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ASRIN İŞADAMLARI DERNEĞİ 

AR-GE RAPORU 

R. NO:   67 

R. TARİHİ:  20.08.2019 

Gündem: Özel sektörün dış borcu, British Steel'in Satın alınması, Kaz dağları sorunu 

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı 

TCMB verilerine göre;  haziranda, 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun 

vadeli kredi borcu 7,8 milyar dolar azalarak 201,7 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari 

krediler hariç) 3 milyar dolar gerileyerek 12,4 milyar dolara düştü. 

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında; 

 Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılsonuna göre bankaların kredi 

biçimindeki borçlanmaları 5,1 milyar dolar azaldı.  

 Tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 912 milyon dolar artışla 29,5 milyar dolara 

yükseldi.  

 Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2 milyar 

dolar azaldı, Tahvil stoku 545 milyon dolar düşüşle 3,7 milyar dolara geriledi. 

 Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 890 

milyon dolar azaldı, tahvil stoku ise 474 milyon dolar artarak 6,9 milyar dolara yükseldi. 

 Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2018 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki 

borçlanmaları 1,7 milyar dolar azalışla 7,7 milyar dolar, finansal olmayan kuruluşların kredi 

biçimindeki borçlanmaları da 431 milyon dolar azalışla 2,9 milyar dolar düzeyinde 

gerçekleşti.  

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 59,5 milyar dolar  

 

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, haziran sonu itibarıyla kalan vadeye göre 

incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 59,5 milyar dolar 

tutarında olduğu görülüyor. 

OYAK, İngiliz çelik şirketi British Steel'i satın alıyor 

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), British Steel'i satın almak için İngiliz çelik şirketiyle ön 

anlaşmaya vardı. OYAK'tan yapılan açıklamada, bu yılın sonuna kadar şirketin devralınmasının 

planlandığı belirtildi. 

OYAK'ın sahibi olduğu Ataer Holding, Mayıs ayında iflas eden British Steel'le görüşmeler yürütüyordu. 

British Steel, 3 bin kişinin çalıştığı Scunthorpe çelik fabrikasının da sahibi. 

Şirketin İngiltere'nin kuzeybatısındaki Teesside'da da 800 çalışanı olan bir fabrikası bulunuyor. 

Ataer Holding ise Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi Erdemir'in de yüzde 49,3'ünün sahibi. 

OYAK-British Steel anlaşması hakkında neler biliniyor? 

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim 

faaliyetleri bulunan British Steel'i satın almak için İngiliz çelik şirketiyle ön anlaşmaya vardı. 

OYAK'tan yapılan açıklamada, "İngiltere'nin 150 yıllık köklü çelik şirketi" British Steel'in yılda 4,5 

milyon ton ham çelik üretim kapasitesi olduğu belirtildi. 
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Ön anlaşmanın 4 başlığı: 

1. British Steel ne zaman kuruldu, şirkette kaç kişi çalışıyor? 

British Steel, 1967'de İngiltere'nin Scunthorpe kentinde kuruldu. 

Şirketin ürettiği malzemeleri arasında yüksek kalite tren rayları ve filmaşin de var. 

British Steel, Londra'da Heathrow Havalimanı ve Olimpiyat Stadyumu projelerini de üstlenmişti. 

İngiltere ve Avrupa'daki tren hatlarının yapımını gerçekleştiren ana firmalardan. 

1999 yılında British Steel ve Hollanda merkezli çelik şirketi Koninklijke Hoogovens'ın birleşmesiyle 

Corus adındaki şirket kurulmuştu. 

2007 yılında ise Avrupa'nın ikinci büyük çelik üreticisi olan Tata Steel, Corus'u satın aldı. 

Corus, 2010 yılında Tata Steel markası altında yeniden yapılandı. 

1 Haziran 2016 yılında da aile yatırım şirketi Greybull Capital, Tata Steel'i nominal olarak sadece 1 

sterline satın alarak şirketin adını yeniden British Steel'e çevirdi. 

Ancak Mayıs ayında Greybull Capital, British Steel'in operasyonlarına devam etmesi için gerekli 

fonlamayı sağlayamayınca şirket zorunlu tasfiye sürecine girdi. 

