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Hammaddeye sahip ol
adenciliğin önemini
mak
veya onu sadece ham
kavramakla sana
madde olarak gelişmiş ül
yinin önemini kav
kelerin sanayilerine ham
ramak arasında bir madde girdisi olarak ihraç
fark yoktur. Çünkü etmek, ülkenin kalkınıp
madencilik ürünleri her gelişmesi için yeterli değildir.
Dünyada
hammadde
türlü sanayinin ya doğru
ihraç
ederek
gelişmiş
hiçbir
dan ya da dolaylı gir dişidir.
Cumhuriyetin ilk yılların ülke gösterilemez,
• Kromu; cevher ya da
da zamanın yöneticileri
konsantre
olarak
değil
sağlıklı bir teşhisle önceliği
kromlu çeliklerin kullanıl
madencilik alanına vermiş
dığı makina ekipmanlar
lerdir. 1935'te MTA ve
olarak, bakırı; konsantre ya
ETİBANK kurulmuş, 19401ı da metal olarak değil elek
yıllarda Zonguldak havzası trik motorları ya da elek
millileştirilmiş,
Kardemir tronik eşya, bor ürünlerini;
entegre demir çelik tesisleri ara ü r ü n olarak değil,
üretime alınmıştır. Maden sanayinin kullandığı nihai
ciliğin toplam yatırımlar ü r ü n haline getirildikten
içerisindeki payı %40'lara sonra pazarlama daha fazla
varan düzeylere ulaşmıştır.
katma değer getirir.
Ancak bu yaklaşımın
Dünyada bir çok ülkenin
daha sonraki yıllarda aynı hammadeye sahip olmama
başarı ile devam ettirilme sına rağmen geri kalmış
ülkelerden veya az gelişmiş
diğini görmekteyiz.
Bir ülkenin zengin ham ülkelerden ucuza temin
hammaddeleri
madde kaynaklarına sahip ettikleri
olması o ülkenin gelişmişlik nihai ürüne dönüştürerek
düzeyini belirlemez. Belirle ülkelerine ciddi girdiler
rahatlıkla
yici olan kaynakların ne sağladıklarını
söyleyebiliriz.
Bu
ülkelerin
ölçüde değerlendirilebildi
sanayileşmelerini tamam
ğidir.
lamış milli gelirleri çok üst
Türkiye madensel ham
düzeylerde
olduğu
bir
madde kaynakları açısından
gerçektir. Örneğin Japonya
bazı
madenler
dışında
%90 oranında hammaddede
dünya ölçeğinde büyük re
dışa bağımlıdır.
zervlere
sahip
değildir.
Uluslararası politikalarda
Ancak maden çeşitliliği doğal kaynakların önemli
açısından zengindir. Dünya rol oynadığını söyleyebiliriz.
ölçeğindeki rezervlerimize Bazı savaşların çıkış nedeni
örnek olarak bor, trona ve doğal kaynaklardır. Örneğin
kömürlerimizi gösterebiliz.
Körfez Savaşı.
Madenlerin
toplumun
Dünyada bir çok ülke
hizmetine
sunulmasında hammadde temini konu
ana hedef nihai ürüne yöne sunda hem bu günü hem de
lik olmalıdır.
geleceği planlamışlardır.
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ve

Mühendisleri

gerçekleştirilen
Çevre Kongresi'nde

olarak

sunulmuştur.
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Türkiye hammadde üreti
mi ve ara ürün boyutunda
kalmıştır. Bu boyutu geçe
bilmiş olsaydı sanayileşmiş,
milli geliri daha yüksek bir
ülke olurdu.
• Madencilik konusunda
hem bu günü hem de
geleceği planlamamız gere
kir. Gelişmiş bir Türkiye
bugün tükettiği hammad
denin en az 4-5 katını
tüketecektir. Nasıl karşıla
yacağız? Öz kaynaklarımız
nedir? Uzun vadeli strateji
ler oluşturmamız gerektiği
düşüncesindeyiz.
Madencilikle ilgili bu
genel değerlendirmelerden
sonra kömür madenciliği
mize baktığımızda;
Türkiye toplam 8.3 mil
yar ton linyit, 1.3 milyar ton
da taşkömürü rezervlerine
sahiptir.
• Kömürde ilk ciddi
yaklaşımlar 1930'lu yılların
sonunda
gerçekleşmiştir.
Ağırlıklı
olarak
yabancı
şirketlerin işlettiği Zongul
dak Taşkömürü Havzası
millileştirmiştir. Kardemir
entegre tesislerinin taşkö
m ü r ü ihtiyacı havzadan
karşılanmak üzere plan
lanmıştır. TKİ' nin kuruluşu
ile devlet kömür maden
ciliğine
ağırlık
vermeye
başlamıştır.
1974 Dünya Petrol Krizi'nin başlaması sonucu
artan petrol fiyatları ülkeleri
yeni
enerji
arayışlarına
yönelmiştir.
Türkiye enerji gereksini
mini karşılamak ya da dışa
bağımlılığı azaltmak ama

