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GİRİŞ 

Türkiye gibi bir ülkede gelişmenin birinci koşulu sağlıklı 

bir smaileşmedir. Smaileşme yalnız üretimde ve ekonomide yeni 
aşamaya geçiş değil, bunun ötesinde bir toplumsal siyasal kültür- 
rel değişim sürecidir. Sınaileşmeyle birlikte ekonomik yapı, üre¬ 
tim biçimi ve tüketim eğilimleri de değişmeye başlar. 

Gerçek smaileşraenin en önemli temellerinden biri ise demir 
çelik sanayiidir. Bu nedenle demir-çelik sanayiinin, toplumdaki 
gelişme doğrultusunda, yeni boyutlar kazanması ekonomik toplumsal 
ve siyasal değişimle birlikte olmaktadır. 

Ddmir-Çelik sanayiinin gelişmesi ekonomik gelişmeye koşuttur. 
Çünkü gerçek anlamda sanayileşmenin göstergelerinden biri demir- 

çeliğin belirli bir fiyat ve talep düzeyinde üretilmesinin gerek¬ 
liliğidir* 

Konu toplumsaldır. Çünkü demir çelik sanayiinin gelişimi üre¬ 
timin en önemli unsuru olan insanın çevresiyle ilişkilerini etki¬ 
ler ve insan ilişkilerinde değişime yol açar. 

Derair-Çelîk sanayiindeki gelişmenin siyasal boyutu da vardır. 

Çünkü demir^çeti|f: sanayim.n^ekonom^k anlamdaki düşey ve yatay et- 
kil#"i'~’reiiıu biçinıini . ;• siyasal tercin vş kararlarla 

i.; i,... ' . y v. ■ " 



ciaJk setimi* 
' ' •; Gelişmekte olan ülkelerde "bu kararlar dünya i « • 
pöj&n, etkisi altındadır. Sisteme yön veren gelişmiş ülkeler, geliş¬ 
mekte olan ülkelerde sanayileşmenin niteliğini belirlemekte de rol 
oynarlar. Gelişmece olan ülkelerin sanayileşme sürecinde ve özellik¬ 
le endüstrilerarası ilişkileri çok güçlü olan demir-çelik sektörün¬ 
de "bu olgular açıkça görülebilir. 

Çalışmamızda, Türkiye’de demir çelik sektörünün gelişmesi iz¬ 
lenirken bu gelişmeyi etkiliyen unsurlar ele alınmıştır. Dış etken¬ 
ler gibi, toplumsal gelişmenin belirli bir aşamasında demir çelik 
ürünlerine olan istemin bu alanda yeni yatırımlara etkisi bu çalış¬ 
mada izlenebilir. 

Demir-Çelik ürünlerinde tüketim, büyük ölçüde ekonominin geliş¬ 
mişlik düzeyiyle ilişkilidir. 

Gelişmekte olan ülkelerde ekonominin yapı değiştirmesiyle, de- 

mir çelik tüketimi, GSMH ve kişi başına sanayii hasılası gibi gös¬ 
tergelerden daha hızlı artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise bu artış 

hızı düşüktür. 

Türkiye’de ise, önümüzdeki yıllarda çelik tüketim hızının büyük 
■ i: ‘ . ' 

artışlar göstereceği sanılmaktadır. Bu dönemde, demir-çelik ürünle- 
rinden yassı ürünlere ve kaliteli çelik ürünlerine olan talebin, uzun 
ürünlerin oranla daha hızlı artacağı beklenmektedir. 

P 
Demir-Çelik sekorü, aynı zamanda ölçek ve verimlilik konusunun 

<■ 

en ,çok araştırıldığı ve önem taşıdığı sanayi koludur. Dgmir çelik 
sektöründe, ölçek ve teknolojik gelişmeler, belirli ekonomiler sağ¬ 
lamakta ve işgücü verimliliği artmaktadır. Yeni teknolojinin kulla¬ 
nımı ise mekanizasyon düzeyi ile ilişkilidir. Bu varsayarların kanıt' 

lan çalışmada ortaya konmuştur. ’ 



2, BOLÜM : 1 

-£ m PÜNYABA’Kİ DEMİR ÇELİK SANAYİİNİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE 

Sanayileşme sürecine girmiş her ülke gibi ülekmizde’de demir 

çelik sanayiinin özel bir önemi vardır. Demir çelik Sanayiinin bu 
önemi, özellikle 19. cu yüzyıldaki gelişmenin önemli bir gösterge¬ 

si haline gelmesindendir. Demir çelik sanayii, diğer sanayii kol¬ 
larının temel, girdisidir ve bu sektördeki gelişme belirli ölçüde 
sanayiinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır• 

'*19* cu yüzyılın son 30 yılında makinalaşma endüstrinin genel 

niteliği haline gelmiştir. Bu dönemin sahip olduğu teknolojik nite¬ 
liklerinden de daha önemli olan husus, bu teknolojinin kural olarak 

büyük miktarda sermaye yatırımlarının ve büyük üretim birimlerinin 

kurulmasını gerektirmesiydi. Bu değişimi belirleyen temel gelişme¬ 
ler çelik, elektrik, kimyasal sanayi ve petrol sahalarında olmak¬ 

taydı.” (l) 

Amerika’da sanayileşmenin temeli yüksek fırınlar, pamuk bükme 
mekinalarıdır. Sovyetler Birliği ise sınaileşmede demir-çelik sana¬ 

yiinin önemini dikkate alarak ]* , planlarında çelik ve 
elektrik üretimini temel hedefler olarak saptamıştır. 

■■ • .""P 

DEMİR - ÇELİK SANAYİİNİN ÖNEMİ : ' 

• m ' i 

Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda, sanayileşmiş ülkelerde, 
demir-çelik sektörünnün ürün ve yan ürünlerinin gayri safi değeri, 



GSMH'nın $ 2-5 oranını bulmaktadır. Bu oran demir-çelik üretimi 
(2 ) hızlı gelişen ülkelerde # 6-8*e kadar ulaşabilmektedir. (Çe- 

frlikte, demir-çelik ürünleri kullanılmasıyla oluşturulan, bütün 

ürün ve yapıların gayri safi değeri de gözönüne alınırsa çelik 
üretiminin dolaylı etkisi nedeni ile bu oranın GSMH*daki payı 20 

düzeyindedir.) 

Dünya ticaretinde de demir-çe'lik endüstrisinin oldukça önemli 
bir yeri vardır. 

Dünya*da her yıl 60 milyar dolar*dan fazla değerde (700 mil¬ 
yon tonun üzerinde) ürün ve bunun en az 3 katı demir cevheri, kok¬ 
laşabilir kömür, demir-çelik yarı ürün ve ürünleri ile ilgili ulu¬ 
sal ve uluslararası ticaret hareketi görülmektedir. Demir-çelik 

endüstrisi ürünü ve hammaddelerinin ithal ve ihraç durumları geliş¬ 

miş ülkeler için önemli bir gelir kaynağı olduğu kadar bazı geliş¬ 
mekte olan ülkelerin ödemeler dengesinde büyük bir gider kaynağı da 
oluşturmaktadır. 

Demir-çelik sektörünün, büyük ekonomik değeri olan bazı endüst¬ 
rilerin kurulması ve yaşamasında da .öjnemli yeri vardır. 

Örneğin, hammadde, refrakter malzeme, özel ağır ekipman ve 
parçaları, ferro alaşımlar, özel katkı malzemeleri, kalay (kalay 
kaplama için) yağlar gibi endüstrilerin önemli tüketicisi olan 
demir-çelik endüstrisinin bu gibi ürünleri ?€ret e n işletmelerin ya¬ 
şamında katkısı büyüktür. 



Öte yandan demir-çelik endüstrisi ürünleri ağır raakina, "ta¬ 
rım aletleri, çelik konstrüksiyon (bina, köprü ....), gemi, oto¬ 
mobil, traktör, madeni eşya, ev aletleri, çeşitli aletler ve bert- 
zeri ürünleri üreten çeşitli endüstriler" için temel oluşturmak¬ 
tadır • 

Demir çelik sektörü, aynı zamanda, büyük enerji tüketiçişi¬ 
dir. Dünya toplam enerji üretiminin (kömür, hidrokarbon ve elek¬ 
trik enerjisi) aşağı yukarı İ° 12 si demir çelik endüstrisi tara¬ 
fından kullanılmaktadır. Toplam yakıt üretiminin 1/3'ü demir cev¬ 
herinden metalik demir elde etmek üzere redükleyici olarak kul- 

(3) lanılır. 

■ 4.GELİŞMEKTE OIAN ÜLKELERİN PUROMU : 

Demir-Çelik Sanayiinin kurulmasına ve geliştirilmesine iliş¬ 

kin ekonomik kurarlar tercih ve kararlarla belirli bir bütün için¬ 
dedir. 

Gelişmekte olan ülekelerde bu kararları ve sanayileşmenin ni¬ 

teliğini, gelişmiş ülkelerin önemli ölçüde etkiledikleri görülmek¬ 
tedir. Bu durum gelişmiş ülkelerin daha hızlı bir gelişme süreci 

(4) 
için girmelerine yol açmaktadır. 

"Bu süreç, gelişmiş ülkelerdep oluşâh^bir merkez ile, az ge- 
lişmiş ülkelerden oluşan bir çevre*nin şekillendirdiği bir dünya 
ekonomik sisteminin doğmasına neden olmuştur." 



Günümüzde çevre ülkelerinin sınırlı gelişmesine neden olan 

dengesiz yapı-sistem merkezden yapılan yatırımlar ve borçlandırma 

işlemleri ile sürdürülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin sanayi¬ 
mle şme sürecinde ve özellikle endüstrilerarası ilişkileri çok güç¬ 
lü olan demir-çelik sektöründe bu durum açıkça görülmektedir. 

"Çevre ülkeler yeni iktisadi düzenle ve birikim tarzındaki 

sanayi devriminin klâsik endüstrilerine de yöneliyorlar; demir- 

çelik, temel kimya vs. bu arada standart teknolojili dayanıklı 
tüketim maddeleri eski hafif sanayiin yerini alıyor. İşte dünya 
ekonomisinin yeni düzeni bu ^ ^ • Ancak, bu sanayiler çoğunlukla, 
geri teknolojili maliyeti yüksek birimler olarak gerçekleşiyor. 

Küçük kapasiteli, verimsiz işletmeler halinde çalışıyorlar. 

Bu şeklide oluşan merkez-çevre ilişkileri içinde yaratılan 
ârtı değer merkezde yoğunlaşmaktadır. Merkez-Çevre sisteminde, 

çevre ülkelerin sömürüsünden, merkez ülke yararlanmakla birlikte 

çevre ülkelerin egemen güçleri de bu sçmürünün ortağı olmakta¬ 
dırlar. 

Bu uluslararası iktisadi düzenin yürümesi, merkez ve çevre 
ülkelerdeki ekonomik ve siyasal güç sahiplerinin işbirliği ile ol¬ 
maktadır. 

f . vV ' 
1973 yılında gelişmekte olan ülkelerden.^gelişmiş ülkelere 

demir-çelik ürünleriyle ilgili ihracat mikt^pi 1.423 milyon dolar 
iken, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere yapılan ihracat 
ise 6.013 milyon dolardır. Demir-Çelik ürünleri kullanılarak yapı¬ 
lan makina ve benzeri araçların ithalatı ise 30.688 milyon dolar¬ 
dır* ^ ^ 



[Tablo î Gelişmekte olan ülkelerde Demir-Çelik 
Ticaretinin Yapısı (1973) (8) 

■ * 

y/ (Milyon Dolar) 
■-           

İhracat 
Cevher ve 
Konsentre 

Yarı 
Ürün 

Mamul 
Ürün Toplam 

Gelişmekte olan ül¬ 
keden Gelişmiş tİl. 719 529 175 1.423 

Gelişmekte olan Ül. 20 246 60 326 

Gelişmiş Ülke Geliş¬ 
mekte olan ülke 4 5.274 735 6.013 

Gelişmekte olan ülke¬ 
nin net ihracatı 715 - 4.745 - 560 - 4.590 

Ancak, bu uluslararası İktisadî düzende ve iş bölümünün so¬ 

nucu olarak demir-çelik, kimya vb. sanayilere yönelme olmaktadır. 

Demir-çelik endüstrisine yöneliş, özellikle yüzyılın son dö¬ 

neminde birçok ülkede büyük hız kazanmıştır. 1950*de 51 ülke de¬ 
mir-çelik sanayiine sahipken 1975 de bu rakam 68'e yükselmiştir. 

Böylece, 1950*de 272,5 milyon ton olan dünya ham çelik üre¬ 

timi I960 da 364*5 milyon tona 1975 de 648 milyon tona çıkmıştır. 
Dünya Çelik üretiminin 1980 de 938 milyon ton, 1985 de ise 1144 

milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 
' ' ’ ' 

Demir çelik üretiminde 1966-1975 döneminde dünyadaki gelişme 

ortalama # 4»3 iken, bu oran gelişmekte ola^ylkeler için $ 9,2 
dir. Aynı şekilde gelişmekte olan ülkelerin demir çelik üretimin¬ 

deki payı $ 7,1 den % 10,5*e erişmiştir. Bu son değer 1975 yılın¬ 
daki dünya üretimindeki ani düşüşden dolayı yüksek görülmektedir. 
Normal koşullar altında bu değerin $ 9,5 civarında kalması gerekird 



Ancak, gşlişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki 

bu dengesizlik* gelişmişlik-azgelişmişlik açısından önemli bir gös- 
S tergedir.(TABLO s 2) 

Demir^-çelik tüketimi ile ekonomik gelişme arasında çok güçlü 
ve yaygın bir ilişkinin olduğu tablodan da görülmektedir. 

Öte yandan, gelişmekte olan ülkeler dünya çeliğinin (1973 de) 
ancak İ» 8*ini üretmektedir. Yani dünya nüfusunun 2,7 milyarlık bö¬ 

lümü (toplam dünya nüfusunun İ° 70*i) dünya çeliğinin $ 8'ini, ge¬ 
ri kalan gelişmiş ülkelerdeki 1,1 milyar nüfusluk bölümü (toplam 
dünya nüfusunun $ 30'u) ise dünya çelik üretiminin İ° 92' sini yap- 

(9) 
maktadır. 

Yukarda verilen değerler gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 
arasındaki çarpıcı farklılığı göstermektedir. Bu farklılık genel 

olarak üretim, tüketim ve yaşamın her düzeyine büyük ölçüde yansı¬ 
maktadır. . " . 

Ayrıca, Tablo : 2 incelendiğinde gelişmekte olan ülkelerin bü¬ 
yük çelik açığı olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler bu 
açığı kapatmak için ithalat yapmaktadırlar. 

Demir-çelik sanayiinin gelişmekte olan ülkelerde, üretim bakı¬ 
mından oldukça düşük düzeyde olmasının önemlinedeni, kurulan te¬ 

sislerin ekonomik işletmecilik gereklerinin ^çok altında kapasiteye 
sahip olmalarıdır. Çoğunlukla zamanın teknolojiline göre geri tek¬ 
nolojiye çalışan bu ünetilerde yatırım ve üretiş, maliyetleri çok 
yüksek olup işgücü verimliliği oldukça düşüktür. Bunun bir örneği 
Hindistan*dır. ^10^ 



TABLO : 2 ÇELİK ÜRETİM TÜKETİM VB İTHALATININ BÖLGESEL DAĞILIMI 
j Ham Çelik Ham Çelik 
; Nüfus Üretimi, 

Ham Çelik 
Tüketimi 

Basma 
(kg.) 

Milyan ■% 
Milyon 

Ton % 
Milyon 

Ton % Üretim Tüketim 

Gelişmekte Olan Ülkeler : 2.668 69.8 55.3 8.0 86 .3 12.5 20.7 32.3 

-Afrika Ülkeleri . 263,1 6.9 0.42 0.1 2.40 0.3 1.6 9.1 

-Arap Ülkeleri 133 .6 3.5 0.65 0.1 5.65 0.8 4.9 42.3 

-Lâkin Amerika - 302, 3 7.9 16.40 2.4 24.50 3.6 54.3 8J .0 

-Güney Asya 788.8 20.6 7 .65 1.1 11.44 1.7 9.7 14.5 

-Güney-Doğu Asya ■ 301.2 7.9 ' t 0.87 0.1 5 .40 0.8 2.9 17.9 

Doğu Asya 867.8 22. .7 . 29.44 4.2 36.87 5 . 3 33.9 42.5 

Gelişmiş Olan Ülkeler : 1.137 29.8 639.5 92.0 603.7 87.5 562 531 

-Batı Avrupa 399 .1 10.4 178.10 25 .6 161.90 23 .5 446 406 

-Doğu Avrupa 4 ,. , 356 .9 9.3 178.30 25 .7 177.20 25.7 600 496 

-Kuzey Amerika _ ~ 232.5 6.1 150.20 21.6 163 .75 23.7 646 704 

'-Okyanusya ;» i6.ı ; v 0.4 7.89 1.1 8 .02 1. 2 490 498 

-Japonya * " 108.4 2.8 119.32 17.2 87.18 12.6 1 .101 805 

-Güney Afrika 23.7 0.6 5.72 0.8 5.64 0.8 241 237 

DÜNYA 3.820 695 690 182 181 



2 * Ülkeler 

Tarihi evrimi içinde kapitalist gelişme bir yöre ve sektörde 

I' (merkez ülkelerde) gelişme yaratırken, çevre ülkelerin \ p- 
1 -- az gelişmelerine yol açan pazar mekanizmaları hareke- 
| te geçmiştir. 

Böylece, merkez ülkelerde daha çok sermaye birikimi ve tekno¬ 
lojik gelişme için bilgi birikimi oluşmaktadır. Bu da, gelişmiş 
ülkelerde bilimsel ve teknolojik gelişmeye büyük hız kazandırmak- 

! tadır. 

Dünya demir-çelik endüstrisi özellikle son çeyrek yüzyılda 
büyük gelişme göstermiştir. Bu gelişme çelik üretiminin her aşa- 
masında gerçekleşen teknolojik ilerleme ile oluşmuştur. 

Japonya 1950*den 1969*a kadar giriştiği (en yeni teknolojiyi 
içeren) yoğun yatırım programlarıyla, demir-çelik sanayii yatırım¬ 
larında yıllık İo 34 gibi olağanüstü bir artış sağlamıştır. Japon¬ 
ya'da demir-çelik sanayiinde yapılan bu yatırımlar, örneğin, 1965 
yılından 1970 yılına kadar üç misli artmıştır. (TABLO : 3) 

TABLO BAZI İİLKKLERDE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ YATIRIMLARI (12) 

Ülkeler 1967 1972 l 1975 
1965-1976 
Toplamı 

AET Ülkeleri 867,8 3.205,6 :3.097,1 21.860,0 
Almanya ,) 223,6 593,4 •V- 697,6 5.167,1 
Belçika 100,2 4 175,6 325,2 2,069,3 
Fransa 170,4 899,8 551,6 4.949,2 
İtalya 125,6 816,6 575,9 3.480,6 
Diğer Avrupa Ülkeleri 331,8 716,5. 1.462,0 6.930,5 
Isyanya 186,2 229,0 400,0 2.655,7 
Ingiltere 2.173,0 1.164,0 3.306,0 21.597,0 
Japonya 842,5 2.360,0 3.755,0 19.774,2 



BÖLÜM 2 » 

U. TÜRKİYE DEMİR ÇELİK SANAYİİEİN GELİŞİMİ; 

■*r. 

I 

hr. 
Sl: ' ¥. 

I '. : „ı Türkiye’nin 1970*lerde önemli ekonomik sorunlarla 
İ ' 
|Pik sık karşı karşıya gelmesine neden olmuştur. Gündemdeki sorun- 
Ilar gerçekte yeni değildir, bunlar özellikle 1950*1erden buyana 

islenen sanayileşme politikasından ileri gelmektedir. Ülkemizde 
ğ.P , . > . durumu.    
|p?mayının yapış*. 1 ile ekonominin qfra- 
l'öindn güçlü ilişkiler vardır. Bu da, günümüze dek iktidarların 
|yapıları gereği uyguladıkları ekonomi politikaları sonucu oluş- 

¥ İ'ttuştur. 

■1 ‘l? 
, nitelikdeki sanayii eşmenin en açık örneğini demir çelik 

^böktoninde görmek mümkündür» 
g Ülkemizde demir çelik sanayiinin gelişimi, başlangıçta günü- 

İzc kadar çok sınırlı olmuştur ve 1950 de 91 bin ton olan toplam 
ham. çelik üretimi, 1975 de 1810 bin tona çıkmıştır. Bu rakam dün- 

Ş|ağaki çeşitli ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşük düzey¬ 
li*® kalmaktadır. 
m 



H KLşi başına demir-çelik tüketimi de bir ülkedeki sanayileşme 
ve gelişmişlik düzeyinin önemli göstergelerinden biridir. 

JP' 
'3&ci 

Türkiyede ve dünyadaki kişi başına sıvı çelik üretimi ise 
gösterilmiştir. (Tablo: 4) 

Tablo: 4 1973 YILI KİŞİ BAŞINA SIVI ÇELİK ÜRETİMİ (U) 
(Kg/kişi olarak) 

DÜNYA ORTALAMASI 181 

Ülke Miktar Ülke Miktar 

Amerika 646 Romanya 408 

Rusya 526 Meksika 86 

Çekoslavakya 600 Bulgaristan 266 

Japonya 1101 Yugoslavya 133 

Fransa 845 Hindistan 12 

İtalya 364 Brezilya 71 

) İspanya 329 Türkiye 44 

Türkiye* deki tüketim düzeyifjdünyadaki tüketim düzeyinin çok 
,S;-İ. • •' ' ' 'i.'-.. 

altındadır. Tablodan da görüldüğü gibi Türkiye, kişi başına demir 

çelik tüketimi 1938 den bu yana dünyada en as artan ülkelerden biri¬ 
dir. 

Tablo 5 de ise ülkemiz demir çelik tüketiminin 1972 de kişi 
başına 55 kg., 1975 de ise kişi başına 97 kg.lık düzey* ile sana¬ 

yileşmiş ülkelerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. 



If'TABLO: 5 DEMİR ÇELİK TÜKETİMİ (Kğ/Kişi) (lj^) 
$ 

Ülke 1938 1953 1960 197: 

- * Japonya 15 35 60 276 
İp|y,' •; f.'V 
m. Meksika 

' T* 

11 28 50 88 

Yunanistan 24 22 49 96 

İtalya 52 87 186 379 

Polonya 30 133 211 424 

İsveç 218 320 545 700 

Türkiye 
: \ 

10 25 22 55 
1. ... 

Bulgaristan 175 

Mısır 30 

İsrail 234 

Yugoslavya 187 

Ülkemizdeki demir-çelik sanayinin gelişmesi AET ülkelerin¬ 
deki demir çelik sektörünün üretim ve tüketim düzeyi ile karşı¬ 

laştırıldığında, gelecek için ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır, 

1953-1974 yılları arasında demir-çelik tüketimi, Türkiye’de 
kişi başına 40 Kg. düzeyinde bir artma gösterirken, Almanya’da 

bu artış kişi başına 392 Kg., Fransa*da 294 Kg., İtalya’da 360 

Kg. » Hollanda’da 140 kg., Belçika-Lükserab.u^g*da 378 Kg. düzeyin¬ 
de olmuştur. '*?■ 



- î.r ğ 

4-, 1950* den Bu yana Demir-Celik Sektöründe Üretim ve Tüketim: 

Sanayiinin tümünün, özellikle inşaat ve yatırım malları sek¬ 
törlerinin başlıca temel girdilerinden miri olan demir-çelik sana¬ 
yii büyük gelişim göstermiştir. Ancak sunum-istera dengesi açısından 

mmk ' ■ 

•denge oluşmamış ve taleb karşılanmamıştır, ve yatırım uygulamaları 

bakımından ikinci ve üçüncü Beş Yıllık Plan hedeflerinin sürekli 

;fgerisinde kalınmıştır. 
m-

Bu alanda son 27 yıllık gelişim oldukça dikkat çekicidir. 1950 

yılında 100 bin ton dolayında bulunan Türkiye demir-çelik üretimi 

:1955-1956 yıllarında yaklaşık iki katma çıkmış ve I960 yılında 

300 bin tona erişmiştir. 

I960*larm sonuna doğru daha da hızlı artış gösteren üretim, 

1966*da 1 milyon tonu geçmiş, 1975 de 2,5 milyon tonu bulmuştur. 
(Tablo: 6) 

Ancak demir çelik üretimi, plan hedeflerinin ve yurt İçi talep¬ 
teki hızlı artışın gerisinde kalmıştır. İkinci Beş Yıllık Plan döne¬ 
minde sıvı çelik üretimi, plan hedeflerinin yüzde 89,9 ine ulaşırken 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, ham demir üretimi plan 
hedeflerinin ancak yüzde 58,7 sine, sıvı çelik üretimi ise yüzde 
55,5*ine ulaşabilmiştir. 

1950 lerin başında üretimin yaklaşık iki katı olan ithalat ise 
daha sonraları üretime oranla ağırlığını giderek kaybetmiştir. Bu 

oran, 1964 de 49, 1967 de fo 9, 1970 de $ 12 iken 1975 de yeniden 
artarak $ 31 olmuştur. 

• ,-v. yi . 
Son yıllardaki ithalat oranının yeniden yükselmesine, talepdeki 

hızlı artışın ve üretimin yeterli olmayışının Jfeöen olduğu söylenebi- 
lir. Yurt içi talep ve üretimdeki gelişme sonucu, III. Plan dönemin¬ 
de, Demir Çelik Sanayiinde İthalat gereksinmesi hızla artmış ve 
plan tahminlerini aşmıştır. 
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[Özellikle son üç yılda, demir-çelik yurt dışı ithal fiyat- Larının iç fiyatlardan düşük oluşu büyük oranlarda ithalata yol 
içmiştir. Dağıtım sistemindeki sorunlar nedeniyle de istem (talep) 
reterinee ve düzenli karşılanamamıştır. 

Demir-çelik ürünlerine duyulan gereksinme sürmüş ve ithalat 
liktarı hızla artmıştır. 1976 yılında 545,7 milyon dolar olan de- 

' mir çelik ithalatı, 1977 yılında 550,0 milyon dolara ulaşmıştır. 
• • 

Bu miktar, petrolden sonra toplam ithalatımız içindeki en büyük 
I 
I rakamdır. 
m,, ■. ■ 

l^;'■ ■ • " 
1950-1955 döneminde hızla artan ithalat, 1958 dönemindeki 

r 
döviz darboğazı ile azalmıştır. I960 sonrasında Ereğli’nin devreye 
I ■ • 

girmesi ile ithalat oranı düşmüş, 1970 sonrasında ise yeniden 

artmıştır. Ancak, yakın gelecekte İskenderun*-un tam kapasiteye 
geçmesi ve Erdemir tevsiatı ile ithalat oranın daha düşük düzeyde 

seyretmesi beklenebilir. 

Türkiye demir-çelik sanayiinin tüketim miktarlarının yıllara 

göre gelişimi, 1950 den buyana hızla artmıştır. 1950 yılında yak¬ 

laşık 300 bin ton olan Türkiye demir-çelik ürünleri tüketimi 1955 
yılında 500 bin tona ulaşmıştır. 1956-1961 arasında ekonomik dal¬ 

galanma ve durgunluklar nedeni ile yavaşlıyan artış, daha sonra 

yeniden hızlanarak devam etmiştir, 1962 de 6O0^bin ton civarında 
olan tüketim 1966 da 1 milyon tonu geçmiştir. Bu miktar 1972 de 

2 milyon tonu aşmış ve 1975 de 3 milyon tona -^laşmıştır. (Tablo: 7) 
Türkiye'de demir-çelik tüketimini göstermektedir. 
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Görüldüğü gibi, I960 dan sonra sanayileşme çabaları ile bir¬ 
likte talep 5 yıl gibi kısa dönemlerde, yaklaşık yüzde yüz art- 

•î.vı.1' " • : ■ 

maktadır ve artan talebi karşılayacak üretim düzeyi ise oluştu- 
rulamamıştır. * 

II* Beş Yıllık Plan döneminde ortalama yüzde 12,3 kızla ar¬ 
tan demir çelik ürünleri yurt içi talebi, III. Beş Yıllık Plan 
döneminde yüzde 16,2 gibi tahminlerin üzerinde bir hızla geliş¬ 

miştir. Bu dönemde uzun ürünler yurt içi talebi, yıllık ortalama 
yüzde 17,5 hızla artmıştır. Özellikle madeni eşya ve otomatik 
sanayilerinde yaygın olarak kullanılan yassı ürünlerde artış 
yüzdesi ise 16,2 yi, diğer demir çelik ürünlerinde ise yüzde 
12,8*i bulmuştur. 

Türkiye’de bir üretim ve tüketim noktasına gelinceye kadar 

geçen sürede, demir-çelik sanayiinin kurulması ekonomik, toplum¬ 
sal ve siyasal gelişmelerle bir bütün olarak gerçekleşmiştir. 

3., TÜRKİYE’DE SANAYİLEŞME ÇABALARI VE DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ 

Sanayileşme süreci içinde oldukça önemli yeri olan demir 

çelik sanayiinin gelişimi, günümüzdeki yapıyı belirlemek bakımın¬ 
dan oldukça önemlidir. 



îlk Sanayileşme Çabaları : 
■ ■ ■ '■ 11 1 •—A» I n ■■■ 

Türkiye Demir Çelik endüstrisinin gelişimi Cumhuriyetin 

ilanından hemen sonra 1925 yıllarında başlangıç göstermektedir. 
Bu endüstrinin bugüne kadar geçirdiği oluşum bugün içinde bu- 
lunduğumuz ve yarın bulacağımız durumu yansıtacaktır. 

■-■■■■■■■■ .• ■' '' ■' V'. 

Demir çelik endüstrisinin yurdumuzda kurulup kurulmayaca¬ 

ğını araştırılmasına 1925 yılında İktisat Vekâleti tarafından 
; başlanmış ve 1928 - 1932 yıllarında çeşitli uzman ve kuruluş¬ 

lara yaptırılan incelemelerden sonra ilk çelik fabrikası 1932 

yılında Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Kırık¬ 

kale* de üretime başlamıştır. Bu tesisler 1950 yılında"Makina ve 

T: Kimya Endüstrisi Kurumuna geçmiştir. (1?) V::r: \ 

- "Askeri amaçlarla kurulan Kırıkkale Fabrikalarının kapasi¬ 

tesi çok sınırlı olduğundan.... entegre bir demir-çelik endüst¬ 

risine ihtiyaç vardı. Böyle bir endüstrinin kurulması çalışma¬ 

larına birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ilevbaşlanmıştır. 

Y'YY Y ' YY / V' ' ' Y 
Karabük Fabrikalarının ihşaatı 1935 yağında başladı, 1939 

§§§&; üretime geçti. Konu da önemli bir nokta, »tesis yeri seçiminde 
ortaya çıkmaktadır. B.B.Y.S.P.'nında ".... Demir sanayiinin ku¬ 

rulacağı yer, iktisadi noktadan bir ton putrel, ray, travers, 
çubuk, azi levha gibi yarı mamul demir almak için 2 ton demir 



cevherine ve 2 ton maden kömürüne ihtiyaç olmasına ve mamul de¬ 
lirin istihlak mahallerine sevkedildiğine göre tayin edilmek 

icap eder. Ancak bu yerin kabili müdafaa olması da haizi ehemmi-., 

yettir. Bu düşüncelere biaen demir sanayimizin Ereğli mıntıkası- 

• na bağlı yerlerde ve sahilden biraz uzaklarda kurulması müteala- 

sı hatıra gelir.*! (1$) ' 

Askeri nedenlerle Fabrikanın kurulması için gerekli yerden 

(Ereğli) 100 Kin içerde Karabük*de kurulur. (Ek _l) 

Karabük ent^retesisleri kurulmadan önce, 1926 yıllarında 
Macar ve SSCB'nin uzmanları Türkiye'de demir-çelik sanayinin 

kurulmasının gerekli olduğunu belirten bir rapor hazırlıyorlar. 

Bundan sonra demir-çelik entegre tesislerini kurmak için yapılan 
çalışmalar, on yıl finansman yetersizliğinden, sonuç vermiyor. 

1936 yılında, dünya kon^oktüründeki yeni gelişmeler, Ingi- 
lizler ve Almanlar Türkiye*de etkinliklerini arttırmak istiyor- 

"lar. Bunun sonucunda 10 Kasım 1936 tarihinde İngiliz Hükümeti ile 

2,5 milyon sterlinlik bir kredi andlaşması yapılıyor. H.A. 
Bressert firmasına ihale edilen tesislerin temeli 1937 yılında 

: atılıyor. (19) 

Yapılan bu andlaşma o dönemin İngiliz gazetelerinde İngi¬ 
liz Dışişlerinin bir zaferi olarak niteleniyor. 

Andlaşmadan 10-15 gün sonra Almanlar Tî^rk Hükümetine zor¬ 

la kredi veriyorlar. 

Gerçekte Karabük demir çelik tesislerinin kuruluşu çevre 
ülkedeki iki gelişmiş ülkenin etkinliklerini arttırma yarışma¬ 
sının sonucu olarak gerçekleşmiştir. 



Karabük entegre tesisleri, gelişmekte olan ülkeler içinde 
ilk kurulan entegre tesislerden biridir. Ayrıca bu nitelikteki 

tesislerin kuruluşu Batı kapitalizminin buhran dönemine rast¬ 

lamaktadır ve Türkiye buhranın etkileri dışında kalmayı kıs¬ 

men başarmış bir ülkedir. (2j0) 

"Batı kapitalizmi büyük buhranın etkileri altında bocalar¬ 

ken ve hatta hammadde ihracatçısı pek çok geri kalmış ülkeyi de 

buhran batağına kendi peşinde sürüklerken, Türkiye 1932 yılın¬ 

dan itibaren buhranın etkilerinin önemli ölçüde dışında kalma¬ 

yı ve sanayileşme yolunda ilk ciddi adımları atmayı başarmış¬ 

tır. (il) 

Gerçekten de, Türk ekonomisi içinde oldukça Önemli yeri olan 

Kamu İktisadi Teşekküllerinden, Sümerbank, Etibank, '.Denizcilik 
Bankası bu dönemde kurulmuş dokuma, demir-çelik ve kağıt üreti¬ 

minde ileri teknoloji kullanılmış, modem işletmeler oluşturul¬ 

muştur. 

