SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM TESİSLERİ
ELDEN ÇIKARTLIYOR - ÇIKARILACAK
KAPATILIYOR - KAPATILACAK !
Çinkur, Karabük Demir Çelik İşletmeleri ve Elazığ Ferrokrom örneklerinden sonra
Seydişehir Alüminyum Tesislerini Elden Çıkarttırmayacağız-Kapattırmayacağız !
Ülkelerin bağımsızlığı, ulusal kaynaklarını ne ölçüde halk yararına kullandığına bağlıdır. Ancak
ülkemizde IMF ve Dünya Bankası güdümlü iktidarlar aldıkları direktiflerle ve uygulamalarıyla,
yıllardır ülkemizin yer altı ve yerüstü kaynakları, üretim tesisleri talan edilmekte, yerli işbirlikçiler
yardımıyla da yabancı şirketlere peşkeş çekilmektedir.
Şu anda tek başına iktidarda olan AKP, politikalarının temel hedefi ÖZELLEŞTİRME olduğu ve
bunun altını sık sık çizdiği görülmektedir. Yani, bu dönemde de IMF ve Dünya Bankası’nın
baskısıyla Türkiye’de de birçok ülkeyi iflasa sürükleyen yaptırımlarının ilk adımı olan
özelleştirmeler hükümet programında yer alarak hızlandırılmıştır.
Dünyada ve Türkiye’de özelleştirmeler fiyaskoyla sonuçlanmış ve hatta bazı ülkelerde
yanlışlıktan geri dönülmüş ve özelleştirilen kuruluşlar yeniden kamulaştırılmıştır. Türkiye’de,
ÇİNKUR’ un yabancı bir şirkete satışı ve o şirketin borçlarını devlete bırakıp işletmeyi kapatması,
Özelleştirme İdaresi’ne devredilen Elazığ Ferrokrom İşletmesinin stoklarındaki ürününü dahi
satamaması ve sonuçta finans sıkıntısı nedeniyle üretime devam edememesi ve işletmeyi
kapatması, Karabük Demir Çelik İşletmelerinin 1 liraya devredilmesi ve sonrası devletin yeniden
bu işletmeyi kurtarması adına yapılan anlaşmalar, İskenderun Demir Çelik İşletmelerinin
ERDEMİR'e devri gibi birçok özelleştirme örneklerinden güncelliğini koruyan birkaçıdır.
Bu gün gelinen noktada AKP’nin özelleştirme ve yağmalamadaki çılgınlığının nerelere vardığını,
tesislerin
elden
çıkarıldığını-çıkarılacağını kapatıldığını-kapatılacağını programladığını
görmekteyiz. Hatta daha da sorumsuzca davranarak, “özelleştirme kapsamanda olan ve iki kez
teklif verilmeyen tesislerin bedavaya devredileceğini” açıklamışlardır.
Ne yazık ki Seydişehir Alüminyum Tesisleri’de de kaçınılmaz sona yaklaşılıyor. Özelleştirme
kapsamındaki prosedüre bile uyulmadan yaklaşık bir aydır tesisleri görmeye ziyaretçiler
gelmektedir. AKP sessiz sedasız Eti Alüminyumu el altından pazarlamaktadır. Batan
geminin mallarını yağmalarcasına ilk ziyaret Amerikalı’lardan gelmiştir. Önceleri sadece Alümina
Fabrikasına talip olan firma, bugünlerde tesisin tamamına talip olmaya karar vermişler.
Tesislerle ilgilenen diğer ziyaretçi grup çok daha ilginçtir; otelcilik işleriyle uğraşan ve Tesislerin
pazarlayıcısı görünümünde olan bir kişiyle 23-24 Haziran tarihinde Seydişehir’e
gelmişlerdir.Tesiste çalışanların tepkisine neden olan yasa dışı bir yöntemle incelemeye
girişmişlerdir.
Sözkonusu Kazakistan kökenli Alexsander Maskevich’in şirketi Eurasia Group’a satışı için
Başbakan, Maliye Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile görüşmelerde bulunduğu
söylenmektedir. 1990 yılında 50 dolar maaş alan Alexsander Mashkevich’in şimdilerde 1 milyar
doları aşan servetinin kaynağı nedir bilinmez ama Belçika enerji şirketi Tractebel adına
Kazakistan devlet yetkililerine rüşvet dağıttığı iddiası herkes tarafından bilinmektedir.
Seydişehir Alüminyum Tesislerine talip diğer bir firma da SUAL’dır. SUAL’ın başında bulunan
Viktor Vekselberg, aynı zamanda Tyumen Oil ve Renova Group firmalarının da başkanıdır.
Tyumen Oil, Alfa Group’a dahil olup, bu grubun diğer bir şirketi olan Crown Resources’ın 2002
yılında Marc Rich İnvestment ile birleşmesi gündeme gelmiş, Marc Rich çalışanları bir müddet
bu firmada istihdam edilmişler, ancak birleşmenin tam olarak gerçekleşip gerçekleşmediği

