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TOPLANTI TARİH SAAT YER KONU
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11.. EENNEERRJJİİ SSEEKKTTÖÖRRÜÜKayseri’deki elektrik tüketimi miktarı ve sektörlere göre dağılımı Tablo 1’de verilmektedir. İlinsanayi sektöründe gelişmiş olması toplam elektrik tüketiminin içindeki sanayi işletmelerinin payıile doğru orantılıdır. Kişi başı tüketim oranları da Türkiye ortalaması ile benzerlik göstermektedir.
Tablo 1: Kayseri’de elektrik tüketimi, 2009

Elektrik Tüketimi MWh % Türkiye, %
Resmi daire 29130 1,3 4,5
Sanayi işletmesi 1194781 52,6 44,9
Ticarethane 244556 10,8 15,9
Mesken 534889 23,5 25,0
Tarımsal sulama 63341 2,8 2,3
Sokak aydınlatma 76927 3,4 2,5
Diğer 129670 5,7 4,9
Toplam tüketim 2273296 100,0 100,0

Kayseri Türkiye
Kişi başına toplam elektrik tüketimi (KWh) 1885 2162
Kişi başına sanayi elektrik tüketimi (KWh) 991 971
Kişi başına mesken elektrik tüketimi (KWh) 444 540

(Kaynak: TÜİK)Kayseri’de Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş. (KCETAŞ) hizmet vermektedir. KCETAŞ, 2009yılında 21 dağıtım şirketi arasında kayıp-kaçak oranı açısından ilk 17 şirket arasındabulunmaktadır (1).Kayseri ilinde bulunan hidroelektrik santraller arasında yap-işlet-devret modeli ile inşa edilen,100 MW’lık kurulu güce sahip Yamula Barajı dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra Kayseri’deçoğunluğu termik santral çalıştıran çeşitli otoprodüktörler ve serbest üreticiler bulunmaktadır (2).Önümüzdeki yıllarda bazı rüzgar enerjisi ve doğalgaz santrallerinin de kurulacağı bilinmektedir.Kayseri ilinin rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli atlaslarına göre bu iki enerji kaynağı içinpotansiyel çok yüksek değildir. Bazı bölgelerde özellikle ilin güneyinde rüzgar enerjisi potansiyeliolsa da yeterli çalışma bulunmamaktadır. Aynı durum güneş enerjisi için de geçerlidir. Rüzgarenerjisi kurulu güç potansiyeli 1900 MW’a civarındadır (3). Yahyalı ilçesi ve Pınarbaşı-Gürünsınırında rüzgar enerjisi potansiyeli olduğu, İncesu OSB’de de daha önce araştırmaların yapıldığısöylenmiştir.Yenilenebilir enerji açısından genel bir sorun olan araştırma yetersizliği Kayseri için degeçerlidir. Enerji verimliliği açısından sanayi için yapılacak çalışmalar Kayseri ili için faydalıolacaktır. Bunun yanı sıra mevcut trafo merkezlerinin yetersiz olduğu, ileride de darboğazların



4

yaşanabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, Tomarza ve Talas ilçelerinde trafo merkezi ihtiyacıbulunmaktadır ve ileride bir başka trafo merkezi ihtiyacı da Erkilet Bölgesi’nde doğacaktır.Pınarbaşı, Tomarza ve Sarız civarında ciddi sıkıntılar yaşanmaması için Pınarbaşı ve Şarkışla TrafoMerkezleri yapılacak iletim hattı ile 154 kV tarafından irtibatlanarak alternatif besleme imkanı

oluşturulması gerekmektedir.

