇELÝK

FABRÝKASI

ÖZELLEÞTÝRÝLEREK YIKILDI:

SIRADA KAMULAÞTIRMA VAR.
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tirme Yüksek Kurulu, özelleþtirmenin

tabana yayýlmasý amacýyla fabrikayý,

Ýstanbul'da yerleþik Sivas'lý Ýþadam-

larý ile Sivas'taki odalarýn oluþturduðu

SÝVYAT A.Þ.'ye veriyor. Satýþ iþlemi

bu þekilde gerçekleþtirildikten sonra

fabrikada her alandaki çalýþma

tökezlemeye baþlýyor.

SÝVYAT A.Þ., fabrikada hiç

üretim yapmayarak devir sözleþ-

mesinde 3 yýl süre ile kesintisiz 500

personel istihdam edileceði garantisi

vermesine karþýn sadece 173 iþçiye

iþbaþý yaptýrdý. Bu iþçilere de ücret-

lerinin ödenmesinde çeþitli problem-

ler çýkardýlar.(Star Gazetesi)

SÝVYAT AÞ, fabrikayý iþletmeye

çalýþýyor, ancak hiçbir denemesinde

baþarýlý olamýyor. 2000 yýlý Temmuz

ayýnda "Kentbank'ýn alacaklarý

nedeniyle fabrikayý satýþa çýkardýðýný"

gazetelerden öðrendik.

Baþbakan Ecevit, Sivas'a gitti-

ðinde özelleþtirilen Sivas Demir Çelik

Fabrikalarý'nda üretimin durmasý ve

iþçilerin paralarýný alamamalarýna çok

üzülüyor ve "devletin iþe el koyaca-

ðýný" söylüyordu.

Özelleþtirilerek daha verimli hale

geleceðini söyledikleri iþletmelerin

yalnýzca binalarý ile ortada kalmasý

durumunda ise yapýlan belli: Kamu-

laþtýrýyorlar, yatýrýmlar kamu tarafýn-

dan gerçekleþtirildikten sonra tekrar

satýyorlar. (Asil Çelik bunun en çarpýcý

örneðidir.) Eðer iþletmeyi alanlar iyi

iþletemez ve batýrýrlarsa yapýlacak þey

yine belli: Kamulaþtýrma ve zararý

devletin karþýlamasý.

Sivas Demir Çelik Ýþletmeleri yýl-

lardýr atýl bir biçimde ülke eko-

nomisine zararý siyasiler tarafýndan

dillendirilmeyerek bekletiliyor. Bu

zararý açýklamaya güçleri yetmiyor.

Özelleþtirme'nin ne gibi sonuçlarý

olduðu topluma gösterilmek isten-

miyor. Kimse SÝVYAT AÞ'den hesap

sormuyor. Bu durum bazý çevreler

tarafýndan da çelikçilere satýlmadýðý

için propaganda konusu yapýlarak

demir çelik iþletmelerinin çelikçilere

satýlmasý isteniyor. SÝVYAT AÞ'nin

üretim yapamamasý da "normal"

karþýlanýyor. Sivas Demir Çelik

iþletmelerinin neden satýldýðý ise

sorgulanmýyor.

Otomotiv ve makine imalat sa-

nayi için kaliteli ve alaþýmlý çelik

üretmek amacýyla 1974 yýlýnda Koç

Grubu tarafýndan kurulan Asil Çelik,

1982 yýlýnda fabrikanýn borçlarý

nedeniyle yaþadýðý zorluk üzerine

kamulaþtýrýlarak borçlarý ödenmiþ ve

zaman içerisinde MKEK'ye baðlý bir

kuruluþ haline getirilmiþ, þirket en

karlý döneminde olduðu 1998 yýlýnda

özelleþtirme programýna alýnmýþtýr. 17

Nisan 2000 tarihinde ihaleye çýkarýlan

Asil Çelik için teklif verme süresinin

sonu olan 16 Haziran 2000 tarihinde 5

iþletme ve ortak giriþim teklif

vermiþtir.

