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METALURJÝ SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN
ÝSÝMLERÝNDEN MURAT SEZER  SORULARIMIZA

CEVAP VERDÝ
OOkkuuyyuuccuullaarrýýmmýýzz  iiççiinn  kkeennddiinniizzii  ttaannýýttýýrr  mmýýssýýnnýýzz??

Adým Murat Sezer. Metalurji yüksek mühen-
disi. 1943 Bergama doðumluyum. Ýlkokulu
Poyracýk kasabasýnda, ortaokulu Bergama’da,
liseyi Ýzmir Atatürk Lisesi’nde okudum. Liseyi
devlet hesabýna okumuþtum. Liseden sonra
yine ETÝBANK hesabýna o zaman Ýzabe
mühendiliði branþý için
Almanya’ya burslu
olarak gönderildim.
Almanya’dan döndük-
ten sonra i lk iþyerim
Seydiþehir Alüminyum
tesisleri oldu. O arada
askerliðimi yaptým.
Arkasýndan 1975-1980
yýl larý arasýnda Koç
grubunun Döktaþ isimli
otomotiv dökümcülük
sanayinin kurulmasýn-
da, iþletmeye alýn-
masýnda, iþletilmesinde
5 yýllýk toplam hizmetim
oldu. 1979 yýl larý
sonunda oradan ayrýldým. Bir altý senemde
Ordu Yardýmlaþma Kurumunun benzeri bir pro-
jesinde geçti. O proje daha sonra gerçek-
leþmedi. Romanoviç’e kadar detaylý
gerekçeleri var. Arkasýndan sektörü terkettim
çünkü onlar lades piliç projesine geçtiler. Piliç
projesi benim mesleðim olan aðir sanayi
mühendisliðine hafif gelir düþüncesiyle
ayrýldým. Daha sonra 3 sene kadar makina
sanayinde çalýþtým. O biraz tesadüfi oldu ama
makina yapýmýný biraz yakýndan izleme þansýný
bulmak güzel birþey. Çok yararlandýðýmý
düþünüyorum. Daha sonra 2 yýl kadar bir
mühendislik mümessillik firmasýnda bulundum.
Almanya’nýn Tüssel Stahl firmasýnýn mümessil-
liðini yapýyorlardý. Çeþitli projeler götürdük.
Ama satýþ mühendisliði beni pek sarmadý

açýkçasý. Ondan sonnra bir arkadaþýmýzýn tek-
lifi üzerine Sarkuysan þirketine intikal ettik. 16
seneden beri de sarraf, kuyumcular ve
sanatkârlarýn 1970’li yýllarda kurduðu ve adýný
Sarkuysan olarak kýsalttýðý bir þirkette
görevliyim. O zaman ilk görevim araþtýrma
geliþtirme amaçlý adý metalurji departmaný
olan bir bölümdeydi. Daha sonra kimya ve

fizik laboratuvar-
larý baðlandý.
Görevi geniþlettil-
er. Önce kalite
güvence ve met-
alurj i müdürlüðü
adýný aldý. Daha
sonra bünyede
a r a þ t ý r m a
geliþtirme depart-
maný ihtisas edildi.
Ayrý bir departman
kuruldu. O zaman
sýrf kalite güvence
olarak devam
ettik. 2000 yýlýnda
emekli l ik hakkýmý

aldýktan iki üç sene sonra part-time çalýþmaya
geçtim. Yani aþaðý yukarý beþ buçuk yýldan
beri Sarkuysan’da haftada iki gün teknik
danýþman olarak çalýþýyorum. Tabi yaþýmýz
itibariyle de bu bize uygun düþtü. Özet kýsaca
böyle. 

DDeerrggiimmiizziinn  ii llkk  ssaayyýýssýýnnddaa  bbaakkýýrr  mmeettaall iinnii
iinncceelliiyyoorruuzz..  SSiizz  ddee  bbaakkýýrr  sseekkttöörrüünnüü  iiyyii  bbiilleenn
bbiirriissii  oollaarraakk  bbiizzee  bbaakkýýrrýýnn  ssaannaayyiiddeekkii  yyeerrii  vvee
öönneemmiinnii  aannllaattaabbiilliirr  mmiissiinniizz??

