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Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, sektördeki üretimin 

artırılabilmesi için krom madeni işletmelerinin enerji sıkıntısının çözümlenmesi gerektiğini söyledi: 
 

Krom fiyatlarındaki artış  

ekonomi ve istihdamda hareket yarattı 
 

Dünya konjonktürüne bağlı olarak geçtiğimiz yıllarda sürekli gerileyen fiyatların maliyeti 

karşılamaması üzerine çalıştırdıkları işçileri çıkartmak ve kapılarına kilit vurmak zorunda kalan Türkiye’deki 

krom madeni işletmelerinin, krom fiyatlarının son bir ay içerisinde yükselişe geçmesiyle birlikte yeniden 

üretime geçmeye başladıkları bildirildi. Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, 

kromdaki üretim artışının ülke ekonomisine ve istihdama daha iyi yansımalarda bulunabilmesi bakımından 

sektörün sıkıntılarına çözüm getirilmesini istedi. 

Son 10 yıl içerisinde tonu 600-700 dolardan 100 dolara kadar gerileyince sektörde faaliyet gösteren 

işletmelerin birbiri ardına üretimlerini durdurmak zorunda kaldığı krom madeni sektöründe şu günlerde 

yeniden bir hareketlenme başladı. Ülkemizin önemli ihraç kalemlerinden birisini oluşturan krom madeni 

fiyatlarının uzun bir aradan sonra yeniden yükselişe geçmesiyle sektörde yeni bir heyecan yaşanırken, krom 

madeni işletmelerinin önemli bir istihdam aratması dolayısıyla da faaliyet gösterdikleri yerleşim birimlerinde 

umutlar yeniden yeşerdi.  

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adana Ticaret Odası Başkanı ve Ak Metal A.Ş. Yönetim Kurulu 

Üyesi Atila Menevşe, 2008 yılına kadar yüksek karlılık beklentisiyle sektöre giren firmaların, daha sonraki 

yıllarda düşüşe geçen fiyatlar yüzünden zarara uğradıklarından işletmelerini kapatmak zorunda kaldıklarını 

belirterek şunları söyledi: 

“Krom madeni en fazla Çin’e ihraç edilmektedir. Dolayısıyla sektördeki fiyatların belirleyicisi de bir 

anlamda yine Çin olmaktadır. Biz Ak Metal olarak Türkiye krom madeni rezervlerinin yüzde 22’sine sahip 

olan Adana’nın Aladağ ilçesinde faaliyet gösteriyoruz. Kromdaki fiyatların zirvede olduğu dönemde 1200 olan 

işçilerimizin tamamını üretime ara verdiğimizde çıkarmak zorunda kalmıştık. Ancak fiyatların yükselmeye 

başlamasıyla birlikte ilk etapta 350 kişiyi birden işe alarak yeniden üretime başlamış olmanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. Aladağ’da işsizliği önlemenin en önemli çıkış kapısı krom madenlerinin tam kapasite ile 

işletilmesidir. Bu anlamda hedefimiz işletmemizin eskiden olduğu gibi yine 1200 işçiye istihdam sağlayan, 

Aladağ, Adana ve ülkemiz ekonomisine destekte bulunan bir firma haline gelmesidir.” 

Aladağ’daki maden işletmelerinin tam kapasite ile üretime geçebilmeleri, böylelikle de maden rezervi 

potansiyelinin tam olarak değerlendirilebilmesi için öncelikle sektörde büyük sıkıntı yaşanan enerji 

darboğazının çözümünün gerektiğini kaydeden Menevşe, “İşletmelerimize enerji sağlamakta tam bir kaos 

ortamı yaşanmaktadır. Mevcut trafoların işletmelerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde çalışabilmesi 

için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız tarafından başlatılan iyileştirme çalışmalarının ancak Mayıs-

Haziran aylarında tamamlanabileceği belirtilmektedir. Öte yandan Enerjisa yetkilileri ise eski hatların 

değiştirilmesi yerine yeni hat düzenlemesiyle maden işletmelerinin istedikleri enerjiye bir/iki ay içinde 

kavuşabileceklerini belirtmektedirler. Krom sektöründeki fiyatların yükseldiği şu günlerde, bir gün fazla 

üretim yapabilmemizin bile işletmelerimize ve dolayısıyla ülke ekonomisine olumlu yansımalarda bulunacağı 

açıktır. Bu düşünceler doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın bu konuda en hızlı çözümü 

sağlayacak şekilde Enerjisa ile işbirliği yaparak sektöre destek sağlamasını bekliyoruz. Sektördeki moral ve 

motivasyonun zirve yaptığı şu günlerde işletmelerimizin bu yöndeki beklentilerine bir çözüm getirilmesi, 

bölgemiz ekonomisinin gelişimi, ihracatın ve istihdamın artırılması bakımlarından ülkemiz madenciliğine 

yapılacak en önemli katkı olacaktır” diye konuştu. 
 

  

 


