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ÖNSÖZ
Devlet Planlama Teşkilatõ’nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, “İktisadi ve sosyal sektörlerde
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak,
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama
Teşkilatõ’na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek” üzere sürekli ve geçici
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir.
Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8.
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan’a yansõtacaktõr. Özel İhtisas
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi,
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile
bütünleşme amaçlanmaktadõr.
8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla,
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder,
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ’nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ
dilerim.
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GİRİŞ
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Madencilik Özel İhtisas Komisyonu çalõşmalarõ
çerçevesinde Türkiye’de madenciliğin mevcut durumu, sorunlarõ ile çözüm ve politika
önerilerini içeren “Madencilik” komisyonu ile ürün bazõnda ayrõntõlõ bilgileri içeren “Enerji
Hammaddeleri”, “Metal Madenler” ve “Endüstriyel Hammaddeler” alt komisyonlarõ
çalõşmalarõnõ sürdürmüşlerdir. Alt Komisyonlarõn bünyesinde her bir ürün grubu için konuyla
ilgili uzmanlarõn katõldõğõ çalõşma gruplarõ oluşturulmuştur.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Madencilik Özel İhtisas Komisyonu çalõşmalarõ
kapsamõnda, Türkiye’de madenciliğin gündeminde bulunan ve sektörün geleceği açõsõndan
önem arz eden konularõn ürün bazõndaki çalõşmalardan ayrõ olarak ele alõnmasõnõn, ürün
bazõnda yapõlan çalõşmalarõn da üst komisyon çalõşmalarõna katkõda bulunacak şekilde
sürdürülmesinin yararlõ olacağõna karar verilmiştir. Bu çerçevede üst komisyon bünyesinde
gerekli görülen konularda rapor hazõrlamak amacõyla çalõşma gruplarõ oluşturulmuştur.
Üst komisyon tarafõndan gerçekleştirilen çalõşmalar; Türkiye’nin Maden Potansiyeli ve
Dünyadaki Yeri, Arama Politikalarõ, Maden Mevzuatõ, Madencilik ve Çevre, Madencilikte
Eğitim, Vergilendirme ve Teşvik, Kurumsal Yapõ ve Özelleştirme konularõnõ kapsamaktadõr.
Birinci bölümde Türkiye’nin maden potansiyeli ve değerlendirilebilirliği ele alõnmõştõr. Bu
çerçevede, ülkemizin maden kaynaklarõnõn çeşitliliğine ve önem arz eden madenlerimize
dikkat çekilmekte, hangi ölçüde değerlendirilebildiğine yer verilmektedir. Bu bölüme bağlõ
olarak Arama Politikalarõ ile ilgili bölümde dünyada ve ülkemizdeki arama politikalarõ,
Türkiye’de halen sürdürülen arama faaliyetlerinin durumu, aramada öncelik verilmesi gereken
madenlerimiz ve arama faaliyetlerinin daha etkin bir yapõya kavuşturulmasõna yönelik
önerilere yer verilmiştir.
Maden Mevzuatõ konusunda, Türkiye’deki maden mevzuatõnõn mevcut durumu, mevzuattan
kaynaklanan sorunlar, madencilik faaliyetlerinin diğer mevzuata uyum zorunluluğunun
sektörde yarattõğõ sorunlar ve bunlarõn çözümüne yönelik öneriler ele alõnmõştõr.
Özellikle son yõllarda bütün dünyada artan çevre duyarlõlõğõnõn tüm sanayi faaliyetlerini
dolayõsõyla madenciliği önemli ölçüde etkilediği bilinmektedir. Günümüzde bu faaliyetler
yürütülürken çevresel kriterlerin dikkate alõnmasõ, gerek mevcut mevzuat gerekse uluslararasõ
yükümlülüklerimiz çerçevesinde zorunluluk arz etmektedir. Türkiye’de özellikle son yõllarda,
kamuoyunda artan duyarlõlõğa paralel olarak, çevreye ilişkin mevzuat önemli bir gelişme
göstermiştir. Bu durum kõsõtlamalarõn artmasõna ve bir çok madencilik projesinin uygulamaya
konulmasõnda büyük güçlükler yaşanmasõna neden olmaktadõr. Bu bölümde, madenciliği
ilgilendiren yönüyle Türkiye’deki çevre mevzuatõ irdelenerek, sorunlar tespit edilmeye ve
çözüm önerileri ortaya konulmaya çalõşõlmõştõr.
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Madencilikte eğitim konusu çerçevesinde ülkemizde madencilik sektörünün eleman ihtiyacõnõ
karşõlamaya yönelik okullar ve eğitim programlarõ tanõtõlmõştõr. Mevcut durumdaki sorunlar
tespit edilmeye ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalõşõlmõştõr.
Vergilendirme ve Teşvik ile ilgili bölümde madencilik sektörünün diğer sanayi dallarõndan
farklõlõğõ gözetilerek dünyada madencilik sektörünü teşvik amacõyla uygulanan politikalara
değinilmiş, ülkemizde madencilik sektörünün teşvikine yönelik politikalarla kõyaslamalar
yapõlmõş ve ülkemizde madencilik sektörünün teşvikine yönelik farklõ öneriler getirilmiştir.
Son bölüm olan Madencilikte Kurumsal Yapõ ve Özelleştirme’de madencilik sektöründe üst
yönetim ile hukuka, bilimsel altyapõya, finansmana ve üretime ilişkin kurumsal yapõnõn
mevcut durumu irdelenmiştir. Kurumsal yapõdaki sorunlar ile sorunlarõn çözümüne yönelik
önerilere de bu bölümde yer verilmiştir. Öneriler çerçevesinde gerek kamu gerekse özel
kesimin yeniden yapõlandõrõlmasõ gerekliliği vurgulanmõştõr. Türkiye’de madencilik
sektörünün kamunun büyük ağõrlõğa sahip olduğu sektörlerin başõnda geldiği dikkate alõnarak,
kamunun yeniden yapõlandõrõlmasõ kapsamõnda özelleştirmenin yeri ve uygun özelleştirme
yöntemi alternatifleri belirtilmiştir.
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1. TÜRKİYE'NİN MADEN POTANSİYELİ VE DÜNYA POTANSİYELİNDEKİ YERİ
Cumhuriyet öncesi dönemlere bakõldõğõnda Anadolu'nun madencilik potansiyelinin ortaya
konulmasõna ve işletilmesine yönelik çalõşmalarõn tarih öncesi çağlardan günümüze kadar
kurulmuş olan devletler ve imparatorluklarõn bekasõ için verilen uğraşõn bir gereği olarak
ortaya çõktõğõnõn izlerini yurdun her köşesinde görmek mümkün olmaktadõr. Türkiye'de
madenciliğe yönelik bulgular M.Ö. 7000 yõllarõna kadar uzanmaktadõr. Doğu Anadolu'dan
çõkartõlan obsidiyenlerin cilalõ taş devrinde takas yoluyla civar kavimlere satõşõ da dikkate
alõnõr ise dünya madenciliğinde Anadolu medeniyetlerinin önemi çok daha açõk bir şekilde
ortaya çõkmaktadõr.
Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin maden kaynaklarõnõn ortaya konulmasõ amacõyla
başlatõlan teknik ekonomik ve bilimsel çalõşmalar MTA Enstitüsünün kuruluşu ile önemli bir
hõz kazanmõştõr.1935 sonrasõ MTA Enstitüsü tarafõndan başlatõlan arama çalõşmalarõ işletme
aşamasõnda diğer kamu kurum ve kuruluşlarõ ile özel sektörün faaliyetleri sonucu bugünkü
düzeylerine ulaşmõştõr. Enerji hammaddeleri potansiyelimiz Türkiye Kömür İşletmeleri,
Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklõğõ (TPAO) Genel
Müdürlüğü' nün, demir yataklarõ Türkiye Demir Çelik İşletmeleri'nin, demir dõşõ metaller ve
bor tuzlarõ ETİBANK’õn daha sonra ÇİNKUR ve KBİ’nin çalõşmalarõ ile, çimento, alçõ, kireç,
seramik, cam, mermer, refrakter gibi endüstriyel hammaddelerimizin potansiyeli ise yatõrõmcõ
özel sektörün faaliyetleri sonucunda geliştirilmiştir ve geliştirilmeye devam edilmektedir.
Tarih boyunca uluslarõn refah seviyesini büyük ölçüde yer altõ servetleri belirlemiştir. İstikrarõ
yakalamõş ülkelerde, madenlerin mamul ve/veya yarõ mamul olarak üretilmesinin yanõ sõra
madenciliğin diğer sanayi dallarõyla bütünleşmiş olmasõ ve dünya ekonomik yapõsõyla kalõcõ
bir entegrasyon sergilemesi önemli bir faktör olarak ortaya çõkmaktadõr.
Bu çerçevede, ülkemiz maden potansiyelinin kullanõmõna dayalõ sektörlerin geliştirilmesi,
Türkiye'de gelişen sanayi kollarõnõn ihtiyaç duyduğu hammaddelerin dünya piyasalarõ ile
rekabet edebilecek fiyatlarla bu sektörlere verilmesi ve/veya bu kuruluşlar arasõnda organik
bağlarõn geliştirilmesi uluslararasõ rekabet şartlarõ dikkate alõndõğõnda ülkemiz dõş ticareti
açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. Bu konuda ülkemizde var olan ve üretimi yapõlan
hammaddelerin uzantõsõnda yer alan sanayi kollarõnõn belirlenmesi ve işbirliği imkanlarõnõn
yaratõlmasõyla şüphesiz büyük yararlar sağlanacaktõr. Ülkemizdeki farklõ sektörlerin ihtiyaç
duyduğu hammaddelerin aramalarõnõn yapõlarak rezervlerinin belirlenmesi, kalite
iyileştirilmesi gereken ürünler için gerekli teknolojik araştõrmalar yapõlarak bu tesislerin
kurulmasõna öncelik verilmesi ve ihtiyaçlarõ doğrultusunda üretim hedeflerinin belirlenmesi
gerekmektedir.

4

http://ekutup.dpt.gov.tr/madencil/oik536.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Dünya fayans üretiminde 4. veya 5. sõralarda yer alan Türk Seramik Sektörünün ithal
hammadde girdileri ile ayakta durmasõ mümkün değildir. Aynõ durum, Yapõ Sektöründe
kullanõlan hafif yapõ gereçleri, alçõdan mamul yapõ elemanlarõ, Kireç Sanayi, Tekstil
Konfeksiyon Sektöründe, özellikle kot üretiminde yaygõn olarak kullanõlan pomza, Cam
Sanayiinin ihtiyaç duyduğu silis kumu, kuvars ve dolomit, refrakter sanayinde kullanõlan
değişik doğal hammaddeler, Deterjan ve Gübre sanayinde kullanõlan sodyum sülfat ve
Madencilik Özel İhtisas Komisyonu raporlarõnda ayrõntõlõ olarak incelenen diğer pekçok doğal
hammadde için geçerlidir.
Maden potansiyelimizin ortaya konulabilmesi için ihtiyaçlarõn bilinmesi yeterli olmamakta,
aramalara ve yatõrõmlara yönelik yeterli zaman ve kaynaklarõ işletebilme güvencesi sağlayan
mevzuatõn, yürürlükte olmasõ da önemli bir faktör olarak karşõmõza çõkmaktadõr. Örneğin
1985 öncesinde, Türkiye'de zengin ve çeşitli mermer rezervlerimiz olmasõna rağmen mermer
madenciliği son derece sõnõrlõ alanlarda ve taş ocaklarõ tarzõnda işletilmekteydi. 1985 yõlõnda
3213 sayõlõ Maden Kanunu’nun çõkarõlmasõyla mermer sanayii hammadde güvencesine
kavuşmuş ve beklenen atõlõmõ yaparak 15 yõlda ihracatõnõ 50 kat arttõrmõştõr. Yeni rezervler
keşfedilmiş, yeni ocaklar açõlarak sektörün yurt ekonomisine katkõsõ artõrõlmõştõr. Benzer bir
olay altõn potansiyelimiz için de geçerlidir. 1990'lõ yõllarda Bergama'da ortaya çõkarõlan
zengin altõn yatağõnõ takiben bir çok yerli ve yabancõ yatõrõmcõ altõn aramalarõna girmiş ancak
mevzuatta yaşanan problemler ve siyasi nedenlerle yatõrõmcõlar söz konusu yatõrõmlarõ
gerçekleştirmekten vazgeçmişlerdir.
1999 yõlõ verileri ile dünya maden potansiyeli içerisinde ülkemizin payõna bakõldõğõnda; Bor,
Toryum, Linyit, Mermer, Manyezit, Nadir Toprak Elementleri, Zeolit, Trona, Barit, Feldspat,
Sodyum Sülfat gibi madenlerde önemli miktarda rezerve sahip olduğumuz ve rekabet
gücümüzün yüksek olduğu görülmektedir. Dolayõsõyla bu kaynaklarõn işlenmesi, bunlardan
önce yarõ mamul daha sonra mamul ürünlerin üretilmesi ve bu ürünlerin ilgili sanayi dalarõnda
kullanõmõnõn desteklenmesi gibi uluslararasõ piyasalarda rekabet gücümüzü artõracak
tedbirlerin alõnmasõ gerekmektedir. Ayrõca, bu mamullerin yeni kullanõm alanlarõnõn tesbitine
yönelik bilimsel ve teknolojik projelerin teşvik edilmesi önem arz etmektedir.
Türkiye maden rezervleri (Çizelge 1) incelendiğinde; ülkemizin bazõ madenlerde dünyada söz
sahibi olacak büyüklüklerde rezervlere sahip olduğu görülmektedir. Özellikle dünya
rezervinin yaklaşõk %60’õna sahip olduğumuz Bor Tuzlarõ ülkemiz maden potansiyeli
içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Maden rezervlerimizin gerek Türkiye yüz
ölçümüne gerekse nüfusuna oranõ diğer ülkelerle kõyasladõğõnda dünyanõn şanslõ ülkelerinden
biri olduğumuz ortaya çõkmaktadõr.
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Çizelge 1.Türkiye Maden (Tüm Yer Altõ Kaynaklarõ ) Rezervleri
Maden
Alçõ taşõ
Altõn (*)
Alunit
Antimuan
Asbest
Asfaltõt
Bakõr
Barõt
Bentonõt
Bõtümlü Şõst
Boksõt
Bor
Cõva
Çõnko
Demõr
Dõatomõt
Dõsten
Dolomõt
Feldspat
Fosfat
Fluorõt
Grafõt
Gümüş
Kaolen
Kaya Tuzu
Kireçtaşõ
Kil(Ser+Ref)
Krom
Kurşun
Kuvars Kumu
Kuvarsit
Kükürt