Mayıs ayında British Steel'in kontrolü resmen İngiltere İflas Kurumu'nun görevlendirdiği memura 

verildi, British Steel'in yönetimini bir alıcı bulunana dek denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young 

üstlendi. 

Habere göre British Steel 1,2 milyar dolarlık bir operasyon yürütüyor. 

Şirketin çoğu İngiltere'de olmak üzere 5 bin işçisi var. Tedarik zincirlerinde ise yaklaşık 20 bin kişi 

çalışıyor. 

2. British Steel neden tasfiye sürecine girdi? 

 2016'da Brexit referandumundan sonra özellikle Avrupalı müşterilerinin talepleri düştü.  

 Çin'in ucuza çelik ihraç etmesi,  

 İngiliz Sterlini'nin Brexit referandumu sonrası değer kaybetmesi, ham maddelerin maliyetini 

yükseltmesi.  

 Enerji fiyatlarının artışı. 

3. OYAK, British Steel'i neden satın almak istiyor? 

OYAK, kararın gerekçesini "bölgesel büyüme hedefi" olarak gösterdi. 

İngiliz hükümeti de daha önce yaptığı açıklamada olası alıcı için 300 milyon sterlinlik bir yardım 

paketi vermeye hazır olduğunu açıklamıştı. 

Ataer Holding, Türkiye'nin en büyük çelik üreticisi Erdemir'in yüzde 49,3'ünün sahibi. 

4. İngiltere ön anlaşmaya nasıl tepki verdi? 

İngiltere Çelik Sanayisi Ticaret Birliği de ön anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını aktardı. 

 

İronik bir hikaye: Oyak Grubu'nun British Steel'i satın alması 
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Ticaret savaşların en belirgin göstergelerindin birisi yaşanıyor.  

Türkler de İngiliz şirketini kurtarmaya çalışıyor. 

Kraliçe Viktorya günlerinde tüm dünyanın çeliğinin %40’ını tek başına üreten Britanya’dan bugünlere 

gelinmesi. British Steel’in büyük zararının Greybull Capital adlı vulture fund / akbaba fon görünümlü 

fona sadece 1 pound karşılığında devredilmesi ve sorunun günden güne büyümeye devam etmesi. 

OYAK farkı ne olacak?  

- En büyük fark finansal yatırımcı ile stratejik yatırımcı farkı olacak.  

- Finansman şirketi yerine yatırımcı şirket satın alıyor.  

- OYAK şirketi değil varlıkları alacak. Dolayısıyla Oyak finansal borçları ya da şirket taahhütlerini 

üstlenmeyecek. Sıfırdan bir kurulu kapasite ve varlıklar bütününü alacak. Hisse devri 

olmayacak. 

- Benzer ürünlerle piyasaya açılmaya çalışan iki şirket değil, farklı ürünlerle birbirini 

tamamlayan şirketler olacak. 

- BS şu an mevcut kapasitesi olan yıllık 4,5 milyon tonun sadece yarısını üretir vaziyette. 

Hızlanma imkanı var. 

- İngiliz finansal sisteminin sağlayacağı fonlar ile yapılacak bir alım da olduğu takdirde yabancı 

kaynaklar ile yerli bir varlık edinilmiş olacak.  

- Benzerleri arasında en yüksek FAVÖK marjı ile çalışan grup eğer yüksek karlılık ve verimlilik 

huyunu bu şirkete de geçirirse çok önemli bir iştirak edinmiş olacak. 

KAZ DAĞLARI SORUNU. 

Bazı bilgiler: Maden ocağı, Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzağında bulunuyor. Sahada 195 bin değil, 13 

bin 400 ağaç kesildi. Ruhsatı veren Çanakkale Belediyesi.  

Dünya Altın Konseyi verilerine göre dünyada en büyük altın rezervi;  

o 8 bin 407 ton ile ABD'de birinci.  

o 3 bin 483 ton ile Almanya ikinci.  

o Türkiye ise 506 ton altın rezervi ile 11. sırada yer alıyor.  