Ancak, kurulan bu modem işletmeler iktidarlar tarafından 
büyük ölçüde özel kesime,kaynak aktaran kurumlar biçiminde algı¬ 

lanmıştır 

"Eerdin yapamıyacağı" alanlara yönelen devlet yatırımları¬ 
nın özel sermayeye ne gibi yararlar getireceği, Birinci Beş Yıllık 

Sanayi Planının, Başvekalete sunuş yazısında açık ve ilginç bir 
ifadeyle belirtilmiştir. , 



"Bu programa hususi teşebbüs erbaşı tarafından tesisine 
imkan görülmeyen sanayi şubeleri ithal edilerek devlet veya 
millet müesseselerin teşebbüsü olarak kurulmaları düşünülmüş¬ 
tür. Ancak bu ana sanayii hususi teşebbüs ve sanayi erbaşına da 
daha çok geniş ve faideli "industrie" imkanları bahşedecektir. 
Devlet teşebbüsü ile kurulacak ana demir sanayii hususi müte¬ 

şebbislerin yeniden tesis edecekleri makine, tel çivi, dökUia, 
boru, civata, vida vesaire fabrikalarına ve sanayie ucuz ve 
kolay tedarik edilir yarı mamul emtia verecektir. Yeni bez do¬ 

kuma sanayiimiz, mevcut milli fabrikalarımızın inkişaflarına 

bir pay bıraktığı gibi pamuk ip ve halat, dadife, pelüş, korde- 

le, şerit, pasmenteri eşyası ve pamuk örme sanayiine de yeni 

faaliyet imkânları bahşedecektir. Bunlar gibi etrafında hususi 

teşebbüslerle takviye edilebilecek ve memleketin sınai inkişa¬ 
fı ile mütenasip olarak yükselip kuvvetlenebilecek bir çok sana¬ 

yi şubesi doğuracaktır. 

Bunların hakkı hayatları da bugünkü şartlaş altında teessüs 
eden mümessillerine kıyasen daha ziyade tahtı emniyette olacak¬ 

tır. Sanayi programımızın tahakkuku ile mem^aket iktisadi hayatına 1 .Sk. 

ilave edilecek iş hacminin neticesi olarak husul bulacak servet 
terakümünün sanayide plasman arayacağına ve yukarıda bahsetti¬ 

ğimiz müştak sanayiin süratle inkişaf edeceğine muhakkak nazariy¬ 
le bakılabilir." 

"Birinci Planda da belirtildiği gibiMiLaşım, demiryolu şe- 

bekesi, elektrik santralleri, demir-çelik endüstrisi gibi "fer¬ 

din yapamıyacağı" işler kamu yatırımları ile devletçilik politi- 
\\ ■ 

kası adına inşa edilmiştir. Bu anlamda devletçiliğin özel sana¬ 

yiinin çıkarları ile uzlaştığı rahatlıkla söylenebilir." (2.2) 



1930 sonrası, iktisadi devletçiliğin, görüldüğü gibi, özel 
girişimin yerini alması amacı güdülmemiştir. Tam tersi, özel giri¬ 
şimin yetiştirilmesi, güçlendirilmesi istenmiştir. Bu amaçla dev¬ 
letçilik özel kesime karşı destekleyici ve kârlı alanları ona 

terketme temel niteliğini daima korumuştur. Ayrıca, kurulan bu 

tesis gelişmekte olan ülkelerde kurulan entegre tesislerin sorun¬ 

larıyla karşılaşmışlardır. 

Karabük entegre tesisleri, kendi içinde dengeli olmayıp 

1940 sonrasında, rasyonel bir çalışma göstermemiştir. 1946'da 

ABD ilişkileri başlayınca bu konuda Tomburc Raporu hazırlanıyor 

ve tesisin yıkılması önerilmişdir. 1950 sonrası, teknisyenler 

tesisdeki dengesizliğin giderilmesi için çalışmalar yapılmıştır. 

3» pbaitli dönem ve öncesİ : 

1950 sonrasında bu ekonomi politikanın, birbaşka biçimde, 

ancak daha güçlü olarak sürdüğü görülmüştür. 

Demir-Çelik sektöründe, bu uygulamanın ilginç örneklerini 
görmek çok kolaydır. Örneğin 1950-1955 dönerainöfe çok büyük hız- 
la artan demir-çelik ithalatı, o dönemde birçok kişiyi ticaret 

yoluyla zengin etmiştir. Ancak, 1950 sonralarındaki ekonomik 
bunalık ve durgunluk, demir-çelik ithalatını yavaşlaştırmıştır. 

iÂ: ■ 

1958 ekonomik bunalımı oluşturulmaya çalışılan yapının ve düze¬ 
nin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

Bu örnekleri çeşitli alanlarda çoğaltmak çok kolaydır. Çün¬ 
kü o dönemdeki değişimin önemli bir sonucu, toplum yapısında ka¬ 

pitalist ilişkilerin belirli biçimde oluşmaya başlamasıdır. 



Bu gelişim, dışa bağımlı (dünya kapitalist sistemi içinde) 
aşağı yukarı pre-kapitalist ilişkilerin günümüze kadar toplum¬ 
da egemen olmasına neden olmuştur. 

I960 sonrasında ise bu uygulama daha güçlü olarak sürmüştür. 
Demir çelik sektöründe de bu politikanın, ilginç örneklerini gör¬ 
mek mümkündür. 

Örneğin, sanayi alanında önemli atılımların yapılabileceği 

bir düzeye kavuşabilmesi için demir-çelik sektöründe, gelişme 
potansiyeli ile tutarlı üretim ve yatırım planlamasının yapıl¬ 

ması gerekir. Çünkü gerçek anlamda sanayileşmenin en önemli un¬ 

surlarından biri olan demir çeliğin belli bir fiyatta ve talep 
düzeyine uygun olarak üretilmesi veya ithal edilebilmesi esas¬ 

tır. 

Oysa, bunlar gerçekleşmemiştir. Üretip hedefleri daima top¬ 
lumun gerisinde kalmış, yatırımlar geciktirilmiş ve küçük tutul¬ 

muştur. 

Demir-çelik sektörünün Beş Yıllık Planlarda ele almış biçi- 

kullanılmayan kapasite vardır. Bu durum bizi ihraç imkânları 

mi de nldukca' dikkat^çeki.cidir. Bu dönemde İ 
in : 'V 

açıdan önemlidir. 

kuruluş çalışmaları vardır. Sorun bu 

BBYP da bu sektördeki üretim için 

"Bu sanayi kolundaki üretim imkanları talebin büyük bir 

kısmını karşılıyacak seviyededir. Hatta birçok sanayi dalında 



aramaya zorlamaktadır. İhraç imkânı olmayan (nitelik ve fiat 
bakımından) birçok mamul için de uzun yıllar sürecek bir kul¬ 
lanılmayan kapasite problemi ile karşılaşmaktayız. Bu bakımdan 
sektöre yapılacak yatırımlarda son redece dikkatli davranılma- 

sı gerekmektedir.” m) 

BBYP*nın hazırlık sıralarında bu Sektörde büyük çapta yatı¬ 
rımlara girişilmesinin yaratacağı sorunlardan söz edilmesi ol¬ 

dukça ve yatırım çabalarının planmaması oldukça dikkat çekici- 1 
dir. 1970 lerde demir-çelik ürünlerine olan talep bu yüzden kar- 

şılamamamış tır. 

İkinci Beş Yıllık Planda ise öngörülen yatırımların bugün 
bile tam olarak gerçekleşmediği görülmektedir. 

1965 sonrası dönemde ”1968-1972 döneminde bu sektörde en 

önemli iki yatırım Üçüncü Entegre Demir Çelik Tesislerinin ku¬ 
ruluşu ile EREĞİİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARINIÜ genişletilmesi 
olacaktır. 1972 yılında işletmeye alınacağı tahmin edilen Üçün¬ 
cü Demir Çelik Tesislerinde pik, kütük, demiryolu malzemesi, 

ağır ve hafif progiller üretilecektir. Tesislerin kuruluş amacı 
piyasanın ihtiyacı olan pik ve kütüğü bol miktarda üretmek, aynı 

zamanda büyük yatırımları --gerektiren ray ve profiller ta¬ 

lebini karşılamaktadır. Tesislerin 1972 yılı sonı^ıda işletmeye 
alınacağı tahmin edilmektedir.” ... ■ ^ 

”Mart 1965*de işletmeye alınmış olan Ereğli Dşmir Çelik Fab- 

rikalarınm kuruluşunda, aynı zamanda genişleme imkanları da gö- 
zetilerek, geniş alt yapı yatırımları yapılmıştır. îkinci plan 
döneminde yassı hadde mamullerine talep çok hızlı gelişecektir. 



Bu talebin geniş ölçüde ve ayrıca kütük ve pik talebinin kısmen 
Ereğli Demir Çelik Fabrikalarında yapılacak ek yatırımlarla ve 

teknolojik tedbirlerle karşılanacağı tahmin edilmektedir."den¬ 

mektedir. (2^) 

İBYP*da görüldüğü gibi, İSDEMİR^n 1972 yılı sonunda işletme-, 
ye alınacağı söylenmesine rağmen, 1978 yılı başında dahi Üçüncü 

Demir Çelik Tesisleri tam kapasiteyle çalışmaya başlamamıştır. 
1965 yıllarında bu konuda ilginç gelişmeler olmuştur. 0 dönemde 

Türkiye*ye gelen AID yetkilileri Ereğlinin revize edilmesini ve 
III. demir çelik yatırımının durdurulmasını istemiştir. Sanayi 

Bakanlığı bu görüş üzerine III. Demir Çelik Yatırım çalışmaları¬ 

nı dondurmuştur. Kurulun Proje Grubu iki yıl bir başkan, bir me¬ 
mur ve bir sekreterden oluşmuştur. Aslında olay çok ciddi siya¬ 
si bir tercihdir. , 

I960 sonrası dönemde, sanayileşme süresi içinde önemli yeri 

plan Ereğli Demir Çelik İşletmelerinin kuruluş çalışmalarıda, 
planlı dönemdeki yapıyı belirlemek bakımından önemlidir. 

ABD*nin, ERDEMtB*in kuruluşu için verdiği kredinin koşulları 
. -j . ,< A-’’ 

ise l<xr 8 .» 

a) Bu teşekkülde hisse senedi $ 5 kâr garantisi ile hal¬ 
ka satılmalıdır. 

b) ERDEMİR, Özel sektör statüsünda çalışmacıdır. 

Ancak, ERDEMİR*de kamu kesiminin payı yiizde 51*dir. Öden- 
miş sermaye içindeki payı yüzde 58,5'tur. Durum böyle iken, özel 

kanunla kurulan bir şirket niteliğinde yönetim özel kesim temsil¬ 

cilerine bırakılmışdır. 



İT.DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜNÜN SANAYİİ İÇİNDEKİ YERİ 
■■ s*. - . 

1968'lerden sonra hızla gelişen sanayiinin en büyük etken¬ 
liden biri demir-çelik sanayinin üretime geçmesidir. Ancak, 

J 

1 sektör statüsünde oluşturulan, ERDEMİR’in ürünleri sayesin- 
dayanıklı tüketim mallarının önemli bir ağırlığa sahip oldu- 
bir yapı oluşmuştur. 

Ekonomik kalkınma ile demir-çelik tüketimi arasında fonk- 
te ; 
'önel bir ilişki vardır. Makro ekonomik değişkenlerin geliş- 
f: . 
hızı ile demir-çelik tüketiminin gelişme hızı arasında da 

mİi ölçüde bağıntı olduğu gözlenmektedir. 

İmalat sanayiinde, planlı dönemde (1963-1976) önceki dö- 
Mrf 
je göre daha hızlı bir gelişme gözlenmiştir. Gerçekten 1950 

§ı 
M2 yılları arasındaki yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 8,5 

planlı dönemde bu hız yüzde 10,2 olmuştur. 
1/ 

Ayrıca İmalat sanayii gayrisafi hasılasının, sektörler 
lamı içindeki nisbi önemi 1950 de $ 11,4 iken bu oran 1962 
yüzde 14,7 ye çıkmıştır. Aynı oran 1963-1976 arasında yüzde 

7 den yüzde 22,4*e ulaşmıştır. (Bu büyüme büyük ölçüde ta- 
sektörünün nisbi öneminin azalışı il©^sağlanmıştır.) Bu dö- 
ie Demir Çelik üretimi ve nisbi talebi de hızla artmıştır, 

çü, demir çelik tüketimi ile ekonomik gelişme arasındâ güç- 
bir ilişki vardır. 

; Bu nedenle sanayileşme çalışmalarına hız kazanması ile 
lir çelik sektörünün gelişmesi arasında önemli bir ilişki 

ilmektedir. Sıvı çelik tüketimi ile milli gelir sanayi kat- 
^ğeri veya diğer makro büyüklüklerle arasında yaygın kore- 
on vardır. 



OECD ülkeleri için saptanan tablodaki değerler demir çelik 
S sektörü gelişmesinin milli gelir, sanayi sektörü ve ilgili alt 
r 

sektör guruplarının gelişmeleri ile yakın ilişki içinde olduğu- 
: nu ortaya koymaktadır. (2Ğ) 

GSMH (1963 Fiyatlarıyla) 1970 1971 1972 1973 

100 104 109 116 

Sanayi Sektörleri Üretimi 100 101 108 118 

Motorlu Taşıtlar 100 117 122 131 

Gemi İnşa Sanayii 100 116 127 147 

Çelik Üretimi 94 104 102 116 

•'İ. TALEB KAYMASI VE GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ : 

Ekonomik gelişmenin belirgin özelliklerinden biri de tale¬ 

bin artan şekilde sanayi kesimine kayması, imalat sanayii için¬ 
de tüketim mallarından ara ve yatırım malı sektörlerine yönelme¬ 

sidir. 

Ülkemizde de birinci plan döneminde kağıt, deri,,lastik- 
plastik, kimya, petrol ürünleri gibliara malı üreten sektörler- 

l •fii .V- : 
de yoğunlaşan gelişim ikinci pLan döpeminde gıda, dokuma gibi 
ihracat olanağımız bulunan sektörlerle;' demir-çelik ve demir 

dışı metallere ve gerçek anlamla yatırım malini t eliği yoğun 
sektörlere kaymıştır. Madeni eşya, petrol üi'ühİ.eri deri ve las- 
tik-plastik sanayileri ise birinci plan dönemindeki aktif nite¬ 

liklerini yitirmişler. (TABLO : 



'ABLO : J0. Oranlı Büyüme Varsayımından Sapmalar (2^) 
Talep Kayması Hipotezi) 

iektörler > ■ ; (1) (2) (3) 

;eker -326 -2611 -2018 

I ’ütün . -116 -1787 -1575 

İçki -194 - 361 - . 7 

)iğer Gıda -5287 -8445 1189 

İ )okuma-Giyim -590 - 737 388 

^ğaç, Mobilya i.-; ';>/ 36 - 248 - 314 

(ağıt, Basım 420 523 - 242 

j )eri ■' 722 528 -1844 

ıLastik, Plastik 1839 2209 -1142 

(imya 955 2725 984 

3uni Gübre -176 -123 198 

|3etrol Ürünleri 809 625 -849 

Ametaller - 9 146 163 

i Çimentolar , 43 : v': - 20 - 98 

A ?emir-Çelik 362 2147 " 1487 
• 

Demırdışı Metaller -35 720 785 

Madeni eşya 374 -934 \ -1615 

Makina İmalat 295 1300 ' . 763 

Elektrik Makinaları 86 1049 V 893 

Taşıt Araçları 792 4350 2904 

(1) 1968 de 1963 e göre oranlı büyümeden sapmalar 

(2) 1973 de 1963 e göre oranlı büyümeden sapmalar 

(3) 1973 de 1968 e göre oranlı büyümeden sapmalar 

Oranlı Büyüme Faktörleri 

1968/1963 1.6577 

1973/1963 

1973/1968 

3.0206 

1.8221 m 



Tablodan da görüldüğü gibi en Önemli talep kayması, lastik, 

plastik, kimya ve demir-çelik sektörlerine olmuştur. Ayrıca, en 

önemli talep kaymasının olduğu sektörlerden biri de taşıt araç¬ 

larıdır. Bu sektörün ise en önemli girdisi demir çelik ürünle¬ 

ridir. Bu gelişme ERDEMİR'in üretime geçdiği ve dayanıklı tüke¬ 
tim malları üretiminin arttığı döneme rastlamaktadır. 

2. KAMU KESİMİNİN YERİ : 

Büyük ölçüde ürünleri girdi olarak kullanılan demir çelik 

sanayiinde kamu kesimi daima önemli bir ağırlığa sahip olmuştur. 

1950 yılında sonra, imalat sanayindeki üretimin $ 76’sını 
tüketim malı, $ l8'ni ara malı ve $ 6*sını yatırım malı üreten 
sektörler oluşturuyordu. Kamu kesimi bu yıllarda, tütün, giyim, 

ağaç, kağıt, petrol ürünleri, demir-çelik, madeni eşya, makina 

imalat ve taşıt araçlarında istihdam ve üretim değerinin yarı¬ 
sından fazlasını sağlıyordu. 1963 yılında ise ara malların da kamu 

kesiminin yatırım mallarında özel kesimin nisbi payının arttığı 

İkinci plan dönemi özel kesimin daha aktif olduğu bir süreç 
olmuştur. Artık yanlızca, içki, tütün, kağıt, petrol ürünleri ve 

demir-çelik*te üretim değerinin yar kamu kesimi tara- 

görüldü 

fmdan sağlanıyordu. 



rABLO : Kamu Kesiminin İmalat Sanayiinde Nisbi Önemi * % (x) Ü2g) 
İstihdam Üretim 

n 

î «a 

m 

tim Malı üreten 

lya 

aacılık 

ik plastik 

pl ürünleri 

al ler 

r-çelik 
malı üreten 

ii eşya 
nalı imalat 

trik makinaları 

t araçları 
rım malı üreten 

am imalat 
yi i 

1950 1963 1967 1973 1950 1963 1967 1973 

34.7 45.3 44.2 42.9 48.4 33.5 42.5 31.5 

98.6 84.8 75.2 51. 3 97,9 89.2 86.7 60.2 

54.2 83.2 93.4 81.2 68.2 76.9 87.5 80.5 

44.0 29.5 26.9 23.1 42.1 24.8 21.2 16.5 

94.8 77.8 65.4 22.4 95.0 75.2 58. 0 16.6 

47.4 41.5 44,7 38.4 52.1 38.7 48.7 33.1 

55.1 60.0 53.9 39.6 53.8 55.5 43.4 27.4 
- - - 22.2 - _ - 31.7 

97.7 91.7 85.7 72.1 90.3 91.2 80.9 68 .6 

15.3 18.5 24.2 18.5 15 .4 10.6 18. 2 8.4 

20.7 38.4 24.2 28.7 8.9 , 30.2 17. 3 21.2 

100.0 98.8 81.5 57.9 100.0 99.7 97.8 89.3 

18.2 28.5 25.4 22.0 20.0 37.7 40.1 24.4 

92.0 82.8 83.6 65.0 91.4 85.9 73.5 60.6 

41.8 45.8 43.9 38.5 36.3 60.9 58.2 52.5 

'77.7 43.8 34.1 4.9 59.3 38.2 31.9 3.2 

61.9 23.8 16.6 29.1 77.8 26.1 15.5 27.1 

- 2.1 2.0 6.0 - 1.0 0.7 1.6 

98.4 87.1 71.2 54.7 98.6 60.1 38.5 26.0 

85.9 50.0 37.4 26.3 73.6 34.0 23.7 16.7 

51.4 43.9 43.0 35.5 50.5 44.1 47.9 36.8 

(*) 10 yıl ya da çok işçi çalıştıran işletmeler. 1950 için 
10 yıl ya da daha çok işçi çaliştiranveya 10 HP den 
fazla çevirici güç kullanan işletmeler. 



Tablodan da görüldüğü gibi, demir çelik sektöründe 1950 

yılında istihdam ve üretim açısından kamu kesimi $ 90 dolayın¬ 
da en büyük nisbi öneme sahip iken, 1973 yılında kamu kesimi¬ 

nin önemi 1950 ye göre azalmış ve $ 60*a inmiştir. Özel kesim 
bu alanda üretimin $ 40*ını gerçekleştirmektedir. Ancak bu üre¬ 
tim çoğunlukla ticari amaçlı üretimdir. 

3. ENDÜSTBİLERARASI İLİŞKİLER : 

Büyük ölçüde kamu kesimince üretilen demir çelik ekonomiyi 

etkileme olanağı en fazla olan sektörlerden biridir. 

Ayrıca üretimin ara sektörler tarafından kullanılma oranı¬ 

nın en yüksek olduğu sektörlerden birinin de demir çelik sektörü 

olduğu görülmektedir. (TABLO î 1®>) 

Ekonomide sektörlerin birbirini etkileme ve ekonominin ge- 

nel koşullarından etkilenme olanakları en iyi şekilde girdi-çık- 

tı analizi ile ölçülebilir. 

Bunun İçin : 

Ara girdilerin toplam üretime 
oranı (Geriye doğru bağın¬ 
tı katsayısı) 

n ■' 

Ara talebin toplam talebe 
oranıdir. (İleriye doğru 
bağlantı katsayısı) 

* t 
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Uğur Korumun yaptığı çalışmada, 1963, 1968 ve 1973 girdi-çık- 
tı tabloları 37 sektöre indirgenmiştir. 

MBu çalışmayı yapabilmek amacı ile 1963, 1968 ve 1973 yıl¬ 
ları için input-output tabloları 1963*ün 37 sektörlük sınıflama¬ 

sına indirgenmiştir." 

Yapılan çalışmada üretimde en yüksek oranda ara girdi kulla¬ 

nan, bu nedenle girdi aldığı sektörleri etkileme olanağı en yük¬ 

sek olan sektörlerden birinin demir-çelik sektörü olduğu ortaya 

çıkmakdadır. 

Yapılan bütün bu çalışmalardan, genel talep şartlarına en 

duyarlı sektörlerden biri yine demir çelik sektörüdür. Bunun 

belirlenmesi için IL sıra toplamları ile R_. sütün toplamların¬ 

dan yararlanılır. 

Ters matriksin r\ Her sektörün üretimine karşı 
nihai talebin bir birim art¬ 
ması halinde i sektöründe 
gerekli üretim artışı olur. 

Ul 



Eğer (j) sektörünün üretimine karşı nihai talep bir birim 
artarsa bu artışın doğrudan ve dolaylı girdi gereklerini karşı

lamak için bütün sektörlerin üretiminde gerekli artışı verir. 

Buna göre, bir sektörün ekonomiyi etkileme potansiyeli R., 
Katsayısının büyüklüğüne ve üretimin hacmine bağlıdır. 

Tablodan da görüldüğü gibi, ekonomiyi etkileme olanağı en 

fazla olan sektörler, gıda, dokuma, ağaç mobilya ve demir-çelik 
sektörleridir. Bu sektörlerdeki büyüme, ekonominin diğer sektör

lerini yüksek oranda etkiler ve demir çelik ürünlerine olan genel 
talebi :artırır. 

Bu gözlemlerin sonucu olarak, demir-çelik, demir dışı me

talürji, kimya, petrol ürünleri, çimento, sun-i gübre, lastik-
plastik dokuma, gıda, ulaştırma gibi sektörler, temel sektörler 

olarak ortaya çıkmaktadır. 

Sanayileşme çabaları ile birlikte demir-çelik sanayiinin 
ürünleri olan taleb hızla artmaktadır. Örneğin, ülkemizde I960 
sonrasında demir-çelik ürünlerine olan taleb büyük ölçüde yük

selmiştir. 

Çünkü, binalar, bina ekipman ve teçhizatları ile enerji, 
haberleşme su ve benzer sistemlerinin dağıtoffiTşebekelerinin'ya
pımında ve yaşamın çeşitli düzeyinde gerekli" olan dayanıklı tü-
ketim malları içinde demir-çelik sanayiinin ürünleri olan çubuklar 
teller, ağır ve hafif profiller, levhalar, saçlar v.b. gibi mad
delerin yeri çok önemlidir. 



- Doğrudan ve Dolaylı İleriye ve Geriye Doğru 
Bağlantı Katsayıları 

lillIlİPi ; 
1963 \ 1968 1973 



Ayrıca, Demir Çelik Sanayiinin bazı yan ve yarı ürünlerinin 

diğer sektörler sanayi kollarının işletilmesinde önemi büyüktür. 

Yoğun sermayeye ihtiyacı olan demir-çelik tesislerinde yatırılan 

sermayenin önemli kısmı ağır endüstri yapı ve malzemesine harcan¬ 

dığından, demir çelik sektörü büyük sanayinin sermaye yoğun mal¬ 
larının alıcısıdır. 

Öte yandan, sanayileşme ile birlikte gelişen demir çelik 
sanayii, büyük çlçüde yeni alt yapı ihtiyacı yaratmaktadır. 

Çünkü, Demir-çelik Sanayiinde taşınacak hammadde, malzeme 

ve ürünlerin büyük miktarlar gerektirmesi bakımından, bu sana¬ 

yi alt yapıya çok bağlı kalmaktadır. (Bir ton çelik üretimi için 
aşağı yukarı üç-dört .ton cevher, koklaşabilir kömür, tesis dı¬ 
şı hurda, yakıt, ergitme malzemesine v.b. gerek vardır. Piyasa 

ürünü olarak kabaca 1 ton ham çelikten 1 ton ürün ve yan ürün 
elde edilir. Kısaca 100 milyon ton ham çelik üreten bir ülke, 

300-400 milyon ton hammadde ve malzemenin girişi ile 100 milyon 

ton’luk ürün ve yarı ürünün çıkışını sağlamalıdır.) 

SEKTÖRÜN SERMAYE BİRİKİMİNE KATKISI : 

Demir çelik sektörünün sermaye birikimine katkısı DPT'nın 
yaptığı çalışmalarda ordukça önemli gözükmektedir. (DPT'nın IV 
plan* için yaptığı bir bölüm çalışmalarda bu^açıkça belirtilmiş- 
tir.) Bu katkı sektörlerin büyüklüklerine göre ve her sektörün 

ne kadar yatırım malı arzettiğine bağlı olarak değişecektir. 



Tablodan görüldüğü, gibi, demir çelik sektörü, sektörlerin 

sermaye birikimine katkılarına göre sıralandığında beşinci sı¬ 

rayı almaktadır. Buna göre, birinci bina dışı inşaat, ikinci 

bina inşaatı, üçüncü elektriksiz makinalar, dördüncü ticaret 

beşinci olarak da demir çelik sektörü sermaye birikimine kat¬ 

kıda bulunmaktadır. (TABLO : 12.) s 

Demir Çelik Sektörünün yatırım malları üreten alt sektörü 

sektörün toplam üretiminin yüzde 62,72 sini, tüketim malları 

üreten alt sektörü toplam üretimin yüzde 37,73*ünü oluşturmak¬ 
tadır. - 



TABLO : \% SEKTÖRLERİN SERMAYE BİRİKİMİNE KATKILARI VE HER SEK¬ 
TÖRÜN BİRİKİME HİZMET ÖLÇÜSÜ, 1973 (jf) 
(Yüzde değerler) 

1. 

Ü'2. 
3. 

4. 

5. 

r.6-
7. 

i 8. 
9. 

s 10. 

11. 

1 12. 

113 • 
I 14. 

: 

t 15. 
t 16. 

17. 
piv.;.. 
• 18. 

? 19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

I 

t. : 
3';' ■ 

I ■ 

SEKTÖRLER • J Katkı Hizmet 

Tarım .30 .34 

Hayvancılık .09 .23 

Ormancılık 1.42 30.48 

Balıkçılık .00 .02 

Kömür Madenciliği ■ .95 28.46 

Ham Petrol Çıkarımı 1.17 15.21 

Demir Madenciliği .19 62.53 

Demirdışı Madencilik n .39 50.24 

Metaİdışı Madencilik .01 4.97 

Taş ocakçılığı :i -t . .60 57.27 

Mezbaha Ürünleri v • '• '? .'l 7 .00 .13 

Sebze-Meyve İşleme .00 .09 

Bitkisel-Hayvansal Yağlar ■ 1 ... .02 1.12 

Un ve Unlu Ürünler 
i' ' 

j .00 .15 

Şeker Üretimi 
"I- v: > 

.02 .95 

Diğer Besinler .01 .16 

Alkollü İçkiler .00 .09 

Alkolsüz İçkiler .00 .77 

Tütün Sanayii .00 .00 

Çırçırlama .01 2.05 

Dokuma Sanayii .10 .90 

Giyim Eşyası 
. '■ , 

.00 
t' . 

.04 

Deri ve Kürk Ürünleri - -.01 1.26 

Ayakkabı Yapımı ■>:<** 0Û .03 

Ağaç ve Mantar Ürünleri \ 1.51 44.03 

Ağaç Mobi1ya Yapımı .04 11.49 

Kağıt ve Kağıt ürünleri .27 11.41 

Basım, Yayım Ciltçilik .02 .87 

Kimyasal Gübreler .00 . .34 

İlaç Yapımı .03 1.35 

Diğer Kimya Sanayi i . A 1.64 11.60 

• ’ ; ■ • • ' '' ' / ' • " . : ” •. ‘ * . ’ • ' 



petrol Arıtımı 

Diğer Petrol-Kömür Ürün. 
Kauçuk Ürünleri 
Plastik Ürünleri 

Ç’V Cam ve Cam Eşya 
çimento 
Diğer Taş-Toprak Ürünleri 

■IVDemir-Çelik Üretimi 
Diğer Metal Ana Sanayii 
Metal Eşya Sanayii 

§2. Elektriksiz Makinalar 
■;;43.. Tarımsal Makinaları 

44. Elektrik Makinalar 

İ45. Deniz Ulaşım araçları 
©6. Demiryolu Araçları 
IB ■ 
|47, Karayolu Araçları 
:48. Diğer Ulaşım Araçları 
IF ■ 
|49. Diğer imalat Sanayii 
50. Elektrik Üretimi 

ffişi. Gazve Su 
■ f ' ; .■■ 

52. Bina İnşaatı 
53. Bina Dışı İnşaat 

1İ54. Ticaret 
55. Otel, Lokanta, Kahve 

:55. Demiryolu Taşıması 
Iflp • ' • ' ' . . ... ' 

57. Karayolu Taşıması 
58. Denizyolu Taşıması 
59. Hava Yolu Taşıması 

|60. Haberleşme 
i . . ' 
61. Bankacılık-Sıgortacılık 

|62. Kişisel ve Mesleki Hiz. 
I63. Kamu Hizmetleri 
r ■ î 64. Konut Sahipliği 
I 
& .TOPLAM 

2.17 . 15.13 

.09 10.32 

.22 12.26' 
.10 9.19 

.28 20.28 

1.31 84.30 

.80 26.44 

7.40 62.27 

1.93 50.14 

1.12 19.99 

11.15 67.88 

2.40 98.18 

2 . 75 46.11 

.31 38. 33 

.44 63.57 

5.98 54.84 

.97 48.39 

.51 32.06 

1.12 17.85 

.10 8.64 

12.23 96.36 

15.60 97.62 

10.82 16.40 

.01 .12 

.27 20.82 

5.00 13.88 

. 37 15.68 

.00 .20 

• • .24,:^- 6.79 

4.23 22.08 

1.26 ■ 6.33 

v : .00 . . 00 

, '.00 ■. .00 

100.00 17.46 

NOTLAR s l) Katkı dizisi her sektörün sermaye birikimi sektörüne doğ¬ 
rudan ve dolaylı yaptğı katkının toplam ekonomideki ser¬ 
maye birikimine oranmı gösterir. 

2) Hizmet dizisi her sektörün arzettiği mal ve hizmetlerin 
tüketim ve birikim arasındaki bölünümünü gösterir. 

■ k % , ’ s ■: ' | .;V;ürü.3. ,1. ’ t * ,• ... ;; 



BÖLÜM 4 î TÜRKİYE UZUN DÖNEM TOPLAM DEMİR-ÇELİK TALEBİ 
ve YENİ BİR SANAYİLEŞME GEREĞİ : 

i ■ • ' ' . ; /Si'rr- ' 
■f. GELİŞME SÜRECİNDE DEMİR-ÇELİK TÜKETİMİ 

Demir çelik ürünlerinde tüketim, ekonominin gelişmişlik düzeyiy¬ 
le yakından ilgilidir, 

Gelişmiş ülkelerde belirli bir istikrâra kavuşan talep, geliş¬ 
mekte olan ülkelerde ekonominin yapısal değişimi nedeniyle, GSMH 

ve kişi başına sanayi hasılası gibi kalkınma göstergesi sayılabile¬ 
cek unsurlardan daha büyük bir artış gösterebilmektedir. 

Genellikle, kalkınmanın ilk aşamalarında zorunlu mallar üretimi 

artmakta, inşaat sektörü ve sanayiinin temel sektörleri gelişmekte¬ 

dir. | -
- . ■ ■ ’ ' 

Türk ekonomisinin bugünkü aşamasında çelik tüketim hızı büyük 

artışlar gösterebilecek noktaya gelmiştir. Bu noktadan sonra uzun 
ürünlerin yanısıra özellikle vasıflı çelik ürünlerine ve yassı ürün¬ 

lere olan talep hızla artacakdır. Bu durumda, toplumun gelişme dina¬ 

miğine göre yeni bir yatırım ve sanayileşme anlayışının sonucu bu 

anlayışa uygun bir programlama gereği oluşmuştur. Çünkü Türkiye’de 
artık toplum yararına oluşacak sanayii stratejisinin uygulanması 

gereklidir. Bunun için ne yapılması gerektiği çalışmanın bundan son¬ 

raki bölümlerinde araştırılmaya çalışılmıştır. 
TALEB NASIL GELİŞECEK : 
Demir—Çelik ürünlerine talep konusunda DPT'ce yapılan çalışma 

İiJC :4 
aşağıdadır. (Tablo : İS) 

DPT*ce yapılan talep çalışmalarında görülen sonuçların yanı sıra, 
gelişmenin gereği olarak, demir-çelik ürünlerine olan talep bileşimi¬ 
nin önümüzdeki yıllarda uzun hadde ürünlerinden yassı hadde ürünleri¬ 

ne doğru nisbi bir kayma göstereceği söylenebilir. Ayrıca belirli 

nitelikteki özel çeliklere ve döküm malzemelerine talebin artacağı 
görülmektedir. 