cıyla kömür yatırımlarını
arttırmıştır. 1978 yılında
çıkarılan 2172 sayılı Bazı
Madenlerin
Devletleştir
ilmesini Sağlayan Kanunla
kömürler devletleştirilmiş,
kömür
sahaları
havza
haline getirilmiş ve termik
santrallara kömür verecek
projeler hayata geçirilmiştir.

Madencilik
konusunda hem bu
günü hem de geleceği
planlamama gerekir.
Gelişmiş bir Türkiye
bugün tükettiği
hammaddenin
en az 4-5 katim
tüketecektir.
Nasıl karşılayacağız?
Öz kaynaklanma
nedir?
Uzun vadeli
stratejiler
oluşturmama
gerektigß
düşüncesindeyiz.

Kömür sahalarına arama ve
yatırım projelerine önemli
kaynaklar ayrılmıştır. 1974
yılında 10 milyon ton
civarında olan linyit üretimi,
bu yatırımlar sonucu 90'lı
yıllarda 45-50 milyon ton
lara ulaşmış bugün elektrik
enerjisi üretiminin yaklaşık
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%30'u bu santrallardan
karşılanmaktadır.
• 1980'li yıllarn başların
da b a ş t a Ankara olmak
üzere
büyük
şehirlerde
ortaya çıkan hava kirli
liğinin çözümü için geçici
olarak dışalım gerçekleştiril
miştir.
Büyük şehirlerdeki hava
kirliliğinin faturası yerli
kömürlere kesilmiştir. Hal
buki hava kirliliği bir çok
faktöre bağlıdır. Bu faktör
ler, çarpık şehirleşme, eksoz
gazları, kömürün yakılması
ve
yakma
teknolojileri
şeklinde sıralanabilir.
Diğer etkenlere müdahale
etmek hem kaynak gerek
tirir hem de politik kaygılar
oluşturur. En kolaycı yol
kömür ithal etmektir. Tek
sorumlu yerli kömürleri
göstermek olmuştur.
Devlet, kömürle ilgili yatı
rımları ağırlıklı olarak ter
mik santrallara kömür vere
bilecek kalorisi düşük lin
yitlere teksif etmiştir. Tes
hinde kullanılacak kö-mürlere teknolojik yatırım mini
mum düzeyde tutulmuştur.
Özel sektörün teknolojik
yatırım yaptığı pek söylene
mez. Bugün taşkömürü ve
linyit olarak 10 milyon
tonun üzerinde
ithalat
gerçekleştirilmektedir
ve
yüz
milyonlarca
dolar
üzerinde bir kaynak yurt
dışına çıkmaktadır. Bazı
belediyelere verilen kömür
ithali ve pazarlama yetkisi,
kömürlerin vatandaşa 200
dolara satılması sonucunu
doğurmuştur.
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Gerek kamunun, gerekse
özel
sektörün
teshine
verdiği kömür miktarı hızla
azalmış ve aradaki fark
ithalat yoluyla karşılanmış
tır. Bir çok işletme kapan
mış, bir çoğu güç koşullarda
ayakta durmaktadır.
80'li yılların başlarında
devletin küçültülmesi, üre
timden çekilmesi, poli
tikaları Kamu işletmeciliğini
içinden çıkılmaz noktaya
getirmiştir. Kamu kurum
larına yapılması gereken
asgari yatırımların yapılma
ması
işletmeleri
teknik
olarak
ciddi
sıkıntılara
sokmuştur. Aşırı politik
müdahaleler, politik tayin
ler, belirsizlikler, çalışanın,
üretenin değil, siyasi desteği
olanın
makaıu
sahibi
olması, çalışanların moti
vasyonunu
bozmuştur.
Kapasite kullanım oranı
düşmüş, verimlilik azalmış
hepinizin bildiği bu günkü
olumsuz
tablo
ortaya
çıkmıştır.
Kömür madenciliğinde
90'lı yıllarda planlanan, pro
jelendirilen sahalara nasılsa
özelleştirilecek gerekçesi ile
devlet tarafından yatırım
yapılmadı. Özel sektör de
yatırım yapmadı. Çünkü
üretmeden kazanma teşvik
edildi. Bu sahalar, Elbistan
(B-C), Çan, Beyşehir, Saray,
Kangal, Çayırhan ek ünite
leri idi. Bu üniteler TEAŞ
yatırım programına girme
sine rağmen yatırım gerçek
leşmedi. Bir noktada bugün
gündeme
gelen
enerji
darboğazının zemini hazır
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landı. Termik santrallardaki
d ü ş ü k kapasite kullanım
oranı (%57), dağıtım şebeke
sisteminde büyük kayıplar
darboğaza hızla yaklaşımın
nedeni olmuştur.
Darboğazdan
çıkabil
menin yolu projelendirilmiş,
yatırım programlarına alın
mış olan bu sahalarda yeni

