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Giriş

GİRİŞ
Adıyaman ili, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin batı ucunda yer almaktadır ve tarihin
bilinen en eski yerleşim yerlerinden biridir. Asya, Avrupa ve Afrika’dan gelen ana yolların buluşma
kavşağında bulunan ilin yüzölçümü 7,606 km olup, rakımı 669 metredir. Engebeli bir alan üzerine
kurulu olan şehir kuzeyden güneye doğru alçalmaktadır. Fırat Nehri başta olmak üzere irili ufaklı
pek çok akarsu boydan boya ili kuşatmaktadır. Ancak Atatürk Barajı’nın faal duruma geçmesinden
sonra kent topraklarının Fırat Nehri ile sınır oluşturan büyük bir bölümü sular altında kalmıştır.
Adıyaman ili maden ve enerji kaynakları bakımından oldukça zengin illerden biridir.
Metal madenlerden bakır, krom ve manganezin bulunduğu Adıyaman’da, fosfat, barit, çimento
hammaddeleri, tuğla kiremit ve mermer rezervleri bulunmaktadır. Ayrıca enerji kaynağı olarak ham
petrol ve doğal gaz üretiminin yapıldığı Adıyaman bu rezervlere sahip Türkiye’deki nadir illerden
biridir.
2011 yılında Türkiye ihracatının 1 milyar doları aştığı mermer sektörü son 5 yıl
içerisinde Adıyaman ilinde büyük gelişme göstermiştir. Dünyadaki toplam doğal taş rezervinin
%33’üne sahip olan ülkemizin bu sektördeki konumunu güçlendirmesi bakımından Adıyaman’da
mermer rezervleri stratejik bir öneme sahiptir.
Ülke ithalatının en büyük kalemini oluşturan enerji alımları ele alındığında petrol ve doğalgaz
üretiminin yanı sıra Adıyaman’daki zengin güneş enerjisi potansiyeli dikkate değer bir diğer konudur. Bu sebeple Adıyaman ilinin enerji potansiyeli bölgesel ve ulusal açısından oldukça büyük önem
arz etmektedir.
Bu çalışmanın amacı maden ve enerji kaynakları potansiyeli açısından güçlü bir konumda
bulunan Adıyaman ilinin yer altı ve yer üstü kaynak potansiyelini incelemek ve ulusal ölçekteki
genel kullanım alanları hakkında özet bilgiler vermektir. Özellikle son dönemlerde karşılaştığımız
ekonomik sorunlardan biri olan cari açığın kapatılmasında maden kaynakları ihracatının önemli bir
rol oynaması hedeﬂenmektedir. Bu kapsamda, 19 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan Yatırımlarda
Devlet Yardımları Hakkındaki Kararname’de teşvik kapsamına alınan madencilik yatırımları
sayesinde ülkemizdeki madencilik sektörünün büyük gelişme göstermesi beklenmektedir.
Türkiye ve Adıyaman’ın mevcut durumu göz önüne alınarak yapılan bu çalışma üç ana
başlığa ayrılmıştır. İlk başlıkta Adıyaman’da bulunan ve işlenmekte olan maden kaynakları ele
alınmış, bu kaynaklar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. İkinci ana başlıkta sadece mermer üzerinde
durulmuş ve mermer sektörünün Türkiye ve Adıyaman’daki mevcut durumu hakkında detaylı
bilgiler sunulmuştur. Üçüncü ana başlıkta ise Adıyaman ilinin enerji potansiyeli irdelenmiş ve bu
alanda Adıyaman’da yapılan ham petrol, doğal gaz ve linyit üretimi ile Adıyaman ilinin güneş enerjisi
potansiyeli üzerinde durulmuştur.
TRC1 Bölgesi’nin kalkınmasını hedeﬂ eyen İpekyolu Kalkınma Ajansı, hazırlanan maden
ve enerji kaynakları raporu ile Adıyaman ilinin potansiyeli hakkında özel bilgiler vererek sektörün
kalkınmasına katkı sunmayı hedeﬂ emektedir.
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1. ADIYAMAN İLİ MADEN KAYNAKLARI
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman ili ve yakın çevresinde yaptığı
çalışmalar sonucunda endüstriyel hammadde ve metalik maden yatağı ve rezervleri ortaya
çıkarılmıştır. Metalik madenlerden bakır, krom ve manganez sahalarının tespit edildiği Adıyaman’da,
fosfat içeren demir rezervleri de bulunmaktadır.
İlde endüstriyel hammadde kaynakları olarak çimento hammaddeleri, barit, tuğla kiremit
ve fosfat yatakları bulunmaktadır. Merkez ilçe özellikle çimento hammaddeleri bakımından önemli
olup; bunun dışında yine Merkez ilçede kireçtaşı, marn ve kil rezervi ile jeolojik tuğla-kiremit rezervi
vardır. Fosfat rezervine ise Tut ilçesinde rastlanmaktadır.
İl sınırları içerisinde gerçekleştirilen kömür arama çalışmaları sonucunda Gölbaşı ilçesinde
linyit rezervi belirlenmiştir. Adıyaman ilinde bulunan maden rezervleri aşağıdaki başlıklar altında
sırasıyla incelenmektedir.
1.1 Bakır ( Cu )
Bakır insanoğlu tarafından kullanılan ilk metaldir. Eski çağlarda insanların günlük yaşamlarında
süs eşyası, silah ve el sanatlarında kullanılan bakır, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kullanım alanları
oldukça yaygınlaşan bir malzeme olmuştur. Günümüzde tüketimi 13 milyon tonun üzerine çıkan
bakır en çok kullanılan ikinci metal durumuna gelmiştir. Dünyada bakır tüketimi dikkate alındığında,
gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık bakır tüketimi 10 kg. iken bu rakam az gelişmiş ülkelerde 1-2 kg.
arasında değişmektedir. (Devlet Planlama Teşkilatı [DPT],2001:11-23)
Bakırın en önemli özellikleri arasında yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, aşınmaya karşı direnç,
çekilebilme ve dövülebilme özelliği ile antikorozif özellikler sayılabilir. Ayrıca alaşımları çok çeşitli
olup endüstride değişik amaçlı kullanılmaktadır.
Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği özellikleri sebebiyle bakır, elektrik santralleri ve
iletken malzeme sektöründe en önemli malzeme haline gelmektedir. İnşaatta, ulaşım makine
ve teçhizatında yaygın olarak kullanılan bakır, aynı zamanda soğuk hava makine ve teçhizatında,
paslanmaz özelliğinden ötürü nakliye vasıtalarında ve dış kaplamalarda büyük kullanım alanlarına
sahiptir. Dünyada tüketilen toplam bakırın sektörlere göre tüketilme oranı elektrik ve elektronik
sanayide %50, inşaat sanayisinde %17, ulaşım sanayisinde %11, endüstriyel ekipmanlarda %14,
askeri ve diğer sanayi kollarında %8’dir. (DPT,2001)
Dünyadaki toplam bakır rezervinin 550 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de
bilinen rezervlerin büyük kısmı kamu kuruluşu, bir kısmı kamu-özel ortaklığı geri kalanları özel
kuruluşların ruhsatı altındadır. Bu rezervler %2,7 tenörlü toplam 63 milyon ton bakır içermektedir ve bakır metal değeri olarak 1,7 milyon tondur. Ayrıca Türkiye’de, tenörü %1’in çok
altında olan porﬁri ve damar tipi cevherler mevcut olup bugün için ekonomik görülmemesine
rağmen metal içeriği yaklaşık 2 milyon ton bakırdır. İşlenmiş bakır geri dönüştürülüp tekrar
kullanılabildiğinden dünyada bakır rezervi konusunda bir sorun yaşanması beklenmemektedir.
(İstanbul Ticaret Odası [İTO], 2006)