2 V—‘ 

■ '4air - 1 

î 1377-1382 
Y? 11 i,k 
Or çalana ■ “ f . . :> i-

1932-1377 
Yıllık 
Ortalama 

1987-1332 
Yıllık ■ 
Orta'* ana 

1932İİS87D 
Yıllık § 
Ortalama t 

1 -1377 Artış,(İO 1973 1979 1330 1331 1332 . İrtaş-C^) 1937 Artış, (£} 1932 Artış, ($| 

Jstn ürünler i-: Dİ .'a::'.. .. 2,572 17 j 4 : 2.» 53 3.13? 3» 537 3.337 4.3-30 11,2 7.397 11,0 12,075 
■ 

10,3 • 
■ r. ■. 

ras3i Ürünler :■ 24103 15,1 2.433 2.210 3.230 3.705 4.223 ' 14s9 7.353 13,2 13.292 11,1 
îi? '•> Ürünler l. 431 15 9 B 505 577 672 735 317 15 s 3 1.734 14,4 3.315 13,1 : 

VasıYlı va Özel Çelik 
Dikişsiz Eomı 

285 

53 

15,9 
9,3 

341 

53 

402 

64 

475 

71 

550 

79 

653 

8? 

13 s 3 
10,4 

1.334 

142 

15,0 

10,3 

2.513 

223 

13,5 
D. 

10,0 
Çelik Dökün ' 92 22,3 i: 105 111 125 145 157 12,7 313 13,7 573 12,5 

L'aplaa Sıva Ç ellik .5*103 15,3 5.805 5.574 7.433 3.427 9.520 13,3 17.044 12,4 20,533 11,0 i® 
Dorian Ticari İki 

Davı Çelik 
its ikr . 4.773 : 15, 5 if 5.415 5.119 5.305 7.783 0.763 12,9 15.525 12,1 25.309 - 10,7 

Toplan Ösel Kalite 
Din Çelik ’ >- 330 .17 s 5 

i ı 

330 455 534. 533 752 17,3 1.513 15,1 .2,874 13 i 
)sel Kalite Srwi Çelik 
Dal eb i Oram (9=) 

• ‘V 

' S,45 
- . ii 

3,72 5,32 7.13 7.53 7,30 8,31 10,02 ' r 'V...®’■ f:. 

Dişi Başına Sıva, 
îelik Talebi 121,3: 14,1 

* - .: 

134,7 1 43,2 1 55,2 133,0 20 2,0 10,8 321,8 9,8 487,4 

-it -k 

8,6 ; 

îot : Dikişsin toru ve Çelik: dökümün. 1330 yılına.dek $> 30!u, 1333 yılına -dek >» 359 i, 1987 yılına.dek i> 40'x 
1S93 yıllına dek ise '<$> 451 i ösel.. kalite çelik olarak alındı. 

4> 
-44 



fp-. 
Yurtiçi Taleb : 

m Tablodan da izleneceği gibi, kişi başına sıvı çelik Tüketi¬ 

minin 1978'de 134 kg olacağı, bu miktarın 1987'de yaklaşık 322 kg'a 
1992'de ise 487 kg'a çıkacağı beklenmektedir. 

IV. Plan döneminde ise, inşaat ve yatırım malları sektörle- 

| rindeki gelişmelere koşut olarak, yurtiçi sıvı çelik talebinin yıl- 
I da (ortalama) yüzde 13.3 artarak 1982 yılında kişi başına 202 kg'a 
| ulaşacağı hesaplanmaktadır. 

I-, Özel kaliteli çeliklerde de talep hızla artmaktadır. 1977 yı- 
| lında talep miktarı 330 bin ton iken 1987 yılında bu miktarın en az 
' ■ • ■ . • 

1518 bin tona çıkacağı öngörülmektedir. Aynı durum yassı ürünler 

için de geçerlidir. '-v.-vi-h 

1987 yılında yassı ürünlere olan yurtiçi talebin uzun ürün¬ 
lere olan talebi aşacağı tahmin edilmektedir. IV. Plan döneminde, 
yassı ürünler yurtiçi talebin yılda ortalama yüzde 16.0’lık bir 

hızla gelişerek, toplam çelik ürünleri yurtiçi talebi içinde payı¬ 
nın yüzde 38.4‘den yüzde 42.6'ya çıkması beklenmektedir. 

Üretim Artışı ve Yeni Yatırımlar : 

Görüldüğü gibi, Türkiye'nin sağlıklı gelişmesi için, endüst- 
rilerarası ilişkileri oldukça yoğun olan, demir çelik sektörünün 

üretim olanaklarının gelişme potansiyeline ye'niteliğine uygun 

olarak arttırılması gerekmektedir. 



I Buna göre en azından yurtiçi sıvı çelik talebini karşılamak üzere, sıvı çelik üretim kapasitesinin geliştirilmesi zorunludur0 

Bu konuda DPT'ce bir geliştirme programı da hazırlanmıştır. 

(Tablo 1^) 

Yeni yatırımlar için çalışmalar programlanırken, şu anda 
K-' -

devrede bulunan tesislerin üretim kapasitelerinin de hızla art- 

• tırılmalarınm gereği açıktır. DPT tarafından hazırlanan yatırım 

|- programı aşağıdadır. Buna göre, İskenderun demir çelik tesisleri¬ 
nin yassı ürünlerine yönelik yıllık 4.4 milyon ton, sıvı çelik 

kapasiteli tevsiatı (toplamı 7.6 milyon ton/yıl) 1980 yıllarının 
7 sonuna kadar mutlaka yapılmasını* gerekmektedir. 
' »v.. , • _ . _ , • . ■ • 

Aynı durum, ERDEMİR içinde söz konusudur. Ereğli Demir Çe¬ 
lik tesislerinde yapılacak yatırımlarla, tesisin 1982 yılı için¬ 
de yılda 4=4 milyon ton, 1987 yılında ise yılda 6.2 milyon ton 

sıvı çelik üretebilecek şekilde, kapasitesinin genişletilmesi 
zorunlu görülmektedir. 

■ 1980'lerin sonunda ise Sivas entegre tesisi dışında yeni 

bir entegre tesisinin kurulması gereklidir. 

Önümüzdeki beş yıllık dönemde Demir Çelik Sektörüne, 1976 
, ;f i. 

yılı fiyatlarıyla, toplam 107.872 milyar TL. ’^ı yatırım yapılması 
öngörülmüştür. Bu miktarın 102.883 milyar TL. lık kısmının kamu 

sektörünce yapılması planlanmıştır. Yaklaşık 7beş milyar TL. lık 

yatırımın ise özel kesimce yapılması programlanmıştır. Ancak, 
'’"•O 

bu yatırımların nitelikleri, ve ürün türünün özellikleri, amaç¬ 

lanan sanayileşme modeli açısından önem Işımaktadır. 



1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 - 1987 1992 

ZUNLAR (2380) (2651) (3420) (4040) (4850) (4897) (5850) (6740) (7080) (7820) (124000) 
Karabük • 620 590 .550 730 700 750 750 700 700 700 600 
İskenderun 1000 1200 2000 2400 3200 3200 3200 3200 3200 4000 3200 
Sivas (1) - V-".. — - - - - . 1000 2000 2400 2400 2400 
Özel 760 861 870 910 950 947 900 840 780 720 400 
V. Demir-Çelik (3) -;- ZT/”.://• / - - — -- — - - /-/ 5800 

ASSILAR (1090) (1502) (1750) (2000) (3000) (5200) (6300) (6300) (7400) (9000) (138000) 
Erdemir (4) 1090 1502 1750 2000 3000 4100 4100 4100 4100 5400 (5) 6200 
İskenderun - . , ' — . - - - 1100(2)2200 2200 3300 3600 (6) 4400 
V. Demir-Çelik - - —Ü- - -

V ■ 
: — 7 - - - - 3200 

)İĞERLERİ (262) (393) (542) (774) (873) (1008) (1215)(1348) (1438) (1743) (3350) 
Karabük J 30 60 100 120 200 200 200 250 250 250 350 
MKEK -k 75 78 78 278 278 378 478 478 478 678 1278 
Özel 147 240 254 356 365 400 497 570 650 740 1372 
Diğer Kamu ( 10 •- 15 20 20 30 • r 30 40 50 60 75 350 

î ÖP LAM ySf32 4546 5622 6814 8723 11205 13365 14388 15918 18563 29550 
Kamu Toplamı i? ’2825 3445 4498.. A 5548 7408 9758 10968 12978' 14488 17103 27778 
Kamu Üretimi Payı, 
(Yüzde) 75,7 , 75,8 89,0 

1 

81,4 84,9 87,9 89, 5 90,2-, 91,0 92,1 94,0 

1) . Haziran 1984'de üretime geçecektir,, ^ 
.2) İskenderun II. Tevsiatı iki yeni LD konvertör ile Haziran 1983 de devreye girecektir. 
’3) Ekim 1988'de 2400 bt/yıl kapasite ile üretime geçecektir. Tesis 9,6 milyon ton/yıllık nihai 

kapasitesine 1993'te ulaşacaktır. . * • -f 
4) Erdemir'in 1978-1981 yılları üretimi tevsiattaki gecikmeler nedeni ile revize edilmiştir, 

4100 bt/yıl kapasiteye Mayıs 19.82 de ulaşacaktır. 
,5) '6-200 bt/yıllık nihai kapasitesine 1988 başında ulaşacaktır. 
’6) Tesis 1989'dan itibaren 4400 bt/yıl.sıvı, çelik karşılığı yassı ürün üretecektir. 



/v 1977 Sonuna ... 1987- 1988- -
Proje Kadar 1982-1978 1983 1992 
Tutarı Harcama 1978 1979 1980 1981 1982 Toplamı Toplamı Toplamı 

AMU SEKTÖRÜ 275.056 3< 936 15. 479 23.909 22.100 21. 470 19.925 102. m 00 00 95.167 73.070 

emir Çelik Tesisleri (256.648) (3. 829) (14. 713) (22.639) (20.795) (20. 350) (18.875) ( 92. 337) (89.397) (66.05c 
Karabük 3.229' 399 963 950 917 — 2. 830 —' - ■ 

İskenderun 58o 596 2, ,652 6. 500 9.200 8.375 5. 500 5.200 34. 775 21.169 
Ereğli 47.405 200 3. 900 6.950 6.500 6. 500 3.075 26. 935 20.270 -.-■i- 

Sivas 26.928 350 2. 500 4.500 4.500 4. 500 4.500 20. 500 6.078 
V. Tesis 108.000 20 200 3. 000 5.000 8. 220 37.780 62.00C 
M KEK 12.490 228 850 1.009 303 850 1.100 4. 112 4.100 4.05C 

öküm Tesisleri • 6.075 64 286 455 520 300 260 1. 821 1.750 2.44C 
övme Tesisleri 9.883 43 420 735 685 700 650 8» 190 3.270 ■ 3.38C 
dame Yatırımları 2.450 60 80 100 120 140 500 750 1. 20C 

ZEL SEKTÖR 18.299 1. .458 1. 220 849 1.067 862 991 4. 989 5.885 5.96i 

EMİR ÇELİK SEKTÖRÜ '■ — - 

ÂTIRIMLARI TOPLAMI 293.355 ; 5. 
t i* / 

,394 16. 699 24.758 23.167 22. 332 20.916 107. 872 101.052 79.03i 

ış Para Gereği ; 106.380 2, ,07i 7. 040 9.760 8.887 8. 265 7.593 41. 545 35.196 27.56£ 

1) 1992 yılından, sonra üretime geçecek tesislere ilişkin yatırım gereksinmesi dahil değildir 



Tablo: if Demir Çelik Sektörü Yatırımlarının Oransal Dağılımı (^3 6) 
(Yüzde Olarak) 

9-;, ~< y.'g/y 

mRPR 

1978 .. 1979 1980 1981 1982 
1982-1978 

Toplamı 
1987-1983 
Toplamı 

1992-1988 
Toplamı (1) 

KAMU SEKTÖRÜ 14.40 22.16 s 20=49 19.90 18=47 95.38 94.18 92 = 45 

Demir Çelik Tesisleri (13=65) (20=99) (19.26) (18.87) (17=50) (90.27 (88.47 (83=57 
Karabük 0.89 0.88 0=85 ■ - - 2 = 62 ' — — 

İskenderun 6 = 03 8=53 7.76 5.10 4.82 32.24 20.95 -

Ereğli 3.62 6.45 C'\ o o Lo 6 = 03 2.85 24=98 20 = 06 -

Sivas 2.32 4 = 17 4 = 17 4 = 17 4.17 17.00 6.01 _ ■ 

V = Tesis - 0 = 02 0 = 19 :■ ,2 = 78 4 = 64. 7 = 63 37 = 39 78.44 

MKEK - 0 = 79 0 = 94 0 = 28 0 = 79 1.02 3.82 ' 4=06 . 5 = 12 

DÖküırı Tesisleri Oo 27 0 = 42 0.48 . 0.28 0 = 24 1 = 69 1 = 73 3 = 09 

Dövme Tesisleri 0.39 0 = 68 0 = 64 0 = 65 0 = 60 2.96 3.24 4.28 

İdame Yatırımları . 0 = 06 0 = 07 0 = 09 0 = 11 0 = 13 0 = 46 0 = 74 1 = 52 

ÖZEL SEKTÖR ioi-3 0 = 79 0 = 99 0 = 80 0 = 92 4 = 62 5.82 7 = 55: 

DEMİR ÇELİK " 
SEKTÖRÜ TOPLAMI 15.75 ■ 22=95 21.4Ü 20 = 70 19=39 100=00 100.00 100=00 

Dış Para’ Gereği 6o 53 9 = 05 8=24 7.66 7 = 04 38=51 34.83 34 = 88 

(1) 1992 yılından sonra üretime geçecek tesislere ilişkin yatırım gereksinmesi; dahil değildir,. 
KAYNAK: DPT 



2. DEMİR - ÇELİK TÜKETİM PROJEKSİYONLARI 

53 

Demir-çelik tüketiminin geleceğe ilişkin projeksiyonları için 

|ki ayrı zaman serımrH»N5^ demir-çelik tüketiminin aritmetik ve loga- 
ritmik çoklu regresyoniarı yardımıyla^tüketime ilişkin bir trendin 
.up olmadığı^ iki ayrı zaman serimin gösönüne alınarak incelenmiştir, 
raştırrr.ada iki zaman serimin şu yılları kapsamaktadır: 

I. SBRİM - 1950-77 Serimi (1951, 1952,1953,1954 yıllarına iliş¬ 
kin tüketim göstergeleri inceleme dışı 

bırakılmıştır.) 

II. SERİM - 1963-77 Serisi 

Ayrıca iter iki döneme ilişkin olarak, ülke ekonomisinin yapısal 

iğişiminin Demir-çelik tüketimine nasıl- yansıdığını araştırmak için, 
sektörlerin demir-çelik tüketim yoğunlukları gösterge sayılarak arit- 

fetik tekli regresyonlar da incelenmeye alınmıştır. 

Reğresyonun değişkenleri şunlardır: 

A) Bağımlı Değişken 

TFe : Yıllara göre toplam demir-çelik tüketimi (1000 ton 

B) Bağımsız Değişkenler: 

IC 

K 

: Yıllara göre İnşaat Sektörü katma değeri (1968 yılı 
faktör fiatlarıyla, milyon TL.) 

: Yıllara göre sanayi sektörü katma değeri (1968 yılı 
■v 

faktör fiatlarıyla, 'milyon TL.) 



K ; Yıllara göre Ulaştırma Sektörü katma değeri (1968 yılı u 

faktör fiatlarıyla, milyon ÎL.) 

K^+S+u : Yıllara göre İnşaat, sanayi ve Ulaştırma Sektörleri¬ 
nin toplam katma değeri (1968 yılı faktör fiatlarıyla, 

Milyon TL.) 

GSMH; Yıllara göre Gayri Safi Milli Hasıla (1968 Yılı faktör 

fiatlarıyla, milyon TL.) 

Değişkenlerin serimi/fablo \ de gösterilmiştir. 



i-[\ ^50-1^7? Arası DeqiT>^e^r î 5y 1 

TFe Ks K 
u 

GSMH 

0 6° 309210 2150 4154 1914 8218 34697 i; 
m' 

.5 500695 3979 6857 3435 14111 50579 

jo 417752 3694 7593 3704 14997 52908 
Ü 

if 392922 4584 8776 4046 17408 57599 

340441 4164 9018 3991 17173 60203'; 
f 

if 512876 4166 9277 4403 17846 61759 

iO 6°. 530913 3449 9370 4507 18226 64139 

il’ ‘ 513043 4330 10494 4707 19531 • 65238 

i? 608891 4471 10632 4956 20059 68688 

3 C-b 764844 4890 11846 5472 22208 75617 ç 

4 yv. 776302 5435 13135 5827 24397 78734 

i? ^ 936100 5628 14375 6195 26198 81071 
: ■ 

>6 00 1128500 6408 16550 7266 30224 90926 | 
•f. 

’A 1267142 6592 17859 7415 318 66 94129 i 
f I ■Çp 1466546 7321 20241 8499 36061 101205 

NİV- 
|0 ' j ; 6®l 1650947 752 8 22367 9236 39131 107051 

O' ^ 1718200 8155 22668 10 39 3 41216 113728 

1 \\\ 1886000 7784 24649 11310 43743 125317 

2 IV 2188000 8348 27118 12401 4786? 134096 

3 : 65 2210500 8956 30193 13914 53063 141078 

4 ^ 2631000 9503 32688 15603 57794 151644 

5 İ> 3098000 10310 35614 16262 62186 163561 

0 3635000 11164 35295 17855 64314 176444 

7 l\ 4109000 11.752 42446 19210 73408 184976 



S'c 

ARİTMETİK ÇOKLU REGRESYOR DENKLEMLERİ 

= 0,02322 (GSMH) -765-136 
'2= 0-840 
»H.- * 605 749 ton 

= 0.12671 Kg. - 0.00811 (GSMH) - 187.109 

2= 0.992 ■ 
b.H.= + 1482.06 ton 

= 0-21431 Ku - 0.00103 Kj - 404-147 
= 0*988 

b.H = - 174113 ton. 

I 4. TPe = 0.16590 Kg.-O.14801 K_- 0,00931 (GSMH) + 160.366 
, R2 + 0,993 

İl- • • ’ ” ’ ' ■ ; - ' ' 11 . 
£1.- ■ '■ 'I; 1 - ■ ■ . ■ 

T.St.H. = - 141611 ton. 

■ 5- TP e 1189646 Ks + 1.51721 K£ + 1,66908 Ku - 1.70988 KI+5+u 
-0.00674 (G3MI.) + 145-66406 

R2 = 0.994 
T.St.H.= - 133360 ton 

6. TPe = 2.18211 Ku +2.43700 Ks^f* 2,03205 KJ - 0.00606 (GSMH) 
- 2.24069 KI+S+U 

R2 = 0.995 
T.St,Ho= - 127931 ton 

TFe 

T.S 

TFı 

Tl 

. TP( 

* 

Tl 



7. TFe = 2.25613 Kj + 2.40505'Ku + 2.67297 Ks -0.00578(GSMH) 
- 2.47201 Kf +5+u + 150.687 

R2 = 0.995 
T.St,H*= - 125379 ton. 

SERİM LOGARİTMÎK ÇOKLU REGHSSYON DENKLEMLERİ 

1. İL yi IFe = -5.60152 Lu KI+5+u + 0.44832 L* ^ - 0.23402 Ln (£SMH) 
+ 2.36471 LwKu + 3.98184 L* (Ks)+ 3.80692 

R2 + 0.980 

T.St.H, = - 121531 ton, 

2. TFe = 1.30331 K + 1.53150 Ks - 1.36204 KI+5+u +1.29616 Ku 
- 1683.339 Log (GSMH) + 

R2 . 0.99b 
T.St.H. = - 109000 ton 



SERİM , ARİTMETİK REGRESYON DENKLEMLERİ 

(SEKTÖRLERİN TÜKETİM YOĞUNLUKLARI) 

% ; 
1. TP e =5.- O 0 41063 K - 1265 eo51 

r2 = O o 974 
T.St.H.= - 253 703 ton. 

2. TFa = 0.09974- Ks - 444.471 

r2 - 0.934 
T.St.H.= İ 200071 ton 

3. TFa = 0.21379 Ku - 406.436 

R 0.988 

'.St.H = - 170180 ton 

4. TFe 0.05860 K- - 558.418 
ı +51 u 

- R = 0.986 

T.St.H = - 189045 ton 

5. TPe = 0.02322 (G3MH) - 765.136 

R2 = 0.840 
T.St.H = - 605 749 ton 



SERİM LOGARİTMİK ÇOKLU REGRESYOK DENKLEMLERİ 

TPe =0.20320 L« K + 0.55239 İyi Ks - 0.16653 İW Ku 

+0.93906 İn KI+5+u ~ O»18916 lft (GSMH) - 6.6776i 
Kor.Kat s; 0.997 

Tah.St.Hatası : + 92157 ton 



REGRESYON DENKLEMLERİ 

TFe = 0.48684 K - 1926.288 

R2 = 0.985 
T.St.Ii. = İ 183218 ton 

2, TFe = 0.10859 Ks - 695.959 
E2 . = 0.981 

T.St.ir = - 206000 ton. 

TFe = 0.22073 Ku - 494.298 
P2- = 0.984 

T.St.H = - 190103 

TFe = 0.06372 KT _ - 814.898 i +5+u 

■ R2 - 0.985 
T.St.H = - 184537 ton. 

Seçilen Denklemler 

Sonuç olarak 1. serim logaritmik-Aritmetik çoklu Regresyon denk

lemlerinden İkincisi,.. ve II. Serim logaritmik çoklu regresyon denk

lemi projeksiyonlar için uygun görülmüştür. Seçilsiş nedenleri her 
İki', denklemin de kendi s erimleri içinde en yüksek korelasyon katsa

yısı ile, en küçük Tahmini Standard Hataya salı ip olmalarıdır. 

r L T_ = J/3033i r-M'Srro k5 - i 
i ■ • 

S. i„T s c.2«xc i»(ct+o.ç«3î Ms-o.ıi(i3 e«Ku+o.nmer>KİSta f- fe • 
I; ' - CMW U C6SMH)-



IjTablo. 
Tal^lû 

fillar 

.«) . QJb.'-H** i«ii« rr“le“ 
l^sa'p^waUftl 

Kİ 1o30331*^7 0.20320^1^ K, 

p-978 12692,2 16541.871 1.91998 

IJ1979 13707,6 17865.252 1.93562 

|l9 8° 14804,2 19294.462 1.95126 

Pi 9 81 15998,5 20837.972 1.96689 

I1982 17267,5 22504.905 1.98253 

11983 18735,2 24417.774 1.99911 

ft 1984 20327,7 26493.295 2.01569 

11985 22055,5 28745.154 2.03226 

1 19 86 23930,2 31191.076 2.04884 

1987 25964,3 33839.532 2.06542 " 

1988 28171,3 36715.892 2.081.99 

1989 30565,9 39836.791 2.09857 

1990 33164,0 4322-2.973 2.11515 

1991 35982,9 46896.873 2.13173 

1992 39041,5 50883.177 2.14830 



Hilar ■ K 
s 

1.53150İ& 
0 

0.55239» 

p78 47115,1 72156 <,776 5.94390 

P79 52297,7 80093.928 6.00155 

p8° 58050,5 889040341 6.059204 

E9ol 64436,0 98683.734 , 6.11685 

Ip 82 71524,0 109639.01 6.17449 

S'" CO OJ 80106,9 122683.72 6.23710 

' 1984 89719,7 137405.72 6.29970 

§1985 100486,0 153894,31 6.36230 

İ1986 
§7'" 

112544,4 172361,75 6.42490 

i 19 87 126049,7 193035.93 6.48750 

H CO CO OO 142436,2 218141,04 6.55501 

f 1989 
|pi- ■■ 

160952,8 246499.02 6.2252 

: 1990 181876,7 278544.17 6.69004 

1991 205520,7 314754.95 6.75755 

1992 232233,4 355673.11 6.82506 

1 i 
If' 

<& 
c> 
CÎ 

5 5 
î % 

■4'j rJ 



jfyillar 
§l|fş p KI+5+u -1 .36204*Xx+5+u 0.98906», L«Ki+s+u 
I1978 80650,2 - 109848,8 11.17427 

İİ979 
/' - ' 

88619,8 - 120703,71 11.26748 

İ1980 97391,5 - 132 .651j>12 11.36083 

! 1981 107046,8 - 145802,02 11.45432 

1 1982 117676,7 - 160280,37 11.54796 

11983 130182,6 - 177313,91 11.64785 

1984 144051,8 - 196204,31 11.74798 

1985 159436,3 - 217158,62 11.043834 

1986 176504,6 240406,33 11.94893 

1987 195446,5 _ 266206,95 12.04976 

1988 217731,7- - 296559,28 12.15666 

1989 242648,6 - 330497,1 12.26372 

1990 270516,6 - 368454,43 12.37125 

1991 301695,0 - 410920,66 12.47914 

1992 336600,5 - 458463f 35 12.58742 



pillar Ku 1.29616 H Ku -0.16653x1$. Ku 

I1978 20842,9 27015.733 -1.65610 

İ1979 22614,5 29312,010 -1.66968 

İ1980 ,24536,8 31803.618 -1.68327 

İL981 26622,3 34506.760 -1.69685 

p82 28885,2 37439.840 -1.71044 

11983 31340,5 40622.302 -1.72402 

1984 34004,4 44075.143 -1.73761 

1985 
W: 

36894,8 47821.563 -1.75120 

j 1986 40030,0 51885.284 -1.76478 

İ 1987 43432,5 56295.469 -1.77836 

1988 47124,3 61080.632 -1.79195 

1989 
IIS; . .. 

51129,3 66272.531 -1.80553 

1990 
f|î; • 

35475,9 71905.642 -1.81912 

1991 60191,4 78017.685 -1.83272 

1992 65307.6 84649.093 -1.84629 



1983 

.984 
i 

.985 

.986 

,987 

.988 

fa 89 
Sİ90 

1991 

L992 

GSMH Log (GSMH) -1683.33984 
2 

log.GSMH 

-0.13916 
X 

lw (GSMH) 
199774,1 5.30053 - 8922.593 -2.30868 

215756,0 5.33396 - 8978.867 -2.32324 

233016,5 5.36738 - 9035.124 -2.33780 

251657,8 5.40081 - 9091.398 -2.35236 

271790,4 5.43423 - 9147.655 -2.36691 

294892,6 5.46966 - 9207.296 -2.38235 

319958,5 5.50509 - 9266.937 -2.39778 

347154,9 5.54052 - 9326.577 -2.41321 

376663,1 5.57595 • - 9386.213 -2.42864 

408679,5 5.61138 - 9445.859 -2,44407 

443417,2 5.64681 - 9505.500 -2.45950 

481107,7 5.68224 - 9565.140 -2,47494 

522001,9 5.71767 - 9624.781 -2.49037 

566372,1 5.75310 - 9684.422 -2.50580 

614513,7 5.73853 - 9744.062 -2.52123 



1992'ye Kadar Demir-Çelik Talebi • 

u 

(81 

I 
983 
İ ■ 
984 
1 
985 

; İtin , 

986 
ı 
987 
m 

:|8 

990 

591 

992 

î, 

*) 

I'nci Serime Göre 

Demir-Çelik Tüke¬ 
tim Projeksiyonları 

(Aritmetik)94 

i 

IIo Serime Göre Demir- 
çelik Tüketim Projek¬ 
siyonları 

(Logaritmik)31 
TFe r 1° L-*\ TP e TFe 

4429.163 _ 8.39576 4428.251 , -

5074.789 14.58 8.53412 5085.354 14.83 

5802.352 14.34 8.67261 5840.723 14.85 

6621.218 14.11 8.81124 6709.233 14.86 

7641.901 15.42 8.95002 7708.046 14.88 

8643.760 13.11 9.10008 8956.009 16.19 

9989.079 15.56 9.25337 10439.688 16.56 

11461.999 14.75 9.40088 12099.023 15.89 

13131.738 14.57 9.55164 14067.747 16.27 

15005.297 14.27 9.70264 16360.742 16.29 

16818.846 12.09 9.86449 19235.061 17.56 

20032.516 19.11 10.02673 22623.173 17.61 

23079.745 15.21 10.18934 26617.921 17.65 

26550.594 15.04 10.35229 31328.703 17.69 

30484.144 14.82 10.51565 36888.311 17.74 

Yıllara göre büyüme varsayımları: 

11 inci 5 yıl 2'nei 5 yıl 31 üncü 5 yıl 

Ks İ° t 
11.0 tfo 12.0. 1° 13. 0 

KI 1° 8.0 LP\ e GO vo • 00 ÎT'* 5 

Ku 1° 8.5 1° 8.5 • 00 V*. 5 

GSIvIH ■ i 8.0 1o a. 5 İ* 8. 5 



■ BÖLÜM 5 : ÖLÇEK ve EKONOMİK RASYONELLİK 
Yen i tir scAnay.İe^me Stra-tej-is^e ^ore olu*3üik prc^jmt ıpü öbek* 

Jiw»LLk önemli bir scmundur. 
1 Demir - çelik sektörü, ölçek ve verimlilik konusunun, en çok 
aştirildiği ve önem taşıdığı sanayi koludur. Çünkü ölçek belir- 

ekonomiler sağlamakta, maliyetler düşmekte ve verimlilik art¬ 

ıktadır. 

Yapılan bütün ölçek çalışmaların da, sektördeki üretim tesis¬ 
lerinin belirli, kapasitelerin üstünde olması ile belirgin ekono¬ 
miler sağlanmaktadır• özellikle bu durum son onbeş yılda büyük 

( GuvUlvVXU zAjj 
önem kazanmıştır.kapılan yatırımların en önemli temel noktasıöa 

1j|ş> 

Ipurdadır. 
TUriijfe yi* y^dacA yatırımlarda rume ck.ek ve. rasyonel Cj.02.c*uı*6 cviırtmû.üdır, M-{nux 
Yurtiçi talep, büyük ölçekli entegre tesislerin kurulmasını 

Sgp :' 
^gerektirmektedir. 

Bu açıdan gelecek d önemler için yapılacak planlama çalışma- 

İl arında ölçek ve verimlilik sorunu önemli bir konu olacaktır. ({?/£..z) 

Dünyadaki Gelişmeler : 

ikinci dünya savaşından sonra bu alandaki gelişmeler bil im 

ve teknolojideki büyük atılımın getirdiği yeniliklerin sonucudur. 

;Bu dönemde metalurjik üretim için yeni teknolojik proses ve ekip- 

jmanlar hızlı şekilde geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bu teknolo¬ 
jik değişim demir-çelik tesislerinde öngörülen hizmet ömrünü kı— 

|saltmaktadır• Genellikle demir—çelik tesislerinde kullanılan 
ekipmanlar 15-20 senelik aralarla yenileriyle değiştirilmektedir. 



Günümüzün demir çelik endüstrisindeki esas gelişme, eski 

esişlerin kapatılması ve yerine yenilerin açılması biçiminde 

İmaktadır. Bu gelişme başta Japonya olmak üzere Fransa ve diğer 

ilkelerde de görülmektedir,, Amerika'da ise daha çok mevcut işlet¬ 

melerin tevsiatı ve modernizasyonu yapılmaktadır0 
!§■ _ ■ ' 

Bu teknolojik ve Bilimdeki hızlı değişmenin sonucu, demir-.- 

-çelik sektörü görüldüğü gibi kendini hızla yenilemiştir. Böylece, 
1960-1970 gelişme döneminde çelik üretim kapasitesi yılda 42 
milyon ton, kadar artmıştır» 

Yeni tesislerin işletmeye alınmasıyla beraber yüksek fırın 
başına pik üretiminde de gelişmeler kaydedilmiştir» Apm 1960-1970 

döneminde bu artış A»B»B. de İ<> 35, Fransâ'da $ 20 Japonya'da ise 
°/o 200 olmuştur» 

r- Modern yüksek kapasiteli çelik işletmelerinde tek yüksek fı¬ 
rından günde lOoOOO ton üzerinde üretim alınmaktadır, Japonya ve 

3 3 
Rusya'da 5000 m lük ve 4000 m' lük yüksek fırınlar tesis edil¬ 

mektedir. Bu hacım pek yakında 6000 m^'e ulaşacaktır» 

Son yıllarda, Japonya'nın bu sanayi kolunda sağladığı üs¬ 

tünlüğün temel nedeni ölçek ekonomilerden yararlanmış olmasıdır» 

(ölçek; sermaye (makina ve bina) yoğunluğu ve teknolojik dü¬ 
zey bir bütün olarak tanımlanır» Diğer bir deyişle, Her yeni tek¬ 
nolojinin uygulanması, sermaye yoğunluğunun artışına ölçeğin bü¬ 

yümesine neden olurken, bazı sektörlerde’birim üretim maliyetle¬ 
rinin düşmesine yol açar» İşte bu sektörlerde, ölçeğin büyümesi 
sonucu bazı ekonomiler sağlanır») 



Üstelik, Japonya’nın hammadde ihtiyacının çok büyük bir 
Sfminin ithal etmesine ve yüksek işçilik ücreti ödemesine rağmen, 
| yeni teknolojiyi içeren optimal ölçekli demir çelik tesisleri 

~arak bu alanda dünya’da söz sahibi olmuştur. (Tablo 20) ince- 
fndiğinde, Japonya birim ham çelik üretiminde işçilik Maliyeti 

sn düşük olan ülkedir. 