Türkiye;
petrolde %85,
doğal gazda %100
ve genel enerji
tüketiminde ise
yaklaşık
%60'lar düzeyinde
dışa bağımlıdır.
Yanlış politikalar
bu bağımlılığın
daha da artacağını
işaret etmektedir.
Hedef
bu oranı
daha aşağıya
çekmek olmalıdır.

üniteler için zaman kay
betmeden yatırıma geçilme
sidir. Çıkarılan ve imtiyaz
teşkil eden kanunların bir
çoğu yargı tarafından iptal
edildi.
Kanunlarla ya da hangi
sonuca gideceği belli olma
yan işletme haklarının devri
birilerine kaynak aktarmak
tan başka birşey değildir.

Türkiye; petrolde %85,
doğal gazda %100 ve genel
enerji
tüketiminde
ise
yaklaşık %60'lar düzeyinde
dışa bağımlıdır. Yanlış poli
tikalar
bu
bağımlılığın
da h a da artacağını işaret
etmektedir. Hedef bu oranı
daha
aşağıya
çekmek
olmalıdır.
Bugün kamu işletmeci
liğinin en büyük sorunu
çalışanların geleceği görme
mesi, yeni eleman alınma
ması, TKİ ve TEAŞ arasın
daki diyalogsuzluk, iç işle
yişteki organizasyon bo
zukluğu şeklinde sıralan
abilir
TKİ'de teknik birikim var.
1996'da 30 trilyon kar
etmiştir. Bu kaynak rahat
lıkla yatırıma dönüştürüle
bilir. Gerekli müdahaleler
yapılmazsa mevcut sorun
ların
gelecekte
içinden
çıkılmaz bir hal alacağı da
bir gerçektir.
Yapısal bozukluklar nasıl
giderilebilir?
KİT'ler özerk bir yapıya
kavuşturulabilir. Çalışanlar
k u r u m a ortak edilebilir.
Bilgi beceri, liyakat ön plana
alınabilir. Yapılan işin duru
m u n a göre ücret belir
lenebilir. Mülkiyetin kimde
olduğu önemli değildir, önem
li olan yönetim anlayışıdır,
kurumlara nasıl bakıldığıdır.
KİT'lerin k u r u l u ş k a n u n 
larında "basiretli bir tüccar
gibi davranabilir" denmek
tedir. Bu kuruluşlar her yö
nüyle ele alınmalıdır, yeni
den değerlendirilmelidir.
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ENERJİ VE ÇEVRE
Üretim gerçekleştirilirken
mutlaka
çevre
boyutu
gözönüne alınmalıdır. Ne
pahasına olursa olsun bir
üretim
savunulamaz.
Teshine verilecek kömürler
mutlaka yıkanmalıdır. Son
zamanlarda bu konularda
olumlu gelişmeler olduğu
gözlenmektedir.
Bozulan
topografya
düzeltilmeli,
ağaçlandırılmalı, bu konu
larla ilgili kanun, tüzük ve
yönetmelikler uygulanmalı
dır. Eksiklikler varsa hızla
giderilebilir.
Termik santrallara mut
laka Baca Gazı Kükürt
Arıtma Tesisleri kurulmalı
dır. İnsan sağlığı ve çevre
hiçbir
zaman
gözardı
edilmemelidir. Çevre fonu
n u n mutlaka desteği gerek.
Yüz milyonlarca dolar har
canarak
gerçekleştirilen
santrallarm çalıştırılmadan
bekletilmesi, kıt kaynaklara
sahip ülkemiz için çok
düşündürücüdür.
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SONUÇLAR
1- Kömür, (Petrol+doğal
gaz+kömür) dünya rezerv
lerinin
petrol
eşdeğeri
olarak %70'ine sahiptir.
Yani gelecek yüzyılda da
kömür enerji kaynağı olarak
ağırlığını gösterecektir.
2- Bugünkü rezervlerimi
ze göre (8,3) milyar ton,
dinamik ömür 70-80 yıl
olarak hesap edilmektedir.
Bu kaynağı en verimli
şekilde değerlendirmemiz
gerekir.

