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ÖNSÖZ 
 

 

 

 Kayıt tarihi 20‟li yılların baĢına kadar uzanan oldukça kalabalık bir arĢivden 

derlenmiĢ olan bu incelemenin temel amacı, geçen yüzyıl süresince iĢkolumuzda olup 

biten önemli politik, toplumsal, teknik ve ekonomik geliĢmelerden seçilmiĢ bazı 

manĢetleri sendika kadrolarına aktarmaktan ibarettir. Bu kadar uzun bir tarih 

sürecini, bu kadar dar bir kapsama sıkıĢtırmaya kalkıĢan her incelemenin dağınıklık 

ve dengesizliklere uğraması kaçınılamaz bir sonuçtur. Nitekim bu incelemede de, 

kimi kaynaktan sadece tek bir rakam alınıp geçildiği halde, kimi konularda olmadık 

ayrıntılara girilmiĢtir. Örneğin, “ABD’nin taşkömürü çıkartım yoğunluğundaki 

provenslerarası odak kaymaları....” gibisinden oldukça akademik etiketli bir 

altbaĢlığın ele alınması, çoğunluğun bakıĢ açısından, haddinden fazla gereksiz 

ayrıntılara gömülmek gibi algılanabilir. Ancak, Ģeytanın genellikle ayrıntılarda 

gizlendiği hususu dikkate alınacak olursa, madencilerin bizzat kendi elleriyle her gün 

üç vardiya boyunca ürettikleri bir metanın nerede, ne zaman, neden, nasıl ve ne pahasına 

ucuzladığından bihaber kalmaları gibi bir lüksleri olmadığı da görülecektir.  

 

 Bu çalıĢmayı yürütenin sınırlı gücü, inceleme kapsamı ve içeriğini ancak bu 

kadar daraltıp sıkıĢtırmaya elverebilmiĢtir. Kendinin buradan öteye geçmesini 

becerecek ehliyet, maharet ve hüneri bulunmadığından, elinden gelecek baĢka bir Ģey 

yoktur. Ayrıca, bu metni kaleme alanın hiçbir propagatif gayesi de yoktur. Oysa ki, bu 

inceleme metninde ele alınan konuların aktarıldığı hedef kitle, hem kapsamı daha 

seçici bir yaklaĢımla daraltıp sıkıĢtıracak (baĢka bir ifadeyle sloganlaĢtıracak) güce, 

hem de elemeden geçen manĢetleri daha da kısaltıp madencilere aktaracak ehliyet ve 

yetkiye sahiptir. Zira, madenciler çok uzun laflara pek kulak asmazlar. Müellifin 

naçizane temennisi, anılan ehliyetin yetkiler çerçevesinde kullanması 

doğrultusundadır. Aksi takdirde, yani bu incelemeden çıkartılan hisselerin ve alınan 

mesajların özünü madencilere de iletmekte akim kalınması durumunda, burada 

yazılıp çizilenlerin hepsi diĢe dokunur hiçbir iĢe yaramadan arĢivlerde tozlanmaya 

mahkûm olacaktır....  

 

 

 Bu inceleme metninde yer yer kaçınılmaz olarak değinilen siyasî tahlil ve 

yorumlar, tamamıyla müellifin kişisel kanılarından ibaret olup, Genel Maden İşçileri 

Sendikası’nı bağlamamaktadır. 

 

 

 

Tayfun Özuslu 

Marmaris, Temmuz-Ağustos / 2000 
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1 – DÜNYA MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNÜN GELĠġĠMĠNE  

YÖN VEREN BELLĠ BAġLI ETKENLER  
 

 

Dünya madencilik sektörü, geçen yüzyılın son yarısı ve özellikle de son çeyreği 

yaĢanırken, hem politik konjonktürdeki iniĢ çıkıĢların, hem ekonomik sistemin periyodik 

bunalımlarının, hem de madenciliğin özgül sektörel ve yapısal karakteristiklerinin etkisi 

altında çok Ģiddetli sarsıntılar geçirdi ve önemli altüst oluĢlar yaĢadı. Bu geliĢmeleri tayin 

eden belli baĢlı önemli etkenler, kapsam sınırları kaçınılmaz olarak birbirine tedahül eden 

aĢağıdaki beĢ anabaĢlık kapsamında özet1enmiĢ; ayrıca, eski ve yeni sayısal verilerle 

takviyeli bazı seçkin örnek vakalarla da tecessüm ettirilerek aĢağıya aktarılmıĢtır. 

 

 

1.1 – Piyasa Dalgalanmaları ve Stok Hareketleri 
 

 

Dünya madencilik üretiminin, hem hacim hem de değer açısından, ezici ağırlığını 

oluĢturan baĢlıca meta kalemleri: Petrol, doğalgaz ve kömür gibi yakıt madenleri; demir, 

manganez ve nikel gibi demir-çelik sanayisine ana girdi sağlayan metaller; bakır, kurĢun, 

çinko, kalay ve alüminyum gibi baz metaller ile fosfat, potas ve kükürt gibi endüstriyel 

minerallerden ibarettir. Salt değer açısından bakıldığında altın da bazen birinci kümeye 

girebilmekte; ancak, sayılan kalemlerin dıĢında kalan –antimuandan zirkonyuma– diğer 

bütün madenler, hem hacim hem de değer açısından, fazla bir önem taĢımamaktadır  (1). 

Metallerin birim değerleri, hem birbirlerini hem de dünya pazarlarını denetleyen ve 

kollayan NYME ile LME‘de oluĢan fiyatlarla belirlenmekte ve metal fiyatları, kimi 

kalemler için, yıldan yıla veya aydan aya; kimi kalemler için ise, haftadan haftaya ve hatta 

saatten saate değiĢmektedir. 

 

Kapitalist ekonomilerde, nicel ve nitel olarak en zengin rezervleri barındıran bir 

maden ocağı için bile, yaĢamanın önkoĢulu borsa fiyatlarıdır. Özellikle geçen yüzyılın son 

çeyreğinde etkili olan en belirleyici genel eğilim ise, özellikle SSCB ve Çin HC kökenli 

dampinglerin de katkısıyla, birkaç önemsiz kalem dıĢında kalan tüm maden fiyat1arının 

baĢaĢağı iniĢe geçmesiyle tezahür etmiĢtir.  

 

 

Örnek Vaka Etüdü I 
 

 1980 LME fiyatları 100'e endekslenecek olursa –hepi topu 6-7 yıllık bir süre 

içinde– 1986 fiyatları, alüminyum için 65'e; bakır için 63'e; demir cevheri için 80'e; 

nikel için 60'a; fosfat için 74'e ve kalay için de 37'ye kadar alçalmıĢtır  (2). 

Keza, 60‟lı yılların sonunda –carî fiyatlarla ve CIF Avrupa bazında– 30 $/t 

seviyelerinde gezinen koklaĢabilir taĢkömürü fiyatları da, son Arap-Ġsrail SavaĢı‟nın 

ertesinde patlayan “Petrol ġoku”nun hemen ardından tırmanıĢa geçerek 80‟lerin 

baĢında 70 $/t‟a kadar çıktığı halde, günümüzde (1998 yılı gerçekleĢmeleriyle) CIF 

Avrupa bazında ve 55 $/t‟a CIF Japonya bazında da 51 $/t‟a kadar düĢmüĢtür  (3; 4). 

 

 

Fiyat iniĢlerine dayanamayan birçok küçük madencilik Ģirketi battı ve 

maden sahalarını irilere devrettiler. Ġriler de kendi madenlerinin 

bazılarını ya hepten kapattı ya da aralıklı olarak iĢlettiler. 
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Fiyat dalgalanmaları, ÇUġ‘ların on milyonlarca $'lık arama fonlarının hacimleri ile 

harcama kalemlerini de yönlendirmekte ve fiyatı düĢen emtianın bulunabileceği sahalarda 

arama yapılmamaktadır. Örneğin, geçen yüzyılın ilk üç çeyreği süresince 35.- $/oz 

seviyesinin üzerine nadiren çıkan altın fiyatları, ―Petrol ġoku‖ ile birlikte 700.- $/oz'a 

fırlayınca (bugünkü fiyat 300.- $/oz seviyesinin de altındadır), altına hücum baĢlamıĢ; 

birçok yeni altın yatağı bulunmuĢ; yüz yıllık metruk altın ocaklarının pasaları yeniden 

iĢlenmiĢ ve büyük üretim artıĢları kaydedilmiĢtir  (5). Fiyat seviyeleri, ikame arayıĢlarını 

da yönlendirmekte ve pahalı bir metalin yerine, sanayi iĢkollarında hangi diğer metalin (ya 

da plastikler veya seramikler gibi alternatif sentetik mamullerin) kullanılabileceğinin tayini 

için yürütülen ARGE harcamaları uğruna oluk oluk para akıtılmaktadır. 

 

Metropol ülkeler, devasa ölçekli sanayilerinin ana girdilerini oluĢturan ve kendi 

topraklarında bulunmayan madenlerin ikmali için dıĢ kaynaklara muhtaçtır. Çok zengin 

doğal kaynaklara ve maden yataklarına sahip olan ABD bile, birçok maden açısından 

(örneğin, arsenik, alüminyum, niyobyum, grafit, manganez, mika, stronsiyum ve talyum 

açısından % 100; kıymetli taĢlar açısından % 98; asbest açısından % 95; endüstriyel elmas 

açısından % 92 oranında ve vermikülitten platin grubu metallerine kadar birçok maden 

açısından da % 10-88 arasında değiĢen oranlarda) dıĢa bağımlıdır; AB ülkeleri hemen 

hemen her maden açısından dıĢa bağımlıdır; Japonya'nın maden kaynakları ise yok 

denecek kadar kıttır ve bu metropol hepten dıĢa bağımlıdır. Bu nedenle, güvenli ve 

istikrarlı bir madensel hammadde ikmalinin selâmetini teminen, metropoller, kendileri 

açısından stratejik olarak gördükleri bir çok maden için stok politikaları uygulamaktadır; 

örneğin, elan ABD'nin stratejik savunma stoklarında bulunan boksit miktarı 17 Mt'dur 

(yıllık dünya üretiminin % 16'sı)  (6). Dolayısıyla, küstahlıkları olduğu gibi cehaletlerinden 

kaynaklanan köĢe yazarı, TV yorumcusu, vb. gibi bazı ukalâların ''Hiçbir maden stratejik 

değildir.'' fetvaları da 'külliyen asparagas’tan ibarettir. Stoklardaki med-cezir hareketleri 

ile NYME ve LME dalgalanmaları karĢılıklı ters etkileĢimlere yol açmakta; stoklar 

kabardığında fiyatlar düĢmekte, stoklar alçaldığında ise fiyatlar yükselmektedir.  

 

 

Örnek Vaka Etüdü II 
 

BDT'de yaĢanan ekonomik çöküntü ile Çin HC'deki sel baskınları eĢzamanlı 

olarak gerçekleĢince, bu ülkelerdeki antimuan ocaklarının kapanıp üretimin sekteye 

uğraması sonucunda, ikmal kaynakları kısılan metropollerin stokları aniden ufalmıĢ ve 

antimuan fiyatları da 1994'ün Ocak-Kasım dönemindeki 11 ay içinde 1.700.- $/t'dan 

5.900.- $/t'a fırlamıĢtır  (7). 

 

 

1.2 – Teknolojik GeliĢmeler 
 

 

Geçen yüzyılın ikinci yarısı boyunca, bir yandan tekelleĢme sürecinde sermaye 

birikiminin yoğunlaĢması ve dikey entegrasyon eğilimleri gibi yapısal saiklerin, öte yandan 

da zengin maden kaynakları kuruyunca çok daha düĢük tenörlü cevherlere saldırılması gibi 

doğal zorlamaların dürtüsüyle, tuvönan cevher istihraç kapasitelerindeki artıĢla sağlanan 

ölçek tasarrufları muazzam boyutlara tırmandı. Örneğin, kepçe kapasiteleri birkaç m
3
'ten 

100 m
3
'e fırladı; 10 t'luk kamyonların yerini 200 t'luk kamyonlar aldı ve böylece kazı 

kapasitelerindeki artıĢlarla sağlanan ölçek tasarrufları da aynen ona-yirmiye katlanmıĢ 

oldu. Cevher zenginleĢtirme tesislerindeki makine-donatımın tuvönan girdi ölçekleri de 

mecburen aynı eğilime paralel grafikler çizdi.  
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Özellikle linyit, tuz, potas vs. yatakları ile plaser yataklar gibi yumuĢak kayaçların 

kazıldığı maden iĢkollarında, kazı kapasiteleri muazzam boyutlara kavuĢtu; kepçe-kamyon 

filolarının yerini, sürekli bir tempoyla hem kazan hem de yükleyen tek bir mekanizasyon 

ünitesi aldı. Örneğin, teker-kepçe ekskavatörler 5.000 t/h'lik hıĢım gibi bir hızla kazdıkları 

kömürü bantlara dökmeye ve plaser yataklardaki algarnalar da binlerce m
3
/h'lik hızla 

malzeme elden geçirmeye baĢladılar. Yeraltı iĢletmelerinde de benzer hararetli eğilimler 

hayata geçti ve kazı mekanizasyonunun geliĢimi sonucunda, emeğin üretkenliği devasa 

boyutlara ulaĢtı; örneğin, 2. Dünya SavaĢı'nın arifesinde ortalama 1 t/yevmiye seviyesinde 

bulunan Britanya'nın taĢkömürü havzalarındaki genel randıman yarım yüzyıl içinde ona 

katlanarak 11 t/yevmiye'ye ulaĢtı  (8; 9). 

 

80'lerin ortasında baĢ veren ve etkisini on yıl sürdüren global ekonomik resesyona 

ek olarak, madencilik sektörünün özyapısal karakterinden kaynaklanan kriz etkenlerinin en 

önemlilerinden biri de, dünya çapında yaygın ölçekte geliĢen devridaim eğilimi oldu. 

Sanayi devriminden bu yana, metropollerdeki çılgın tüketim ekonomisiyle körüklenerek 

çığ gibi katlanan sınaî meta üretiminin hurda dağları oluĢturmasının yanı sıra, metalürji 

teknolojisinde kaydedilen geliĢmelerin de etkisiyle, anılan ülkelerin izabe iĢkollarında 

metal hurdalarının devridaim suretiyle yeniden değerlendirilmesi yoluna gidildi. Bu eğilim, 

sonuç itibarıyla, demir-çelik ve baz metalleri girdi olarak kullanan imalât iĢkolları baĢta 

olmak üzere, madeni eĢya iĢkolundaki talebin sürekli gerilemesine ve dolayısıyla maden 

yataklarındaki metal üretiminin düĢmesine yol açtı. Örneğin, ABD'nin günümüzdeki 

alüminyum üretiminin yarısı, maden cevherinin iĢlenmesi yerine, bira veya kola kutuları 

gibi hurdaların devridaimi yoluyla ikincil olarak gerçekleĢtirilmektedir  (10). 

 

Metropollerde yüksek teknolojinin geliĢmesiyle birlikte, özellikle demir cevheri ve 

boksit gibi kalabalık ve hantal madencilik iĢlerinin yükü –elbette ki, maden bulunmayan 

yerde maden çıkartılamayacağı yönündeki doğal önkoĢul saklı kalmak kaydıyla– çevre ve 

toplum sorunlarının faturasıyla birlikte geri bıraktırılmıĢ ülkelere transfer edildi.  

 

Örnek Vaka Etüdü III 

 
Yüz yıl önce, bütün dünyadaki toplam demir cevheri üretiminin % 90'ından 

fazlası, Britanya, ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve Rusya eliyle gerçekleĢtiriliyordu. 

Günümüzde ise, bu miktarın yarısı Brezilya, Çin HC, Hindistan, Venezuela, Moritanya 

vb. gibi az geliĢmiĢ (veya sanayileĢmekte olan) ülkelerde üretilmektedir  (1; 11).  

 

Artık, günümüzün metropolleri, ne devasa boyutlu madencilik yatırımlarının riskine 

katlanmaya, ne diĢli sendikaların bitmez tükenmez iĢ uyuĢmazlıklarıyla uğraĢmaya, ne 

bürokratik engellerle boğuĢmaya ve ne de ''yeĢilci'' muhalefetin vırvırını dinlemeye hevesli 

değiller; hamaliye iĢleri bizim gibi geri bıraktırılmıĢ ülkelerin sırtına yıkıp, kendileri de 

yükte hafif pahada ağır iĢlerin kaymağını yiyorlar.  

 

Örnek Vaka Etüdü IV 

 
ÇUġ‟lar 1900-1950 döneminde bakır, kurĢun, çinko, kalay ve demir cevheri 

istihracı ile uğraĢırken, 70'li yıllara kadar manganez, krom, vanadyum, lityum ve 

ilmenit cevherlerine ağırlık verdiler; daha sonra da alüminyum, kobalt, fosfat, barit ve 

rutil cevherlerine yöneldiler; günümüzde ise, bazılarının tüm dünya üretim miktarı bile 

birkaç kamyon yükünü geçmeyen, sporadik ölçeklerde talep edilen ve bizim gibi 

ülkelerde adları bile duyulmayan galyum, germanyum, hafniyum ve platin grubu 

metalleri ile skandiyum ve itriyum gibi NTM cevherleri ile ilgilenmeye baĢladılar  (12). 
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Bir diğer teknolojik eğilim de, metropollerin geri bıraktırılmıĢ ülkelerden ithal 

ettikleri konsantre veya külçeleri iĢleyerek elde ettikleri % 99,999 mertebesindeki tenörleri 

haiz çok yüksek safiyette (hiperpüre) metalik ürünleri veya muhtelif maden cevherlerinden 

imal ettikleri uç ürünleri, yarattıkları katma değerin çok üstünde fiyatlarla gerisin geri az 

geliĢmiĢ ülkelere pazarlamaları doğrultusunda geliĢti.  

 

 

Örnek Vaka Etüdü V 
 

Dünyanın en büyük sölestin üreticisi olan Türkiye'den tamamı tuvönan olarak 

80-9O $/t FOB fiyatla ihraç edilen % 45-50 stronsiyum tenörlü cevher, Japonya ve 

Almanya'da, renkli TV tüplerinin ana girdisi olan ve çok çok % 64 stronsiyum tenörlü, 

ancak safiyeti yüksek stronsiyum karbonat kimyasal maddesine dönüştürüldükten 

sonra, değeri ona katlanarak 800-900 $/t fiyatla alıcı bulmaktadır (13; 14).  

 

 

Yukarıdaki teknolojik geliĢmeler sonucunda demir, kömür ve boksit gibi birkaç 

hamaliye kalem ile kromit, kolemanit ve sölestin gibi nadide kalemlerden oluĢan birkaç 

istisnaî maden dıĢında, kamyona (ve hatta gemiye) taĢ-toprak yükleyip köĢeyi dönme devri 

dünyada artık kapanmıĢ oldu. ÇUġ‘ların ―ufak madenciler kalabalığı‖ diye tabir ettikleri 

türün soyu da, geçen yüzyılın sonu itibarıyla tükenmeye yüz tuttu.  