Korozyon, metal veya metal alaşımlarının oksitlenme veya diğer kimyasal etkilerle aşınma durumudur.
Korozyona karşı direnç malzemelere ise antikorozif malzemeler denir.
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Adıyaman ilinde bulunan mevcut bakır yatakları MTA Genel Müdürlüğünün çalışmalarına
göre Sincik-Birimşe sahasındaki 670 bin tonluk rezerve sahiptir. Bu rezervdeki bakır oranının (tenör)
%1 civarında olduğu saptanmıştır. Bunun dışında son yıllarda yapılan çalışmalarda Sincik-Ormanbaşı
bölgesinde %1 bakır ve Tut-İncekoz bölgesinde %0,2 bakır tenörlü toplam 70 milyon ton rezerv
olduğu tespit edilmiştir. (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü [MTA],2011)
Adıyaman ilinde Çelikhan Küran-Karlık sahasında da bakır-kurşun-çinko rezervi
bulunmaktadır. Henüz rezerv analizi yapılmamış olan bu sahada 55 bin tonluk görünür rezerv
bulunmaktadır. Ayrıca Gerger-Kırmızı Tarla’da bilinen bir saha bulunmaktadır.
(Maden İşleri Genel Müdürlüğü [MİGEM],2012)

Şekil 1.Doğadaki Bakır Rezervi

1.2 Krom ( Cr )
Krom metali, oksijenle reaksiyona girdiğinden doğada saf halde bulunmayan bir elementtir. Günümüzde üretilen krom, krom ve demir madeninin beraber bulunduğu kromit (FeCr2O4)
denilen mineralden üretilmektedir. Dünyada ilk krom cevheri üretimi 1797 yılında Ural’larda
yapılmıştır. Türkiye’de ise krom cevherinin ilk kez 1848 yılında Harmancık (Bursa) yöresinde
bulunduğu bilinmektedir. (Bekişoğlu, 1961:305)
Yer kabuğunun doğal bileşenlerinden biri olan krom; genellikle metalik alaşımları
sertleştirmek ve paslanmaz özellik kazandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle paslanmaz
çelikte yaygın olarak kullanılan krom, aynı zamanda ısı dayanımından ötürü refrakter sanayisinde de
kullanılmaktadır. Bunun dışında kimya sanayisinde de kromun kullanıldığı yerler bulunmaktadır.
Dünya krom cevheri üretimi bazı dalgalanmalara karşın, giderek artan gelişme
sergilemektedir. Dünyadaki toplam krom rezervinin 12 milyar ton olduğu tahmin edilmektedir ve
bu rezervlerden yapılan yıllık krom üretimi 19 milyon tonun üzerindedir. (DPT,2001)
Dünyanın en büyük iki krom üreticisi Güney Afrika ve Kazakistan’dır. Türkiye ise dünya
krom üretiminde her yıl ilk altı ülke arasına girmeyi başarabilmiştir.
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Şekil 2.Doğadaki Kromit Minerali

Krom cevherlerine Türkiye’nin hemen her tarafında rastlamak mümkündür. Adıyaman da
krom cevherinin yaygın olarak bulunduğu illerden biridir. Özellikle son dönemlerde yeni rezervlerin bulunmasıyla beraber ilin birçok bölgesinde krom madeni arama çalışmalarına başlanmıştır.
Adıyaman Merkez, Kahta, Gerger ve Tut ilçelerinde krom rezervleri tespit edilmiş krom üretimi
yapılmaya başlanmıştır. Bu ocaklarda yıllık 20 bin tonun üzerinde krom üretimi gerçekleştirilmektedir.
Fakat son dönemlerde krom ﬁyatlarında ciddi bir düşüş gerçekleşmesinden dolayı krom sektöründe
durgunluk yaşanmaktadır. Adıyaman’daki krom ocaklarında üretilen kromun büyük çoğunluğu
yurtdışına ihraç edilmektedir. (MİGEM,2012)
1.3 Barit
Amerika Birleşik Devletleri’nde 19. yüzyılda çıkarılmaya başlanan barit ilk olarak 1845
yılında boya üretiminde kullanılmıştır. Ancak 1908 yılından sonra sondaj çamurlarında katkı
maddesi olarak kullanılmaya başlanmasıyla hem üretimi hem de tüketimi artış göstermiştir.
Ülkemizde barit madenciliği 1964 yılından sonra gelişme göstermiştir. (DPT,2001)
Öğütülmüş baritin en önemli kullanım alanı sondaj sektörüdür. Dünya barit üretiminin
% 85-90’ı bu sektörde kullanılmaktadır. Baritin yoğunluğunun yüksek olması, aşındırıcılığının düşük
olması, yüksek basınç ve ısıya karşı stabil olması, manyetik özelliğinin olmaması, çeşitli kaynaklardan kolay ve uygun maliyetle elde edilebilmesi sondaj sektöründe yaygın olarak tüketilmesini sağlamaktadır. Dünyadaki toplam barit tüketiminin %7’si kimya ve %3’ü ise dolgu sektöründe
gerçekleşmektedir. (DPT,2001)
Barit, Adıyaman ilinde ise Besni-Karapınarderesi yatağında bulunmaktadır. MTA tarafından
yapılan çalışmalar sonucunda bu sahada 2.400 ton görünür ve 6.400 ton muhtemel olmak
üzere toplam 8.800 tonluk barit rezervinin olduğu görülmüştür. Yapılan analizler sonucunda
bu yataktaki barit tenörünün %73 olduğu saptanmıştır. Adıyaman’da TPAO tarafından petrol
üretimi yapıldığından dolayı ildeki barit rezervi potansiyeli önem arz etmektedir. İlde yapılan sondaj
çalışmalarında kullanılmak üzere bölgedeki barit rezervlerinden faydalanılması Adıyaman ekonomisi
için önemlidir. (MİGEM,2012)
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Şekil 3.Doğadaki Barit Rezervleri

1.4 Çimento Hammaddeleri
Su ile tepkimesinde sertleşerek etrafındaki maddeleri birbirine yapıştırma özelliğine sahip malzemelere “Hidrolik Bağlayıcı” adı verilmektedir. Çimento; hava ile suda sertleşen ve
sertleştikten sonrada suda çözünmeyen hidrolik bağlayıcı bir maddedir. Çimentonun insanlık
tarafından kullanılması çok eski dönemlere dayanmaktadır. İlk olarak antik Makedonyalılar tarafından
kullanıldığı görülen çimento, bundan üç asır sonra ise Romalı mühendisler tarafından kullanılmaya
başlamıştır. Fakat bu dönemlerde kullanılan çimentolar “doğal çimento” olarak bilinmektedir ve
günümüzde kullanılan çimentolardan farklıdır. Günümüzde kullanılan modern hidrolik çimentolar
ise 1800’lerdeki endüstri devriminden sonra kullanılmaya başlanmıştır. (DPT,2001)
Çimento sektörü; başlıca Silisyum (Si), Alüminyum (Al), Kalsiyum (Ca) ve Demiroksitleri
(Fe2O3) içeren hammaddelerin, teknolojik yöntemlerle sinterleşme derecesine kadar pişirilmesi
ile elde edilen yarı mamul madde klinkerin tek veya daha fazla katkı maddesi ile öğütülmesi yoluyla
üretilen hidrolik bağlayıcıları içeren bir sektördür.
Jeolojik araştırmaların konusunu oluşturan ve çimento üretiminde kullanılan ana hammaddeler kireçtaşı, kil ve marndır.
Adıyaman’da çimento hammaddeleri rezervi yönünden herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
Fakat hammadde kullanım miktarlarının çok yüksek olması, nakliye maliyetlerinin düşük olmasını
gerektirdiğinden ana hammadde sahalarının fabrikaya yakın olması gerekmektedir. Adıyaman’da
bulunan çimento hammaddeleri rezervleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 1. Çimento Hammadde Rezervleri

Yer

Rezerv (milyon Ton)

Adıyaman- Börgenek
Adıyaman-Beşeri Mah.

