


SAYIN SEKTÖR TEMSİLCİSİ 

Bilindiği üzere, son günlerde enerjide dışa bağımlılığın artması, artan 
kömür ithalatı nedeni ile cari açığın olumsuz etkilenmesi, hammadde arz 
güvenliğindeki risk, istihdam ihtiyacı ve yaratacağı katma değer nedeni 
ile kömürün önemi artmıştır. Diğer yandan iş kazaları ve çevresel 
faktörler de kamu oyunda kömür için olumsuz bir algı yaratılmasına 
sebep olmuştur. Bu konudaki sosyal ihtiyaç nedeni ile yerli kömür 
üreticileri ve yerli kömüre dayalı termik santral yatırımcıları bir araya 
gelerek Ocak 2015 de Kömür Üreticileri Derneği'ni kurmuşlardır.

Amacımız, ülkemiz kömür madenciliğini geliştirmek, yerli sanayinin 
gelişmesine öncülük etmek, iş güvenliği ve işçi sağlığı önlemler ve ortak 
çözümler geliştirmek, çevre konusunda ortaya çıkan olumsuz algıyı 
düzeltmek, kamu ve üçüncü şahıslar nezdinde sektörü temsil etmektir. 
Kurulduğu günden bu yana, kömür madenciliği ve yerli kömüre dayalı 
termik santrallere verilen desteklerde kamunun tek muhatabı olarak, 
üretilen veriler, hazırlanan etki analizleri ve raporlarda Derneğimizin 
katkısı büyüktür.

Derneğimiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın işbirliği ile, 22-23 
Mart 2017'de iki gün olarak yapmayı planladığımız "Uluslararası Temiz 
Kömür Zirvesi ve Sergisi", yerli kömür madenciliği ve yerli kömür bazlı 
elektrik üretimi ana konusunda, özel ve kamu olarak, yurt içi ve yurt 
dışındaki, mühendisleri, danışmanları, üniversite ve AR-GE kuruluşlarını, 
yatırımcıları, finans kuruluşlarını, madenci ve santral yatırımcılarını bir 
araya getirecektir.

Derneğimiz üye ve kardeş şirketlerin karar verici temsilcileri, kömür 
madenciliği ve termik santrallere ürün ve/veya hizmet sunmak isteyen 
tedarikçiler ile iki gün boyunca yüz yüze görüşmeler için hazır 
olacaklardır. Sektörün önemli kurumlarından olan şirketinizin de yer 
alması,  Zirvenin amacına ulaşmasında önemli rol oynacağı 
düşünülmektedir.

"Kömür Üreticileri Derneği  
Üye Şirketleri ile Tedarikçiler
Bir Araya Geliyor."
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