Bakýr metali; esasýnda M. Ö. 7000 yýllarýnda
yani bundan 9000 yýl kadar önce Konya böl-
gesinde, ilk Anadolu’da, bakýr eþyanýn kul-
lanýldýðýna dair ilk kalýntýlar bulundu. Buradan
anlaþýlýyor ki Anadolu bakýrý ilk tanýyan ülke.
Bundan bir kaç bin yýl sonra yani M. Ö.
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4000–2500 yýllarý arasýndaki dönemde Mýsýr,
Mezopotamya, Hindistan, Çin gibi ülkeler
devreye girmiþ gözüküyorlar. Tarihçesinin
özeti bu. Ýnsanlar ilk olarak doðada nabit
olarak bulunan elementleri keþfettiler. Bunun
içinde meteor demiri, kýsmen nabit olarak
bulunduðu için önem arz eden bakýr, gümüþ ve
altýn var. Esasýnda bulunuþ tarihi itibariyle
bakýr insanlýðý taþ devrinde çýkartan metaldir
diyebiliriz. Tabi ki o tarihlerde saf bakýr elde
etmek mümkünü yoktu. Cevherde ne
varsa ortaya çýkartýp, ergitip,
redükleyip ortaya çýkan ne
olduðunu da belki
bilmedikleri alaþýmý
amaçladýklarý eþya þek-
line getirip kullanýyor-
lardý. Bunun baþýnda
mýzraklar, kalkanlar,
ký l ýçlar geliyor.
Savaþ ekonomisi. . .
H a s b e l k a d e r
cevherin içinde bulu-
nan kalay ve benzeri
elementler var ise o
zaman bakýr, özellikle
arsenik ayný þekilde çok
az miktarlarda, bakýrý
sertleþtiriyor. Dolayýsýyla
belki adýný koyamadan elde
ettikleri bronz sayesinde Hititlerin,
Asurlularýn, Mýsýrlýlarýn kolay kolay kýrýlmayan
kýlýçlar, kalkanlar sayesinde savaþlarda üstün-
lük elde ettiðini söylemek mümkün. Bakýrýn
tarih boyunca hem üretim miktarlarý artýyor
hem de bakýrý tanýyan ülke sayýsý artýyor.
1900’lü yýllara geldiðimiz zaman 1-2 milyon
ton bakýr üretimi bir hayli büyük olarak
gözüküyor. Bunun da aþaðý yukarý yarýsýnýn
Kýbrýs’tan çýkan hammadde sayesinde
üretildiði gözüküyor. Zaten Cyprum adý da
Kýbrýs’tan Latinceden geliyor. Biz Türkçede
bakýr demiþiz. 20. yüzyýlýn içinde elektroliz
yönteminin keþfi ile ham bakýr rafine edilmeye
baþlanýyor. Görülüyor ki rafine bakýr, elektroli-
tik bakýr, elektriði en iyi ileten bir sanayi ele-
menti. Bakýr tüm sanayi kollarýnýn ortak girdisi
denilebilir. 

BBaakkýýrr’’ýýnn  kkuullllaannýýmm  aallaannllaarrýý  nneelleerrddiirr??

Tüm üretilen bakýrýn aþaðý yukarý dörtte üçü
elektrik alanýnda kullanýlýyor. Elektriði üre-
timde jeneratörlerde, elektriði iletimde havai
hatlarda, elektriðin tüketilmesinde, tüketimde
derken hemen bina içi motorlarý hatýrlarýz ama
elektrik motorlarý olmasa elektrik enerjisini
mekanik enerjiye çevirmek mümkün olmaya-
caktý. Kalan dörtte birlik kýsým ise muhtelif
amaçlarla kullanýlmaktadýr. Mesela bakýr

borular. Tüm bakýr üretiminin
%10’u bakýr boru üretiminde

kullanýlýyor. Bakýr borunun
kullaným alanlarý sýhhi

tesisat, doðalgaz
tesisatýnda bina içi
b o r u l a r d ý r .
Maliyetten ötürü,
bilgisizlikten ötürü
plastik borularýn-
da kullanýldýðýný
görüyoruz. Plastik
borularda yangýn
güvenliði, çelik

borularda ise
korozyon güvenliði

yok. Bakýr aslýnda en
iyi þekil alabilen metal

diyebiliriz altýn gibi. Çek-
içliyorsunuz %90 oranýnda þekil

deðiþikliði verebiliyorsunuz. Soðuk
þekillenebilirlik kabiliyeti son derece yüksek
bir metal. 