18
18
5
100
23
16

Adıyaman-Külküm ve Ağdiken
Adıyaman-Merkez-Rezip Köyü
Şemikan-Çepeltepe ve Sürtepe sahaları
Adıyaman-Merkez

860
197

Ham madde Türü
Kil
Marn
Marn
Kil
Tras
Kireçtaşı
Tras (çimento
katkı maddeleri)
Kireçtaşı

Kaynak: Maden İşleri Genel Müdürlüğü Verileri.
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Adıyaman ilinde bir tane çimento fabrikası faaliyette olup bu fabrikadaki hammadde ihtiyacı
1 adet kireçtaşı, 2 adet marn ve 3 adet tras ocağından temin edilmektedir. Ocaklardan yılda
yaklaşık 1,5 milyon ton hammadde üretilmekte ve bu ocaklarda toplam 40 kişi istihdam edilmektedir. Çıkarılan hammaddeler Adıyaman Börgenek Köyü civarındaki Sanko Holding’e ait Çimko
Çimento Adıyaman Fabrikası’nda işlenmektedir. 252.000 m’si kapalı alandan oluşan tesiste yaklaşık
220 kişi istihdam edilmektedir. Fabrikanın ilk kuruluş kapasitesi 1700 ton/gün klinker olup, yapılan
iyileştirmelerle 1999 yılında 2000 ton/gün (640.000 ton/yıl) klinker ve 1.350.000 ton/yıl çimento
üretim seviyelerine
çıkarılmıştır.
y

1.5 Fosfat ( P )
Yeterli saﬂık ve miktarda fosfatlı mineraller içeren kayalara fosfat veya fosfat kayası denir.
Fosfat canlıların gelişmesinde etkin bir besin maddesidir. Özellikle dünya nüfusunun artmasına bağlı
olarak, hayati önem taşıyan beslenme sorunu ortaya çıkmış ve bu durum tarımda maksimum
verimliliği zorunlu kılmıştır. Sınırlı ekilebilir tarım alanlarından daha fazla ürün elde edebilmek için
yaygın olarak gübre kullanımına gidilmiştir. Modern tarımda kimyasal gübrelerin, özellikle fosfatlı
gübrelerin önemi çok büyüktür.
Dünya üretimi bugün yılda 160 milyon tona ulaşmış olan fosfat üretiminin yaklaşık % 8590’ı gübre, gerisi de yem, gıda, deterjan, alaşım metalürjisi, kağıt, kibrit, su tasﬁyesi gibi sanayi
dallarında kullanılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde tüketimin % 15’ine yakın kısmı gübre sanayisi dışında
kullanılmasına karşılık az gelişmiş ülkelerde bu oran % 0-4 değerinde kalmaktadır. (DPT,2001)
Fosfat geri dönüşümü mümkün olmayan bir hammadde olduğu için ilerleyen dönemlerde
fosfat rezervlerinin stratejik öneme sahip olması beklenmektedir. Özellikle dünyadaki hızlı nüfus
artışının getirdiği gıda sorunu tarımda kullanılan fosfat gübrelerinin tüketimini arttıracaktır. Bu
sebeple ülkelerin fosfat potansiyelleri gelecekte büyük önem arz edecektir.

Klinker, çimento üretimi sırasında pişmiş kil ve kalkerlerin birleşiminden oluşan iri taneli malzemedir.
Çimentonun bir önceki safhası olarak adlandırılabilir.
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Adıyaman ilinin fosfat yatakları incelendiğinde, düşük tenörlü glaukonili fosfat içeren,
doğrudan gübre olarak kullanılabilen; günümüz teknolojisinde, zenginleştirilemeyen yataklardan
oluştuğu
ğ ggörülmektedir.

Şekil 5.Fosfat Kayası

Adıyaman, Çelikhan, Bulam apatitli magnetit yatakları dışındaki yataklar glokonili sedimanter
yataklardır. Adıyaman-Çelikhan-Bulam apatitli magnetit yatakları sondaj ve yarmalarla tetkik edilmiştir.
Burada ortalama % 2 fosfat ve % 28,5 demir tenörlü yaklaşık 69 milyon ton rezerv olduğu tahmin
edilmektedir. Ayrıca Adıyaman-Tut-Pembeğli de % 7- 11 fosfat tenörlü 8,4 milyon ton muhtemel
rezerv bulunmaktadır. (MİGEM,2012)
İlin diğer yataklarının arama çalışmalarının hızlandırılması ile rezervlerin işlenebilirlik
kriterlerinin tespiti halinde yeni kapasitelerin hizmete girmesi mümkün olacaktır. Adıyaman’daki
fosfat yatakları magmatik tipteki yataklardır ve magmatik yatakların zenginleştirilmesi daha kolay
ve kanıtlanmış teknolojilere dayanmaktadır. Ayrıca magmatik fosfatlar (apatitler) içerdikleri düşük
kadminyum oranı nedeniyle çevre sorunu yaratmadıklarından sedimanter fosfatlardan daha
elverişlidir. Bu nedenle özellikle batı ülkelerinde kullanımı hızla artmaktadır.
1.6 Manganez ( Mn )
rı
Türkiye’de halihazırda bilinen manganez yatakları
yurdun her yöresine dağılmış olan küçük rezervlii
yataklardır. Çeşitli dezavantajları nedeniyle bu düşükk
manganez oksit yataklarının % 90’nı çalıştırılmamaktaa
olup kalan kısmı özel sektör işleticileri tarafından sadecee
zengin manganez içeren bölümleri alınmakta, diğerr
kısımları atılmaktadır. Denizli- Tavas manganez ocağıı
bilinen en önemli manganez ocağıdır. Ülkemiz manganezz
m
rezervleri, dünya rezervleri yanında hem tenör hem
de miktar olarak önemsizdir. Ancak, jeolojik yapı yenii
manganez rezervlerinin olabileceği yönündedir.
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Türkiye’de manganez kullanım alanları dünyadaki kullanım alanlarıyla paralellik göstermektedir.
Türkiye’de manganez başlıca demir-çelik ve kimya sanayinde kullanılmaktadır. Genelde manganez
tüketiminin yaklaşık % 95’i parça mangan cevheri ve alaşımları şeklinde demir-çelik endüstrisinde,
% 5’i de kimya sanayisinde gerçekleşmektedir. Kimya sanayisinde kullanılan manganez değişik
sahalarda ve miktarlarda olmak üzere; suni gübre, cam, pil, seramik, oto boyası, refrakter, çimento,
ilaç, fotoğrafçılık, petrokimya ve elektronik endüstrisinde kullanılmaktadır. (DPT,2001)
Tablo 2.Adıyaman İlinde Bulunan Manganez Rezervleri, Tenör ve Miktarları
Saha Adı

Tenör

Rezerv Miktarı

Meryemuşağı Sahası

%28-40 Mn

4500 ton görünür + muhtemel rezerv

Gölbaşı-Yumaklıcerit Sahası

%31.86 Mn

3380 ton görünür rezerv

Gölbaşı-Çelikköy Sahası

%19-40 Mn

2000 ton görünür rezerv

Merkez-Küçükhacivert Sahası

% 20.66 Mn

7500 ton görünür +muhtemel rezerv

Kaynak: Maden İşleri Genel Müdürlüğü Verileri.