kamuoyuna açıklanmamıştır. Tyumen Oil hisselerinin önemli bir kısmı BP firmasına satılmıştır.
Söz konusu kişi ve şirketler IMF ve Dünya Ticaret Örgütünü yönlendiren ve gündemlerini
belirleyenlerdir.
SUAL üretim kapasitesi; madencilik (Boksit) 4.6 milyon ton, Alumina 1.7 milyon ton, Birincil
Alüminyum 615 bin ton, Alüminyum Kablo 315.000 km., yarı mamul 165.000 ton olup, bugün
kapasitesinin ancak yarısını kullanmaktadır.
SUAL Seydişehir Alüminyum tesislerini kuran firmanın devamıdır ve Rusya dünyanın en büyük
ihracatçısı olarak yılda 2 milyon ton Alüminyum ihraç etmektedir ve Türkiye onların pazarıdır.
SONUÇ:
Özelleştirme baskısı, bugüne kadar Seydişehir Alüminyum tesislerinin modernizasyonuna da
engel olmuştur. İdame yenileme yatırımları yeterince yapılmadığından bugünlerde ürün kalitesi
bakımından sorunlar da yaşamaktadır. Özelleştirmenin psikolojik alt yapısını oluşturmak için
tercih edilen, tesislerin zarar eder ve devletin sırtındaki kambur konumuna düşürülmesi yöntemi,
kime ve neye hizmet edildiği sorgulanmadan, bu tesisimiz için de uygulanmış ve kısmen de
başarılmıştır.
Alüminyum metalinin stratejik özelliği nedeniyle (uçak sanayi, roket sanayi, silah sanayi,.. vb
sahalarda vazgeçilmez metal) bizim gibi ülkelerde birincil alüminyum üretiminin mutlaka devlet
elinde olması gerekmektedir. Kaldı ki Türkiye Alüminyum gereksiniminin % 15-20 sini
karşılamakta olan bir tesis,yenilenerek kapasite artırımına gidilmesi gerekirken kapatılma
ve elden çıkartılma ile karşı karşıyadır.
Bu nedenle, Seydişehir Alüminyum Tesislerinin alüminyum üretim yeteneğinin mutlaka ve
arttırılarak devamının sağlanması ve özelleştirme senaryolarına hiçbir zaman ve hiçbir biçimde
konu edilmemelidir.
Bir zamanlar Turgut Özal’ın tesisler için, zararda olduğu ve kapatılması gerektiği şeklindeki
demeçleri hafızalardayken, Seydişehir’i ziyaret eden Başbakan, tesislerin özelleştirilmemesi
konusunda hiçbir şey söylemezken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Tesislerin zararının büyük
olduğunu bu yükü ne kadar taşıyacaklarını bilemediklerini dile getirmektedir. Ancak zarardan ne
anladığı bilinmemektedir. Toplam Katma değeri konusunda bir şey söylenmeyip kağıt üzerindeki
hesaplarla zarardan söz edilmektedir.
Bugünlerde mafyavari bir yöntemle tesis yabancıların
çalışanların onurunu kıran bir uygulama söz konusudur.

incelemesine

sunularak,

IMF nin borcunun ödenip IMF den kurtulacağını iddia eden hükümet, Seydişehir Tesislerini IMF
bağlantılı kişi ve kuruluşlara peşkeş çekmeyi nasıl açıklayacaktır?
Bu yağma ve talana dur diyoruz.
Seydişehir Alüminyum Tesisleri çalışanları ve Seydişehir halkı fabrikalarını bu güne kadar
verdiği mücadelelerin tecrübesiyle bugünden sonra da savunacaklardır.
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak bu mücadelede Seydişehir’in yanında
olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.
Cemalettin KÜÇÜK
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Başkanı

