
Bir Pazartesi günü Kahraman-

maraþ'ýn Yeni Sanayi Sitesinde

paslanmaz çelikten mutfak eþyasý

üreten o, onlarca fabrikadan birinde,

çaylarýmýzý, ne olacak bu iþlerin hali

eþliðinde yudumlarken, büronun

kapýsý hýþýmla açýldý ve içeri dalan

komþu fabrikanýn sahibi, televizyonu

açýn, televizyonu diye haykýrdý.Benim

ilk aklýma gelen açýkçasý, savaþ mý

çýktý, olmuþtu o an...

Televizyon açýldý. Baþbakan, can-

lý yayýnda, terkettiði MGK toplantýsý

sonrasý açýklama yapýyor ve ülkenin

çok ciddi bir kriz içine yuvarlandýðýný

ilan ediyordu... Sonrasýnda hepimizin

yakýndan takip ettiði geliþmelerin

baþlangýcýydý bu açýklama; ayný

zamanda, IMF'in direktifi olan

Ekonomik Ýstikrar Programýnýn da

sona erdiðinin ilanýydý. TL kuru

yüzmeye terk edildi; ama TL yüzecek

mi, batacak mý kimse bilemiyordu.

Sonra Derviþ geldi Dünya Bankasýn-

dan: Mehdi bulunmuþtu... Mehdi ile

Deccal arasýndaki hassas dengeyi

tutmak da bu topraklarda yaþayanlarýn

yeteneðine kalýyordu.

Televizyonu ben kapattým. Dolar

borcunuz ne kadar diye sordum. Ses

çýkaramadýlar... Paslanmaz çelik sacý

dolar üzerinden borçlanarak alan

üretici ödenip ödenmeyeceði belli

olmayan çeklerle 4-5 ay vadeli

satýyordu tencereyi, çaydanlýðý.

Görünen oydu ki birkaç gün içinde

borçlarý %30-40 artacaktý. Üstelik,

faizler fýrlayýnca para repoya kayacak

çekler de ödenmeyecekti. Kýsaca TL

yüzse bile üretici batacak, iþçiler de

iþsiz kalacaktý... Makineler elde

kalacak, aylarca belki de yýllarca

yatacak ve çürüyecekti: Sermayenin

deðersizleþmesi... Tarihsel Arka-Plan

yerine Krizin Kaynaklarý

Dünya ekonomisi çevrimsel

krizlerle maluldür. 2. Dünya Savaþý

sonrasýnda baþlayan son büyük

geniþleme devresi 70'li yýllar ile

birlikte yerini daralmaya, bunalýma

býrakmýþtýr. Kýsaca kriz olarak taným-

lanan bu sürecin esasýný kar hadle-

rindeki düþme eðilimi oluþturmak-

tadýr. En basitinden bu durum þöyle

açýklanabilir: Bir zamanlar belli bir

zaman diliminde (diyelim ki 1 yýl) 1

birim para (diyelim ki reel lira yada

dolar) kar elde etmek için 10 birim

para (üretken) yatýrým yapmanýz

gerekirdi. Bugün 1 birim para kar elde

etmek için 100 birim paralýk yatýrýma

ihtiyacýnýz vardýr; yarýn ise yine reel

olarak 1 birim para kar elde etmek için

1000 birim paralýk bir yatýrým yapmak

zorunda kalýnacaktýr. Bu koþullarda

sermaye, ama ancak daha büyük ve

daha büyük; ancak merkezileþmiþ ve

daha da merkezileþmiþ sermaye

yatýrým yapma kapasitesine sahiptir.

Üstelik bu kapasiteye sahip sermaye

(oransal olarak) daha az ve daha da az

kar elde etmeyi göze alarak (üretken)

yatýrýma gider...

