Sayın Milletvekili, Sayın Vali ve Değerli Konuklar;
Eti Alüminyum A.Ş.,Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği (TALSAD) ve
Metalurji Mühendisleri Odasının birlikte düzenlediği 2. Alüminyum
Sempozyumu ve Sergisine katılımınızla göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür
ediyor ve hepinize hoşgeldiniz diyorum.
Birincisinin üzerinden 10 yıl geçmiş olması, bir anlamda bu sürecin
değerlendirilmesinin yapılması, nerelerden nerelere gelindiği veya
gelinemediğinin irdelenmesi amacıyla bu etkinliğin yapılması gerektiğini açıkça
hissettirmiştir. Bu düşünceden hareketle bu üç kuruluş, gerekli izinlerin
alınmasını müteakip yürütme ve danışma kurullarını oluşturarak çalışmalarına
başlamıştır. Yapılan danışma kurulu toplantılarında, oturum konuları ve sunum
içerikleri, dünya birincil ve ikincil alüminyum üretiminde gelişmeler, ülkemiz
alüminyum sanayindeki gelişmeler, sorunlar, öneriler, çözümler ve beklentiler
olarak tespit edilmiştir. Bu etkinliğimizde farklı bir sempozyum tekniği
izlenmiştir. Koordinatörler başkanlığında çalışma grupları oluşturulmuş ve
sunumlar hazırlanmıştır.
Ülkemiz alüminyum sanayicileri, üniversitelerimiz ve meslek odasıyla
oluşturulan bu platformda, ülke kaynaklarımızın verimli kullanımına yönelik
olarak, sorunların bizzat yaşayanlar tarafından aktarımı ve ortak bir çözüm
bulunması amacıyla aktif katılımın sağlanacağı paneller düzenlenmiştir.
Bilindiği gibi 18 bin ton ülke alüminyum ihtiyacının olduğu yıllarda 60 bin ton
kapasite ile yani ülke ihtiyacının 3 katını sağlayacak şekilde Seydişehir
alüminyum tesisleri kurulmuştur.
Ancak bugün ülke alüminyum ihtiyacının 150-200 bin tona ulaşmasına rağmen,
ülkemizin ilk ve tek sıvı alüminyum fabrikası aynı kapasitesini korumaktadır.
Buna rağmen, ülkemiz alüminyum sanayisinin oluşmasına önderlik etmiş, aynı
zamanda okul görevi de yaparak ülkenin dört bir yanındaki fabrikalara çeşitli
disiplinlerden yetişmiş mühendisler göndermiştir. Türkiye’de şu anda
alüminyum sektöründe Seydişehir Alüminyum okulundan mezun olmuş pek çok
metalurji mühendisi görev yapmaktadır.
Uzun yıllar ülke alüminyum ihtiyacını karşılayarak ve sözünü ettiğim görevleri
başarıyla sürdüren bu güzide tesisimiz, ne yazık ki ülke ihtiyacına paralel olarak
geliştirilmemiş, ciddi anlamda teknoloji yenileme ve kapasite artırmaya yönelik
yatırımlar yapılmamıştır. Kısaca, dünyada küreselleşme politikasının bir
uygulaması olan özelleştirmeler doğrultusunda az gelişmiş ve gelişmekte olan

ülkelere uygulanan KİT’lerin verimsizleştirme operasyonlarından, ne yazık ki
Seydişehir Alüminyum Tesisleri de nasibini almıştır.
Bu gerçeğin ışığında, bundan sonrası için ne yapılması gerektiği konularında
çözümlerin üretilebileceği bir sempozyum olmasını umut ediyorum.
Etkinliğimize özveriyle katkıda bulunan tüm çalışma gruplarına, konuya olan
duyarlılıkları nedeniyle Eti holding AŞ Genel Müdürü Yunus Şirin’e,
sponsolarımız Assan Alüminyum A.Ş. ve Al Alüminyum A.Ş.’ye, bu şirin
beldede düzenlenen etkinliğimizin beldesi için önemini kavramış olan Belediye
Başkanı Muammer Urhan’a gösterdiği sıcak ilgi ve yardımları için Eti
Alüminyum AŞ, TALSAD ve Metalurji Mühendisleri odası adına teşekkür
ediyor ve hepinize tekrar hoşgeldiniz diyorum.