6 Temmuz 2000 günü yapýlan iha-

leye katýlan 5 þirketten Yazýcý-Gür-Ýþ-

Parsan Ortak Giriþim Grubu 11 tur

süren açýk artýrma sonucu 131 milyon

dolaraAsil Çelik'i satýn almýþtýr.

Özel Þirketti, Kamulaþtýrýldý,

ÞimdiYine Özel

ASÝLÇELÝK SATILDI

Asil Çelik'in 26 yýllýk tarihi

boyunca 8 yýl özel sektörde, 18 yýl

kamuda kalmýþ ve kamu tarafýndan

borçlarý ödendikten fabrikaya yatýrým

yapýlmýþ ve tekrar özelleþtirilmiþtir.

Üretim yaptýðý alanda Türkiye'de

tartýþmasýz lider olan kuruluþu devlet

özelleþtirerek stratejik anlamda da

deðerli olan bu pazarý kamu yararý

dýþýnda bir kullanýma açmýþtýr. Asil

Çelik'in 1999 yýlý net cirosu 46.4

milyon dolar, kapasite kullaným oraný

%80'ler, üretim verimliliði %90'lar-

dayken satýlmýþtýr.

Asil Çelik Türkiye kaliteli çelik

pazarýnýn %60'ýný elinde tutmaktadýr.

Satýlan, bir anlamda bu %60'lýk pazar

olmuþtur. Asil Çelik zaten karlý bir

kuruluþken satýlarak "devlete yük olan

kuruluþlarý elimizden çýkarmamýz

gerekiyor" gerekçesine de en aykýrý

örneklerden birini oluþturmuþtur.

Asil Çelik'in özelleþtirme öncesi

820 çalýþaný vardý. 2000 yýlý Aralýk ayý

itibarý ile bu sayý 400 civarýna düþtü.

250 kapsam dýþý olarak isimlendirilen

mühendis ve büro çalýþaný þu anda

askýda nakillerini bekliyor. 100

civarýnda emekliliði hak eden çalýþan

özelleþtirme þartnamesine göre hemen

iþten çýkarýldý. Ýstihdamdaki bu düþü-

þün nerede duracaðý ise hala belir-

sizliðini koruyor.

Demir Çelik sektöründe ve Tür-

kiye'nin önde gelen kuruluþlarý ara-

sýnda yer alan Ýsdemir, 2.2 milyon

ton/yýl üretim kapasitesine sahip.

Fabrikanýn 11 milyon ton kapasiteli

ÝSDEMÝR NASIL

ÖZELLEÞTÝRÝLÝYOR?

GÖRÜÞ
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Ýsdemir limaný, 17 milyon metrekare

alaný, 11.300 çalýþaný bulunuyor.

Ýsdemir, 2 Mart 1998 tarihinde

ÖYK kararý ile Baþbakanlýk Özel-

leþtirme Ýdaresi tarafýndan %100

oranýndaki Ýdare hissesi blok satýþ ve

varlýk satýþ ile özelleþtirilmek üzere

programa alýndý.

Ýhale þartlarý belgesi ve tanýtým

dökümanýnýn 17.04.2000 tarihinden

itibaren 1 milyar TL karþýlýðý ÖÝB'den

alýnacaðý, son teklif verme gününün

30 Haziran 2000 ve geçici teminat

bedelinin de 3 milyon dolar olduðu

açýklandý.

1999 yýlýnýn Þubat ayýnda Özel-

leþtirme Ýdaresi Baþkaný Uður Bayar,

Ýsdemir'in satýlabileceðinden emin bir

biçimde gazetecilere demeç verirken,

Ýsdemir'in kesinlikle çok iyi þartlarda

satýlabileceðini ve ülkenin kasasýna iyi

para girebileceðini öngörüyordu.

