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Mayıs Dergi 

ÖZELLEŞTİRME, YABANCI SERMAYE ASLINDA PAZARLANAN ÜLKENİN GELECEĞİ (II) 

 

Önceki yazımda Erdemirde’ki kamunun sahibi olduğu %46.12  oranındaki hisselerin 
özelleştirme adı altında, devletin üretimden çekilmesi kılıfıyla, ülke demir-çelik 
sanayisinin yabancı şirketlere pazarlanması ve sektörde yaşanan gelişmeler üzerine 
yazmıştım. O tarihten bugüne değişen % 3.81 T. Kalkınma Bankası’nın da payı eklenerek 
satılacak hisse miktarı %49.93’e çıkarılması oldu.    

Süreç devam etmekte! 

Özelleştirmeden sorumlu Bakan Unakıtan’ın yöre milletvekilinin Erdemirin’in satışındaki 
mantığını (!) öğrenmek için verdiği soru önergesine cevabı şöyedir;  

“... Türkiye'nin toplam çelik üretim kapasitesi 22.4 milyon tondur. 2003 yılında 18.6 
milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin 6.2 milyon tonu entegre tesislerde, 12.4 
milyon ton ise elektrikli-ark ocaklarında üretilmiştir. 18.6 milyon tonluk toplam üretimin %  
15.6'sı (3,5 milyon ton) yassı mamul, %84.6'sı (15.1 milyon ton) uzun mamul olarak 
gerçekleştirilmiştir. 

Yassı çelik ürünleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de dayanıklı tüketim malları ve 
yatırım malları endüstrilerinin ana girdisi durumunda olup, yassı çelik ürün tüketim düzeyi, o 
ülkedeki refahın ve gelişmişliğin en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
Ülkemizde yassı çelik ürünlerinin ana gruplar bazında üretimi sadece ERDEMÎR tarafından 
gerçekleştirilmektedir.  

Dünya çelik fiyatlarında son 30 yıldır yaşanan düşüş trendinin nedeni piyasalarda 
kamu sektörünün ağırlıklı olmasıdır. Çelik sanayinin toparlandığı son dönemde büyük 
ölçüde şirket birleşmeleri ve satın almaları yaşanmıştır. Çelik üreticisi şirketlerin son yıllarda 
değerinin yüksek çıkmasının nedeni büyük oyuncuların nakit zengini ve satın almak istedikleri 
firmalara oldukça yüksek fiyatlar ödemeleridir. 
ERDEMİR'in Özelleştirmesi 

ERDEMİR'in özelleştirilmesinin nedenleri özelleştirme felsefesi ve olumlu piyasa 
koşullarından faydalanma isteğidir. 
1-Özelleştirme Felsefesi; 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı başarılı ve kabul edilebilir bir özelleştirme için yoğun çaba 
harcamaktadır. Özelleştirmenin modern devletler için anlamı, daha verimli ticari ve fınansal 
pazarların yapılanması, endüstriyel faaliyetlerin devletin ilgisi dışına çıkmasıdır. Nitekim 4046 
sayılı Kanunun amacında özelleştirmenin ekonomide verimlilik artışının sağlanması ve kamu 
giderlerinin azaltılması açısından gerekli olduğu vurgulanmıştır. 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ERDEMİR hisselerinin yerli ve yabancı stratejik 
yatırımcılara satışına yönelik çalışmalarının amacı kısaca şöyle özetlenebilir; 