22.. MMAADDEENNCCİİLLİİKK

TÜRK MADENCİLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ

Türkiye, dünya madenciliğinde 132 ülke arasında 28’inci, üretilen maden çeşitliliği açısındanda 10’uncu sırada yer alır. Üretici ülkeler sıralamasında ise ne yazık ki 52’nci sırada olduğumuzusöylemek durumundayız.Maden rezervlerimizin dünya maden rezervleri içindeki payı ise % 0.5’dir. Madenciliğin GSMHiçindeki yeri ABD’de  % 4, Kanada’ da % 7.5 iken ülkemizde bu oran % 1.5 gibi çok düşük birseviyededir. Bu ülkelerde madencilik temel konularda korunmakta olup; arama, işletme veteknolojik yatırımlarda devlet tarafından yardımcı olunmaktadır. Ülkemiz madenciliğinin katmadeğer açısından değeri ise 4-5 milyar USD civarındadır.Endüstriyel hammadde kaynakları olmadan sanayileşmenin mümkün olmayacağıbilinmektedir. Bu nedenle yer altı kaynaklarını pozitif anlamda kullanmamız ve yönetmemizgerekmektedir.Son 10 yıllık periyot incelendiğinde, maden ihracatının ithalatı karşılama oranının % 37’lerdeolduğu dikkate alınırsa bunun on yılda 13 milyar USD’lık bir açık demek olduğunu üzülerek söylemekdurumundayız.Madenlerin çokça üretilip yurt dışına satılarak döviz girdisi elde etmekten ziyade yerlisanayimize ucuz girdi temin etmemiz başlıca amacımız olmalıdır. 2010 yılı tüm maden ihracatımızın(3.4 milyar USD) döviz girdisine karşılık sadece ithal kömür ve demire ödediğimiz döviz hemenhemen başa baş gelmektedir.Ülkemiz hammadde ve madenlerinin zenginleştirilerek nihai ürünlerin kazanılmasına yönelikkurulacak tesislere özendirici ve teşvik edici, tedbirlerin alınması hem kendi ülkemiz hem dekomşu ülkelerin kaynaklarının kazanılmasına ve önemli ölçüde döviz birikimi sağlamamıza sebepolacaktır.Ülkemizde kullandığımız enerjide  % 70 civarında dışa bağımlılığımız söz konusudur. Bu isekendi öz kaynaklarımızı, daha akılcı kullanmamız ve yönetmemiz gerektiği konusunda ciddi bir fikirverebilir kanaatindeyiz.
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MADENCİLİĞİMİZİN TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

SORUN 1. Madenciliğimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde iş yükünün oldukça
fazla olması sebebiyle kendisine hak ettiği yeri bulamamaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİMadencilik faaliyetlerinin, işi sadece maden olan ve sektörden gelen bir müsteşarlık tarafındanyeniden yapılandırılması ve yönetilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu bağlamda yeni ve yaşadığımızçağa uygun bir MADEN STRATEJİK PLANI ortaya konmalıdır.
SORUN 2. MİGEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü)’in iş yükünün fazlalığı göz önüne alınırsa
mevcut yapısı ve personeli ile bu ağırlığın altından kalkamadığı görülmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

MİGEM temel konularda belirleyici ve üst denetleyici olarak görevini sürdürmeli. Bunun yanındaMİGEM’in bu görevini taşrada yürütecek beş bölge müdürlüğü ihdas edilirse, bürokratik işlemlerdehem zaman kazanılmış olacak hem de en önemlisi denetimler belirli periyotlarla ve daha sıklıktaolacaktır.
SORUN 3. MTA günümüz itibariyle daha çok kömür, petrol ve jeotermal enerjiye ağırlık
verdiği için eskisi gibi diğer madenlere yeteri kadar eğilememektedir. Dolayısıyla asli
vazifesini yeterince yerine getirememektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİMTA yeniden yapılandırılmalıdır. Bu yapılandırma yapılırken nitelikli kadronun muhafazası veoluşturulması, madencilere analiz, etüt, sondaj ve danışmanlık hizmeti verilirken günümüzşartlarına uygun ekip, ekipman ve ücret tarifesiyle donatılmalıdır.
SORUN 4. İş güvenliği ve sağlığı konusu; çok önemli bir konu olup iyi niyetlerle hazırlanmış
olmakla beraber sadece çıkarılan yönetmeliklerle bu problemin çözülemediği
görülmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİYeni bir İş Güvenliği Kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul ETKB, ÇSGB’nin ortak katkılarıylaoluşturulabileceği gibi sektörlerin bakanlıklar arasında tasnifi ve paylaşımı şeklinde de olabilir. Bukurulun görevi sadece iş sağlığı ve güvenliğini tanzim ve denetlemek ile bu konudakikoordinasyonu sağlamak olmalıdır.  Donanımlı Özel Yeminli Müşavirlik ve Denetim Büroları da bukonu için çözüm yollarından biri olabilir.
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SORUN 5. Türk Madenciliğinin maden kaynakları ve rezerv bilgileri açısından bir standardı
yoktur.

ÇÖZÜM ÖNERİSİMilli ve milletlerarası yatırım, finansman ve ticaret içinde güvenli ve kabul edilebilen ortak birmaden standartları ve kodları ile yazılım konusunu tanzim edecek olan bir Madencilik Üst Kuruluoluşturmalıdır. Böyle bir kurulun onayı ile kurulacak müşavirlik ve mühendislik bürolarınınhazırladığı raporlar dünyaca akredite olacak ve bir teminat olarak kabul görecektir.
SORUN 6. Yeni Maden Kanunu ve Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmalıdır.