 

 

1.3 – Ekolojist Sivil Muhalefet Hareketleri 
 

 

 Ağırlıklı olarak geçen yüzyılın son çeyreğinde ortaya atılan ve ''çevreci'', ''yeĢilci'' 

vb. gibi amiyane yakıĢtırmalarla anılan ekolojist akımlar, madenciliğin geliĢimini dünya 

ölçeğinde köstekleyerek, özellikle yakıt madenlerinin tüketim tarzını doğrudan dikte 

edecek kadar etkili olmayı becerdiler. Karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının 

etkisinden kaynaklanan global ısınma, CFC vb. gibi gazların etkisiyle ozon tabakasının 

delinmesi vs. gibi kıyamet senaryoları, henüz sadece bilgisayar ortamlarındaki simülasyon 

modelleriyle üretilmektedir ve istatistik yönteme dayalı matematik modellerle kanıtlanmıĢ 

bir geçerlikleri de yoktur. Sesleri medyada yeĢilci Ģirretlik kadar yankı uyandırmayan, ama 

sayıları ve nitelikleri hiç de yabana atılmayacak bir bilginler müfrezesi ise, bir yandan, 

global ısınma hipotezlerini ortaya atanların –insan ömrüne göre hepi topu– 10-15 yıl kadar 

önce global soğuma sonucu dünyanın yeni bir buzul çağına girmesi felaketinin tellallığını 

yapmalarıyla dalga geçiyor; öte yandan da –insan soyunun ömrüne göre hepi topu– 10-15 

binyıl kadar önce ortalama dünya sıcaklığının 20-25 ºC birden düĢmesi sonucunda yaĢanan 

buzul çağının zuhurunda insan faaliyetlerinin hiçbir dahli bulunmadığına dikkat çekerek, 

geçen yüzyıl boyunca ortalama dünya ısısının sadece 1 ºC artıĢ kaydettiğine iĢaret edip, 

global ısınma senaryolarını piĢirenleri ―sahte peygamber‖ veya ―bilimsel Ģarlatan‖ olarak 

suçlayacak kadar ileri gidebiliyorlar  (15; 16; 17). 

 

 Ne var ki, dünyanın geçen yüzyıl sonundaki genel çevresel görünümünün, sadece 

''yeĢilciler''in değil, herkesin ciddiye alması gereken bir seviyede vahamet kazandığı da 

inkâr edilebilecek gibi değildir. Örneğin, bugün yaĢı ellinin üzerinde olanlar, milyonlarca 

yıldan beri varolan bazı hayvan türlerinin münkariz olduğunu bizzat görerek, kirleniĢten de 

öteye yokoluĢun ta kendisini yaĢamayı kısacık ömürlerine sığdırabilmiĢlerdir. Binaenaleyh, 

gidiĢat bu minvalde devam ettiği sürece, biyosferin akıbeti hakkında fazla iyimser olmak 

da pek akıl kârı değildir.  
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 Ancak, ''yeĢilciler'' sorunun politik özünü kavramakta acze düĢmekte ve çevre 

sorunlarının çözümü için getirdikleri öneriler de –özet itibarıyla– ''Kahrolsun Madencilik!'' 

ve ''Kahrolsun Sanayi!'' gibi marjinal sloganlarda tecessüm etmektedir. ―YeĢilci‖ taifesinin 

azamî programı olan ―antiendüstriyel devrim‖(?!) ve ―sıfır sınaî üretim‖ hedefi, sonuç 

itibarıyla, Himalayalar'ın eteklerinde yaĢayan karıncaezmezlerin hayat tarzını, yani çeyrek 

yüzyıl önce zuhur eden ''hippie''lerin doğaya dönüĢçülüğünü insanlığa çıkıĢ yolu olarak 

göstermektedir 
(*)

. Oysa ki, çevre felaketinin asli sorumlusu, sanayi ve madencilik değil, 

sanayi devrimini insanlık yararına g1obal ölçekte merkezî planlamalı ve rasyonel bir 

zapturapt altına almayı oldum olası reddeden kapitalist üretim tarzının akıl dıĢı anarĢik 

tabiatıdır. Bu meyanda, daha 20'li yılların sonundayken, ''.... her Ģeye rağmen mutlaka 

yetiĢmeliyiz; yoksa, ezer geçerler.'' türünden haklı bahanelerle de olsa, tozu dumana 

katarak sanayileĢmeyi hedef1eyen ''eski'' SSCB baĢta olmak üzere sosyalist ülkelerin, 

geçen yüzyılın tamamı boyunca, özellikle kendi akarsu arterlerini ve doğanın diğer 

unsurlarını tahrip yarıĢında kapitalistlerden hiç geri kalmadıklarını ve asla sütten beyaz 

olmadıklarını da teslim etmek gerekmektedir. 

 

''YeĢilci'' baskılar sonucunda, özelikle geçen yüzyılın son çeyreği boyunca arsenik, 

kadmiyum, antimuan, cıva, talyum, kurĢun, bizmut, selenyum ve tellür gibi ağır ve/veya 

toksik metal ve metaloitlerin kullanım alanlarında yoğun ikame arayıĢları baĢladı; talep 

geriledi, metal ve maden fiyatları tepe taklak oldu.  

 

Örnek Vaka Etüdü VI 
 

Türkiye‟nin madenciliği açısından zamanında büyük önem taĢıyan ve dünyada 

söz sahibi olduğumuz cıvanın fiyatı, son kırk yıl içinde ĢiĢe 
(**)

 baĢına 550.- $‟dan 150.- 

$‟a düĢtü. ETĠBANK‟ın ve özel sektörün bütün cıva ocakları ile izabehaneleri kapandı. 

Ülkemizdeki cıva madenciliği toptan istop edileli on yıldan fazla oluyor. 

 

Özellikle ABD, Kanada ve Avustralya gibi madenciliğin yaygın olarak yürütüldüğü 

metropollerde, çevre mevzuatı ahkâmına uyulup uyulmadığının ciddi ve etkin bir biçimde 

denetlenmesi sonucunda, ocak tasarımına iliĢkin temel mühendislik ilkeleri de baĢkalaĢım 

geçirdi ve açık iĢletme limitleri önemli değiĢimlere uğradı. Örneğin, bir maden yatağı için 

70'lerde açık iĢletme seçilirken, 80'lerden itibaren tasarımı yürüten aynı teknik kadro, çevre 

düzenleme giderlerinin ağır yükü nedeniyle aynı maden için yeraltı iĢletmesine karar verdi. 

Kısacası, ''Ne ağacınızı baltalarım; ne de yeniden dikerim.'' diyen maden patronları, 

''yeĢilciler''in Ģerrinden bizar olup yeraltına kaydılar (!). 

 

                                                           
(*)

 Anılan program, yani ―sıfır sınaî üretim‖, insanlığın sanayi devriminden bu yana geçen ¼ binyıl içinde 

yarattığı bütün birikimlerin toptan inkârıdır. Aynı program, iĢçi sınıfının son iki yüzyıl boyunca akıttığı kan, 

ter ve gözyaĢının da inkârıdır; baĢka bir ifadeyle, bu program, doğrudan iĢçi sınıfının –ya da jargonla 

telaffuz edilirse, modern sanayi proletaryasının– fizikî mevcudiyetine tasallut etmektedir. ĠĢin en hazin 

yanı ise, adının baĢında devrimci demokrat, sosyalist ve hatta komünist sıfatı bulunanların çoğunun –salt 

‗hareket = bereket‘ mantığından hareketle mürit toplama gailesi uğruna– iĢçi sınıfını münkariz etmeyi 

hedefleyen bir programla ittifak kurmaları ve daha öteye giderek ―yeĢilciler‖in kuyruğuna yapıĢmalarıdır. 

(Tam bu noktada, ―N‟olmuĢ yani, sosyalistler de sınıfları kaldırmak için uğraĢmıyor mu?!‖ gibi sorular icat 

edecek sivri zekâlar da çıkar.) Zaten, ―sıfır sınaî üretim‖ sloganıyla noktalanan herhangi bir manifestonun 

Marksizm‘in inkârı, hatta, Marks‘ın tekmil doktrin varidatına uluorta sövülmesi anlamına geldiği tartıĢmadan 

vareste olduğu halde, hem kendine proleter devrimcisi yaftasını takan, hem de maksimalist ―çevreciler‖in 

kuyruğuna takılanlar, ola ki, ―antiendüstriyel devrim‖ temeli üzerine modern sanayi toplumunu bina edip 

sosyalizmi ve komünizmi kurmanın rüyasını görüyorlardır. Yukarıdaki satırları karalayan değersiz kalemin 

hakir ve günahkâr sahibi, bu paragraftan alıntı yaptıkları halde, bu dipnot da dahil olmak üzere bu 

paragrafın tamamını pas geçecek olanları –peĢinen ve alenen– siyasî hokkabaz olarak ilan etmektedir.  

 
(**)

 Bu örnekte anılan ―ĢiĢe” net 34,5 kg ağırlığındaki bir tartı birimidir. 
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―Çevreci'' politikalar kömür, petrol, doğalgaz ve uranyum gibi yakıt madenlerini 

girdi olarak kullanan TES ve NES‘ler ile barajlarda kurulan HES‘lerin tesis ve iĢletimine; 

ayrıca, odun ile tezek yakılmasına, doğayı kirletip tahrip ettiği gerekçesiyle kökünden karĢı 

çıkmakta ve bugün dünya toplam birincil enerji üretimindeki payı binde 2'yi bile 

bulmayan güneĢ, rüzgar, jeotermal, med-cezir enerjisi gibi yeni ve yenilenebilir enerji 

türleri ile tercihan yetinmeyi tüm insanlığa çözüm yolu olarak önermektedir  (18; 19).  

 

Yöresel ''YeĢilciler''in enerji politikalarının semere vermesi, sadece dünyanın geri 

bıraktırılmıĢ ülkelerindeki ufak tefek linyit ocaklarının kapanmasına yarıyor.  

 

 

Örnek Vaka Etüdü VII 
 

 Türkiye‟deki “yeĢilci” baskılar sonucunda, ilk önce BaĢkentteki hava 

kirliliğini gidermek amacıyla, 80‟lerin ortasında ısınma amaçlı kömür ithalinin 

kapısı açılmıĢtı. Zamanla 67 ilin her birinde, valilerin baĢkanlığında birer 

“Mahallî Çevre Kurulu” oluĢturuldu. Bu kurulların üyeleri, hayatlarında 

sobadan baĢka bir yerde kömür görmedikleri halde, kafalarına ve 

memleketlerine göre birer „temiz kömür‟ tanımı yaptılar. Ancak, kapı artık 

öylesine ardına kadar açılmıĢtı ki, havası temizlenecek diye % 2-3 kükürt 

içerikli yerli linyitlerin kaçak eĢya muamelesi gördüğü kentlerin birkaç km 

ötesindeki çimento fabrikalarına, sırf belediye hudutlarının dıĢına kaçtılar diye, 

% 8-9 kükürt içerikli petrokokları cayır cayır yakma izni verildi. Yerli “yeĢilci” 

gücü, ancak madenciye yetti; ama, EniĢte‟nin de baĢında bulunduğu Ģüyu edilen 

petrokok ithalatçılarına diĢ geçiremedi. Kaldı ki, WHO, IACR ve IARC 

petrokoku kanserojen madde olarak çoktandır tescil ve ilan etmişlerdi  (20). 

(Hava kirliliğinin giderilmesinden yola çıkıp kanser ithal eden “yeĢilci” 

zihniyet de olsa olsa bizimkilere yaraĢır.) 

 

 

Küresel ''YeĢilciler'' enerji politikalarından caymıyor; ama, uç ürün değeri 

bazındaki hacmi 2 trilyon $ olan yakıt madenleri pazarında pay dalaĢıyla uğraĢan ÇUġ'lar, 

ekolojistlerin sorunun özünü saklayan sığ ve kısmi politik programlarını ciddiye almadan 

bildiklerini okuyorlar.  

 

 

Örnek Vaka Etüdü VIII 
 

 Dünya petrol üretiminin sadece % 2'sini sağladığı halde dünya 

rezervlerinin % 10'unu barındıran ve statik ömrü 2 yüzyıllık kaynaklara sahip 

olan Kuveyt Emirliği uğruna (19; 21), ''asrî düveli muazzama''nın armadası 

eliyle, ÇUġ'lar daha on yıl kadar önce on binlerce insanı öldürmeye bir an bile 

tereddüt etmemiĢlerdi. Ama bu meyanda, ÇUġ‟ların borazanı olduklarını büyük 

bir hünerle kamuf1e eden medya tekelleri ise, bir yandan savaĢı bir tür atari 

oyunu gibi takdim ettiler; öte yandan da, gürül gürül yanan petrol kuyularının 

gün ıĢığını karartan isli dumanlarını, ya da zifte belenmiĢ karabatakların hazin 

görüntüsünü ekrandan eksik etmediler. ÇUġ‟lar ve kendilerinin borazanı olan 

medya tekelleri, hem ''çevreci” zümreleri pıĢpıĢlamayı, hem de ateĢte kavrulan 

Arap, Kürt ve Türkmen bebelerinin görüntülerini insan gözünden kaçırıp insan 

hafızasından gizlemeyi aynı anda becerdiler. 
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1.4 – TekelleĢme ve Dikey Entegrasyon Eğilimleri  
 

 

Büyük kentlerdeki simitçiler bile, tablasını koyup rahatça çığırabilecekleri iĢlek bir 

köĢe kapabilmek için epey çile çekiyor; kendilerini koruyabilecek resmî veya gayrı resmî 

bir gücün himayesi altına girip bedelini de ödüyorlar. KöĢeye yanaĢacak ikinci bir tabla 

sahibinin (yani rakip müteĢebbisin) ise, vay haline!! Bu fenomene gündelik hayatımızda 

sayısız kez tanık olduğumuz halde, medya bülbülleri hâlâ ―serbest rekabet‖ safsataları 

Ģakıyor. Madencilikte rekabetin serbest olup olmadığı aĢağıdaki satırlarda görülmektedir. 

 

 

Ham Petrol Ġstihracında Ġlk On Rafine Ürün Pazarlamada Ġlk On 

   Statik  Ürün SatıĢ Rafineri 

ġirketler Çıkartım 

(Mt/yıl) 

Rezerv 

(Gt) 

Ömür 

(yüzyıl) 

ġirketler SatıĢı 

(Mt/yıl) 

Geliri 

(G$/yıl) 

Kapasitesi 

(Mt/yıl) 

ARAMCO 265,1 35,0 1,3 Exxon 229,8 41,4 204,5 

PEMEX  143,5 7,1 0,5 RD/Shell  222,9 40,1 203,5 

NIOC  142,5 12,6 0,9 BP  132,0 23,8 91,8 

INOC 138,5 13,6 1,0 Mobil 129,1 23,2 104,7 

PDV 98,8 8,1 0,8 TEXACO 118,1 21,3 76,0 

RD/Shell  91,8 1,3 0,1 Chevron  109,7 19,7 108,7 

Exxon  89,3 1,0 0,1 ARAMCO  76,0 13,7 80,4 

BP 70,0 1,0 0,1 PDV 74,5 13,4 93,8 

KPC 70,0 13,2 1,9 PEMEX 63,0 11,3 83,4 

SONATREC 60,6 1,3 0,2 PETROBAS 58,6 10,5 68,5 

 Ġlk On 1.170,1 94,2 0,8  1.213,7 218,4 1.115,3 

Diğerleri 1.938,9 41,2 0,2  1.801,7 324,3 2,635,5 

Dünya 3.109,0 135,4 0,4  3.015,4 542,7 3.750,8 

Çizelge 1 - 1990 Ġtibarıyla ―Petrol ĠĢi‖nde Rampa Çıkanlar ile Rampa Ġnenlerin Ġlk Onları  (24) 

 

 

Dünya madencilik sektörü, tıpkı demiryolu, havayolu, denizyolu gibi ulaĢtırma 

hizmetleri ile enerji sektörleri gibi –yalnız kapitalizmin tabiatından değil– özgül yapısından 

kaynaklanan nedenlerle de Ģiddetli bir tekelleĢme sürecinden geçmektedir. Kapitalist 

ekonomi-politika dilinde ―sermayenin konsolidasyonu”, “mülkiyetin büyük ölçüde 

konsantrasyonu” vs. gibi kıvırtmalarla ikrar edilen olgu tekelleĢmenin ta kendisidir. 

Örneğin ―Batı Dünyası‖nda, yakıt madenleri dıĢındaki üretimin değer bazında yarısından 

fazlası 39; 1/3'inden fazlası 15 ve 1/5'inden fazlası da 5 tüzel kiĢi eliyle gerçekleĢmektedir. 

Anılan tüzel kiĢiler arasında bazı geri kalmıĢ ülkeler ile bazı metropollerin bizzat kendileri 

de bulunmaktadır; örneğin, Fransa 13. ve Ġsveç 28. sıradadır. TekelleĢme süreci, geçen 

yüzyılın son çeyreğinde frene basarak yatay asemptotik bir eğilim içine girmiĢ de olsa, hâlâ 

sürüp gitmektedir; örneğin, yukarıdaki sıralamanın ―ilk 5‖i, 1993'te AAC, RTZ Corp., ġili, 

Brezilya ve Brascan Ltd. Ģeklindeyken, 1994'te ―ilk 5‖in sonuncusu daha aĢağılara tumba 

olarak 3. 4. ve 5., Brezilya, BHP Co. Ltd. ve ġili Ģeklinde yeniden dizilmiĢ; ama, ―ilk 5‖in 

kümülatif payı da % 20,1'den % 21,0'e; ―ilk 15‖in payı % 33,7'den % 33,9'a ve ―ilk 50‖nin 

payı da % 54,8'den % 55,1'e kıpırdamıĢtır  (22; 23). ĠĢte tam bu noktada üzerine basarak 

vurgulanması gereken iki önemli husustan birincisi, % 1'lik bir payın bile maktu olarak 

milyarlarca $ mertebesine tekabül ettiği; ikincisi ise, AAC, RTZ, BHP vs. gibi 

yamyamların, kendileriyle birlikte ilk sıralarda anılan Brezilya, ġili vs. gibi üçüncü veya 

dördüncü küme ülkelerinin ''devlet-Ģirketleri veya Ģirket-devletleri(!)''ndeki hisselerinin 

hesaba katılmamıĢ olmasıdır. Emtia bazında örnek verilecek olursa, ''Batı Dünyası''ndaki 

demir cevheri üretiminin % 42'si, blister bakırın % 57'si, kalayın % 56'sı ve altının % 55'i 

sadece birkaç ÇUġ eliyle üretilmektedir  (2). 
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Yakıt madenleri cephesinde ise, tekelleĢme daha Ģiddetli ve hiddetli yaĢanmaktadır. 

