TÜRKİYE ARTIK ÇİNKO ÜRETMEYECEK
1996’da Özelleştirilen Çinkur Satıldı!
Çinkur, 1968 yılında, karbonatlı maden cevherinin işlenerek metal çinkoya
dönüştürülmesi amacıyla Kayseri'nin İncesu ilçesi yakınlarında kurulmuş, 1976’da da
üretime geçmiştir. Yılda 30 bin tonluk üretim kapasitesi ile Türkiye’nin ham cevherden
çinko metali üreten tek fabrikası olup, iç pazara satışın yanı sıra başta Avrupa olmak
üzere pek çok ülkeye ihracat yapıyordu.
1 Haziran 1996 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından İranlı işadamlarının kurduğu
Kayseri Maden Metal Ticaret AŞ’ye 14 milyon dolara satılan yılda 30 bin ton üretim
kapasitesi ile ham cevherden çinko metali üreten Türkiye’nin tek fabrikası olan
ÇİNKUR, 3 yıl üretim yapma şartı sonrasında, hammadde yetersizliği ve borçlarından
dolayı kapandı, iflas etti. 400’e yakın işçi işten çıkarıldı. 26 Kasım 1999 yılında üretimini
durdurdu. İran kökenli şirket, işçilerin alacağı dahil piyasaya 70 milyon dolar borç ve
enkaz halinde bir fabrika bırakıp gitti.
Çinkur Çinko Kurşun Metal Sanayi Fabrikası, İncesu İcra Dairesi tarafından 14. kez satışa
çıkarılmış ve 21 Kasım 2004 tarihinde İpek Mobilya tarafından satın alınmıştır. 1999
yılında kapatılan ve Çinkur, 4 trilyon 605 milyon liraya (3.1 milyon ABD Dolar) İpek
Mobilya AŞ'ye satılmıştır.
İpek Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Aslan, Çinkur'u sahip olduğu arazi nedeni ile
satın aldığını ve kendi uğraş alanı olan mobilya sektörünün gelişmesinde kullanacağını
söyledi.
Özelleştirme Yapıldı, Türkiye’nin Çinko İhtiyacı Yurtdışından Karşılanacak
Odamız, ülkede yapılan özelleştirmeler sonucunda madenlerimiz için vurgun ve talanın
önünün açılacağını, üretim yapan tesislerin satış sonrası kapatılacağını, madenlerimizin
ham cevher olarak ihraç edileceğini bu nedenle özelleştirmelerin durdurulması gerektiğini
söylemektedir.
İşte ÇİNKUR, özelleştirmesinin sonucu tesislerdeki ekipmanların sökülüp hurda fiyatına
satıldıktan sonra mobilya üretimine başlanacak!
Çinko madeni, artık böyle bir üretim tesisi olmadığı için ham olarak yurt dışına satılacak
ve ülkenin çinko metaline olan ihtiyacının tamamı yurt dışından getirilecektir.
Nitekim, aşağıdaki haber bu konudaki haklılığımızı göstermektedir.
“Nazire Dedeman, Otelcilik ve turizm zor bir alan. Madencilik ise daha kárlı" dedi.
Dedeman’ın devreye almayı planladığı çinko ve kurşun yatakları bir süredir Çinkur'da
yaşanan ilginç gelişmeler sonucunda gruba iade edildi. Devlet Çinkur’un kuruluş
döneminde bölgedeki özel sektörün elinde bulunan madenleri Çinkur’a devir almıştı.
Çinkur’un kapatılmasının ardından, madenler de Çinkur'un kuruluş dönemindeki eski
sahiplerine iade edildi. Dedeman Grubu’nun sahibi olduğu alanda yaklaşık 5 milyon ton
rezerv bulunuyor. (28 Eylül 2004 Hürriyet)”