§T 
'• :V; T'.'. . /.Ov.....'.-.'-' ... :■ . .. ' i s ' 

Tablo: 20 Çelik Üretiminde Prodüktivite ve İşçilik 
Girdisi C37-) 

Birim Saat İş¬ 
çilik Başına 
Ham Çelik Üre¬ 

timi 

Ortalama Birim Ham Çelik 
İşçi Saat Üretiminde 
Ücreti İşçilik Maliye¬ 

ti 

Belçika - Lüksenburg 

»s Fransa 

| Batı Almanya 
İtalya 

|, Hal lan da 

Ortak Pazar 

İngiltere 
Amerika 

Japonya 

143 \ 153 106 

143' 152 105 

139 157 114 

189 182 . . '97 
146 202 138 

149 157 107 

116 128 112 

128 118 91 

253 190 75 

i/ 1967 yılındaki durumu yansıtmaktadır. I960 yılı 100.0 olarak 
alınmıştır. 



o 

Sıvı Ham "Demir Üretimi : 

Demir - çelik endüstrisinin temel kuruluşları Yüksek Fırın¬ 

ların görmekteyiz» Dünya çelik üretiminin temel ham maddesi olan 

| sıvı ham demir; sayıları ve kapasiteleri günden güne artan "yüksek 
fırınlar ile yapılmaktadır. Yüksek fırınların tarihsel gelişim 

liçerisinde şekillerinde çok önemli değişiklikler almamakla bera- 
:ber, boyutlarında büyük değişimler olmaktadır» Yüksek fırınların 

büyüklüğünün artışı yanında verimlilikleri de buna paralel olarak 

artış göstermiştir. 

Yılların bilgi birikimi ve çalışmalar sonucu ham demir üretimi 
I için kullanılan fırınların optimal ölçekleri konusunda önemli so¬ 
nuçlar ortaya çıkmıştır, (şekil 1) 

t' 

O) 'c 
1.0 

-J-

>■. E 
U 

o o 

£ ^ 
o 

o , 
V-

o 

1952 54 5 6 5 8 60 6 2 64 66 68 7 0 7 2 

Seneler > 

<il:ili Çeşitli serçelerde yüksek fırınların ortalama hacim ve verimliliklerinin 
değişimi (3S) 



Bu gelişim içerisinde 1966 yıllarında ilk defa hacmi 
/• 3 
?000 m olan yüksek fırınlar inşa edilip kullanmaya başlanmış, 
971 yıllarında ise kurulan fırın büyüklüklerinin 4000 se- 

iyesine çıktığı görülmektedir» 1972 yılında; işletilen 2000 
^ ün üzerinde hacime sahip yüksek fırınların dağılımı Tablo Zi 
de verilmektedir0 -

Tablo: 21 Çeşitli Ülkelerdeki 2000 m den Büyük Hacimli 
Yüksek Fırınların Dağılımı C3 9) 

Fırın Hacmine Göre Yüksek Fırın Sayısı 

2001-2500 

m3 
2501-3000 

3 . 
m 

3001-4000 

m3 
4000 m^den 

büyük 

AoBoD» 2 ' - - . 

B.Almanya 1 - - -

Fransa 1 - - -

Hollanda 1 - - > : — 

İtalya 1 - - -

Japonya 5 14 4 3 

Kanada 1 — - -

Lüksemburg 1 - ■ - -

SoScCoBo i 1 7 — — 

1972 yılından sonra yeni kurulmakta olan yüksek fırınlar 
m. 3 

4000 m ün üzerinde hacime sahip olmaktadırlar» Bu gelişmeler, 

Japonya başta olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, ıFran- 

f: sa ve Sovyetler Birliğinde aynı paralelde olmaktadır» 



Hacmi £000 - 1000 m olan bir yüksek fırın, günümüzdeki 
Ipdern teknolojiyi kullanarak işletileceğine göre, bir yılda 
Rfclaşık olarak 3o500.000 - 5•000»000 ton sıvı ham demiri üre¬ 

tebilecek kapasiteye sahip demektir.. 

Ayrıca, fırın kapasitesinin artması sonucu, yatırım masraf¬ 

larında ve girdilerin birim maliyetlerinde önemli tasarruflar sağ¬ 
lanmaktadır. Yapılan çalışmalar bu durumu açıkça ortaya koymuştur. 

Örneğin, 1962 yılında 1 milyon tonluk bir yüksek fırının 

L00 bin tonluk bir fırına oranla yatırım masraflarında °/o 54, ham- 
Hfıadde dışındaki girdilerin birim üretim maliyetinde # 25, birim 
|işçilik maliyetlerinde de °/o 40 tasarruf sağladığını ortaya çı- 
carmıştır. * - . 

1970 yıllarında 

Ikazanmıştır o 

bu alandaki gelişmeler büyük bir hı: 

Tablo: 22jTipik Büyük Hacimli Yüksek Fırınlara Sahip Demir- 
Çelik İşletmeleri (J 

ülke işletme Fırın 

Çapı 
Fırın 

Hacmi 
m m 

!A.B.D. 

B. Almanya 

Fransa 

Japonya 

S.S.C.Bo 

Pnited- States Steel Co. 

Gray Works 16.0 5000 

A.T.Ho August-Thysen Hütte A.G. 
Schwelgren I 14.0 4O85 
USIN0R 14.2 
Kowosaki Steel Cor. ' 
Mizuskimo Works 14.4 4323 
Nippon Koken K.K. 

Fukuyama Works . 14.4 4617 
Kimutsu Works 13.4 4063 
Oito 14.0 4158 

Met Zavod 
Krivorizkstal 5000 

■ Novoli Petsiy 2x5000 



Tablodan da görüldüğü gibi başta Japonya olmak üzere SSCB 
ve ABD fırın hacimlerini 4000 m^ ün üzerine çıkarmışlardır. Buda 
oldukça rasyonel yararlar sağlamaktadır. (Tablo 22) 

Tablo; 23 Ham Demir Üretiminde Ölçek Büyüklüğünün 
Sağlıyacağı Ekonomiler 

Tesis Üretim Kapasitesi - (bin ton/yıl) 

Ham Demir Üretimi 250 1000 2000 5000 10000 

Yüksek Pırın Sayısı 1 1 . 2 4 7 

Maliyet İndeksi 

Hammadde (sinter) 100 70 : 68 67 67 

Yakıt (kok, vb.) 100 - 100 100 100 100 

İşletme Masrafları 100 63 62 60 98 

Kapital Masrafları 100 57 55 50 48 

Toplam (Ortalama 
maliyet) 

100 83 82 80 79 

(Tablo 23) den görüldüğü gibi üretim kapasitesi büyüdükçe 
üretim maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlandığı görülmekte¬ 

dir. Son yıllarda, Japonya ve Rusya'da kurulmakta olan yüksek 
fırınlar 4000 m^ den küçük olmamaktadır. Artık bu sektörde, 3 
milyon ton/yıl olan kapasitenin yüksek fırınlar için en düşük 
düzeıp olduğu kabul edilmiştir. 



•; 4- • :■ • •; ' V ' le-% ■ '• 
• 

-v. V 
•• . . - . - . ' ■ ■ ■ : li,C 

Oysa, ülkemizde en yeni tesis olan Isdemir'de dahi yüksek 

"fırınlar 550 bin ton/yıl kapasitelidir. 

I 2., Ham Çelik ÜFetimi : 

m Çelik yapımını içeren tesisler açısından da gelişmeler ben¬ 
zer durumdadır. 

Kaliteli çeliğin üretimi için en uygun teknoloji olarak LD 
oksijen konverterleri gittikçe daha büyük ölçeklerde üretim sü¬ 
recine girmektedirler. (Tablo 24) 

P f:', 
I-

I;-' 

Tablo 24: Çelik Üretiminin Üretim Süreçlerine Gö>re 
"Dağılımı 

Üretim 
Süreçleri 

OECD ülkeleri 
1972 ‘ 1973 

Dünya 
1972 

Bossemer 

Simens-Martin 

LD Konverter 

Elektrik Ark. 

Diğer 
TOPLAM 

0.1 

17 o 9 

60.5 

17 c 6 

3.9 

100.0 

0.0 

16.3 

62.9 

17.8 

3.0 

100.0 

2.8 

34.2 

46.8 

16.0 

0.2 

100.0 



Seneler  *-

Sekil: 2. Dünya çelik üretiminde , çelik üretim metotlarının yıllara 
; l göre değişimi. (V3) - . 

. ' ^ 

Kitl£'çelik üretiminin başladığı ilk seneler 1857 lerde 
er, Thomas konverterleri ve Siemens - Martin fırınları 

üretim tesisleri olarak karşımıza' çıkmaktadır» 1910 se- 

sonra elektrik ark fırınlarının da üretim tesisleri 

devreye girdiği görülmektedir» 1955 yıllarından sonra 

bazik oksijen konverterlerinin (LD) in ortaya çıkmasıyle 

üretiminde önemli bir gelişmeye girildiği saptanmaktadır» 



1900 senelerinde 25.10° ton olan dünya çelik üretimi 1920 
e Siemens - Martin fırınları, Bessemer ve Thomas konverterleri 

|île .80x10^ tona, daha sonraki yıllarda da bu tesislere elektrik 
Bırınlarının ilâvesi ile çelik üretiminin gerçekleştiğini görT 

Bekteyizo 

Görüldüğü gibi 1950 lerde önemli bir yeri olan Siemens -Mar¬ 

tin fırınlarında çelik üretimi bilhassa I960 dan 1965 e çok az bir 
artış, hatta 1970 de azalma göstermesine rağmen, bazik oksijen 

Ikonverterleri bilhassa 1965 den 1970 e doğru çok hızlı bir artış 
kaydetmiştiro I960 lardan sonra Bessemer ve Thomas konverterlerir¬ 

ideki çelik liretim miktarlarında da düşüşler kaydedilmiş, buna kar- 
jfşılık elektrik ark fırınlarında üretim de tedrici olarak artmaya 
' devam etmiştir. 

1972 yıllarında dünya çelik üretiminin yaklaşık $ 50si bazik 
oksijen konverterleri ile üretilmeye başlanmıştır,, 

Tablo: 25 Dünya Çelik Üretiminin Üretim Tesislerine GÜre 
Değişimi (44) 

Bessemer 

Yıl ve Thomas 
Konveri;. 

tonxl0° fo 

Siemens-Martin 

.6 
tonxlO 1o 

Elektrik 

Ark 

tonxlO^ ^ 

Bazik 

Oksijen 
kcnvert. 

Ö 
tonxlO 

Toplamı 
Çelik 
Üreti- 

mi 6 
tonxlO 

1950 20 10.5 160 84.2 10 513 - - 190 

1955 30 11.1 210 77.8 30 11.1 - - 270 

I960 35 9.5 260 70.2 35 9.5 40 10.8 370 

1965 35 7.8 280 62.2 55 12.2 80 17.8 450 

1970 20 ; 3.4 230 39.6 90 H on 0 on 240 41.4 on CD O 



1972-73 yıllarında bazı ülkelerdeki çelik üretiminin, 
etim tesislerine göre dağılımı ise (Tablo 25) de gösterilmiş- 

ır. 

Tablo: 26 Tipik Büyük Hacimli B.O. Konverterierinin. Kuruluş 
Yerleri ve Kapasiteleri Us) 

Ü 1 k e İşletme Fırın Yıllık Çe- 
Kapasi- lik Üre¬ 
tesi timi 

(ton) (ton/yıl) 

A.B.D. 

B.Almanya 

Fransa 

Japonya 

S o S»CoBo 

National Steel Cor. 
Weirten Stel Dir. 

Bethlehem Steel Cor. 
Buns Hanbor Plant 

ATH August Thyssen - Hütte A..G< 
Schwelgren I 

.. SOLMER 

Kowosaki Steel Cor. 
Mizuskimo Works 

Nippon Kokan LK« 
Fukuyama Works 

Nippon Steel 
Oito Works 

Met.Zavod . 
Azovstol 

: - Kozakkskiy 
Novoli Petskiy 

20x335 

2x300 

2x380 4.800.000 

2x280 ,3.500.000 

3x250 7.500.000 

2x300 

2x300 4.350.000 

2x350.400 5o200.000 
2x350 
?x350 ? 



Bu gelişimden anlaşılacağı gibi, geleceğin çelik üretim te¬ 

lsisi eri, bazik oksijen konverterleri ve onun yanında elektrik ark 
I (ocakları) 
|fırınları/olmaktadır. Sıvı ham demir üretiminde yüksek fırınların 

jfkapasite ve boyutlarının artışına paralel olarak kurulmakta olan 
B.O. Konverterleri ve elektrik ark fırınları da büyük boyutlara 

ulaştırılmıştır. 

L970 yıllarının başında büyük kapasite olarak tanımlanan 

200 ton artık^ günümüzde küçük kalmaktadır, 1974-75 yılında kuru¬ 
lan tesislerin kapasiteleri 300 ton'un altında değildir, 

■ LD prosesindeki gelişim daha büyük konvertör yapımına yönel¬ 
miştir. Küçük ve büyük konvertörlerde proses süresi olarak pek 
bir değişiklik kaydedilmemekİe beraber, aynı kalite çeliğin üre¬ 
tilmesinde bir verimlilik artışından dolayı daha büyük kapasiteli 

konvertör kullanımına doğru bir gelişme olmuştur. Ham çelik üreti¬ 

minde ölçek büyüklüğünün sağlayacağı yararlar Tablo 27'de göste¬ 
rilmiştir. >• 

Tablo 27: Oksijen Konverterli Çelik Üretim Tesislerinin 
Prodüktivitesi (yılda 320 iş günü) 

Konverter 

Kapasitesi * ’ 

Isıtma 
Süresi 

Dakika 

Her Tesisin 
Yıllık Üretimi 

Biri Daima 

Çalışan İki 
Konverter 

İkisi Daima 
Çalışan Üç 
Konverter 

30 30 360 920 

100 35 1 300 * 2 600 

200 40 2 300 4 600 

300 - 45 3 100 6 200 

U-■ 



1965 lerde 1 milyon tonluk konverterlerde birim üretim 

jmaliyeti 100 ton luk konverterlerin maliyetinin ^ 47 si düze- 
ryinde olduğu saptanmıştır. 

Tablo: 28 Ham Çelik Üretiminde Ölçek Büyüklüğünün 
Sağlayacağı Yararlar (A*) 

Tesis Üretim Kapasitesi (Bin t on/yıl) 

Çelik Üretimi 250 1000 2000 . 5000 10000 

Oksijen Konverter 
sayısı 

Kurulu Pırın 2 2 2 3 6 

Bir anda çalışan 
fırın “V .... X, 1 1 2 4 

Maliyet İndeksi 

Ham madde 100 . 84 :: 81 80 79 

İşletme masrafı 100 67 67 60 60 

Kapital masrafı 100 68 52 41 40 

Toplam (Ortalama 
. maliyet) 100 80 .75.. 73 72 

(Tablo 28) de görüldüğü gibi üretim kapasitesi büyüdükçe 
maliyet düşmektedir. Ancak, kullanılan teknolojilere göre üretim 

maliyetleri değişmektedir. LD konverterler, Siemens-Martin ve 

elektrik ark ocağına göre daha ekonomik olmaktadır, özellikle 
üretim kapasitesi yılda 1,5 milyon tonu, aşınca LD konverterler çok 
daha ekonomik olmaktadır. 



Efe;Tabio: 29 Çelik Üretim Süreçlerine Göre Birim Üreiim 
■g|:: Maliyetleri ) 

(1962 yılı fiyatlarıyla, dolar cinsinden) 

| Yıllık Üretim Kapasitesi 200 500 800 1000 1500 
:• (bin ton/yıl \ 

I Birim Maliyetler: . ' 
' Simens-Martin Ocağı 77.86 67.21 64.10 62.54 60.14 
î Elektrik Ark. » 70.99 61.69 58.89 57.68 55.77 

T.-n ır«r,,rö^8r £$ 68.41 59.73 56.70 55.26 53.38 

Ayrıca, çelik üretiminde, lconverter sayısı ve kapasitesi ol
dukça önemlidir. Örneğin iki konverterli sistemlerde 100' ton/yük
leme kapasitesi için yatırım birimi masrafı 208 işletme birim mas-. 

teli sistemlerde bu değerler 134 ve 106: ya düşmektedir. 

Bu çalışmalar sonucu 300 ton/yüklemenin İD konverteri için 
en uygun ölçek olduğu belirlenmiştir. Bu ölçekde 3,5 milyon ton 
çelik üretimi gerçekleşmektedir. Üçlü bir sistemde, 300 ton/yük-
lemeli kapasiteli konverterler 6.8 milyon ton üretebilir. Genel

likle 2,6 milyon tonluk üretimin aşılması halinde üçlü konverter 

sistemi daha rasyonel olmaktadır. o') 

1-T-   - 1 

rafı ise 127 endeksi ile ifade edilirse, 300 ton/yükleme kapası-



Özel çelik üretiminde ölçek büyüklüğünün önemi büyüktür. 
lÖrneğin; elektrik ark ocağından üretim kapasitesi büyüdükçe, 
işçi ücretleri, elektrik enerjisi gibi önemli girdilerin mali¬ 

yet içindeki oranı gittikçe düşmektedir. 

3. Elektrik Ark Ocakları : 

Son yıllarda, özellikle 10-15 yıl içinde, elektrikle çelik 

üretiminde önemli gelişmeler olmuştur. 1970 yılında bu yöntemle 

üretilen çelik miktarı 83 milyon tona (dünya toplamının fo 14.1) 

ulaşmıştır. 

Demir-Çelik teknolojisinde oluşan bu gelişmelerin bir parçası 
olarak elektrik ark ocaklarının kapasitesi günümüze kadar büyük 

boyutlara ulaşmıştır. -■ 

Elektrik ark ocaklarının boyutlarının büyünesi yanısıra bazı 

önemli teknolojik gelişmelerin uygulanabilirliği sayesinde; verim¬ 

lerinin artması, maliyetin ucuzlaması, üstün kaliteli veya özel 
çeliklerin üretilmesi mümkün olmaktadır. Elektrik ark fırınları¬ 

nın büyüklüğünün artışı yanında önemli bir değişiklik de fırın 

elektrik güçlerinin artmasıdır. Bu tip yüksek güçle çalıştırılan 
elektrik ark fırınları (üHP) metodu şeklinde belirtilmektedir. 



p; Tablo: 30 Ülkelerdeki Büyük Kapasiteli Elektrik Ark 

Fırınlarının Kapasite ve Dağılımı (^51) 

f i 'ı• . 

Ülke 

Fırın 

Çapı 
M 

Sıcak 
■ Metal 

Kapasitesi 
ton 

Fırın 

Sayısı 

Yaklaşık 
Max,güç 

' MW 

A*BoDo 6o7 140-160 29 45-55 
7.3 180-225 14 48-67 
7o9 - 230-240 4 55-60 
9oÖ 380-400 1 95-105 

B 0 Almanya 6,7 140-160 2 50 
Ingiltere 7.3 180-225 ' 6 48-67 
Japonya 7o 6 220 1 

t; 

(Tablo 30) dan görüldüğü gibi, günümüzde 400 ton kapasiteli 
fi ■ ' ' ■ ' - • ' - . . . _ - . 

fırınların geliştiği görülmektedir» 
Ü■ .. ■ fx v..-'- ü ■: ■ tok ■ ■ ' ■ •' 

' 

Elektrik ark ocaklarının kapasitesinin büyümesi ile mali¬ 

yetlerde önemli ekonomiler sağlanmaktadır. 

Vasıflı çeliklerde üretim maliyetlerini düşürebilmek üzere 
y Cipımn-»». 

Japonya giderek daha büyük fırınların yönelmektedir-, 

Bir kaç yıldır Japonya 200-300 tonluk fırınların ve 100 MW lik 

transformatörlerin kurulmasına yönelmiştir, 1967 yılında 247 

dak» olan dökümden-döküme süre 1970 de 196 dakikaya indirilmiş- 



Elektrik ark ocaklarında çelik üretiminde ölçek büyüklüğünün 

sağlı ya cağı yararlar (Tablo 311 de) verilmiştir „ 

Tablo: 31 Özel Çelik Üretiminde Ölçek Büyüklüğünün 

Bağlıyacağı Ekonomiler (.52) 

JLektrik Ark Ocağı Kapasitesi 

îirim Üretim Maliyeti 
İngiliz Lirası/ton çelik) 

Ham maddeler 

İşçilik 
Elektrik Enerjisi 

Diğer Masraflar 

( dahil) 

7 Ton 

Toplam Maliyet 74o00 

Maliyet indeksi (Hammadde hariç) 280 

188 

15 Ton 110 Ton 

20 o000 20.000 20 *000 

13*000 0.93 0.15 

41 * 00 3.35 2.50 

— 15*02 11 * 20 

39 o 30 

100 

100 

33*85 

- 72 

86 

I [Ülkemizde ise mevcut konverterler, dünya1dakı son gelişmeler 
i karşısında, çok iifak olup İsdemirde yeni monte edilecek olan 90 

'•'.•O'-.. 

I ton/yükleme kapasiteli çifte sistem ancak lo050o000 ton ham çelik 
üretecektir, (özel kesim ise,(daha önce görüldüğü ) çok düşük ka¬ 

pasiteli ve geri teknoloji kullanmaktadır) «J 



\ 

Jİ'-' 

Öte yandan, entegre tesislerde verimlilik açısından önemli bir 
İlken* hammâddel er in.toplu akımının sağlanmasıdır 0 Büyük entegre 
tesisler bu olanağa sahip olabilen tesislerdir. Bu nedenle, ham 

glide nakli gittikçe hacimleri büyüyen konveyerlerle yapılmaktadır. 
Ip^Lca,'' yüksek' fırın "ve konverterlerin dışında kok, oksijen gazı, 
sıtma, hammadde hazırlama tesislerinde ölçekler büyük tutularak 

Önemi i avantajlar sağlanabilmektedir, 

„ Entegre Tesislerde Son Durum: 

İngiltere’de yapılan çalışmalar entegre tesislerin ölçeklerin 
Büyütülmesi:i halinde sağlıyacağı yararları açıkça ortaya koymuştur, 
m ■ : • i» -t■ 
P - ■ - ' . . .-s- 

|Buna göre 0,5 milyon ton kapasiteli bir tesiste birim üretim mali- 
/■yeti 173 iken, 1,0 milyon tonluk kapasiteli bir tesisde bu değer 

135*e 5 milyon tonluk tesisde ise 100'e düşmektedir. 

Tabi o: 32 Entegre Tesislerde Üretim Kapasitesi (53) 

Maliyet İndeksi 

Kapital maliyeti 

fişletme Maliyeti 
Jfc' '• ■ 

Ham maddeler 

Toplara (Ortalama birim 
maliyet) 

Entegre 
Tesis Kapasitesi 

0.5 

679 

219 

100 

173 

1.0 

359 

167 

100 

135 

(Milyon Ton) 

5o0 

100 

100 

100 

100 



8/f 

Diğer çalışmalarda ise, 1 milyon ton için 155 olan birim 

pretim maliyeti indeksinin 3 milyon ton kapasiteli entegre tesis-
fyV- ' 
ilerde 126 ya, 5 milyon ton kapasitelilerde 114'e, 10 milyon ton-

pik tesislerde ise 100'e düştüğünü kanıtlamaktadır,, (54-) 

Demir-çelik sanayiinde görüldüğü gibi büyüyen ölçekle yatırım 
ve üretim maliyetlerinde önemli ekonomiler sağlanmaktadır, (Tablo 

33) dan izlendiği gibi entegre tesislerin kapasiteleri arttıkça 

yatırım maliyeti ve üretim maliyeti düşmektedir. 

Tablo: 33 Yuvarlak Ürün Üreten Entegre Tesislerin Yatırım 

ve Üretim Maliyetleri (55) 

Yıllık - 
Kapasite 

Ton başına'düşen 
Yatırım Kapasitesi 

Ton Başına üretim 
Maliyeti 

(Bin ton) Dolar index Norm (Dolar) 

25 471 178 20 5 

50 , , 375 142 156 

100 318 120 126 

200 264 100 105 

300 228 86 ■ 94 

Gerçekten, optimum büyüklükte birim üretim maliyeti minimum 
mi-

I olmaktadır. Kapasite arttıkça sermaye-emek oranı artmaktadır. 
Çünkü, her yeni makinalaşma teknolojinin yenilenme s ineüre t im mali- 

| yetinin düşmesine neden olmaktadır. (Tablo 34) 



1 . 

ts 

f y Tablo: 34 
. • • ; V:‘ \ ' , 1 .' i I..'-’ *} 
y.i. ;••••. . ’ y •' ' . . y : . ’ 

Yassı Ürün Üreten Entegre Tesislerin Yatırım ve 
yÜretim Maliyetleri C56) 

[yıllık Kapasite Ton Başına Düşen Ton Başına ÜRetim 
îı,y ■ Yatırım Kapasitesi Maliyeti 

[(Bin Ton) . (Dolar) (index Num) (Dolar) 

100 692 164 ■ . 177 

2000 618 146 ;■ -158 

o o o o o o -4- Ln CO   477 

422 

328 

113 

100 y 

yy’y' 78 

128 

120 

105 

1000 292 69 98 
-K- • • 

1500 277 ' 69 94 

2000 266 63 ’ :■ ' 9i 

H500 252 60 : V 89 
W mm- yyvyy 

, 

:.;y - :“■)/:l’ ' • ■ 4 t- - ' ' ’ <■ y'’ 

i! yyyyyyyyj^y yy ■'yy*' 

,fe~-  , _ ;   i....y—; —        —    
     

(Tablo 34) den izlendiği gibi, ölçek büyüdükçe ve teknoloji 
■geliştikte, işgücünün’verimliliği artmaktadır. Diğer bir deyişle, 
birim işgücünün verimliliği artmakta ve üretim maliyetinde önemli 

fr ■" 
ekonomiler sağlanmaktadır. Ayrıca bu gelişim sermaye yoğunluğu 

t 
arttıkça üretimin verimliliğinin artmasına ve üretim başına düşen 

maliyetin minimize olmasına neden olmaktadır. 



Sonuç olarak, işçi başına vericililik sermaye yoğunluğunun bir 
jıucu olarak ortaya çıkmaktadır. Mekanizasyon düzeyi yükseldikçe 
çi başına düşen verimlilik artmaktadır. 

Ayrıca, Ölçeğin büyümesi ile sermaye yoğunluğunun artış aynı 

oğrultuda olan gelişmelerdir. 

Görüldüğü gibi ölçek ve mekanizasyon birarada oluşunca, uzman- 

aşma düzeyinin artışı oldukça önemli olmaktadır. 

■5* Türkiye*deki Burum : 

Bütün bü çalışmalar sonucunda, Türkiye için önemli bir tercih 
yapma sorunu ortaya çıkmaktadır. Toplumda Sağlıklı bir gelişmenin 
oluşması için üretim ilişkileri ve sanayileşme stratejisi gibi konu¬ 
larda ileriye yönelik tercihlerin yapılması gereklidir. Bu nedenle 

demir-çelik sektörünün niteliği ve konumu açısından yapılacak seçim¬ 
ler bu tercihlerle uyum içinde olmalıdır. 

-‘Ayrıca, Türkiye gibi büyük bir iç pazar potansiyeline sahip 
•kalkınmakta olan bir ülke nasıl bir teknolojiye ve ölçek büyüklüğü- 

ne sahip olacağınında kararını vermelidir. 
te-

Bugüne kadar olduğu gibi, entegre tesislerini, 300-500 bin 
| 
ton/yıl kapasiteli mini çelik fabrikalarını mı yüksa, birim mali- 
yeti düşürecek, verimliliği arttıracak büyük ölçekli entegre tesis¬ 
lerimi tercih edmeliyiz ? 

| 

(Entegre tesisler, yüksek fırınlarda üretilen ham demiri 

Bessemer, Siemens-Martin veya LD konverter ocaklarında çeliğe 

dönüştüren tesislerdir. Mini fabrikalar ise, hurda veya Sünger,, 
demirden elektrik ark ocakları yoluyla çelik üreten tesislerdir.) 
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Türkiye’de bütün başta siyasal olmak üzere ekonomik tercihlere 

sağımlı olarak büyüle ölçekli ileri teknolojili çelik üretimine önce- 

Kikle geçmelidir. Buda günümüzde öncelikle LD konverterlerle çelik 
§flür e t en entegre tesislerdir. (Tablo 35) 

(Tablo 35) de görüldüğü gibi, 1977 yılı sonunda, sıvı"çelik 
püre t im in in yaklaşık SM yöntemiyle fo 25.7 si, LD konverterlerle 
s/yüzde 48.5'u ve Elektrik ark ocaklarıyla yüzde 25.8’i üretilmekte- 

fildir. Bu oranlar 1987 yılında; SM yöntemi yüzde 0.1 oranına düşerken, 
?LD konverter ile üretimin yüzde 88.1’i, elektrik ark* ocağı ile yüz- 

|de 11.8 * i gerç eki e§ t ir eceledir. 

Öte yandan daha önce belirtildiği gibi çok düşük kapasiteyle 
İçelik üreten özel kesim ciddi bir sorun olarak gözükmektedir. Bilin- 
l'diği gibi kaliteli çelik üretiminde en uygun ve rasyonel yöntem 
elektrik ark ocaklarıdır. Oysa bugün özel kesimin elindeki elektrik 

ark ocaklarında ticari amaçla çelik üretimi yapılmaktadır. Kaliteli 

•çelik üretilmemektedir. Buda çok, dağınık, ve ufak-töfek ark ocak¬ 

ları ile gerçekleştirilen üretim rasyonel ve ekonomik olmamaktadır. 

Ayrıca özel sektör çelik üretim tesislerinin büyük çoğunluğu, geri 

teknolojili, küçük ölçekli ve atıl kapasiteyle çalışan tesislerdir. 
Ticari çelik üretmeleri nedeniyle de optimal üretim koşullarına 

çoğunlukla ulaşamamaktadırlar. 

Özel kesimde, kaliteli çelik yapmak amacıyla kurulmuş olan 

| fakat çoğunluğu ticari amaçlı■ inşaat demiri üreten elektrik ark 
ocağına sahip 16, endiksiyen fırınına sahip 17 firma wrdir. Ancak 

I bunlar oldukça düşük kapasiteyle çalışmaktadırlar. (TABLO : 36-37} 



” TABLO : 3 6 ELEKTRİK ai^ oc AĞı İli ÜRETİM YAPAN TESİS LER ( 

Kapasite ' Üretim 
FİRMA ADI ;, YER• , (Ton/Yıl) .. , ...(Ton) 

;; DETEL İstanbul 37.800 13.000 

METAŞ „ İzmir 10.000 , 30.600 

ÇOLAKOGLU (Met. Fab.) ■ Gebze 32.400 28.800 

KROMAN Çelik San. Gebze 75.600 24.400 

METAM Ağır Çelik İstanbul 37.800 30.240 

MEMSAN Ankara 18.900 10.080 

ARKÇELİK Sanayii İstanbul v * 55.350 27.800 

ELEKTROFER Çelik San. Gebze 67.500 54.000 

Isı P.ç. Sanayii İstanbul 40.500 - • • • ♦ • • /■' 

TUBER Çelik S.A.Ş. 
4 

İstanbul 27.000 • ••••• 

SENSA Çel. , Ankara 18.900 - 1.600 

ÇİMTAŞ Bursa 27.000 

İST. C. ve İzale S. İstanbul 27.000 

MEHMET ÜRETMEN İstanbul 27.000 

MAHMUT KEZILKAYA İstanbul ^ 27.000 • ••••• 

..Tablodan görüldüğü gibi bu tesisler kapasitelerinin ancak yarısını 
kullanabilmektedirler. 



TABLO : 37 ~ INDÜKSIYON FIRINI İLE ÜRETİM YAPAN TESİSLER (59)" 

FİRMA YER 
Kapasite 

■ (Ton/Yıl) 
üretim 

(Ton) 

Silvan İstanbul 2.400 1.400 

Yörük Çelik Dök. İstanbul 960 935 

Hisar Gebze 1.750 610 

Bursa Çelik San. Bursa 1.200 • • • • 

Mavi Alev Çelik Kayseri 1.275 • • • o 

Samanlar Çelik Döküm Mersin 3.600 3.700 

Çelik Döküm San. İstanbul f1.050 345 

Yeni Doğu Tie. ■İstanbul 1.440 700 

Ergenekon Çelik Dök. Ankara 1.200 843 

Ek-Metal ; İstanbul 1.125 634 
• İ ■■ • . 

Ak-Çelik İstanbul 510 - 300 - ;V. • 
Halk Çelik Fab. Konya ' 1.250 o • • • 

Anadolu Dök. San. Kocaeli 2.100 70° 

İstanbul Mk. Dk. Sn. İstanbul 352 > • • • • 

Sigma Dök. San. Gebze 684 >t'" 231 ' 
Emaş İstanbul ;• 3.024 3.419 

Klinger 
-ft:* •' . ’ - 

İstanbul üne ar constructien 



JfŞu anda ülke yararı açısından rosyonel olmıyan bu tesislerin 
li bir ölçek büyüklüğünde ve teknoloji düzeyinde çalışmaları 
fjilikl e sağlanmalı dır. 

Öte yandan, sanayileşme için oldukça önemli olan vasıflı çelik 
etiminde beklenen gelişmeler sağlanamamış, plan- üretim hedefleri- 

m ancak i* 42,9'u gerçekleşebilmiştir. Yatırım malları sanayileri 
t açıdan dışalım (ithal) kaynaklarına bağlı kalınmıştır. 

Ayrıca, Türkiye'de şu anda devrede bulunan işletmelerin üretim 

•pasitelerinin maksimum biçimde kullanılması sağlanmalıdır. Bunun 

çin, öncelikle, tesislerin oldukça düşük kapasiteyle çalışmaları 
iderilmeli, kapasiteleri arttırılmalı, rasyonel' işletme düzeyine 
etirilmelidir. (TABLO : 38) 

Çünkü, şu anda üretim devresinde bulunan tesisler ve toplum ya~ 
ırı açısından ekonomik olmıyan bir kapasite düzeyi ve işletmecilik 

ılayışıyla çalışmaktadırlar. Bu nedenle üretim maliyetleri, dünya¬ 

daki benzerlerinin çok üstünde olmakta, işgücü verimliliği çok 
üşük düzeylerde kalmaktadır. 