Þartname alan firmalar 30 Hazi-

ran 2000 tarihinin uzatýlmasýný iste-

yince, Ýsdemir ihalesinde son teklif

verme tarihi, ÖÝB tarafýndan önce 21

Temmuz 2000'e sonra da 18 Aðustos

2000 tarihine ertelendi. (18 Aðustos

2000-Hürriyet)

Basýna yansýdýðý kadarýyla da, bu

tarihlerin ertelemesine11 bini aþkýn iþ-

çinin neden olduðu açýklandý. Þartna-

me alan firmalar, tesisin rantabl hale

getirilmesi amacýyla binlerce iþçi ile

ilgili düzenlemenin kamu tarafýndan

yerine getirilmesini talep ettiler. Kýsa-

ca teklif sahibi olmak isteyenler, ras-

yonel iþletme imkanýný devletin yarat-

masýný ve sonra Ýsdemir için teklif ve-

rebileceklerini belirttiler. (9 Temmuz

2000-Oya Berberoðlu-Hürriyet)

ÖYK, Ýsdemir'in özelleþtirilmesi

için önemli sayýlacak bir þartýn ger-

çekleþtirilmesini istedi: Yassý ürün

üretimine geçiþ için; teknolojik yatý-

rým. Bu þartýn yerine getirilmesi için

de Ýsdemir'e 750 milyon dolarlýk

yatýrýmýn yapýlmasý gerekiyor.

Fabrikanýn daha verimli çalýþmasý

için ÖYK tarafýndan 22 Aðustos 2000

tarihine kadar 4 milyar dolarlýk bir

kaynak aktarýmý yapýlmýþ, buna karþýn

Ýsdemir zarar eden kuruluþlarýn baþýn-

da yer almýþtý. Ýsdemir'in 31 Mayýs

2000 tarihine göre 32 milyar TL'lik

zararý bulunduðu açýklanýyordu. (22

Aðustos 2000-Hürriyet)

Ýsdemir'in ÝhalesiYapýlýyor

22 Aðustos 2000 tarihinde ger-

çekleþen ihaleye tek teklif Erdemir'

den geldi. Yatýrým þartý, ihalenin cazi-

besini kýsmi olarak düþürdü. Özel-

leþtirmeden sorumlu Devlet Bakaný

Yüksel Yalova bir açýklama yaparak

yatýrým koþulu ile Ýskenderun Demir

Çelik Fabrikalarýnýn Erdemir'e devre-

dilebileceðini bildirdi.

Ýsdemir Erdemir'e devrediliyor

Erdemir ile ÖÝB arasýnda uzun

süren pazarlýklardan sonra;

Ýsdemir'in deðiþik kalemlerde 300

milyon dolarý bulan borcunu ÖÝB'nin

üstlenmesine,
Erdemir'in, ÖYK'nýn uygun

göreceði bir rakam ödemesine karar

verildi. Bu rakam daha sonra ödeme

planý ile birlikte açýklandý: 26 Þubat

2001 günü yapýlan açýklama ile "ilk iki

yýlý ödemesiz, 50 milyon dolarlýk satýþ

bedelinin 4 eþit taksitte ödemesine

karar verilmiþ" olduðunu kamuoyu

öðrendi.
Ýsdemir hisseleri Erdemir'e devre-

dildikten sonra, hisselerinin %10'luk

kýsmýnýn Ýskenderun'da çalýþanlarýn

kurduðu vakfa bedelsiz devredil-

mesine,

Erdemir'in 750 milyon dolarlýk

bir yatýrýmla tesisi yassý mamul üretir

hale çevirmesine karar verilerek,

11 bini aþkýn iþçinin çalýþtýðý

tesiste 6 bin iþçi için 5 yýllýk istihdam

garantisi getirilmiþ olduðu açýklandý.