BBaakkýýrr’’aa  aalltteerrnnaattiiff  bbiirr  mmaallzzeemmee  kkuullllaannaabbiilliirr
mmiiyyiizz??

Elektriði en iyi ileten altýn ikincisi bakýr, ýsýyý
en iyi ileten gümüþ ikincisi bakýr. Yani hem
elektrik i letkenliði hem de ýsý l i letkenliði
bakýmýndan, bir de tabi kolay bulunabilirlik ve
maliyet açýsýndan bakýra þu anda rakip metal
yok denebilir. Kitle üretimine tabi metaller
arasýnda ilk akla gelebilen alüminyumdur.
Alüminyumun özgül iletkenlik katsayýsý bakýrýn
aþaðý yukarý üçte ikisi. Yani bakýra göre içte
bir oranýnda daha az iletiyor, daha çok direnç
gösteriyor. Bunun tabi kullanýldýðý yerlerde
var. Havai hatlarda çelik çekirdekli alüminyum

Cevherde
ne varsa ortaya

çýkartýp, ergitip, redükleyip
ortaya çýkan ne olduðunu da

belki bilmedikleri alaþýmý
amaçladýklarý eþya þekline getirip
kullanýyorlardý. Bunun baþýnda
mýzraklar, kalkanlar, kýlýçlar

geliyor. Savaþ
ekonomisi.
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iletkenler kullanýlabilir. Tabi bu bir maliyet
hesabý mukayese sonucu ortaya çýkacak. Ama
yaygýn olarak küçük hacimde yüksek verimlilik-
te çalýþmasýný istediðiniz makinelerde bakýr
rakipsiz diyebiliriz. Yerine zamanla baþka bir
þey bulunabilir mi bilmiyoruz. 

DDüünnyyaaddaakkii  bbaakkýýrr  üürreettiimmiinniinn  dduurruummuu  nneeddiirr??

Bakýr’ýn üretiminde her sene %1–3 arasýnda
artýþ olduðunu görüyoruz. Bu bazý yýllarda
%7lere kadar çýkmýþ
ama %10 olmamýþ
hiçbir zaman.
Günümüzde cevherden
elde edilen bakýr mik-
tarý bütün ülkeler bir
araya toplandýðýnda
yýl l ýk 13–14 milyon
ton. Rafine bakýr
dönen hurdanýn da
deðerlendirilmesinden
ötürü birkaç milyon ton
daha üzerinde oluyor.
Yani gelecek yýl
dünyanýn yaklaþýk
olarak 17 milyon ton
rafine bakýr kullanýmý
olacak. 

DDüünnyyaaddaakkii  bbaakkýýrr  yyaattaakkllaarrýýnnýýnn  ddaaððýý ll ýýmmýý
hhaakkkkýýnnddaa  bbiillggii  vveerreebbiilliirr  mmiissiinniizz??

Bakýr madenlerinin sayýsý da altýna benzer
olarak 600–900 arasýnda adet olarak
deðiþmekte. Ancak bunlarýn aþaðý yukarý
350–400 tanesi bakýr maden yataðý olarak
iþletilmektedir. Bazýlarý metal fiyatlarýnýn dal-
galanmasýna baðlý olarak zaman zaman devre
dýþý kalýr, zaman zaman tekrar devreye gir-
erler. Bu þekilde dünyada bakýr cevherinin
daðýldýðý bölgeler bell i. Dünyadaki bakýr
cevherlerinin yapýsý bell i. Mesela Güney
Amerika Þili bölgesi, Güney Amerika’nýn batý
sahil leri, Peru’da dahil, bakýrda zengin
gözüküyor. Bunun dýþýnda Avustralya, Orta
Afrika ve Güney Afrika’nýn bazý bölgelerinde
bakýr yataklarý zengin gözüküyor. Eski SSCB
bölgelerinde, Türkî cumhuriyetlerde de bakýr
maden yataklarý var. Hindistan, Yeni Zelanda

diye i lerleyen bir kuþak var. Avrupa’da
Polonya, Portekiz, Bulgaristan bilinen yatak-
lara göre zengin sayýlýyor. 