Rezerv (Gör.+ Muh.) Ton Açõklamalar
1,000,000,000
113
4,000,000
106,306
29,646,379

Ca SO4
Metal Au
%7.54K2O
Metal Sb
Değişik lif boylarõnda, lif yüzdesi%4'ün
üzerinde
AID:2876-5536 Kcal / kg
Metal Cu
%71-99 BaSo4
Sondaj+döküm+ağartma
Or. AID 541-1390 Kcal / kg
%55Al2O3(25,667,000 metal Al)
%24.4-35 B2O3
Metal Hg
Metal Zn
%55 Fe ( 82,458,750 t. Metal Fe )
İyi kalite
%21-52A2IO3
%15 MgO ve üzeri
Albit ve ortoklaz
% 19 P2O5
% 40-80 CaF2
2-17 C
Metal Ag
%15-37 Al2O2
%88.5 üzeri NaCl içerikli (200,000,000
tonu göl rezervi)
Minimum % 90 CaCO3
Seramik+Refrakter Kili
%20 üzeri Cr2O3
Metal Pb
%90 Üzeri SiO2
%90 Üzeri SiO2
%32 S

74,370,000
2,279,210
35,001,304
250,543,000
1,641,381,000
87,375,000
1,805,709,953
3,820
2,294,479
149,925,000
44,224,029
3,840,000
15,887,160,000
239,305,500
70,500,000
2,538,000
90,000
6,062
89,063,770
5,733,708,017
Sõnõrsõz
354,362,650
25,931,373
860,387
1,307,414,250
2,270,287,821
626,000
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Linyit
7,964,982,000
Lüle Taşõ (Sandõk)
1,483,000
Manganez
4,560,000
Manyezit
Mermer

AID:868-5000 Kcal/kg
İyi, orta kalite
%34.54 Mn (Metal Mn
içeriği(1,576,000)
%41-48 MgO
Toplam potansiyel rezerv

111,368,020
(m
5.161 000,000
Ton 13.933,000,000
Nadir Toprak
4,000,000
Perlit
5,690,027,600
Pomza
(m3) 1,979,556,876
Profillit
6,644,000
Sepiyolit
13,546,450
Sodyum Sülfat
16,536,000
3)

Sölestin
Talk
Taşkömürü
Toryum
Trona
Uranyum
Wolfram
Vollastonit
Yapõtaşõ
Zeolit
Zõmpara

Değişik genişleme oranlarõnda
İyi kalite
Seramik+Refrakter+Çimento
% 50 sepiyolit içerikli
%81 NaSO4 ( 1,304,000 tonu göl
rezervi)
%72 üzeri Sr SO4
İyi kalite
İyi kalite
%0.24 ThO2
%56 üzeri trona
%0.05-0.1 U3O8
Metal Volfram

665,082
482,736
1,126,548,000
380,000
233,317,680
9,137
36,719
1.083.000
Sõnõrsõz
19,923,750
3,725,082

Muhtelif
Klinopitilolit+Höylandit
İyi kalite

(M.T.A. 1999)
(*) Son yõllardaki arama çalõşmalarõ sonucunda Altõn rezervi 570 Ton’a yükselmiştir.