Devletin ticari ve endüstriyel faaliyetlerinden çekilip asli görevlerine dönmesi İlkesi, 
ERDEMÎR için en uygun faaliyet ve pazar ortamının yaratılması, dünya piyasalarına 
tam entegrasyonun sağlanması, 
Özelleştirmeyi kamuoyuna empoze edebilmek için Devlet, bez, 
ayakkabı…üretmez deniliyordu. Ancak, şimdi sıra ülkenin olmazsa olmazı 
demir-çeliktedir. 
Erdemir uluslararası pazarda ürünlerini satmakta herhangi bir problemle 
karşılaşmamakta, entegrasyon sorunu yaşamadığı gerçekleştirdiği ihracat 
miktarından kolaylıkla anlaşılmaktadır 
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Türk demir çelik sektöründe kalitenin artırılması ve uygun ürün yelpazesinin 
oluşturulması yoluyla verimli çalışacak pazar ortamlarının yaratılması, 
Erdemir ürünleri uluslar arası kabul gören kalite güvence sistemlerini 
başarıyla hayata geçirmiş bu konuda ulusal ve uluslar arası kalite ödülleri 
almıştır, ürün çeşitliliği konusunda bir sorunu yoktur dahası gelecek adına 
yatırımları vardır. 
ERDEMİR'in stratejik faaliyetlerinin ve modern üretimin devamı için gerekli olacak 
yatırımın sağlanması ve garanti altına alınması, 
Türkiye demir-çelik sektörünün ve dolayısıyla Türkiye ekonomisini uzun yıllar 
etkileyecek stratejik öneme sahip Erdemir yatırımlarını planlamış gerekli 
finansmanı temin etmiş, 2013 yılı Ana Yatırım Planını ortaya çıkartılmış ve 
uygulamaya konmuştur. Erdemir ve İsdemir’in 2007 yılı kapasitesi 7 milyon 
ton, 2013 yılı kapasitesi 5 milyon tonu Erdemir’den 12 milyon tonu 
İsdemir’den olmak üzere 17 milyon ton yassı mamul olarak hedeflenmiştir. 
Erdemir’i satın alacak şirket, Bakanın da belirttiği “Erdemir’in stratejik 
faaliyetlerini”, ülke yararına mı yoksa kendi yararına göre mi sürdürülecektir? 
Satış hasılatının optimum düzeyde olması, 
İç ve dış satışlarında satışlarında hiçbir sorun yaşanmamakta şirket üretim ve 
satış rekorları kırmaktadır. Yani kâr etmesi satılmasına neden olmaktadır. 
Bunu zaten Bakan “Alacak adamlar da enayi değil. Kâr edenleri özelleştirme, 
zarar edenleri özelleştir. Böyle bir şey yok” ifadesiyle açıkça belirtmektedir.   
Demir çelik sektörü açısından olumlu bir yatırım ortamının olduğu şu sıralarda 
ERDEMİR'e saygın ve mali olarak güçlü yatırımcıların çekilmesi. 
Dünya demir-çelik devleri dünya demir-çelik piyasasında tekelolabilmak 
amacıyla, özelleştirmedeki kuruluşları yok pahasına satın alarak sahip olmakta 
yada hisse alımlarıyla bu kuruluşların yönetimini ele geçirmektedirler. Kaldı ki 
Erdemir bir marka olarak dünya demir-çelik sektöründe  saygın bir yere sahip 
olup dünya demir-çelik devleri akbabalar gibi bu satışı dört gözle 
beklemektedir. 
Bu dev şirketler her ülkede küçük-büyük ayrımı yapmaksızın bünyelerine 
katmaktadır.Mittal’ın sessiz sedasız İzmir Demir Çeliği ele geçirmesi ülkemizde 
yaşanan çok yakın tarihli bir örnektir.  
Uygun istihdamın garanti altına alınması ve sosyal normlara uygun çalışma 
ortamının sağlanması, 
Zaten özel şirket statüsünde olan Erdemir en uygun istihdamla çalışmakta 
olup, çalışanlar da sendikalıdır. Sosyal normlara uygun çalışma ortamının 
sağlanmasından bahsetmek ise ya yazanın yazdığını bile okumamasından yada 
Erdemir’i hiç bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü, bugün Erdemir 
çalışanlarının ücretleri ve sosyal hakları, Türkiye’de çalışan veya 
çalışmayanların örnek gösterdiği ve o fabrikaya girebilmek için her türlü yolu 
denemesinin de bir nedenidir.  
Çevre standartlarına uygun olarak ERDEMİR’in verimli ve kârlı olarak faaliyetlerini 
sürdürmesi, 
Erdemir uluslarası kabul gören çevre ve kalite güvence sistemlerini oturtmuş 
ve başarıyla uygulamaktadır. Erdemir’in üretim, verim ve satış grafikleri 
incelendiğinde rekor kırdığı ve gelecekte bugünkü yerinen daha üst sıralara 
yerleşeceği görülecektir. 