Almanlar, kendi ülkeleri dışındaki altın üretimini engellemeye çalışıyor. Bölgede Kanada şirketinin 

arama yapması söz konusu olunca, Almanlar devreye giriyor. Bergama'daki protestolarda da 

Almanların parmağı çıkmıştı. Çanakkale'deki eylemlerden maksadın yatırımcıyı engellemek olduğu 

yorumları var.  

Çanakkale, Almanya'nın Osnabrück şehri ile kardeş şehir. 

RUHSAT 

Bugün Çanakkale'de 8 bölgede maden arama, 11 farklı bölgede kömür, 40'ın üzerinde ise mermer 

ocağı çalıştırılmaktadır.  

NİYE KARŞI ÇIKILIYOR? 

İddialar; Ormanlar talan ediliyor, Atikhisar Barajı'na zarar verme riski bulunuyor.  

O YER KAZ DAĞLARINDA MI? 

Kaz Dağlarına 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 

 

https://www.ahaber.com.tr/index/kaz-daglari
https://www.ahaber.com.tr/index/almanya
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195 BİN AĞAÇ KESİLDİ Mİ? 

Bakanlık, yaptığı açıklamada kesilen ağaç sayısının 13 bin 400 olduğu duyurdu.  

SİYANÜR KULLANILIYOR MU? 

Kirazlı projesi kapsamında siyanürün kullanılacağı herhangi bir alan kesinlikle su havzası içinde 

değildir. Sızdırmazlığı sağlanmış, bütün dünya standartlarında tedbirlerin alınmış olduğu bu alan, 

Atikhisar Barajı havzası sınırlarının dışında kalacak şekilde konumlandırılmış. 

MADENİN SÜRESİ NE KADAR? 

Maden işletilmeye başladıktan altı sene sonra kapatılacak. 

NE KADAR ALTIN VAR? 

Doğu Biga Madencilik sitesinde bölgede 16 ton altın, 108 ton gümüş üretimi planlandığı ifade ediliyor. 

Yatırım maliyeti ise 168 milyon dolar... Türkiye'nin kazanacağı muhtemel para da 170 milyon dolar 

civarında. 

 

Alamas Gold'un CEO'su John Mccluskey ise daha ilk kazılarda 93 ton altın rezervine ulaştıklarını 

söylüyor. Bunun piyasa değeri 4 milyar doların üzerinde... 

ÇEVRE HESAP EDİLMİYOR MU? 

Devlet, planlamasını madenin zenginlik durumuna göre değerlendiriyor. Yerin üstü ile yerin 

altındakini karşılaştırıyor. Hangisi daha kazançlı ise ona göre hareket ediliyor. 

İKİNCİ OVACIK VAKASI MI? 

Necip Hablemitoğlu da 'Türkiye'de çok ciddi bir altın rezervi var ve Almanya bunun çıkartılmasını 

istemiyor. Bunu engellemek için de Türkiye'de sözde çevreci hareketleri finanse ediyor' demişti. 

Akın İpek, 2005'te 44.5 milyon dolar gibi komik bir bedelle yıllık 8.3 milyar dolar gelir getiren Ovacık 

madenlerini satın aldı. Bergama'daki çevre eylemleri ondan sonra bitti.  

CHP'LİLER YİNE ÖN SAFTA 

Maden önündeki sözde çevre eylemine CHP'li vekiller Muharrem Erkek, Orhan Sarıbal, Veli Ağbaba, 

Özgür Ceylan, Gamze Taşcıer ile Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan da destek verdi. 

Oysa bölgeyi SİT alanından çıkaran belgeyi Mimarlar Odası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İclal Sema 

Dinçer ile Seniz Atik imzalamıştı. Atik, CHP'den milletvekili adayı olmuştu. 

18 YILDA 302 TON ALTIN ÜRETİLDİ 

Türkiye 506 ton altın rezerviyle dünyada 11'inci. Birçok ilde yatak var. Ancak 13 madende üretim 

yapılıyor. Yıllık çıkarılan miktar 27 ton. 2019 yılında da bu üretimin yaklaşık 33 ton olması 

hedefleniyor. Kesintisiz 2001 yılından 2018 yılına kadarki 18 yıllık süreçte ise Türkiye'de 302 tonluk 

altın üretimi yapıldı. 

https://www.ahaber.com.tr/index/akin-ipek