Örneğin, yukarıdaki çizelgede de görüldüğü gibi, 1990 yılı itibarıyla ―Batı‖daki ham petrol 

çıkartımının tonaj bazında 1/6'i, ''yedi kardeĢ''in dördü (ARAMCO, RD/Shell, Exxon Corp. 

ve BP) eliyle gerçekleĢtirilmiĢti. Ancak, rafine ürün cirosu ile ilgili sıralamada, diğer 

üçü (Chevron, Mobil ve TEXACO) ile beraber yedisi birden, peĢ peĢe listenin baĢına 

dizilerek dünya petrol türevleri üretiminin değer bazında 1/3'inden fazlasını cebe 

indirmiĢlerdir. Durum bu merkezdeyken, pay dalaĢı hâlâ bitmiĢ değildir ve yedisinin de 

birbirlerinin hisselerini yutmak için sadece 1979-84 döneminde harcadıkları paranın 

tutarı 35 milyar $'dır  (24). Çoğunluk itibarıyla, yine bu yedisinin kontrolü altında 

bulunan doğalgaz ve kömürün çıkartımı ile pazarlaması sürecindeki görünüm de pek farklı 

değildir  (25). 

  

 

Örnek Vaka Etüdü IX 

 
 Dünyanın 1 №.lu para babası Rockefeller‟in geçen yüzyıl sonlarında 

kurduğu ve kendisinin çok önem verdiği standartlaĢmaya izafeten vaftiz ettiği 

petrol Ģirketleri [Standart Oil (SO) of Ohio, New Jersey, California, vs.] kısa 

zamanda bütün ABD‟yi örümcek ağı gibi sarınca, 1911‟de duruma el koyan 

Missouri Eyalet Yargıtayı da, 1890 tarihli antitröst mevzuatınca yasaklanan 

“rakiplerini yok etmek.....” eyleminin gerçekleĢtiğine kani olup uygun cezayı 

keserek, SO kartelinin birbirinden bağımsız 34 tane ayrı Ģirkete bölünmesini 

kararlaĢtırdı  (26). Daha sonra, SO zinciri liberal zakonun boĢluklarından tekrar 

sızıp bu defa bütün dünyayı sarmalayan bir holdinge dönüĢtü. 70‟lere kadar 

ESSO adıyla anılan bu dev, Ģimdi Exxon adıyla anılıyor; artık yalnız “Batı”da 

değil, Orta Asya ve Sibirya‟nın bozkırlarındaki petrol, doğalgaz ve taĢkömürü 

sahalarında da cirit atıyor ve yönetim kurulunun koltuklarında da Upton 

Sinclair‟in dilimize de çevrilen ölümsüz “Petrol” adlı romanında anılan meĢhur 

“Baba”nın oğlunun torunları oturuyor...  

 Yukarıda anılan SO zincirinin Exxon dıĢında kalanlarından biri olan 

Standard Oil Co. of Indiana 70‟lerin sonunda deri değiĢtirip Amoco adını aldı ve 

90‟ların sonunda da BP ile nikâhlanıp güç birliği oluĢturdu. Yeni yüzyılın daha 

ilk yılı bile çıkmadan, BP-Amoco nikâhı bu kez ABD Federal Yargıtayı’na 

havale edildi ve adliye zoruyla boşanmaları dayatıldı. 

 GidiĢat aynı minvalde devam ettiği takdirde, yeni binyılın ilk bir kaç 

onyılı içinde “yedi kardeĢ”in sayısı bire inip tekelleĢme öylesine katmerlenecektir 

ki, geçen yüzyılın baĢında siyaset dehalarınca öngörülen “tek dünya Ģirketi” 

kehaneti de nihayet gerçekleĢebilecektir. (Haddizatında, aklı baĢında tarihçilerin 

çoğunluğu, zahiren anakronik gibi görünen “yüzyıl (XIX‟uncusu) sonu” ile 

“binyıl baĢı” sendromlarının analojik uyumu karĢısında dehĢete düĢmektedir.)  

 Durmadan deri değiĢtiren „yedi kardeĢ‟, dünyanın her yerinde sendika 

düĢmanlığı yürütüyor; dünya halklarının etiyle doymadığından birbirini yutuyor; 

birbirine diĢ geçiremeyenler de ikide bir nikâh bozup nikâh tazeliyorlar  (27). 

Orta vadede görünen odur ki, tekelleĢme süreci, bütün dünya halkları hayrına 

hüsn-ü rızayla yürütülecek sancısız bir ötanazi operasyonunu –naturası icabı– 

asla kabûllenmeyecek ve küvözde mi, yoksa yoğun bakım ünitesinde mi 

yaĢatılması yönündeki bitmez tükenmez polemikler gelecek yüzyılda da sürüp 

gidecektir (!). 

 

 

Büyüklerin küçükleri yutmasıyla baĢlayan tekelleĢme sürecinin ileri aĢamalarında, 

aynı iĢkolundaki ÇUġ'ların nikâhlarından baĢka, bir anlamda müĢteri-satıcı veya üretici-

tüketici ittifaklarından oluĢan, farklı iĢkolları arasında da ÇUġ nikâhları gözlenmektedir.  
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Örnek Vaka Etüdü X 

 
 Dünyanın en büyük ferroalyaj üreticilerinden ve manganez cevheri 

tüketicilerinden biri olan Norveç‟li Elkem AB ile dünya madencilik klasmanında 

4 No.'lu ÇUġ olan BHP, Groote Eylandt yatağından çıkartılacak manganez 

cevherinin Norveç'teki ferromangan izabe tesislerini beslemesi doğrultusunda 

uzun vadeli bir ticarî sözleĢme bağıtlayarak, 1992'de birbirlerinin % 49'ar 

hisselerini devraldılar  (28). 

 

 

TekelleĢmenin bir diğer veçhesi ise, madenciliğin iĢ sekansı kapsamındaki arama, 

ihzarat, istihraç, cevher zenginleĢtirme iĢlemleri ile izabe, rafinasyon, ve pazarlama gibi 

faaliyetlerinin tümünün birden tek elden yürütülmesi anlamına gelen ''dikey entegrasyon'' 

eğilimleriyle biçimlenmiĢtir. Bu eğilimler, özellikle endüstriyel mineraller alanında, daha 

üst mertebelere terfi edip madencilik-metalurji ötesi sektörlerin madencilik faaliyetlerini 

kendi bünyeleri içinde meczetmeleri biçiminde tezahür etmiĢtir.  

 

 

Örnek Vaka Etüdü XI 

 
Dünyanın en büyük ecza tekellerinden biri olan ABD kökenli Pfizer Inc., 

madencilik iĢini tasfiye ettiği 1992 yılına kadar, aynı zamanda dünyanın en büyük 

talk madencilerinden birisi haline gelmiĢti  (29). 

 

 

1.5 – “Yeni” Dünya Düzeni  
 

 

1974'de yaĢanan ''Petrol ġoku''nun ardından gelen Vietnam Hezimeti ile birlikte, 

''Refah Devleti'', ''Fordizm'', ''Altın Çağ'' gibi adlarla da anılan ''örgütlü kapitalizm'' 

döneminin geçtiğini fark eden ABD'nin devlet politikaları, ''ġikago Ekolü''nün (Friedmann 

ve diğerleri) ''neo''liberal monetarist politikalarını ''serbest rekabet'' cilası ve özelleĢtirme 

programıyla bütün dünyaya dayatmaya baĢladı. Devletin askeri harcamalar dıĢında 

ekonomiden elini eteğini çekmesini öneren bu politikalar, ABD'de BaĢkan R. Reagan 

eliyle baĢlatıldı; Britanya'da BaĢbakan M. Thatcher eliyle sürdürüldü ve ülkemizde de 

BaĢbakan (sonra CumhurbaĢkanı) T. Özal ile onun varisi olduğunu alenen beyan eden 

BaĢbakan (sonra BaĢbakan Yardımcısı) T. Çiller tarafından hararetle savunuldu.  

 

Güya ''yeni'' liberal politikalar, SSCB'deki statükonun öngörülmez göçüĢüyle 

birlikte oluĢan güya tek kutuplu dünyanın halklarına, güya ''yeni'' düzen olarak takdim 

edildi. Ancak, mutlak anlamda bir adem-i müdahale içeren liberalizmin, Avrupa'nın iĢçi 

sınıfı açısından hiçbir ''yeni'' yanı yoktu. Özellikle Britanya'daki kömür madencileri, 

dedelerinin dedelerine 4 yaĢındayken yeraltında 16 saat vardiya tutturan 250 yıl önceki 

dönemin hasretiyle yanıp tutuĢanların ''yeni'' düzeni ile eskisi arasında, liberal vahĢet 

açısından, hiçbir fark bulunmadığının pek alâ farkındaydılar (30; 31).  

 

ÖzelleĢtirme politikalarının anayurdu olan ve öteden beri pek fazla özelleĢtirilecek 

bir ekonomisi zaten bulunmayan ABD'de bile, güya ''yeni'' düzenin tenkısat uygulamaları 

sonucunda, ulaĢtırma sektöründe 400.000 ve petrol iĢkolunda da 250.000 iĢçi kapı 

dıĢarı edildi  (24). 
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Sermaye, geçen yüzyılın baĢında bir kez daha becerdiği gibi, 80'lerden itibaren, 

yaratıcı-giriĢimci kefeninden soyunup üretimden koparak spekülasyona yöneldi ve serseri 

mayın gibi dünya borsalarını dolaĢmaya çıktı. Ayrıca sermaye, muhtelif hizmet (legal ve 

illegal) ve emtia (keza, legal ve illegal) üretim sektörlerinde ‗mafyalaĢma‘ya giderek 

“yeni” dünyanın her yanında yeraltına kayıp lumpenleĢti ve böylelikle, ''ekonominin 

sanayisizleĢtirilmesi'' yolu da açılarak mali sermayenin geliĢimi çığ gibi büyüdü. Örneğin, 

belli baĢlı borsalar, 1983-87 arasında ortalama % 300 gibi cehennemi bir hızla büyüdüler; 

80'lerdeki tahvilat ve eshamat piyasalarının hacminin GSMH'ye oranı, ABD'de, % 9'dan 

93'e; Almanya'da % 8'den 85'e ve Japonya'da da % 7'den 119'a fırladı  (32). Sonuçta, 

LSE‟nin bir günlük iĢlem hacmi, tüm dünyanın 1 yılda ürettiği 4,4 milyar ton kömüre; 

ĠMKB‟nin bir günlük iĢlem hacmi de bütün Zonguldak Havzası‟nda 5 yılda üretilen 

taĢkömürüne denk bir değere ulaĢtı; iĢinden olanların sayısı metropollerde 50 

milyona, 3. Dünya'da 500 milyona çıktı  (20; 33). “Yeni'' düzenin savunucuları, 

baĢlıca iki hedefe saldırdıklarını açık seçik ilan ettiler. Bunların birincisi ''sosyal devlet''; 

ikincisi ise iĢçi sınıfının sendikal örgütlülüğüydü. Ağızlarından hiç eksik etmedikleri 

''emek piyasasının esnekleĢmesi'', ''emek piyasasının dezenflasyonu'', ''emek piyasasındaki 

tröstleĢmenin giderilmesi'', ''ücretlerin piyasa düzeyine indirilmesi” vb. (24) gibi muğlâk 

teranelerle, doğrudan iĢçinin cebine saldırdılar; artık ''ücret sendikacılığı''na bile 

tahammül edemiyorlardı. 

 

Sadece ''Batı Dünyası''nı değil, eski ''Demir Perde''yi de kasıp kavuran ve genel 

etkileri yukarıda özetlenen ''serbest'' pazar ekonomisi ve özelleĢtirme rüzgârlarının maden 

iĢkolundaki en ağır darbesi taĢkömürü madenciliğinde hissedildi. Doğaldır ki, ―yeni‖ 

düzene karĢı en sert tepki de ilk önce madenci nüfusunun en yoğun olarak yaĢadığı 

Britanya‘da patladı. 

 

Örnek Vaka Etüdü XII 

 
“Yeni” düzen politikaları, Britanya‟ya ''verimsiz'' ocakların kapatılması suretinde 

yansıdı; ancak, bu bir bahaneydi. Ġkide bir hükümetlerini tumba eden madencilerle baĢ 

edemeyeceğini anlayan muhafazakârların genlerine programlanmıĢ asıl gayesi ise, suyun 

başını keserek madenciyi bırakıp madenleri boğazlamak, yani, madencilerin işyerini yok 

edip işçi sınıfının en dişli sendikal örgütlenmesini dağıtarak geçmişin intikamını 

almaktı.   
 BaĢlangıçta 23 “verimsiz” ocağın kapanmasını içeren bir programı baĢlatması 

için 1981‟de NCB‟ye talimat veren M. Thatcher, anında bütün havzalardaki madencilerin 

yarısından fazlasının greve gitmesiyle tezahür eden bir tepkiyle karĢılaĢtı. Anılan talimatın 

askıya alınması, NUM bünyesindeki bazı çevrelerce zafer olarak değerlendirildi; oysa ki, 

muhafazakârlar, yüz yıllık baĢ belâları olan madencilere karĢı daha yaygın ve güçlü bir 

taarruz baĢlatmak için soluklanmak üzere, taktik olarak geri çekiliyordu. Nitekim 1983 

güzünde, NCB, eğer bazı ocakların kapatılması ve tenkısat uygulaması NUM‟ca kabul 

edilmezse, TĠS‟e oturmayacağı ültimatomunu patlattı. Buna cevaben NUM‟un ilan ettiği 

fazla mesai yasağı sonucunda kömür üretimi birkaç ayda % 25-30 kadar düĢünce, 20 ocak 

kapatıldı ve 20.000 madenciye yol verdi. Nihayet, baĢka ocakların da kapatılması için 

alınan karar ise 1984-85 Büyük Madenci Grevi’nin kıvılcımını çaktı  (3; 31). 

 Büyük Grev bütün dünyada derin yankılar uyandırdı. Ġktidar devletin bütün 

imkânlarını kullanarak madencilere öyle bir hıĢımla saldırdı ki, kimi ocaktaki 10.000 

madenci, karĢısında atlı-itli ya da motorize 8.000 tane polis buluyordu. Demokrasi beĢiği 

Britanya‟da, grev kırma hakkı da en az grev hakkı kadar özgürce kullanıldı. 2000’e on beş 

kala Ġngiltere, Ġskoçya ve G. Galler‟de yaĢanan Büyük Grev‟de –çoğunluğu TES ve kok 

fabrikası nizamiyelerinde nöbete geçen grev gözcülerinin grev kırıcı kömür kamyonları 

altında ezilmesi suretiyle– madencilerin 11’i öldü; 7000’i yaralandı; baĢta genel 

baĢkanları olmak üzere, 11. 000‟i tutuklandı ve 1000‟ide kovuldu  (3; 31). 
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Örnek Vaka Etüdü XII 
(ön sayfadan devam) 

 
 Büyük Grev süresince, akaryakıt kullanan köhne TES‟ler yeniden devreye alındı; 

bakıma alınması gereken NES‟ler de sorunları yok sayılıp normal iĢletme süresi limitleri 

aĢılarak çalıĢtırıldı ve M. Thatcher madenleri boğazlayacak diye, Ada‟daki tekmil ahalinin 

can güvenliği riske atıldı. TUC yönetimi eliyle dizginlenen üç yüzyıl yaĢındaki Britanya ĠĢçi 

Sınıfı ise, nisyanla malûl hafızası hepten felç olmuĢçasına (sanki anlı Ģanlı 1926 Grevi 

Ada‟da hiç yaĢanmamıĢ gibi), Büyük Grev‟i alargadan seyranla yetindi. Nottinghamshire 

Havzası‟ndaki öz yoldaĢlarının bile ihanetine uğrayan madencilere demiryolcular, tersane 

işçileri ve matbaacılar dıĢında hiçbir kesim omuz vermedi  (3; 31). 

Britanya Kamuoyu ise, kömürden de kara bir vicdanla (sanki “Büyük” Britanya‟yı 

büyük yapan Sanayi Devrimi‟nin temelinde madencinin kazmazı yokmuĢ gibi) madencilere 

kulaklarını tıkayıp, “Demir Leydi” yaftasıyla allanıp pullanan M. Thatcher‟in “....... Zaten 

bunların aldığı ücret çok fazla... Ürettikleri kömür çok pahalı... Ocaklar ekonominin 

sırtında kambur... Üstelik, kömür stratejik bir meta da değil... Ġstediğimiz her yerden ithal 

ederiz...” vb. gibi masallarını manĢetten hiç indirmeyen kanalları hipnotize olmuĢçasına  

izlemeye devam etti. Ocakların ekonominin kamburu olduğunu dilinden eksik etmeyen M. 

Thatcher, Büyük Grev‟i kırmak için bir çırpıda 12 milyar £ (yaklaĢık yarım milyar ton 

kömüre eşdeğer para) harcamaktan çekinmedi ve madenciler de bu gücün ve sınıf öz 

kardeĢlerinin ihaneti karĢısında naçar kalıp yenildiler  (3; 31).  

2. Dünya SavaĢı'nın arifesinde 3.000 olan Ġngiltere, Ġskoçya ve G. Galler'deki ocak 

sayısı, 50'lerin baĢındaki kamulaĢtırma-füzyon politikalarıyla 822'ye indirildikten sonra, 

doğal nedenlerle 60'ların ortasında 250'ye ve 80‟lerin baĢında da 200‟e kadar düĢmüĢtü. 

M. Thatcher'in Büyük Grev‟i kırmasıyla birlikte değiĢik havzalarda 80 ocak daha kapatıldı 

ve 100.000 madenci kapı dıĢarı edildi. Daha sonra uygulanan kapatma ve özelleĢtirme 

politikaları sonucunda ise, Ada‟daki ocakların toplam sayısı 90‟ların baĢında 50‟ye indi ve 

günümüzde de 25'e kadar düĢtü  (3; 31; 34).  

Kan içme pahasına kâra doymayan ÇUŞ patronları bununla da yetinmedi ve 

hayatta kalan bir avuç ocağın özelleĢtirilmesi için, ABD'de, Kanada‟da, Avustralya‟da ve 

G. Afrika‟da uygulanmasında genellikle sakınca görülmeyen; ancak, Britanya'daki kazıcı-

yükleyici yürüyen tahkimatlı uzunayaklara göre çok daha emniyetsiz olduğu için, ölümlü 

kazalara ve büyük rezerv kayıplarına yol açan oda-topuk kazısı ile tavan saplamalı 

tahkimatı yasaklayan BK Maden Emniyet Mevzuatı’nın değiştirilmesini istediler. ġanlı 

Majesteleri'nin hükümeti de ÇUġ patronlarının dediğini ikiletmedi ve oda-topuk yöntemi 

ile tavan saplamaları ucundan kıyıcığından Britanya‟nın havzalarına girmeye baĢladı. 