1.7 Tuğla-Kiremit ( Tgki )
Tuğla ve kiremit, hammadde olarak kullanılan kil ve ince milin ocaklardan çıkarılarak fabrikada
kullanıma hazır hale getirilmesi sonucu üretilmektedir
Tuğla ve kiremit ilk olarak Mezopotamya’da M.Ö. 7.500’lerde kullanılmaya başlanmıştır.
Ayrıca Konya Çatalhöyük’teki antik yerleşim yerinde yapılan kazılarda M.Ö. 7.000 yıllarına ait
tuğlalar görülmüştür. (DPT,2001)
Türkiye’de tuğla ve kiremit sanayi; üretim yapısı itibariyle ülkenin dört bir yanına dağılmış,
çok sayıda birimi olan bir sanayi dalıdır. Üretim hammaddelerinin kolaylıkla temin edildiği bölgelerde
küçük yoğunlaşmalar gösteren sektöre ait 520 civarında tuğla ve kiremit fabrikası vardır. Türkiye’deki
yıllık tuğla ve kiremit hammaddesi tüketiminin 30 milyon ton civarında olabileceği hesaplanmaktadır.
(Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği [TUKDER],2008:3)
Adıyaman il merkezinde 24 milyon tonluk tuğla ve kiremit hammadde rezervi bulunmaktadır.
İlde bir adet tuğla fabrikası mevcut olup yıllık 10 milyon adet tuğla üretme kapasitesine sahiptir.
Yaklaşık 30 yıldır faaliyette bulunan bu fabrikada şu anda 80 kişilik istihdam mevcuttur. Üretilen
tuğlalar sadece Adıyaman ili içerisinde satılmaktadır. Fabrikadaki hammadde ihtiyacı Adıyaman ili
sınırları içerisindeki 2 adet kil ocağından karşılanmaktadır.

Şekil 7. Adıyaman’da Bulunan Tuğla Fabrikası
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2. ADIYAMAN İLİ MERMER POTANSİYELİ
Tarih boyunca birçok kültürel mirasın günümüze ulaşmasının temel aracı olan mermer,
günümüzde iki şekilde tanımlanmaktadır. Bunlar mermerin yapı ve kimyasal bileşenlerinin dikkate
alınarak tanımlandığı petrograﬁk anlamdaki tanımı ile günümüzün ticari dünyasındaki tanımıdır.
Petrograﬁk anlamda mermer, kireçtaşı (CaCO3) ve dolomitik kireçtaşlarının (CaMg(CO3)2)
ısı ve basınç altında başkalaşıma uğrayarak kristalleşmesiyle oluşan bir metamorﬁk kayaçtır. Farklı bir
şekilde ifade etmek istersek, mermeri meydana getiren kireçtaşı, kalsit kristallerinden oluşmaktadır
ve bu kalsit kristallerinin birbirine iyice kenetlenmesi sonucu mermer meydana gelmektedir. Kireç
taşına kıyasla kalsit kristaller arasındaki boşluk sıcaklık ve basınç altında kapatıldığı için mermer daha
sert bir taştır. (http://www.inspectstone.com/ :19.10.2012)
Ticari anlamda ise parlatıldığı zaman iyi cila kabul eden, renk ve desen olarak göze güze
görünen ve ticari bir değere sahip her türlü kayaç mermer olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple
kireçtaşı, traverten, granit, siyenit, fanolit ve serpantinler gibi kayaçlar da mermer tanımı içerisine
girmektedir.
2.1 Anadolu’da Mermerciliğin Tarihi
Anadolu’daki mermer yatakları bu bölgeyi yurt edinen bütün uygarlıklar tarafından işletilmiştir.
Taş işlemeciliğinin tarihsel bir gelişim gösterdiği Anadolu’da, Hititler dönemine ait kabartma ve
heykeller, Eski Yunan ve Roma devrine ait amﬁler, arenalar ve diğer çeşitli sanat eserleri Milattan
önceki devirlerde inşa edilmiş birçok eserde mermerin kullanıldığının en büyük kanıtlarıdır. Özellikle
M.Ö. 6 ve M.S. 7. yüzyıllar arasındaki dönem Anadolu’da mermerin altın çağını yaşadığı dönemdir. Adıyaman ili sınırları içerisinde bulunan Nemrut Dağı’ndaki Kommagene Krallığı dönemine ait
heykeller taş işlemeciliğinin en güzel örneğidir.

Şekil 8-M.Ö 62 Yılında Kommagene Kralı Antiochus Theos Tarafından Nemrut Dağının Tepesine Yaptırılan Heykeller
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Ayrıca Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de mermerin kullanımı oldukça yaygındır. Selçuklular devrine ait saray, hamam, kervansaray, cami ve medreseler, Osmanlı devrine ait cami, minare,
hamam ve çeşmeler bu dönem mermerciliğindeki en somut örneklerdir. Osmanlı döneminde
Marmara Adası, Afyon- İscehisar ve Ege adalarındaki ocaklarda üretilen mermerler Mimar Sinan’ın
eserleri başta olmak üzere gibi birçok başyapıtın inşaasında kullanılmıştır. Özellikle 1556 yılında
tamamlanan İstanbul’daki Süleymaniye Camii ve 1575 yılında tamamlanan Edirne’deki Selimiye
Camii ve Külliyesi Osmanlı’daki taş işleme sanatının en güzel örnekleridir.
(http://www.marbleport.com/:19.10.2012)
2.2 Mermerin Kullanım Alanları
Mermerlerin ana kullanım alanları binaların içi ve dışında (yer ve duvar döşemeleri, basamaklar, sütunlar, şömineler, mutfak ve banyo-hamam, dış cephe kaplamaları) başta olmak üzere, süs
eşyaları ve hediyelik eşyalardır. Mermerin kullanımında belirleyici olan özellikler sertlik, su emme,
birim hacim ağırlığı, porozite, aşınma kaybı, basınç dayanımı, renk, saydamlık ve cila tutma gibi özelliklerdir. (http://www.inspectstone.com/:19.10.2012)
Mermer gerek iç kaplamada gerekse dış kaplamada kullanılabilme özelliğinden dolayı inşaat
sektörünün en gözde malzemelerinden birisidir. İnşaat sektöründe kullanım piyasası bulan mermer,
canlı sağlığına zararlı olan ışınları emme özelliği gibi çok önemli bir niteliğe sahiptir. Bu yüzden steril
alanlarda kullanılabilmesi mermerin değerini daha da artırmaktadır.
İç mekan kullanımı olarak mermer zemin, merdiven, hol, şömine, süpürgelik, mutfak tezgahı,
banyo, lavabo ve küvet olarak kullanılmaktadır. İç kaplamada kullanılacak mermerlerin renk çekiciliği
çok önemli olup değişik türler bir araya getirilmektedir. Diğer taraftan, dünyada dış kaplamada
traverten ve granit mermere kıyasla daha yaygındır. Mermer, aşınmaya daha az dirençli olması ve
yumuşak olması dolayısıyla cilasını uzun süre koruyamamaktadır. Bu özelliklerinden dolayı mermer
dış mekanlarda pek tercih edilmemektedir. (http://www.marbleport.com/:19.10.2012)
Sanat malzemesi olarak anıtlar ve heykellerde ise en değerli mermer türü olan arı beyaz
renkli ve düzenli tane yapılı mermer kullanılmaktadır. Vazo, satranç taşları, şekerlik, kalemlik, küllük,
abajur, isimlik, çakmak gibi hediyelik eşya gibi eşya yapımında genellikle mermer ve oniks taşları
kullanılmaktadır. Bu alanda kullanılan mermer ve çeşitlerinden güzel renkler tercih edilmektedir.
2.3 Türkiye’de Mermer
Türkiye, mermer rezervleri bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Bunun sebebi ise
Türkiye’nin mermer yataklarının bol olduğu Alp kuşağında bulunmasıdır. Dünyadaki toplam
mermer rezervinin yaklaşık 41 milyar ton, Türkiye’deki toplam mermer rezervinin 13,9 milyar ton
olduğu tahmin edilmektedir. Yani Türkiye, dünyadaki mermer yataklarının yaklaşık olarak %33’üne
sahiptir. (İhracat Genel Müdürlüğü , 2011:2-7)
Mermerin kullanım alanlarının yaygınlaşmasından dolayı dünyadaki mermer sektörü hızlı bir
gelişme göstermiş, sektördeki tüketim ve ticaret artmıştır. Türkiye ise gelişen bu sektörde önemli
bir yere sahiptir. Bu durumdaki en temel etkenler mermer yataklarındaki çeşit ve rezerv zenginliği,
sektör deneyimi, hammadde bolluğu, deniz ulaşımında nakliye kolaylığı, dinamik sektör yapısı,
kullanılan yeni teknolojiler ve geniş renk skalasıdır.
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Türkiye’deki mermer sektörü incelendiğinde son dönemlerdeki mermer üretiminde büyük
bir artış olduğu görülmektedir. Özellikle 1985 yılında mermerin Maden kanunu kapsamına alınmasıyla
birlikte sektöre yapılan yatırımlarla beraber sektörün ihracat potansiyeli de artmıştır. Bugün gelinen
son durumda Türkiye, dünya doğal taş üretiminin yaklaşık %10’unu gerçekleştirmektedir. (İstanbul
Maden ve Metal İhracatçıları Birlikleri, [İMMİB], 2012)
Her yıl artarak devam eden mermer ihracatı 2006 yılında 1 milyar doları aşmıştır. 2007
ve 2008 yıllarında doğal taş ihracatı artış eğilimini devam ettirmiştir. Ancak 2009 yılında, 2008
yılı dünya ekonomik krizi ve buna bağlı olarak inşaat sektöründe yaşanan ciddi duraklamaya bağlı
olarak ihracat %12 oranında azalmış ve 1,23 milyar dolara gerilemiştir. 2010 yılında sektör ihracatı
%21 artarak 1,6 milyar dolara yaklaşmış ve kriz öncesi seviyelerinin üzerine çıkmıştır. 2011 yılında
ise doğal taş ihracatı bir önceki yıla göre %6,6 artarak 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 200
farklı ülkeyle yapılan doğal taş ticaretinde Çin, ABD, Irak, Suudi Arabistan ve İngiltere ihracatımızda
ilk sıralarda yer alan ülkeler olmuştur. Türkiye doğal taş ihracatının %67’sini işlenmiş, %22’sini ham
blok ve %11’ini yarı işlenmiş mermer oluşturmaktadır. (TUİK,2012)