Dünyada çelik sektöründe yaşanan olumlu gelişmeler özelleştirme açısından da büyük bir 
fırsat olup güçlü ve stratejik bir ortağın ERDEMİR'in ve Türkiye çelik sanayinin geleceğini 
garanti altına alacağı düşünülmektedir.  
İşte açıklanan bu sonuç “altın vuruş” niteliğindedir. 
Çünkü, bu ülkenin özelleştirme yanlıları da dahil olmak üzere, aydınları, bilim 
adamları, iktisatçıları, ekonomistleri, köşeli ve köşesiz yazarları, tüm meslek 
odaları, ticaret odaları, hatta özel sektör temsilcileri ve en önemlisi geçmişte 
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bu fabrika buraya kurulsun iş-aş kapısı olsun diye topraklarını veren yöre 
halkı bu satışa karşıyken, 
Ve tüm bu insanlar bu satışın Türkiye demir-çelik sanayisinin ve bağlı alt 
sektörlerin geleceğini satmak olduğu konusunda aynı görüşü paylaşırken, 
Sadece Türkiye’deki özelleştirmelerden sorumlu Bakanı bu satış sayesinde 
“Türkiye çelik sanayinin geleceğini garanti altına alınacağı “ nı söylüyor.  

İşte böylesi anlayışlar bugünlerde Erdemir’deki kamunun % 49.93 oranındaki hissesini 
satmaya çalışacaklar.  

Dünya demir-çelik devleri nefeslerini tutmuş bekliyorlar. Özelleştirme uzmanı ÖİB büyük 
bir acemilik örneği göstererek dünyanın en büyük demir-çelik üreticisi İngiliz Mittal 
firmasını özelleştirme danışmanı olarak seçmiştir. Oysa geçmişte bu firmanın bu yolla 
aldığı demir-çelik fabrikaları olduğu herkesçe bilinmektedir. Hatta bu konu basınımızda 
da yer almıştır. 

Mittal, Erdemir ile ilgilendiğini basına açıklamıştır. Mittal’ın ise bizim gibi özelleştirmedeki 
çelik fabrikalarını nasıl aldığını İngiliz basını şöyle anlatıyor. “ İngiliz basınını uzun süre 
oyalayan iddialara göre Blair, bu bağış karşılığında Romanya hükümetinin bir devlet 
kuruluşu olan çelik şirketini Mittal’e satmasını sağlamıştı. Blair, bu amaçla Romanya 
hükümetine bir mektup yazarak çelik şirketinin Mittal’e satılmasını istemişti.” 

Aynı Blair Erdemir için aynı şeyleri yapacak mı bilinmez ama AB üye olmamız 
konusundaki sımsıcak yaklaşımı Bakanın İngiltere seyahatleri, bana Blair’in boş 
durmayacağını düşündürüyor. 

Bu arada Mittal da boş durmuyor. Dış basın kaynaklarına göre Erdemir hisselerinin % 
9.5’ uğunu toplamış durumda.  

Eğer Özelleştirmenin blok satışıyla %49.81 ni de alırsa toplam hissesi % 58.81 ile 
Erdemir’in yönetimini de ele geçirmiş olacak. 

Ürettiği demir-çelik ürünlerini kullanarak bu sektördeki kuruluşlara hammadde sağlayan ve 
sektörü dünya fiyat dalgalanmaları karşısında satış fiyat ve şekillerini ayarlayarak sözkonusu 
yerli sanayici lehine kullanabilen Erdemir, yabacı tekellerin eline geçtiğinde bu özelliğini 
koruyabilecek ve kullanabilecek midir? 

Bundan sonra  ülkenin ulusal demir-çelik sanayi politikasından ve stratejisinden söz 
etmemiz mümkün olacak mıdır?  

İşte bu nedenlerle, ülkemizin Çelik üreticisi ülkeleri arasında 12. sırada bulunan  
önümüzdeki dönemde Avrupa'da 3. sıraya yükseleceği öngörülen demir-çelik sanayinin 
ve buna bağlı alt sektörlerin yaşaması, Erdemir’de halkın sahibi olduğu hisselerin hiçbir 
şekilde doğası gereği maksimum kâr anlayışı temelinde çalışan yerli-yabancı şirketlerin 
eline geçmemesi için, blok- halka arz veya altın hisse yöntemleriyle satılmaması 
gerekmektedir.  