Yürüyen tahkimatlı uzunayaklardaki ferah çalıĢma koĢullarına alıĢkın olan Ġngiliz, Ġskoç ve 

Galli madenciler, oda-topuk yöntemi ile tavan saplamalı tahkimata karĢı uzun müddet 

direndiler. Ancak her ne hikmetse (!), saplamaya gönüllü olarak ilk önce domalanlar, 

yöneticilerinin aĢırı “militan” olduğu gerekçesiyle sendikalarını terk edip öz kardeĢlerine 

ihanet eden Nottinghamshire madencileri oldu  (34)....  

 

 

Güya ―yeni‖' liberalizmin ekonomik ve toplumsal politikalarının ABD‘deki kömür 

madenciliğine yansıması, sermayenin Doğu Provensi Havzaları‘ndan hızla hicreti suretinde 

tecelli etti. Anılan havzalar taĢkömürü çıkartımının yüz yıldır kahrını çekiyordu; ama, 

Avrupa‘dakiler kadar olmasa bile, burada da diĢli bir sendika örgütlüydü ve buradaki 

madencilerin de Ģanlı mücadele gelenekleri, özgül kültürleri ve ayrı bir hayat tarzı vardı. 

Bu nedenle, yine 80‘lerin baĢından itibaren, taĢkömürü çıkartımının yoğunluğu ölümlü 

kazaların 2/3'sinden fazlasının gerçekleĢtiği ve sendikal örgütlenme özgürlüğünün hiç de 

kolay kullanılamadığı –ama ırkçılık, tarikatçılık ve grev kırma özgürlüklerinin alabildiğine 

kol gezdiği– demokrasi ve özgürlük Ģampiyonu ABD'nin Güney ve Ortabatı gibi gerici 

yörelerindeki havzalara kaydırıldı  (25; 35; 36). 
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II. Dünya SavaĢı‘nın öncesine kadar, 2 Gt‘luk dünya taĢkömürü çıkartımının ¼‘ini 

sağlayan ABD, yaklaĢık 0,5 Gt/yıl‘lık çıkartımının 4/5‘ünü ortalama damar kalınlıklarının 

ancak 1,6-1,7 m olduğu Doğu Provensi havzalarından (toplamın 2/3‘si de Pennsylvania ile 

W. Virginia olmak üzere yalnız iki eyaletten) ve yalnız 8 firma eliyle sağlıyordu  (37; 38). 

AĢağıdaki çizelgede de görüldüğü gibi, bu eğilim savaĢın hemen ardından gelen 20 yıl 

boyunca sürekliliğini korudu  (38; 39). Aradan geçen ½ yüzyıldan sonra, 3,5 Gt/yıl‘lık 

dünya taĢkömürü çıkartımının yine ¼‘ini sağlayan ABD, bu kez toplam çıkartımının % 

36‘sını damar kalınlıklarının kimi bölgelerde 36 m‘yi bulduğu Colorado, Indiana, New 

Mexico, Montana, Utah ve Wyoming gibi orta-batı eyaletlerinde ve –yine yalnız– birkaç 

ÇUġ eliyle sağlamaya baĢladı  (25; 38). Bütün bu geliĢmelerin doğal nedenlerle –uzak 

yakın– hiçbir ilgisi bulunmadığı kesindir. Zira, ABD‘nin bütün havzalarındaki bilinen 

kurtarılabilir taĢkömürü rezervlerinin miktarı ―Petrol ġoku‖ndan çok önce (1967 Arap-

Ġsrail SavaĢı‘nın ardından) belirlendiği gibi  (40), Doğu Provensi‘nin havzalarında kaynak 

tükeniĢlerinin söz konusu olmadığı da, aĢağıdaki çizelgede görüldüğü gibi, 1992 yılının 

0,45 Gt‘luk çıkartım miktarından açıkça anlaĢılmaktadır. 

 

 

Çıkartım Yoğunluğundaki Odak Kaymaları 

 Dönemler 

Provensler 1945 1965 1992 

 (Mt) 
(*)

 (%) (Mt) 
(*)

 (%) (Mt) 
(*)

 (%) 

Doğu Havzaları 
(ý)

 417,6 80,1 402,1 81,8 453,1 55,3 

Orta Batı Havzaları 
(‡)

 50,2 9,6 28,0 5,7 293,7 35,9 

Diğerleri 53,8 10,3 61,6 12,5 72,4 8,8 

ABD Toplamı 521,6 100,0 491,7 100,0 819,2 100,0 
(*) Özgün kaynaklardaki ―short ton‖ verileri metrik tona çevrilmiĢtir.  

(ý) Yalnız Illinois, Kentucky, Ohio, Pennsylvania ve W. Virginia.  

(‡) Yalnız Colorado, Indiana, New Mexico, Montana, Utah ve Wyoming  

 Çizelge 2 - ABD‘nin TaĢkömürü Çıkartım Yoğunluğundaki  

Provensler Arası Odak Kaymaları (4; 25; 38; 39) 

 

 

Yukarıda anılan çıkartım yoğunluğundaki odak kaymaları sayesinde, ABD‘deki 

sahalarda taĢkömürü ocağı çalıĢtıran ÇUġ‘lar 
(*)

 bir taĢla iki tombul kuĢ birden vurdu; hem 

Pennsylvania‘nın alçak ve belâlı damarlarından, diĢli sendikalarından ve de ―militan‖ 

madencilerinden kurtulup kâr marjlarını katladılar; hem de, çıkartım yoğunluğunu kıtanın 

ortasına kaydırarak satılabilir kömür maliyetleri üzerindeki en ağır yük olan demiryolu 

navlunlarını 
(**)

 optimize edip, ihracat için gerektiği zaman, her iki okyanus kıyısındaki 

limanlardan ucuz sevkıyat yapabilecekleri (Avrupa‘ya da, Japonya‘ya da) önemli bir 

kolaylık sağladılar. 

 

                                                           
(*)

 Bu çalıĢma metninde değinilen ÇUġ‘lar, aslında pek o kadar da çok fazla uluslu olmayıp, ezici çoğunluk 

itibarıyla ABD, Avustralya, BK, Kanada ve G. Afrika kökenli sermaye birikimlerinin amalgamasyonuyla 

oluĢmuĢ devasa Anglosakson Ģirketleridir.  

 
(**) 

Doğu ve batı kıyıları arasında –yaklaĢık ortalama itibarıyla– 5.000 km‘lik bir mesafe bulunan K. 

Amerika‘da (ABD ve Kanada), 30‘ların sonundaki rayiç demiryolu navlunları 1.500 km‘lik bir güzergâhta 

ocakbaĢı maliyetlerini ikiye veya üçe katlıyordu  (37). Günümüzde bile, iç navlunun ticarî maliyet içindeki 

payı –90‘ların ortası itibarıyla– hâlâ ¾ düzeyinin altına indirilebilmiĢ değildir  (41). Bu nedenle, K. 

Amerika‘daki taĢkömürü sevkıyatı, kıtanın doğu-batı (veya batı-doğu) yönünde ilerleyen kara nakliyatı 

yerine, yüzyılın son üç çeyreği boyunca sürekli olarak Atlantik veya Pasifik kıyılarını izleyen (yani, ABD ile 

Kanada arasında kuzey-güney veya güney-kuzey rotalarında ilerleyen) deniz nakliyatıyla sağlanmaktadır. 
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Örnek Vaka Etüdü XIII 

 
Yukarıda biraz ayrıntılı olarak aktarılan geliĢmelere ABD'deki kömür madencileri 

de seyirci kalmadı. Ortabatı Havzaları‟nın sahalarında yeni açılan herhangi bir ocağın  

işçisine, kıdem zammı almasının engellenebilmesi için, sonradan aynı sahada açılan ikinci 

bir ocakta iş verilmedi. Bu yüzden, ABD tarihinde onyıllardan beri yaĢanmayan bir eylem 

gerçekleĢti : 80‟lerin sonunda UMWA önderliğindeki madenciler, kendi deyimleriyle ''bir 

hayat tarzına karşı yöneltilen saldırılar''a karĢı direndiler; birkaç $/yevmiye zam için 

değil, sadece iĢ güvencesinin sağlanması için dünyanın en büyük kömür ihracatçısı ve bir 

ÇUġ (yukarıda „TekelleĢme‟ anabaĢlığı altında anılan listenin 35.'siyken, daha sonradan 

liste ikincisi RTZ tarafından yutulan Hanson Ltd.) yavrusu olan Pittston Coal Co. 

işverenine karşı, firmanın her sahasında işletilen bütün ocaklarda uzun soluklu militan 

bir greve çıkıp zafer kazandılar  (24; 35; 36; 42).  

 

 

 ―Yeni‖ Dünya Düzeni‘nin ekonomik ve toplumsal politikaları ülkemizin taĢkömürü 

madenciliğine de yansıdı ve tepkisiz kalmadı; hem de öylesine Ģiddetli bir tepki gördü ki, 

dünyanın dört bir ucundan ses getiren unutulmaz yankılar uyandırdı. 

 

 

Örnek Vaka Etüdü XIV 

 
 “12 Eylül”ün gölgesindeki istihdam politikalarının uzanabildiği en uç noktada, G. 

Afrika‟daki ırkçı rejimin „ikinci sınıf‟ madencilere bile reva görmediği bir ücret karĢılığı 

veya zamanın bir kat esvap parasına (ya da madenci ağzıyla “.... T. Özal‟ın ayakkabı 

boyası parasına”) bir ay boyu vardiya tutan Zonguldak Madencileri ile MTA iĢçileri, TĠS 

görüĢmelerinin tavsaması üzerine, GMĠS‟in önderliğinde 30 Kasım 1990 günü greve 

çıktılar. Grev gerekçesi “.... insanca çalıĢmak, insanca yaĢamak” giriĢiyle açıklandı ve 

“Haklarımızı alıncaya kadar eylemdeyiz. Her zorluğu birlikte aĢacağız. Kuru ekmekle, 

tarhanayla, kömeçle de kalsak direneceğiz. Bu GREV, hak kavgasıdır. Bu GREV, namus 

kavgasıdır....” mesajıyla noktalanarak kamuoyuna bodoslamadan beyan edildi  (43). 

Ne var ki, anılan mesaj kamuoyuna ulaĢmadan önce T. Özal‟ın kısa ve kalın 

gövdesine tosladı. Ġlk tepki de ondan geldi; uzlaĢmaz, fevrî, hırçın, hiddetli ve net üslubuyla 

„aççık-seççik’ ifade ettikleri mealen Ģöyleydi : “...... Zaten bunların aldığı ücret çok fazla... 

Ürettikleri kömür çok pahalı... Ocaklar ekonominin sırtında kambur... Üstelik, kömür 

stratejik bir meta da değil... Ġstediğimiz her yerden ithal ederiz... Kapatırım haaaaa!....” Bu 

geliĢmeyle birlikte, TC’nin tarihinde ilk kez bir cumhurbaşkanı işçiye karşı doğrudan 

cephe aldı. Bu ani geliĢmenin hemen akabinde, bir tarafta T. Özal ile siyasî ve ticarî 

yardakçıları, öbür tarafta da madenciler ile tekmil yandaĢları ülke sathında mevzilendiler. 

Madenciler de yevmiye hesabına artık boĢ verip barıĢ, demokrasi, bağımsızlık, özgürlük 

uluslararası dayanıĢma ve insan hakları gibi ulvî kavramlara rağbet gösterdiler. Grev, 

baĢından itibaren, bu kavramlara mail olanların sözcüsü ġ. Denizer ile gözü paradan 

baĢka Ģey görmeyenlerin sözcüsü T. Özal arasında cereyan eden ve grev kaldırılana kadar  

sürüp giden bir düelloya dönüĢtü. Madencilerin “Çankayanın ġiĢmanı”, “PadiĢah” yaftası 

yapıĢtırdıkları zat, “kökü dıĢarıda” stratejiler izleyerek “Demir Leydi”nin peĢine takıldı; 

ama, bir alay komünistin yıllar boyu uğraĢsa bile üstesinden gelemeyeceği bir iĢ yaparak, 

oncasına masumane gerekçelerle çıkılan grevi politize edip bir savaĢ okuluna çevirmeyi iyi 

becerdi (!). BaĢta ġ. Denizer olmak üzere sendikanın diğer merkez ve Ģube yöneticileri, 

iĢyeri temsilcileri ve grev komitelerinden oluĢan önderliğin peĢini bırakmayan madenciler, 

yaklaĢık sekiz hafta süren Ģanlı bir destan yazdılar. Bu destanın Zonguldak içinde 

boğulmaması için de karĢı tarafın simgesi olan Çankaya üzerine yürüyüĢe geçtiler... 
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Örnek Vaka Etüdü XIV 
(ön sayfadan devam) 

 

Büyük Grev üzerine, binlerce kiĢi eliyle yüz binlerce sayfa yazıldı ve çizildi. Bu 

tarihî vakada olup bitenleri, tarihi bizzat yazanların kendilerine anlatmak elbette ki abes 

olur. Olup bitenden bihaber olanların baĢvurabileceği en kestirme adres de, Büyük Grev‟i 

bizzat örgütleyenlerin derleyip toparladığı kaynaktır  (44). Sadede müteallik olarak bu etüt 

kapsamına sığdırılabilecek hususlar ise, geçen yüzyılın son çeyreğinde Britanya‟da ve 

Türkiye‟de yaĢanan iki grevin mukayeseli anatomisinden –ibret mahiyetinde– çıkartılan 

aĢağıdaki sonuçlardan ibarettir :  

 

— 1990-91 Grevi ve YürüyüĢü, Britanya‟daki emsali gibi, hükümet cenahından 

doğrudan yönelen bir saldırıya karĢı direnmek amacıyla örgütlenmemiĢ ve 

grevin kronometresine, yasal prosedür gereği, TĠS sürecinin tıkandığı anda 

basılmıĢtır. Ancak, özgül nedenlerle, grev ilk günde politize olmuĢtur. 

— Her iki Büyük Grev de ülke ve dünya çapında derin yankılar uyandırmıĢtır 

(ama, bütün bir il ahalisinin birbirine kenetlendiği bir baĢka örnek tarihte 

yoktur). Britanya‟daki emsalinin tersine, Büyük Grev medyada (TRT hariç) 

önemli ölçüde destek ve sempati toplamıĢtır (madencilerin kazandığı 150 

$/ay‟lık komik ücretin bu destekte önemli bir payı olsa gerektir). Ancak, 

medya üç beĢ ay sonra 180° çark ederek madencilere ve Zonguldak‟a hasım 

olmuĢtur. 1990-91‟deki kamuoyu desteği, 1984 tecridine kıyasla, inanılamaz 

boyutlara ulaĢmıĢ; Cizre‟den Çorlu‟ya, Londra‟dan da Sydney‟e uzanan 

ulusal ve küresel bir coğrafyadan madencilere aynî ve nakdî yardım yağmıĢ; 

destekleme grev ve yürüyüĢleri gerçekleĢmiĢ ve Avustralya gibi büyük kömür 

ihracatçısı ülkelerin maden, liman ve ulaĢtırma iĢkollarındaki sendikalar 

Türkiye‟ye kömür sevkıyatını engelleme kararı almıĢlardır.  

— Her iki Büyük Grev‟de de konfedere örgütlülükler çok berbat bir sınav verip 

sınıfta çaktı. Britanya‟da, TUC 1926‟da sağladığı desteğinin onda birini 

bile madencilerden esirgedi  (30). Ülkemizde ise,Petrol-ĠĢ, Liman-ĠĢ, Hava-

ĠĢ gibi sendikaların münferit destekleri dıĢında, yalnız sembolik desteklerle  

yetinen TÜRK-Ġġ medyatik bir pijama defilesinden öteye geçemedi. Oysa ki, 

yalnız 24 saat uygulanacak bir elektrik kesintisi bile hayatında genel grev ile 

hiç tanıĢmamıĢ olanlara yeterdi (hatta artardı). Elle tutulur tek sınıf desteği, 

baĢka iĢkollarında eĢzamanlı olarak greve çıkan iĢçilerden geldi. Destanın 

doruğunda, yani yürüyüĢün Barikat‟a tosladığı puslu saatlerde, mutlak bir 

tecrit hüküm sürüyordu; bir yanda madenciler, öte yanda da devlet güçleri, 

sanki uzayın ücra köĢelerinde unutulmuĢ steril bir gezegen üzerinde kafa 

kafaya veren ekstragalaktik varlıklar gibiydiler  (45).  

— 1984‟te M. Thatcher‟in azılı saldırılarını tek baĢına göğüslemek zorunda 

kalan madenciler maalesef yenildiler. 1990-91‟de Özal‟ın cılız saldırılarına 

karĢı, tekmil Zonguldak ahalisi baĢta olmak üzere, halkın ve kamuoyunun 

desteğini arkalarına alan madenciler ise –aktif sınıf takviyesinden mahrum 

bırakılmalarına rağmen– büyük bir zafer kazandılar.  

 

 Malûm barikat üzerine de çok laf edildi; on binlerce sayfa yazıldı ve çizildi. Ama, 

barikata dair iki çift söz etmeden bu etüde son verilmesi pek de reva gibi görünmüyor.... 

 Barikat yalnız iki buldozer, onlarca zırhlı araç ve binlerce müsellah polis ile 

askerden ibaret değildi ve merkez sağ, radikal sağ, reformist sol ve TÜRK-Ġġ gibi muazzam 

bir statüko bloğundan oluĢuyordu. YürüyüĢ ise –ne programatik, ne de konjonktürel olan 

herhangi bir bağlamda– siyasî iktidarın ele geçirilmesini hiç mi hiç hedeflemiyordu; 

hedefleyemezdi de.... Ancak, barikatı dağıtmak için girilecek bir kavga, siyasî iktidar için 

verilen bir kavga olmasa bile, siyasî iktidar ile kavgaya dönüĢecekti ve buna da –özellikle 

böyle bir kavgaya hazır olması gerekenler baĢta olmak üzere– hiç kimse hazır değildi. 
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Örnek Vaka Etüdü XIV 
(yine ön sayfadan devam) 

 

 Barikatta “yenilenler” ne madencilerdi, ne de onların örgütü GMĠS; barikatın 

önünde asıl yenilenler, kulağının üstüne yatıp huĢu içinde madencilerin barikatı aĢmasını 

ümit ederek eski pembe rüyalarının gerçekleĢmesini bekleyen, dünyanın en dangalak ve 

sınıftan en kopuk soluna mensup “sınıfın öncüleri” oldu. Ayrıca, diğer iĢçi ve emekçiler de 

çok Ģey kaybetti. Sosyalist, komünist, devrimci, vs. taifesinin kıçının üstüne oturup vukuatı 

alargadan seyranla yetinmesi biraz ağır ve insafsız bir itham mı oldu acaba?! Bunlar hiç 

mi bir Ģey yapmadı?! Geri durdukları hiç görülmüĢ Ģey mi? Elbette ki yaptılar : Ġlk önce, 

“sınıfın öncüleri” haritada Zonguldak diye bir yer olduğunu keĢfetti; sonra da boynuna 

kamerasını asan, koltuğunun altına haftalığının veya aylığının (hiç olmazsa üç aylığının) 

“Zonguldak Özel Sayısı”nı sıkıĢtıran ne kadar “öncü” varsa, kimi Değirmenağzı‟ndan, 

kimi Gölköy‟den GazipaĢa Güzergâhı‟na damlayıverdiler.... Daha ayaklarının tozunu bile 

silmeyen “sınıfın öncüleri”, madencilere azıcık “sınıf bilinci” aĢılamak için sloganlarını 

haykırmaya baĢladılar. Madenciler de kendilerini kortejden kovalayarak binbir meĢakkatle 

hazırlanmıĢ özel sayılarını yırtıp atmaya baĢladı (yine de insaflı davranıp radikal sağın 

gazetelerine yaptıkları gibi temaĢa tarzında yakmadılar). Bu tepkiyle birlikte, “.... hain sarı 

sendikacıların sınıf içinde devrimci faaliyette bulunmalarını engelledikleri ve iĢçi denen 

kaba-saba köylülerin kendilerini anlayacak bilinç düzeyine henüz eriĢmedikleri.....” 