Yukarõda belirtilen rezervlerimiz metalik madenler, enerji hammaddeleri ve endüstriyel
hammaddeler başlõklarõ altõnda değerlendirildiğinde aşağõdaki sonuçlara ve VIII. Beş Yõllõk
Kalkõnma Planõ ile ilgili hedeflere ulaşmak mümkündür:
Metalik Madenler
Yakõn zamana kadar gelişmişliğin bir kriteri olarak görülen demir-çelik başta olmak üzere
ağõr sanayiinin, gelişmesine imkan veren metalik madenler, yüzyõlõn sonunda yerini daha çok
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elektronik sanayiinin gelişimini destekleyen daha az ve kaliteli malzeme ile özel alaşõmlara
bõrakmõştõr. Ancak, Türkiye az gelişmiş ve gelişmekte olan bir çok ülkenin bu yöndeki
taleplerini karşõlamaya devam etmektedir. Yeni teknolojilere geçiş döneminde bu imkanõ iyi
değerlendirmemiz gerekmektedir. Özellikle halen ekonomik olarak işletilebilir rezerve sahip
olduğumuz altõn, kurşun, bakõr, krom, gümüş gibi metalik madenlerin işletilmesi, tesislerdeki
kullanõlamayan kapasitelerin aktif hale getirilmesi için gerekli önlemlerin alõnmasõ
gerekmektedir.
B) Enerji Hammaddeleri
Ülkemizin yer aldõğõ coğrafi bölgede enerji kaynaklarõ açõsõndan yeterli potansiyele sahip
olmayan iki ülkeden biri olmasõ bu konunun önemini daha da artõrmaktadõr. Günümüzde
mevcut enerji kaynaklarõnõn hõzla tüketilmesi sonucunda, enerji hammaddeleri “stratejik
maden” niteliği kazanmaktadõr. Yeni enerji kaynaklarõ ortaya konulamadõğõ takdirde bu
özellikleri gelecek yõllarda daha da belirginleşecektir. Bu nedenle VIII. Beş Yõllõk Kalkõnma
Planõ döneminde, fosil yakõtlar ile ilgili aramalara özel önem verilmesi gerekmektedir.
Enerjinin enerjiye taşõtõlmasõ yerine mahallinde elektrik enerjisine çevrilmesi ve kömür
havzalarõnõn termik santrallarla birleştirilmesine devam edilmesi yararlõ olacaktõr.
C) Endüstriyel Hammaddeler
Ülkemizdeki endüstriyel hammaddeleri 5 grupta toplamak mümkündür.
A) Zengin rezervlere sahip olduğumuz ve yeterince değerlendirdiğimiz mineraller. ( Bor
tuzlarõ, Mermer grubu, Manyezit, Barit, Tuz (Kaya Tuzu), Feldspat grubu, Na2SO4, Bentonit
grubu, Pomza, Jips, Kuvars-Kuvarsit, Silis kumlarõ, Perlit, Dolomit, Zõmpara, Lületaşõ,
Pyrofillit, Kalsit, Sr Tuzlarõ)
B) Zengin rezervlere sahip olmakla beraber etüd eksikliği, yatõrõm yapõlmamasõ veya pazar
bulunamayõşõ gibi sebeplerle yeterince değerlendiremediğimiz mineraller. ( Trona, Asbest,
Fluorit, Disten, Zeolit, Basnazit (Nadir Topraklar), Olivin, Şiferton, Sepiolit, Vermikülit,
Phlogobit, Arduvaz, Huntit, Glokonit) Plan döneminde bu minerallerin işletilmesine önem
verilmesi gerekmektedir.
C) Rezervleri yetersiz olan ve plan döneminde aranmasõ gereken mineraller. ( Fosfat-Apatit,
Kükürt, Grafit, Boya topraklarõ, Kil grubu, Mika grubu, Talk, Arsenik)
D) Ülkemizde bugüne kadar işletilebilir hiçbir yatağõ bulunmayan mineraller. ( Potasyum
Tuzlarõ, Lityum mineralleri, Rutil (Titan mineralleri), Zirkon, Andaluzit, Silimonit, Korindon)
Plan döneminde bu minerallerin de bulunmasõna yönelik çalõşmalarõn yapõlmasõ
gerekmektedir.
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E) Rezervleri ve işletilmeleri normal ölçülerde bulunan mineraller. ( Kaolin, Boksit, Diatomit,
Alünit, Wollastonit (Grena), Süs Taşlarõ, Nefelinsiyenit, Tras, Yapõ Taşlarõ, Kalker-marn,
Kum-Çakõl, Tuğla Topraklarõ)
Önümüzdeki Beş Yõllõk Plan döneminde ve daha uzun vadede Endüstriyel Hammaddeler
sektörünün gelişme imkanlarõnõn ne kadar büyük olduğunu şu iki örnekte görmek
mümkündür: Bir çatõ kaplama malzemesi olan arduvazõn üretim ve ihracatõndan İspanya'nõn
kazandõğõ döviz bizim krom ihracatõndan kazandõğõmõzdan çok daha fazladõr. Güney Afrika
yan ürün olarak açõğa çõkan Phlogobitten yõlda 350.000 ton yani bizim Seydişehir’de
ürettiğimizin iki misli Alümina, 300.000 ton yani bizim Konya ve Kütahya'da ürettiğimizden
daha fazla magnezya ve Türkiye'nin potaslõ gübre ihtiyacõnõn iki mislini karşõlayacak 230.000
ton K2SO4 üretmektedir. Ülkemizdeki Kuluncak ve Yõldõzeli Vermikülit ve Phlogobitleri ile
Zonguldak ve Hakkari arduvazlarõ ise halen işletilmeyi beklemektedir.
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2. ARAMA POLİTİKALARI
Yerbilimleri her geçen gün ilerlemeler kaydetmekte, bu ilerlemelere paralel olarak maden
yataklarõnõn oluşumu, var oluşu, içeriği ve yeryüzündeki dağõlõmõ ile ilgili yeni modeller
ortaya konmaktadõr. Herhangi bir mahalde yapõlan maden arama çalõşmalarõnõn, geliştirilen
yeni teoriler ve arama teknikleri õşõğõnda, daha sonraki yõllarda, aynõ maden türü veya başka
maden türleri yönüyle, parajenez ve ekonomik yönden ilginç olabileceği ortaya çõkmakta,
sözkonusu saha yeniden arama çalõşmalarõna konu olabilmektedir. Bu noktadan hareketle,
maden aramacõlõğõnõn son bulmasõnõn söz konusu olamayacağõ gerçeği ortaya çõkmaktadõr.
Dolayõsõyla, herhangi bir maden yatağõ ortaya konmadan arama çalõşmalarõ başlar, maden
yatağõ üretilerek tükendikten sonra da devam eder.
2.1. Maden Arama Politikalarõ
Maden aramacõlõğõ, ekonomik yönden değerlendirilmesi amaçlanan maden yatağõnõn ilk ve en
can alõcõ evresidir. Maden yataklarõ, “çeşitli jeolojik süreçlerin yoğun etkisi sonucunda
oluşmuş olağandõşõ bileşimli kayaçlar” olup bunlarõ Metalik Madenler, Enerji Hammaddeleri
ve Endüstriyel Hammaddeler olarak gruplamak mümkündür.
Hangi gruptan olursa olsun herhangi bir yörede bir maden oluşumunun aranmasõ, “o bölgede
hüküm sürmüş olan jeolojik olaylarõn tarihçesini ve etkili olduklarõ alanlarõn geometrisinin
çözümlenmesini” gerektirmektedir. Bu işlerin aşamalarõnõ sõrasõyla prospeksiyon (ön arama),
detay arama (explorasyon), ve sondajlõ aramalar olarak belirlemek mümkündür. Sondajlõ
aramalar, sõrasõyla, istikşaf sondajlarõ, rezerv sondajlarõ ve işletme sondajlarõ olmak üzere üç
kategoride toplanõr.
Maden aramalarõnda ilk aşamayõ oluşturan prospeksiyon yöntemlerinin endüktif ve dedüktif
prospeksiyon olduğu bilinmektedir. Yeryüzünde yer alan veya izleri yüzeyde görülebilen bir
aflormandan (mostra) hareketle yapõlacak prospeksiyon ve bu çalõşmayõ izleyecek detay etüd
ve sondajlõ aramalarla uygulanan endüktif prospeksiyon (başka bir deyişle “mostra
madenciliği”), ancak maden aramalarõ yönünden bakir sahalar için geçerli ve etkili
olabileceğinden, günümüzde bu yöntem daha az uygulanmaktadõr. Yaygõn bir deyişle bazõ
endüstriyel hammaddeler hariç “mostra madenciliği” artõk sona ermiştir. Dolayõsõyla, bu
husus kolaylõkla bulunabilecek yatak sayõsõnõn giderek azalmasõna ve bu yöntemle maden
aramacõlõğõnõn daha zor ve pahalõ hale gelmesine neden olmakta, böylece bu geleneksel
yöntemle yapõlan aramalarõn sadece rastlantõyla olumlu sonuçlanabileceği gerçeğini ortaya
koymaktadõr.
Buna karşõlõk, yeryüzünde hiç bir mostra veya iz görülmediği halde, modern bilimsel
irdelemelerle, maden oluşumlarõ içermesi olasõ havzalarõ ortaya çõkarmaktan ibaret olan
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dedüktif maden prospeksiyonu, günümüzde uygulanmasõ gereken ve etkin sonuçlar
doğuracağõ öngörülen ana arama yöntemidir.
Maden aramalarõnda modern bir yaklaşõmõ ifade eden dedüktif prospeksiyon çalõşmalarõ,
geleneksel prospeksiyon yöntemlerinde yararlanõlanlardan çok daha karmaşõk ve sofistike
jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal donanõmlar, parasal kaynaklar, mümkün olduğu kadar detaylõ
ve kesin olarak tespit edilmiş paleocoğrafik, topoğrafik, stratigrafik, sedimantolojik ve
paleontolojik verilere ve bu verilerin sağlõklõ bir şekilde yapõlacak bilimsel yorumuna ihtiyaç
gösterir.
Bir maden yatağõnõn aranmasõ, bulunmasõ ve incelenerek işletmeye hazõr hale getirilmesi uzun
süreli bir çalõşmayõ gerektirir. Bu çalõşmalar doğal olarak arama düşüncesinin oluşturulmasõ
ile başlar.
Söz konusu düşünme sürecinin paralelinde ise, konu ile ilgili kurulacak veya mevcut MTA,
TKİ, TTK ve KBİ gibi bir ihtisas kuruluşunun bünyesinde yer alabilecek, tüm bilgilerin
toplanacağõ, bu bilgilerin kompilasyonunun, korelasyonunun ve bilimsel yorumunun
yapõlacağõ ve aramalarõn sonuçlandõrõlacağõ bir “çalõşma grubu”nun kurulmasõ ile
başlanõlmasõ gerekir. Bu çalõşma grubu tarafõndan;
-Çeşitli amaçlarla sondaj çalõşmalarõ yapan tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarõnõn sondaj
stamplarõnõn aranan maden yönünden incelenmesi;
-Varsa daha önce gerçekleştirilmiş olan jeofizik ve jeokimyasal etüdlerin derlenerek
değerlendirilmesi;
-Jeolojik yönden etüd edilmiş sahalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi, önce
mücavir alanlarõn, bilahare bölgesel olarak, litostratigrafik, parajenetik ve biyostratigrafik
korelasyonlarõn yapõlmasõ ve öncelikle aranõlan madeni içermesi jeolojik olarak mümkün
olmayan alanlarõn elimine edilmesi;
-Jeolojik olarak aranõlan madeni içermesi mümkün olan alanlarõn en az 1/25.000 ölçekli
jeoloji haritalarõnõn yapõlmasõ, varsa mevcutlarõn revizyonu ve gerekiyorsa eksik paftalarõn
tamamlanmasõ, bunlarõn jeolojik, paleocoğrafik, metalojenik verilere intibakõnõn sağlanmasõ;
-Metalojenik ve paleocoğrafik harita taslaklarõna dayanõlarak söz konusu alanlarõn cevherli
olarak ayõrt edilebilen fasiyes bölgelerinin, priyoritesi de belirlenerek, detay prospeksiyon
planõna alõnmasõ, her fasiyes bölgesinin jeolojik oluşumu, parajenezi ve yaşõ farklõ olabileceği
için, her fasiyes bölgesi için bir plan yapõlmasõ ve her devirle ilgili aranõlan cevherce ümitli
sahalarõn belirlenerek işaretlenmesi gerçekleştirilmelidir.
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Dedüktif prospeksiyon yöntemi ile yukarda belirtilen prosedürle seçilen sahalar içinde olumlu
olabilenler için lokal “hedef sahalar” belirlenerek detay arama safhasõna geçilir. Bu aşamada
büyük ölçekli jeolojik haritalar kullanõlõr. Cevher geometrisi, parajenezi, kimyasal özellikleri
maden jeolojisi, jeokimya ve jeofizik metodlarla ayrõntõlõ olarak belirlenerek maden yatağõ
bilimsel ve teknolojik yöntemlerle hazõrlanacak istikşaf sondajlarõndan elde edilecek verilerle
desteklenen bir ön fizibilite raporu ile değerlendirilir. Böylece bulunan kaynağõn bir
ekonomik maden yatağõ olup olmadõğõ saptanõr. Ön fizibilite çalõşmasõnõ, yapõlacak
madencilik ve teknolojik deney çalõşmalarõnõn sonuçlarõnõ içeren bir fizibilite raporu izler. Söz
konusu fizibilite raporunun olumlu çõkmasõ halinde maden yatağõ ekonomiye arz edilmek
üzere işletmeye alõnõr.
Maden arama politikalarõnõn belirlenmesinde aşağõdaki hususlarõn dikkate alõnmasõnda yarar
görülmektedir:
-Maden aramacõlõğõ, çok genel olarak, pazardaki ekonomi sõnõrlamalarõnõn, coğrafi ve sosyal
yapõnõn, politik yaklaşõmlarõn ve nihayet bilim ve teknolojinin bir fonksiyonudur.
-Bilim ve teknolojideki yöntem ve araçlarõn gelişmesine rağmen, gömülü ve örtülü maden
yataklarõna yönelik dedüktif prospeksiyonla başlayan araştõrmalarõn geçmişte egemen olan
yüzeysel mostra madenciliği adõ da verilen endüktif prospeksiyon yönteminin yerini almasõ
nedeniyle, maden aramalarõna yapõlan yatõrõmlarõn riskinin arttõğõ bilinmektedir. Bu riskin
temeli arama dönemi sonunda ortaya konacak cevher oluşumunun niteliğinin ve
büyüklüğünün önceden tahmin edilememesidir. Bu nedenle yatõrõmcõlar maden aramacõlõğõna
sermaye bağlamaktan kaçõnmaktadõrlar.
-Genel olarak, bir bölgede prospeksiyon yapõlmasõ kararõyla başlanacak çalõşmalar ile burada
bulunacak bir yatağõn işletmeye alõnmasõ arasõnda geçen süre yatağõn büyüklüğüne bağlõ
olmakta ve büyük ölçekli projelerde çoğu kez işletmeye başlanmasõndan itibaren yaklaşõk 7-8
yõllõk bir süre sonunda nakit akõmõ gerçekleşmektedir.
-Arama dönemindeki finansal olumsuzluklara eklenen, çevre sorunlarõndan ileri gelen ve
madencilik politikasõndaki kararsõzlõktan kaynaklanan riskler de maden aramacõlõğõnõ olumsuz
etkilemektedir.
-Madencilik çalõşmalarõnõn çoğunlukla yol, su, elektrik, haberleşme gibi alt yapõ hizmetlerinin
yeterli olmadõğõ yörelerde yapõlmasõ zorunluluğu nedeniyle sermaye maden aramacõlõğõndan
uzakta durmayõ tercih etmektedir.
-Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyeliği, doğal kaynaklarõn aranmasõnõ, rezervlerin
belirlenmesini, teknolojik araştõrma ve işletmecilikte bir ölçüde Birliğin kaynaklarõnõn
kullanõlmasõnõ sağlayarak ülkenin maden potansiyelini ortaya koyacak, yabancõ sermayenin
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yatõrõma yönelmesini kolaylaştõrõcõ ve teşvik edici bir unsur olacaktõr. Öte yandan AB’ye
katõlmanõn bazõ yükümlülükleri de vardõr. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, madencilik
sektörünü, ileri teknolojiler kullanarak, verimliliği arttõrarak üretim maliyetini düşürmek,
dünya rekabetine açõlarak aynõ standart ve kalitede ürünü devamlõ olarak pazara sunmak,
kaynaklarõ en rasyonel biçimde kullanmak için zorlamaktõr. Bu da madencilik sektörü için
muhakkak ki itici bir güç olacaktõr.
2.1.1 Dünyada Maden Arama Politikalarõ