Ýsdemir'de Ýstihdam;

Özelleþtirmeden sorumlu Devlet

Bakaný Yüksel Yalova'nýn basýna yan-

sýyan açýklamalarýnda istihdam konu-

sunda net bir veriye ulaþmak mümkün

deðil. Sayýn Bakan, 18 Nisan 2000

tarihinde yaptýðý açýlamasýnda Ýsde-

mir'de toplam 11.329 kiþinin çalýþ-

týðýný, 8 Þubat 2001 tarihinde yaptýðý

açýklamasýnda ise Ýsdemir'de 10.700

çalýþanýn olduðunu belirtti. Eðer

yaklaþýk 600 iþçi bu dönemde iþten

çýkarýlmadýysa, Sayýn Bakan istihdam

konusunda yanýltýcý açýklamalarda

bulunmaktadýr.

Sayýn Bakan'ýn 2001 yýlý açýk-

lamalarýný baz alýrsak 10.700 iþçinin

5.500'ü kadrolu diðer iþçiler asgari

ücretle taþerona baðlý olarak çalýþýyor.

10.700 iþçiden 6 bini için 5 yýllýk

istihdam garantisi getiriliyor. 5.500

kadrolu iþçi içerisinde 3.500'ü yýl sonu

itibarý ile emekliliðe hak kazanacak.

Emekliliðe hak kazanacaklarýn hemen

uzaklaþtýrýlmasý düþünülmüyor. Ýsde-

mir'deki örgütlü sendika ve yeni

iþveren ile görüþmeler yapýlarak
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iþletme için optimum çalýþan sayýsý

tespit edildikten sonra tensikat

yapýlacaðý belirtilirken, yaklaþýk 4500

taþeron iþçisinin akýbetine deðinil-

miyor.

Ýsdemir'de çalýþan mühendisler

için ise durum daha da kritik. Daha

önce özelleþtirilen pek çok kuruluþta

görüldüðü üzere, mühendisler eðer

iþletmede kalmalarý yeni iþveren

tarafýndan tercih edilmezse bir kamu

kurumuna nakillerini isteyebiliyorlar.

Özellikle kendi meslektaþlarýmýz açý-

sýndan baktýðýmýzda, ortada dramatik

bir durum var. Meslektaþlarýmýzýn

çalýþabileceði bütün kamu kuruluþlarý

ya özelleþtirilmiþ ya da özelleþtirme

programýnda. Dolayýsýyla kamu kuru-

luþlarýna nakil istemeleri de iþsiz

kalmalarýný engelleyemeyecek sonuç

oluyor. Kamusal alanýn daralmasý

yalnýzca ülke ekonomisini deðil,

Ýskenderun Demir Çelik tesislerinde

çalýþan metalurji mühendislerini de

radikal bir biçimde etkiler gibi

görünüyor.

Son yirmi yýlda Ýsdemir'in zararý

2.2 milyar dolar. Özelleþtirme Ýda-

resine göre 20 yýlda ülke ekonomisine

olan kaybý 18 milyar dolar. Bu 18

milyar dolarlýk büyüklük, her yýl yassý

çelik ürüne aktarýlan 750 milyon

dolarýn ülkemizi zarara soktuðu

iddiasý ile açýklanýyor. Yýlda 750

milyon dolardan 20 yýlda zararýnýz 15

milyar dolara yükseliyor ve Ýþlet-

menin nominal zararýný da buna

eklediðinizde 18 milyar dolarlýk bir

Ýsdemir'in Ülke Ekonomisine

Katkýsý

zararý varmýþ gibi açýklanmaktadýr.

Aslýnda bu büyüklük zarar olarak

açýklanýyorsa, bu zararýn Ýsdemir'den

deðil, demir çelikteki yanlýþ plan-

lamadan kaynaklandýðýný da açýk-

lamak gerekiyor. Bu yanlýþ plan-

lamaya neden olan ise ülkemizdeki

siyasi tercihlerdir.