İşgücü verimliliğini arttırmak bilim ve teknolojideki geliş- 
eleri kullanmakla gerçekleşir. Bu da mekanizasyon düzeyini yükset- 

eyi ve iş örgütünü yeniden oluşturmayı gerekli kılmaktadır. 



imam 

TABLO ;'38 ' DEMİR- 
mmmm 

'19 7 2 

Tesis 
Adedi 

(D 

(Üretim / Kapasite) 
Oranı (%' 

Özel Kamu Toplam 

Tesis 
Adedi 

(1) 

1 • 9 *7" 3” r v* 

(Üretim / Kapasite) 
  Oranı 

Özel Kamu Toplam 

Çelik Üretim 'Tesisleri (2) 17 57,3 102,0 91,9 19 52,4 103,0 88,3 
Kütük İşleyen Hadehaneler V 84 32,0 95,0 46,0 !32 41,0 97,0 .49,0 
Dökme Presleme Tesisleri 18 26,8 38,5 37,8 19 35,8 38,5 37,6 

Soğuk Çekme Tesisleri 73 34,0 94,0 35,0 95 44,0 95,0 44,0 

Galvaniz Saç Tesisleri 8 19,3 — V 19,3 8 18,1 - 18,1 
Pik Dökümhaneleri 243 48,4 72,9 52,5 270 54, 6 67,2 57,1 :'v; 
Temper ve Sfere Dökümhaneleri (1) 8 — 56,8 8 — • — 58,5 
Çelik Dökümhaneleri 24 51,0 73,0 55,0 32 57,0 58,0 57,0 , 

* 

(1) Kamu ve Özel tüm tesislerin Toplamını yansıtmaktadır. 
(2) Ereğli Demir Çelik Tesisleri Kamu Tesisi olarak değerlendirilmiştir. 

N> 



V v •• • • *• • i ' - 

İv l v \ ş-X-■: ' 
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VERİMLİLİK SORUTTU 

H':İ A* 

';i l':”' 

İ 

Görüldüğü gibi, işçi başına verimlilik sermaye yoğunluğunun 

jir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır0 Ölçek büyümesi ile sermaye 

öğünlüğünün artışı ise bir bütünün parçalarıdır. 

Vi;11v’V:flVİ'v.--: /V;‘' V'l'llv . ' 1 ' : • • c 

Kalkınmanın, bir tanımmında, işgücü verimliliğini artırmak 
İl-; ;, • . ■ " . ... . V ' - . • ;; 

fblduğu söylenebilir, İşggcü verimlilğini artırmanın olanağı ise 
îilim ve teknolojideki gelişmeleri kullanarak sağlanır. Genel ola¬ 

cak teknoloji kullanımının ölçüsü ise mekanizasyon düzeyi ile be- 

. irienir* 

^?.-i;-âi;i *'■ ■ -)•?;-\V''u--!!-'İ?*’v.'' ■- ' ' 
' İv:/ : ■ v 

Ancak, yeni teknolojik gelişmeler, emeğin verimliliğini art- 

"tırmakda kullanılırken, üzerinde önemle durulması gereken noktalar- 
v.— • • • . _ , 

dan biri de bütün bu çalışmaların yeni toplumsal düzen ve'gelişmey¬ 

le ’uyum içinde olmasıdır. Çünkü yeni toplumsal düzen ve ekonomik yapı 
için en önemli, en temeli öğelerden biri emek verimliliği ve insan¬ 
dır. 

Ancak, üretim devresinde, yeni teknolojiyi kullanmadan ve 

I üretimde iş örgütünü sistematik olarak iyileştirmeden, endüstriyel 
ürünlerin fiyatlarını düşürme politikasını uygulamak ve emek verimli¬ 

liğini arttırmak mümkün değildir. 



Bunun içinde, bilim ve teknoloji alanındaki son gelişmeleri 
eren yeni üniteler oluşturmak gerekir. Ayrıca, daha iyi teknolo- 

k ekipmanlar ve daha bir iş ğrgütü ile örgütlenen işlet- 

elerin yanınsa, mevcut ekipmanların maksimum kullanımını sağla- 
ak ve üretimi yeniden düzenlemek gerekir» 

Bütün bu gelişmeler ve kullanılacak yeni teknolojiler, insanı 

ir araç gibi görmemelidir» Yeni toplumsal düzenlin temel amacının 

nsan olduğunu unutmamalıdır» Ayrıca, toplumsal düzenin niteliğine 

jygun, olarak mutlaka yeni teknikler yaratmak gereklidir» 

■j. Günümüzdeki Gelişmeler ; 

İşgücünün verimliliğinin,büyük ölçüde sermaye yoğunluğuna 
fbağlı olduğu görülmektedir. Ölçek büyümesi ve sermaye yoğunluğunun 
artması ile üretim maliyetlerinde önemli ekonomiler sağlanmaktadır. 

Bu konuda demir-çelik sektöründe, yapılan çalışmalar, kişi ha- 

.şına verimlilik artışı ve ücretli personel adedi ile ham çelik üre¬ 
tim miktarlarının karşılaştırılmasından ortaya çıkmaktadır» 

»TABLO: 3§ Birim Ham Çelik Üretimi İçin Kişi Adedi (${) 

1 mil. ton 

hara çelik için 
çalışan kişi 
adedi(lOOO kişi) 

1956 I960 1965 1967 1970 
. ' ' ■ 

: 1972 1973 

Avrupa topluluğu 
(6‘lar) 8,8 7,5 6,7 

' t: 

5,9 ■ 5,2 4,9 4,5 
İngiltere 10,8 10,4 9,15 8,5 
A.B.D. 8,6 8,2 6,0 5,9“ 5,6 15,15 3,89 
Japonya 19,2 12,5 7,8 . 5,4 3,5 3,3 2,7 

(1) 1974 yılı değeri. 
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(Tabio 38) •da, 15 yıllık bir dönem içinde Avrupa topluluğun- 
\ büyüle orjma^ 

a kişi adedinin yarıya düştüğü, Japonya'da iseNıw*sBMa*rbir verim- 
JB&', •' 
[ilik artışı olduğu görülmektedir, Ingiltere'de toplulukdaki gibi 

)ir düşüş oranı görülmekle beraber miktar olarak iki misli bir se- 

’iyede seyretmektedir, Avrupa 6'lar topluluğundaki durum >i s e ülke¬ 

lere göre şöyledir. 

■TABLO: Avrupada Birim Ham Çelik Üretimi için Çalışan 
Kişi Sayısı 

1 mil, ton 
ham çelik için 
çalışan kişi 
adedi 

1956 I960 1965 1970 1972 Düşüş $'si 

Batı Almanya 7,7 7,1 6,8 5,1 4,8 -38 

Fransa 10,9 8,9 8,0 6,1 Ç,0 -45 

İtalya 10,3 7,1 5,5 4,3 4,3 -58 

Belçika 9,2 8,2 6,7 4,8 4,2 -54 

Lüksemburg 5,8 5’2 4,9 4,2 4,1 -29 

Hollanda 9,5 6,7 5,7 4,2 4,0 -58 

"U.S Department of Labor Bureau of Labor Statistics" tara¬ 

fından 1964 yalından beri düzenli olarak yapılan araştırmalarda 

Batı Almanya, Fransa, İngiltere ve Japonya hedef alınarak bu ülke¬ 
lerin çelik endüstrisi ile A.B.D.'ninki mukayese edilmektedir. 

Aşağıdaki indekslere göre bu ülkeler arasındaki karşılaştırma tab¬ 

loları hazırlanmıştır. ^Tablo: 4», £2, 43) 
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I: 41 Adam - Saat Başına Üretim: Ülkeler arası karşılaş¬ 
tırmalar (1964-72) (0 

İ 
m 

M 
. \. 

i- fe 

BN: . 
Bd. ' de i 
pr ise 

A.B.D. / Batı 
: Almanya 

Branşa İngiltere Japonya 

§964'; 100 54-63 48-51 46-50 . , 43-54 • S 
1969 100 71-83 64-69 49-53. 83-103 

Nf. 

1972 1 100 ; 72-84 66-71 49-53 ; .. 102-126 . İ; 

1970 - 1972 yıllarında karşılaştırma ülkelerinin (Japonya 
fdışında) A.B.D.’ne nazaran bir ilerleme kaydetmedikleri görülür, 
halbuki Japonya’nın Amerika'ya eriştiği ve sonradan da geçtiği 
görülmektedir. 

TABLO: Saatlik İşgücü Maliyeti: Ülkeler arası karşılaş- 
tırma (1964 - 72) 7 

S 

I: 
i 

I 

8; 
IV.-J 

vv 

index : 
A.B.D.’de 
100 ise 

•A. B. D. 
Batı 

Almanya 
Fransa İngiltere Japonya 

1964 100 37-39 34-35 89-30 . 17 

1969 100 41-43 . 41 32-33 26 • ^ 

1972 100 49-53 47-48 37-38 31-32 

TABLO: Birim İşgücü Maliyeti: Ülkeler arası karşılaş- 
tırma (1964 - 1972) (65) 

index : 
A.B.D.’de 
100 ise 

A.B.D. 
Batı ' 

Almanya 
Fransa İngiltere Japonya ‘ ’ 

1964 ' 100 58-72 66-72 57-64' *;* 31-40 ■ . Kil 
1969 100 49-61 59-64 61-68 25-32 " -s. 

' - .V ;A 
1972 § \ 100 V., 59-73 66-72 .69-77 , 24-31 

■ •' «fi: 
.... ■ ' 

■ M-- 
' ■ -8 ■ ‘)'k 



A.B.D.'de yüksek üretim verimine rağmen birim iş mali¬ 

ki Avrupaya göre 1,5 Japonya'ya göre ise 3-4 mislidir. 

P1. Örnek Olay İSDEMİR 

Türkiye'de ise durum çok ilginçtir. Şu anda üretimde bulu¬ 

nan tesislerin çalışma yöntemleri, büyük ölçüde verimlilik ku¬ 

rallarına ve ekonominin işleyiş biçimine tersdir. 

U Örneğin, Türkiye'nin en büyük kapasitesine sahip olan 
İSDEMİR bu konuda, çok dikkat çekici bir olaydır. 

!' İSDEMİR'de, (İskenderun Demir-Çelik İşletmeleri) 1977 yı- 
ında bir milyon ton sıvı çelik üretimini gerçekleştirmesi 

fgerekirken, toplam personel sayısı 21 bindir. 

Ayrıca, tesis programlanan hedeflerin çok altında üretime 

fgerekirken, bu miktar 500 bin ton civarındadır. Bir milyon 

ttonluk üretimin, programa göre 9 000 kişi ile gerçekleşmesi 



Bu kadar problemli üretim yapan İSDEMİR'in, şu anda çe- 
ikhanesinde, dökümhanesinde ve haddehanelerinde de çok ciddi 

^orunları - vardır» Bu sorunların - ııien , ' .. ^ilmiverf 'ş i v>iier 
edeniyle üretim artmamakda ve randıman büyük ölçüde düşmekte- 

•. Ayrıca, çelikhane'de önemli ölçüde refrakter sorunu var. 

u problem uzun zamandır çözümlenmep3ektedir0 (Refrakterler da- 
ııksız) o ' . 

Öte yandan, ikinci'yüksek fırını açmak gerekli, ancak 
bunu işletmeye almak için bugüne kadar yapılmayan ikinci bir pik 

döküm makinasına ihtiyaç var» Eğer bu ikinci pik döküm makina- 

sı yapılmazsa, ikinci yüksek fırının üretimi hurda olarak dökü¬ 
lecektir» - 

4 Bu örnekleri, diğer tesisler içinde, çoğaltmak mümkün» 

Kısaca görülen şu anda üretimde bulunan tesisler çok düşük 
I- .■■■■' 

verimle çalışıyorlar» Bu durum, dünya’daki diğer demir-çelik 

işletmeleriyle karşılaştırdığımızda açıkça görüyoruz0 ^Tablo 



Bâzı Demir-Çelik Üretim Tesislerinde 
Tablo: 4^. Direkt İstihdam Karakteristikleri 

Sıvı Çelik 1 Mil.Ton Sıvı Personel Başına 
Tesis Adı Ülke Üretimi Toplam Çelik Başına Sıvı Çelik Üre. 

(Mil .Ton) Personel Personel Adedi (Ton) 

(2) 
Nippon Steel Japonya 38,48 78 421 2 0 38 491 

Nippon Kokan KK Japonya 15,93 40 LTN O 00 2 562 390 

Nagnitogorsk ^ SSCB 14,5 59 900 4 130 242 

National Steel USA 10,60 37 785 3 565 281 
(2) Ensidesa İspanya 5,19 27 143 5 230 191 

Sidmar ^ ^ Belçika : 2’5 6 125 2 450 408 

T.M.Mo Belçika 1,4 7 200 
(4) 

5 154 194 
(5) 

Karabük Demir-Çelik Türkiye '0,63 12 000 19 048 53 
(5) 

Ereğli Demir-Çelik 
İskenderun Demir-Çelik 

Türkiye 0,83 7 723 
(D 

9 305 108 

Türkiye 1,° /. 7 680 7 680 130 (Program 
(6) lanan) 

11 M " (Gerçekleşen) " 0,5 21 000 7 680 23 (Gerçekl 
şen) 

İskenderun Demir-Çelik İl; ’i{ (D 
Tevsii Türkiye 2,2 10 710 4 868 205 

(1) Proje değerlerini yansıtmakta olup 1976 sonunda yaklaşık 14 000 kişi yatırım konuları dışındaki 
işlerde istihdam edilmekte. -İl". ./•••• 

(2) 1974 yılı değerlerini yansıtmaktadır. 
(3) 1973 " . 

1(4) 13144 olan toplam personelin 1144’ünün. demir-Çelik üretimi dışında çalıştığı kabul edilmiştir. 
(5) 1975 yılı değerlerini yansıtmaktadır. ı 
(-£) 1977 yılında gerçekleşen üretim miktarı 500 bin ton olup, işletmede 21 bin kişi çalışmaktadır ve 

verimlilik gerçekte 23 ton dur. Yukardaki rakam olması gerekendir. 



Tabloda görülen durum oldukça düşündürücüdür„ Bu nedenle 

landaki mevcut tesisleri hızla dünyadaki son bilimsel ve tek- 
ojik gelişmeye uygun hale getirmek gereklidir„ Ayrıca üretim¬ 

miş örgütünü sistematik olarak yeniden düzenlemek ve mevcut 
ipmanların maksimum kullanımı sağlanmalıdır. 

Üretim devresinde olan ve programlanan işletmelerin verim- 
Şliklerini ise geliştirme programı (Tablo AS) de gösterilmiştir* 

Öte yandan, yeni bir üretim programı ve iş örgütlenmesi ge- 
eği vardır. Ayrıca işgücü kullanımını çok daha rasyonel bir bi¬ 

limde ele almak ve işgücü verimliliğini arttıran düzenlemelersem» 



Tablo: 43" YÜKSEK FIRINLARIN VERİMLİLİKLERİNİ GELİŞTİRME PROGRAMI Lt î) 

Tesisler 
Faydalı Kuruluş 
Hacim Kapasitesi 
(m3) (Ton/Gün) 

Verimlilik Hedefleri (Ton/Gün M ) 

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987 1992 

İskenderun Demir-Çelik 
Tesisleri: 

Yüksek. Fırın No. 1,2 
1 . »« 11 11 ^ 

II II tl 4 

jt II II 

Ereğli Demir-Çelik 

Tesisleri: 

Yüksek Fırın No. 1 

Yüksek Fırın No. 2 

Yüksek Fırın No. 3 

Yüksek Fırın No. 4 

Sivas Demir-Çelik 
Tesisleri: 

Yüksek Fırın No. 1 

(2) 
(3) 

(5) 

(4) 

1 386 
2 000 

3 200 

3 200 

2 000 

3 000 
7 040 
7 040 

1,13 1,33 1,44 1,71 
1,49 

1,71 
1,98 

1,71 
1,98 

1 

1 

2 

2 

501 

707 

300 

300 

283 

925 

600 

600 

1/52 
1,71 

1,52 
1,71 

1,52 

1,71 
1,73 
1,71 

İ,73 
1,93 

1,73 

1,93 
2,00 

2 700 5 777 

2,00 
2,21 
2.30 
2.30 

2,06 

2,17 
2,20 
2,20 

2,25 

2,11 
2,28 
2,40 
2,40 

Not: 1) Verimlilik oranları 350 gün/yıl çalışma esasına göre saptanmıştır. Şarj karşışımının niteliği, tepe 
:: basıncı, kok oranı, kok kalitesi, firm blast sıcaklığı, oksijenle zenginleştirme, fuel-oil injeksi- 

yon düzeyleri, vb. yeterince geliştirilerek bu hedeflere ulaşılacaktır. 
2) 1983 yılında 2,20 ton/gün/M3 verimlilikle üretime geçecektir, 
3) 1986 yılında 2,20 ton/gün/M verimlilikle üretime geçecektir. 
4) 1984 yılında 2,14 tün/gün/M^ verimlilikle üretime geçecektir. 
5) 1987 yılında,2,10 ton/gün/M3 verimlilikle üretime geçecektir. 



Gerçekten, dünyadaki, bazı demir-çelik üretim tesislerinde 

fistihdam apışı ile Türkiye'deki tesislerdeki görülen istihdam 
yapısı arasında büyük fark gözükmektedir. Bu tesislerde bir mil¬ 
yon ton sıvı çelik başına düşen personel adedi 2-5 bin arasında 
değişirken, aynı tesislerde personel başına düşen sıvı çelik 

üretimi, 200-500 ton arasında olmaktadır. Türkiye'de ise bu 
miktar maksimum 100 ton civarındadır. 

3y Demir-Çelik Sektöründe İstihdam Olanağı; 

Dünya'daki son gelişmelere ve üretim ve üretim kapasitesi- 

î nin hızla ilerlemesine rağmen 1965 lerden beri çelik endüstri¬ 

sinde çalışan personel adedinde pek bir değişiklik olmamıştır. 
Aşağıdaki tabloda işgücü gelişiminin ülkelerarası durunu görül¬ 
mektedir. 

| , Tablo: İşgücü Gelişiminin Uluslararası Karşılaştırıl¬ 
ması: 

1000 kişi ' 1956 I960 1965 1967 1970 1972 1973 

EGSC 503,8 522,7 578,5 533,2 533,9 547,7 -

İngiltere W;..—■ — ■ - 257,0 255,2 229,7 226,6 

A.B.D. 841,8 751,7 733,2 694,1 589,0 636,5 -

Japonya 213,1 277,2 320,1 336,5 329,9 320,1 322,9 



' ’'^r T&TtT?î" SggRSS 

indeki durgunluk veya düşüş ilk olarak 1965-1967 yıllarında 
.B.D. ise bu durura 1950‘lerin sonlarında görülmeye başlamıştır. 

i gibi çelik endüstrisi gelişen ülkelerde iş günü gereksinrae- 

ECSC (Avrupa kömür ve çelik topluluğu), İngiltere ve Japon- 

Öte yandan, ülkemizde üretimin rasyonel yürümesi ve geliş¬ 
mesi için işbaşı eğitimin oluşturulması gereklidir. Çünkü, te- 

Gelişmekte olan ülkelerdeki bazı demir-çelik işletmeleri 

demir çelik ürünlerine olan geniş talebe rağmen düşük kapasi- 

§ tede çalışmaktadır. Yönetici ve teknik kadrodaki tecrübe ve 

eğitim eksikliği böyle bir duruma neden olmaktadır. 

İşletme için gerekli personel sayısı tesisin bulunduğu 
yer ve ölçeğine göre değişim göstermektedir. Gelişen ülkelerde 

personel sayısı 1 milyon tonluk entegre tesislerde 6000-10 000 i 

bulmaktadır, bu da kişi başına yılda 160-170 bin ton gibi düşük 
bir üretim verimliliği demektir. 

nin eğitilmesi konusunda dikkatle durulmalıdır. Bakım işçile¬ 

rinin eğitilmesinin de üzerinde durulmalıdır» Entegre tesislerin 

"sislerin düşük kapasitede çalışmasının önemli bir nedeni de tec 

grübe ve bilgi eksikliğidir. 

İşbaşı Eğitim ve Verimlilik 

İşletmeye alma öncesi ve hatta sonrası önemli sayıda işçi- 



';r kısmının bakımsızlıkdan dolayı işletilememesi tesislerin 
İr 
jjnünün durmasına yol açabilir» Bakım iyi düzenlenmemişse üre- 

imin devamlı ve verimli olması sağlanamaz* 

Gelişen ülkeler bu konuda birbirlerine geniş çapta yardım- 

ı olabilirler ve örnekleride mevcuttur* Gelişen ülke taratm¬ 

an diğerine tesis, işletme ve bakım gereği sağlanacak böyle 

ir eğitim daha uygun olmaktadır. 



tv t) 

BÖLÜM^ : DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ VE ÇALIŞMA DÜZERİ 
(İşçi Sorunları ve Sendikalaşma) 

Bilindiği gibi, sınaileşme yalnız üretimde ve ekonomide yeni 

ir aşamaya geçiş değildir. Bunun ötesinde sınaileşme bir toplum- 
siyasal kültürel değişim sürecidir. 

Smaileşmeyle birlikte ekonomik yapı, üretim biçimi ve iliş- 
Lleri ve tüketim eğilimleri temelden değişmeye başlar. 

Aslında, sanayileşme ve gelişme*, toplumun dönüşümünden so- 
İtlanamaz, aynı zamanda neden ve sonuçtur. Çünkü4 sınaileşmenin 

feuşması, yalnızca bilim ve teknolojideki gelişmenin sonucu değil- 
ar. Bir yerde teknik ilerleme, değişen bir bütünün öğelerinden 
plidir. ■ 

Bu nedenle, smaileşmeyle birlikte, yeni üretim biçimine ve 

îni teknolojilere geçilmiş olur ve geleneksel toplum kendini 

jar ve sanayi toplumuna dönüşür. 

Örneğin, bu değişim sürecini günümüzde Türk toplumu bütün san- 
Jilarıyla birlikte yaşamaktadır. Bu değişimin günümüzde tipik bir 
istergesi İSDEMİR'dir. 



Ayrıca, daha önce gördüğümüz gibi, bu işletmelerde kapasi¬ 

telerinin çok üstünde İstihdam yaratılmışdır. Oysa, demir-çelik 
ftesisleri emek yoğun bir sektör değildir. 

Tabio: 4? İşgücü Katsayıları ve İstihdam çarpanları: I967 (es) 

Input-Output 
Sektör ÎT. el ni 

Küçük Sanayi istihdamı 
■T 0 pi am İsti hdam : '6 

7 6.60 7.31 
P 
s.-' 7.78 8.91 

9 5,03 9.41 15.32 

10 10.10 13.38 49.89 

11 25.16 30.02 50.23 

12 40.90 48.41 92.27 

13 16.26 18.61 44.71 

14 36.43 43.59 93.47 

' 15 16.89 19.05 71.65 

16. 9.85 12.77 10.29 

|f 17 16.57 18.41 

18 .47 1.33 

19 34.91 38.1b 37.76 

20 10.81 14.23 

21 7.82 12.05 

22 11.08 14.88 

23 

24 

25 

' 26.44 
14.04 

15.05 

31.80 
17.22 

18.51 

72.01 

41.73 

45.85 

26 26.25 30.84 54.73 

■ 



n. 

işgücü katsayısı; bir birim üretimin (1 Milyon TL.) 
kaç kişi tarafından yapılacağın: gösterir. 

Nihai talebin bir birim artışını karşılamak için 

her sektörde doğrudan ve dolaylı olarak yaratılması 

gerekli istihdamı gösterir. 

Tabloda, da, en yüksek istihdam yaratan sektörler ağaç, deri, 

îe tali er, madeni eşya, taşıt araçları ve dokuma giyim sanayiie- 
dir. 

Demir-Çelik sektörünün ise işgücü katsayısı ve istihdam 

parpanı oldukça düşüktür. 

Bu sektörde, çalışanların 1950 den bu yana.nisbi durum!arı 
'ozuluyor. Nominal ücretlerinde bir düşme oluyor. (Tablo. 4»$») 

Ancak, kamu kesiminin hak.im olduğu sermaye yoğun teknoloji 

ullanan, işgücünün iş tecrübesi bileşimi yüksek, kadın işgücü 

z, ortalama işletme büyüklüğü göreli olarak diğer sektörlerden 
azla olan sektörlerde ücret daha yüksek olmaktadır. 



| Tablo: 4S Nominal Ücretlerde Sektörel Farklılaşma: 
Sektörlerin İmalat Sanayii Ortalamasına Göre Durumları &o) 

1950 1963 1967 1973 

M* 1^'- o 940 .758 .831 .788 

Bi-V 1.391 1.079 1.482 1.110 

jütün «612 1.014 .774 .795 

fokuma 0 953 .850 .833 .862 

pim 1.139 1.233 1,192 .7 0 
3 i J 

iiketim Malı üreten »876 .845 .845 .837 

&Ç .751 ; .929 .874 .732 

İobilya o 862 .801 .762 .383 

iğ11 1.420 1.410 1.520 1.348 
Matbaacılık 
HbP' "• • 'i"'' 

1.282 1.695 1.514 1.172 
İT • 
Deri .986 1.149 .987 .704 

lâstik, Plastik .807 832 1.027 i 940 

fimya 1.083 1.380 1.358 1.259 

Petrol Ürünleri o 94 3 2.929 2.421 1.882 

ketaller 1.055 .999 1.009 1.005 

Demir, çelik metalürji 1.658 1.492 1.521 1.274 

İra malı üreten 1.134 1.266 1.227 1.159 

ladeni eşya 1.215 1.172 1.106 . 961. 

fakina imalat 1.094 1.307 1.116 1.123 

îlektrik makinaları, elekt¬ 
ronik 2.127 1.146 1.232 1.129 

•aşıt Araçları 1.566 1.200 1.230 1.326 

Ratırım malı üreten 1.398 1.179 1.204 
s 

1.124 

lOPLAM İMALAT SANAYİİ 1.000 1.000 1.000 1.000 

'■V 



Tablodan görülen bir başka önemli sonuçla, tüketim sek¬ 

törlerinde (içki hariç) ağaç, mobilya, deri, ametaller ve 
< madeni eşyada yani özel kesimin büyük ölçüde hâkim olduğu 

alt'.sektörlerde: nominal ücretler daha düşüktür, 

İmalat sanayii alt sektörlerinde çoğunlukla nominal üc~ 
| retin 1950, 1963, 1967 ve 1973 yılları arasında büyük ölçüde 
p' ■ ■ 
I farklılaşma olmamıştır. 

m-: . . 

Demir-Çelik sektörü, nominal ücretler bakımından, imalat 

§' sanayii alt sektörleri içinde en yüksek düzeye sahiptir. 



Û1 

BOLUM DMÎE ÇELİK SEKTÖRÜNDE DARBOĞAZLAR 

Türkiye 1970’lerde önemli ekonomik sorunlarla sık sık karşı 

karşıya gelmektedir. Gündemdeki sorunlar gerçekte yeni problemler 

değildir» Bu sorunlar özellikle 1950'lerden bu yana iktidarlar ta¬ 
rafından uygulanan ekonomi-politikadan ileri gelmektedir. 

Bu uygulama, daha önce planlanan hedeflerin, çoğunlukla dı¬ 

şında gerçekleşmiştir. Örneğin, d emi. r-ç el.il: sektöründe .amaçlanan 
'hedefler çoğunlukla gerçekleşmemiştir. Daha önce belirlenen talep 

fhedefleri ve üretim miktarları daima yetersiz kalmış, programla¬ 

nan ithalatın birkaç misli, ithalat- - yapılmıştır. Genellikle yatı¬ 

rım programları aksamış, bliyük. gecikmeler olmuştur. 

Kısaca, plan ilkelerinin uygulanması açısından diğer alanlar 
için., geçerli olan s'orunlâr demir-çelik s ek t. ör ünde de görülmüştür. 

Çalışmanın birçok yerinde sözü edilen- sorunlar dışında ka¬ 

lan darboğazlar ise şunlardır, föl) 



V/2 

1. ULAŞIM SORUNU : 

Demir-Çelik Sanayi ve bilhassa bunların entegre olan- 

:arı dev tesisler haline gelme yolundadırlar. Entegre tesisler 

Şetimlerinin en az dört katı hammaddeye ihtiyacı vardır. Kil - 
tonlarca ton*a varan ham maddenin en ucuz şekilde entegre tesis- 
ere taşınabilmesi için su yollarını veya demiryollarını lrullan- 

'ak zorunludur. Ülkemizde nehir ve kanal nakliyatı olmadığına 
öre limanlar ve demiryolları önem kazanmaktadır. 

Her ne kadar Ereğli ve İskenderun tesisleri kendi 

'imanları üzerinde durmakta ve bunların genişletilmesi için ça¬ 

tışmalar yapmakta ise de, demiryollarının geliştirilmesi ye di- 
İSv . i:-.. 

"er limanlarda, şehirlerde artacak iş hacmine uygun dağıtım mer- 
ezlerinin kurulması gereklidir. 

DEMİR CEVHERİ SORUNU : 

Demir-Çelilc Sanayiinin en önemli ham. maddelerinden 

iri olan Demir cevheri için yurdumuzda bilinen iki büyük yatak 
"ardır. Divriği ve Hasançelebi. Divriği cevheri esas itibariyle 



yüksek tenörlü olup, 1939‘dan beri işletilmekte ve Karabük'ü 
’beslemektedir. Hasançelebi yatağının rezervi çok büyük fakat 
tenörü düşüktür. Her iki cevherinde zenginleştirilmesi gerek- 

tiği uzun zamandan beri bilinmektedir. Bunun için hem Bivri- 

ğide hem Hasançelebide cevher zenginleştirme ve pelet tesis- 

leri kurulması gereklidir. Bugün için demir cevherinin bulun- 

ması sorun olmaya başlamıştır. 

IOysa, Türkiye 1968 yılına kadar zaman zaman demir cev¬ heri ihraç eden bir ülke durumundaydı. Son yıllarda artan 

(cevher istemini karşılayacak "oranda üretim yapılamamış ve 1970 yılından sonra cevher ithal edilmeye başlanmıştır. 

y/. - 7. ■ . :' . . 

Hammadde sağlama sorunu, 1975 yılına kadar fazla hisse¬ 

dilir durumda değildi. Ancak İskenderun işletmelerinin üre- 
time geçmesi, diğer tesislerde üretim kapasitesinin arttırıl- 

7 ması demir cevherine olan talebi artırmıştır. 

Divriği zenginleştirme ve aglemerasyon tesislerinin 

1979*da Hasançelebinin 1980 başlarında devreye girmesinin 
öngörülmesine karşın önümüzdeki dönemde büyük bir cevher açığı 

belirmektedir. (Tablo 49) 7 7'::y 



($ 52 Pe eşdeğerli) 
■' -/ * 

'Tablo : 49) Demir Cevheri Yurtjçi İstem-Sunum Dengesi. Ç^^-) 
m\ : . ' 
Jp; (Bin Ton) 

;• x ■. • ■' • . . . , . • .* • . 

Yıllar İstem Sunum 

5 893 6 600 
6 883 8 672 

9 700 10 952 

10 581 10 672 

14 630 11 878 

18 842 12 689 
22 828 24 987 

25 337 24 892 

28 342 24 834. 

32 985 24 806 

- 3. MADEN KÖMÜRÜ SORUNU : v 

Derair-Çelik Sektörünün ikinci en önemli ham maddesi 
koklaşabilir maden kömürüdür, lordumuzda bu nitelikteki maden 
kömürü yatakları yalnız Zonguldak civarındadır. Başka yatakla¬ 

rın bulunması olasılığı zayıftır. Zonguldak havzasının 1975 

yılı satılabilir maden kömürü üretimi 4,8 milyon ton civarında 
olmuştur. (1987 hedefi 5,2 milyon ton) 1975 yılı üretiminden 
Demir-Çelik Sektörüne tahsis edilen miktar 2,2 milyon ton ol¬ 
muştur. Geri kalanı ulaştırma ve diğer sanayi sektörleri ile 
ısıtmaya verilmiştir. 

Ayrıca, 1977 yılında ISDEMİR'in tonunu 1 000 TL.»sına 
ithal ettiği kömürü, Özel Sektörü koklaştırıp 400 TL. aktarması 
ise ilginçtir. Oysa, ülkemizde koklaşabilir kömür için büyüle 
bir darboğaz vardır. (Tablo 50) ■ " 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 |: 
1983 

1984 

1985 

1986 

1987 



Segro Tesisler Kok 'Talebi 
S' ;•/ •". 'i4j 
Tarabük 

V l' 
İskenderun - 
l^egli '. 

• ‘ ... ' 1 • •• • • " - • .' 

iivas , 
I C- " ■ **? "• . 7 - 
7» Tesis ' ” ' d ' 

; ,■ • - 1 v■" . 
(cüa Tesisleri Kok. Talebi 

. .., , v-

ger Sanayiler Kok. Talebi 
I" - ■ ~77y 
plan Kok Talebi 

(D 

660 

500 

467 

112 

30 

... 

7 - 4- -
? • - 

V:. V-T 

197c 1979 1981 
17o l'lzz Yıllık 
Crtalans ürbr.ş 

(TÜSds) 
19S7 

1,627.. 1.901 2.122 2,817 7 2.523 3*330 

592 

724 

535 

600 _ 533 
721' 1.403 

801 ,.-.856 

540 

1,346 

1.042 

540 

1.652 

1.638 

ıs? 7 

-4s 0 
■ t 

27?0 

283 5 

12o 

34 

143 > 

33 

163 

42 

190 

46 

225 

50 

15? 0 

10? 8 

7.825 

: .546 
S . 