Arazi Mülkiyeti Sistemini esas alan ülkelerde maden arama çalõşmalarõnõn özel girişimciler
tarafõndan sürdürülmesine karşõn, kamu mülkiyetini esas alan ülkelerde maden arama özel bir
girişim etkinliği olduğu halde devlet, kamu veya yarõ resmi kurumlar vasõtasõyla arama
çalõşmalarõna katkõ koymaktadõr. Böylelikle dünya maden arama politikalarõnda “Devletin
aramalara doğrudan katkõsõ”nõn olduğu ülkelerde temel jeoloji verilerinin toplanmasõ, bu
verileri içeren jeoloji haritalarõnõn hazõrlanmasõ ve yayõmlanmasõ, madenciliğin alt yapõsõnõn
oluşturulmasõ bakõmõndan, devletin sorumluluğu altõndadõr. Bütün ülkelerde temel jeoloji
araştõrmalarõnõ yürüten, bu araştõrmalarõn ürünü olan jeoloji haritalarõnõ üreten küçük veya
büyük boyutlu bir kamu kurumu bulunmaktadõr. Birçok ülkede bu gibi kamu oluşumlarõ
jeolojik inceleme ve haritalama gibi rutin çalõşmalarõna parelel olarak ülke çapõnda veya yerel
ölçekli jeofizik ve/veya jeokimyasal etüdler yapmakta, bu işlevlerine ek olarak toprak
kullanõmõ ve jeoteknik haritalarõn hazõrlanmasõ, düşük tenörlü cevherlerin değerlendirilmesi,
enerji hammaddeleri ile ilgili teknolojik araştõrmalar ve arama yöntemlerinin geliştirilmesi ve
hatta jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal araştõrmalarda yararlanõlan donanõmõn araştõrõlmasõ,
geliştirilmesi ile ilgili dizayn ve imalat çalõşmalarõnõ yapmaktadõr.
Bazõ ülkelerde devlet tekelinde olan madenlerin prospeksiyonu ve işletilmesi için özerk devlet
şirketleri kurulabilmektedir. Genelde devlet arama kurumlarõ, bölgesel araştõrmalar yaparken,
özel madencilik şirketleri belirli bir sahada araştõrma ve işletme görevi yüklenmektedir.
Bazõ ülkelerin maden arama politikalarõ ile maden aramalarõna baz oluşturan temel jeolojik
etüdleri yapan ve maden arama işlevini gerçekleştiren kamu kurumlarõna aşağõdaki örnekler
verilebilir:
2.1.1.1. Sanayileşmiş Ülkeler
ABD : Bu ülke birçok ülkeye oranla çok daha fazla miktarda maden aramacõlõğõna konu
olacak bakir araziye sahiptir. Teknik ve eğitim düzeyinde devletin desteklediği sağlõklõ bir
madencilik kültürüne, son derece elverişli bir vergi düzenine, yurt içi maden üretimine
yardõmcõ olan ve önemli ölçüde katkõda bulunan bir madencilik lobisine sahiptir. Söz konusu
madencilik lobisi maden arzõnõn güvenliği konusunda tüketicinin çõkarlarõnõ kendi çõkarlarõ ile
bütünleştirerek bazõ dikkate değer başarõlar kazanmõştõr: Devletin orman arazileri maden
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aramalarõna açõlmõş, bakõr üreticilerine cevher ithalatõ karşõsõnda korunma tanõnmõş, stratejik
madenlerde belirli süreler için geçerli olan stok kararlarõ alõnmõştõr.
ABD’de temel jeolojik etüdler ve maden aramacõlõğõ konularõnda faaliyet gösteren kuruluşlar
şunlardõr:
- “ Bureau of Mines-USBM “ : Maden rezervleri ile maden tüketimi ve yeniden kullanõmõ
konularõnda araştõrma yapmak ve bilgi toplamak, bu bilgileri yorumlamak ve analizlerini
yapmakla görevli olan ve bu amaçla tüm dünyadan madencilik sektörü ile ilgili istatistik ve
ekonomik bilgileri toplayan, bunlarõn analizlerini yapan ve saptadõğõ hedeflere ulaşmak için
gerekli politika seçeneklerini ve önerileri hazõrlayan bu kuruluş tasarruf amacõyla “
Geological Survey-USGS “ ile birleştirilmiştir. Bu kuruluş USBM’nin işlevine ek olarak
ülkenin jeolojik yapõsõnõn
ve maden kaynaklarõnõn incelenmesi, kamu arazilerinin
sõnõflandõrõlmasõ konularõnda çalõşmalar yapan bir bilimsel araştõrma kurumudur. Bu kurumun
işlevleri jeoloji, su kaynaklarõ ve ulusal haritalama birimleri tarafõndan yürütülmektedir.
Japonya: Japonya’nõn ekonomik güvenliği, çoğu dõş kaynaklõ olan hammaddelerin
teminindeki güvenilirliğe ve duraylõlõğa bağlõdõr. Bu nedenle devlet ve sanayi arasõnda
madencilik alanõndaki çeşitli özel konularla ilgilenen, kamu ve özel sektörün çok sayõdaki
temsilcilerinden oluşan bir danõşma konseyi sistemi kurulmuştur. Bu danõşma kurulunun
hazõrladõğõ çalõşmalara paralel olarak madencilik sektörü politikalarõ planlanmakta ve
yürütülmektedir. Devlet, bilimsel kuruluşlar, özel şirketler ve belediyelerle işbirliği yaparak
temel maden arama programlarõnõ oluşturmakta ve yürütmektedir.
Aramalar üç aşamalõ bir yöntemle gerçekleştirilmektedir: Birinci aşamada maden arama
açõsõndan elverişli olabilecek bölgenin jeolojik yapõsõ kamu kurumlarõ tarafõndan
belirlenmektedir. İkinci aşamada hedef, sahadaki cevherli yapõlarõn araştõrõlmasõdõr. Üçüncü
aşamada ise özel şirketler bulunan maden yataklarõnõn detay etüdlerini yapmaktadõr.
Japonya’da maden aramacõlõğõ ile ilgili kuruluşlar şunlardõr:
- “ Metal Mining Agency Japan-MMAJ “ : Görevi ülke içindeki maden kaynaklarõnõ
geliştirmek amacõyla bölgesel ve olumlu olarak nitelendirilen lokal alanlarda da ayrõntõlõ
jeoloji etüdleri yürütmek olan bu kuruluş yõllõk iş programlarõnõ, üniversite araştõrmacõlarõ,
madencilik şirketleri ve belediyelerle işbirliği yaparak gerçekleştirmektedir. Bu kuruluş, aynõ
zamanda, madencilik sektörünün tüm alanlarõnda diğer ülkelere ilişkin bilgileri toplar ve bu
bilgilerin analizlerini yaparak hem kamu hem de özel sektörün hizmetine sunar.
- “ Geological Survey of Japan - GSJ “, Yerbilimlerinin çeşitli alanlarõyla ilgili ulusal ölçekte
çalõşmalarõ yürütmektedir. Temel jeolojik araştõrmalarõn yapõlmasõ ve değişik ölçekli ve
amaçlõ haritalarõn gerçekleştirilmesi, enerji ve maden kaynaklarõnõn değerlendirilmesi,
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çevrenin korunmasõ ve jeolojik afetlere karşõ alõnacak tedbirlerin belirlenmesi ve izlenmesi,
başlõca görev alanlarõnõ oluşturmaktadõr.
Avustralya: Avustralya’da devlet, uluslararasõ rekabetteki yerini iyileştirmeyi hedefleyerek,
madencilik sektörünü güçlendirecek politikalar yürütmektedir. Potansiyel olarak rekabet
gücüne sahip madenlerde yeni ve yaygõn yatõrõmõ cesaretlendirmek bu politikalarõn temelini
oluşturur. Bu amaçla devlet, arama şirketlerine hedef bölgelerin seçiminde yardõmcõ olmak
üzere araştõrmalar yaparak, haritalanmõş jeolojik bilgileri ve diğer alt yapõ verilerini
sağlayarak destekleyici bir görev üstlenmektedir.
Avusturalya’da madencilik sektörü ile ilgili iki kurum bulunmaktadõr:
- “ Bureau of Mineral Resources-BMR “ Yerbilimleri Araştõrma ve Kaynak Değerlendirme
Örgütü maden kaynaklarõnõn aranmasõnda temeli oluşturan jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal
araştõrmalar yapmakla görevlidir.
- “ Australian Bureau of Agricultural and Resources Economics-ABARE “: Avusturalya
Tarõmsal ve Kaynak Ekonomileri Bürosu ise Kaynaklarõn değerlendirilmesi, toprak kullanõmõ
ve çevre konularõnda ulusal yerbilimleri tabanõnõ kurmak ve koordine etmek işlevini
üstlenmiştir.
Kanada: Kanada’da madencilik politikalarõnõn ana hedefleri, bölgesel ekonomik gelişimi
sağlamak amacõyla madencilik sektörünü güçlendirmek, sektörün uluslararasõ rekabet gücünü
arttõrmak, sektörün gereksinim duyduğu ekonomik, teknik ve bilimsel bileşimi zamanõnda ve
sağlõklõ bir şekilde temin etmektir. Özel sektörün yürüttüğü maden arama ve geliştirme
çalõşmalarõnõ teşvik etmek ve arama çalõşmalarõna yönelik kararlarõn daha etkili bir
biçimde alõnmasõnõ sağlamak için kamu kurumlarõ tarafõndan yerine getirilen madencilikle
ilgili çalõşmalarõn koordineli olmasõ amacõyla “ Mineral Development Agreements (MDA) “
programõ oluşturulmuştur.
Kanada’da “ Geological Survey of Canada-GSC “ülkenin temel jeoloji haritalarõnõn yapõlmasõ
ve tabanõnõn hazõrlanmasõyla görevlidir. Kuruluş, bu amaçla, madencilik sektörüne yönelik
planlama, geliştirme ve politikalarõn oluşturulmasõna, maden arama ve değerlendirilmesine,
enerji hammaddelerinin aranmasõna ve incelenmesine, mühendislik jeolojisi ile ilgili etüdlerin
yapõlmasõna, doğal afetlerle ilgili verilerin toplanmasõna ve öneriler oluşturulmasõna yönelik
çalõşmalar yapar.
2.1.1.2. AB Ülkeleri
AB ülkelerinin madencilik sektöründeki en önemli payõnõ taşkömürü ve linyitin teşkil ettiği
katõ fosil yakõtlar oluşturmakla birlikte, birliğe dahil ülkelerin metalik madenler ve endüstriyel
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hammaddelerdeki payõ 1980’lerden önce ihmal edilebilir düzeyde iken Yunanistan, Portekiz,
İrlanda ve İspanya’nõn Birliğe katõlmasõndan sonra önemli gelişmeler olmuş, bu durum
Birliğin maden politikasõnõn yeniden belirlenmesini gerektirmiştir.
AB’de, diğer birçok sanayi dalõnda olduğu gibi, madencilik sektöründe de uzun yõllardan beri
belli bir ortak politika oluşturulamamõştõr. Günümüzde halen AB ülkeleri birbirinden
bağõmsõz madencilik politikalarõ yerine müşterek politikalar geliştirmektedirler. Bazõ AB
ülkelerinin madencilikle ilgili kuruluşlarõ ve maden arama politikalarõ aşağõda sunulmuştur:
Fransa: Fransõz madencilik politikasõnõn iki ana hedefi vardõr: madencilik ve metalurji
çalõşmalarõnõ geliştirerek dõş kaynaklara bağõmlõlõğõ azaltmak, gereksinim duyulan cevherlerin
ülke içinden teminini sağlamak. Bu politikalara uygun olarak kamu kurumlarõ tarafõndan ülke
içinde ve dõşõnda düzenli araştõrma programlarõ sürdürülmektedir. Fransa’da maden arama
işlevini yürüten devlet kuruluşu “Bureau de Recherches Géologiques et MinièresBRGM”dir. Bu kurum, ülke içi ve dõşõnda maden aramacõlõğõ ile ilgili tüm kamu kurum ve
kuruluşlarõnõ bünyesinde toplamõştõr. Ulusal jeoloji hizmetlerinin verilmesi, yeni maden
yataklarõnõn yerlerinin belirlenmesi, maden envanterlerinin hazõrlanmasõ, ekonomik yataklarõn
ortaya çõkarõlarak kurum tarafõndan veya ortaklõk yoluyla işletilmesi amacõyla ticari anlamda
maden aranmasõ başlõca etkinlik alanõdõr.
Almanya: Almanya’da devlet, ülke ekonomisine cevher temininde devamlõlõğõ ve güvenliği
sağlamak, madencilik sektörüne õşõk tutmak üzere ülke içinde ve dõşõnda arama projeleri
yürütmektedir. Bu çerçevede özellikle denizaşõrõ maden aramacõlõğõna ödenek ayrõlarak bu
alandaki yatõrõmlar garanti altõna alõnmaktadõr. Almanya’da “Bundesanstalt für
Geowissenschaften und Rohstoffe-BGR”, yerbilimlerine yönelik hizmetleri yürüten merkezi
kamu kurumudur. Bu kurum yerbilimleri ve maden kaynaklarõna ilişkin tüm konularda
devlete ve özel sektör kuruluşlarõna danõşmanlõk yaparak ülke içi ve dõşõnda prospeksiyon ve
arama projelerini gerçekleştirmektedir.
İngiltere: İngiltere’de maden arama programlarõ ile ulusal ve uluslararasõ nitelikteki özel
sektör maden arama şirketlerine temel jeolojik bilgilerle yardõmcõ olmak ve katkõda bulunmak
üzere maden varlõğõ yönünden ümitli olan yeni sahalar üzerinde yerbilimleri konularõnda
çalõşmalar yapan, bu konulardaki verileri toplayan “ British Geological Survey-BGS “ bir
kamu kuruluşudur. Bu kuruluş, ülke çapõnda jeokimyasal ve jeofizik etüdler yapar ve verileri
derler. Maden istihbarat programõ ile, uluslararasõ düzeyde maden sanayiinin tüm ekonomik
bilgileri BGS tarafõndan toplanõr ve ülke içi maden sektörünün hizmetine sunulur. Bu
programda, arazi sahipleri ve özel sirketlerin elindeki maden arama çalõşmalarõna ilişkin
veriler de yer almaktadõr.
İtalya: İtalya’da madencilik sektörünün arama aşamasõndan başlayarak her yönüyle
gelişmesinde ve yeniden yapõlanmasõnda kamu kurumlarõ çok önemli rol oynamaktadõr.
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Devlet, petrol krizi sõrasõndaki sõkõntõlardan sonra büyük şirketlerin hemen hepsini holdingler
halinde gruplandõrarak sanayiyi kontrolu altõna almõştõr. Devlet, maden yataklarõnõ arama ve
işletme açõsõndan teknik ve ekonomik yeterliğe sahip olan en güvenilir kişilere tahsis etmeye
tam yetkilidir.
İspanya: İspanya’da madencilikle ilgili prospeksiyon, arama ve değerlendirme çalõşmalarõ ya
doğrudan devlet, ya yerli ve/veya yabancõ özel firmalar arasõndaki ortaklõklar ya da kamu
sözleşmeleri ihalelerini alan özel şirketler tarafõndan yürütülmektedir.
Ülke ve bölge çapõnda planlama yoluyla maden kaynaklarõnda üretimin maksimuma
çõkarõlmasõnõ amaçlayan bir maden politikasõ yürüten devletin maden haklarõnõn aktarõlmasõ
veya denetimi yoluyla sektöre doğrudan müdahale hakkõ bulunmaktadõr.
Portekiz: Bu ülkede kamu ve özel sektörün sahip olduğu madenlerin prospeksiyonu, aranmasõ
ve tüm madencilik işlevleri özel bir hukuk düzenlemesi kapsamõnda yürütülmektedir. Devlet,
ya doğrudan ya da sözleşme yaptõğõ uzman şirketler aracõlõğõyla arama çalõşmalarõna doğrudan
katõlõr. Maden ekonomisi yönünden elverişli olan yataklar ihale yoluyla özel madencilik
şirketlerine aktarõlõr.
Yunanistan: Yunanistan’da bir süre yürütülen madencilikle ilgili devlet politikasõ, bu
sektörde devletin gücünü arttõrmak olmuş ve bu politikanõn sonucunda, 1987 yõlõ itibariyle,
madencilik şirketlerinin yarõsõndan fazlasõ devletin direkt kontrolüne geçmiştir. Aynõ yõl,
sektörün liberalleşmesi yönünde dereceli bir politika değişimi başlamõştõr. Bu yeni yönelimin
ardõnda, AB ülkelerinin baskõsõ ve özel girişimciliğin kaybolmasõ endişesi yatmaktadõr.