TTüürrkkiiyyee’’nniinn  bbaakkýýrr  yyaattaakkllaarrýý  nneerreelleerrddeeddiirr..  BBuu
yyaattaakkllaarrýý  kkiimmlleerr  iiþþlleettiiyyoorr??

Aslýnda Avrupa’da saydýðým ülkelerin belki
hepsinden daha zengin olabilir. Türkiye’nin
dünya ölçeðinde büyük olarak bilinen üç tane
bakýr yataðý var. Profil tipi dediðimiz düþük

tenörlü büyük
baþka yataklarda
var. Onlarýn o
günkü koþullarda
çalýþtýr ý lmasý pek
mümkün deðildi.
Þimdiki f iyatlarda
çok fizibýl olduðunu
d ü þ ü n ü y o r u m .
Onlarýn da hepsinin
ruhsatlarý yabancý
þirketlerin eline
geçti. Türkiye’de
bil inen büyük üç
bakýr yataðý,
bulunuþ sýrasýyla
Çayeli bakýr yatak-

larý, daha sonra Siirt Maden köyü yataklarý,
Artvin Cerrahtepe yataklarýdýr. Bunlarýn her
birisinde kesin rezerv olarak en az 500000-
1000000 ton metalik bakýr içeriði olduðu kesin
tespit edilmiþ vaziyette. Çayeli bakýrda önce
ETÝBANK’ýn ortaklýðý vardý. O yok oldu. Þimdi
tamamý ILMET adýnda bir Kanadalý þirketin. Bu
þirket Artvin Cerrahtepedeki yataðý çalýþtýra-
madý, iþletmeye almaya cesaret edemedi.
Bergamadaki kamuoyu direniþinde biraz
çekindiler. Esasýnda amaçlarý oradaki altýný
almaktý herhalde. Orada benim çok sevdiðim,
takdir ettiðim ve dürüst kardeþim diye hitap
ettiðim bir profesörümüz Ýsmail Duman’ýn da
mücadelede l iderl iði sayesinde o yatýrýmý
yapamadýlar. Neticede Türkiye aslýnda
deðiþmedi. Þöyle ki; zaman içerisinde oranýn
genel müdürlüðünü yapan maden mühendisi
arkadaþýmýz “Biz buraya 100 milyon dolar har-
cama yaptýk bugüne kadar. Bu parayý veren
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haklarýmýzý vereceðiz. “ þeklinde bir açýklama
yaptý. Uzun süre geçtikten sonra, rakam 5o
milyon dolara indi. Daha sonra meslek liter-
atüründen öðrendik ki 12 milyon dolara ve 4
taksitte Kanadalý Ilmet þirketine bütün hak-
larýný sattýlar. Dolayýsýyla Cerrahtepedeki ikin-
ci büyük bakýr yataðý da ayný þirketin eline
geçti. MTA tarafýndan
bulunmuþ ve kesin
rezervleri tespit
edilmiþ olan Siirt
Maden köyündeki
bakýr yataklarýný
çalýþtýrmak için uzun
dönem partner aradý.
Yabancýlardan ve
yerli lerden olmak
üzere. Araya o
bölgedeki sorunlar
da girince faaliyete
cesaret edecek part-
ner bulamamýþ ola-
bilir. Daha sonra ken-
disi de vazgeçti burayý isteyen
çalýþtýrsýn dedi. Bu yeraltý
maden yataklarýnýn
y a ð m a l a n m a s ý
demektir. Eski
ETÝBANK genel
müdürü, þimdi ki
enerji bakaný
Hilmi Güler ben-
den bu konularda
rapor istemiþti.
Ben kendilerine
sundum fakat
onlar bakýrý
a l ü m i n y u m u
özelleþtirmeye karar
vermiþler zaten. Bence bu
iþleri mümkün mertebece
devlet götürsün. Çünkü
özelleþtirirseniz Türkiyedeki sermaye
sahibi büyük þirketler maden piyasasýyla
ilgilenmediði için otomatikman yabancý þirket-
lerin eline geçiyor. 

