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Kömür temin edilememesi nede-

niyle Eti Krom A.Þ.'de Ferrokrom

üretimi 01/07/2001 tarihi itibariyle

durdurulmuþtur. Bilindiði gibi 1985

yýlýnda Turgut Özal Hükümeti zama-

nýnda Morgan Guarentee Bank tara-

fýndan hazýrlanýp kabul edilen Özel-

leþtirme Ana Planý gereðince, anonim

þirketlere dönüþtürülen Etibank' a ait

iþletmelerden önce Eti Bakýr A.Þ. kýsa

bir süre sonra da kurum da kalan altý

ortaklýktan Eti Gümüþ A.Þ., Eti

ELektrometalurji A.Þ. ile birlikte Eti

Krom A.Þ. de daha önce Özelleþtirme

Ýdaresi'ne devredilmiþ böylece yýl-

lardýr bu kuruluþlara ait zengin cevher

sahalarýný kendi denetimlerine almak

isteyen yabancý þirketlerin önündeki

engellerden en önemlisi kaldýrýlmýþtýr.

Krom metali, baþta metalurji,

kimya ve refrakter sektörü olmak

üzere metal üretim, kaplama ve imalat

endüstrilerinde en yaygýn olarak

kullanýlan elementlerden birisidir.

Sanayide kullanýlan kromun ana

kaynaðý ferrokrom olup, tamamýna

yakýný metalurjik kalitede kromit

cevherinin pirometalurjik yöntemlerle

indirgenmesiyle üretilmektedir. Fer-

rokrom tüketimi ve son yýllardaki

teknolojik geliþmelerin saðladýðý

üretim maliyetlerindeki büyük düþüþ-

lerin de neden olduðu avantajlar

sayesinde üretimi hýzla artan Paslan-

maz Çelik'in de ana katký malzeme-

sidir. Bu nedenle, kullanýldýðý alan-

larda hem alternatifleri olmamasý hem

de temin edilebilme kaynaklarýnýn pek

güvenilir olmadýðý gerekçesiyle baþta

ABD olmak üzere birçok sanayileþmiþ

ülke, kromit ve ferrokromu halen

stratejik malzemeler olarak addetmek-

tedirler.

Ülkemiz, tespit edilmiþ bulunan

rezerv miktarý açýsýndan olmasa bile,

cevher kalitesiyle dünyada önde gelen

kromit üreticisi ülkelerden birisidir.

Günümüzde bir çok ülkede büyük

kromit rezervleri bulunmasýna rað-

men, bu yataklarýn iþletilmesi, cev-

herin mineral yapýlarýnýn uygun

olmamasý ve bazýlarýnýn maliyeti

oldukça yüksek ön iþlemlerden

geçirilmesi zorunluluðu nedenleriyle

ekonomik deðildir. Tespit edilen

ekonomik Kromit rezervi yönüyle %

0.5 payý ile yedinci sýrada olmasýna

raðmen,yataklarýndaki yüksek Cr/Fe

oraný ve yataklarýn Alpin tipte olmasý

nedeniyle potansiyel rezervin çok

daha büyük olma olasýlýðý ülkemizi

önemli kromit üreticisi ülkeler sýnýfýna

sokmaktadýr. Dünyada kuruluþ veya

kiþilerce kromit ile ilgili yapýlan tüm

araþtýrma ve etütlerde, özellikle kalite

ve fiyat açýsýndan deðerlendirmeler

yapýlýrken, Türk Kromiti olarak

adlandýrýlan tenörü yüksek metalurjik

kalite kromitlerimiz en iyi kalite

sýnýfýnda baz olarak alýnmakta ve

diðer kaynaklarla ilgili deðerlen-

dirmeler bu baza dayanarak yapýl-

maktadýr. Üretim miktar ve verim-

lerini etkileyen faktörlerin en az sevi-

yeye düþürüldüðü pilot uygula-

malarda genellikle Türk Kromiti

kullanýlmaktadýr.