çamurunu savuran “sınıfın öncüleri” de, sağlam kalmıĢ özel sayılarını gerisin geri 

koltuğunun altına sıkıĢtırarak, iĢportayı toparlayıp meyus ve mahzun bir halde, kimi 

Ġstanbul‟a, kimi de Ankara‟ya tornistan ettiler. Sınıfa karşı haşin ültimatomist tavırlar 

takınmakta (yani, sırf sınıfın örgütlenme tarzını ve yapısını beğenmedikleri için, sınıfın 

bizzat kendisine sırt çevirmekte) hiçbir beis görmeyen “sınıfın öncüleri”, avdetlerinde de 

boĢ durmadı ve sıcak koltuklarına gömülüp muhtelif kanallardan yürüyüĢün barikata 

toslamasını izlemeye devam ettiler..... Deller Barikatı‟nın önünde “yenilenler” madenciler 

değil, “sınıfın öncüleri” de dahil tekmil sol muhalefetti. Madenciler kazandı, sol muhalefet 

kaybetti. Sol muhalefetin kaybederken kazandığı tek Ģey ise, madencilerin kendilerine 

öğrettikleri oldu. Haddizatında, barikattan dönüĢ –bir son olmaktan ziyade– çok uzun 

soluklu bir mücadelenin baĢlangıcıydı  (45; 46)... 

1990-91 Büyük Madenci Grevi ve YürüyüĢü‟nün tartıĢmasız en ayrıĢık ve eĢsiz 

karakteristiği –sanayileĢmemiĢ küçük bir ülke diktatörünün macera hevesleri uğruna 

patlayan ve dünya tarihinin gördüğü en garip ve en dengesiz çatıĢma olan– „Körfez SavaĢı 

ile eĢzamanlı zuhur eden bir politik konjonktürde yaĢanmasıydı. Haddizatında, karakteri ne 

olursa olsun, her savaĢ siyasetin –belirli bir ölçüye kadar pek de büyük olmayan oranda– 

değiĢik bir tarzda devamıdır. Ancak, her türlü siyaset sürecini cehennemî bir ivmeyle 

hızlandırıp, bunların ana hatlarını açığa çıkarak berraklaĢtıran ve sahtekârlık, düzmecelik, 

yapaylık, yalancılık, hokkabazlık, riyakârlık vs. rezilliklere mahal vermeksizin, her Ģeyi 

apaçık gün ıĢığına çıkartan savaĢ çok ciddi bir fenomendir....  

Nitekim, Körfez SavaĢı sürecinin gün ıĢığında da ülkemizdeki herkesin foyası ayna 

gibi parladı. Günümüzde veli mertebesine terfi ettirilen T. Özal ve yardakçıları ile Ģahin 

olmaya özenen diğer leĢ kerkenezleri, halkımızın kanını kumar masasına sürerek “bir 

koyup üç-beĢ almaya” bir an bile tereddüt etmediler. Ancak, ilk tepkiyi konuya iliĢkin en 

ehil ve yetkili mercide oturan zamanın genel kurmay baĢkanından gördüler. Aslında, 

“Barut yok!” gibisinden kesin, yalın ve berrak bir tavır olan bu tepkiye rağmen, T. Özal 

“bir koyup üç-beĢ alma” hevesinden hiç caymadı ve rezil savaĢa girme önerisini ikide bir 

yeniden ısıtıp ulusa ve sınıfa dayattı. Ayrıca, T. Özal “.... millî birlik ve beraberlik ruhuna 

her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz” savaĢ konjonktürünü madencilere karĢı 

mütemadî bir tehdit unsuru olarak kullanmayı hiç ihmal etmedi. Madenciler de boĢ 

durmadı; bol kepçe hamaset edebiyatını yutmaya hiç yanaĢmayarak, “SavaĢa falan 

gitmiyoruz; gidecekse, Efe gitsin.” deyiverdiler  (44).  
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Örnek Vaka Etüdü XIV 
(hâlâ ön sayfadan devam) 

 

SavaĢ konjonktürü ile Büyük Grev‟in encamı arasındaki etkileĢim üzerine bitmez-

tükenmez, değiĢik, çeliĢkili ve paradoksiyel tahliller yapıldı  (47). Bu satırları karalayanın 

naçizane kanısı, grev ve yürüyüĢ sürecindeki geliĢmelerin T. Özal‟ın macera ihtirasının 

frenlenmesinde ve giderek kösteklenmesinde önemli katkıları bulunduğu doğrultusundadır. 

Diğer yorumcuların bazıları ise, Büyük Grev‟e “.... Zonguldak madencilerinin yürüyüĢü, 

Ortadoğu‟daki savaĢı bile durdurabilecek bir güç taĢıyordu. ĠĢçiler barikat önünde yalnız 

bırakılmasalardı, barikatı aĢabilselerdi, Özal bu denli pervasız, iĢbaĢındaki hükümet bu 

denli rahat olamazdı. Özal gibi en yakın iĢbirlikçisinin güç kaybettiği bir Türkiye gerçeği 

karĢısında, Bush körfezde savaĢa giriĢmekte bu denli cesur olamazdı. Zonguldak 

madencileri, emekçilerin elinde Özal ve Bush‟u durdurabilecek bir gücün varlığını 

kanıtladılar.” diyebilecek kadar büyük önem atfettiler  (48). 

Sadece madenciler için değil, tekmil iĢçi sınıfımız için de vazgeçilmez kazanımlar 

sağlayan 1990-91 Büyük Madenci Grevi ve YürüyüĢü ertesinde yaĢanan geliĢmelerin en sık 

manĢete çıkanları aĢağıda sıralandığı gibidir :  

 

— 12 Eylül‟ün karanlığını “küresel ölçekte” duyulan muhteĢem bir cayırtıyla 

yırtarak ülkenin ve sınıfın üzerine serpilen ölü toprağının postasını kaldıran 

madenciler, bütün aydın kamuoyu nezdinde ve halkımızın meĢru indinde 

“demokrasi bekçisi” olarak tescil edilmiĢtir.  

— Türkiye tarihinde bir genel kurmay baĢkanı, ilk kez, “sivil kökenli” ve savaĢ 

meftunu bir cumhurbaĢkanı ile ters düĢerek istifa etmiĢtir. 

— TÜRK-Ġġ‟in genel baĢkanı on yıldır oturduğu koltuğundan kalkmıĢ ve bir 

GMĠS (ZMĠS) genel baĢkanı, ilk kez, TÜRK-Ġġ‟e genel sekreter seçilmiĢtir. 

— “Yeni” dünya düzeninin ülkemizdeki en ateĢli savunucusu olan ANAP, ilk 

genel seçimde “üzerinden silindir geçerek” iktidardan paldır kümdür tumba 

olmuĢtur.  

 

 

Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, 

Ukrayna, Türkiye, Rusya FC, Kazahistan ve Japonya'daki ''verimsiz'' ocakların da 

''yeni'' düzene uyup kapanması sonucunda aĢağıdaki tabloda görünen manzara ortaya çıktı :  

 

TaĢkömürü Çıkartım Yoğunluğundaki Odak Kaymaları 

Bölgeler ve Dönemler 

Megaprovensler 1922 1936 1946 1957 1965 1973 1983 1990 (ý) 1998 

G. Afrika 0,8 1,2 2,2 2,4 2,5 3,0 5,0 5,4 6,1 

G. Amerika 
(*)

 - - 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,9 1,3 

Avustralya - 0,9 1,2 1,2 1,5 2,5 3,7 4,8 6,0 

Ara Toplam  0,8 2,1 3,8 4,0 4,3 5,8 9.2 11,1 13,4 

K. Amerika 
(‡)

 44,8 36,9 45,1 27,5 23,0 24,7 23,8 23,0 26,6 

Çin HC - - - 7,5 14,5 19,0 23,5 30,3 33,8 

Avrupa + SSCB 42,7 51,4 45,5 54,8 49,1 43,1 35,5 26,6 14,5 

Diğerleri 11,8 9,6 5,6 6,2 9,0 7,5 8,0 8,9 11,6 

Toplam (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Toplam (Mt) 1.105 1.219 1.218 1.735 2.273 2.199 2.930 3.377 3.656 

(*) Brezilya 1965 tutarına dahil edilmemiĢtir.  

(ý) WEC, BP, EIA ve IEA verilerinin aritmetik ortalamasıdır.  

(‡) Yalnız ABD ve Kanada. 

Çizelge 3 – Geçen Yüzyıl Süresince TaĢkömürü Çıkartım Yoğunluğunda Gözlenen  

Megaprovensler Arası Odak Kaymaları  (4; 8; 19; 21; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55) 
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Yukarıdaki çizelgede de görüldüğü gibi, geçen yüzyılın ilk yarısında taĢkömürü 

madenciliğinde esamisi bile okunmayan G. Afrika ile Avustralya‘nın çıkartımı, son ¼ 

yüzyıl içinde dörde, G. Amerika‘nınki de yediye katlanmıĢtır. Öte yandan, bu üçlünün 

dünya toplam taĢkömürü çıkartımı içindeki payı ise aynı dönemde ikiye katlanmıĢ ve aynı 

yüzyılın ilk üç çeyreği boyunca dünya taĢkömürü çıkartımının yarısından fazlasını 

sağlayan (Avrupa + SSCB) havzaları ile kafa kafaya gelmiĢtir. Aynı dönem boyunca % 8-9 

aralığında değiĢen Diğerleri‘nin payının 1990-98 döneminde hafif bir kıpırdanma gösteriĢi 

ise, Hindistan‘nın taĢkömürü çıkartımının son yirmi yıl içinde ikiye katlamasından 

kaynaklanmaktadır. Değinmeksizin kesinlikle geçilemeyecek kadar önemli olan bir diğer 

husus da, Çin HC‘nin kuruluĢ tarihini (1949) izleyen kırk yıl içinde çıkartımını ona 

katlamasıdır  (4; 8; 19; 21; 50; 51; 52; 53; 54; 55). 

 

Yukarıda özetlenen geliĢmeler, olağan mecrasında cereyan eden bir ekonomik 

sürecin sonucu değildir. Her Ģeyden önce, bu geliĢmeler doğal nedenlere dayanmamaktadır 

Zira, WEC‘in 1990 envanteri itibarıyla, (Avrupa + SSCB) havzalarındaki kurtarılabilir 

rezervler (166 Gt), (G. Afrika + G. Amerika + Avustralya) havzalarındakinin (114 Gt) hâlâ 

1½ katıdır  (19; 40). Bu geliĢmeler, aslında 80‘lerin ortasından on yıl önce –1973 güzünde 

patlayan Arap-Ġsrail SavaĢı‘nın hemen ardından gelen OPEC mühürlü ―Petrol ġoku‖ ve 

dünyanın jandarma baĢgediklisi ABD‘nin Vietnam‘da uğradığı askerî hezimet sonrasında– 

ÇUġ kurmaylarınca kaleme alınan bir senaryo uyarınca, dünya iĢçi sınıfının gelmiĢ 

geçmiĢ en diĢli sendikal örgütlenmesini hayata geçiren madencilere karĢı sistematik 

olarak baĢlatılan planlı-programlı bir taarruzun semeresidir  
(*)

. Ancak, bütün bu 

geliĢmeler kesinlikle kader değildir ve en fazla 30-40 yıl sonra mutlaka değiĢecektir.  

 

Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, 

Ukrayna, Türkiye, Rusya FC, Kazahistan, ve Japonya'da ''verimsiz'' ocakların ''yeni'' 

düzene uyup kapanması sonucunda, 1983 (Britanya‘daki Büyük Grev arifesi) ile 1998 

arasındaki dönemde, bu ülkelerin satılabilir taĢkömürü çıkartımında yarım milyar tondan 

fazla bir gedik oluĢtu. Bu miktar, Zonguldak Havzası‟ndaki bütün kaynaklarının 

yarısına veya parasal eĢdeğer itibarıyla düz hesap 20 milyar $‟a denktir. Aynı 

bilançonun insanî veçhesinde ise, iĢinden olan yüz binlerce madenci bulunmaktadır 
(sadece BK‘da 1981-92 arasında kapının önüne konan madenci sayısı 200.000 kadardır). 

Ama, Alman Devleti'nin de ortak olduğu RAG iĢvereni, Ruhr Havzası'nın ocaklarını 

kapatırken, Alman madencilerin aldığı yevmiyenin onda birine 14 yaĢındaki çocukları 

çalıĢtırdığı Kolombiya'da yeni ocak açmaya hiç üĢenmemiĢtir  (24). 
 

................... 

 

Bazılarımızın (hatta, çoğumuzun) artık adını bile anmaya erindikleri, ürktükleri 

ve hatta utandıkları (ki bu nedenle, tarifsiz kederler içinde olmak gerekir) yüz yıllık eski 

emperyalizmin aslının tıpkısının aynı bir sureti olan ''Yeni'' Dünya Düzeni, sadece 

madenciler için değil, bütün işkollarında çalışanlar için işsizlik, işyerlerinin kapanması, 

yoksulluk, açlık, ırkçılık ve savaş demektir. ÇUŞ'lara çüş diyecek ve ''yeni'' düzeni 

eskisiyle birlikte alaşağı edecek yegane temel güç ise –eski binyılın sonunda kafasına 

saksı düĢmüĢ de olsa– hâlâ dünya işçi sınıfıdır.  

                                                           

 
(*)

 Tarih zakonuna göre muteber olan herhangi bir belgeye dayanmadan, salt istatistik verilerden yola çıkarak 

ortaya atılan iktisadî tarih tezleri, tarihe yukarıdaki tahlillerin sahibiyle aynı gözlükle bakan profesyoneller 

tarafından bile, istihza ile karĢılanıp rağbet görmeyecek ve ancak ilginç bir varsayım olarak addedilecektir. 

Ama aksi yine belgelerle kanıtlanmadığı sürece, yukarıdaki tezler de kesin olarak çürütülmüĢ sayılmazlar. 

Zaten, bu tezleri kanıtlayan herhangi bir belgeyi (örneğin, yukarıda anılan senaryoyu) eline geçirecek tarihçi 

de, ya kesinlikle üç-beĢ sefer köĢe döner; ya da kesinlikle bir-iki hafta içinde trafik kazasına kurban gider (!). 
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2- TÜRKĠYE MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNÜN GENEL  

GÖRÜNÜMÜ veya BĠR “KRĠZ” ANATOMĠSĠ  
 

 

 Bu bölümde, dünyadaki geliĢmelerin genel perspektifinden bakılıp iĢkolumuzun 

yasal, toplumsal, yapısal ve ekonomik çerçevesi kabaca çizilerek, ülkemizin madencilik 

sektörünü yön veren ekonomi politikalarının (daha doğrusu politikasızlıklarının) anahatları 

aktarılacak ve sendikamızın örgütlü bulunduğu TTK ve MTA ile ETĠBANK‘ın mevcut 

durumu ele alınacaktır. 

 

 

2.1 – SeçilmiĢ ManĢetlerle Türkiye  

Madencilik Politikası(zlığı)nın Anahatları  
 

 

 Emperyalistler bütün krizleri üçe-beĢe katlayarak geri bıraktırılmıĢ ülkelere ihraç 

etme zanaatında yüz yıldır maharet kazandıkları için, önceki bölümün baĢlıkları altında 

özetlenen bütün olumsuz geliĢmeler kaçınılmaz olarak ülkemizin madenciliğine de yansıdı. 

Ne var ki, dünyada olup bitenler yetmezmiĢ gibi, T. Özal'la birlikte baĢlayan hasmane 

icraatla da katmerlenen kriz, madenciliğimizi batma noktasına getirdi. Aslında, ülkemizin 

madenciliği –herhalde bir tesadüf eseri olacak (!)– ―Petrol ġoku‖nun alevlendiği 70‘lerin 

ortasından beri kendi kaderine terk edilmiĢti. Ama, keĢke olduğu gibi öyle kalaydı da, hiç 

müdahale edilmez olaydı.... Zira, Türkiye‘nin gördüğü gelmiĢ geçmiĢ en liberal icraat 

80‘lerin ortasında madencilik sektörüne öyle bir müdahale etti ki, herkes hâlâ belini 

doğrultup dikilmeye çabalıyor.  

 

Örnek Vaka Etüdü XV 
 

Türkiye‟de gelmiĢ geçmiĢ en liberal icraatın yaĢandığı son on beĢ yıldır, kendisi 

de bir kamu kurumu olan DDY‟nin devlet eliyle belirlenen tarifelerine göre, ülkemizin 

kamu ve özel sektör eliyle iĢletilen ocaklarından çıkartılan maden cevahiri kırılacak 

eĢya fiyatıyla taĢınmaktadır. Bir baĢka ifadeyle, hepi topu üç-beş bin TL eden yumruk 

kadar bir demir cevheri parçasına da, değeri on milyonlarca TL olan bir koli 

şampanya kadehine de DDY aynı navlunu biçmektedir. Bu tersliğin nedeni sorulduğu 

zaman verilen cevap da hayli ters olup aĢağı-yukarı Ģu mealdedir : Fazla zarar eden 

KĠT‟lerin baĢında gelen DDY, en yağlı müĢterisi olan madencinin malını en yüksek 

tarifeden taĢıyarak zararını kapatmaya çabalamaktadır  (56). 