Şekil 9. Türkiye Doğal Taş İhracatı (Milyon $)
Kaynak: TUİK.

Türkiye’nin mermer sektöründe yaklaşık 1.500 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde faaliyet gösteren 2.000 kadar tesis, orta ve küçük ölçekli 9.000 atölye faaliyet göstermektedir. İstihdam
edilen kişi sayısı 300.000 civarındadır. (İhracat Genel Müdürlüğü, 2011)
Ülkemizde 80’nin üzerinde değişik yapıda, 120’nin üzerinde değişik renk ve desende
mermer rezervi belirlenmiştir. Uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitleri; Süpren, Elazığ
Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas
Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker’dir.
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Türkiye’de üretilen mermer farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın pek çok ülkesinde,
dünyaca tanınmış mekanlarda kullanılmaktadır. Vatikan’ın en önemli mimari yapısı olan Saint Pierre
kilisesinin girişindeki sütun ve kaplamalarda Afyon İscehisar mermerleri kullanılmıştır. ABD’de Beyaz
Saray’da yetkililerin basın açıklamaları yaptıkları alanda kullanılan mermer Elazığ’da üretilen Elazığ
Vişne’dir. Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu ve ABD Temsilciler Meclisi Elazığ vişnenin
kullanıldığı diğer mekanlardır. (İhracat Genel Müdürlüğü, 2011)
2.4 Adıyaman’da Mermer
Adıyaman ili 2006 yılı itibari ile DİMER Madencilik ﬁrmasının merkez Kaşköy köyü mevkiinde yaptığı çalışma sonucunda mermer üretimi ile tanışmıştır. Bu tarihten sonra mermer sektöründe hızlı bir gelişme kaydeden Adıyaman’da 2012 yılı itibariyle 20’nin üzerinde mermer ocağı
ve 2 adet mermer fabrikası faaliyettedir. Şu anda 500’e yakın kişinin istihdam edildiği sektörde dark
p
g emperador
p
ş üretilmektedir.
emperador
ve light
olarak bilinen mermer taşı

Şekil 10.Mermer Bloğu Kesimi

Ad
’d ki mermer rezervinin
i i Tü
ki ’d ki ttoplam
l mermer rezervinin
i i %15’i oranında
d
Adıyaman’daki
Türkiye’deki
olduğu tahmin edilmektedir. Bu oran yaklaşık 2 milyar ton mermer anlamına gelmektedir. Dolayısıyla
Adıyaman ili mermer sektöründe oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir.
Adıyaman’daki 2011 yılı toplam mermer üretimi yaklaşık 400 bin tondur. Çıkarılan bu
mermer genel olarak ham ve kabaca yontulmuş bloklar halinde satılmaktadır. Adıyaman’da üretilen
mermerin %90’a yakın bir kısmı ihraç edilmekte, üretilen mermer bloklarının büyük çoğunluğu
Çin’e satılmaktadır. Çin’e ilaveten Hindistan’a ve Tayland’a ihracat yapılmaktadır.
Yurtiçine satılan mermerlerin küçük bir kısmı fabrikalarda işlendikten sonra yurtdışına
pazarlanmaktadır. Fabrikalarda blok mermer kare veya dikdörtgen şeklindeki plakalara
dönüştürülmektedir. Üretilen bu plakaların en büyük pazarını Ortadoğu oluşturmaktadır.
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Şekil 11. Mermer Ocağı

Adıyaman’da Üretilen Mermerin Özellikleri
Adıyaman’da
olmak
Adıyaman
da dark ve light emperador olm
mak üzere iki çeşit taş üretilmektedir.

Şekil 12. Light ve Dark Emperador Taşı

Emperador doğal halinde çok sert ve yoğun olan bir mermer taşıdır. Emperador taşında
çok ince ve sık damarlar olmakla beraber çok farklı desen ve renkte örnekleri doğada görülmektedir. Emperador yapı ve inşaat sektörü başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına sahiptir.
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Şekil 13.Emperador Taşının Bazı Kullanım Alanları

Desen ve renk çeşitliliğinin geniş olmasından dolayı dünya genelinde de emperador taşına
yoğun ilgi bulunmaktadır. Bu talep emperador taşının üretildiği bölgelerdeki ekonomik gelişmeye
büyük katkı sağlamaktadır. Emperador taşının bazı mekanik ve ﬁziksel özellikleri Tablo 3’te
gösterilmektedir
Tablo 3.Emperador Taşının Bazı Mekanik Ve Fiziksel Özellikleri
Fiziksel ve Teknik Özellikler

Light Emperador

Dark Emperador

(Mohs)

3-4

3-4

Birim Hacim Kütle

(gr/cm 3 )

2,63

2,63

Özgül Kütle

(gr/cm 3 )

2,67

2,67

Ağırlıkça (%0)

0,244

0,244

Hacimce (%0)

0659

0,659

Ağırlıkça (%0)

1114

1114

Hacimce (%0)

1061

1061

0%

4

4

Basınç Dayanımı

(Kgf/cm 2 )

