TR71 Bölgesi için çok büyük bir öneme sahip olan Pomza ve Bims sektörlerindeki sorunların
tartışılması, yeni stratejiler belirlenmesi ve üreticilerin rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik Ahiler
Kalkınma Ajansı tarafından 11/11/2010 tarihinde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde “Bölgede Bims
ve Pomza Sektörünün Geleceği: Tehditler, Fırsatlar ve Yeni Stratejiler” başlıklı bir çalıştay düzenlenmiştir.
Çalıştay, TOBB Toprak Sanayi Ürünleri Meclis Başkan Yardımcısı Musa Ertaş, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri Selim Biçen ve Nevşehir Valisi Osman Aydın'ın konuşmaları ile başlamıştır. Yapılan bu
konuşmalardan sonra bütün katılımcıların (Katılımcı listesi = Ek-1) sektörün mevcut durumu, sorunları ve
belirlenmesi gereken stratejiler hakkında görüşleri alınmıştır.

Pomza, volkanik olaylar sonucu oluşmuş, gözenekli, hafif yapı malzemelerinden birisidir. Türkiye 3
milyar m3'lük muhtemel ponza rezervlerine sahip olup bu miktar dünya ponza rezervlerinin %20'sine
tekabül etmektedir. En büyük rezervler; Bitlis, Van, Kayseri, Nevşehir ve Ağrı illerinde bulunmaktadır.
Bunlar içerisinde en çok talep gören pomza, Nevşehir bölgesinin beyaz renkli pomzasıdır.

Şekil-1. Türkiye Pomza Maden Rezervi

Üretilen pomzanın %80'i inşaat sektöründe, hafif yapı elemanları ve izolasyon malzemesi olarak
tüketilirken kalan %20'sinin büyük bir bölümü tekstil pomzası olarak ihraç edilmektedir. Tekstil sektöründe,
özellikle blujin giysi üreticileri tarafından kullanılmaktadır ve en önemli alıcı ülkeler AB ülkeleri ile A.B.D.'dir.

Çalıştaya katılan katılımcılar pomza ve bims sektöründe karşılaşılan ana sorunlar ve çözüm önerileri
olarak şunları belirtmişlerdir:
Sorun-1
Pomza ve bims üreticisi olan şirketlerin hiçbir politika belirlemeden kendi aralarında rekabet etmeleri
ve katma değer yaratacak kalite yatırımına girmeksizin ihracat gerçekleştirmeleri ve mevcut kaynakları
sadece hammadde olarak satmalarıdır.
Çözüm Önerisi-1
Üreticilerin ortak politikalar belirleyebilmeleri, haksız rekabetin engellenebilmesi ve ürünlerin birim
fiyatlarının artırılabilmesi için kooperatif veya şirket kurulması gerekmektedir. Ham ürün ihracatının
azaltılabilmesi için üniversite – sanayi işbirliğinin kurularak katma değer yaratacak ürünlerin yatırım
imkânları belirlenmeli ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verilmelidir.
Sorun-2
Ürünlerin tanıtımı için gerekli çalışmaların yapılmaması sebebiyle hem ulusal hem de uluslararası
alanlarda ürünlerimizin tanınırlığı oldukça yetersizdir.
Çözüm Önerisi-2
Pomza ve bims blok ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası alanda tanıtımlarının yapılabilmesi için
televizyonlara reklam verilmesi, bilgisayar ve internet ortamının azami ölçüde kullanılması, sektöre ilişkin
yayınlar ve sempozyumlar ile tanıtım atağına kalkılmalı, tüketici ülkelere ülkemiz pomzasının kalitesi ve
geniş uygulama alanları anlatılmalı,
Sorun-3
İşletmelerde yüksek nitelikli teknik personelin çalıştırılmaması sebebiyle hem üretim hem de
pazarlama konularında istenilen seviyelere ulaşılamamaktadır.
Çözüm Önerisi-3
Kalifiye elemanlar istihdam edilerek madencilik metotlarının uygulanması temin edilmeli, cevher
kaybı asgariye indirilerek bilimsel işletme metotları uygulanmalıdır. Bunun yanı sıra kalifiye eleman
istihdamı ile pazarlama konusunda daha bilinçli davranılmalıdır.
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Sorun-4
Bölgede sanayi-üniversite işbirliğinin yetersizdir.
Çözüm Önerisi-4
Sanayi-Üniversite işbirliğinin sağlanabilmesi için Ahiler Kalkınma Ajansı önderliğinde toplantılar
düzenlenmeli ve sanayici ile öğretim görevlileri bir araya getirilmelidir.
Sorun-5
Ocaktan üretilen pomzanın limanlara karayolu ile taşınması sebebiyle nakliye bedellerin oldukça
yükselmekte ve üreticileri zorlamaktadır.
Çözüm Önerisi-5
Limanlara ulaşımda Niğde ilinde bulunan demiryolunun kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.

Çalıştayda;
· 3 Aralık 2010 tarihinde ikinci çalıştayın yapılması,
· Kooperatif, şirket, birlik veya dernek çatısı altında birleşme konuları hakkında araştırma yapılması,
· Ahiler Kalkınma Ajansının kurulacak üstyapıdaki konumu ve durumu hakkında kanunlara ve
yönetmeliklere uygunluk araştırılması,
· Çalıştaya katılan paydaşlara saha ziyaretleri yapılması ve kurulacak üstyapı hakkında öneri ve
görüşlerinin alınması kararlaştırılmıştır.
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Ek-1: Katılımcı Listesi
Musa ERTAŞ – Blokbims
Mustafa ERTAŞ – Blokbims
Yılmaz ÖZALTIN – Nevbitaş
Oğuzhan SERTKAYA – Çavuşoğlu Bims
Serhat SONUGELEN – Tekno Bims
Durmuş SONUGELEN – Tekno Bims
Murat ALTUĞ – Bims Sanayiciler Derneği
Adem YILMAZ – AGT Bims
İrfan YILMAZ – Soylu A.Ş.
Mustafa CİVELEK – Öz Asil Civelek Madencilik
Cumali CİVELEK – Üçler Madencilik
M. Akif YÜCEL – Yücel Madencilik
Harun CİVELEK – Erha Bims
Ferhat KORKMAZ – Avşaroğulları Madencilik
İsmail GİRGİN – Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği
Hamza Alper DOĞRU – KOSGEB
Uğur AKGÜLLER – İl Özel İdaresi
Rıfat GÜL – Gül Bims
Halim AKTAŞ – Has Bims
Necdet CİVELEK – Üçler Madencilik
Erdal CİVELEK – Civelek Madencilik
Bayram CİVELEK – Civelek Madencilik
Kadim TANRIVER – Kale Blok Bims
Ali Rıza SUBAŞI – Göreme Madencilik
A. Mustafa KORKMAZ – Muka Bims
Yavuz KORKMAZ – Volkan A.Ş.
Kemal SERTKAYA – Çavuşoğlu Bims
Ecevit AKBAŞ – İl Jandarma Komutanlığı
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