 

Osmanlı‘dan miras Maadin Nizamnamesi‘ni ancak 1954‘te ilga ve ikame edebilen 

6309 sayılı maden kanunu madencilik sektörüne tam otuz yıl dayandı. Bundan sonra, 

sektördeki faaliyetleri ―yeni‖ düzene uyarlayarak tanzim etmek amacıyla yürürlüğe konan 

3213 sayılı yeni maden kanununun devri hüküm sürmeye baĢladı. Yeni kanuna, genel 

gerekçesinde aynen yazıldığı gibi, ―.... sektörün cılızlığını ve ataletini ortadan kaldıracak, 

inkiĢafını ve büyümesini sağlayacak, madencilikte sermaye birikimini hızlandıracak....‖ 

(yani özetle, SEKTÖRÜMÜZDEKĠ KÖYLÜLÜĞÜ TASFĠYE EDECEK) diye umutlar 

bağlanmıĢtı. Ancak, aynı kanun yürürlüğe girdiği günlerde, uygulayıcı dairenin en yetkili 

sözcüsünce ―uygulanamaz‖ diye nitelendirilmiĢti. Nitekim, yeni kanun tıkanıklık giderici 

bir araç olarak iĢleyeceği yerde, bizzat kendisi tıkanıklık yaratmaya baĢladı. Kimi 

maddeleri değiĢtirilen, kimi maddeleri de Anayasa Mahkemesi‘nce iptal edilen yeni kanun, 

Ģu günlerde hepten değiĢtirilmek üzere TBMM gündemindeki sırasını beklemektedir.  
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Yeni maden kanunun ve ―yeni‖ düzenin yeni uygulayıcıları eliyle, ―Madencilik 

sektöründen devleti sileceğiz!'' diye iĢe baĢlayarak yürütülen yeni ―devlet politikaları‖, 

öncelikle ve acilen, ülkemizin madencilik üretiminin değer bazında % 80'ini gerçekleĢtiren 

kamu sektörünü hedefliyordu. Ama her ne hikmetse (?!), önce özel sektör madencilikten 

silinmeye baĢladı.  

 

Örnek Vaka Etüdü XVI 
 

Madencilik politikalarının 80‟li yılların ortasında “yeni” düzene uyarlanması 

sonucunda, ülkemizde onyıllardır işletilen özel sektöre ait cıva, kurşun, demir, 

antimuan, krom ve manyezit ocaklarının birçoğu kapanmış; bütün sahalarında özel 

sektörün faaliyet gösterdiği Gediz Havzası'nda ise bir tek linyit ocağı ayakta kalmıĢtır. 

 

 

2.2 – Türkiye Madencilik Sektörünün Temel Ekonomik Göstergeleri  
 

 

1998 GerçekleĢmeleri ve Carî Fiyatlarla Temel Ekonomik Göstergeler 

Nominal Tutarlar (M$)  
(*)

 Paylar (‰) 

(I) (II) (III) (I/II) (I/III) 

Sabit Sermaye Yatırımları 

Madencilik  Sanayi Toplam  

TTK 7,2   0,6 0,1 

Diğerleri 
(**)

 176,8   13,8 3,6 

Toplam Kamu Sektörü 184,0 2.633,5 12.278,3 14,4 3,7 

Özel Sektör 502,1 10.135,4 37.626,9 39,3 10,0 

Genel Toplam  686,1 12.768,9 49.905,2 53,7 13,7 

Üretim (GSYĠH) 

Madencilik  
(***)

   

Emtia Tutar (%)     

Kömür 884,8 42,4   19,2 4,4 

TaĢ-Kum 400,0 19,2   8,7 2,0 

Demir 160,5 7,7   3,5 0,8 

E. Mineraller 439,7 21,1   9,5 2,2 

Metalik Madenler 201,9 9,7   4,4 1,0 

Toplam1 2.086,9 100,1 46.033,4 200.838,1 45,3 10,4 

Ġhracat 

TaĢ-Kum 35,9 10,0   1,5 1,3 

E. Mineraller 225,4 63,0   9,4 8,4 

Metalik Madenler 96,4 27,0   4,0 3,6 

Toplam2 357,7 100,0 23.873,0 26,974,0 14,9 13,3 

Ġthalat 

Kömür 399,5 56,5   9,9 8,7 

TaĢ-Kum 44,1 6,2   1,1 1.0 

Demir 87,6 12,4   2,2 1,9 

E. Mineraller 142,5 20,2   3,5 3,1 

Metalik Madenler  33,4 4,7   0,8 0,7 

Toplam3 707,1 100,0 40.226,0 45.921,0 17,5 15,4 

DıĢ Ödemeler Dengesi 

(Toplam2 – Toplam3) –349,4  –16.353,0 –18.947,0 21,4 18,4 

(Toplam3 / Toplam2) 1,98  1,69 1,70   

(*)    1998 aylık kur ortalamalarının 12 aylık ortalaması olan DPT verileridir  (1.- $ = 260.035.- TL) 

(**)  TPAO, MTA, ETĠBANK, TKĠ, TDÇĠ, KBĠ, TEKEL, ETKB, ve TÜBĠTAK  

(***) Petrol ve doğalgaz ile ilgili veriler hariçtir. 

  Çizelge 4 – Milli Ekonomi ile Madencilik Sektöründeki Temel Göstergeler  (57) 
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 Yukarıdaki çizelge, oldukça uzaktan çekilmesine rağmen, madenciliğimizin ana 

hatlarını gayet net olarak gösteren bir fotoğraf iĢlevi görmektedir. Anılan çizelgede, 

madencilik sektöründeki sabit sermaye yatırımlarının genel yatırımlar içindeki payının, 

1998 gerçekleĢmeleriyle % 1,37 olduğu görülmektedir  (57). Ancak, bu pay sektörümüzle 

pek bir ilgisi bulunmayan TPAO için yapılan harcamalar ile MTA‘nın personel giderlerini 

de içerdiğinden, anılan pay gerçekte % 1‟in bile altındadır. Oysa ki, 1934-37 SKP 

kapsamında gerçekleĢen madencilik yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payı % 40 

dolayındadır  (58). Bir diğer deyiĢle, son 55 yıl içinde ve endeks bazında, madencilik 

yatırımları 100'den 2'ye kadar gerilemiĢtir  (57; 58). Madencilik üretiminin GSYĠH 

içindeki payı da, onyıllardır % 2 dolaylarında gerçekleĢirken, özelleĢtirme ve kapatma 

politikalarıyla birlikte % 1,3‟e kadar gerilemiĢtir. 

 

Onyıllardan bu yana, madenlere dıĢ ödemeler dengesi açığını kapatmaktan baĢka 

bir iĢe yaramayan sıradan bir ihraç kalemi gözüyle bakılmıĢtır. Madenlerin uç ürüne kadar 

iĢlenmesi ve azamî katma değer yurt içinde kalacak Ģekilde değerlendirilmesi gerekirken, 

bu ilkeyi göz ardı ederek uygulanan politikalar sonucunda, yıllar yılı zaten tuvönan cevher 

ihracatına yaslanan madencilik sektörü, 1998 gerçekleĢmeleri ve carî fiyatlarıyla, 357,7 

M$'lık ihracata mukabil –petrol ve doğalgaz hariç– 707,1 M$'lık ithalat yapmıĢ ve aynı 

yıl –349,4 M$ dıĢ ödemeler dengesi açığı vererek, mertebe bazında dıĢ borç batağındaki 

ülkemizin dıĢ ticaret açığını bile sollamıĢtır. Zira, ülkemizin 1998 ithalat/ihracat oranı 

1,70 iken, madencilik sektörü için aynı oran 1,99'dur  (57). Yirmi yıldır ihracat diye bas 

bas bağırılan ülkemizde, T. Özal ve politik varislerinin yüz yıllık ihracatçıyı getirdikleri 

nokta budur. Petrol ve doğalgaz dıĢındaki madencilik ithalatımızın yarısından fazlası 

kömür kaleminden ibarettir. Bir diğer ifadeyle, sadece kömür ithalatı kesildiği takdirde 

bile, sektörel dıĢ ödemeler dengesi açığı kapanacak ve hatta fazla oluĢacaktır 
(57).1998 gerçekleĢmeleriyle  65 Mt kömür üreten ve 1,3 Gt kömür üreten Çin' HC'nin 

baĢı çektiği ilk 15 kömür madencisi arasına girmeyi baĢaran ülkemizin madencilikte 

geldiği nokta da iĢte budur  (55; 57). 

 

 

2.3 – MTA‟nın Mevcut Durumu veya Bir Enkaz Tablosu  
 

 

―Devletin madencilik sektöründen silinmesi‖ politikaları, aynî sermaye birikimi ile 

yetiĢmiĢ teknik eleman gücü açısından, dünyada bir eĢi daha bulunmayan MTA gibi bir 

kuruluĢu da iğdiĢ etmiĢtir. MTA'nın son yirmi yıldan bu yana arayıp da bulduğu diĢe 

dokunur bir tek maden yatağı yoktur. MTA, kimi zaman sıradan mineral zuhurlarını, kimi 

zaman da her yerde bulunabilecek taĢı toprağı ―çimento hammaddeleri‖ baĢlığı altında 

maden bulunmuĢ gibi takdim etmektedir. Oysa ki, dünyanın en iri ÇUġ'larından ilk ikisinin 

(AAC ve RTZ) de aralarında bulunduğu kimi yabancı Ģirketler, ülkemizde yürüttükleri 4-5 

yıllık aramalar sonucunda, toplam kurtarılabilir rezerv bazındaki metalik içerik (gümüĢ 

hariç) değeri 1,5 milyar $'dan fazla tutan beĢ adet epitermal altın yatağı ve bir de 

bakır+altın yatağı bulmuĢlar ve istedikleri zaman da iĢletmeye geçmek üzeredirler  (59; 

60). Bu yatakların en büyüğü MTA eliyle etüt edilmiĢ ve düĢürülmüĢ bir sahada 

bulunmuĢtur. Kısacası, sondaj filosunu ve malzemelerini haraç-mezat satılığa çıkartan ve 

herhangi bir maden arama projesi kapsamındaki sondaj faaliyeti, son 25 yıl içinde ve 

endeks bazında, 100'den 5'ekadar gerileyen MTA, bugün vardığı noktada STA [Su (sıcak 

veya soğuk) Tetkik ve Arama]'ya dönüĢtürülmüĢtür  (61). Elbette ki, sondaj iĢleri 

MTA‘nın diğer iĢlev ve faaliyetleri arasında çok küçük bir cüz oluĢturmaktadır; ancak, 

herhangi bir maden yatağının nihaî değerini belirleyecek olan sondaj iĢlerini yürütmeden 

maden aranmasının (daha doğrusu bulunmasının) da iğnesiz dikiĢten farkı yoktur.  
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2.4 – ETĠBANK‟ın Mevcut Durumu veya Maden ĠĢletme Klasikleri  
 

 

ĠĢkolumuzun en güzide kurumu olan ve bugünkü TPAO, TEK, TTK(EKĠ), TKĠ, 

EĠEĠ, TDÇĠ gibi birçok enerji ve madencilik KĠT'inin de anası olan ETĠBANK da 

''özelleĢtirme-kapatma'' politikalarından payını aldı. Hem ülkenin madenlerini iĢletmek, 

hem de madencilik sektörünü finanse etmek gibi tarihi bir misyonla 65 yıl önce kurulan 

ETlBANK, madencilik dıĢında her türlü iĢle uğraĢan yağmacıların –siyasî iktidarların da 

ortak olduğu tezgahlar çerçevesinde– oluk oluk götürdükleri batık kredilerle cins bir inek 

gibi sürekli sağılmasına rağmen, 80'lerin sonuna kadar konsolide bilanço bazında kâr eden 

bir kuruluĢ olduğu halde 90'ların baĢında zarar etmeye baĢladı.  

 

ETĠBANK'ın sadece bankacılığı değil, maden iĢletme faaliyetleri de onyıllar boyu  

akılcı bir temele oturtulamamıĢtır. Örneğin, dünya trona yataklarının ilk üçüne girecek 

zenginlikteki Beypazarı Yatağı ile Çayeli Bakır Yatağı'nın ruhsat sahibi olan ETĠBANK, 

birinin nihaî ürünü susuz soda, diğerininki de selektif baz metal konsantresi olan ve 

herhangi bir yüksek teknoloji transferi gerektirmeyen –örneğin, Beylikahır Yatağı'nda 

olduğu gibi, lantan ve aktinit sülalesinden NTM‘ler ya da toplu NTM konsantresi üretimini 

hedeflemeyen– iki sıradan proje için yabancı ortak arama bahanesiyle kulağının üstüne 

yatarak, bu yatakların ekonomiye kazandırılması giriĢimini yıllardır savsaklamıĢtır  

 

 

Örnek Vaka Etüdü XVII 
 

ETĠBANK Çayeli'ndeki kompleks yatağı iĢletmek için o kadar bekledi ki, 

rezervler hesaplanırken daha maden mühendisliği öğrencisi bile olmayanlar bugün 

çoktan emekli oldu. Öte yandan aynı ETĠBANK üst yönetimi, her ne hikmetse (?!), 

aniden icat edilen GümüĢköy Yatağı gibi marjinal bir proje karĢısında giriĢimcilik ruhu 

Ģaha kalkarak, önce kimi firmalara gümüĢ fiyatı 9.- $/oz‟dan talep projeksiyonları 

yapılan fizibilite etütleri hazırlattı. Gel gelelim, son 25 yirmi yıl boyunca, gümüĢ 

fiyatları 6.- $/oz düzeyinin üzerine sadece bir iki yıl içinde aylık frekanslarla çıkabildi  

(20). Daha sonra, ETĠBANK yönetimi Krupp AG'den (gümüĢ madenciliği ile uzaktan 

yakından hiçbir ilgisi yoktur) paldır küldür teknoloji transfer etti ve sakat teknoloji 

sattığı için aynı firmayla yıllar sonra mahkemelik oldu. Kimi firmalara inĢaat ve 

konstrüksiyon iĢlerini, kimilerine de kontrol hizmetlerini ihale eden ETĠBANK, kendisi 

de lûtfedip 268 g/t gümüş tenörlü tuvönan cevheri bir çeyrek kurulu kapasiteyle 

iĢleyerek gümüşün 1/3'ini de atık barajına döktü. Oysa ki, 268 g/t gümüş tenörü 1995 

yazının ortalama LME fiyatlarıyla % 1,3 bakır tenörünün eĢdeğeridir; ya da bir baĢka 

deyiĢle, ETĠBANK'ın onyıllardır kıvırması nedeniyle yıllarca iĢletmeye geçemeyen 

Çayeli Yatağı'nın ortalama kombine (kurĢun+kadmiyum hariç) tenörü ise, aynı 

fiyatlarla 1.409 g/t gümüş eĢdeğeridir  (62; 63). Velhasıl, parasal eĢdeğer bazında 

GümüĢköy‟den beş kat daha zengin olan Çayeli onyıllardır atıl bırakıldığı halde, 

GümüĢköy'e niye balıklama dalındığını hiçbir ETlBANK YK Üyesi hiçbir mühendislik 

parametresiyle açıklayamaz.  

 

 

T. Özal'ın 1988'de DYB‘yi EXĠMBANK'a dönüĢtürmesine ve ülkemizdeki tüm 

KĠT'leri finans kaynaklarını kurutup batırmasına benzer bir operasyonla, 1993'te ayrı bir 

Aġ bünyesinde bankacılık bölümünü ETĠBANK'tan koparan T. Çiller de bu kurumu 

tefecilere mahkûm etti ve diğer KĠT'ler gibi batağa gömdü. Kurumun idame yatırımları 

bile, onaylı ödenek tutarlarının % 15'ine kadar indirilip törpülenerek engellendi  (63).  
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Öte yandan, fosfat, perlit, cıva, antimuan, volfram ve kükürt iĢletmeleri de ''zarar'' 

veya ''esnek iĢletme politikası'' gerekçesiyle kapatılıp ETĠBANK'ı küçültme operasyonuna 

yol verildi. Ancak nasıl bir ''esneklik'' zihniyeti güttüğü anlaĢılamayan ETĠBANK YK, 

antimuan fiyatları 1994‘ün tam 11 ayı boyunca üç buçuğa katlanmasına ve 1995‘in yıl 

ortasında hâlâ ikiye katlanmıĢ olmasına rağmen, kapattığı ocakları yeniden açıp da 1 kg 

bile antimuan üretebilmiĢ değildir  (7; 20). Keza, volfram fiyatları da, değil üç buçuğa, ona 

katlansa bile (ki, fiyatlar kıpırdanmağa baĢlamıĢ ve son on beĢ yıl içinde % 25 artıĢ 

kaydetmiĢtir), ETĠBANK'ın daha 1 kg bile Ģelit konsantresi üretecek dermanı yoktur; 

çünkü, Uludağ'daki konsantratörün makine-donatımı çoktan hurda fiyatına satılmıĢtır  (20). 

Çünkü, ETĠBANK YK‘nu güdümleyen siyasî zihniyetin, ETĠBANK'ın elinde bulunan 

madenlerin piyasa koĢullarına uyumlu olarak ''esnek iĢletme politikası'' ile yönetilmesi gibi 

bir gailesi de yoktur; çünkü, aynı zihniyetin asıl ekonomi-politik gayesi, ETĠBANK'ın 

ocaklarının rasyonel olarak iĢletilmesi değil, söndürülmesidir. Çünkü, bu politik mesaj 

alenen –hatta, „aççık seççik‟– telaffuz edilmiĢ ve herkesçe dinlenmiĢ; ama maalesef, 

bazılarınca iĢitilmemiĢ ve anlaĢılamamıĢtır. ''Devleti madencilik sektöründen sileceğiz!'' 

diyenlerin misyonunu tevarüs eden ve ''Son sosyalist devleti (TC) de yıktık!'' türünden 

abuk sabuk inciler döktürenin ve takipçilerinin gönlünde yatan nihai hedef de, Morgan 

Raporu'nun aynen önerdiği gibi, ETĠBANK'ın bir tür “Turkish Borax Mining Inc.”e 

dönüĢtürülmesi ve bor konusunda bir dünya tekeli olan RTZ'ye –tıpkı TKĠ/OAL 

ĠĢl.‘nin daha bir iki hafta önce apar topar satıldığı gibi– yok pahasına devredilmesidir. 

IMF'nin, IBRD'nin, ÇUġ'ların ve yerli holdinglerin gözdesi olanların izini sürenler birkaç 

yıl daha hükümet etmeyi becerirse, ETĠBANK'ın geleceği de bundan hayırlı olmayacaktır. 

 

 

2.5 –TTK‟nın Yarım Yüzyıllık Biyografisi  
 

 

1973 tarihli ve OPEC mühürlü ―Petrol ġoku‖nun sismik dalgaları metropol ülkelere 

öyle bir çarptı ki, dünyanın en çılgın tempolu tüketim ekonomisine sahip olan ABD‘nin 

baĢkanı bile, ―...... önce eline sabunu alıp, sonra musluğu açması.....‖ için ahaliye dil döktü 

durdu. AET ve Japonya da Ģiddetli bir enerji tasarrufu isterisiyle kıvranmaya baĢlamıĢtı. 

