
Arcelor’dan Erdoğan’a Erdemir Kulisi 

2003 yılında gerçekleştirdiği 45 milyon tonluk çelik üretimi ve 25 milyar dolarlık cirosu ile, dünyanın 

önde gelen kuruluşlarından Arcelor’un başkanı Guy Dolle’nin, Fransız siyasi ve iş çevreleri ile 

görüşmek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nde (OECD) temaslarda bulunmak üzere, Paris’e 

giden Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ı kaldığı otelde ziyaret ederek, Erdemir için kulis yaptığı haber 

veriliyor. Görüşmenin ardından soruları yanıtlayan Dolle’nin, son 15 yıldır Türkiye’de yatırım 

yaptıklarını, bu yatırımları güçlendirerek devam ettirmek istediklerini, Erdemir’in özelleştirilmesi ile 

de yakından ilgilendiklerini ve Başbakan ile yapılan görüşmede, bu konudaki görüşlerini açıkladığını 

söylediği ifade ediliyor. (Refenrans, 21 Ekim 2004, s.11; Radika, 21 Ekim 2004, s.15; Dünya, 21 

Ekim 2004, s.3; Dünden Bugüne Tercüman, 21 Ekim 2004, s.7; Zaman, 21 Ekim 2004, s.10; 

Milliyet, 21 Ekim 2004, s.7) 

 

Kardemir’den Yatırım Atağı  

Erdemir’in ihtiyaç duyduğu slabı üretmek amacıyla döküm makinesi yatırımı konusunda, 

Kasım/Aralık aylarında karara varacaklarını belirten Kardemir Genel Müdürü Osman Kılavuz’un, 

Türkiye’deki entegre tesisler ile de, ilişkilerini üst düzeyde tutmaya önem verdiklerini söylediği haber 

veriliyor. Fabrikalarının krizlerden bile etkilenmeyecek bir yapıya kavuşması için, en temel koşulun, 

verimliliğin arttırılması olduğuna işaret eden Kılavuz’un, “Erdemir ile uzun vadeli anlaşma yaparak, 

ağırlıklı bir şekilde beyaz eşya ve otomotiv sektörünün kullanacağı ürün olan slab üreteceğiz. Erdemir, 

İsdemir ve Kardemir arasındaki ilişkiler gelişerek sürmekte. Bu doğrultuda ortak projeler üretilerek, 

teknoloji ve tecrübe paylaşımı en üst seviyededir. Yatırım bedeli 14 milyon dolar olan Tren Ferisi 

Projesi ile birlikte, tren yoluyla Erdemir’e bağlanacağız. Böylece, fabrikamızın ihtiyacı hammadde 

Erdemir limanından Kardemir’e kolayca nakledilebileceği gibi, Erdemir’in ihtiyacı olan slab da, 

tesislerimizden gönderilecek” dediği ifade ediliyor. (Referans, 19 Ekim 2004, s.7; Radikal, 19 Ekim 

2004, s.15) 

 

Kardemir Yüksek Fırınını Yeniledi 

Kardemir Genel Müdürü Osman Kılavuz’un, yaklaşık 6 milyon Euroya malolan 3 No’lu yüksek fırın 

Ülkü’yü yenileyerek, ömrünü en az 8 yıl daha uzattıklarını söylediği haber veriliyor. 1962 yılında 

Alman Salzgitter firması tarafından yapılan 3 No’lu yüksek fırından bugüne kadar 13.500.000 ton 

üretim gerçekleştirildiğini, kuruluşunda kapasitesi 900 ton/gün olan fırının kapasitesinin, 

modernizasyon ve yenileme çalışmaları ile zamanla 1800 ton/gün seviyesine çıkartıldığını  belirten 

Kılavuz’un, “Şirketimizin 2004 yılı yenileme ve modernizasyon programı çerçevesinde, 2 Eylül 

Perşembe günü revarmanına başlanan fırındaki çalışmalar 48 günde tamamlandı. Yaklaşık 6 milyon 

euroya mal olan 3 No’lu yüksek fırını yenileyerek, ömrünü en az 8 yıl uzattık” dediği bildiriliyor. 

(Referans, 21 Ekim 2004, s.6) 



 

66.Dünya Döküm Kongresi yapıldı…. 