Öte yandan, Kromit üreticisi bazý

ülkelerin kromit kaynaklarýnýn katma

deðerlerini ferrokrom üretimine

yönelik olarak artýrma eðilimlerini

karþýlaþtýrdýðýmýzda, (Ferrokrom

/Kromit Üretimi) oraný olarak ifade

ettiðimiz bu deðer kromit üreticisi

ülkeler arasýnda en düþük düzeyde

olup, 1988-2000 yýllarý arasýndaki

dönemde Dünya potansiyel krom

cevheri rezervlerinin sýrasýyla yak-

laþýk % 74, % 12.5ve % 0.80'ine sahip

G. Afrika, ZÝmbabwe ve Hindistan'da,

2000 yýlý verilerine göre ülkemizin

sýrasýyla 3.3, 4.2 ve 2.1 katýdýr.

Neredeyse tüm kromit üreticisi

ülkelerde, daha önceki yýllarda da var

olan, sahip olduklarý hammaddelerin

katma deðerlerini yükseltme eðilimi

bariz olarak görülürken, ülkemizde bu

oranýn neredeyse sabit kalmasý

oldukça düþündürücüdür.

Dünya Kromit Ýhracatý içindeki

ülkemizin konumu ise daha da

çarpýcýdýr. Deðinilen dönem verilerine

göre Dünya rezervlerindeki % 0.5 payý

ile yedinci sýrada olan ülkemiz önemli

kromit üreticisi ülkeler arasýnda

yaklaþýk % 22'lik ortalama ihracat

payýyla dönem içinde Dünya rezerv-

lerindeki payý % 74'le birinci sýrada

olan G. Afrika'dan sonra gelmektedir.

Bu cevher üretim ve ihracat tempo-

suyla belirtilen dönem içinde ortalama

yýllýk ihracatlarýmýzýn rezervleri-

mizdeki payý % 3.3 civarýnda seyret-

mektedir. Bu deðer halihazýrdaki

rezerv ömrü 1326 yýl olan G. Afri-

ka'nýn 160 katý, rezerv ömrü 126 yýl

olan Kazakistan'ýn 17 katý, rezerv

ömrü 85 yýl olan Finlandiya'nýn 30 katý

ve rezerv ömrü 55 yýl olan Hindis-

tan'ýn 5 katýdýr. Diðer kromit üreticisi
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ülkelerle kýyaslandýðýnda, bir zaman-

lar oldukça yüksek olan rezervlerimiz,

kalitesi nedeniyle varolan uluslararasý

piyasalardaki talep ve yüksek fiyatýnýn

cazibesine kapýlarak, ihraç edilerek

hýzla tüketilmiþ, gerçekte yurt dýþýna

deðerleri çok büyük meblaðlara varan

kaynak aktarýlmýþtýr. Kaynaklarýmýzýn

yataklarýn yapýsý nedeniyle tespit

edilmiþ rezervlerden çok daha fazla

olduðuna dair savlarýn her hangi bir

garantisi yoktur. Bu nedenle elimizde-

ki sýnýrlý miktardaki kaynaklara mut-

laka sahip çýkmamýz ve onlarý ülke-

mize azami katký yapacak þekilde

titizlikle deðerlendirmemiz gerek-

mektedir.

Öte yandan, yüksek karbonlu

ferrokrom üretimine yönelik olarak

projelendirilen Eti Krom A.Þ. ise,

kendini baþka ülkelerde ispatlanmýþ

modern sayýlabilecek bir teknolojiye

sahip olmasýna raðmen, kurulduðu

tarihten bu yana yönetim zafiyetleri

nedeniyle özellikle yeni tesislerde

kurulu kapasite ve verimde üretim

yapamamýþ, sonuçta sürekli finans-

man sýkýntýlarýyla karþý karþýya býrak-

týrýlmýþtýr.