3.623 

2 5.633 

: - 574 

424 

' 100 

1,769 .7 2.06i . - 2.303 .4-3.022 ;-,7 3*164 ,6.7- 4.105 

{-ir—Çelik Sanayii ... ^ ~ * ;1an. Kuru Taşkcnür Talebi!2^ 6 . 2o?21 ■- : ^»542 4.643 4.866 .6.313 

iSs 3 

1Ğj3 
. ■ 

: £.350 

12.842 

¥g Tİan Tı 
Ortalama 

.(Yüzde) 

15^4 

0?2 -

173.0 ,7;] 
10 9 4 

d-': ,77 ■- 

,7r 

, 133 577 

1*3 9 

15j3 

. 1533: 

“V25-60 can. boyutlarda yuksek fırın kokudur. Yüksek fırın lcok oracıı hedefleri'.için Tablo 7'a bakınız      
> alınmıştır.) viiilSî #77117 ■ »i - 77 iSKiSSiSilf 

• • ii , pSK 1 
-,.■ 7-;7'T7. - . •' " «'77:.^,. k: r " ,,* ■ -. v.j v, 7,-7--., r-:;- ■-7; 7 -::;v 

i'--Koklaşabilir k mür (kuru b.asda 
I:- ifejsk ■: - 4.--;.; ^^447^447777 '• - ... ....... . . 
j) Büyük bolünü sinter tesislerinin olmak, üzere 1977*de 139 bin tonj 1982*de 501 bin ton9 1937*de 658 bin ton ve 1992’de 873 ; 

kok tozu talebi dahil değil, öngörülen metallurjik kok üretimi sonucu elde olunacak kok tozu bu gereksinmeyi karşilıyabilece! 

. 7 ||fj§ îlEüiUS ■ - - ■ ÖS fil■ Wi 1317 ®|# SSSM $d 
•7* ... •. ■ iH r' .: - ... . * 

<w* 



[Tabiodanda görüldüğü gibi kok ve taşkömürüne olan talep büyüle bir hızla artmaktadır. Oysa üretim aynı ölçüde artmamak- 

tadır. Bu nedenle, koklaşabilir kömür yataklarının ve kullanımda 
verimliliği arttırmak ve rezervlerin işletilir hale getirmek 

p için kaynaklar üzerinde toplam yararına bir etkinlik ve denetim 
sağlanması gereklidir* 

Tablo 51 - Yıllara Göre Taşkömürü Talep ve Üretim Miktarı 

(Bin Ton) 

Yıllar Talep Ü r e t i m 

1977 4 540 5 580 

; 1978 4 540 5 850 

1979 5"540 5 850 

1980 6 340 5 850 

1981 7 300 5 850 

r;. 1982 8 175 5850 

■ 1983 11 350 5 850 

1984 12 550 5 850 

1985 12 550 5 850 

1986 12 550 5 850 

1987 15 250 5 850 

1988 15 250 5 850 

1989 
T 

15 250 5 850 



4, HORDA SORUNU 5 ■ ■> ' 

Hurda entegre tesisler dışındaki çelikhanelerin 
ana ham maddesi, entegre tesislerin yardımcı ham maddesidir. 
Bu nedenle Demir-Çelik Sektöründe hurdanın önemi hüyüktiir 

ve bu önem günden güne artmaktadır. 

; :'1! f: . ' 
Yurdumuzda Demir-Çelik Sektörü içinde ve dışında 

elde edilen hurda miktarı çelikhanelerin ihtiyacını karşıla¬ 
maktan uzaktır. Bu nedenle 1975 yılında 85.000 ton, 1976'nm 
ilk on ayında 201.000 ton hurda ithal edilmiştir'. Hurdayı ana 
ham madde olarak kullanan çelikhanelerin kapasitesi 600 bin 

ton*dan 1,4 milyon ton*a, hurdayı yardımcı ham madde olarak 
kullanan çelikhanelerin kapasitesi 1,4 milyon tondan 4f7 mil¬ 

yon to^a, yükselecektir. Bu durumda hurda ithalâtı çok daha 
yüksek miktarlara varacak ve hurda için ödenecek bedel öhem~™' 
kazanacaktır, 

5. ENERJİ SORUNU s 

Büyük miktarlarda yalcıt ve elektrik kullanan De- 

mir-Çelik Sanayi için 1974 - 1977 arası enerji bakımından zor 
bir dönem olmuştur, Yurdumuzdaki Elektrik üretiminin 



buna ek olarak üretimde olan tesislerdeki an¬ 

ılar sık sık elektrik kesilmelerine neden olmuş ve bu da 
lemir ve elektrometalurji yolu ile (ark ocakları ve endük¬ 

siyon ocakları) üretim yapan ve elektrik kullanan bütün te¬ 
sisler, elektrik kesilme süresi ile karşılaş t mlmıyacak 

/oranda üretim kaybına ve maliyet yükselmelerine sebep olmuş- 
tur. Önümüzdeki donemde üretim kapasitesinin artmasına pare- 
lel büyük enerji ihtiyacı doğmaktadır. Bu nedenle enerji so¬ 
runu Demir-Çelik Sanayi için oldukça önemlidir. (Tablo 52) 

6. DAĞITIM SORIMJ 

Spekülâtif amaçla kullanılan demir-çelik ürünle¬ 

rinin dağıtımı, kamu el? ı toplum yararına örgütlenmesi ge¬ 
reklidir. ıçÎAde onceU^e “Ikm'ır-Cclik Salim Müessesi " 
kurulmaMu ^ müessese '"*■> j-fkaüt fason ıwaU uap-hrmave-salsş «irilerim usklenvneU.r."Bu saclar dorudan 

i. M* S3WPki« ulaşır-. _ ( 
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.. Bemir-Çelik ürünlerinin birçok çeşitlerinin satış 
i iatı ire maliyeti çok yüksektir,, Dış dünyaya daha çok açıldığı
mıza göre :?İ3U:fiatl&rın bir sorun yo.ratma.si kaçınılmaz olacak
tır. Türkiye1 deki Demir-ÇElik satış fiyatları ile yurtdışı 

satış f tatları arasında büyük lir fark yardır* (fabl o s 53) 

' ,./ ' ' Türkiye’mdeki fiat yülss eki iğini tek bir sebebe bağla-
malc; şüpheşiaki olanaksızdır. Bu giat yüksekliğini Teknoloji Gerili
ğinden 1 Öafe. çok' verim' düşüklüğüne, tesislerin pahalıya mal edil
mesine gr ağır faizle iş görülmesine f. kişi başına düşen üretimin 
asliğınaV-yön ürünlerden 'yeterli istifada e dilmeme sine f ham mad-
.öe* yardımcı madde ye diğer girdilerin kullanılmasındaki israfa 

ye- biidarın hepsinin üstünde spekülâsyona imkân veren bir orta
mın bnlımmasıım bağlamak lâzımdır. Oysa* maliyet ve satış fiatı 
son derecb önemli bir konudur. Türkiye Sanayii yurtdışı rekabet-

le "yarışmak ve yaşamak istiyorsa bu sorunu mutlak çözmek zorun
dadır. . r 

Tablo 53 DEHİR-ÇELİK ÜRETİM MALİYETLERİ (76) 

Mallar . Yurtiçi Maliyetler 
KARABÜK ÎSDEMIR ERDEMİR 

Yurtdışı 
Fiyatlar 

Pik Demir 4 422 5 140 2 553 _ 

Plâtina - 3 137 -

Kütük ' T 570 9 353 — 4 400 
Yuvarlak : 8 70i 11 56? — 5 638 
Profil 10 170 - — 6 050 
Köşebent 9 238 10 685 . — 5 995 



8» BİLGİ ALIŞ VEIiİŞİ ve DAYADIŞMA EKSİKLİĞİ SORUDU î 

■ Bdüir-Çelik Sanayinin bütün kuruluşlarının birbiriyle 
ilişki içinde olması ve birbirine yardım etmesi gereklidir. Bütün 

Dünyada bu uygulama vardır# Ancak ülkemizde hemen her kuruluş ken¬ 

di problemlerini kendisi çözmeye çalışmakta, kuruluşlar arasında 
bir bag ve, bir diyalog kurmağa önem verilmemektedir. Aysa bunların 

hepsinin birbirinden öğrenecek ve yanlanacak pekçok şeyleri vardır» 
Birbirinin benzeri olan ham madde ve yardımcı maddelerin ortak bu¬ 
lunması,/ dağıtım konusunda-ortak çalışma, birbirlerine teknoloji 

ire - pros00'’'^ctarmaiarikalite tizerinde paralel çalışmalar, uç ma¬ 
mul- Uretııi :Mirı&uşlar • için gereci yari mamulün nitelik ve miktar 
bakİHraııdan' Enğlansıasi ve benzeri sayısız konular üzerinde birara- 

yh': gelmeleri ve birbirlerine yardımcı olmaları mMdindür» Her ne 

kadar dzel kesimde,. İsabeciler birliği, öibak haddeoiler birliği, 
dökümcüler birliği, soğuk çelmıeciler birliği varsada bunların fonk¬ 
siyonlarının n© olduğu açıklıkla belirlenmiş bulunmamaktadır. 



|J;^İ 9- DEMİR ÇELİK SANAYİİNDE'. ENVANTER-' 
, ; ve, TOPLU BİLGİLER SORUNU : - 

\ ■: " •' • ■ • ' !. ' , ■ ; 
V ' ‘‘ < ı' V * ‘ \ ' * a »r ■ 

•• •‘■î, • ■ ' .* .. . •' • ' •*' 

jitf* 

sorundur.- :. 

  ~     pt-: 
   ,v. •....     .m. 

Türkiye’de hiç bir kuruluş, (Sanayi Bakanlığı, Devlet 

^ r ; - sanayi sektörü hakkında sağlam karar verebilmek için 
bu sektördeki kuruluşların isimlerinin, adreslerinin, kapasiteleri¬ 

nin üretimlerinin, girdilerinin (Hammadde, yardımcı madde, enerji, 
insan gücü miktar ve tutar bakımından) yan ürünlerin kullanılmala- 
nnın sağlıklı bir şekilde bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu bilgile- 

rin başka birimlerdeki ve başka ülkelerdeki benzerleriyle karşı¬ 
la Taştırmak gerekir. Böyle bilgileri elde edebilmek yurdumuzda bir 

i pşı 
?1 İstatistik Enstitüsü, Sanayi Odaları, ve kendi dernekleri tam bil¬ 
il giy e sahip değildirler) Dördüncü Plan çalışmalarında, daha evvel¬ 

de olduğu gibi bu yetkililerden alman bilgilerle noksan bilgiler- 

le yetinilmek, zorunda kalınmıştır. Bu elde edilen bilgilerin is- 

t^nilen düzeyde olmaması bakımından tam sağlılclı bir yol olmamış- 
-tır. ' - . ı 

9- sorun olarak belirtilen Demir Çelik Birliğinin kurul¬ 

ması halinde Demir Çelik sektörü için bu eksiğin giderilmesi ola¬ 
sılığı vardır. Ancak bundan sonra yurdumuz demir çelik sanayinin 

gerçek durumu, aksayan tarafları bunların giderilmesi çareleri üze¬ 
rinde gerçeğe yakın bir yaklaşımla durmak ihtimali belirebilir. 

*.'Aİî .. .. .... 
yy!S: 

U\' i.5:'2?:îîVSİ'i;. iSy-'V'K-’ı' . 



P - - , . Fakat 2 nci Plan döneminden beri bu konu bir sorun ola- 

jrak’devam etmektedirJ İv/1 

' 1 f, Özetliyecek olursak Demir Çelik Sanayii 1960-1975 yılla¬ 
rı' ■ arası küçümsenemiyecek bir gelişme göstermiştir. Daha da geliş¬ 
mesi için büyük çabalar harcanmaktadır. Ancak bu gelişme mümkün ola¬ 
nın gerisinde kalmış ve zamanla birçok sorunlar birikmiştir. Bu so¬ 
runlar Demir Çelik teknolojisindeki gelişmeler dolayısiyle değil, 

daha ziya.de sanayiin ve ekonominin temel prensiplerinin zamanında 

yerine getirilmemesi dolayısiyle meydana gelmiştir. 
: i ■ :7-,' r'"'/ • >7: ' 1 ' •. ' i • V '■ . , • ‘ • •• 

■ • ‘Y r-V *• • 'T : ' ‘ . ■ ' ' ' ' \v • ' • ' 

\ ' Bu sorunların önemli bir kısmı oldukça önemli olup, çö¬ 

zümlenemedikleri takdirde, kurulmakta olan ve kurulması tasarlanan 

Demir Çelik Sanayiini zordurumda bırakacak niteliktedir. 



’; Çalışmada ^5/HaUu^u qi (o • • ... • ": 1 ; 
Çsi; Gelişme kavramı ekonomik büyümeyi içermekle birlikte, bunu 

aşan bir kavramdır ve toplumsal, siyasal yönleriyle birkbütündür. 

Gelişmenin önemli bir koşulu ise sanayileşmedir.   
-V-' ' ■' - •' ‘ ■ • 

-.'-■f- / f:■ •: " ?•■•! . . : ; ■ •' , '; •• ■ - i V i ! v" ■ • • • . 1 - •l' _ - 

’/ . ’ \ . - '. . " •• - ' 1 
r''V' ' \ -i • ■ >" ' • l' ' ' ■' • . ' : ' ■ • ’ . ’ 

Sanayileşme, yeni üretim türlerine ve yeni teknolojilere geçil¬ 

mesine neden olmakta ve sermaye yoğunlaşması yeni boyutlar kazanmak¬ 

tadır. Çalışanlar yeni örgütlenme biçimlerine yönelmekte ve bu yeni 

örgütlenme biçimleri toplumsal ve siyasal ilişkilerjjde büyük ölçüde 
etkilemektedir. Devletin ekonomik işleri ve sorumlulukları değişmek- 
te ve yeni boyutlar kazanmaktadır. . 

. Kısaca, Smail eşmeyi e birlikte geleneksel toplum kendini aş- 
• ". .. - ■' • - “V"' 

maktadır, f ^ , .V ‘ 
'■'f; 

-aş w 
Gerçek anlamda smayileşmek ise, ülkede kurulan sanayiin yapı- 

sı, sınaileşmenin kendi kendini sürdürür ve geliştirir duruma gelme¬ 
sine bağlıdır, v' ; . 

, gerçek sanayileşmenin en önemli te- 
•• ; ■ . . v- -A', ■■ ■ . . /■; . • ■ ■ 

mellerinden biri demir çelik sanayiidir. Demir - Çelik Sanayiinin, 
toplumdaki gelişme doğrultusunda yeni boyutlar kazanması ekonomik, 
toplumsal ve siyasal değişimle birlikte olmaktadır. 

Ayrıca, Demir-Çelik ürünlerinde tüketim büyük ölçüde ekonominin 
gelişmişlik düzeyiyle yakından ilgilidir. Örneğin I960 sonrası hızla 
artan demir-çelik üretimi hiçbir zaman talebi karşılayacak bir düze¬ 

ye erişememiştir. Demir-Çelik tüketimi GSMH ve kişi başına sanayii 
hasılası gibi göstergelerden daha hızlı artmaktadır. 



Yapılan talep çalışmalarında ise önümüzdeki yıllarda, yassı 
Ürünlere ve kaliteli çelik ürünlerine olan talebin, uzun ürünlere 
oranla daha hızla artacağı gözlenmektedir. 

|v. > S T I? ■ • 
|l » Ancak /talebinartışı hızının, matamatiksel modellerin'ortaya 
"çıkardığı hedeflerin ötesinde olduğunu düşünürsek, bilim ve tekno- 

„ lojideki gelişmeler doğrultusu üretim devresindeki ü|f||i§lelîin k :- 
j kapasitelerini arttırmak gereklidir. Ayrıca, bu doğrultudaki yeni 

yatırıralara hız kazandırılmalıdır. 

•, s’- . • ' * * . 

. . : . Çünkü, gerçek bir sanayileşmenin oluşması, ekonominin kritik 

malları olan demir-çelik gibi ürünlerin gelişme düzeyi ile tutarlı 

üretim hedeflerine . ulaşmasına bağlıdır.1 Buda yeni sanayileşme stra- 
VJ’" •• , . -.V . . •; •• i.;. .-il/ ' ** 

tejisine uygun olarak artan talebi karşılayan bir üretim kapasite¬ 
se 'v;'\ ‘ :;■ . • _ / 

sine ulaşılmasını gerekli kılmaktadır. 

U”/ Bunun içi^e, demir-çelik yatırımlarında bilim ve teknolojideki 
en son gelişmelere uygun ölçek ve kapasite kullanılmalıdır. Çünkü, 

demir-çelik sektöründe, ölçek ve teknolojik gelişmeler belirli eko¬ 

nomiler sağlamakta ye işgücü verimliliği artmaktadır. 
V,' ■ ■ v;İ; ' ■- ' ■ 

Çalışmada, Üljcçraizde işgücü verimliliğinin çok düşük olduğu gö¬ 
rülmüştür. Dünyadaki işletmelerihjdüzeyinin çok altında bir düzeye 
sahip olan Demir-Çelik üretim tesislerinin yeni bir iş örgütlenmesi 

gereği ortaya çıkmıştır. Bu doğrultudaki çalışmalara hız verilmeli- 



Ayrıca, demir-çelik sektörünün belli başlı darboğazı olan 

Alt-yapı sorununu çözümleyecek bir uygulamaya gerek vardır. ÜIşl- 

şım sistemini yeniden örgütliyen ve kapasitesini arttıran/bir 

hızla' yönelmek gereklidir. Sektörün, hammadde sorununu, 

zaman yitirmeksizin^ alınacak önlemlerle çözümlemek şarttır. 
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Ek 1 i 

DEMÎR-ÇELİK SARAYININ KÜRÜLÜŞU 

KARABÜK DEMİR-ÇELİK TESİSLERİ ; 

1925 yılında ülkemizde demir-çelik sanayiinin kurulması düşü- 
LÜlmüş ve Çalışmalara başlanılmıştır® Bunun için yer seçimi çalış- 

■â$ 

maları yapılmıştır,, Sonuçta, birinci öncelik Stratejik konuma veri- 

lerek, Maden Kömürü sahasına yakın olan demiryolu üzerinde bulunan 
Karabük seçilmiştir® 

17 Mart 1926 tarihli resmi gazetede (Sayı: 334 Kanun No; 786) 
"Demir Sanayiinin Tesisine Dair" kanun yayınlanmıştır® 

i ~ 
I Karabük*ün demir-çelik sanayiinin kurulmasına uygun görülmesiy- 
le 10 Kasım 1936 tarihinde Ingiliz Hükümeti ile imzalanan 2,5 milyon 

sterlinlik bir kredi andlaşması yapılmıştır® H.A® Brassert fiması¬ 

na ihale edilen tesislerin temeli 1937 yılında atılmıştır. 
L - , - ! * • •• • . . ■ • 

I 1938 Mart’ında montajına başlanılan entegre tesisler, 1939 yı¬ 

lından itibaren kısım kısım işletmeye alınmaya başlanmıştır® 
S; ■' : ■ :X-\ 

Tesislerin işletmeye alınışı tarihleri kronolojik olarak aşa- 
I 
gıda gösterilmiştir: 

6 Haziran 1939 
27 Temmuz 1939 
9 Eylül 1939 

15 Kasım 1939 
9 Ocak 1940 
3 Nisan 1940 
7 Kasım 1941 

15 Haziran 1944 
12 Mayıs 1952 
16 Şubat 1953 
31 Mayıs < 1954 
11 Ekim 1959 
10 Kasım 1959 
20 Nisan I960 

Kuvvet Santralı 
I, Kok Fabrikası 
Yüksek Fırınlar 

Şakuli Boru Fabrikası 
Çelikhane 
Haddehane 

Sac haddesi 
Sülfirik Asit ve Süperfosfat Fabrikası 
2o Kok Fabrikası 
Sinter Tesisatı 
Savurma Boru Fabrikası 
Tav Çukurları 
34'lük Blok Haddesi 
28'lik Dio Hadde 



irmektedir.. Türkiyede demir-çelik sanayiinin tarihsel gelişimi Cum- 
iyetin tarihsel gelişimi için bu sanayiin kuruluşu gelişmesi şöyle 

muştur : (12) 

KARABÜK DEMİR ÇELİK TESİSLERİ i 

1925 yılında ülkemizde demir-çelik sanayiinin kurulması-düşünül- 
ş ve çalışmalara başlanılmıştır. Bunun için yer seçimi çalışmaları 
pılmıştır. Sonuçta, birinci öncelik Stratejik konuma verilerek, Ma¬ 
li Kömürü sahasına yakın olan demiryolu üzerinde bulunan Karabük se- 
lmiştir 

17.Mart.1926 da o zamanın resmi gazetesinde (Sayı : 334) Kanun No; 
6) "Demir Sanayiinin Tesisine dair" kanun çıkarılmıştır. 

. Karabük'ün demir-çelik sanayirh^h, kurulmasına elverişli görülmesiy- 
10.Kasım.1936 tarihinde İngiliz Hükümeti ile imzalanan 2.5 milyon 

erlinlik bir kredi andlaşması üzerine H.A. Brassert firmasına ihale 
ilen tesislerin temeli 1937 yılında atılmıştır. İ”” 

1938 Martında montajına başlanılan entegre tesisler, 1939 yılın- 
n itibaren kısım kısım işletmeye alınmaya başlanmıştır. 

Tesislerin işletmeye almışı tarihleri kronolojik olarak aşağıda 
'sterilmi ştir. 

6 Haziran 1939 KuVvet Santralı 

27 Temmuz 1939 Bt- Kok Fabrikası 

9 Eylül 1939 Yüksek Fırınlar 

15 Kasım 1939 Şakuli Boru Fabrikası 
9 Ocak 1940 Çelikhane 

3 Nisan 1940 Haddehane 

7 Kasım 1941 Sac haddesi 

15 Haziran 1944 Sülfirik Asit ve Süperfösfat 
12 Mayıs 1952 2. Kok Fabrikası 

16 Şubat 1953 Sinter Tesisatı 

31 Mayıs 1954 ' Savurma Boru Fabrikası 

11 Ekim 1959 Tav Çukurları 
10 Kasım 1959 34" lük Blok Haddesi 

20 Nisan 1960 28" lik Dio Hadde 

/ 



I 10 Kasım 
6 Aralık 

10 Aralık 

13 Şubat 
21 Temmuz 

I l Eylül : 
5 Ocak 

1962 Kırma Eleme ve Sinter Tesisatı 
1962 3. Kok Fabrikası 

1962. 3. Yüksek Fırın 

1964 Düo Profil Haddesi 

1965 Kontinü Çubuk, İnce Profil ve Band Haddesi 
1966 2. Makina Atölyesi 
1966 Çelik Kontrüksiyon Atölyesi 
1967 Pik, Çelik ve Metal Dökümhanesi 

i Sülfirik asit ve süper fosfat fabrikası 1944 yılında işletmeye 
ııştır, Bu fabrika Alman firmalarınca yapılmıştır. 

II 1952 de ikinci kok fabrikası devreye girerken 1953 de Alman fir- 
frınca kurulan Sinter tesisi ve 1954 de Savurma Boru Fabrikası çalış- 
B&. - .. "c 
a başlamıştır. 

I 1955 yılında Karabük Demir Çelik İşletmeleri, Divriği Maden İşletme- 
lle birleşmiş ve Türkiye Demir Çelik İşletmeleri kurulmuştur. 

| 1959 yılında ise Alman Hükümeti ile 31 milyon DM kredi andlaşması 
Llmış ve Alman " DR. C. Otto UndCompany" şirketi üçüncü kok fabrika- 
| yapmıştır. 

Başlangıçta Sümeırbanka bağlı bir müeşsese olarak faaliyete geçen bu 
w , . ■ ... |sler, ağır sanayii işletme yeteneklerine ve deney birikimine sahip ye- 

personelin bulunmasından 1.5 sene müteahhid firma tarafından işle¬ 
ktir. 

İdare ve işletmelere ait.organizasyonun ve yönetmeliklere bağlanma- 
rirmaya verilmiş, bu işlerde gereken yardımın yapılması görevi de 
îrbanka yüklenmiştir. 

Başlangıçta 32.900.000.- TL. na mal olan bu işletmelere, Sümerbank. 
ifmdan Süperfosfat ve Sülfirik Asit Fabrikaları ve bazı yan tesisler 
re edilmiştir. Sonra yapılan yeni yatırımla birlikte müessese 50 mil- 
TL. na malolmuştur. 

İşletmenin çeşitli ünitelerinin ilavesi ile genişleyen işletme 
îrbank'tan ayrılarak, (13.5.1975 tarih ve 6559 sayılı kanunla 200 mil- 
TL.-. sermayeli bağımsız bir İktisadi Devlet-Teşekkülü durumuna gelmiş) 



Irkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü” adına almıştır. 
16.1955 tarihinde Etibank*in bir ünitesi olan Divriği Demir Madenleri¬ 
me bünyesine alan kuruluşun 200 milyon TL. lık sermayesi (24.8.i960 

fih ve 5/280 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 400 milyon TL. na, 
1.1971 tarih ve 1381 sayılı kanunla 1 milyar TL. na ve 28.4.1972 tarih 
İ7/4378 sayılı kararnameye göre de) 2 milycinr TL. na çıkarılmıştır, 
Isermayenin 31.12.1972 tarihi itibariyle 1.863,626.711,84 TL. lık kıs- 
|od enmiş tir. 

|TABLO s 7 KARABÜK DEMİR-ÇELİK FABRİKASININ 
BUGÜNKÜ KAPASİTESİ ŞÖYLEDİR, (13) 

BOLUM 

KOK FABRİKASI 

YÜKSEK FIRIN 

ÇELİKHANE 
HADDANE 

SÜLFİRİK ASİT FABRİKASI 
SÜPERFOSFATE ÜNİTESİ 
SİNTERLEME 

ÇELİK KONSTRİKSİYON BÖLÜMÜ 
DÖKÜMHANE (Toplam) 
PİG DÖKÜM 
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Kapasite (Ton/Yıl) 
960-000 

600,000 

600.000 

480.000 

26.500 

22.000 

700.000 

450.000 

49.000. 

42.000 

7.000 

1.100.000 

- EREĞLİ DEMİR İŞLETMELERİ (ERDEMİR) 

1958 yılında kurulması düşünülen ERDEMİR*in, hazırlık çalışmala- 
1960 yılında başlamıştır. ERDEMİR*in tesis montajı 1965 yılında bit- 
ve o yılın Mayıs ayında işletmeye alınmıştır. 

ERDEMİR’i oluşturan başlıca üniteleri, kok fabrikası, yüksek fı- 
i, çelik ünitesi, haddane (sıcak ve soğuk) ye oksijen fabrikasıdır. 



a) KOK FABRİKASI ; 

Zonguldak, bölgesinden gelen kömür koklaştırılarak, yüksek 
nların ihtiyacı karşılanmaktadır. Ayrıca, koklaştırma sırasında 
edilen gaz diğer ünitelerde ve kok fabrikasında kullanılmaktadır. 

Kok fabrikasının yaklaşık olarak yıllık kapasitesi 600,000 ton 

b),YÜKSEK FIRIN t 

Yıllık üretim kapasitesi, yaklaşık olarak yılda 600,000 ton 
1 ham demirdir. Bu üretimin gerçekleşmesi için 1.350,000 ton demir 

pıeri,' 500.000 ton kok ve 1.350.000 ton kireçtaşı kullanılmaktadır. 

c) ÇELİKHANE : 

Günümüzün en modem teknolojisi olan LD konverterlerini kul- 
$nan, ERDEMİR iki oksijen konverterine sahiptir. Yıllık kapasitesi ise 

da 800. 000 tondur. 

d) HADDANELER ; 

Sıcak haddanelerin yıllık kapasitesi 750.000 ton, soğuk had- 
5 inenin yıllık kapasitesi ise, 600.000 tondur. 

'p Indur. 

e) OKSİJEN FABRİKASI : 

İki oksijen fabrikası olup, maksimum kapasitesi günde 350 

Yassı demir çelik ürünleri üretiminde, çok önemli bir yeri 
! ERDEMİR'in, 1975 yılında üretime geçirilmesi öngörülen birinci 
’• îvsiatm tamamlanmaması sorun yaratmıştır. 

Ayrıca, ülkemizdeki gelişmeler sonucu ERDEMİR’in kapasitesi 
persiz kalmaya başlamıştır. Yassı raamül üretimi ise ülke talebinin 

İlişmesine cevap verecek kadar olmamıştır. Halbuki EREĞLİ DEMİR ÇELİK 
^İSLERİNİN ilk inşa ve tevsilerinde yalnız ülke tüketimine değil, 

ıa geniş bir biçimde düşünmeyi gerektiren bir çalışmayı yapmak fayda- 
■"olurdu. 



İSKENDERUN DEMİR ÇELİK FABRİKALARI i 

İkinci 5 yıllık kalkınma planının hazırlık çalışmalarına baş¬ 
lıktan sonra yapılanhesaplar sonucu, Türkiye’de mevcut demir çelik 
İslerinin ikinci plan devresinden itibaren ihtiyacı karşılamaya yeter- 
gelmiyeceği, 1968 yılından itibaren de ihtiyaca oranla önemli bir 
tarda üretim noksanlığı olacağı görülmüştür. 

Bu sırada SSCB ile ülkemiz arasında iktisadi ilişkilerin geliş- 

ilmesi için yakılan çalışmalarla SSCB den satın alınması düşünülen 
adet sanayi projesi arasında demir çelik tesisleri de yer almıştır. 
i:" , ..... . 
nedenle 1966 yılında tesislerle ilgili on çalışmalar ile geniş tek- 
ojik ve ekonomik etüdler yapılmıştır. Ön çalışmalardan sonra SSCB 
'lime t i arasında 25.3.1967 tarihinde imzalanan kredi anlaşması ile 

Demir Çelik Tesislerinin kuruluşuna karar verilmiştir. 

Bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının denetiminde Türkiye De- 
Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı (440 sayılı kanun hükümle- 

[ce çalışan İskenderun Demir Çelik Tesisleri Müessese Müdürlüğü) Şubat 
>7 de Ankara’da 3. Demir Çelik Sanayi kuruluş bürosu olarak faaliyete 
Şlamıştır. Nisan 1968 de bu büro Türkiye Demir Çelik Tesisleri Mües- 
se Müdürlüğü haline getirilmiş ve sermaye miktarı muhtelif tarihlerde 
ttırılarak 1 500 000 000.- TL. sına çıkarılmıştır.* 

Tesislerin kurulmasına karar verilince ayrıntılı projelerin ya¬ 
lpası 7.5.1968 tarihli anlaşma ile 2,7 milyon dolar karşılığı Ruslara 
Silmiştir. Fizibilite etüdleririn hazırlanması, Ruslar tarafından yapı¬ 
lı projeyi incelemek ve proje ile ilgili müşavirlik hizmetini yürütmek 
revini de 7.3.1967 tarihinde yapılan 5 yıl süreli bir anlaşma ile 
|hn Miles and Partners" müşavirlik firmasına verilmiştir. 

y:-./-, ■'•imi' ■ L-.ıi. 
Adı geçen mukavele tesislerin 1974 sonunda faaliyete geçeceği 

kapasitenin yılda 2.000.00Q tona çıkarılması gerekçesiyle 28.9.1972 
|ihinde yeniden uzatılmıştır. 

S.S.C.B. ile 10.Ekim.1969 da sözleşmesi kredi anlaşması yapılan 
2MİR Tesislerinin işletmeye alınması 58 ay olarak saptanmış fakat 

|jP yılında Moskova'da yapılan protokolla bu 'süre 52 aya indirilmiştir. 
Hazırlık çalışmalarından sonra 3.Ekim.1970 de temel atma töreni 

|fiilen uygulama aşamasına giren İskenderun Demir Çelik Tesislerinin 



[irlanmış olan iş programına göre Eylül 1974 de tecrübe işletmesine ve 
■fAralık.1974 de de kesin işletmeye alınması planlanmış ise de, zaman 
|an bazı zorunlu nedenlerle bu iş programında revizyonlar yapılmıştır, 
ılık.1974 de 1 No.lu yüksek fırının faaliyete geçmesi ve diğer tesis- 

Irin de Eylül 1975 tarihine kadar parça parça tamamlanarak işletmeye 
Lnması programlanmıştır. Ancak bu günümüzde bile büyük ölçüde ger- 
:leşmemiştir. 

Malzemelerin büyük kısmının dışarıdan gelmesi, teknik eleman ve 
ili fiye işçi sıkıntısı, idari bazı güçlükler programın gerçekleşmesini 

Engellemiştir. 

ÜRETİM ÜNİTELERİ t 

a) KOK FABRİKASI : 

Kok Fabrikası bünyesince, kömür silolarını, kömür hazırlama te- 
. ^ .... , . ■ . , 
■IjKslerını, kok fırın bataryalarını, yan ürünler tesislerini .katran diş¬ 

ti la sy on ünitelerini, kok kömürü silolarını ve bunlar ile ilgili yardım- 
lomı tesisleri kapsamaktadır. 

Kok Fabrikasında yüksek fırının yıllık ihtiyacı için 835.000 ton 

|e işletme dökümhanesi için de 500 ton Metalürjik kok kömürü işletilmesi 
düşünülmüştür. 