BBaakkýýrr  ffiiyyaattllaarrýýnnddaakkii  kkeesskkiinn  ddaallggaallaannmmaallaarrýý
nneeyyee  bbaaððllýýyyoorrssuunnuuzz?

Bakýr fiyatlarý aslýnda ayrý bir kitap konusu
olabilir. Esasýnda bir daha ki metalurji dergi-
sine vereceðim bir çalýþmadýr. Arzu ederim ki
Ýstanbul Sanayi Odasý’nda da demir dýþý met-
allerle ilgilenen metalciler böyle bir bilgiye

ulaþsýnlar. Fiyatlar
konusu baþlý baþýna
derin bir konu.
Londra Metal Borsasý
(LME-London Metal
Exchange), dünyada-
ki demir dýþý metal-
lerin fiyatlarýný dikte
ettiren son derece
enteresan bir yapý.
Aslýnda limitet þirket
statüsünde bir yapý.
Fakat öyle bir baþarý
elde etmiþ ki bu þir-
ketin söylediði her

þey deðiþmez anayasa kuralý
gibi bütün ülkeler ve tüm

þirketler tarafýndan
kabul görüyor.

Fiyatlarý istediði
gibi, istediði
zaman, istediði
þ e k i l d e
deðiþtiren bir
kuruluþ. Daha
da geriye git-
tiðimiz zaman,
Fransýz ihtilalin-

den 16 yýl önce,
yani 1773 yýlýnda

yapýlan bir mukad-
des yemin var.

Rothschild ailesinin lid-
eri olduðu ve 12 ailenin

katýldýðý bir toplantý düzenliyor-
lar. Orada diyorlar ki, biz bütün

olanaklarýmýzý bir havuzda toplayacaðýz ve
dünya finans sektörünü ele geçireceðiz.
Onlarýn 25 maddelik ilkeleri var. Bu maddeler
son derece ilginçtir. Ondan sonra bakýyor-

Londra Metal Borsasý
(LME-London Metal

Exchange), dünyadaki demir dýþý
metallerin fiyatlarýný dikte ettiren

son derece enteresan bir yapý.... bu
þirketin söylediði her þey deðiþmez
anayasa kuralý gibi bütün ülkeler

ve tüm þirketler tarafýndan
kabul görüyor. 
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sunuz ki, Rothschild ailesinin beþ tane çocuðu,
hepsi de erkek, farklý ülkelere daðýlýyorlar. Biri
Frankfurt’ta kalýyor, biri Viyana’ya gidiyor, bir
tanesi Napoli’ye gidiyor, diðerleri de Paris’e
ve Londra’ya gidiyorlar. Bunlardan Londra’ya
gideni Notham Rothschild, çok büyük baþarýlar
elde ediyor. Þu anda LME’nin (London Metal
Exchange’in) sahibi ve yöneticisi. Notham
Rothschild, Waterloo Savaþýnda, savaþý Ýngiliz-
lerin Fransýzlara karþý
kazanacaðýný gördüðü
zaman, daha savaþ
sonuçlanmadan, çok
fýrtýnalý bir gece çok
büyük paralar vererek
özel bir tekne tutuyor
ve Fransa’dan
Ýngiltere’ye geçiyor,
Londra’ya ulaþýyor ve
hemen iþ baþý yapýyor.
Londra metal bor-
sasýndaki masasýna
oturuyor ve elindeki
bütün hisseleri son
derece ucuza satmaya baþlýyor. Fakat sattýðý
bütün hisse senetlerini kendi adamlarý satýn
alýyorlar. Tarih aþaðý yukarý 1815. o tarihteki
diðer hisse senedi sahipleri diyorlar ki: “ ya
Rothschild senetleri elden çýkarýyor. Demek ki
savaþý kaybettik. Bu hisse senetleri 0 deðerli
kâðýt parçalarýna dönüþecek derhal elden
çýkaralým”. Bir gün içinde bir panik, herkes
hisse senedini elden çýkarýyor. Kim topluyor?
Rothschild’in adamlarý topluyor. Bir gün
içerisinde Notham Rothschild milyar sterlin
mertebesinde zenginleþiyor. Ertesi gün öðre-
niliyor – o zaman telefon yok deðil mi - (gülüy-
or), savaþý Ýngil izler kazanmýþ. Saçlarýný
baþlarýný yoluyorlar ama iþ iþten geçmiþ. Bütün
senetler Notham Rothschild’in elinde toplan-
mýþ. Ýngiltere bankasýnýn kurucu ortaðý, London
Metal Exchange’in kurucu ortaðý ve sahibi. O
gün bugündür bunlar böyle bir yapýlanma
sonucunda bu noktaya geliyorlar. Bu kesim
aslýnda dünya finans sektöründe, dünya
bankacýlýk sektöründe uluslar arasý düzeyde
baþarýlý olmayý kendilerine hedef alýyorlar,
þiar ediniyorlar ve bunun akabinde görüyorlar