887

887

Don Sonrası Basınç Dayanımı

(Kgf/cm 2 )

1061

1067

Darbe Dayanımı

(Kgf/cm 2 )

13,18

13,18

Eğilme Dayanımı

(Kgf/cm 2 )

225

225

Elastisite

(Kgf/cm 2 )

154585

154585

Doluluk Oranı

0%

68,62

98,62

Gözeneklilik Derecesi

0%

0

1,1

Ortalama Aşınma Direnci

(cm 3 /50cm 2)

16,7

16,7

Ortalama Çekme Direnci

(Kgf/cm 2 )

195,16

195,16

Sertlik

Atmosfer Basıncında Su Emme

Kaynar Suda Su Emme

Porozite
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3. ADIYAMAN İLİ ENERJİ KAYNAKLARI
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergelerinden birisi enerji üretimidir. Değişen
ve gelişen dünyada enerji ihtiyacı sürekli artmakta iken mevcut kaynaklar ise tükenmektedir. Enerji
üretiminde, fosil yakıtlar (kömür, petrol ve doğal gaz) büyük önem taşımaktayken son dönemlerde
yenilenebilir enerji kaynakları da (rüzgar, güneş vb.) dünyada ilgi görmeye başlamıştır.
Fosil yakıtlar sadece enerji hammaddesi değil, aynı zamanda birçok sanayinin (boya, plastik,
ilaç, kozmetik, demir-çelik, alüminyum vs. gibi) temel girdilerini oluşturmaktadır. Bugünkü tüketim
seviyeleri ile dünya petrol rezervlerinin 40 yıl, doğalgaz rezervlerinin 60 yıl ve kömür rezervlerinin
ise 200 yılda tükeneceği tahmin edilmektedir.
Dünyada endüstrinin gelişmesi ve artan nüfusa bağlı olarak, enerji kaynakları hızlı bir şekilde
tükenmektedir. Bu durum yeni enerji kaynaklarının ortaya konmasını zorunlu kılmaktadır. Bu yüzden
dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük bir yönelme başlamıştır. Özellikle son dönemlerde Türkiye’nin güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeli üzerine yapılan yatırımlar teşvik edilmektedir.
Ayrıca 2 Kasım 2011 tarihinde 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle kurulan Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmayı yaygınlaştırmak
amacıyla önemli çalışmalar yapmaktadır.
Bu kapsamda Adıyaman ilinin enerji kaynaklarının incelenmesi ve bölgedeki enerji
potansiyelinin ülke ekonomisine kazandırılması büyük önem taşımaktadır. Aşağıda Adıyaman ilinin
petrol-doğal gaz, linyit ve güneş enerjisi potansiyeli özet olarak incelenmiştir.
3.1 Ham Petrol
Yerküre içerisinde organik materyalin başkalaşımı ile oluşmuş ve gözenekli kayaçlar
içerisinde depolanmış sıvı haldeki hidrokarbonlara ham petrol adı verilir. Petrolün başındaki “ham”
terimi bir hammadde olduğunu ve henüz işlenmediğini gösterir.

Şekil 14.Adıyaman’da Bulunan Bir Petrol Kuyusu

15

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları

Ham petrolün raﬁnerilerde arıtılması ve işlenmesi sonucunda, ortalama olarak %43 benzin, %18
fuel oil ve motorin, %11 LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı, propan veya propan-bütan karışımı), %9 jet
yakıtı, %5 asfalt ve %14 diğer ürünler elde edilmektedir.
(http://web.itu.edu.tr/~pdgmb/question/faq_t.html : 30.10.2012)
Türkiye’nin 2011 yılı petrol tüketimi yaklaşık olarak 220 milyon varildir . 2011 yılında yurtiçi
ham petrol üretimimiz ise yaklaşık 16 milyon varil olmuştur. Yani Türkiye tükettiği petrolün sadece
%7’lik bir kısmını kendisi üretmiş ve geri kalan %93’lük kısmı yurtdışından ithal etmiştir.
(Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü [TPAO],2011:2-18),
Türkiye’de elde edilen 16 milyon varil petrol üretiminin 12,1 milyon varili yani %74’lük
bölümü TPAO tarafından yapılmaktadır. Adıyaman’da ise 2011 yılında yaklaşık 3.5 milyon varil petrol çıkarılmıştır. (TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü,2012)
Ülkemiz genelinde çıkarılan ham petrolün % 20’ye yakın kısmı Adıyaman’daki kuyulardan
elde edilmektedir. Adıyaman’daki petrol üretimi sadece TPAO tarafından değil, bölgede faaliyette
bulunan özel sektöre ait işletmeler tarafından da yürütülmektedir.
3.2 Doğal Gaz
Doğal gaz; metan(CH4), etan (C2H6), propan (C3H8) gibi haﬁf moleküler ağırlıklı hidrokarbonlardan oluşan bir karışımdır. Yeraltında yalnız başına veya petrol ile birlikte bulunabilir. Petrol
gibi doğal gaz da kayaçların mikroskobik gözeneklerinde bulunur ve kayaç içerisinde akarak üretim
kuyularına ulaşır.
Doğal gaz, evlerimizde kullandığımız en temiz fosil
yakıttır. Doğal gazın yanması durumunda karbondioksit, su
buharı ve azot oksitler oluşur.
Türkiye 2011 yılı doğalgaz üretimi 793 milyon m
olarak gerçekleşmiştir. Yıllık doğalgaz tüketiminin 40 milyar
m olduğu düşünüldüğünde, Türkiye’nin doğalgazda dışa
bağımlılığı oldukça yüksektir. (TPAO,2011)
2011 yılında Türkiye’de üretilen elektriğin yaklaşık
%45’i doğalgazdan üretilmiştir. Bu durum enerjide doğalgaza
bağımlılığı arttıran bir etkendir.
( Elektrik Üretim Anonim Şirketi [EÜAŞ], 2011)
Adıyaman’daki işletilen petrol kuyularından ise günlük 400 m3 gaz üretilmektedir ve bu rakam Türkiye geneli
toplam doğalgaz üretiminin %1’ine tekabül etmektedir.
Üretilen gaz Adıyaman istasyonlarında ve bölge tesislerinde
kullanılmaktadır.

Ham petrolün dünyada ticaretini kolayca sağlamak için, uluslararası antlaşmaya göre, hacim ölçüsü olarak American Standard Oil
Company blue barrel (mavi varil) birimi kullanılır. Blue barrel (1 bbl) hacim olarak 159 litreye (42 gallona) eşittir.
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Adıyaman ilinde Petrol üretim durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.
Tablo 4. 2011 Yılı Adıyaman İlindeki Kuyulardan Üretilen Petrol Miktarları