2.2. Ülkemizde Maden Aramacõlõğõ
Ülkemizde bugün madencilik sektörünün en zayõf halkasõ arama safhasõdõr. Ülkelerin
kalkõnmasõnõn temel dayanağõ ve itici gücü olan maden kaynaklarõnõn aranmasõ ve bulunan
yataklarõn en rasyonel şekilde kullanõmõnõn sağlanmasõ, sanayileşme sürecinde önemli bir
faktör olarak ortaya çõkmaktadõr. Madencilik sektörünün arama ve işletme aşamasõnda,
yatõrõmõn geri dönüş süresinin uzun ve riskinin fazla olmasõna rağmen, yarattõğõ istihdam
olanaklarõ, ekonomik girdi, sanayinin devamlõlõğõna sağlayacağõ güvence ve özetle yaratacağõ
katma değer üzerinde önemle durulmasõ gereken hususlardõr. Burada, arama ve işletme
safhalarõnda, devletin destekleyici ve planlayõcõ gücü ile madencilik sektörünün yurt
ekonomisinde gereken yeri alacağõnõ, bu sektörün başlama noktasõ olan aramacõlõğõn
önceliğini ve önemini vurgulamak gerekir.
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2.2.1. Ülkemizde Maden Arama Faaliyetleri
1935 yõlõnda özel bir kanunla kurulan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA),
ülkemizde maden arama çalõşmalarõnõn çok önemli sayõlabilecek bir kõsmõnõ kurulduğu
tarihten günümüze dek yürütmüştür.
MTA, kuruluş kanunu gereği, ülkenin jeolojik haritalarõnõ yapmak, her türlü maden ve
taşocağõ yataklarõnõ aramak, halen üretimde olan maden yataklarõnda mevcut jeoloji ve rezerv
problemlerine çözüm bulmak, maden yataklarõ ile ilgili ön fizibilite ve/veya fizibilite
etüdlerini gerçekleştirmek ve madencilik sektöründe ihtiyaç duyulan teknik elemanlarõ
yetiştirmekle görevlendirilmiştir.
Kurum, madencilik sektörünün gereksinim duyduğu jeolojik alt yapõ bilgilerini yaptõğõ arazi
çalõşmalarõ ile üretmek, bu bilgilere dayanarak çeşitli ölçekli jeolojik harita ve dökümanlarõ
hazõrlamak işlevi yanõnda, cevherleşme içermesi umutlu olan bölgelerde ve bilinen maden
yataklarõna sahip havzalarda çoğunlukla endüktif, kõsmen de dedüktif prospeksiyon
çalõşmalarõ yapmaktadõr. Bu ön arama çalõşmalarõnõn sonucunda saptanan cevher oluşumu
yönünden müsbet sahalar için ruhsat başvurusunda bulunulmakta ve maden hakkõ elde edilen
sahalarda detay etüdlere (eksplorasyon) geçilmektedir.
Gerektiğinde jeofizik ve jeokimyasal arama metodlarõnõn eşlik ettiği söz konusu detay
etüdlerin ve yapõlacak yeterli sayõda ve derinlikte iştikşaf sondajlarõnõn madencilik yönünden
olumlu bulunmasõ sonucu bu sahalar, MTA’nõn maden işletme hakkõ olmadõğõndan, ön
işletme dönemi sonunda ihaleyle şatõşa çõkarõlmaktadõr. MTA, ayrõca, kamu ve özel sektör
madencilik kuruluşlarõ için ücretli maden arama çalõşmalarõ, yerel yönetimler için muhtelif
amaçlõ (özellikle teshin amaçlõ yeraltõ sõcak suyu ve buhar aramalarõ) ücretli sondaj
çalõşmalarõ yapmaktadõr. Bunun yanõnda, madencilere devlet tarafõndan teknik ve ekonomik
yönden destek sağlanmasõ yaklaşõmõndan hareketle, Kurum, ruhsat sahipleri ile yaptõğõ “ Tip
Mukavele “ çerçevesinde maden aramalarõnõ gerçekleştirmektedir.
Ayrõca, Eti Holding AŞ, TDÇİ, TKİ, TTK ve KBİ gibi madencilikle ilgili devlet
kuruluşlarõnda idari yapõnõn değişik kesimlerinde değişik isimler altõnda yer alan aramayla
görevli birimler bulunmaktadõr. Bu birimler, yapõlarõ itibariyle, bölgesel veya yerel ölçekte
maden arama çalõşmalarõna girememekte ancak işletmede meydana çõkan çeşitli jeolojik
sorunlarõn çözümüne yönelik araştõrma ve inceleme çalõşmalarõ yapmakta, gerek
prospeksiyon, gerekse detay etüdlere ilişkin problemlere çözüm bulmak için zaman zaman
MTA ile ortak çalõşmalar yürütmektedirler.
Özel sektör ise, prospeksiyon etüdlerini yürürlükteki maden kanununda belirtilen esaslar
çerçevesinde, çevre sahalarda yer alan saha veya işletmelere zarar vermeyecek şekilde
yapabilme hakkõna sahiptir. Özel sektörün sahip olduğu ruhsat sahasõnda gerçekleştirebileceği
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arama faaliyetleri ile ilgili yükümlülükler kanunda ayrõntõlõ bir şekilde yer almaktadõr. Şöyle
ki; toplam süresi 30 ay olan arama ruhsatõ 3 arama dönemi ve 6 aylõk proje hazõrlama
dönemine bölünmüş olup; her dönem sonunda Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bir arama
faaliyet raporu ve arama dönemi sonunda, ön işletme veya işletme ruhsatõ talebinde
bulunulacaksa, bir ön işletme veya işletme projesi verilmesi zorunludur.
Diğer taraftan ülkemizde, 1985 yõlõnda yürürlüğe giren 3213 sayõlõ Maden Kanunu’nun
getirdiği hükümler çerçevesinde dõşa açõlõmõn bir neticesi olarak, Türk kanunlarõna göre
kurulmuş madencilik şirketlerince, arama döneminden başlamak üzere madencilik yatõrõmlarõ
yapõlmõş ve bunun sonucu olarak da birçok proje üretilerek maden işletme aşamasõna
gelinmiştir.
2.2.2. Ülkemizde Maden Aramacõlõğõnda Öncelikler
Burada madencilik sektöründe aramacõlõğõn önceliğini ve önemini dile getirmek gereklidir.
Son 10-15 yõllõk dönemde madenciliğe gereken önemin verilmediği ve sektörün GSMH’daki
payõnõn %2’nin altõna düştüğü görülmektedir. Madencilik sektörünün ülke ekonomisinin
gelişmesinde olumlu bir rol üstlenebilmesi ancak ciddi bir maden arama politikasõnõn tespiti
ve uygulanmasõyla başlar. Bu noktada kuşkusuz en önemli husus maden aramacõlõğõnõ kimin
üstleneceği konusudur. Devletin bu konuda öncelikli ve aktif bir görev ve yükümlülük
almasõnõn, yurdumuzda günümüze dek bilinen ve/veya işletilen madenlerin çok önemli bir
kõsmõnõn, 1935 yõlõnda Atatürk’ün direktifi ile kurulan MTA tarafõndan bulunduğu hususu göz
önüne alõnõrsa, kurumun madencilik sektörü için ne kadar hayati bir önem taşõdõğõ şüphe
götürmez bir gerçek olarak ortaya çõkar.
Maden aramada öncelikleri belirlemenin temel amacõ eldeki sõnõrlõ kaynaklarõn en verimli
biçimde kullanõlabilmesi, ulaşõlacak hedeflerin kârlõ üretimlere dönüşerek planlanan
dönemler içinde yeni kaynaklar yaratõlabilmesidir. Maden arama çalõşmalarõnda üç tür öncelik
verilebilir:
- Öncelikli Bölge Seçimi: Amaç, seçilen bölgenin sosyal ve ekonomik koşullarõnõ iyileştirmek,
yeni iş alanlarõ açmak ve bölgenin doğal kaynak potansiyelini saptamaktõr.
- Öncelikli Hammadde Seçimi: Hammadde seçimi ülke ekonomisinin arzu edilen şekilde
yürümesi için gerekli stratejik madenler veya gelecekte üretimin kârlõ ya da gerekli olacağõ
düşünülen ve üretilmesinde yarar görülen hammaddelerden yapõlõr.
- Öncelikli Alan Seçimi: Bu seçimde önceki çalõşmalarõn derlenmesi ile elde edilen jeoloji
bilgileri ve aranan yatakla ilgili oluşturulan model birlikte değerlendirilmelidir.
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Maden arama önceliklerinin belirlenmesinde jeolojik yapõ ve pazar durumu çok büyük önem
arzetmektedir. Jeolojik yapõ, aranmasõ hedeflenen madenlerin tespitinde en önemli faktör
durumundadõr. Daha önce değinildiği gibi bir bölgenin jeolojik yapõsõ, o bölgede hangi
madenlerin bulunmasõnõn mümkün olduğunu, hangi madenlerin söz konusu edilemeyeceğini
belirlemekte, böylelikle daha başlangõç aşamasõnda önemli bir tasarruf imkanõ sağlamaktadõr.
Jeolojik yapõnõn yanõsõra, pazardaki talebin yapõsõ da hedef tespiti açõsõndan kritik öneme
sahiptir. Pazarda talebi olmayan ürünlerin aranmasõna yönelik yatõrõm yapõlmasõ kaynak
israfõndan öteye anlam taşõmayacaktõr.
Jeolojik yapõ ve pazar durumu açõsõndan konuya bakõldõğõnda Türkiye’de maden
aramacõlõğõnõn başlõca iki alanda yoğunlaşmasõ gerektiği ifade edilebilir:
Birinci grupta kömür ve endüstriyel hammaddeler yer almaktadõr. Geçen 20 yõldõr uygulanan
arama politikalarõnõn sonucu ülkede kömür aramalarõ tamamen durmuş dolayõsõyla bu geçen
süre içinde yurdun bilinen kömür rezervinde herhangi bir artõş olmamõştõr. Enerji sektöründe
özkaynak kullanõmõnõn mutlaka arttõrõlmasõ, ve böylelikle uzun dönemde giderek artma
eğilimi gösteren dõşa bağõmlõlõk oranõnõn azaltõlmasõ gerekir. Bu da enerji sektöründe en
güvenilir özkaynak olan kömüre dayalõ termik santrallarõn sayõsõnõn çoğaltõlmasõ, dolayõsõyla
inşa edilecek yeni santrallara yakõt verebilecek yeni kömür kaynaklarõnõn bulunmasõ amacõyla
aramalarõn hõzlandõrõlmasõ ile mümkün görülmektedir.
Türkiye’nin jeolojik yapõsõ itibariyle endüstriyel hammaddelerde önemli bir potansiyele sahip
olduğu ve bu ürünlerde gerek hammadde ve gerekse işlenmiş ürün olarak önemli bir ihracat
potansiyelinin bulunduğu bilinmektedir. Özellikle son yõllarda bu alanda önemli gelişmeler
izlenmektedir. Söz konusu gelişmenin sürdürülebilmesi bakõmõndan, endüstriyel
hammaddelere yönelik arama faaliyetlerine ağõrlõk verilmesi kritik öneme sahiptir.
Maden aramalarõ açõsõndan özel önem taşõyan ikinci grubu ise yurt içi talebin
karşõlanmasõnda, ithalata bağõmlõlõğõn yüksek düzeyde olduğu ürünler oluşturmaktadõr. Bu
ürünler içinde, demir cevheri ve fosfat en önemli olanlarõdõr.
Bunlarõn yanõsõra, metal madenciliği de Türkiye açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. Türkiye,
baz metallerin büyük çoğunluğunda kendi kendine yeterli olmaktan uzak durumdadõr. Son
yõllarda, yabancõ şirketlerin özellikle metalik maden aramalarõ konusunda elde ettikleri
başarõlar, bu alanda önemli bir potansiyelin varlõğõna işaret etmektedir. Söz konusu birikimin
değerlendirilebilmesi için, başta çevre ülkeler olmak üzere, yurt dõşõnda ortak aramalarõn
öncelikle ele alõnmasõnda büyük yarar görülmektedir.
Yukarõda genel çerçevede kriterleri sunulan ve değerlendirilen madenler, arama önceliğine
göre şöyle sõralanabilir:

20

http://ekutup.dpt.gov.tr/madencil/oik536.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu

- Metalik Madenler: Demir, Bakõr, Çinko-Kurşun, Manganez, Krom, Altõn-Gümüş, Pirit,
Antimuan, Boksit, Nikel, Molibden vb.
- Endüstriyel Hammaddeler: Fosfat, Kükürt, Grafit, Potas, Olivin, Titan-Zirkon, AndaluzitDisten, Feldspat, Kuvars, Stronsiyum, Sepiyolit, Nadir Toprak Elementleri, sanayide
kullanõlabilecek nitelikte kalker vb.
2.2.3. Ülkemizde Maden Aramacõlõğõnõn Sorunlarõ
Yurdumuzda maden arama çalõşmalarõnõn temel sorunlarõ, MTA, madencilik alanõnda faaliyet
gösteren kamu kuruluşlarõ, yerli ve yabancõ özel madencilik şirketleri çevresinde
yoğunlaşmaktadõr.
Kuruluşundan günümüze kadar ülkemizde maden aramacõlõğõna temel teşkil eden jeolojik,
jeokimyasal ve jeofizik etüdleri gerçekleştiren, cevher oluşumlarõnõn prospeksiyon, detay
etüd, istikşaf ve rezerv tesbit düzeyinde sondajlarõnõ gerçekleştirerek bulduğu sahalarõ maden
ekonomisi yönünden değerlendiren, ön fizibilite ve fizibilite çalõşmalarõnõ yapan MTA,
yürürlükte olan Maden Kanununun ruhsat yönüyle aramalarõ sõnõrlamasõ, aşõrõ büyümesine
bağlõ olarak, personel vb. giderlerinin aşõrõ artmasõ nedeniyle arama yatõrõmlarõna yeterince
ödenek ayõramamasõ, çeşitli sebeplerle yerbilimlerinin evrensel yapõsõna rağmen, geçmiş
yõllarda olduğu, gibi yeterli düzeyde dõşa açõlamamasõ, meslek içi eğitimle destekli uzman
kadrolarõn yetiştirilememesi, düşük ücret uygulamasõnõn yarattõğõ yetişmiş eleman kaybõ ve
nihayet bütçe olanaklarõnõn kõsõtlõ olmasõ nedeniyle araç, gereç ve malzeme bakõmõndan
kendini günümüz bilimsel koşullarõ paralelinde yenileyememesi sonucu son yõllarda
madencilik sektörünün beklentilerini tam anlamõyla ve istenen düzeyde karşõlayamaz hale
gelmiştir.
MTA’nõn çeşitli ülkelerdeki aynõ görevleri yapan benzer kamu kuruluşlarõ gibi madencilik
sektörünün gereksinim duyduğu bilimsel altyapõ hizmetlerini sunacak biçimde arama
çalõşmalarõnõ yürütmesi esastõr. Böylece, yerbilimlerinin çeşitli alanlarõ ile ilgili temel verileri
üretmek amacõyla, bölgesel jeoloji, jeofizik ve jeokimya araştõrmalarõ ile sahalarõn ruhsat
durumuna bakõlmaksõzõn, prospeksiyon verileri üzerine kurulacak cevher oluşumuna yönelik
yerel etüdler ve bilgilenme amacõyla yapõlan istikşaf sondajlarõnõn sonuçlarõ, devletin
madencilik sektörüne vereceği bir alt yapõ hizmeti olarak MTA’nõn başlõca görevi olmalõdõr.
Madencilik etkinliklerinin üzerine kurulacağõ jeolojik bilgi tabanõ oluşturulabilecek ve
metalojenik havza ve kuşaklarda maden yataklarõnõn oluşumu, araştõrõlmasõ ve
değerlendirilmesine yönelik daha ayrõntõlõ arama ve geliştirme çalõşmalarõ ise, madenciler
tarafõndan bu verilerin üzerine kurulmalõdõr. Ayrõntõlõ ve özellikle belirli jeoekonomik
hedeflere ulaşmasõ hedeflenen detay jeolojik etüdler, rezerv tesbitine, mühendislik jeolojisine,
hidrojeolojik etüdlere yönelik sondajlõ çalõşmalar ise madencinin kendisi tarafõndan
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yapõlabileceği gibi ücretli işler veya tip mukavele çalõşmalarõ kapsamõnda MTA tarafõndan
veya bu kurum ile işbirliği içinde yürütülebilir.
Türkiye karmaşõk, fakat cevherleşme potansiyeli açõsõndan ilginç bir jeolojiye sahiptir. Bu
ilginç ve madencilik açõsõndan umut vaad eden jeolojiye rağmen topraklarõmõzõn yeterince
arandõğõ söylenemez. Örneğin yurdumuzun linyit içermesi jeolojik yönden mümkün
olabilecek Tersiyer yaşlõ formasyonlarõn kapladõğõ çok geniş alanlarõn ancak kabaca
yarõsõndan az bir kesiminin kömür aramalarõ yönünden detay etüdü tamamlanabilmiştir.
Diğer taraftan, Jeolojik olarak varlõğõ saptanmõş metalojenik kuşaklarõn prospeksiyonunun
tamamlandõğõ söylenemez. Endüstriyel hammaddeler yönünden de aynõ görüşü belirtmek
mümkündür. Hatta, önemli metalojenik bölgelerdeki aktif olarak işletilmekte olan maden
yataklarõnõn devamlarõ da uygun arama ve inceleme yöntemleri kullanõlarak yeterince
araştõrõlmamõş, yayõlõm sõnõrlarõ çizilememiş, dolayõsõyla rezervi güvenilir rakamlarla ifade
edilebilecek şekilde belirlenememiş, bazõ oluşumlarõn ise madencilik yönünden gerekli
tamamlayõcõ etüdleri (jeoteknik, hidrojeolojik etüdler gibi) yapõlamamõş veya
tamamlanamamõştõr. Bu yaklaşõmlar çerçevesinde devletin maden arama sürecindeki riskin bir
bölümünü üzerine alarak ve çağdaş aramacõlõktaki yüksek teknolojiyi ve yoğun sermaye
gerektiren çalõşmalarõn bir kesimini yürüterek sektöre destek olmasõ, madencilik sektörünün
sağlõklõ gelişimi açõsõndan gereklidir. Böylece, aynõ zamanda, anayasaya göre kamunun malõ
olan madenlerin korunmasõnõ sağlamak üzere cevher gövdesinin tam anlamõyla ortaya
konulmasõ, bütün jeolojik özellikleri ile belirlenmesi ve oluşumlarõn en zengin kõsmõnõn kâr
amacõyla öncelikle alõnõp düşük tenörlü cevherin yerinde bõrakõlarak israf edilmemesi de
sağlanmõş olacaktõr.
Genel olarak ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen arama çalõşmasõ yeryüzünde görülen
bir cevher mostrasõnõn yayõlõmõnõ incelemekten ve belirlemekten ibaret olan endüktif
prospeksiyon yöntemi ile olmuştur. Kolayca bulunabilen ve işletilebilen, genellikle iyi
kaliteli, yüksek tenörlü olan bu tip maden yataklarõ giderek azaldõğõndan, günümüzde artõk
yeryüzünde mostra vermeyen , gömülü veya örtülü cevherleşmelerin daha karmaşõk ve
modern teknik donanõmlarla desteklenen bir çağdaş maden arama metodu olan dedüktif
prospeksiyon yöntemi ile aranmasõ hedeflenmelidir.
Maden yataklarõ ile ilgili veriler çoğu zaman işletme projesini yapabilecek nicelik ve
nitelikten yoksundur. Bu da yatağõn özelliklerine uygun gerçekçi projelerin hazõrlanmasõna
imkan vermemektedir. İşletme aşamasõnda sõkça ortaya çõkan öngörülemeyen durumlar,
zaman, emek ve kaynak kaybõna neden olmaktadõr. Bir maden yatağõ ile ilgili bilinmeyenlerin
tamamõnõn sadece arama aşamasõnda yapõlan jeolojik ve sondajlõ etüdlerle ortaya konmasõ da
mümkün değildir. Maden aramacõlõğõnõn sorunlarõndan önemli bir diğeri de kavramõn, yanlõş
bir biçimde, sadece madenin ilk kez bulunmasõna yönelik etkinlikler olarak kullanõlmasõdõr.