Ama, enerji krizini giderecek oldukça eski bir çözüm yolu vardı : Metropollerdeki enerji 

kurmayları, ilk ĢaĢkınlıklarını üzerinden atar atmaz taĢkömürünü yeniden keĢfediverdiler. 

Bu tarihî dönüm noktasından günümüze kadar geçen çeyrek yüzyıl içinde, dünyada 

üretilen birincil ticarî enerji –düz hesap– 7 Gt KE‘nden 14 Gt KE‘ne çıkarak ikiye 

katlandı  (4). Bu miktar içindeki taĢkömürü payı ise, Birinci Dünya SavaĢı‘ndan beri tepe 

taklak düĢerken, ―Petrol ġoku‖nun ardından önce hız kesti, sonra da durdu ve ağır yol 

tırmanmaya baĢladı. Örneğin, 1973‘te % 22 dolayında olan taĢkömürü payı 1997‘de % 

26‘ya çıktı (4; 64). Yine aynı dönem zarfında, dünya taĢkömürü çıkartımı da ikiye 

katlanarak 1,8 Gt‘dan 3,5 Gt‘a tırmandı  (4; 52). Strateji uzmanları, bu eğilimin yeni 

yüzyılın ilk çeyreğinde de devam edeceği hususunda görüĢ birliği içindeler; yeni yüzyılın 

ikinci yarısında ise, bilinen petrol ve doğalgaz kaynaklarına bir o kadarı daha eklenmediği 

sürece, dünyanın yeni bir taĢkömürü çağına gireceği doğrultusundaki tahminlere artık hiç 

kimse itiraz etmiyor  (19; 65).  

 

Ülkemizde ise, birincil ticarî enerji üretim miktarı içindeki taĢkömürü payı, 1973-

97 döneminde % 30‟dan % 4‟e kadar alçalmıĢ  (64; 66); aynı dönemdeki taĢkömürü 

çıkartımı da beĢte üç zayiat vererek 4,38 Mt KE‟nden 1,26 Mt KE‟ne kadar düĢmüĢtür  

(67). Madenci gibi kestirmeden ifade edilirse, petrol Ģokundan bu yana, dünya yüzünü 

taĢkömürüne çevirmiĢken; Türkiye inatla taĢkömürüne sırtını dönmüĢtür. Ülkemizin 

taĢkömürüne sırtını dönmesi ise TTK‘nın defterden silinmesi anlamına gelmektedir.  
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2.5.1 – Zonguldak Havzasının Mevcut Kaynak Varidatı ve Yoğaltım Tahlilleri  
 

 AĢağıdaki çizelgede Havza‘nın mevcut kaynak varidatı ile yüzyıl sonu itibarıyla 

görünür ve kurtarılabilir rezerv bazındaki yoğaltım tahlilleri özetlenmektedir  (67; 68) :  
 

 

 

 

Kaynak ve Rezerv  

Kategorileri (Mt) 
Yoğaltım Parametreleri 

(1999 GerçekleĢmelerine Göre) 

 

Bölgeler 

 

I 

 

II 

 

(I+II) 

Tuvönan  

Çıkartımı 

(Mt/yıl) 

Statik 

Yoğaltım 

Hızı 

(yıl
–1

) 

Statik 

Ömür 

(yüzyıl) 

Dinamik  

Ömür 

(yüzyıl) 
(*) 

Armutçuk 17 22 39 0,25 0,015 0,7  

Kozlu 61 104 165 0,57 0,009 1,1  

Üzülmez 159 169 328 0,63 0,004 2,5  

Karadon 150 271 421 0,96 0,006 1,6  

Amasra 32 133 165 0,20 0,006 1,6  

Havza 419 699 1.118 2,61 0,006 1,6 0,6 

I : Görünür Rezervler 

II : Diğer Ek Kaynaklar (mümkün + muhtemel + vs. rezervler) 

(*) Dinamik Ömür, görünür kategorideki rezervlerin 2/3‟sinin kurtarılabileceği ve mevcut 

tuvönan çıkartımının yılda % 2‟lik bir ortalama hızla artıĢ kaydedeceği kabûllerine 

dayanılarak Meadows Formülü ile hesaplanmıĢtır  (68) 

            Çizelge 5 – Havza‘nın Mevcut Kaynak Varidatı ve Yoğaltım Analizi  (67; 68)  

 

 

Yukarıda görüldüğü gibi, 1999 gerçekleĢmeleri itibarıyla 1,6 yüzyıllık statik ömrü 

olan Havza‘nın görünür rezervleri ortalama ‰ 6‘lık bir yıllık hızla yoğaltılmaktadır. 

Dünya kurtarılabilir taĢkömürü rezervlerinin 1990 itibarıyla 1,6 yüzyıllık bir statik ömrü 

olduğu dikkate alındığında, Havza‘daki kaynakların yerkabuğunun bilinen diğer taĢkömürü 

kaynaklarıyla dengeli ve uyumlu bir tempo içinde yoğaltıldığı görülmektedir  (19; 67). 

Armutçuk‘taki görünür rezervler, Havza‟nın ortalamasına göre iki buçuk kat fazla olan 

çok hızlı bir tempoyla yoğaltılmaktadır. Aynı ortalamaya göre, Kozlu‘daki rezervler % 50 

hızlı yoğaltılmakta; Üzülmez‘dekiler ise % 50 oranında atıl bırakılmaktadır. Karadon ve 

Amasra‘daki rezervlerin yoğaltımı ise Havza‘nın ortalaması ile dengeli ve uyumlu olarak 

yürümektedir. Bu tesbitler görünür rezerv bazında ele alınan statik yoğaltım tahlilinin 

sonuçlarıdır. Meseleye kurtarılabilir bazda ve dinamik olarak bakıldığında ise, görünüm 

aniden değiĢmekte ve Havza‘nın ömrü yüz yıl kısalarak 60 yıla kadar inmektedir. 

 

2.5.2 – TTK‟nın Genel Ekonomik Durumu  
 

Son yıllarda kamuoyunun ilgilendiği en f1aĢ madencilik gündemi olan TTK'nın 

belli baĢlı ekonomik göstergelerine –yarım yüzyıllık iĢletme ömrünün bütününü kapsayan 

bir zaman kesitinden ve oldukça uzaktan– bakılarak arka sayfada görülen muhtasar çizelge 

düzenlenmiĢtir. Kıyas sağlamak amacıyla, carî dıĢ fiyatların ve Kurum‘un taze verilerin de 

aktarıldığı çizelge incelendiğinde, aĢağıdaki belli baĢlı sonuçlar ortaya çıkmaktadır  (67) : 

 

 Tuvönan taĢkömürü üretimi, l984'te eriĢtiği 7,10 Mt'luk maksimumdan sonra 

sürekli iniĢe geçerek, Havza'nın millileĢtirilmesi (―füzyonu'‖) dönemindeki 

düzeyin bile altına düĢmüĢ ve 1999 sonu itibarıyla 2 Mt‘luk psikolojik sınırın da 

altına inmiĢtir. Keza, satılabilir üretim miktarları da, nominal tonaj ve ısıl değer 

eĢdeğeri bazında, aynı dönüm noktasından itibaren sürekli düĢerek yarı yarıya 

azalmıĢtır.  
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TTK (EKĠ)‟de Son ½ Yüzyıldaki Temel Göstergeleri 
Göstergeler 1944 1954 1964 1974 1984 1994 1999 

Üretimler (Mt ve Mt KE) 

(1) Tuvönan 3,55 5,71 7,14 8,55 7,10 4,21 2,60 

(2) Satılabilir (N) 2,49 3,69 4,45 4,97 3,63 2,63 1,99 

(3) Satılabilir (E) - 3,56 3,91 4,38 3,35 1,89 1,26 

(4) [(2)/(1)] (%) 70 65 62 58 51 62 76 

Randımanlar (kg/yevmiye) 

(5) Kazmacı 2.832 3.159 6.597 7.322 6.736 3.364 2.415 

(6) Ġçeri 696 974 1.321 1.479 1.147 1.096 694 

(7) Harmansonu 392 531 687 758 518 644 620 

ĠĢçi Sayısı (bin kiĢi)  

(8) Pano ĠĢçisi - - - - - - 2,9 

(9) Diğerleri - - - - - - 13,4 

(10) Toplam 27,6 30,5 31,3 39,4 37,6 24,0 16,3 

Ortalama Birim Maliyetler ($/t), Fiyatlar ($/t) ve Özet Bilanço (M$)  

(11) ĠĢçilik M. - 5.30 3.50 15.10 38.60 105.40 - 

(12) Sınai M. - - - - - - 156.95 

(13) Ticari M. 17.80 13.30 8.70 28.00 59.60 167.20 218.05 

(14) SatıĢ Fiyatı 15.60 9.90 9.10 17.90 52.50 34.50 40.25 

(15) DıĢ Fiyat (cif) - - 20.00 47.40 59.20 54.20 52.90 

 

(16) 

Birim Kâr (+) 

veya Zarar (-) 

[(14)-(13)] 

 

–2.20 

 

–3.40 

 

+0.40 

 

–10.10 

 

–7.10 

 

–132.70 

 

–177.80 

 

(17) 

Kâr (+) veya 

Zarar (–)  

[(16)x (2)] 

 

–5,48 

 

–12,55 

 

+1,78 

 

–50,20 

 

–25,77 

 

–375.54 

 

–353.82 

(18) [(14)/(13)] 1,14 1,34 0,96 1,56 1,15 4.85 5,42 

(19) TL/$ Kuru 1,30 2,80 13,00 15,90 365.- 33.000.- 415.650.- 

Satılabilir (N) nominal tonaj, Satılabilir (E) ise KE bazında aktarılan miktarlardır. 1 t KE orijinal bazda 

29,32 GJ/t (7.000 kcal/kg) ID dengidir. Kurumun ÇATES ile diğer TES‘lere verdiği kömürler kabaca 0,5 t 

KE, diğer kömürler ise 1 t KE olarak alınmıĢtır. 

 Çizelge 6 – TTK‘nın Temel Ekonometrik Göstergeleri  (4; 67; 69; 70)  

 

 

ġekil 1 – TTK‘da Tuvönan ve Satılabilir Tonajların DeğiĢimi  (67) 
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 Pano iĢçisi, TKK (EKĠ)‘nin kuruluĢu öncesinde olduğu gibi sonrasında da 

kanını kömüre katık ederek yıllarca çalıĢmıĢ; ortalama kazmacı randımanları, 

dünyadaki tarihindeki ortalama emsallerine göre rekor kaydederek (8), 40 yıl 

süreyle 6-7 t/yevmiye aralığında dalgalanmıĢtır. Son iki dönemdeki alçalmalar 

aynı parametrenin kazmacı+domuzdamcı biçiminde değiĢik olarak tanımından 

kaynaklanmaktadır. Ancak, haricî iĢçi kadrolarının ĢiĢkinliği yüzünden, genel 

randımanlar aynı dönemde 1 t/yevmiye düzeyinin sürekli altında kalmıĢtır. 

Harmansonu randımanlarının son 15 yılda 100 kg/yevmiye kadar kıpırdanması 

ise, herhangi bir sağlıklı geliĢmeden değil, aynı dönemde 21.300 iĢçiye yol 

veren iĢverenin tenkısat politikalarından kaynaklanmaktadır.  

 

 Kurum, ilk otuz yıllık ticarî hayatı boyunca 9-18 $/t arasında değiĢen ortalama 

satıĢ fiyatlarıyla çok ucuz kömür satarak, kamu kontrolündeki demir-çelik, 

enerji ve ulaĢtırma sektörlerini doğrudan; özel sektörün hakim olduğu imalat ve 

inĢaat sektörlerini de dolaylı olarak sübvanse etmiĢtir. Bu dönemin son on yılı, 

dıĢ fiyatların 60‘lar ile 70‘lerin baĢı arasındaki on yıl boyunca 20 $/t düzeyinde 

istikrarını koruduğu bir konjonktürle çakıĢmaktadır. Ancak, dıĢ fiyatlar ―Petrol 

ġoku‖nun ardından bir yıl içinde 50 $/t‘a fırlamıĢ ve 80‘lerin baĢında da 70 $/t 

düzeyine kadar tırmandıktan sonra iniĢe geçmiĢtir  (3; 4; 70). TTK fiyatlarının 

1990'dan sonra tekrar iniĢe geçerek 35-40 $/t'a kadar alçalması, hem dünya 

piyasalarındaki geliĢmelerin etkisini yansıtmakta; hem de iĢverenin düĢük ID‘li 

kömür yıkama politikasını teyit etmektedir. 

 

 Yarım yüzyıllık dönemin parasal değiĢimleri kıyaslayabilmek için, logaritmik 

eĢelden baĢka bir araç bulunmadığından, TL yerine $ ile ifade edilen bilanço 

değiĢimleri Kurum'un sürekli artan ölçeklerde zarar ettiği doğrultusundaki „iĢ 

dünyası‟ güdümlü medyatik safsataları yalanlamaktadır. Kurum'un nominal 

bilanço zararlarında kimi dönemlerde yarılanmaya kadar varan alçalmalar 

gözlenmektedir. 1974'teki 50 M$ zararın 1984'te 25 M$'a kadar düĢmesi 12 

Eylül'ün istihdam politikalarının doruğa tırmanmasını ve 1993'teki 743 M$ 

zararın (bu tutar çizelgede görünmüyor) 1994'te 375 M$'a alçalması da $'ın, TC 

tarihinde ilk kez, bir yıl içinde üçe katlanmasını yansıtmaktadır . 

 

 

ġekil 2 – TTK‘da ―Gelir/Maliyet Oranı‖ veya ―Zarar Marjı‖nın DeğiĢimi  (67) 
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 Yarım yüzyıllık tarihten alınacak en çarpıcı ibret, ''gelir/maliyet oranı'' veya 

―zarar marjı‖ diye tanımlanabilecek olan, yukarıdaki çizelgenin 18 Sıra №.‘lu 

parametresinin değiĢimleridir. ġekil 2‘de görüldüğü gibi, 1944-84 döneminde 

bu oran 1'e çok yaklaĢarak hemen hemen sabit kalmıĢ; TTK aĢağı-yukarı kırk 

yıl ''tapi” gitmiĢ ve hatta bir ara (örneğin, 1964'te) kâr bile etmiĢtir. Yani 

Kurum, birilerinin dediği gibi, her yıl 1 verip 3-5 alan değil, 1 alıp 1 veren 

konumunu tam kırk yıl süreyle sürdürebilmiĢtir. Ne olduysa l984'ten sonra 

olmuĢ; Özal ile DPT MüsteĢarı Biraderi, Kurum'un gırtlağına kadar batağa 

gömülmesini becermiĢ ve aynı oranın 5-6'ya katlanmasına öncülük etmiĢlerdir. 

1993'te 7‘ye bile tırmanan (çizelgede ve grafikte gözükmüyor) ''gelir/maliyet 

oranı''nın yüzyılın sonunda 5'e düĢmesi ise, esas itibarıyla, iĢverenin tenkısat 

politikalarıyla bağlantılıdır. 

 

 

2.6 – Kömür Madenciliğinde ĠĢ Güvenliği veya Bir Millî Utanç Tablosu 
 

 

Ölümle sonuçlanan iĢ kazaları açısından, ülkemizin bütün maden iĢkolunda –en 

hafif nitelemeyle– dehĢetli bir rezalet hüküm sürmekte ve özellikle kömür ocakları 

Azrail‟e emanet edilmiĢ bulunmaktadır. 1983-92 dönemi ortalaması itibarıyla her hafta 

8 kiĢinin öldüğü maden iĢkolunda, ölümlü vukuatın % 86'sı kömür ocaklarında, % 8'i taĢ 

ocaklarında ve % 6'sı da diğerlerinde gerçekleĢmektedir  (71). 

 

Her takvim günü bir madencinin öldüğü kömür ocaklarında ise, 1983-1992 

yıllık döneminde ölümlü kazaların % 80'i özel sektöre, % 17'si TTK'ya ve % 3'ü de 

TKĠ'ye ait ocaklarda gerçekleĢmektedir; oysa ki, ülkemizdeki kömürün % 75'i TKĠ, % 

13'ü TTK ve % 12'si özel sektör eliyle üretilmektedir  (67; 72; 73). 1983'te 103 ölümle 

sonuçlanan Armutçuk'taki facia ile 1992'de de 263 madencinin canını alan Kozlu Faciası 

da hesaba katıldığı halde, aynı dönemde ve ''ölü sayısı/Mt tuvönan'' frekansı bazında, 

özel sektörün kömür ocaklarında ''Zonguldak Cehennemi''ne göre 5 kat daha fazla 

telefat verilmiĢtir. Devlete beyan edilen rakamlara dayanan özel sektörün tuvönan tonaj 

verileri yarı yarıya (hatta, çeyrek çeyreğe) palavra olsa bile, özel sektörün iĢlettiği kömür 

ocakları, Azrail‟e taĢeronluk hünerinde devleti yine sollamaktadır  (67; 72; 73). 

 

Kömür ocaklarında vaki ölümlü kazalar açısından, diğer ülkelerle bir kıyaslama 

yapıldığında, rezaletin aslî sorumlularının hiçbir tasarrufuna hiçbir zaman ortak 

olmadığımız halde, yine de yüreğimiz ezilmekte, vicdanımız yanmakta ve yüzümüz 

kızarmaktadır. Zira, 1988-93 döneminde ve ''ölü sayısı/Mt tuvönan'' frekansı bazında, 

ülkemizdeki ölümlü kazalar, ABD ve Avustralya'nın ocaklarındaki ölümlü kazaları 1200'e; 

BK'dakileri 700'e; Almanya'dakileri 300'e; Rusya FC'dekileri 100'e ve Çin HC'dekileri de 

20'ye katlamaktadır  (74). 

 

Ne geliĢen teknoloji, ne de maden facialarına iliĢkin olarak kamuoyunda uyarılan 

hassasiyet, yukarıda özetlenen gidiĢatı değiĢtirmeye yetmemektedir ve yetmeyecektir Bu 

açıdan, iĢ güvenliği denetim sisteminin yeterliliği, etkinliği ve ciddiyeti ile eğitiminin ve 

alıĢkanlıklarının, sil baĢtan, tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. ĠĢyerlerindeki iĢ 

güvenliği birimlerine bir tür sürgün veya kızak mahalli olarak değil, bir uzmanlık makamı 

olarak bakılması ve yatırımların yeni baĢtan ele alınması artık farz olmuĢtur.  

 

 

 

 



 27 

 

 

KAYNAKLAR 
 

 
(1) ---------- : 

 Mineral Commodity Summaries, 1992. US–DOI / Bureau of Mines Yayınları. 