66. Dünya Döküm Kongresi , World Foundry Organization (WFO) Başkanlığında 6-9 Eylül 2004 

tarihlerinde İstanbul’da TÜDÖKSAD koordinatörlünde yapıldı. 20’si çağrılı olmak üzere toplam 167 

bildirinin sunulduğu kongreye 30 ülkeden 1000’e yakın delege katıldı. Kongre kapsamında çeşitli 

şehir turları ve sanayi tesislerimize geziler düzenlendi.  

 

Seydişehir’de “Özelleştirmeler ve Seydişehir” konferansı yapıldı… 

Odamız, Eti Alüminyum A.Ş.’nin Ağustos 2003 tarihinde Özelleştirme Kapsam ve Programına 

alınması üzerine Seydişehir’de etkinliklerini sürdürmeye devam etmektedir. Bu kapsamda 12 Ekim 

2004 tarinde Sn Aziz Konukman (Gazi Ünv. Öğrt. Üyesi) ve Sn Ayfer Eğilmez’in ( Petrol İş Sen. 

Uzmanı) konuşmacı olarak katıldığı “Özelleştirmeler ve Seydişehir” konferansı yapılmıştır. 

İlginin yoğun olduğu bu etkinliğimiz, genelde özelleştirmelerin, özelde Eti Alüminyum’un tartışıldığı 

bölümünde izleyicilerinde katılımıyla gerçekleşmiştir 

 

1996’DA ÖZELLEŞTİRİLEN ÇİNKUR SATILDI!  

Kayseri'nin İncesu ilçesi yakınlarındaki Çinkur Çinko Kurşun Metal Sanayi Fabrikası, İpek Mobilya 

tarafından satın alınmıştır. 1999 yılında kapatılan ve İncesu İcra Dairesi tarafından 14. kez satışa 

çıkarılan Çinkur, 4 trilyon 605 milyon liraya İpek Mobilya AŞ'ye satılmıştır.  

İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, Çinkur'u sahip olduğu arazi nedeni ile satın 

aldığını ve kendi uğraş alanı olan mobilya sektörünün gelişmesinde kullanacağını söyledi.  

1 Haziran 1996 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından İranlı işadamlarının kurduğu Kayseri Maden 

Metal Ticaret AŞ’ye 14 milyon dolara satılan yılda 30 bin ton üretim kapasitesi ile ham cevherden 

çinko metali üreten Türkiye’nin tek fabrikası olan ÇİNKUR, 3 yıl üretim yapma şartı sonrasında 26 

Kasım 1999 yılında üretimini durdurmuştur. 

 

 
 

TMMOB ve bağlı Odaları "SOSYAL DEVLET - SOSYAL ADALET" mitingindeydi 

Emek Platformu Başkanlar Kurulu "Sosyal devlet - Sosyal adalet" mitingi için bütün emek ve 

demokrasi güçlerini 20 Kasım 2004 günü Ankara'ya çağırdı. Bu aslında SSK hastanelerinin Sağlık 

Bakanlığına devrine yönelik yasa tasarısı ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kapatılmasına 

yönelik yasa tasarısına karşı yapılan eylemliliklerin devamı niteliğinde bir çağrıydı. 

 



AİHM’DE BERGAMA-OVACIK’TA SİYANÜRLÜ ALTIN İŞLETMECİLİĞİNE DUR DEDİ  

Bergama-Ovacık Altın Madeni ile ilgili olarak, Çevre Bakanlığı'nın işleminin mahkemece iptal 

edilmesine karşın, bu mahkeme kararının uygulanmaması nedeniyle, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinin ihlal edildiği gerekçesiyle, Sefa Taşkın ve 10 Bergamalı tarafından AİHM’ne 

başvurulmuştur. Başvuru ile ilgili AİHM tarafından kabul edilebilirlik kararı verilmesinin ardından 3 

Haziran 2004 tarihinde duruşma yapılmıştır. AİHM, başvuruya ilişkin kararını 10 Kasım 2004 

tarihinde açıkladı. 

Bergama’da ; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Adil Yargılanma Hakkını koruyan 6/1. maddesi ile 

yine Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkını koruyan 8. maddesi 

ihlal edilmiştir. 

 

 