Bu miktardaki Metalurjik kok kömürünün üretimi sırasında elde 
fdilen kok tozu, sinter tesislerinin kömür ihtiyacını karşılamak için 
dullanılması planlanmıştır. . • * 

y' • • , -• 

Kok Fabrikasının yıllık kapasitesi (kuru kok olarak) 1.075.000 
Bunun 892.000 tonu metalurjik kok, 182 500 tonu ise küçük ebat 
Yan ürünlerin tesis kapasiteleri de buna göre projelendirilmiş- 

;ondur. 

jpktur. 
İr. 

filerde gerek kok fabrikasının, gerek yan ürünler tesislerinin 
tpasitelerinin 2 misline çıkarılabilmesi için gerekli tedbirler alm- 

fiştır. 



b) HAMMADDE HAZIRLAMA TESİSLERİ : 

İşletmeye Kömürden başKa hammadde olarak gelen demir cevheri 
jfreçtaşı, dolomit taşı ve manganez cevheri işletme prosedürüne veril¬ 
iden evvel hazırlanmaları gerekmektedir. Bu amaçla bir hammadde ha- 
lirlama ünitesi tesis edilmiştir. 

c) YÜKSEK FIRINLAR ı 

İşletmenin yüksek fırın ünitesi, her biri 9.30 m çapında ve 1368 
3 hacminde iki yüksek fırından oluşmaktadır. Bu tesiste yılda 1.100.000 
on sıcak maden üretilecektir. 

d) CELİKHANE : 

Çelikhane ünitesi "daimi döküm tesisinde" yılda 1 milyon ton 
jO X 240 mm boyutlarında blum malzemenin üretileceği nazarı dikkate alı¬ 

larak projelendirilmiştir. Bu maksatla Çelikhanede her biri 130 tonluk 
Lmak üzere 2 adet LD konverteri öngörülmüştür. 

e) HADDEHANELER : 

İskenderun III. Demir Çelik İşletmelerinde yıllık yekun kapasi- 
;si 930.000 ton olan birisi kütük birisi hafif profil birisi de tel çu- 

|uk ve filmaşin olmak üzere üç kontünü haddehane mevcuttur. 
Ekim 1974 de işletmeye alınması*öngörülen İskaderun entegre te- 

ısinin ilk bölümünün üretime geçirilmesindeki gecikme nedeniyle özellik- 
% 

|e uzun üriiderde büyük üretim açığı oluşmuştur. Ancak bu açık, özel sek- 
5re ait küçük Ölçekli, yüksek maliyetli haddehanelerde, ithal kaynaklı 

|arı ürünler işlenerek karşılanmaya çalışılmıştır. 

DİĞER İSLETMELER t 

Entegre tesislerinin ürettiği çelikler dışında kaliteli çelik 
:etmek için kurulmuş başka işletmeler de vardır. Ancak bunlar küçük 
ipasiteli tesislerdir. 

a) M.K.E.K. ' * 
b) T.C.D.D. 



DEMIR-ÇEIİK ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 

a. Yüksek Fırınlar: 

Tabiatta, demir cevherinin içindeki demir arı olmayıp, 
fdemir oksit halinde toprak ve diğer yabancı maddelerle karışık 
olarak bulunur. Oksit halinde bulunmayan damir filizleri kavrula¬ 

rak oksit haline getirilir. Cevher zaten oksit halindeyse bu iş¬ 

leme gerek kalmaz. Demir Oksit haline gelen cevher indirgenerek 

demir elde edilir. ’'İndirgeme" bir oksit in.oksijenini alarak ma¬ 
deni serbest bırakma işidir. Bu İş de "YÜKSEK FIRIN" adı verilen 
büyük fırınlarda kok kömürünün yardımı ’ile yapılır. Böylece daha 
arı demir elde etmek mümkün olur. 

Yüksek fırın, 30-40 metre yüksekliğinde, geniş tabaka!a~ 
■ v ■ ■ 

rı bir biri üzerine oturmuş iki kesik koniden meydana gelmiştir. 

Fırının haznesi genel olarak 6 ila 9 rav çapındadır. İç kısımla¬ 
rı 2000°C ısıya dayanabilecek şekilde tuğlalar ile örülmüştür. 
Fırının üst kısmından demiroksit, kok ve ergitici maddelerden 

belirli oranlarda yapılmış karışım şarj edilir. Ergitici madde¬ 
ler, yabancı maddelerin demirden ayrılmasını sağlar. Tüyer deni¬ 

len borular vasıtasiyie fırının içine basınçlı hava üflenir. 

Tüyerler genellikle fırının çevresine, tabandan yaklaşık olarak 
2,5 m. yükseklikte ve 1.50-1.80 m. aralıkla yerleştirilmiştir. 

Hava, tüyerlere, fırının çevresini tüyerlerin hemen üstünden ge¬ 
çerek dolaşan hava dağıtım borusu vasıtasiyle gelir. Fırının içe 
sine üflenen hava 500° - 800° 6.000-10.000 ton/gün kapasiteli 
modern fırınlarda 1100-1300° C hava üflenebilir. Bu fırınların 
saba kubbe hareketleri 1600° 0*dir. Sıcaklığında ve 1 ilâ 1,5 
atmosfer basınçmdadır. 

Her tüyei’de fırının içindeki ameliyelerin seyisini takip 

için gözetleme delikleri vardır. 



YÜKSEK FIRIN ÜRÜNLERİ 

Yüksek fırında üç çeşit ürün elde edilir* 

••• '•, : . ' • * . • 

1- Mayi maden, 

2- Cüruf, - ' 

3- Yüksek fırın gazı. 

Cüruf ve gaz faydalı yan ürünlerdir. Granüle edilmiş cü- 

?Üf çimento sanayiinde ve çeşitli inşaat malzemeleri yapımında geniş 

■lapta kullanıldığı gibi elyaf haline getirilerek izolasyon malzemesi 
larak kullanılabilir. Yüksek fırın gazı ise, fırına hava gönderen 

i . 

obaların ısıtılmasından başka, kok fabrikası fırınlarının, haddeiıa- 
m , 

ne tav ocak ve çukurlarının, ısıl işlem fırınlarının ısıtılmasında 

■-ullanılan bir yakıttır. 

Yüksek fırınların ana ürünü mayi maden ise, potalara alı- 

arak ya çelik ocaklarına gönderilir ya da devreden bir şerit üzerin¬ 

de sıralanmış kalıplardan meydana gelmiş döküm makinasmda külçe pik 

elde edilir ve vagonlara alınarak cinsine uygun olarak stoklanır. 

Yüksek Fırında Son Gelişmeler 

Yüksek fırın verimliliği senelere göre artış gösterirken, 

bu artışı doğuran bazı önemli gelişmeler göze çarpmaktadır. Bu geliş¬ 

meleri şöyle özetlemek mümkündür* 



1- Yüksek fırına yüklenen demir cevheri ve kok kalitesinin 

ükseltilmesi, 

2- Demir cevherlerin sinterlenerek yüksek fırın şartlarına 

ıha iyi bir uyura sağlama imkanının çıkması, 

3- Zenginleştirilmiş demir cevherlerinin peletleme yoluyla 

aglorerasyonu ve şarjdaki pelet oranının artışı, 

4- Yüksek fırına gönderilen havanın 125Û°C seviyesine çıka¬ 
rılarak kulisini İması, 

? 5- Kullanılan havanın içindeki oksijen miktarını artırma, 

6- Kullanılan havaya rutubet ilâve etmek, 
|f.i . p.Y'• ' ‘ ‘ . • - 

7- Yüksek tepe basıncı tatbik etmek, 

8- Tüyerlerden Fuel-oil ve diğer yakıtları enjekte etmek. 

-. Bütün bu faktörlerin meydana getirdiği en önemli bir ge¬ 

lişme de yüksek fırınlarda sıvı ham demir tonu başına sarf edilen 

kok miktarının önemli miktarlarda azalması olmuştur (Şekil 2). 

; "if 4 
Gerek kok kalitesinin iyileştirilerek düşük küllü kok kul- 

lanmak ve diğer etkenler sebebiyle az miktarda kok kullanılarak yapı¬ 

lan üretim sonucunda, cüruf miktarında da önemli azalışlar olmuştur. 

• ' - , .*» 

Günümüzdeki büyük kapasiteli, modern işletmecilik uygula¬ 

nan fırınların hemen hemen hepsinde yüksek tepe basıncı (1.2-3.5 
2 o 

kg/cm ) tatbikatıuygulanmakta olup, kullanılan hava da 1250 C ye ka¬ 

dar ısıtılıp, verilmektedir. Pek çok fırında kullanılan havanın 



oksijeni zenginleştirilmekte olup, bilhassa yüksek tepe basıncı kul¬ 

lanan fırınlarda tatbik edilmektedir. Yine pek çok fırında kullanı¬ 

lan havaya 35-40 gr/m^ rutubet ilave edilmektedir# 

Gerek kimyasal bileşim, gerekse yapıları ve fiziksel özel¬ 
likleriyle yüksek fırınlardaki izabelerinin çok elverişli olmaları 
açısından, yüksek fırın şarjında sinter ve pelet oranı gün geçtikçe 
artış kaydetmekte, bazı fırınlarda $ 100 sinter, pelet veya ikisinin 
karışımı kullanılmaktadır. 

Yüksek fırınlarda fuel-oil enjeksiyonu ise son senelerde¬ 

ki önemli gelişmelerden biridir. Günümüzde yüksek fırına tüyerlerden 
10-30 kg/ton ham demir oranında ağır yağ enjekte edilmekte olup, bu 
oran yeni kurulan fırınlarda 30-70 kg*a çıkmaktadır. Kullanılan ağır 

yağların kok yerine geçerliliği ise 1.1-1.3 arasında değiştiği söy¬ 
lenmektedir. 

Çellkhane : 

Çelik, ham demir içinde yüksek oranda mevcut (C), (Si), 
(P), (S) vs. gibi elementleri istenilen ölçüde arıtmak ve gerekli 
alaşım maddelerini ilâve etmek sureti ile üretilmektedir. 



■1 

V 4 

Prensipleri aynı olmakla beraber farklı çelik üretim me- 

odları vardır. Bunların en çok kullanılanları : 

A) Bessemer metodu 

B) Thomas metodu 

C) S i emen s-M art in metodu 
D) Oksijen konverteri (LD) metodudur 

E) Elektrik ile çelik üretme metodları, 

1870 yılından önce çelik küçük potalarda veya yumuşak de- 

miri karbonlaştıran özel metodlarla, az miktarlarda elde edilirdi. 

1856 yılında îngiliz Henry Bessemer tarafından konverter usulü ile 
I çelik üretimi keşfediltikten sonra, üretim artmaya başlamıştır. 1876'- 

da îngiliz Sidney G. Thomas ve Percy C. Gilchrist tarafından bazik 
Bessemer (Thomas) usulü bulunmuş ve bu sahada en'önemli adım atılmış- 
' i " V 
tır. Bu keşifler sayesinde 1870 yılında dünya çelik üretim miktarı 

| 500,000 ton civarında iken, 1880’de 4.000.000 tona, 1900 yılında 
W ■ ■ 

28,000.000 tona yükselmiştir. 

Ancak, 1864 de ilk kez uygulanan Siemena-Martin metodu, it'-' ' 
20,- yüzyılın başlarından itibaren 1970 yılma kadar dünyada en çok 
i; ' "- 'Mr ' ■ 

çelik üretilen metod olarak yerini korumuştur, 
II ■ ■ • . 

‘ ’ . ■ ■ • ‘ • ■ ■ , V ’ • 
Avrupa demir cevherlerinin çoğunda, yüksek oranlarda (P) 

bulunduğundan, Avrupa" da Bazik Bessemer metodu (Thomas) Amerika1 da 
gpv; . ' • 

ise bunun aksine asidik Bessemer metodu daha fazla kullanılmıştır. 



fi Bazik Bessemer metoduna, bu metodu keşfeden şahsın ismine izafeten 
H "Thomas Metodu" denir. Hava üfleyerek çalışan Bessemer metodu bugün 
I oldukça az miktarda kullanılmakta, bunun yerini 23 sene evvel Avus-
JH. : ' ‘ ... .... 

; turya’ da "Linz" ve "Donawitz" İşletmelerinde ilk defa tatbikata ko
nulan "LD-Oksijen Converter" veya "Bazik Oksijen Konverter Metodu" 

; almış bulunmaktadır. Bu metoda Linz ve Donawitz İşletmelerinin ilk 
harflerine izafeten "L-D" metodu denir. L-D metodu ile elde edilen 

f . 
çelik evsafı üstün ve bazik Siemens-Martin çeliğine eşittir. İlk ya
tırım masrafları,1 Siemens-Martin metoduna nazaran $ 30, imalât mas-

■ rafları ise °/° 25 daha azdır. Bu itibarla, LD metodu, bugün çelik 
üretiminde en çok tercih edilen ve devamlı gelişen bir metod olmuş-

; tur. 

20. yüzyılın başlarındı^ tecrübeleri yapılan elektrik ile 

çelik üretme matodları zamanla gelişmiş ve özellikle yatırım masraf

larının SM-ocaklarına nazaran İ° 40-50 daha düşük olması nedeniyle 
elektrik enerjisinin ucuz olduğu ülkelerde büyük ölçüde kullanılmağa 

i 
; başlanmıştır. 1970 yılında 597 milyon ton olan dünya çelik üretimi

nin 23 milyon tonu Thomas, 237 milyon tonu LD-Konverterleri, 228 

milyon tonu SM-ocakları ve 85 milyon tonu elektrik usulü ile üretil

miştir. Atom enerjisinin elektrik üretiminde kullanılması hakkında 

[ yapılan başarılı çalışmalar, elektrik ile çelik üretme metodlarına 
gün geçtikçe daha büyük önem kazandırmaktadır. 



A- Bessemer Metodu : 

Bu metod armut şeklinde devrilebilen ocağa (Konverter); 

tabandan hava veya oksijen ve su buharx ile zenginleştirilmiş hava¬ 
nın sıvı halindeki ham demirin içinden üflenmesi prensibidir. 

Ham demirde (P), (S) yüzdeleri düşük, buna karşılık (Si) 
nisbeten yüksek olduğu zaman Bessemer metodu tercih edilir. Asidik 

usulle çelik üretiminde ganister (bir nevi kum) gibi asit karakter¬ 
li bir katık ilâve edilerek cüruf teşkil edildiği için (P) ve (S) 
elemanları tasfiye edilemez. Pırının özellikle cürufla temas eden 

kısımları, aşınmayı önlemek amacıyla, asit karakterli silika (veya 
benzeri) cins tuğlalarla örülür. 

Yüksek fosforlu ($ 1,5-2) sıcak metalden inşaat demiri, 
hafif profiller, sıcak çekilmiş ve hafif saçlar imalinde yüksek fos¬ 
forlu ($ lf5-2) sıcak metal kullanımına uyum gösteren bir prosesdir. 
Bu prosesin şu nedenlerden uygulama sahası azalmıştır : 

a) îyi kalite cevherlerin fosforu yüksek cevherlerin ye¬ 
rine kallanılması ve fosfor ayırırım yöntemlerin gelişmesi, 

b) Diğer modern yöntemlerle elde edilen çelikle rekabet 
edememesi. 



B- Thomas Metodu : 

Prensip olarak Bessemer metodunun aynı olup, ham demirde 

genel olarak, (P) ve (S) yüksek ve (Si) nisbeten düşük olduğu ve 
özellikle (P) ile (S) ün çok aşağı limitlere tasfiye edilmesi gerek¬ 
tiği takdirde, kullanılan metoddur. Bu metodda ocak, çelik üretimin¬ 

de aşınmayı en az seviyeye indirmek için konverter veya ateşe daya¬ 
nıklı bazik Özellikte tuğlalarla örülür* Cüruf teşkili için de tas¬ 

fiye esnasında fırına, katık maddesi olarak kireçtaşı, yanmış dolo¬ 

mit veya yanmış kireç ilave edilir. 

C- Siemens-Martin Metodu : 

Bu met od ile ilk kez 1864 yılında Fransa' da "Emil" ve 

"Pierre-Martin" tarafından çelik üretilmiştir. İngiltere'de Sir 
William Siemens de ocağın rejeneratif metodla sıcak hava ve yakıt 

kullanılarak çalışmasını icad ettiğinden bu-.metoda "Siemens-Martin" 

metodu adı verilmiştir. 

Siemens-Martin metodunun (bazik) şekli, Thomas usulünden 
sonra kullanılmağa başlandığından başlangıçta, Bessemer usulü kadar 

geniş çapta uygulanamamıştır. Ancak, Siemens-Martin metodu ile her 
türlü ham demiri katı veya ergimiş halde kullanmak $ 100'e kadar 
hurda şarj etmek ve çok daha iyi özelliklerde çelikler elde etmek ka¬ 

bil olduğundan bu usul 1950'ye kadar Bessemer ve Thomas usulünün 

aleyhine olarak çok süratle yayılmıştır. 



Bu fırınlarda şarj malzemesi olarak demir ve çelik hur¬ 

dası, pik, demir cevheri ve kireçtaşı kullanılır* Bu prosesin en 

büyük avantajı verilecek şarj malzemesindeki esnekliğin fırın ta¬ 
rafından kabul edilebilmesidir* 

D- İD - Metodu : 

Konverter tabir edilen ocaklarda sıvı halindeki ham de¬ 

mirin üzerinde $ 99,5 - İ° 99,8 saflıkta oksijen üflenmesi ile çelik 
üretilen metoddur* 

Ham demir içindeki (0), (Si), (Mn) ve (P) ün yanması ile 
oluşan ısı, çeliğin hararetini yükseltmekte ve kireçtaşı, demir cev¬ 

heri veya hurda ile çeliğin soğutulma zorunluluğunu doğurmaktadır* 

Şarj malzemelerinde $ 30 oranına kadar kullanılmasına imkan veren 
bu metod, özellikle yüksek oranda sıvı ham demir ile çalışılan yer¬ 

lerde büyük önem kazanmıştır. Tesis yatırım ve çelik maliyet fiyat¬ 

larının diğer metodlara nazaran çok daha az olması nedeniyle 20 yıl 
içinde dünyada en çok çelik üretilen metod seviyesine ulaşmıştır. 

Bilindiği gibi bazik oksijen konverterleri çok seri çe¬ 
lik üreten tesislerdir. Bessemer ve Thomas konverterlerinin küçük 

kapasite, hurda kullanamama ve seçilmiş ham madde kullanamama ve se¬ 

çilmiş ham madde kullanma mahzurları ile Siemens-Martin fırınlarının 

çelik üretim zamanının uzunluğunun mahzurları ile Siemens-Martin 

fırınlarının çelik üretim zamanının uzunluğunun mahzurlarını ortadan 
■'M’iğ. . 

kaldırması, bu tesislerin günümüzde yaygınlaştığı ve çok büyük bo¬ 

yutlara ulaşmasını sağlamıştır. 



Bazik oksijen konverterlerinin boyutlarının artmasının 
yanısıra bazı teknolojik gelişmeler de uygulanmaktadır* Dünya çelik 

üretiminin artmasına paralel olarak tüketim miktarları da artarak, 

hurda artışı problemi üzerinde düşünceler yoğunlaşmaktadır. Böyle 

olunca, hurda kullanma limiti bulunan B* 0. Konverterlerinde hurda 
kullanma oranının artırılması üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu çalışmalarda : 

a) Ön ısıtılmış hurda kullanılması, 
b) Oksijenle beraber çevresinden fuel-oil enjeksiyonu 

yapılması, 

c) Ferrosilisyum veya silisyum-karbür gibi katı yakıt¬ 

ların kullanılması, 

gibi hususlar sayılabilir. 

Yapılan çalışmalardş, 24-60 gr/dak. 6 numara fuel-oil kul¬ 
lanılması ile, düşük,karbonlu liçelik üretiminde İ° 40 hurda kullanma¬ 
nın mümkün olduğu görülmüştür. 

Ön ısıtma sistemi, katı yakıt ve fuel-oil kullanılması 

ile hurda kullanmanın $ 50 ye çıkacağı iddia edilmektedir. 

Çelik üretiminde oksijenin kullanılması, yalnız B. 0. Kon- 
verterlerine mahsus değildir. Uzun senelerden beri Bessemer konver- 

terlerinde kullanılan havadaki oksijen zenginleştirilmesi ile kapa- 

site artırıcı tedbirlere başvurulmuştur. Bunların yanısıra günümüz¬ 
deki en önemli bir gelişmede Orta Avrupa Ülkelerinde ve bazı 
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| A.B.D. işletmelerinde mevcut Thomas konvert erlerin de yapılmaktadır* 
| Bu gelişmede Thomas konverterlerinde sıvı oksijen kullanılarak, ye- 
I ni bir çelik üretim metodu ortaya atılmış bulunmaktadır* 

OBM veya Q-BOP alttan üflemeli konvertör prosesidir* Thomas çelik 

üretimi yerine bu sistem Batı Avrupa ülkeleri tarafından kullanıl¬ 

maktadır* Daha çok hurda kullanımı imkanı ve daha alçak tesis ola¬ 

rak kurulabilme avantajları vardır. Konvertörlere.yukardan oksijen 

verilmesinde, oksijen üfleme çubuklarına ait kısmın konvertör bina¬ 

larının daha yüksek olmasına icap ettirdiğinden Siemens-Martin kul¬ 

lanan tesislerin Q-BOP'la yenilenmesi bina bakımından daha elverişli 
olabilmektedir. 

Oksijen-konvertörle çelik üretiminde en önemli aşamalar¬ 

dan biri de baca gazlarından toz olma probleminin ekenomik çözümü¬ 

dür. Bu amaçla sulu temizleme, serubber (toz yıkayıcı) ve venturi 
tübleri, elektrostatik filtreler ( kur.u veya ıslak) ve toz filtreler 
kullanılmaktadır. Baca gazının fiziksel ve kimyasal ısı potansiyeli¬ 

ni kullanabilmek üzere muhtelif tip artık ısı kazanları tesis edil- 

mekteysede maliyeti yönünden her işletmede böyle bir uygulamaya gi¬ 
dilmemektedir. 

Oksijen-konvertörlerde LD prosesinin en önemli rakibi 



E- Elektrik île Çelik Üretim Metodları i 

Elektrik enerjisinden faydalanılarak ilk defa 20. yüzyı¬ 

lın başlarında Fransa* da Heroult tarafından elektrik ark fırını ile 

çelik üretilmiştir. 

Bugün büyük ölçüde bazik ark ocaklarında, az miktarda 

ise, asidik ark ocakları ile endüksiyon ocaklarında elektrik ile 

çelik üretilmektedir. 

Ark ocaklarında elektrik enerjisi ark teşekkülü ile ısı¬ 

ya çevrilmekte cürufa, çelik banyoya ve şarj malzemelerine direkt 

veya konveksiyon ile nakledilmektedir. Ocaklar genellikle bazik, na¬ 

diren asidik astar ile çalışmaktadırlar. 

Endüksiyon ocaklarında prensip, bir transformatörün ikin¬ 

ci devresinin şarj malzemelerAtarafmdan çeşekkülüdür. Birinci dev¬ 
reye verilen alternatif akım, ikinci devrede düşük voltajlı fakat 

çok yüksek amperli bir akım teşekkül ettirir ve bu elektrik akımı 

ısıya dönüşür. 

Sinter Tesisatı : 

Sinter tesisleri yüksek fırınlara malzeme hazırlayıcı 

olarak görev yapar ve ünite olarak yüksek fırınlara bağlıdır. 
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Sinter tesisleri, yüksek fırınların anormal çalışmasına 

sebep olan, ince toz halindeki cevherleri basınca tabi tutmaksızın 

ergime derecesi altındaki bir sıcaklıkta ısıtır ve satıhlarını bir¬ 

birine yapıştırarak, onları aglomere eder ve belirli dayanıklılıkta 

bir kütle haline getirir. Bu tesislerin çeşitli tipleri vardır. En 

çok kullanılan "Dwight-Lloyd" sistemidir. 

İşletmelerin, demir cevheri ihtiyacının en önemli kısmı 
Divriği demir cevherlerinden karşılanmaktadır. Yapılan incelemeler¬ 

de görülmüştür ki, yatakta derinlere inildikçe cevherdeki (S) mik¬ 
tarı artmakta ve doğrudan doğruya yüksek fırın şarjına karıştırıla- 

mayacak oranda (S) ihtiva eden bir cevher karakteri arzetmektedir. 

Böyle cevherlerle çalışırken piklerin yüksek kükürtlü olmasını ön¬ 

lemek için fazla bazik cürufla çalışmak zorunda kalınır, bu işe faz¬ 
la miktarda kireç ve kok kaybına ve yüksek fırın veriminin düşmesine 

sebep olur. 

üretim üzerinde ters etkenler yaratan kükürt faktörünü 
ortadan kaldırmak, yığılan toz demir cevherini değerlendirmek ve 

yüksek fırınların çalışmasını kolaylaştırmak amacıyla işletmeler 

bünyesinde sinter tesislerinin de kurulması zorunlu olmuştur. 



DEMİR - ÇELİK SEKTÖRÜ KISA TANIMLANMASI 

Aşağıdaki tanımlar ve tedbirler bugünkü duruma göre yapıl¬ 
maktadır : 

1. Demir - Çelik sektörünün kapsamı : 

Demir cevherinin arıtılmasından başlamak üzere, demir 

ve çeliğin çeşitli metodlarla üretimini, bunların sıcakta ve so¬ 

ğukta (talaş kaldırmadan) şekillendirilerek, çubuk, profil, levha, 
saç, boru tel haline veya çeşitli dövme ve döküm parçaları şekiline 

getirilmelerini ve bunların ısıl işlemleri ile koruyucu maddelerle 
kaplanmaları hallerini kapsamaktadır. 

Sektördeki Sanayi Dalının Tarifi : ' 

Bu sektördeki sayayi dalları, çeşitli ana malların ürün 

veya yarı ürün olarak, üretildiği ve entegre bir tesis içinde ol¬ 

duğu kadar tek başına da çalışabilen ipâlat yerleridir. 

3. Ana Mallar : 

Bir sanayi dalının kuruluş maksadına uygun olarak üretti' 

ği, sektör içi ve sektör dışı kullanılabilen mallardır. 

4. Hammadde : 

Diğer bir sektörün ürün olup, demir-çelik sektörünün 

herhangi bir sanayi dalı ana malının bünyesine giren mallardır. 

Demir-Çelik sektörünün yarı mamulleri ve bazı ahvalde yan ürünle- 
ride bu sektördeki sanayi dallarının hammaddeleri olabilmektedir. 



5. Yardımcı Malzeme ve Yedekler : 

Başka bir sektörün ürün olup Demir-Çelik sektöründe üre¬ 

tim esnasında ana mal bünyesine girmeyecek şekilde tüketilen çeşit- 
li malzeme ile sanayi dalındaki makinelerin onarılmasında kullanı¬ 

lan yedek parçalardır. 

6* Enerji ; 

Bu sektördeki ana malların üretilmesi için sarfedilen 
elektrik enerjisi ile yine aynı maksat için kullanılan gaz, sıvı 

ve katı yakıtlardır. 

7. Çelikler i 

Demir çelik sektörünün bütün ürünlerinin ana mardesi olan 

çelik gerek kimyasal bileşim ve gerekse fiziksel ve mekanik vasıf¬ 
lar bakımından bütün farklılıklar göstermekte ve bu sebeple yüzler¬ 

ce çeşide varan çelik türleri geliştirilmiş bulunmaktadır. Fakat, 

bunların aşağıdaki şekilde üç ana grupta toplanması mümkündür. 

a. Ticari. Kalite Çelikler : 

Büyük üretim ünitelerinde kütle halinde üretilen 

ve kullanıldığı yerlerde mekanik özellikleri esas alman alaşım- 

sız çeliklerdir. 

b. Vasıflı Çelikler : 

Daha ziyade büyük üretim ünitelerinde üretilen ve 

kullanıldığı yerlere mekanik özellikleri yanında kimyasal bileşi¬ 
mi de (toplam alaşım elementleri İ° 5 den azdır.) 

• ... .. • ■ - ‘ . ' • . ' ; . -• ' y v •' v " ' 

c. Özel Çelikler ; 

Daha ziyade küçük üretim ünitelerinde üretilen* ve 
kullanıldığı yerlerde makinik ve fiziksel özellikleri yanında kim¬ 
yasal bileşimleri de esas, alınan, ayrıca gerek üretimde ve • 



jerekse sıcak şekillendirme ve ısıl işlem esnasında itina isteyen ve hf 
fer- • Vv-,. V. . i 
pünye hataları bulunmayan, teslim anında yüzey durumu da göz önüne 
galınan alaşımsız, az alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerdir. 

m 

m 

8. Sektördeki Sanayi Dalları, Ana Mallar, Ana Mal Grupları 
ve Yan Ürünler ; 

Aşağıdaki çizelge sanayi dallarını, her sanayi dalı tarafm- 

ian, üretilen ana malları vermekte ve bunların çok kısa tariflerini 

fkapsamaktadır. 

8.1. DEMİR CEVHERİ İZABE TESİSLERİ : 

• -i 

:4' 

Demir cevherlerinden sıvı ham demir ve çeşitli dömük pik¬ 

elerinin üretildiği tesislerdir. 

8.1.1. Ana Mallar : 

Ti--' 

a. Sıvı Hara Demir : 

Çelik üretimine elverişli olan ve erimiş halde 
(bazen katı halde) çelik üretim tesislerine sevkedilen bir pik türüdür, 

b. Külçe Pikleri : 

Çeşitli tipte kalıplara dökülen ve bileşimleri 
çeşitli özellikte pik döküm parçalar üretimine elverişli olan hematit 
piki, döküm piki, fosforlu pik, tamper'piki v.b. dir. 

8.2. ÇELİK ÜRETİM TESİSLERİ : 

Sıvı ham demir, çelik ve pik purda, ön redüklenmiş pelet 

veya sünger demir veya bunların karışımlarının eritilmek ve metalur- 
jik işlemler uygulamak suretiyle istenilen özellikteki çeliğin üretil¬ 
diği oksijen konventörü, S.M., elektrik ark, endüksiyon ocakları gibi 
tesislerdir. 



8.2.1. Ana Mallar ; 

a. Sıvı Ham Çelik : 

Çelik üretim tesislerinden elde 

edilen ve çelik dökümhanelerinde çelik döküm parçalar, mgot 
veya kontinü döküm tesislerinde alab, blum veya kütük şekline 
dönüştürülen çeliktir. 

b. Çeliğin çeşitli kesitler ve boyutla¬ 

rının kokillere dökülerek kalıplaşması ile elde edilen çelik 

külçeleridir. \:br;lvv 
& 

8.3. İNGÜT VE SLAB İŞLETEN HADDEHANELER : 

Ağır ingotlarm haddelenmesi suretiyle slab ve 
t:.': , 
slabların haddelenmesi suretiyle levha ve rulo levha üreten te¬ 

sislerdir. 

8.3.1. Ana Mallar : 

a. Slab : 

ingotlarm haddelenmesi ile elde 

edilen ve levha üretiminde kullanılan diktörtgen kesitli kalın 

yassı hadde ürünleridir. 



b. Rulo Levha : 

' V::.: , 
Kalınlığı 10 mm den fazla rulo haline 

getirilmiş çelik levhalardır. . ■ 

c. Levha : 

Kalınlığı 4,75 mm. den fazla olan 
yassı hadde ürünleridir. 

8.4. İNGOT VE BLUM İŞLEYEN HADDEHANELER : 

Ağır ingotlarm haddelenme s iyi e blum, bulum veya 

küçük ingotlarm haddelenmesi suretiyle ağır uzun dahhe mamul¬ 
leri üreten tesislerdir. 

8.4.1. Ana Mallar ; 

a. Blum 

I- . 
ingotlarm haddelenmesi veya kontı- 

nü döküm ile elde edilen küçük kenarı en az 140 mm. olan dikdört¬ 

gen veya kare kesitli yarı üründür. 

b. Kütük : 

Kontinü döküm ve külçe döküm yol¬ 

larıyla direkt olarak veya bulmları ve küçük ingotları haddele¬ 

yerek elde edilen en çok 120 x 120 mm% kesitli yarı ürünlerdir. 



DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ TANIMLANMASI 

c. Plâtina : 

Genişliğinen çok 550 ram» kalınlığı 

en az 12 mm„ olan yassı üründür,, 

dc Boru Takozu : -1 

Çelik çekme soru üretim tesislerinde kul 
lanılmak üzere sıcak haddeleme ile elde edilen kare veya dairesel 

kesitli malzemelerdir. 

e. Ağır profiller (orta profiller dahil): j 
■ . i 

Yüksekliği veya uzun kenarları en az 80 mm. olan I, U, GI gibi 
• ■ . . j 

her şekilde profiller, köşebentler ve benzerleridir. ; 

Detilryolu malzemesi : 

Her nevi ray, traver, selet ve ben¬ 

zeri malzemelerdir, 

8.5. KÜTÜK İŞLEYEN HADDEHANELER : 

Kütüklerin sıcak haddelenmesi ile çubuk ve hafif 

profillerin elde edildiği tesislerdir. 



8.5.1«Ana Mallar : 

a. Filmaşin : 

5,5 - 6,35 mm. çapında kangal şek¬ 
linde sarılmış çubuklardır. 

b. Yuvarlak Çubuklar : 

6,0 - 60 mm. çapında ve en çok 12 m. 

boyunda kesilmiş çubuklardır. (60-10 ram. arasında olanları kan¬ 
gal şeklinde olabilir.) 

c. Nervürlü Çubuklar : 

Haddeleme yoluyla yüzeylerinde beton 

‘aderansını artıracak çıkıntılar olan yuvarlak çubuklardır. 

d. Köşeli Çubuklar : 

Kısa kenarı 60 mm.'den küçük olan 

kare, dikdörtgen veya altıgen kesitli çubuklardır. 

e. Hafif Profiller : 

Yüksekliği veya, usun kenarı 80 mm.'- 
den küçük olan î, U gibi her şekilde profiller ve köşebentlerdir. 



8.6. SICAK SAÇ İMAL EDER HADDEHANELER 

Plâtina veya rulo levhaları sıcak olarak hadde¬ 

lemek suretiyle saç imal eden tesislerdir. 

• 8.6.1 oAna Mallar : 

a. Siyah Saç : 

Genişliği 508 mm.* den fazla, kalınlığı 
4,75 mm.'den az olan yüzeyi temizlenmemiş düz veya rolu halinde 
yassı malzemedir. 

b. Dekape Edilmiş Saç : 

I Siyah saçın asit ve kostikle yüzeyi 
i temizlenmiş (dekape edilmiş) şeklidir. 

c*. Boru Bandı : 

'■ - üü ■' •; - ■' ■ ■ 

Genişliği 63 mm. 'den fazla, kalınlığı 

7 mm.'den as, rulo halindeki yassı malzemedir. 

d. . Band ve Şeritler : ™- 

Genişliği 508 mm.'den az olan rulo 
halindeki jrassı malzemedir. 



e. Manyetik Saçlar : 

'Transformatör' gibi elektrik araç¬ 
larında kullanılan özel saçlardır» 

8.7. SOĞUK SAÇ İMAL EDEN HADDEHANELER : 

Sıcak haddelenen rulo saçları soğuk haddeleme 

ile 1,6 mm.’den as kalınlıklarda saç olarak imal eden tesisler¬ 
dir. 