22

http://ekutup.dpt.gov.tr/madencil/oik536.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Madencilik, aramadan işletmeye bir bütündür. Modern madencilikte arama ve işletme
çalõşmalarõ üst üste çakõşmakta ve her zaman birbirinin içine girmektedir. Fakat ülkemizde ne
kamu sektörü ne de özel sektör, madencilik çalõşmalarõnda, bu gerekliliği dikkate
almamaktadõr. Oysa, işletme aşamasõnda da etüd ve arama faaliyetlerinin aksatõlmadan
sürdürülebilmesi gerekmektedir. Maden işletmeciliği dinamik bir yapõya sahiptir. Maden
yatağõnõn ekonomik olarak işletilebilmesini sağlayan yeterli miktar ve nitelikteki cevherin
bulunmasõndan sonraki arama çalõşmalarõ “maden yatağõnõn geliştirilmesi” olarak adlandõrõlõr.
Ayrõca, işletme faaliyetleri sõrasõnda, gerek yeraltõ ve gerekse açõk işletmelerde maden yatağõ
ile ilgili jeolojik verilerin ortaya konmasõ, haritalanmasõ, yorumlanmasõ sadece işletilen
maden için değil gelecekte aynõ sahada değerlendirilmesi mümkün olabilecek başka madenler
içinde vazgeçilmez bilgiler sağlayacaktõr.
İşletme dönemindeki arama çalõşmalarõnõn bir başka amacõ da işletme sõrasõnda çõkabilecek ve
önceden kestirilemeyen sorunlarõn ve olumsuzluklarõn zamanõnda görülmesi ve önlemlerinin
alõnmasõdõr. İşletme sõrasõnda her kazõlan yer cevherleşme ile ilgili anlamlõ jeoloji bilgilerinin
çõkabileceği bir mostradõr. Bu bilgiler genellikle bir sonraki kazõ işlemi ile tahrip olmakta
veya üzerleri örtülerek kaybolmaktadõr. Bu nedenle maden işletmesi ilerledikçe ortaya çõkan
yeni bulgular bilimsel olarak tesbit edildikten sonra üretime geçilmelidir. Böylece cevherin
geometrisi sürekli olarak denetlenir. Üretim çalõşmalarõnõn sona ermesinden sonra, maden
tasfiye edilmeden önce, jeolojik etüdlere bir süre daha devam edilerek işletilen cevherin
dõşõnda bir başka cevher gövdesinin daha var olup olmamasõnõn bilinmesini veya gözden
kaçmõş bir gövde parçasõnõn kalma olasõlõğõnõn araştõrõlmasõnõ sağlayacaktõr.
Ülkemizde koordineli bir maden arama politikasõ olmadõğõndan yapõlan prospeksiyon
çalõşmalarõ yetersiz, süreksiz ve buna bağlõ olarak da detay arama faaliyetleri o nispette
sağlõksõzdõr. Aramalarõn en son bilimsel gelişmeleri kapsayan ileri teknolojiye dayanan araçgereç ve anlayõşa dayalõ modern yöntemlerle yapõlmamasõ ve devamlõlõk arzetmemesi
nedeniyle maden aramacõlõğõnda bir kültür eksikliği yaşanõr duruma gelinmiş ve sonuçta
sektör sahipsiz, teşviksiz bir halde kendi haline bõrakõlmõştõr.
Madencilik faaliyetlerinin izlenip denetlenmesi ile görevli olan Maden İşleri Genel
Müdürlüğü bugüne kadar gerekli ve yeterli kadro ve örgüt yapõsõna kavuşturulmadõğõ için
görev ve sorumluluklarõnõ yerine getirememekte, özel sektör madencisinin gerek arama
gerekse işletme aşamasõnda, 3213 Sayõlõ Maden Kanunu ile belirlenen yükümlülüklerini
yerine getirip getirmediğini denetleyememektedir.
Özel sektörün maden aramacõlõğõna ilgi göstermemesi sektörün bir başka sorunudur. Yerli
madencilik şirketleri, yeni bir maden yatağõ arama çalõşmalarõnõ çoğu kez gereksiz harcamalar
olarak kabul etmektedirler; yörede yaşayanlar veya MTA tarafõndan bulunan bir maden
yatağõnõ işletmeye almayõ, bu yatağõn rezervini geliştirmeyi tercih etmektedirler. Genelde,
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madencilik faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin büyük bölümü yeniden madencilik
sektörüne yatõrõm biçiminde dönmesi yerine, riski düşük ve daha kârlõ başka sektörlere
kaydõrõlmaktadõr. Sermayenin madenciliğe çekilebilmesi için, başta aramacõlõk olmak üzere
sektöre yapõlacak yatõrõmlar için teşvik ve vergi iyileştirmesi tedbirlerine öncelik ve önem
verilmelidir. Dünyanõn birçok ülkesinde olduğu gibi, arama dönemindeki harcamalara vergi
muafiyeti getirilerek risk düşürülmelidir. Madenciliğe verilen krediler uzun vadeli ve düşük
faizli olmalõ, geri ödemeler maden ancak ticari olarak kâra geçtikten sonra başlamalõdõr.
Maden arama çalõşmalarõnõn yürütülmesi için laboratuvarda, arazide, maden işletmesinde ve
yönetim kademesinde görev alacak üst düzeyde uzmanlaşmõş elemanlara gereksinim vardõr.
Maden, jeoloji, jeofizik eğitimi, teori ve pratiği birleştiren ve sektörün gereksinimlerini göz
önünde tutan bir üniversite eğitimi ile sağlanmalõdõr. Madencilik çalõşmalarõnda ihtiyaç
duyulan ara kademe kadrolar için yeterli sayõda ve nitelikte teknisyen yetiştirmeye öncelik
verilmelidir.
Kõsaca ifade etmek gerekirse Anadolu maden yataklarõ açõsõndan ümitli bir bölgedir. Önemli
ve çok sayõda metalojenik bölgeye sahip ülkemizde maden aramalarõnõn yeterli yaygõnlõkta
olmadõğõ ve çok sõnõrlõ kaldõğõ düşünülürse, henüz keşfedilmemiş önemli bir maden
potansiyeli ümit edilebilir. Bu nedenle, Türkiye’de madenciliğin arama ve işletme
aşamalarõnda, gerek yerli ve gerekse yabancõ sermayenin desteklenmesi ve Maden
Kanunu’nda, uygulamalarda görülen aksaklõklarõ giderecek değişikliklerin yapõlmasõ
zorunludur.
2.3. Sonuç ve Öneriler
- Türkiye’nin AB’ne tam üyeliği yurdun doğal kaynaklarõnõn modern jeoloji, jeofizik ve
jeokimyasal yöntemlerle aranmasõ, yeni kaynaklarõn bulunarak rezervlerinin belirlenmesi,
bilinen kaynaklarõn potansiyellerine ileri teknoloji ile yapõlacak etüdlerle ilave kaynaklarõn
eklenmesi, bilinen madencilik varlõğõnõn rezervlerine kesinlik kazandõrõlmasõ, teknolojik
maden araştõrma ve işletmeciliğinde topluluk kaynaklarõnõn kullanõlmasõnõn sağlanmasõ
yönünden önem arzetmektedir.
- Ayrõca, AB’ne katõlmanõn madencilik sektöründe modern teknolojilerin kullanõlmasõ ve
verimliliğin arttõrõlmasõ yoluyla üretim maliyetlerinin düşürülmesine yol açacak olan ve
dolayõsõyla, dünya madencilik sektörü ile rekabete girebilmek için yerine getirilmesi gerekli
yükümlülükleri beraberinde getirmesi, madencilik sektörümüze yeni bir güç ve cephe
kazandõracaktõr. Bu nedenle, AB’deki madencilik sektörünü düzenleyen mevzuatõn ayrõntõlõ
olarak incelenmesi ve Türkiye’deki madencilik sektörünün bu mevzuata intibakõnõn
sağlanabilmesini mümkün kõlacak çalõşmalara beklenilmeksizin başlanmasõ gerekmektedir.
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- Türk Madencilik sektörünün arama ve işletme alanõnda teknoloji ve finansman açõsõndan
eksikliğini gidermek için yabancõ sermayenin ülkemize davet edilmesi, yabancõ sermayeli
firmalarla ortaklõklara gidilmesi madencilik sektörünün gelişmesine katkõda bulunacağõ gibi,
sektör için önemli bir sorun olan pazarlama problemini de bir ölçüde çözümlemiş olacaktõr.
Burada yapõlacak en önemli iş, yabancõ sermaye ile ilgili engellerin kaldõrõlmasõ ve yabancõ
sermaye sahipleri ile yapõlacak anlaşmalarõn titiz bir şekilde kontrol ve takip edilmesi
suretiyle teknoloji ve sermayenin Türkiye’ye ülke menfaatleri paralelinde girmesinin temin
edilmesidir.
- Madencilik sektörünün maden arama faaliyetlerinden üretime kadar uzanan çalõşmalarõnda
ihtiyaç duyduğu madencilik politikalarõnõ oluşturmak, gerekli her türlü koordinasyonu
gerçekleştirmek ve engelleri aşmak için yaptõrõm gücü olan, en üst düzeyde bir otoriteyi
sağlamak ihtiyacõnõ karşõlamak amacõyla bir Madencilik Bakanlõğõnõn kurulmasõ lüzumlu
görülmektedir.
- Maden arama ve incelemeleri ile görevli bir kamu kurumu olan MTA, kuruluş kanunu,
planlama, örgütlenme, eleman politikasõ, kuruluş içi ve dõşõ koordinasyon ve mali kaynaklar
yönünden yeniden büyüteç altõna alõnarak, madencilik sektörüne teknik düzeyde en yüksek
katkõyõ sağlayacak biçimde irdelenmeli, başka bir anlatõmla Kurum, bu çalõşmalar için gerekli
bilimsel alt yapõnõn oluşturulmasõ, maden yataklarõmõzla ilgili temel jeolojik problemlerimizin
çözümü, arama faaliyetlerinin yeni tekniklerle yapõlmasõ, maden yataklarõnõn işletilmesi
yönünde teknolojik araştõrmalarõn gerçekleştirilmesi, sektöre deneyimli eleman yetiştirilmesi
ve teknik danõşmanlõk hizmetlerinin verilmesi alanlarõnda yeniden organize edilmesi amacõyla
çağdaş maden arama kuruluşlarõnõn gerektirdiği yapõya kavuşacak biçimde reorganize
edilmelidir. Bu çerçevede, gerek maden arama çalõşmalarõnõn gerekse laboratuvar
hizmetlerinin yerine getirilmesinde, günümüzdeki teknolojiye uyumlu teknik ve yöntemlerle
araç, gereç ve malzemenin kullanõlmasõ temin ve tercih edilmelidir.
- Yeniden yapõlanmasõ sürecinde MTA’nõn tadili önerilen kuruluş kanununa, Fransa’nõn
BRGM kurumunda uygulandõğõ gibi, maden arama ve işletme amacõyla, yerli ve yabancõ
kamu ve özel sektör kuruluşlarla ortaklõk kurabilme imkanõ sağlayacak hükümler
getirilmelidir. Kâr amacõ güden bu ortaklõklardan temin edilecek mali olanaklardan maden
arama çalõşmalarõnõn finansmanõnõn kõsmen veya tamamen karşõlanmasõ sağlanmalõdõr.
- Maden İşleri Genel Müdürlüğünün maden arama dönemi faaliyetlerinin daha ciddi ve
sağlõklõ bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesinin fiilen yapõlmasõnõ sağlamak için güçlü ve
etkin bir örgüt yapõsõna kavuşturulmasõ amacõyla gerekli yasal düzenlemeler yapõlmalõ, bu
Genel Müdürlüğün teşkilat şemasõ, maden arama ve işletme faaliyetinde bulunan kurumlarõn
yapõlarõ ve fonksiyonlarõ õşõğõnda, yeniden ele alõnmalõ, gerekli ve yeterli bir kadro, araç ve
gereç ile modern bir örgüt yapõsõna kavuşturulmalõdõr.
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- 3213 Sayõlõ Maden Kanunu’nun, uygulanmasõnda karşõlaşõlan güçlükleri aşmak, atõl hale
gelmiş maden arama ruhsatlarõnõn iptalini sağlayarak bu ruhsatlarõn kapsamasõ muhtemel
maden oluşumlarõnõ, yeni atõlõmlarõ teminen madencilik sektörüne arzetmek, arama ve
işletmelerin, koşullarõ yasal olarak belirlenmiş nitelikte ve imkana sahip özel sektör
madencileri tarafõndan çağdaş maden arama ve inceleme yöntemlerinin uygulanmasõnõ teşvik
edecek hükümler taşõyacak şekilde ele alõnmasõ gerekir. Bu kapsamda yeni hazõrlanacak
kanun, madencilik sektörüne bir bütünlük kazandõrmalõ, tüm doğal kaynaklarõn aynõ mevzuata
tabi olmasõnõ sağlamalõ, aramalarõn madenin bitirilip maden sahasõnõn terk edilmesine kadar
sürdürülmesini sağlayacak tedbirleri içermelidir.
- 23.6.1997 tarihinde yürürlüğe giren ÇED yönetmeliğine göre arama ruhsatlõ sahalar için
olumlu ÇED belgesi alma zorunluluğu vardõr. Yaklaşõk üç yõldan beri uygulanmakta olan
ÇED prosedürü çoğu kez bir formalite ve madencilikte arama aşamasõndan üretim sürecine
geçiş izni için yararõ tartõşmalõ bir bürokratik prosedür olarak görülmektedir. Kamu ve özel
sektörü maden arama aşamasõnda, olumsuz yönde etkileyerek caydõrõcõ rol oynayan söz
konusu yönetmeliğin revize edilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Madenciliği ülke
kalkõnmasõnõn lokomotifi olarak kabul eden ABD, Avustralya ve Kanada gibi ülkelerde
olduğu gibi, madencilik sektörüne özgü bu sektör lehine uygulanabilir hükümler içeren bir
ÇED formatõ haline getirilmesi zorunludur.
- Maden aramacõlõğõnõ su kaynaklarõna yakõn alanlarda ve havzalarda yasaklayan Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği ile 2560 sayõlõ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Kuruluş ve Görevleri Hakkõndaki bir ek madde ile yurt çapõnda genelleştirilen Kanun’un ve
bu kanunun uygulanmasõna dair yönetmeliklerin yeniden düzenlenerek, su havzalarõ içindeki
ve su havzalarõ yakõnõndaki madenlerin en uygun çağdaş yöntemlerle aranarak ülke
ekonomisine kazandõrõlmasõnõ sağlayan hükümler getirilmelidir.
-Türkiye’de maden aramacõlõğõna özel sektör tarafõndan yeterli yatõrõm yapõlmamaktadõr.
Buna neden arama faaliyetlerinin riskli olmasõ, yoğun sermayeye ihtiyaç göstermesi ve uzun
vadede sonuç vermesidir. Bu olumsuzluğun kaldõrõlabilmesi ve iç ve dõş sermayenin sektöre
girmesi için, maden arama faaliyetlerine dönük alt yapõnõn hazõrlanmasõnõn devletin görevi
olduğu kabul edilmeli, bunun yanõsõra özel sektörün arama faaliyetlerine girmesi
desteklenmelidir. Bu çerçevede, maden arama harcamalarõna vergi indirimi, madenciliğe özgü
vergi tarifeleri getirilmeli ve maden arama faaliyetlerinde AR-GE çalõşmalarõ
özendirilmelidir.
- Enerji sektöründe dõşa bağõmlõlõğõn azaltõlmasõ, enerji gereksiniminin sürekli ve güvenilir bir
şekilde, nüfus artõşõnõn, sanayileşmenin ve hayat standardõnõn giderek yükselmesine paralel
olarak karşõlanmasõ gerekmektedir. Bu amaçla kurulmasõ gerekli linyite dayalõ termik
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santrallerini yakõt yönünden besleyecek yeni yataklarõn bulunmasõnõ teminen özellikle
dedüktif prospeksiyon yöntemiyle uygulanacak kömür arama çalõşmalarõna başlanmalõdõr.
- Sanayi kuruluşlarõnõn gereksinme duyduğu madenler için makro düzeyde master arama
projelerinin geliştirilmesi, bu projelerde belirlenen hammaddelere yönelik aramalarõn
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla MTA’nõn bünyesinde ilgili kurumlardan temin
edilecek uzmanlardan oluşacak başta kömür ve demir olmak üzere madencilik sektörü ve ülke
ekonomisi için en çok gereksinim duyulacak cevherlerden her biri için ayrõ ayrõ çalõşma
gruplarõ kurulmalõdõr. Bu çalõşma gruplarõnca uygulanacak dedüktif maden prospeksiyonu
çerçevesinde aranan hammaddelerle ilgili olarak TKİ, TTK, DSİ, Eti Holding AŞ, KBİ, TDÇİ
ve TPAO gibi muhtelif kuruluşlarca yapõlmõş jeolojik etüd ve haritalarõn incelenmesi ve
kompilasyonu ile bu kuruluşlarõn değişik amaçlarla yapmõş olduklarõ sondajlarõn stamplarõnõn
ayrõntõlõ bir incelemeye tabi tutulmasõ sonucu saptanan programlar uyarõnca arama
çalõşmalarõna yeni bir ivme kazandõrõlmalõdõr.
- MTA tarafõndan hõzlõ teknolojik gelişmeler nedeniyle ön plana çõkan yeni hammadde
kaynaklarõnõn aranmasõna önem verilmelidir.
- MTA tarafõndan geniş alanlarõ kapsayan maden arama çalõşmalarõ, iştikşaf sondajlarõ
sahanõn ruhsatõnõn kime ait olduğuna bakõlmaksõzõn yapõlmalõ ve elde edilen sonuçlar,
devletin madencilik sektörüne sağlamasõ gerekli olan bir alt yapõ hizmeti olarak kamuya ve
özel sektör madencilerine açõk olmalõdõr.
- Ruhsatlõ sahalardaki maden yataklarõnõn detay etüdü, istikşaf ve rezerv sondajlarõ, koşullarõ
MTA ve madenciler arasõnda aktedilecek sözleşmelerle belirlenecek ücretli işler veya
imzalanacak tip mukavele yöntemi ile yapõlmasõ sürdürülmelidir.
- Maden işletmeciliği ile görevli KİT’lere ait ruhsat sahalarõnõn maden arama çalõşmalarõ, kõsa
zamanda sonuca ulaşõlmasõ için, MTA’ca yapõlmalõ, KİT’lerin bünyesinde yer alan arama
birimleri ise işletme sõrasõndaki, arama ve araştõrma faaliyetini, gerekiyorsa MTA destekli
olarak, yürütülmelidir.
- Maden Arama politikalarõ çerçevesinde aranacak madenin cinsi ile ilgili belirli zaman
dilimlerindeki öncelikler, ilgili kurumlar ve özel sektörün katõlacağõ ve MTA tarafõndan
koordine edilecek bir çalõşma grubunca belirlenmelidir.