Ýdeolojik tercihler sonucu, yetkili

kademelere getirilen yeterli teknolojik

bilgi ve tecrübeye sahip olmayan

personel, her yönetim deðiþiminde

yeniden oluþturulan kadrolar, özel-

likle Eti Krom A.Þ. de yerel bazý

feodal gruplarýn politik güçlerinde

desteðiyle tesisteki uygulamalarda

söz sahibi olmalarý ve iþletmelerde

üretimin en önemli unsuru olan

eðitilmiþ ve deneyimli personelin

tesislerden ayrýlmalarý sonucu rapor-

lama ve sorgulama mekanizmalarýnýn

çalýþmamasý, sözü edilen bu iþlet-

meleri tam bir kaosa sürüklemiþ,

üretimin idamesi için gerekli olan

teknik bilgi için genellikle yurt dýþý

firmalarýna baþvurulmuþ, fakat çeþitli

zamanlarda yurt dýþýndan saðlanan

bilgilerin saðlýklýlýðý konusunda olu-

þan tereddütler ve maliyetler nede-

niyle uygulamaya geçilmemiþtir.

Özellikle 1980 yýlýndan sonra,

maden kaynaklarýmýza göz koyan ve

yýllardýr sürdürdükleri bu yöndeki

mücadele için her türlü aracý kullanan

uluslararasý þirketlerin IMF ve Dünya

Bankasý vasýtasýyla ülkemize dayat-

týklarý ekonomik programlarý uygu-

layan iktidarlarýn atadýklarý bürok-

ratlar eliyle yapýlan politik ve son

yýllarda rant saðlama amacý da ekle-

nen kadrolaþmalar sonucu, kurum

yýpratýlarak zamanla artan bir hýzda

iþlevsiz bir duruma getirilmeye çalýþýl-

mýþ, gerçekleri göz ardý ederek yapýlan

yoðun propagandalarla toplumumuza

diðer KÝT'ler gibi bu kurumun da

özelleþtirilmesi sorunlara bir çözüm

yolu olarak benimsetilmeye çalýþýl-

mýþtýr.

Amaç, kurulu tesisleri verimli ça-

lýþtýrmaktan çok, bu tesislerin imti-

yazýnda olan yüksek kalitedeki kromit

sahalarýmýza el koymaktýr. Kapanan

ve bir yýlý bulacak aðýr maliyetli

revizyonlar sonucu ancak iþletmeye

alýnabilecek bir tesise talep olmaya-

caðýndan, tek çözüm yolu olarak

görülen Eti Holding A.Þ. imtiyazýn-

daki sahalarýn da satýþ kapsamýna

dahil edilmesi gereði gündeme geti-

rilecek, böylece bu amaca yönelik ola-

rak bir çok uluslararasý firma tesislere

talip olacak, bu önemli zenginliðimiz

daha hýzlý bir þekilde yurt dýþýna akta-

rýlacaktýr.

Sýnýrlý sayýda olan bu doðal

zenginliðimizin halkýmýzýn yararýna

yönelik olarak kullanýlmasý için;

Bor'lar gibi, kromit yatakla-

rýmýnýz da aranmasý, iþletilmesi ve

pazarlanmasý devlet denetimine alýn-

malýdýr.

Ferrokrom tesislerinin sorunlarý

çözülerek tam kapasiteyle üretim

yapýlmasý saðlanmalýdýr.

Yüksek tenörlü Kromit cevher-

lerimizin ihracatý durdurmalý, bu

cevherleri ferrokroma dönüþtürecek

ek kapasiteler yaratýlmalýdýr.

Ferrokrom tesisleri Özelleþtirme

Ýdaresinden çýkartýlýp idari ve mali

açýdan özerk hale getirilmelidir.
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ABD'nin çelik sektörüne
yönelik korumacýlýk önlem-
leri almasý durumunda AB
haklarýný savunacaktýr,

Avrupa Parlamentosu
(AP) Ticaret ve Sanayi ko-
mitesi toplantýsýnda ABD'nin
çelik sektörüne yönelik koru-
macýlýk önlemlerini arttýrmasý
halinde AB'nin Dünya Ticaret
Örgütü bünyesinde haklarýný
savunacaðýnýn altýný çizmiþtir.

sektörden haberler....
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