Ýsdemir'in açýklanan nominal

zararýnýn nereden kaynaklandýðý, buna

neyin neden gösterildiði ise bu

aþamada önemini yitirmiþtir. Çünkü

kamu Ýsdemir'i ýslah etmek amacýyla

deðil, satýp kurtulmak amacýyla

hareket etmiþ, yatýrým yapýlmasý için

ÖÝB tarafýndan aktarýldýðý iddia edilen

para Erdemir'den yatýrým yapmasý için

istenen 750 milyon dolarýn 5 katýndan

fazladýr. ÖÝB, Ýsdemir'in revizyonu

için ayrýlan bu paranýn nereye

harcandýðý konusunda kamuoyuna

bilgi vermelidir.

Erdemir'e devir sonrasý yapýlacak

yatýrýmla Ýsdemir 5 yýl sonunda yassý

mamul üreten bir iþletme durumuna

gelecek ve bugünkü rakamlarla her yýl

750 milyon dolara ithal edilen yassý

mamul gereksinimi Ýsdemir'den

karþýlanmýþ olacak ve Türkiye

dýþarýya yýlda 750 milyon dolar daha

az döviz ödemesi yapacak hale

gelecektir.

Erdemir Neden Ýsdemir'i Ýstedi?

Erdemir Genel Müdürlüðü'nden

yapýlan açýklamalara göre, Erdemir

Avrupa'nýn ilk on þirketi arasýna

girmeyi hedefliyor. 2000 yýlý satýþ-

larýnýn 1 milyar dolarý aþmasý bekle-

niyor. Erdemir üretim kapasitesini 5

milyonton/yýl'a çýkarmayý hedefliyor.

Bunun için 2 milyar dolarlýk yatýrým

yapmayý ve böylece Avrupa'daki ilk

10 arasýna girmeyi hedefliyor. (Þener

Macun- Dünya-19 nisan 2000)

Tabi bunun yanýnda Ýsdemir'i

kendi bünyelerine alarak, maliyetler-

de avantaj saðlayacaklarýný, Ýsdemir

ve Erdemir Limanlarýnýn Türkiye'nin

en büyük limanlarý olmasý nedeniyle

hem hammaddenin hem de ürünlerin

deniz yolu ile taþýnmasýný saðlaya-

bileceklerini ve bu durumun ortak

hammadde teminini kolaylaþtýrmasýný

öngörüyorlar.

Erdemir'in geçtiðimiz günlerdeki

diðer hamlesi olan Bulgaristan'daki

Kremikowtzi fabrikasýný satýn alma

giriþimi olumlu sonuçlanmayýnca dik-

katini Ýsdemir üzerine yoðunlaþtýrdýðý

gözleniyor.

Erdemir'de Hazineye ait %25.77

oranýndaki hisse senedi Özelleþtirme

Ýdaresine devredilerek, Türkiye Kal-

kýnma Bankasý ve Borsa dýþýndaki

Erdemir hisseleri ÖÝB'de toplanmýþ

oldu. Bu hisseler daha önce Sümer-

bank bünyesindeyken Sümerbank'ýn

özelleþtirilmesi aþamasýnda Hazine'ye

devredilmiþti.

Þirket hisselerinin Türkiye Kal-

kýnma Bankasý'nda bulunan %5.54'lük

kýsmý Özelleþtirme Ýdaresi tarafýndan

deðil, TKB tarafýndan özelleþtirilecek.

Böylece ÖÝB'nin özelleþtirme çalýþ-

malarýna zemin saðlanmýþ oldu.

Erdemir'in özelleþtirilmesi için, Ýþ

Bankasý'nda kullanýlan yöntemin

kullanýlacaðý belirtiliyor.