70'lerden sonra tüm dünyada ser-

maye, kar hadlerindeki düþüþün

etkilerinden kendini korumak için,

üretken yatýrýmlar yerine rant ve para

ile para kazanma stratejisini þiddetle

benimsemiþtir. Bu stratejinin iki

mekanizmasý vardýr: Bir; geliþmekte

olan ülkelerin elindeki birikimini

/sermayeyi hortumlamak için bu ülke-

lere (doðrudan devletlere, bu ülkeler-

deki bankalar aracýlýðý ile devlete ve

bu ülkelerdeki bankalar aracýlýðý ile bu

ülkelerdeki ulusal yatýrýmcýya) borç

vermiþ, tefecilik yapmýþ; ve üçüncü

dünyayý borç bataðýna iteklemiþtir.

Sermayenin bu duruma bir diðer yanýtý

ise, üretimden kar elde etmek yerine

ikincil bölüþüme aðýrlýk vermek

olmuþtur. yani dünyanýn her hangi bir

coðrafyasýnda üretilen (yada ürettiri-

len) mallarýn pazarlamasý, daðýtýmý

üzerinden nemalanmak... Kýsacasý

atalarýmýzýn para parayý çeker derken

ekledikleri ama büyük para, parayý

çeker vurgusu özellikle 70'lerden

sonra Türkiye'deki sermaye birikimini

neredeyse durdurmuþtur. Oysa ki,

sermayenin yaþayabilmesinin tek

koþulu, daha önce açýklanmaya

çalýþýldýðý üzere, kar elde edebilmek

için sürekli daha büyük bir sermaye ile

(üretici) yatýrýma gidilebilmesidir.

Türkiye'de üretken sermaye yatýrýmý

için yeterli sermaye birikimi artýk

bulunmamaktadýr yada Türkiye'nin

özellikle 1947 yýlýna kadar (kamu

eliyle) oldukça hýzlý ve 70lerin baþýna

kadar da azýmsanmayacak ölçüde

saðladýðý birikim uçmuþ, gitmiþtir...

Bugün bankacýlýk sektöründe

çýktýðý iddia olunan kriz, sadece bu

borç bataðýnýn ve sermayenin üre-

timden deðil paradan para kazanma

nafile sevdasýnýn bir sonucudur;

açýkçasý bankacýlýk krizi bir neden

deðil sonuçtur ve Türkiyenin iktisadi

iç dinamikleri ile bu krizi aþmasý

Metalurji Sektöründe Kriz:
"Baþka türlü bir deðerlendirme"
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Aziz HATMAN
Metalurji Mühendisi
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Katýlým için Ýstanbul þubemizi

arayýnýz,

25 Eylül 2001 tarihinde ÝTÜ

vakfý sosyal tesislerde gerçek-

leþtirilecek olan bu eðitim se-

minerinin tavsiye edilen katý-

lýmcý kitlesi Ergitme Þefleri,

Müdürleri, Mühendisleri, Usta

ve Ustabaþýlarý ve Bakým ele-

manlarýdýr.

Eðitim seminerinde ele alý-

nacak konular aþaðýdaki

gibidir.
1- Ergitme izabe, emniyet ve

saðlýk
2- Acil durum tedbirleri
3- Ýndüksiyon ergitmenin temel

prensipleri
4- Kontrol ve göstergeler
5- Toprak kaçak dedektörü
6- Ocak astarýnýn önemi ve

bakýmý
7- Son teknolojik geliþmeler
8- Soðutma sistemleri
9- Hidrolik devreler
10- Ocak bakým
11- Kutu tipi ocak bakýmý
12- Genel bakým
13- Sorular tartýþmalar.

Sempozyum Ýnductotherm

ocaklarý A.Þ. Genel Müdürü

ve Döküm Komisyonu üyemiz

Levent Otsukarcý tarafýndan

verilecektir.
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teorik olarak olanaksýzdýr. Pratikte ise

krizin aþýlmasý mümkündür ve sadece

ve sadece, yýllardýr kendi krizlerine bir

panzehir olarak Türkiye'yi bu borç

bataðýna mahkum eden uluslararasý

sermayeye, "Bugüne kadar bizden

aldýðýnýz faiz size yeter, bundan sonra

baþka kapýya" diyebilmekten geç-

mektedir; asla ve asla daha fazla borç

bulmaktan, bu borcu bulabilmek için

daha fazla yaltaklanmaktan deðil!