ki madenci þirketleri kurmamýz lazým. Altýn ve
elmas. Gayrimenkul deðil. Altýn elmas ve
maden ticaretini ön planda biz götüreceðiz
diye bir stratejik karar alýyorlar ve bu uygu-
lanmaya devam ediyor. madencilik ve met-
alurj i þirketinin baþýndaki üç þirket,
Rothschild’lere ve bu 12 aileden bir tanesine
ait. Bu þirketler dünya’nýn on büyük þirketinin
tüm faaliyetlerinin yarýsýndan fazlasýný gerçek-

leþtiriyorlar. Ve bu
þirketlerin birl ikte
hareket ettikleri
kesin. Neticede,
Mustafa Çýnký’nýn
“Küresel Maden
Yaðmasý” diye bir
kitabý çýktý. Kendisi
E T Ý B A N K ’ ý n
baþmüfettiþlerinden
bir arkadaþ.
Oturmuþ bütün kay-
naklarý bir araya
getirmiþ. Onun yak-
laþýmý; 20 civarýnda

büyük þirket ve bunlarýn örümcek aðý gibi bir-
birleriyle ortaklaþa kurduklarý 1000 civarýnda
alt þirketler dünyanýn her tarafýnda madencilik
ve metalurji sektörünü ele geçirmiþ duru-
mundalar. Çok enteresan bir örnek vereyim.
Bu üç büyük þirketten bir tanesinin adý BHB
Biliton. Bu þirketin Western Mine Company
diye bir alt þirketi var idi Avustralya’da.
Maden ve metalurji þirketi. Ayrýca Türkiye’deki
Çaldað maden yataðýný yakýndan takip ediyor
idi. Birebir biliyorum. Bu þirket eski parçalan-
mamýþ, bölünmemiþ ETÝBANK’la mukayese
edildiði zaman Western Mine eðer bir cey-
lansa, bizim ETÝBANK bir kelebek. Western
Mine da BHB Biliton’un içinde ufacýk bir þey. 

PPeekkii  MMTTAA  vvee  EETTÝÝBBAANNKK  bbuu  dduurruummaa  nnaassýýll  ggeellddii??