ÇÖZÜM ÖNERİSİMadenciye ve yeni maden yatımcısına zaman ve ivme kazandıracak, bürokratik mevzuatlarıazaltacak şekilde düzenlenmelidir.
SORUN 7. Maden ve jeoloji mühendisliği yetiştiren üniversitelerin verdikleri mezunlar ya iş
bulamamakta; bulanlar ise çok düşük standartlarda ve meslekleri ile ilgisi olmayan işlerde
istihdam edilmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİMaden ve jeoloji mühendisliği eğitimi veren yüksek öğrenim kuruluşlarımız ABD, Kanada ve ABülkelerinde olduğu gibi daha donanımlı mezunlar vermelidir. Müfredat, staj programları ve yazılımprogramları bakımından ileri teknolojileri yakalayan, yeryüzünü ve yer altı madenciliğini dahaanlayabilen nitelikli eleman yetiştirmeliyiz. Böylece Türk bilim adamı ve mühendisleriyurtdışındaki madenlere el atabilmeli ve oralarda da kabul görmelidir.Madencilikte metal üretimi ve nihai ürün üretiminde ileri teknolojileri kullanacak olanlar ile ARGEve YATIRIM çalışmaları yapacak olan madenciler özendirilmeli ve bazı vergi indirimlerine tabitutulmalıdır.
YEREL MADENCİLİĞİMİZ VE ÖNERİLERİMİZ

1. Bölgenin önemli madenlerinden biri de demirden sonra kromdur. Sadece Kayseri’de yaklaşık 13adet krom zenginleştirme tesisi olan firma mevcuttur (Pınarbaşı, Tomarza, Yahyalı). Sivas ve Yozgatilleri ile Adana’da bu illere dahil edilirse Türkiye’nin yaklaşık krom maden rezervlerinin ¼ ünün bubölgede olduğu görülür.
ÖNERİ: Bölgemize orta ölçekli bir ferro-krom tesisi kurulmasının geç de olsa iyi bir fikir olacağıkanısındayız. Bu konuda çok hızlı, ciddi etüt ve detay çalışması yapılarak bir fizibilite etüdü ortayakonmalıdır.
2. Bölgemizde maden laboratuarı sıkıntısı mevcuttur.
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ÖNERİ: Erciyes Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren analiz laboratuarı ORAN’ın katkılarıylamadencilerin de rahatlıkla her madeni analiz ettirebileceği akredite olmuş bir laboratuar şeklinedönüştürülebilir.
3. Bölge madencilerinin bir araya gelerek sorunlarını konuşacağı, görüşebileceği ve problemlerineortak bir çözüm sağlayabileceği bir sivil toplum örgütü ve mekanı yoktur.
ÖNERİ: Orta Anadolu madencilerinin bir araya gelip sorunlarını çözüme kavuşturacağı veyardımlaşma imkanlarını bulacağı bir mekan ve çatı oluşturulması gerekir.
4. Özellikle bölgemizde madenciliğin gelişmesi ve eğitimi adına herhangi bir etkinlikyapılmamaktadır.
ÖNERİ: Üniversitelerin ve madencilik kuruluşlarının işbirliği ile periyodik olarak her yıl yüksekkatılımlı bir madencilik panelinin ve konferansların tertip edilebilmesini öngörüyoruz. Bu konudayine ORAN’ın katkılarını beklemekteyiz.
5. Madencilerin patlayıcı madde tüzüğü ve kullanımı konusunda bazı sıkıntıları mevcuttur.
ÖNERİ: Patlayıcı madde yönergesinin madencilerin daha rahat çalışabileceği rasyonel biryönetmeliğe dönüştürülmesi çok isabetli olur düşüncesindeyiz. Ateşçi ehliyetnamesi sınavlarınınbölgemizde yılda 1 ya da 2 kez yapılabilmesi temin edilmelidir.
6. Türk madenciliğinin temel sorunlarının yöre madenciliğimiz içinde geçerli olduğu bir gerçektir.
ÖNERİ: Cevher arama, zenginleştirme, metal üretimi ve nihai ürün alımını hedefleyen projelerdevergi indirimi sağlanmalıdır.
7. Küçük ve orta ölçekli madenciler hemen hemen yok olmaktadır.
ÖNERİ: Orta sınıf madenciliğin hayatını devam ettirebilmesi için yatırımı özendirici ve destekleyicitedbirler ile desteklenmelidir.
8. Orman alanlarındaki madencilik çalışmaları oldukça sıkıntılı olmaktadır.
ÖNERİ: Ormanlık alanlarda madencilik faaliyetinin daha rahat yapılabilmesi için bu alanlarınyeniden gözden geçirilmesi ve kolaylaştırıcı uygulamalar getirilmesi çok önem arz etmektedir.
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