Ýmalat Sanayiden geriye ne kaldý?

Metal Ana Sanayi, Makine Ýmalat

Sanayi ile birlikte üretimin, toplumsal

refahýn kaynaðýdýr. Metalurjinin

yanýna Petro-Kimya, Tekstil ve Gýda

eklendiðinde çerçeve hemen hemen

bütünlenir. Metal ana sanayi dendi-

ðinde þüphesiz akla ilk gelen ve

Türkiye ihracatý içinde önemli bir pay

sahibi olan demir çelik sektörü bugün,

herkesçe malum yapýsal sorunlarý ve

sermaye gücündeki zaaflar ile birlikte

tek kelimeyle yýkýlmamak için diren-

mektedir. Dolar/Mark paritesinin ve

TL/Mark kurunun getirdiði son dö-

nem kayýplarý da eklendiðinde, %50'

ye ulaþan devalüasyonun bir rahat-

lama saðlayacaðý hiç düþünül-

memelidir. TL'nin devalüasyonu,

emek-gücü (iþçilik) maliyetlerini ayný

orada (%50) düþürmüþ olabilir; ancak

unutulmamalýdýr ki, düþen ücretler ve

deðersizleþen sermaye (kapanan

iþyerleri) sonucu artan iþsizlikle

birleþtiðinde, iç tüketimde son derece

þiddetli bir daralmaya yol açacaktýr.

Daralan iç pazar, iflaslarýn hýzlanma-

sýna neden olacak; bu da, emek gücü

Metalurji Sektörü:

maliyetlerinin düþmesiyle bir ölçüde

rahatlayan sermaye birikiminin

karþýsýnda toplumsal ve siyasal kaos

olarak yeniden dikilecek ve çöküþ

hýzlanacaktýr. Ýthal hammadde ve

ihraç ürün stratejisine dayanan demir

çelik sektörü, toplumsal ve siyasal

olandan yalýtýk kalamayacaðýna göre,

bu sonuçlarýn etkileri teknolojik ve

mali yapýsal sorunlarla tanýmlanan

sektör üzerinde fazlasýyla kendini

gösterecektir.

Sektördeki kamu yatýrýmlarýnýn

tasfiyesi (özelleþtirme) ise sanýldýðý

üzere sektöre sýcak kaynak aktarýmýný

ve yeni pazar açýlmasýný deðil, olsa

olsa hammadde girdi maliyetlerinde

bir yükselmeyi hediye edecektir.

Çünkü bütünsel olarak bakýldýðýnda

özelleþtirme pek çok kilit iþletmenin

tasfiyesi anlamýna gelmekte ve bu

iþletmelerin ürünleri artýk ancak dýþ

pazardan uluslararasý tekeller eliyle

tedarik edilebilmektedir. Ýþletilebilen

birkaç iþletmenin istisnai durumu bu

genel durum içinde deðerlendirilmeli

ve Türkiye ekonomisinin bütünü

içinde ayakta kalýp kalamayacaðý

sorgulanmalýdýr.

Kýsacasý; özellikle 90'lý yýllarda

þiddetlenen sanayisizleþme trendi

içinde metalurji sektörünün kendi

gücüyle ayakta kalma kapasitesi

yoktur. Dýþ ve iç borçlarýn ve faizleri-

nin konsolide edildiði (ödemelerinin

durdurulduðu) yeni bir kalkýnma

hamlesi Türkiye ve Metalurji sektörü

için tek çýkýþtýr.
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Ýndüksiyon Ergitme Eðitim
Semineri

Oda etkinliklerinden...

M
O

B

M

metalurji 2001/ 126