SAHA ADI

KUYU
SAYISI

GÜNLÜK PETROL
ÜRETİMİ (Varil)
TPAO

TPIC

TIVVAY

2011Yılı Sonu (11 Aylık)
PETROL ÜRETİMİ (Varil)
TPAO

1

ADIYAMAN

19

318

121.380

2

ÇEMBERLİTAŞ

14

280

97.340

3

DOĞU ÇEMBERLİTAŞ

3

152

100.035

4

BATI FIRAT

7

75

28.522

5

KARAKUŞ

25

1789

682.507

6

GÜNEY KARAKUŞ

21

802

316.405

7

KUZEY KARAKUŞ

16

1048

342.436

8

DOĞU KARAKUŞ

5

252

111.379

9

CENDERE

15

573

10

BEŞİKLİ

17

582

219.413

11

TOKARİS

11

275

99.160

12

İKİZCE

10

239

89.071

13

OZAN SUNGURLU

2

31

13.035

14

LİLAN

1

0

2.715

15

AKGÜN

4

114

52.208

16

AKPINAR

2

18

5.644

17

ESKİTAŞ

1

12

5.833

18

BATI GÖKÇE

8

253

98.925

19

GÖLGELİ

5

76

26.674

20

ŞAMBAYAT

11

980

21

ELBEYİ

6

166

84.372

22

BÖLÜKYAYLA

2

33

17.468

23

DİKMETAŞ

1

0

2.847

24

KUZEY AKÇELİ

1

29

14.238

25

KUZEY ESKİTAŞ

1

0

0

26

BATI SARISÖĞÜT

1

3

1.199

209

8100

TOPLAM

119

494

494

244.313

468.873

119

TPIC

3.245.992

TIVVAY

50.578

104.123

104123

50578

Kaynak: TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü
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3.3 Linyit
Linyit, tamamına yakını termik santrallerde yakıt olarak kullanılan ve kömür sıralamasında
en alt sırada yer alan bir kömür çeşididir. Linyit ısıl değeri düşük, barındırdığı kül ve nem miktarı
fazla olan bir hammaddedir. Yerkabuğunda bolca bulunduğu için başta Almanya, Amerika Birleşik
Devletleri gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere sıklıkla kullanılan bir enerji hammaddesidir.
Türkiye’de 10,8 milyar tonu görünür nitelikte toplam 11,8 milyar ton linyit rezervi bulunduğu
tahmin edilmektedir. Bu oran dünya toplam linyit rezervinin %6’sına tekabül etmektedir.
(Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu [TKİ], 2011:1-16)
Bununla beraber, ülkemiz linyit rezervlerinin ısıl değerleri oldukça düşüktür. Genel olarak
1.000 kcal/kg ile 4.200 kcal/kg arasında değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık %90’ının alt ısıl değeri
3.000 kcal/kg’ın altındadır. Türkiye’de üretilen linyitin %80’lik bölümü elektrik üretimi amaçlı, %7,5’luk
bölümü sanayi amaçlı ve %8,6’lık oran ise ısınma amaçlı kullanılmaktadır. (TKİ,2011)
Adıyaman ili incelendiğinde, Gölbaşı - Harmanlı’da linyit sahası bulunmaktadır. Adıyaman
Gölbaşı linyit sahasında 53 milyon ton görünür rezerv mevcuttur. Adıyaman - Gölbaşı linyiti orijinal
bazda; %49,07 nem, %14,54 kül, %22,74 uçucu madde, %13,65 sabit karbon, %1,45 toplam kükürt
içermekte olup alt ısı değeri 1736 kcal/kg’dır. (MİGEM,2012)
Gölbaşı ilçesi – Harmanlı Beldesi Mevkiinde bulunan kömür işletme sahası 1986 yılında
işletmeye alınmıştır. 2010 yılında Sanko Holding A.Ş tarafından devir alınmış ve halen işletme
faaliyeti devam etmektedir. Üretilen kömürler Sanko Holding A.Ş bünyesindeki çimento fabrikalarına
gönderilmektedir. Gönderilen kömür miktarı çimento fabrikalarının yıllık kullanım miktarları kadardır.
Sahada yaklaşık 15 kişi istihdam edilmektedir.

Şekil 16. Adıyaman Gölbaşı İlçesinde Bulunan Linyit Sahası
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3.4 Güneş Enerjisi
Yenilenebilir enerji, doğadaki sürekli erişilebilen kaynaklardan elde edilen enerjidir. Güneş,
rüzgar ve jeotermal enerjisi başlıca yenilenebilir enerji çeşitlerindendir. Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilir olmasıdır.
Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftir. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artışa
geçen enerji ihtiyacına yönelik, yüksek ﬁyatlara ithal edilen fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak
öne çıkmaktadır.

Şekil 17.Yenilenebilir Enerji

Güneş enerjisi, sahip olduğu potansiyel ve kullanım kolaylığı ile diğer yenilenebilir enerji
kaynaklarına kıyasla daha kolay bir şekilde yaygınlaşabilecek bir fırsata sahiptir. Bu enerji, güneşin
çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile açığa çıkan ışıma enerjisidir. Özellikle 1970’lerden sonra
gelişen güneş enerjisini kullanabilme teknolojisi sayesinde güneş enerjisi sistemleri maliyet açısından
düşme göstermiş ve bugün yaygın olarak kullanılabilmektedir. Bugün güneş enerjisinden su ısıtma
yönteminin olmasının yanında fotovoltaik pillerle güneş enerjisinden elektrik üretimi de oldukça
yaygınlaşmıştır.

Şekil 18. Adıyaman Aylık Ortalama Güneşlenme Süresi (Saat)
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Şekil 19. Adıyaman İli Yılık Güneş Radyasyonu Haritası
Kaynak: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü [YEGM],2012

Adıyaman’da son dönemlerde tarımsal sulamanın ön plana çıkmasıyla beraber sulamadaki
elektrik maliyetini düşürmek adına güneş enerjisine olan ilgi artmıştır. Özellikle güneş enerjisinden
üretilen elektrikle yapılan tarımsal sulamada ilde bazı önemli projelere imza atılmıştır. İpekyolu
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan “Güneşin
Gözyaşları” projesi Adıyaman ilinde güneş enerjisine olan ilgiyi önemli derecede arttırmıştır.
Proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADYÜTAYAM)
Bağcılık Uygulama Alanı Arazi’sinde bulunan 40 dekar bağın (10 bin kök) damlama sulaması, arazinin
çevre aydınlanması ve güvenliğinin sağlaması, kurulan güneş enerjisi santrali ile sağlanmıştır. Bölge
insanlarını çevresel, zararsız ve yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarına yönlendirmek amacıyla bu
tarz projelerin yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir.

Şekil 20. Güneşin Gözyaşları Projesi Kapsamında Kurulan Güneş Enerjisi Santrali
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Sonuç

SONUÇ
Cari açık sorunu, özellikle son dönemlerde Türkiye ekonomisinin en temel sorunu haline
gelmiştir. İthalat ve ihracat arasındaki fark sebebiyle Türkiye ekonomisi dünya ekonomisindeki
risklerden daha fazla etkilenmektedir. Türkiye’nin 2011 yılı toplam ihracatı 135 milyar dolar iken
toplam ithalatı 240 milyar dolardır. 105 milyar dolarlık dış ticaret açığımızı kapatabilmenin en önemli
yolu ihracat potansiyeli olan sektörlerimizi geliştirmek ve ithalat yaptığımız sektörlerde dışa bağımlılığı
azaltmaktır.
Bunu başarabilmek için ülkemizin zengin enerji ve yer altı kaynakları potansiyelini en iyi şekilde
değerlendirmek gerekmektedir. Adıyaman zengin yer altı ve enerji kaynakları ile ülkemizdeki en önemli
illerden biridir. Özellikle bakır, krom ve mermer büyük ihracat potansiyeli bulunan kaynaklar Adıyaman
ve Türkiye ekonomisi için çok önemlidir. Son dönemlerde Adıyaman’daki mermer sektöründe görülen
gelişmeler ilin bütün iç dinamiklerini etkilemekte ve ilin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Bu
sebeple ilin bütün yer altı kaynaklarının verimli bir şekilde değerlendirilmesi hem Adıyaman ili hem de
Türkiye ekonomisi için büyük önem arz etmektedir.
İthalatının en büyük kalemini oluşturan enerji sorununu çözmek adına Adıyaman’daki petrol ve
yenilenebilir enerji kaynakları kritik bir öneme sahiptir. Zengin petrol yataklarının bulunduğu ilde aynı
zamanda güneş enerjisi potansiyeli dikkat çekmektedir. Özellikle tarımsal sulamada gerçekleştirilen
enerji tüketiminin önüne geçmek ve tarımdaki maliyetleri azaltabilmek adına Adıyaman’daki güneş
enerjisi potansiyelinin kullanılması gerekmektedir.
Bu sebeple Adıyaman ili Türkiye’nin maden ve enerji sektöründe kritik illerden biridir. Bu
kapsamda ildeki zengin yeraltı ve enerji kaynaklarının potansiyelinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi
için tanıtımının yapılması ve bu alanlara yatırımcı çekilmesi gerekmektedir. Kentin ulaşım ağını
genişletebilmek için demiryolu ve karayoluna ciddi yatırımlar yapılması gerekmektedir. Bunlar
sağlandığı takdirde Adıyaman ilinin kalkınması ve Türkiye ekonomisinde söz sahibi illerden biri olması
kaçınılmazdır.
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Adıyaman İli Maden ve Enerji Sektörü Hakkında Önemli Tespitler