ERDEMÝR'DE ÖZELLEÞTÝRME

PROGRAMINDA
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TDÇÝ DE ÖZELLEÞTÝRME

PROGRAMINDA
Özelleþtirme Ýdaresi tebliði ile (11

Ocak 2001) TDÇÝ Genel Müdürlüðü

de özelleþtirme kapsamýna ve prog-

ramýna alýndý. Bu tebliðle TDÇÝ Genel

Müdürlüðü ve TDÇÝ'ne baðlý kalan

son iki iþletme olan, Hekimhan Maden

Ýþletmesi ile Divriði Maden Ýþletmesi

de özelleþtirme kapsamýna alýnmýþ

oldu.

TDÇÝ de daha önce Karabük

Demir Çelik Müessesesi, Sivas Demir

Çelik Ýþletmeleri kapsam ve programa

alýnmýþ ve hisselerinin tamamý özel-

leþtirilmiþti. Ýsdemir'in özelleþtiril-

mesinde ise iþletmenin borçlarýnýn

ödenerek Erdemir'e devrine karar

verildi.

ÖÝB'nýn kamuoyuna yaptýðý açýk-

lamaya göre, TDÇÝ'nin 18 ay içeri-

sinde özelleþtirme iþlemlerinin ta-

mamlanmasý bekleniyor.

TDÇÝ, kendi içerisinde taþýdýðý

olumsuzluklara raðmen demir çelik

sektöründe devletin merkezi planlama

yapmasýnýn önemli araçlarýndan biri

olmuþtur ve alanýnda Türkiye için

önemli bir birim olarak kabul

edilmelidir. Kapitalist her ülkede

olduðu gibi TDÇÝ de siyasi çýkarlar

amacýyla da kullanýlmýþ ve yýllara

baðlý olarak içi boþaltýlmýþ bir kurum

olageldi.

Karabük Demir Çelik'in özelleþ-

tirme programýna alýnmasýyla TDÇÝ'

nin altý boþaltýlmaya baþlandý ve

bugün elinde kalan son varlýklarý da

devlet satýyor. TDÇÝ'ye baðlý demir

çelik iþletmelerinin verimli çalýþtý-

rýlmamasýnýn, merkezi programlarýn

sektörün ve ülkenin ihtiyaçlarýna göre

deðil, "siyasi hesaplar" la gerçekleþ-

tirilmesi ülkemiz için aðýr sonuçlara

neden oluyor.

Bir zamanlar ciddi bir büyüklüðe

ve etkiye sahip olan TDÇÝ'nin Genel

Müdürlük binasý borçlarýný ödeye-

mediði için haczediliyor. Devlet Ba-

kaný Sayýn Gaydalý olayýn çok üzücü

olduðunu belirterek, "TDÇÝ'nin hiçbir

þeyi yok ki zaten, binasý da Vakýf-

bank'a ipotekli" diye açýklama yapý-

yor. Haciz iþlemini yaptýran firmaya

Ýsdemir'in 18 trilyon lira borcu

bulunduðu için TDÇÝ'ye haciz geliyor.

Yine Sayýn Gaydalý'nýn açýklama-

sýnda, TDÇÝ'nin Vakýflar Bankasý'na

30 trilyon lira borcu olduðunu bu

nedenle ipotek iþleminin gerçekleþ-

tirildiðini öðreniyoruz.

Hekimhan ve Divriði Maden iþ-

letmeleri Türkiye'deki demir cevhe-

rinin çýkarýldýðý ve ticari olarak da

kullaným deðeri olan madenleri

barýndýrýyor. Bu madenlerin özelleþ-

tirilmesi ile TDÇÝ de tamamen ortadan

kaldýrýlmýþ olacak.