MTA’nýn yaptýðý çalýþmalar son 20-30 senede
bir hayli sekteye uðradý. Orada çalýþan yakýn
arkadaþlarýmýzdan aldýðýmýz bilgiler dahilinde
çünkü kaynak ayrýlmýyor. MTA belki 15-20 yýl-
dan beri, belki daha da uzun bir dönemden
beri sadece kendi kaynaklarýný karþýlayacak
þekilde bir izolasyon içerisinde diyeyim
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istersiniz. MTA’nýn görevi, ki MTA Atatürk
tarafýndan kuruldu, ETÝBANK’ta öyle,
Türkiye’nin yeraltý zenginlik kaynaklarýný
ortaya çýkarmak, çýkardýktan sonra, tabi demir
çelikçilere hitap eden demir metali bulduysa
oraya aktarýyor haklarýný, onun dýþýndaki
demir dýþý metalleri bulduysa ETÝBANK’a
aktarýyor. ETÝBANK bildiðiniz gibi bakýr,
alüminyum, hatta civa üretiminde, kükürt üre-
timinde akla gelen tek isimdi. Son zamanlar-
daki durumu belki izlemiþsinizdir.
Önce holdingleþtiri ldi, yediye
bölündü. Ondan sonra birer
birer özelleþtiri ldi.
Özelleþtirildikten sonra-
ki faaliyet konusundaki
deðerlerinin artmasý
yerine düþtüðünü
g ö r ü y o r u z .
Özelleþtiri lmede bu
konulara talip olan
kiþi ler ya da kuru-
luþlar baþka amaçlarý
güdüyorlar herhalde.
Aslýnda özelleþtiri lmel-
erdeki amaç verimi ve
üretimi daha çok artýr-
masýdýr. Bunun istihdama pozitif
yansýmasý gibi amaçlarý vardýr. Fakat
özelleþtirme dosyalarýndaki koþullar bana
göre son derece garip. Mesela Rusya
özelleþtirme dosyalarýný incelediðiniz zaman,
onlar parasal deðerler konusunda pek fazla
dikte ettirmiyorlar özelleþtirmeden sonra ne
yapýlmasý gerektiðini. Mesela Seydiþehir
özelleþtirilirken kamuoyunun baskýsý üzerine,
uzun süre önce bir uyuttular, sonra tekrar ani
baskýn yaptýlar. Kamuoyunun baskýsý üzerine
þartnameye özelleþtirme idaresinden burayý
devralan müessese 100 milyon dolar kadar
yatýrým yapacak diye. Böyle bir rakam konul-
masý son derece aptalca bir yaklaþým. Çünkü
rakam hiçbir þey ifade etmez. Siz alüminyum
üreteceksiniz ve þu zaman planý içinde kapa-
siteyi þuraya çýkaracaksýnýz diye þart koþ-
mazsanýz. Adam o parayý gider, alüminyum
tesislerini Antalya’da limanda, gayet güzel

liman tesisleri var, orada beþ yýldýzlý otel
yapar. Bunlarýn çok net þekilde tanýmlanmasý
lazým. Diðer ülkelerde bunlar çok güzel taným-
lanmýþ. Biz akýlsýz deðiliz ama nedense ben
bunlarý tam anlayamýyorum açýkçasý.
Özelleþtirmeler sonucunda Türkiye’de þu anda
biraz önce de deðindiðim gibi çinko, kurþun
sanayi yok oldu. Arkasýnda fiili olarak bakýr
sanayi yok oldu. Alüminyum sanayinin nereye
gideceði belli deðil. 

SSoonn  oollaarraakk  ggeennçç  mmüühheennddiiss  aaddaayy-
llaarrýýnnaa  ttaavvssiiyyeelleerriinniizz  nneelleerrddiirr??

Rahmetli Prof. Dr. Fuat
Yavuz Bor i le biz ayný

üniversitedeydik. O
doktorasýný yaparken
ben de üniversiteye
yeni baþlamýþtým.
Allah rahmet eylesin,
çok genç yaþta kay-
bettik. Þöyle bir yak-
laþýmý vardý onun; bir

mühendis adayýnda
meslek meraðý var ise

zaten o mühendis olmuþ-
tur. Çünkü öðrenme dönemi

diplomayý aldýðýnýz noktada bit-
miyor. Aslýnda beþikten mezara

kadar öðrenmek önemli, yaþamak lazým. Bunu
ben kendi hayatýmda da ister istemez yaptým.
Herkese onu tavsiye ediyorum. Tabi ki çok
çalýþmak maalesef çok önemli. Edison örneði
mesela. Çok çalýþtýðýný biliyorsunuz. Binlerce
deney yapmýþ hiçbirinde baþarýlý olamamýþ.
Asistaný onu kritize ettiði zaman “Ama iki bin
yoldan bunun elde edilemediðini öðrendik. Bu
da bir bilgi kazancýdýr. “ diyor. Moralini boz-
muyor, devam ediyor çalýþmaya. Benim sizlere
en önemli tavsiyem, staj kapsamýnda iþçi
olarak çalýþma fýrsatý bulursanýz, hiç çekin-
meden çalýþýn derim. Çünkü bir mühendisin
yönetici olarak çalýþtýracaðý iþçiden, bir günde
ne kadar iþ bekleyeceðini bilmesi lazým. 

Edison’un
Asistaný onu kritize

ettiði zaman “Ama iki bin
yoldan bunun elde

edilemediðini öðrendik. Bu da
bir bilgi kazancýdýr. “ diyor.
Moralini bozmuyor, devam

ediyor çalýþmaya.