8.7.1. Ana Mallar : 

a. Soğuk Haddelenmiş saç banda ve şerit¬ 

ler : 

Yüzeyi temizlenmiş olarak soğuk had¬ 

delenmiş, kalınlığı 1,6 mm.’den az olan saç band ve şeritlerdir. 

8.8. TENEKE ÜRETİM TESİSLERİ 

Soğuk haddelenmiş rulo veya tabaka şeklindeki 
saç, band ve şeritlerin kalay- ile kaplandığı tesislerdir. 

8.9.1.Ana Mallar : 

7a. Galvanizli düz saç : 

Çinko ile kaplanmış ve kaplama.mik- 
2 tan 580-837 gr./ra olan saçlardır. 



bo Galvanizli Oluklu Saç : 

Çinko ile kaplanmış saçların ol ulu¬ 

landırılmış şeklidir. 

' 80IO. DÖVME YE PRESLEME TESİSLERİ : 

İngot, blum, kütük, çubuk, slab veya levha gibi 
malzemeyi serbest veya, kalıpta döverek veya preslemek suretiyle 

sıcak olarak şekillendiren tesislerdir. . 

1 8.10.1.Ana Mallar : 

a. Serbest dövme parçalar : 

Şahmerdan veya pres altında sıcakta 

serbest olarak şekillendirilmiş parçalardır. .,1:: 

b. Kalıpta Dövme Parçalar : 

Pres veya kalıplı çekişler altında 
belirli şekildeki kalıplar içerisinde sıkıştırılmak suretiyle 
sıcak olarak şekillendirilmiş parçalardır. 

;V.- 8.11. SOĞUK ÇEKME VETEL ÇEKME TESİSLERİ : 

Çelik çubukların, lokma ve haddelerde çekmek 

veya kabuk sıyırmak suretiyle, kesit toleranslarının küçültül- 
düğü tesillere Soğuk çekme ve filmaşinin kesitinin küçültültüğü 

tesislere de Tel çekme tesisleri denir. 



8» 11,1.Ana Mallar : 

a. Soyulmuş Çubuk : 

20 mm.1 den büyük çapta çubukların 

talaş kaldırma yoluyla kesit toleransları küçültülmüş şeklidir. 

b0 Soğuk Çekilmiş- Çubuk î 

40 mmo*den küçük çapta çubukların 

veya filraaşinin lokma ve haddede çekilerek kesit tolaransı küçül¬ 
tülmüş şeklidir. 

c. Sert Teller : 

Belirli matalurjik özellikteki fil- 

maşinierin soğuk çekilmesi ile elde edilen ve yay imalinde kul¬ 
lanılan tellerdir. 

: 

d. Normal Teller : 

Tel imaline elverişli .filraaş ini erin 

soğuk çekilmesi ile elde edilen tellerdir. 

e. Tellerin genellikle çinko ve bazı 

durumlarda bakır alüminyum v.h. gibi metallerle kaplanmış şek- 



8.12. ÇELİK BORU TESİSLERİ : 

Umumiyetle gaz ve sıvı naklinde kullanılmakla 

beraber çeşitli sınaî mamul yapımında da kullanılmak üzere çe¬ 

lik bantları kıvırmak ve kaynak yapmak suretiyle dikişli, veya 

yekpare malzemeden çekmek suretiyle dikişsiz, çelik boru imal 
eden tesislerdir. 

8.12.1..Ana Mallar : 

a. Dikişli su ve gaz boruları : 

Su ve gaz naklinde kullanılan dişli 

veya dişsiz kaynaklı borulardır. (T.S. 301) 

b. Dikişli Sanayi Boruları : 

'V Su ve gaz nakli dışında çeşitli sı¬ 

naî imalâtta kullanılan çok çeşitli kesitlerde olabilen kaynak¬ 

lı borulardır,, 

c. Spiral Borular : 

Bantların sipiral bir şekilde kıvrı¬ 
larak ve kenarları kaynak edilerek veya perçinlenerek imal edi¬ 
len borulardır. 



do Çelik Çekme Boruları : (Dikişsiz -
Borular) 

Som malzemeden ekstrüzyon veya had
deleme suretiyle imal edilen borulardır. 

V 8.13. PİK BORU TESİSLERİ : 

Düşey döküm veya savurma suretiyle erimiş piki 
boru haline getiren tesislerdir, 

8.13.1,Ana Mallar ; 

ac Düşey Dik Borular : 

Erimiş pikin içerisinde maça bulunan 
kalıplara düşey olarak dökülmesi ile imal edilen borulardır, 

b. Savurma Pik Borular : 

Erimiş pikin kolcülere savurmak su

retiyle dökülmesi ile imal edilen borulardır, 

8.14, PİK DÖKÜMHANELERİ : 

Pik demiri ve hurdalarını kupol ocakları veya 
diğer pik izabe ocaklarında eriterek ve,istenilen evsafı sağla

mak için gerekli metalurjik işlemleri uygulayarak kalıplara dök
mek suretiyle şekillendiren tesislerdir. 



8ol4.1»Ana Mallar : 

a. Pik Beküm Parçaları : 

Pik demirinin pik dömümhanelerinde 

kum veya madeni kalıplara dökülerek şekillendirilmiş halidir» 

8»15 o TEMPER VE SFERO DÖKÜMHANELERİ : 

Özel pik demiri, pik ve çelik hurdalarını ku- 
pol veya endüksiyon oçaklarmda eriterek ve gerekli metalur3ik 

işlemleri uygulayarak dökmek suretiyle şekillendiren tesisler¬ 

dir.' , • • 

8.15«1 oAha Mallar : 

a. Temper.Döküm Parçalar : 

Temper döküm piki ve çelik hurda¬ 

larını eritmek suretiyle kalıplara dökülen ve ısı işlemi ile 

kırılganlığı giderilen parçalardır» 
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bo Sfero Döldün Parçalar : 

Eritilmiş pik Ni-Mg alaşımı ilâve¬ 

si ile bünyede mevcut grafitin küreselleştirildiği kırılgan 

olmayan demir döküm parçalarıdır. 

8.16c ÇELİK DÖKÜMHANELER : 

Pik demir ve çelik hurdalarının, bir çelik 

izabe ocağında eritilerek ve istenilen evsafı sağlamak için 

gerekli'metalurjik işlemler uygulanarak çeşitli şekillerde 

kalıplara dökültüğü tesislerdir,, 

8.16d.Ana Fallar ; 

a. Çelik Döküm Parçalar i 

Çelik dökümhanelerinde eritilmiş 
çeliğin kum, madeni veya diğer uygun bir kalıba dökülmesi 
suretiyle şekillendirilmiş parçalardır. 



DEMİR-ÇELÎK SEKTÖRÜNDE PLANLAMA İLKELERİ 

1® BBYP*da İlkeler ve Tedbirler î 

a„ Birçok çelik sanayi dallarında kullanılmayan 

kapasitenin mevcudiyeti ihraç imkânları aramaya zorlamaktadır,» 

Ayrıca nitelik ve fiat bakımından ihraç imkânı olmayan birçok 

demir çelik mamulu için uzun yıllar sürecek bir kullanılmayan 
kapasite problemi ile karşılaşmaktayız« Bu bakımdan sektöre 

yapılacak yatırımlarda son derece dikkatli davranılmam gerek¬ 

mektedir* (BBYP) 



b. 0-10 maden kömürlerinin kül miktarı ve rutubet dere¬ 

celeri dünya standartlarına uydurulacaktır. (BBYP) 

c. Metalur3ik kok*un dünya standartlarına uygun nitelikte 

üretimine çalışılacak ve sanayi ihtiyaçları dışında ısıtma amacı 
ile kullanılması önlenecektir, (BBYP) 

d. Sektörün mamul ve yarı mamul maliyetleri dünya mali¬ 

yetleri seviyesine indirilecek, ve alınması gerekli tedbirler araş¬ 

tırılacaktır. (BBY 

e. Yurt içindeki hurdanın hızla, bir şekilde çel ikhanel er e 
kanal ize edilebilmesini ve gerekirse hurda ithalini, sağlamak üzere 

çalışmalara şimdiden başlanmalıdır. (BBYP) 

2„ IBYP'da İlkeler ve Tedbirler : 

a. Düşük tenordu demir cevherlerimizin değerlendirilmesi 

imkânları üzerinde durulacaktır. (.-BBYP) 
•. . ' . • •. • •’ ' • - 

b. Bu dönemde demir cevheri aramalarına hız veril.irken 
" ■ ■ ’ . I 

işletilmeyen veya rezervine göre mali imkansızlık yüzünden yeteri 

kadar üretim faaliyetinde bulunmayan maden saltalarının üretimleri¬ 

nin artırılması dolayısiyle demir cevheri talebinin iktisadi ölçülej 
içinde öncelikle yurt içinden karşılanması yoluna gidilecektir . ( ÎB' 

ıh 

c. Maden kanunu büyük milli'kuruluşların tesisini ■ sağla-HM 

yacak ve maden sahalarının hareketsiz kalmasını önliyecek tarzda 

yeniden tanzim edilecektir. (İBYP) '* 



d. Madencilik sahasında işletme faaliyetinde bulunan kamu 

kuruluşları özellikle Etibank, maden arama jjftitelerini güçlendire¬ 

cekler ve lüzumlu detayda arama ve teknik çalışmaların yapabilecek 

duruma getireceklerdir. (İBYP) 

e. Türkiye Demir Çelik sanayi kuruluşları arasında gerek¬ 

li koordinasyonun sağlanması, yurt için sanayinin gelişmesi ile 

ilgili teknik ve ekonomik araştırmaların yapılabilmesi demir çelik 

istatistik bilgilerinin toplanması standart ve yayın gibi faali¬ 

yetlerin yürütülmesi için kamu ve özel sektörün katılması ile bir 

"Demir çelik birliği" kurulacaktır. (İBYP) 

f. Sektörün mamul ve yarı mamul maliyetlerinin dünya ma¬ 

liyetleri seviyesine indirilmesi için gerekli tedbirler araştırı¬ 

lacaktır. (İBYP) 

- '' • İ İV' ' " ' . ' > ' ' • & 

3. ÜBYP’da İlkeler ve Tedbirler: 

a. : Türkiye demir çelik işletmeleri demir ve çelik te¬ 

sislerinin ürün, teknoloji ve yer seçiminde gerekli koordinasyonu 

sağlayacak, hammadde, yarı ürün ve nihai ürün alış verişini ras¬ 

yonel bir şekilde koordine edecek şekilde yeniden örgütlendiri¬ 

lecektir. (ÜBYP) (P.948/1) 

b. Kaynakların rasyonel dağıtımı ve ileride doğabilecek 

dar boğazların önceden görülerek giderilmelerini sağlamak üzere 

demir çelik sektöründe Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklığın 

koyduğu aşamalara da uygunluk sağlayacak biçimde bir ana plan 



yapılacaktır. Bu ana plan, demir.çelik sektöründe üret im, tekno¬ 

loji ve verimlilik hedeflerini belirleyecek ve dinamik bir şakla- 

şırala düzenlenecektir. Sektördeki tesislerin bu ana plan çerçeve¬ 

sinde yer alan usun vadeli plânlara göre geliştirilmesi sağlana¬ 
caktır. (ÜBYP P. 948/2) 

ve yer seçimleri demir çelik anahatları çerçevesinde dinamik bir 

metotla programlaştırılacaktır. (P. 948/3) 

faaliyetleri sektörde yapılacak yeni yatırımlardaki yerli imalat 

f. Türkiye çapında mevcut demir çelik üretim kapasitesi¬ 

nin en yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak izleme ve 

uygulama sistemi kurulacaktır. (P.948/6) 

c. Yeni yatırım kararları ve bunlara ait teknoloji, iiriin 

d. Demir çelik sektörünü ilgilendiren üretim teknolojisi, 

ürün ve pazar araştırmaları merkezi bir sistem içinde örgütlendi¬ 

rilecek ve hızlandırılacaktır. (?«, 948/4) 

e. Proje arşivi, çizimi ve imalat programları hazırlama 

payının artırılmasını sağlıyacak biçimce merkezi bir sistem içinde 
geliştirilecektir. (P, 948/5) 

g. Planda öngörülen üretim hedeflerine ulaşabilmek için 

işletmelerde verimliliğin artırıcı yatırımlara öncelik verilecek¬ 

tir. (P. 948/7) 



h. Elektrikli çelik üretim tesislerinde atıl kapasite ya¬ 

ratılmaması için ufak kapasiteli yeni tesislerin kurulması des¬ 

teklenmeyecektir* Butıun yanında hurda ikamesi sağlayıcı ön redük- 

lenmiş cevher kullanan üretim tesisleri teşvik edilecektir» (P. 

948/8) 

i. Bugüne kadar süregelen uygulamada, taş ocakları mevzu¬ 

atına tabi maddelerin aranma kolaylıklarının olmayışı çeşitli 

aksaklıklar yaratmıştır* Üçüncü Plan döneminde metal dışı maden¬ 
lerin aranması ve işletilmesi daha önceki plan dönemlerine oran¬ 

la. ağırlık kazanacağından, bu mâdenlerin tamamının maden kanunun 

kapsamına alınması geciktirilmeden ğerçekleştirilmelidir*(P* 601/1) 

j. Arama ruhsatı verilmesinde işlemler sadeleştirilecektir. 

Ruhsat spekülasyonunun önlenmesi için arama, ruhsatları mali ve 

teknik teminata bağlanacaktır. Arama dönemindeki çalışmalar bir 
: W- . 

programa göre yürütülecek ve ‘kontrol edilecektir. Arama ruhsatı 

verilmesinde madenler gruplaştırılacak, işletme şartnamesi ülke 

ekonomisine ve maden potansiyeline göre ilgili bakanlıkça değiş¬ 

tirilebilecektir. (P. 601/2) 

k. Maden Dairesinin, ülkenin uzun dönemli maden politika- 
sını ortaya koyaix, uluslararası maden piyasa etüdlerini ve tekno- 

lojik gelişmeleri izleyen etkin ve verimli çalışır bir örgüt ha¬ 
line getirilmesi esastır. İlk aşamada maden dairesinin madencile¬ 
re teknik yardım sağlar düzeye getirilmesine çalışılacaktır. 
(P* 601/4) ' 



ı. Madenciliğin finansmanında karşılaşılan güçlükleri 
ve eksiklikleri ortadan kaldırabilmek ve maden yatırım projeleri¬ 

nin geliştirilmesi amacıyla bir maden bankası kurulması sağlana¬ 

caktır,, (P. 601/5) 

m. İthal ve ihraç malı madenlerin kalite ve miktar kont¬ 

rolü etkinleştirilecek, bu yolla ekonominin uğradığı kayıplar ön¬ 

lenecektir. (P. 601/6) 

n. Ham cevher yerine konsantre veya daha ileri aşamada 

zenginleştirilmiş maden ihracatı .artırılacaktır, (P„ 601/7) 

o. Maden teknik Arama Enstitüsü petrol dışındaki tüm 

kamu maden aramalarının prospeksiyon, detay arama, rezerv tesbi— 

ti ve teknolojik çalışma safhalarındaki faaliyetlerini, işletmeye 

elverişli maden bulmak yönünde geliştirerek, rezervi tesbit edil¬ 

miş madenlerin ekonomik ve teknik maden işletme projelerini hazır¬ 

lamak ilkesini esas alacaktır. Diğer kamu kuruluşları ise ancak 

kendi işletmelerinin gerektirdiği aramalarla yıllık programlarda 
yer alacak diğer maden aramalarını yapacaklardır. Maden sanayiinde . 

uzun dönemli hedeflere ulaşabilmek için, maden Teknik Arama Ensti¬ 

tüsü içinde teknolpjik araştırma İlimlerinin kurulması ve geliş¬ 
tirilmesi çalışmaları hızlandırılacak, teknolojik araştırmaların 

maden aramalarına paralelliği' sağlanacaktır. (P, 601/8) 

p. Sanayileşme ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişki¬ 
lerimiz yönünden usun dönemde rekabet edici ürünlerin hammadde 
•olanakları belirlenecektir. Bu.konuda Üçüncü Planın ilk yıllarında; 



aramalar hızlandırılacak bu' çalışmalar, sanayinin uzun dönemdeki 

ihtiyaçlarını karşılama hedefine yöneltilecektir, (p. 601/9) 

r, Kamu demir madenciliği Etibankta toplanacaktır, Bu. 

şekilde Divriği demir yataklarında, demir dışındaki diğer mine¬ 

rallerin de değerlendirilmesi sağlanacaktır. {p. 601/10) 

s. Bilinen maden rezervlerinin geliştirilmesi işletme¬ 

ciliğin milli kalması temel ilke olacak, kaynakların israf edil¬ 

meden en uygun biçimde değerlendirilmesi sağlanacaktır, (p. 601/11) 

t. Doğal kaynakların işletilmesinde, tükenebil iriik özel¬ 

liği ve teknolojik gelişmeler gözönünde tutularak, rezervlerin 

değerlendirilmesinde optimum yararlanma ilkesine uyulması.sağla¬ 

nacaktır. (p„ 601/14) 

ÜBYP Dönemindeki Programlarda Demir Çelik Sektörü Tedbirleri: 

4. 1973 Yılı Programında Tedbirler: 

a. İmalat sanayinde teknolojik araştırmaları ve yerli 
teknoloji üretimini geliştirmek amacıyla projecilik, dizayn gib.i 

mühendislik hizmetleri teşvik edilecek ve bunları üreten kuruluş¬ 

ların yabancı kuruluşlar karşısında rekabet edebilir bir düzeye 

gelmelerine olanak hazırlamak üzere yatırımların mühendislik hiz¬ 

metlerinin ihalelerinde, hizmetin gerektirdiği kalite ve süreden 

vazgeçmemek şartıyla, yerli kuruluşlara öncelik verilecektir. Bu 

hususlarla ilgili mevzuat hazırlanacaktır. Ayrıca, Demir Çelik 



Metalürji, Petrokimya, gübre, kağıt ve çimento sanayilerinde ve 

MKEK'da araştırma ve geliştirme ünitelerinin işletme bünyesinde 

kuruluş gelişmesini kolaylaştıracak tedbirler alınacaktır. 

(p. 271/2) 

b. İthal edilen teknolojilerden ilgili üretim dalındaki 

diğer işletmelerinde yararlanması olanakları araştırılarak, benzer 

teknoloji kullanan farklı patentler ithalinden ve lisans sözleş¬ 

melerinden ihracatı önleyici ve sınırlandırıcı hükümlerden kaçı¬ 

nılacaktır. (p. 271/4) 

c. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri demir ve çelik tesis¬ 
lerinin ürün, teknoloji ve yer seçiminde koordinasyonunu sağlamak, 

ham madde, yarı ürün ve nihai ürün alış verişini etkin bir biçimde 

koordine etmek üzere yeniden örgütlendirilecektir. (271/44) 

d. Madenciliğin finansmanında karşılaşılan güçlükleri 

ve eksiklikleri ortadan kaldırabilmek ve maden yatırım projeleri¬ 

nin geliştirilmesi amacıyla bir maden bankasının kurulmasını sağ¬ 

lamak üzere gerekli hazırlıklar yapılacaktır. Banka, maden arama, 

işletme, zenginleştirme ve ticaretini/finanse etme görevlerini üs¬ 

lenecek ve bunun için gerekli risk ve geliştirme fonlarıyla dona¬ 

tılacaktır. (P. 238/I) 

e.. Taşocakları mevzuatı kapsamına giren maddelerden ma¬ 
dencilik sektörü hedefleri açısından maden kanunu kapsamına alına¬ 

cak., diğerleri içiri•Taşocaldarı nizamnamesi yerine yeni kanun 
getirilecektir. (P. 238/2) ' 



f. Arama ruhsatı verilmesinde işlemler sadeleştirilecek¬ 

tir,, Ruhsat spesifikasyonunun önlenmesi için arama ruhsatları mali, 

ve teknik teminata bağlanacak, arama dönemindeki çalışmalar bir 

programa göre yürütülecek va kontrol edilecektir„ Arama ruhsatı 

verilmesinde madenler gruplandırılacak, işletme şartnamesi ülke 

ekonomisine ve maden potansiyeline göre ilgili Bakanlıkça değiş¬ 

tirilebilecektir.,, (p. 238/3) 

g. Arama ruhsatları, kamu kesiminde esas olarak MTA 

Enstitüsüne verilecek, diğer kamu kuruluşları ancak kendi işlet¬ 

melerinin gerektirdiği aramalarla yıllık yatırım programlarında 

öngörülen diğer maden aramalarını yapacaklardır. (p. 238/4) 

h. Maden Dairesi, ülkenin usun dönemli maden politikası¬ 

nı ortaya koyan, uluslararası maden piyasa etüdlerini ve teknoloji 

gelişmeleri izleyen etkin ve verimli çalışır bir örgüt haline ge¬ 

tirilecektir* Maden Dairesi, madencilere teknik yardım sağlar dü¬ 

zeye getirilirken maden aramalarının önceliklere göre düzenlenmesi 

ve bilinen maden rezervlerinin hızla geliştirilmesi önemle ele 

alınacaktır. Maden Dairesinin, doğal kaynakların israf edilmeleri 

yurt ihtiyaçlarına ve ulusal yararlara en uy'gün; biçimde değerlen¬ 

dirilmesini- gerçekleştirecek şekilde çalışması sağlanacaktır. Ma¬ 
den arama ruhsatlı sahaların kontrolü bir programa göre .yapılacak¬ 

tır, Arama ruhsatı talepleri, sınırlandırılacak bir süre içinde 

değerlendirilecek ve işletme ruhsatlı sahalarda her 3 yılda bir 



arama gereklerini ortaya koyan bir rezerv bilgisi raporunu hazır¬ 

layacaktır. Maden Dairesi bölge örgütlerini geniş çapta kuracak 
ve sorumluluklarını artıracaktır. Maden Dairesi maden ihracatı 

jk ve gözetme şirketlerinin faaliyetlerini izliyecektir. (p* .238/5) 

h. Maden etiid ve aramalarında maden yataklarının yoğun 

olduğu sınırlı bölgelerin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılması 
amacını, güden maden arama projelerine öncelik verilecektir, (p,238// 

j. Maden ve metal sanayilerinin uzun dönemli kalkınma 

hedeflerine uygun teknolojik araştırma ihtiyacını ve bu ihtiyacı, 

karşılama yollarını kapsayan bir "Maden ve Metalürji Teknolojik 

Araştırma Master Planı” çalışması yapılacaktır, (p. 238/8) 

5. 1974 Yılı Programında Tedbirler: 

[/'■' /',■/■’/./■■■ • ■ ' ■ ;" / : ..9 , - ■' ,. '• 
a. Sanayideki önemleri ve/bünyelerine girdikleri maila- 

I -V- ' v® %: ■. ■ 
y • ■ .. • ■' • ' ‘fp j - ... 

rm ihraç potansiyelleri dikkate alınarak temel mal ve hizmetler 

bir öncelik sırasına göre yeniden belirlenecektir. Bu malların iç 

fiyatları ile uluslararası fiyatları karşılaştırılarak aradaki 
farkları gidermek üzere gerekli çalışmalar yapılacaktır, (p. 286/1) 

b. İmalat sanayiinde teknolojik araştırmaları ve yerli 

teknoloji üretimini geliştirmek amacıyla projeeilik, dizayn gibi 
mühendisii i: hizmetleri özendirilecek ve bunları üreten kuruluşların 

yabancı kuruluşlar karşısında yarışabilir bir düzeye gelmelerine 
olanak hazırlamak üzere yatırımların mühendislik hizmetlerinin ihnP 

1 el erinde, hizmetin gerektirdiği kalite -İre süreden vazgeçmemek 
şartıyla, yerli kuruluşlara öncelik verilecektir. Bu hususlarla 

ilgili mevzuat hazırlanacaktır• (p. 286/2) 



c. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri demir ve çelik te¬ 
lhislerinin ürün, teknoloji ve yer seçiminde koordinasyonunu sağ¬ 

lamak, hammadde, yarı ürün ve nihai ürün alış verişini etkin bir 

'biçimde koordine etmek üzere yeniden örgütlendirilecektir, (p.286/25) 

d. Sanayi've Teknoloji Bakanlığına bağlı kuruluşların 

elindeki raakina ve imalat kapasitelerinin tam ve verimli kullanıl¬ 

masını sağlayacak teknik ve idari düzenlemelerin esaslarını sap¬ 

tamak için Bakanlıkça bir çalışma yapılacaktır, (p, 286/26) 

e. İmalat sanayi tesislerinin kapasitelerinin tespiti ve 

bunun sürekli olarak izlenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 

kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapılarak sağlanacaktır, 
(p. 286/38) 

f. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında belirlenen Maden 
reformu hedefleri açısından MADEN KANUNUN1 da '• yapılması gerekli olan 

[yeniden düzenlemenin t amaml anma s xna.:. cal ı ş ıl a cakt ır, 

g. Taşocakları mevzuatı kapsamına giren maddelerden ma¬ 

dencilik sektörü hedefleri açısından Maden Kanunu kapsamına alın¬ 

ması gerekenler bu kanun kapsamına alınacak, diğerleri için Taş.ocak¬ 
ları nizamnamesi yerine yeni kanun getirilecektir, (p, 247/21) 



h. Madenciliğin finansmanında karşılaşılan güçlüklerin 

ve eksikliklerin ortadan kaldırılması ve maden yatırım projeleri¬ 

nin geliştirilmesi amacıyla bir maden bankasının kurulmasını sağ- 
i k • 

lamak üzere gerekli hazırlıklar yapılacaktır,, Banka, maden arama, 
işletme, zenginleştirme işlemlerini sektörün özelliğine uygun ola¬ 

rak finanse etme görevlerini üslenecek biçimde donatılacaktır. 
(p. 247/3) 

i. Maden ve metal sanayilerinin uzun dönemli kalkınma 

hedeflerine uygun teknolojik araştırma ihtiyacını ve bu ihtiyacı 

karşılama yollarını kapsıyan bir "Maden ve Metalürji Teknolojik 

Araştırma Master Planı" çalışması yapılacaktır. (p„ 247/4) 

jo Sanayileşme ve AST ile ilişkilerimiz yönünden uzun 

dönemde rekabet edebilecek ürünler için "Ham Madde Arz Planı" ha¬ 
zırlanacaktır. (p„ 247/5) 

il 
: '• ■•■■■■-. ... • . • . 'iğiz ' - ■ ' 

k*- Yakıt ihtiyacının karşılanması için kamu ve özci ku¬ 
ruluşların' mahalli kömür kaynakları ve üretim olanakları incele¬ 

necek ve üretimin artırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. 
(p. 247/7/ 

1. Teknik ve ekonomik koşulların hızla, değişmesi ile 
ekonomik olmayan pek çok yeraltı kaynaklarının ekonomik olarak üre- 

tebilme olanaklai’inın doğduğu dikkate alınarak, önceden üzerinde 

çalışılmış ekonomik olmayan projeler yeni teknik ve ekonomik koşul- 
r Lar altında yeniden değerlendirilecektir. (p„ 247/iO) ■ ■— 



6. 1975 Yılı Programında Tedbirler : 

1975 yılı programında bulunan demir çelik üretim tah¬ 

mini tablo 17, talep tahmini tablo 18, ithalat1 tahmini tablo 19, 

ihracat tahmini ise tablo 20 ile verilmiştir. 

1975 yılı programına göre getirilen bu sektörle ilgili 

politika ve tedbirler şeyledir: 

_ a. Bu çerçeve içinde MTA enstitüsünün, havada arama 

araçları dahil, bütün modern araçlardan yararlandırılması gerek¬ 

mektedir. 1975 yılında petrol, demir, kömür ve fosfat aramaları 

maden aramaları içinde en çok ağırlık verilenler olacaktır. 

(p. 221) 

ğğk ' b. Sanayileşmenin önde ge|!en temel hammaddesi olan de¬ 
mirin önemf bu günkü dünya konjonktürü içinde daha da artmıştır. 

1975 yılında 3*5-4 milyon ton dolayında olacağı hesaplanan de- 
mir cevheri talebinin 1980 lerde 15 tiılyon ton dolayında olması 

beklenmektedir. Bilumum ülke kaynakları geciktirilmeden işletils 

bile 1980'lerde önemli miktarlarda cevher ithal gereği doğacaktı 

Bu bakımdan Divriği ve Haşan Çelebi’de süregelmekte olan demir 

aramalarının en kısa zamanda üretime dönüştürülmesi hedef alın¬ 

mıştır. (p. 222) 



e. Kömür arama, üretim ve kömür teknolojisinin geliş¬ 

tirilmesi ile ilgili bütün olanakların bu alanda bir atılım yap¬ 

mak üzere gözden geçirilmesi gerek&sktedir, Bu çalışma, yasal 

çerçeve, örgüt ve teknik donatım gereklerinin bir bütün olarak 

ve birbirini tamamlayacak biçimde, kömür kaynaklarımızın değer¬ 

lendirilmesi hedefine yöneltilmesi ve çalışmaların "hızlandı¬ 

rılmış uygulama" anlayışı içinde yürütülmesi öngörülmüştür. 

(P. 224) 

d. Metalürji sanayiinde ve özellikle demir çelik sana¬ 

yiinde ki gelişim kok talebini artırmaktadır. Anoak sınırlı olan 

dünya taşkömürü rezervi, talebi zor karşılar bir duruma gelmiş¬ 

tir. Bu durum taş kömürü fiatlarını artırırken daha geniş rezer¬ 

vi olan linyitin bu sanayilerde kullanılabilirliğinin araştırıl¬ 

masına devam edilmektedir. (p. 325) 

e. Maden ithalatı 1975 yılında ÜBYP'ın ilk iki yılındaki 

düzeyinin de üzerine çıkarak $ 25,^yoranında bir artış göstere- 
' • c; . * 

bilecektir, ithalat artışının bu düzeye çıkmasına fosfat ve TAŞ 

EDMÜBÜ talebindeki büyük artış neden olmaktadır..., öte yandan 
1975 yılında işletmeye açılacak olan İskenderun Demir Çelik te¬ 
sislerinin taşkömürü talebinin büyük bir oranı ithalatla karşı¬ 
lanacaktır i#(p. 350) 

fc Devam eden yatırıra projelerinin öngörülen sürelerde 

gerçekleştirilmesi ve oze7Q iki e Önemli projelerde ortaya çıkan 

sorunların ve dar boğazların Öncelikle giderilmesi, (p, 238/1) 



g. ' Sanayileşmenin gerektirdiği ve çeşitli alt sektör^ 
lerdeki gelişmeyi etkileyici nitelilcteki temel malların üretimini 

sağlayan projelerin öncelikle ele alınması (p* 238/2) 

h. Ekonomide gerekli istikrarın sağlanması açısından önem¬ 
li etkileri olabilecek üretime yönelen projelerin öngörülen süre¬ 

lerde bitirilmesi, (p, 238/3) 

i. Ham cevher yerine konsantre veya daha eleri aşamada, 

zenginleştirilmiş maden ihracatının artırılması (ÜBYP'nın 601/7 
Prog.da zikredildiği gibi) tedbirleri geliştirilirken ham cevher 
ihracatı yasaklanmadan önce ayrıntılı dış pazar incelemeleri ya¬ 

pılacak, uygulamaya geçiş tarihleri ham cevherden konsantrasyona 
ya da daha ileri aşamada zenginleştirmeye geçiş için tesis kurul¬ 
ma süreleri ile uyumlu olarak saptanacaktır, (p. 352/14)* 

j. Sanayinin taşkömürü talebinin karşılanmasında giderek 
artan güçlükleri önliyebilmek amacıyla, linyitin bu alanda kulla¬ 
nılma olanakları ve koşulları araştırlacak, diğer ülkelerdeki 

gelişmeler de incelenerek hazırlanacak rapor Devlet Planlama Teş¬ 
kilâtına gönderilecektir, (p. 352/15) 

k. Derain-Çelik ürütiminde 1975 yılında İskenderun demin- 
-â t/ ■ ' ■ ■■*' 

çelik tesislerinip üretime başlama nedeniyle 1975 yılında sıra, 
ile tesisin kok fırınları, yüksek fırınlar, çelikhane ve hadde 



üniteleri üretime başlıyacaklardır. Demir-çelik ithalâtında 
bir yıl önceye göre azalma beklenirken çelik boru ihracatında 
artış olacağı, böylece bu sektörün ihracatının yükseleceği tah¬ 
min edilmektedir, (p. 389) 

1, Türkiye demir-çelik işletmeleri demir ve çelik tesis¬ 
lerinin ürün, teknoloji ve yer seçiminde koordinasyonu sağlamak, 
ham madde, yarı ürün ve nihaî ürün alış verişini etkin bir bi¬ 

çimde koordine etmek üzere yeniden örgütlendirilecektir, (p. 
405/18) 

m. İmalât sanayii tesislerinin saptanması ve bunun sü¬ 
rekli olarak izlenmesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Kamu 
ve özel Kuruluşlarla işbirliği yapılarak sağlanacaktır, (p. 
405/2?) , 

n. Koklaşabilir kömür kaynaklarımızın metalurjik kok ih¬ 

tiyacını karşılamaya yöneltilmesine ilişkin çalışmalar kesinti¬ 
siz sürdürülecektir, (p. 416/10) 

Ancak bütün bu tedbirlerin alınması için UTLT’ce ya¬ 

pılan önerilerin büyük bir bölümü dikkate alınmamış ve uygulan¬ 
mamıştır. Bu nedenle, önemli darboğazlar ve sorunlar ortaya çık- 

■, . ■■ 1 .. ... 

mıştır. i 
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