SONUÇLAR:

Özelleþtirme uygulamalarý yal-

nýzca ülkemizde deðil, eþ zamanlý

sayýlabilecek bir biçimde tüm dünya-

da uygulanmaya baþlanmýþtýr. Kamu

iþletmelerinin iyi hizmet veremediði,

daha iyi hizmet verebilir hale dö-

nüþtürülmesi için mülkiyet biçiminin

deðiþtirilmesine karar verildi. Sorun-

larýn giderilmesindeki tedavi mülkiyet

biçiminin deðiþtirilmesi ile yapýlmaya

çalýþýldý ve tüm dünyada örneklerine

sýkça rastladýðýmýz özelleþtirme

uygulamalarýna konu olan kamu

kuruluþlarýnýn adeta yok pahasýna

mülkiyet hakký deðiþtirildi.

1990'larda hýz kazanan özel-

leþtirme uygulamalarý kaynaðýný,

sermayenin etkinlik alanlarýný daha da

artýrmaktan ve yeni bir sermaye

birikimi yaratmaktan aldý. Özellikle

sosyal devlet uygulamalarýnýn rafa

kaldýrýldýðý dönemlere rastlayan bu

uygulamalar, yaþamýn her alanýnda

söz sahibi olmak isteyen sermayenin

iktidarýný daha da saðlamlaþtýrmaya

ciddi bir katký sunmuþ, eðitim saðlýk

gibi alanlar dahi "paran kadar saðlýk,

paran kadar eðitim"e indirilmiþtir.

Demir çelik sektöründeki özel-

leþtirmelerin ülkemizdeki uygulama-

larýna baktýðýmýzda, kamunun elinde

hiçbir iþletme kalmayacaktýr. Devletin

böylesi önemli ve stratejik bir sek-

törden çekilmesinin yaratacaðý umu-

lan olumlu göstergelere önümüzdeki

dönemde de ulaþmanýn sýkýntýlý

olacaðýný öngörmek gerekiyor.

Bu çerçeveden demir çelik sek-

töründeki özelleþtirmelerin sonuç-

larýný kýsaca belirtmek gerekirse;

1- Demir çelik sektöründe merkezi

planlamanýn eksikliði özelleþtirmeler

ile kapatýlmak isteniyor.

2- Ýsdemir, bugün Türkiye'nin en

büyük iþletmelerinden biridir ve

özelleþtirilecek olan Erdemir'e 50

milyon dolara devredilmektedir.

3- Erdemir'in Ýsdemir için toplam ö-

deyeceði miktar 4 yýlda 800 bin

dolardýr. Bu rakam, Erdemir'in bir

yýllýk karýndan daha düþüktür.
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4- Bu kadar ucuza Erdemir'e dev-

redilen Ýsdemir'in yalnýzca fabrikalarý

deðil, iþletmenin 17 bin metre karelik

arazisi ve limaný da devredilmektedir.

5- Ýsdemir'in devri, Erdemir'in özel-

leþtirme programýndaki satýþýný daha

cazip hale getirecek bir programýn

uygulamaya konulmuþ halidir.

6- Erdemir'in özelleþtirilmesi ile

Ýsdemir de satýlmýþ olacak ve ülkemiz

demir çelik sektörünün kamuda bulu-

nan önemli bir aðýrlýðý özel þirketlerin

eline geçecektir.

7- Yassý mamul üretiminin artýrýl-

masý ülkemiz için önemli bir avantaj

saðlayacaktýr. Ancak bunun bugün

Ýsdemir'in satýlarak gerçekleþtirilmesi

"devletin ayýbý"dýr.

8- 750 milyon dolarlýk yatýrým dev-

lete yük deðildir. Batýk bankalara

akýtýlan paralarýn toplamý yanýnda bu

miktarda bir büyüklüðün sözü dahi

edilemez.

9- Ülkemiz demir çelik sektörü içe-

risinde kamu payý kalmayacaktýr.

Geliþmiþ kapitalist ülkeler dahi

ellerinde çelik üretiminde kamu payý

býrakmaktadýr.

10- Sivas Demir Çelik Ýþletmeleri'nin

batýk hale gelmesinin nedeni özel-

leþtirilmesidir. Borçlarý ile kamulaþ-

týrýlmasý düþünülmemelidir.