22

•

Adıyaman ilindeki maden kaynaklarının katma değerinin yüksek olması dolayısıyla kar marjı
yüksektir. Bu anlamda sektöre yapılan yatırımın geri dönüşü kısa zamanda gerçekleşebilmektedir.
Fakat yatırımcılar sektör hakkında yeterli teknik destek ve danışmanlık desteği alamadıkları için
maden ocağı açma süresince yasal prosedürlerde bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Sektörde
daha önceden deneyimli olan ﬁrmalar bu zorlukları aşmayı başarırken bazı yatırımcılar uzun
bürokratik prosedürlerden dolayı zaman kaybına uğramaktadır.

•

Adıyaman ilinin maden kaynakları hakkında detaylı jeolojik raporların olmaması sebebiyle
maden ocağı açmak isteyen yatırımcılar bekledikleri ürün kalitesinin altında ürünlerin bulunduğu
sahalara yatırım yapabilmektedirler. Bu durum sermayenin doğru sahalara aktarılmasına engel
olmakta ve maden sektörünün gelişmesine engel olmaktadır.

•

Adıyaman ili iklim şartları ve ulaşım imkanları açısından maden sektöründe oldukça önemli
bir avantaja sahiptir. İklim koşullarının çok sert olmaması sayesinde yılın büyük bölümünde
ocaklarda üretim yapılabilmektedir. Aynı şekilde Gölbaşı ilçesinde demiryolu istasyonunun
bulunması ve İskenderun limanına olan yakınlığı itibariyle ilin ulaşım ağı güçlü durumdadır.

•

Adıyaman ilinde üretilen maden ve enerji kaynakları ilin ekonomisine yeterli oranda katkı
sağlayamamaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden başında bölgede maden sektöründe
çalışabilecek kaliﬁye elemanların bulunmaması sebebiyle istihdamın genel olarak il dışından gelen insanlarla yapılması gelmektedir. Halihazırda Adıyaman ilinde çok fazla işlenmeyen rezervlerin çıkarılmasında bölge insanının istihdam edilmesi en azından ildeki işsizliği azaltacaktır.

•

Ayrıca ilde yeterli oranda maden işleme tesislerinin bulunmaması ve il dışından gelen
ﬁrmaların ürettikleri ürünleri Adıyaman dışındaki tesislerde işlemesi sebebiyle Adıyaman ekonomisi ürün işleme faaliyetlerinden yararlanamamaktadır.

•

Adıyaman ilinde maden sektöründe faaliyet gösteren ﬁrmalar yeterli seviyede
kurumsallaşamadıklarından dolayı, teknik eleman yetiştirme konusunda iyi bir performans sergileyememektedirler. Bu durum maden sektöründe ihtiyaç duyulan kaliﬁye personelin Adıyaman
ilindeki insan kaynaklarından sağlanabilmesine engel olmakta ve bölge insanının sektörde
tecrübe kazanmasına fayda sağlamamaktadır.

•

Adıyaman ili maden sektöründe faaliyet gösteren bir birlik veya derneğin bulunmaması
sebebiyle sektörde yaşanan sıkıntılara çözümler üretecek ve bu alanda sektördeki ﬁrmaların
kapasitelerini arttırabilecek çalışmalar yapılamamaktadır.

Sonuç

Adıyaman İli Maden ve Enerji Sektöründe Karşılaşılan Sıkıntılar İçin Çözüm Önerileri
•

Zengin maden rezervlerine sahip Adıyaman ilinde elde edilen ürünlerin büyük bir kısmı, il
genelinde yeterli sanayi tesisi olmadığı için işlenmeden pazarlanmaktadır. Söz konusu madenlerin katma değeri yüksek olan soﬁstike ürünler halinde satılması için ihtiyaç duyulan işleme
tesisleri yatırımlarının yapılması gerekmektedir.

•

Maden ocağı açmak için alınması gereken izinlerin yatırımcılar için ciddi bir zaman kaybına
sebep olması dolayısıyla, bürokratik prosedürlerin haﬁﬂetilmesi ve yatırımcıların lehine gerekli
yasal değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

•

Adıyaman ilinde maden sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin karşılaştığı sorunları
tek merkezden değerlendirebilecek ve bu sorunlara çözüm üretecek bir birlik veya derneğin
kurulması gerekmektedir. Bu sayede işletmeler arasında daha kolay koordinasyon sağlanabilir
ve sektörün önünü açacak adımlar atılabilir. Ayrıca maden sektöründeki işletmeler ile kamu
kurumları arasındaki daha iyi bir iletişim kurulması sağlanabilir ve sektörün ihtiyaçlarına göre
kapasiteyi arttıracak projeler hazırlanabilir.

•

Maden ocağı işletilen yerlerde çevre halkının bazı rahatsızlıklarının olduğu gözlenmektedir.
Özellikle çevre ve görüntü kirliliği bölge halkı tarafından en çok dile getirilen problemlerdir.
Bu durum bölge halkıyla yatırımcılar arasında iyi bir iletişim kurulmasını zaruri kılmaktadır. Bu
sebeple yatırımcılar ve bölge halkı arasındaki ﬁkir paylaşımını arttıracak çalışmaların yapılması
gerekmektedir.

•

Adıyaman’da maden sektöründe yaşanan en önemli sıkıntıların başında kaliﬁye eleman
istihdamı gelmektedir. Bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla madencilik sektöründe çalışabilecek personel yetiştirmek amacıyla kurslar ve eğitimler düzenlenebilir. Ayrıca meslek lisesi öğrencilerinin
sektörü tanıması amacıyla faaliyetteki ﬁrmalarda staj yapmaları sağlanabilir. Bu sayede sektörde
ihtiyaç duyulan teknik personel Adıyaman’daki insan kaynağından karşılanabilir ve bölge halkının
yörelerinde çıkarılan madenlerden ekonomik olarak faydalanması sağlanabilir.

•

Adıyaman ilinde maden ocaklarında kullanılan makine ve ekipmanların yedek parçasının
tedarik edilebileceği yan sanayi sektörü gelişmemiştir. Bu durum ﬁrmaların Adıyaman dışındaki
illere yönelmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle madencilikte kullanılan makine ve teçhizat
parçalarının tedarik edilebileceği işletmeler teşvik edilmelidir. Bu sayede gelişen yan sanayi sektörü hem Adıyaman ekonomisinin canlanmasını sağlayacak hem de ek istihdamın olmasını
sağlayacaktır.

•

Adıyaman ilinde madencilik sektörüne ilk kez yatırım yapmayı düşünen yatırımcıların
yatırım döneminde teknik destek, işletme döneminde ise tanıtım ve pazarlama konularında
danışmanlık hizmeti alabileceği bir kurum bulunmamaktadır. Bu sebeple iş örgütlerinin ve birliklerinin bu alanlarda yatırımcıya yol gösterecek hizmetlerde bulunması gerekmektedir.
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