3- Optimal kömür üretim
ölçeği yıllık rezervin %1
olması gerekirken bu oran
%0,55 düzeyinde kalmak
tadır. Yani yıllık üretim
boyutu 80-85 milyon ton
düzeyinde olmalıdır.
4- 70'li yıllarda kamu
üretimi 10-12 milyon ton
iken 90' lı yıllarda 40-45
milyon tona çıkmıştır. Özel
sektör üretimi de 3 milyon
•

Lretim-çevre
dengesi mutlaka
kurulmalıdır.
Ya çevre ya sana
dayatması
yapılmamalıdır.
Ülkemizin
her ikisine de
ihtiyacı olduğu
gerçeği gözardı
edilmemelidir.

•

tondan 8 milyon tona
çıkmıştır. Ancak son yıllar
da hepinizin bildiği neden
lerden üretim miktarı hızla
düşmektedir. Bu düşüş; dış
alımla
ve
doğal
gaza
yönelmeyle izah edilebilir.
5- Kamu sektörü, üreti
minin
%70'ini
termik
santrallara
vermektedir.
Özel sektör, teshin ve
sanayiye kömür vermektedır.
6- Toplam enerji üreti
minde linyit %35 düzeyinde
bir paya sahiptir.
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İstihdama dolaylı dolay
sız katkısı 250.000 kişi
düzeyindedir.
7- 70'li yıllarda krizin
aşılmasında linyit önemli rol
oynamış enerji ihtiyacının
karşılanmasında belli büyü
me sağlanmış ve 2. sıraya
yerleşmiştir. Kamu sektörü
lokomatif rol oynamıştır.
8- Yerli kaynakların kul
lanımı genel politika olmalı,
dışalımın aşağıya çekilmesi
için zaman kaybetmeden
çalışmalara başlanmalıdır.
9- AR-GE'ye önem veril
melidir.
10- Kömürlerimizin tek
nik karakteristikleri gözö
nüne
alınarak
termik
santralda
ve
sanayide
değerlendirilmek için teknik
ve teknolojik çalışmalar
yapılmalıdır.
11- Neojen sahalar taranmalı ve derin sondajlara
önem verilmelidir. Mevcut
sahalarda rezerv artırma
çalışmalarına zaman ge
çirmeden
başlanmalıdır.
Arama yatırımları alt yapı
hizmetleri olarak değerlen
dirilmelidir.
Ülkemizin yeraltı kay
naklarının
teknik
ve
teknolojik özellikleri iyi sap
tanmalıdır. Bu özelliklere
uygun teknolojilerin gelişti
rilmesi çalışmaları destek
lenmeli ve teşvik edilmelidir.
Ayrıca üretim-çevre dengesi
mutlaka kurulmalıdır. Ya
çevre ya sanayi dayatması
yapılmamalıdır. Ülkemizin
her ikisine de ihtiyacı
olduğu
gerçeği
gözardı
edilmemelidir.
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