11- Demir Çelik sektörü serbest piyasa

þartlarýna teslim edilmiþtir.

12- Özelleþtirmeler sonrasý bütün

iþletmelerde istihdam daralmasý ya-

þanmýþ, satýn alan þirketler istihdam

garantisine uymamayý tercih etmiþtir.

13- Asil Çelik, özelleþtirme uygula-

malarýna en iyi örneklerden biridir.

Karlý bir kuruluþ haline getirildikten

sonra 131 milyon dolar gibi çok ucuz

bir fiyata satýlmýþtýr.

14- Ýþletmeleri karlý hale getir-

menin yönteminin özelleþtirme olma-

dýðý gün ýþýðý gibi ortadadýr.

1- Özelleþtirme Ýdaresi Basýn Açýk-

lamalarý

2- KÝGEM Asil Çelik Raporu-Mayýs

1999

3- 7 Haziran 2000-Hürriyet

4- 30Aralýk 2000-Hürriyet

5- 25Aralýk 2000- Dünya

6- 22Aðustos 2000-Hürriyet

7- 13 Ekim 2000-Dünya

8- 18 Nisan 2000-Dünya

9- 19 Nisan 2000-Dünya

10- 8 Þubat 2001-Dünya

11- www.ntvmsnbc.com

12- 31 Mart 2000-Dünya

13- www.imkb.gov.tr

14- www.erdemir.com.tr

15- Özelleþtirme Kapsamýnda Asil

Çelik Gerçeði-Birleþik Metal-Ýþ

SendikasýYayýnlarý-2000

16- 7 Temmuz 2000-Dünya

Kaynakça
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DEMOKRATÝK TÜRKÝYE,
ÝNSANCAYAÞAM MÝTÝNGÝ

TMMOB 28 Temmuz 2001
tarihinde; "özelleþt irme
politikalarý, bu politikalara
baðlý olarak kamusal mülkiyet
alanlarýnýn, þeker piyasasý ka-
nunu, tütün piyasasý kanunu,
telekom kanunu, enerji piya-
sasý kanunu, devlet arazi-
lerinin satýmý kanunu, yapý
denetimi kanunu, maden saha-
larý kanunu, mühendislik ve
mimarlýk kanunu ve benzeri
gibi isimlerde yapýlan düzen-
lemeleri protesto etmek amacý
ile bir miting düzenlemiþtir.

- Meslek onurumuzu ayak-
lar altýna alan ve etik deðerleri
hiçe sayanlara,

- IMF yasalarý ile, ülke
deðerlerini talana açýk hale
getirenlere
- Kamusal alanlarý keyfi
olarak peþkeþ çekenlere
- Eðitimi sadece zengin
ailelerin tekeline býrakanlara
- Sendikalarý etkisizleþtirip
her yeri taþeron iþçileriyle
dolduranlara
- Tarým ve orman alanlarý
ile sit alanlarýný, ülke yararýn-
dan çok bir avuç azýnlýðýn he-
gemonyasýna býrakanlara
- IMF yasalarýyla ülkeyi
yabancý sermayeye peþkeþ
çekenlere
- Yolsuzluk ve yoksulluk
düzenini yaþatanlara

karþý; mitinge katýlan
binlerce mimar ve mühendis
seslerini yükselterek artýk sus-
mayacaklarýný haykýrdýlar,

,,

AB'nin kýsýtlamalarý kýs-
men kaldýrmasý ile ISPAT
üretimini yükseltti.

Avrupa Komisyonu"nun
(AK) Ýrlanda'nýn tek çelik
üreticisi Ispat Þirketine uygu-
ladýðý yatýrým ve istihdam ký-
sýtlamalarýnýn 2001 yýlý mayýs
ayýnda kaldýrýlmasýyla üretim
seviyesinde artýþ kaydedil-
miþtir.

sektörden haberler....

TMMOB'dan haberler...
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