(2) Prof. Dr. S. Sönmez : 

 Uluslararası Sermaye Birikiminin Az GeliĢmiĢ Ülkelerdeki Birincil Enerji Kaynakları 

 DıĢındaki Maden Ürünleri Üzerindeki Etkisi; Türkiye Madencilik Bilimsel ve Teknik 

 12. Kongresi, 1993. TMMOB Maden MO Yayınları. 

(3) C. Kernot : 

 British Coal–Prospecting for Privatization, 1993. Woodhead Publishing Ltd. Yayınları. 

(4) ---------- : 

 Coal Information – 1998, 1999. OECD/IEA Yayınları. 

(5) ---------- : 

 The Scoop on Spending; CMJ Surveys Capital and Exploration  

 Expenditures. Canadian Mining Journal, Oct./1988. 

(6) ---------- : 

 Mineral Commodity Summaries, 1993. US-DOI/Bureau of Mines Yayınları. 

(7) ---------- : 

 Antimony: Market Update, Analysis and Outlook, 1995.  

 Roskill Information Services Ltd. Yayınları. 

(8) ---------- : 

 Les Conditions Economique; l‘Industrie Charboniere dans le Monde, 1938. BIT Yay. 

(9) ---------- : 

 Coal News; International Mining Magazine, March/1988. 

(10) ---------- : 

 The Economics of Aluminum, 1991. Roskill Information Services Ltd. Yay. 

(11) S. Enver : 

 Dünya Ham Maddeleri-Ticareti ve SavaĢı, 1944. Alaeddin Kıral Yayınları. 

(12) Dr. R. C. V. Boas : 

 Small Scale Mining and the New Developments in Materials Circulation, 1988. BM 

 Küçük Ölçekli Madencilik Seminerinin YayınlanmamıĢ Münderecatı. 

(13) ---------- : 

 Muhtelif Ġstatistik Aylık ve Yıllıkları. MĠB Yayınları. 

(14) ---------- : 

 Kimyasal Madde AraĢtırması: ''Stronsiyum BileĢikleri'', 1990.  

 DPT AraĢtırma Grubu'nca Türk Mühendislik, MüĢavirlik ve  

 Müteahhitlik Aġ'ne düzenletilen YayınlanmamıĢ Rapor. 

(15) R. Bailey : 

 The Refrigerator Effect; Eco Scam – The False Prophets of Ecological 

 Apocalypse, 1993. St. Martin‘s Press Yayınları.  

(16) D. L. Ray ve L. R. Guz :  

 Global Warming – Who Should We Believe?; Environmental Overkill – Whatever 

 Happened to Common Sense?, 1993. Harper Perennial Yayınları.  

(17) Prof. A. Wildavsky : 

 Who‘s on First? – A Global Warming Scorecard; But Is It TRUE? – A Citizen‘s Guide 

 to Environmental Health and Safety Issues, 1995. Harvard University Press Yayınları. 

(18) W. Patterson ve A. Kerr : 

 Global Energy Security: A Future Without Fossil Fuels and Nuclear  

 Power, 199?. Green Peace International Yayınları. 

(19) ---------- : 

 Survey of Energy Resources, 1992. WEC Yayınları. 

(20) ---------- : 

 TMMOB Maden Mühendisleri Odası ArĢivleri. 

(21) ---------- : 

 Statistical Review of World Energy, 1992. BP Yayınları. 

(22) ---------- : 

 Who Owns Who in Mining, 1993. Roskill Information Services Ltd. Yayınları. 

(23) ---------- : 

 Who Owns Who in Mining, 1994. Roskill Information Services Ltd. Yayınları. 



 28 

(24) D. Plehwe ve S. Beckert : 

 Energy Privatization & ''Deregulation'', 1992. ICEF Yayınları. 

(25) ---------- : 

 Keystone Coal Industry Manual, 1994. MacLean Hunter Publication Yayınları. 

(26) F. B. Yücel : 

 Enerjinin Tarihsel GeliĢimi; Enerji Ekonomisi, 1994. FEBEL Ltd. ġt. Yayınları. 

(27) ---------- : 

 Shell – Mobil – BP Ġçin Kara Kitap ve ―Tüketmeme‖ Kampanyamız, 1997. Petrol-ĠĢ Y. 

(28) ---------- : 

 The Economics of Manganese, 1993. Roskill Information Services Ltd. Yayınları. 

(29) ---------- : 

 The Economics of Talc & Pyrophyllite, 1993. Roskill Information Services Ltd. Yay. 

(30) T. Özuslu : 

 Dünya TaĢkömürü Madenciliğinin Genç Ömründe Britanya Maden ĠĢkolundaki 

 Sendikaların Oynadıkları Mümtaz Rol Üzerine Amatör Toplumsal Tarih Denemeleri, 

 1998. UĞUROLA 1., 2., 3. ve 4. Sayılar; KESK/MADEN-SEN Zonguldak ġubesi Yay.  

(31) ---------- : 

 A Century (1889-1989) of Struggle Britain's Miners in Pictures, 1989. NUM Yayınları. 

(32) Dr. E. Yıldızoğlu : 

 GLOBALLEġME: ''TeĢekkür Ederim Ġstemem'', 1995. TMMOB Yayınları. 

(33) Prof. Dr. E. Mandel : 

 Ankara Konferansları, 1991. Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları. 

(34) B. Gladstone : 

 British Coal Privatization; Engineering & Mining Journal / Nov., 1992.  

(35) ---------- : 

 Coal in the News; COAL / March, 1990. MacLean Hunter Publication Yayınları. 

(36) ---------- : 

 Coal in the News; COAL / Feb., 1992. MacLean Hunter Publication Yayınları. 

(37) Prof. T. S. Lovering : 

 Coal; Minerals in World Affairs, 1944. Prentice-Hall Inc. Yayınları. 

(38) W. H. Young ve R. L. Anderson : 

 Thickness of Bituminous Coal and Lignite Seams Mined in 1960, 1962;  

 Information Circular 8118. US-DOI / Bureau of Mines Yayınları.  

(39) ---------- : 

 Fuels; Minerals Yearbook, 1966. US-DOI / Bureau of Mines Yayınları. 

(40) Prof. Dr. G. B. Fettweis : 

 World Coal Resources, 1979. Elsevier Scientific Publishing Co. Yayınları. 

(41) G. E. Vaninetti ve J. J. Valentine : 

 Outlining the Impacts of Utility Deregulation on Railroads;  

 Coal Age / Dec., 1996. INTERTEC/K-III Publication Yayınları. 

(42) ---------- : 

 Pittston Attacks a Way of Life; United Mine Workers  

 Journal / July-Aug., 1989. UMWA Yayınları. 

(43) ---------- : 

 GENEL MADEN-Ġġ Basın Bülteni, 30 Kasım 1990. GMĠS ArĢivleri.  

(44) ġ. Denizer  : 

 ġemsi DENĠZER anlatıyor / ZONGULDAK GERÇEĞĠ, 1991. GMĠS Yayınları. 

(45) T. Özuslu : 

 Assays On the Framework of an ―Universal Dilemma‖ Which Has Incurably Infected 

 the Contemporary Syndicalism and Epidemically Contaminated to GMĠS during the 

 1990-91 Great Strike and Long March of Zonguldak Miners, 1991. YayınlanmamıĢ. 

(46) ---------- : 

 Zonguldak AteĢi SÖNMEYECEK; ĠġÇĠLERĠN SESĠ Gazetesi - № 23 / I991.  

(47) S. Pirani  : 

 ‗Bread, Peace, Democracy‘ – The Turkish Miners Strike, 1991; NUM Yayınları. 

(48) M. Bekdemir  : 

 SavaĢ Politikaları; Demokrat! Muhalefet / ġubat, 1991. BASSAN Aġ Yayınları. 

(49) ---------- : 

 Statistiques; Cours D‘Exploitation Des Mines, 1925. L. Eyrolles Yayınları.  

(50) H. R. Connel : 

 Chinese Coal Output Continues to Increase; World Coal, Nov./1976. 

(51) ---------- : 

 Fuels; Minerals Yearbook, 1966. US-DOI / Bureau of Mines Yayınları. 



 29 

(52) ---------- : 

 TaĢkömürü; 6. BYKP – DPT/ÖĠK Rapor Taslağı, 1988. YayınlanmamıĢ. 

(53) ---------- : 

 Coal Information, 1992. OECD / IEA Yayınları. 

(54) ---------- : 

 International Energy Annual, 1992. US-DOE / EIA Yayınları. 

(55) ---------- : 

 Coal – Power for Progress / Coal – Fuel for Thought, 2000. WCI Yayınları.  

(56) ---------- : 

 DDY Navlun Tarifeleri.  

(57) ---------- : 

 DPT ArĢivleri. 

(58) Y. Çilingir : 

 Madenciliğimizin Evrimine Toplu Bir BakıĢ; 4. Türkiye Madencilik  

 Bilimsel ve Teknik Kongresi, 1975. TMMOB Maden MO Yayınları. 

(59) --------- : 

 Türkiye'de Altın Madenciliği: Bir Sanayinin Yeniden DoğuĢu, 1994. ANGLOTUR Aġ, 

 Cominco Aġ, Eurogold Aġ, RIOTUR Aġ ve TUPRAG Ltd. ġt. Ortak Yayını. 

(60) ---------- : 

 Cerattepe Projesi Özeti, 1995. Cominco Aġ Yayınları. 

(61) ---------- : 

 MTA ArĢivleri. 

(62)  ---------- : 

 Kisecik, Altın, GümüĢköy , TRT ve Gerçekler; MADENCĠLĠK  

 Bülteni, 1990/6. TMMOB Maden MO Yayınları.  

(63) ---------- : 

 ETĠBANK ArĢivleri. 

(64) ---------- : 

 Enerji Ġstatistikleri; Türkiye 4. Enerji Kongresi, 1986. WEC-TMK Yayınları. 

(65) ---------- : 

 Energy for Tomorrow‘s World; the Realities, the Real Options and the Agenda for 

 Achievement; Draft Summary/Global Report of  15
th

 WEC Congress, 1992. WEC Y. 

(66) ---------- : 

 1998 Türkiye Enerji Ġstatistikleri, 1999. WEC-TMK Yayınları. 

(67) ---------- : 

 TTK (EKĠ) ArĢivleri. 

(68) Prof. Dr. E. Arıoğlu :  

 Zonguldak Kömür Havzasının Gerçeği, 1994. YayınlanmamıĢ. 
(69) A. D: Ellerman : 

 The World Price of Coal; Energy Policy (Special Issue), June/1995. 

(70) G: Markon : 

 World Coal Trade; World Coal, Nov./1976 

(71) --------- : 

 SSK ArĢivleri. 

(72) --------- : 

 TKĠ ArĢivleri. 

(73) --------- : 

 DĠE ArĢivleri. 

(74) --------- : 
 Mine Safety; Recent Developments in the Coal Mining (Report 1), 1995. lLO Yayınları. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

METĠNDE GEÇEN KISALTMALAR 
 

 

Kısaltma Özgün Açılım Türkçe Meal  
   

A 
AAC Anglo-American Corp. (Bir ÇUġ unvanı)  

AB Aktiel Bolaget Anonim ġirket 

AB - Avrupa Birliği 

ABD - Amerika BirleĢik Devletleri 

AET - Avrupa Ekonomik Topluluğu 

AG Aktien Gesellschaft Anonim ġirket 

AKÇT - Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 

AO(ġ) - Anonim Ortaklık (ġirket) 

ARAMCO Arabian-American Oil Co. (Bir ÇUġ unvanı)  

ARGE - AraĢtırma-GeliĢtirme 

B 
BB - Büyük Britanya 

BC British Coal Britanya Kömür Kurumu  

BDT - Bağımsız Devletler Topluluğu 

BENELUX Belge-Netherland-Luxembourg Belçika-Hollanda-Lüksemburg  

BHP Broken Hill Property (Bir ÇUġ unvanı) 

BIT Bureau Intérnationale du Travaille Uluslararası ÇalıĢma Bürosu (Örgütü) 

BK - BirleĢik Krallık 

BM - BirleĢmiĢ Milletler 

BP British Petroleum (Bir ÇUġ unvanı) 

BYKP - BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 

C 
ºC - Selsiyus Derecesi 

CIF Cost + Insurance + Freight Bedel + Sigorta + Navlun 

CFC Carbon Fluoro-Chloride Karbon Flüoro-Klorür 

Co. Company ġirket 

Corp. Corporation Anonim ġirket 

Ç 
ÇATES - Çatalağzı Termik Elektrik Santralı 

ÇUġ - Çok Uluslu ġirket  

D 
DDY - Devlet Demir Yolları 

DĠE - Devlet Ġstatistik Enstitüsü 

DOE Department of the Energy (ABD) Enerji Bakanlığı 

DOI Department of the Interior (ABD) ĠçiĢleri Bakanlığı 

DPT - Devlet Planlama TeĢkilatı 

DYB - Devlet Yatırım Bankası 

E 
EIA  Energy Information Administration (ABD) Enerji BiliĢim Ġdaresi 

EĠEĠ - Elektrik ĠĢleri Etüt Ġdaresi 

EKĠ - Ereğli Kömürleri ĠĢletmesi 

ERDEMĠR - Ereğli Demir-Çelik ĠĢletmeleri 

ETKB - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.  

EXIMBANK - Ġhracat – Ġthalat Bankası 

F 
FC - Federatif Cumhuriyet(i) 

FOB Free On Board Bordaya Teslim 

G 
GJ - Milyar jul 

GMĠS - Genel Maden ĠĢçileri Sendikası  

GSMH - Gayrı Safi Milli Hasıla 

GSYĠH - Gayrı Safi Yurt Ġçi Hasıla 

Gt - Milyar ton 
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H 
h - saat 

HC - Halk Cumhuriyeti 

HES  - Hidroelektrik Enerji Santralı 

I 
IACR International Agency of  

Cancer Registries 

Uluslararası Kanser  

Tescilleri Ajansı 

IARC International Agency for  

Research on Cancer 

Uluslararası Kanser  

AraĢtırmaları Enstitüsü 

IBRD International Bank for Reconstruction 

and Development (World Bank) 

Uluslararası Yeniden Yapılanma ve 

Kalkınma Bankası (Dünya Bankası) 

ID - Isıl Değer 

IEA International Energy Agency Uluslararası Enerji Ajansı 

ILO  International Labour Organisation  Uluslararası ÇalıĢma Örgütü 

IMF International Monetary Fund Uluslararası Para Fonu 

Inc. Incorporated Anonim ġirket 

INOC Iraqi National Oil Company Irak Ulusal Petrol ġirketi 

Ġ 
ĠMKB - Ġstanbul Menkul Kıymetler Borsası 

ĠSDEMĠR - Ġskenderun Demir-Çelik ĠĢletmeleri 

J 
JES - Jeotermal Enerji Santralı 

K 
KARDEMĠR - Karabük Demir ve Çelik ĠĢletmeleri 

KBĠ - Karadeniz Bakır ĠĢletmeleri 

kcal  kilo kalori 

KE - Kömür EĢdeğeri 

KESK - Kamu ÇalıĢanları Sendikaları Konfederasyonu 

kg - kilogram 

KĠT - Kamu Ġktisadî TeĢekkülü 

km - kilometre 

KPC Kuwait Petroleum Co. Kuveyt Petrol ġt. 

L 
LME London Metal Exchange Londra Metal Borsası 

LSE London Stock Exchange Londra Menkul Kıymetler Borsası 

M 
MADEN-SEN - Maden ĠĢkolu Kamu ÇalıĢanları Sendikası 

MAZ - Merkez Atölyeleri / Zonguldak 

MIM Mount Isa Mining  (Bir ÇUġ unvanı) 

MĠB - Maden Ġhracatçıları Birliği 

MO - Mühendisler(i) Odası 

Mt  Milyon ton 

MTA - Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 

N 
NCB National Coal Board (BK) Ulusal Kömür Kurumu 

NES - Nükleer Enerji Santralı 

NIOC National Iranian Oil Company  Ġran Ulusal Petrol ġirketi 

NTM - Nadir Toprak Metalleri 

NUM National Union of Mineworkers  (BK) Millî Maden ĠĢçileri Sendikası  

NYME New York Metal Exchange New York Metal Borsası 

O 
OAL - Orta Anadolu Linyitleri 

OECD Organisation for Economic  

Co-operation and Development 

Ekonomik ĠĢbirliği ve  

Kalkınma Örgütü 

OPEC Organisation of Petroleum  

Exporting Countries 

Petrol Ġhracatçısı  

Ülkeler Örgütü 

oz ounce (31,1 g‘lık bir Anglosakson tartı birimi) 

Ö 
ÖĠK - Özel Ġhtisas Komisyonu 

P 
PDV Petroleum de Venezuella Venezuela Petrol Kurumu 
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PE - Petrol EĢdeğeri 

PEMEX Petroleum de Mexico Meksika Petrol Kurumu 

PETROBAS Petroleum do Brasil  Brezilya Petrol Kurumu 

R 
RAG Ruhrkohle AG Ruhr Kömür Aġ 

RD Royal Dutch Hollanda Kraliyeti 

RG - Resmî Gazete 

RTZ Rio Tinto Zinc Corp. (Bir ÇUġ unvanı) 

S 
SA Société (Sociedad) Anonym  Anonim ġirket 

SKP - Sanayi Kalkınma Planı 

SSCB - Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 

SSK - Sosyal Sigortalar Kurumu 

T 
t - ton 

TBMM - Türkiye Büyük Millet Meclisi 

TDÇĠ - Türkiye Demir Çelik iĢletmeleri 

TES - Termoelektrik Enerji Santralı 

TEXACO Texan Oil Co. Teksas Petrol ġt. 

TĠS - Toplu ĠĢ SözleĢmesi 

TKĠ - Türkiye Kömür ĠĢletmeleri  

TMK - Türk Millî Komitesi  

TMMOB - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 

TPAO - Türk Petrolleri AO 

TRT - Türkiye Radyo ve Televizyon (Kurumu) 

TTK  - Türkiye TaĢkömürü Kurumu  

TUC Trade Unions‘ Congress (BK) Sendikalar Kongresi (Konfederasyonu) 

TÜBĠTAK - Türkiye Bilimsel ve Teknik AraĢtırma Kurumu 

TÜRK-Ġġ - Türkiye ĠĢçi Sendikaları Konfederasyonu 

TV - Televizyon 

U 
UMWA  Union of Mine Workers of America Amerika Maden ĠĢçileri Sendikası 

US United States  (Amerika) BirleĢik Devletler(i) 

Ü 
ÜID - Üst Isıl Değer 

W 
WCI World Coal Institute Dünya Kömür Enstitüsü 

WEC  World Energy Council (Conference)  Dünya Enerji Konseyi (Konferansı) 

WHO World Health Organisation Dünya Sağlık Örgütü 

Y 
YK - Yönetim Kurulu 

Z 
ZMĠS - Zonguldak Maden ĠĢçileri Sendikası 

 

 

 

 
 