3. MADEN MEVZUATI
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Birçok sektörde olmayan kendine özgü yapõsõ, özellikleri ve sorunlarõ nedeniyle madencilik
sektörünü etkileyen unsurlarõn başõnda mevzuat gelmektedir.
Kural olarak, belli bir konuda yürürlükte bulunan yasalar ve buna bağlõ olarak çõkartõlmõş
diğer mevzuat (tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge vb.), o konuda faaliyet gösterenlerin
uyacaklarõ kurallar bütününü belirleyerek bir ana çerçeve çizer. Bazõ kanunlar (Orman
Kanunu, Turizm Kanunu vb.) ve bunlara dayalõ olarak çõkartõlmõş olan tüzük, yönetmelik,
genelge ve tebliğler böyle bir mevzuat bütünlüğünü anlattõğõndan hem yöneticilerin hemde
vatandaşlarõn uyacaklarõ kurallarõ başka bir kaynağa gerek kalmadan açõklar.
Oysa, madencilik sektöründe derli-toplu bir kaynak birlikteliği/bütünselliği bulunmamaktadõr.
Ayrõca, madencilik faaliyetleri ülkenin her tarafõnda yapõlabildiğinden kendi mevzuatõnõn
yanõnda diğer bakanlõklarõn tabi olduğu mevzuata da uymak zorundadõr. Bu durumun, nazari
tetkik ile ilgili değerlendirmede ve uygulamada bir çok sorun yarattõğõ bilinmektedir. Bu
nedenle, ülkemizde üzerinde en çok durulmasõ gereken hususlardan birisi de bu konudaki
mevzuat ve yetki karmaşasõnõn ortadan kaldõrõlmasõdõr. Bunun yanõnda madencilik sektörünü
olumsuz etkileyen diğer bir husus, çok sayõda bakanlõk ile ilişkiye girme zorunluluğu ve
bakanlõklar arasõnda bir koordinasyon olmaksõzõn yeni mevzuatõn uygulamaya sokulmasõnõn
yarattõğõ çözümsüzlüklerdir.
Detaylõ bir araştõrma yapõlmadan çõkarõlan madenciliği etkileyecek kanun, yönetmelik ve
tebliğler; sektörü rahatlatmak yerine mevzuat karmaşasõna ve koordinasyon sõkõntõsõna
sokmuştur. Sektörde sorun teşkil eden genel amaçlõ hükümler, madenin yapõsõ, özelliği ve
ülke ekonomisine kattõğõ katma değer göz önüne alõnarak yeniden düzenlenmelidir.
3.1. MEVCUT DURUM
3.1.1. Anayasa
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasõnõn “Ekonomik Hükümler” başlõğõ altõndaki ikinci
bölümünde, altõ ana konunun düzenlemesine yer verilmiştir.
Bunlarda birincisi 166. Madde “Planlama”, üçüncüsü ise 168. Madde “Tabii servetlerin ve
kaynaklarõn aranmasõ ve işletilmesi” esaslarõdõr.
Planlama ile ilgili olarak 166 ncõ Maddede “……. ülke kaynaklarõnõn döküm ve
değerlendirmesini yaparak verimli şekilde kullanõlmasõnõ planlamak, bu amaçla gerekli
teşkilatõ kurmak devletin görevidir…” denilmiştir.
Anayasanõn 168 inci maddesinde ise, “Tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve
tasarrufu altõndadõr. Bunlarõn aranmasõ ve işletilmesi hakkõ devlete aittir. Devlet bu hakkõnõ
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belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağõn arama
ve işletilmesinin, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve
tüzel kişilerin uymasõ gereken şartlar ve Devletçe yapõlacak gözetim, denetim usul ve esaslarõ
ve müeyyideler kanunda gösterilir.” denilmektedir.
Bu maddenin uygulanmasõ ile ilgili bir çalõşma yapan, Anayasa hukukçularõ Prof. Dr.
Erdoğan Teziç ve Prof. Dr. Necmi Yüzbaşõoğlu şu görüşte birleşmişlerdir:
“Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak, Anayasa’nõn 168 inci maddesi, 3213 sayõlõ Maden
Kanunu ve Maden Kanununun Uygulanmasõna Dair yönetmelikte “özgün bir hukuki rejim”
öngörülmüştür. Gayri Sõhhi Müesseseler Yönetmeliği, Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliği gibi yürütme ve idarenin yaptõğõ işlemlerle, madenleri arama, işletme şartlarõ,
devletin gözetim, denetim ve esaslarõ ile yaptõrõmlar öngören düzenlemeler, Anayasa’ya ve
3213 sayõlõ Maden Kanunu’na aykõrõdõr.”
Oysa, günümüzde mevzuat açõsõndan, madenciliğin önündeki engellemelerin çoğu, 3213
sayõlõ Maden Kanunu ve bu kanunun uygulanmasõna dair yönetmelik dõşõndaki
düzenlemelerden kaynaklanmaktadõr.
3.1.2. MADENCİLİĞE MÜDAHALE EDEN KANUNLAR VE BU KANUNLARIN
UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKLER
3.1.2.1. Taşocaklarõ Nizamnamesi
3213 sayõlõ Maden Kanunu’na tabi madenler ve tuz dõşõndaki hammaddeler Taşocaklarõ
Nizamnamesi ile yürütülmektedir. 1901 (1317) yõlõnda yürürlüğe giren 605 sayõlõ bu
nizamname, bazõ maddelerinde yapõlan değişikliklerle yürürlüktedir. Mermer sahalarõnõn
hemen tamamõ, 1985 yõlõnõn ortalarõna kadar bu mevzuat ile yürütülmüştür.
Taşocaklarõ Nizamnamesine göre ruhsat almadan önce ondokuz (19) kuruluştan görüş
alõnmaktadõr. Bu durum, zaman kaybõnõ, koordinasyonsuzluğu ve maddi külfeti beraberinde
getirmektedir.
Bu nizamnameye göre ruhsatlar 3-5 yõl süreli olarak verilmektedir. Bu bir avantaj olarak
değerlendirilerek hemen işletmeye geçilebilir gibi gözüküyorsa da her zaman mümkün
olmamakta ve süre kõsa zamanda dolarak yatõrõmcõyõ devamlõ formalitelerle uğraştõrmaktadõr.
Nizamnameye göre bazõ tabii kaynaklarõn ruhsatlarõnõ vermekle görevlendirilen İl Özel
İdarelerinin yeterli alt yapõ ve teknik personele sahip olmamasõ nedeniyle yatõrõmcõlar, maden
ocaklarõna büyük yatõrõmlar yapmaktan kaçõnmõş, buna bağlõ olarak da entegre mermer
işletme tesisleri zamanõnda ve yeterli sayõda kurulamamõştõr. Bu da ülkemizin daha fazla
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mermer üretimi ve ihracatõ yapmasõnda bir gecikmeye neden olmuştur. Diğer taraftan bu
nizamname ile maden kanununa tabi madenler arasõndaki sõnõrõn jeolojik olarak kesin bir
şekilde ayrõlamamasõ bazen iki bakanlõk arasõnda sorunlar yaşanmasõna neden olmaktadõr.
Ruhsatõn uzatõmõ, ilgili mevzuata göre mümkün olsa bile her zaman gerçekleşmemektedir. İl
özel idarelerince rezerve, ocağõn bulunduğu yerin konumuna ve ocakta patlatma vb.
yapõlmasõna bağlõ olarak bazen ruhsat uzatõmõ yapõlmamaktadõr.
Günümüzde taşocaklarõnõn çoğu, hacim, tonaj ve değer bazõnda çok büyük boyutlara
ulaşmõştõr. Esas itibariyle bu madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü taşocaklarõndaki üretim,
mühendis denetiminin dõşõnda güvenlik açõsõndan da çok tehlikeli şartlar altõnda
gerçekleştirilmekte ve bu husus çevre açõsõndan çeşitli sorunlar yaratmaktadõr.
3.1.2.2. 3213 Sayõlõ Maden Kanunu
3213 Sayõlõ Maden Kanunu’nun sektör açõsõndan olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadõr.
Olumsuz yönleri aşağõda özetlenmektedir:
Bazõ endüstriyel hammaddeler (kalker, tras vb.) kapsam dõşõnda kaldõğõ için bunlarõn
değerlendirilmesi ve ruhsatlandõrõlmasõ ile ilgili sorunlar yaşanmaktadõr.
Kanunun 2 inci maddesindeki tasnifin hem teknik ve bilimsel yönden doğru olmamasõ hem de
yoruma açõk olabilecek ibareler içermesi, özellikle mermer, dolomit-kalsit-mermer, yapõ
taşlarõ- mermer, kuvars kumu, kil (bentonit, illit, sepiyolit-lületaşõ vb.), zeolit-tras-çimento
hammaddelerinin kanunda belirtilen kriterlerinde ve kapsamlarõndaki belirsizlik, sektörde
pekçok sorunun yaşanmasõna neden olmaktadõr. Buna bağlõ olarak da hem yatõrõmcõ hem de
ilgili genel müdürlük uygulamada sorunlarla karşõlaşmaktadõr. Bu sorunlarõnõn bazõlarõnõn
çözümü için 3382 sayõlõ kanunla yapõlan değişiklik de istenilen sonucu sağlamamõştõr. Ayrõca,
işletmeye geçmek için alõnmasõ gerekli izinlerin ruhsat sahibine bõrakõlmõş olmasõ da bir
dezavantaj olarak değerlendirilmektedir.
Mer’i 3213 sayõlõ Maden Kanunu madenciye yardõmcõ olmaktan çok ruhsat iptalleri ile
madenciyi sürekli tehdit eder bir uygulama içerisindedir.
Diğer taraftan, mermer dõşõndaki bazõ madenlerde geniş alanlarõn kapatõlabilmesi, sahanõn
uzun süre atõl kalmasõ ve tekel konumu yaratabilmesi madenci açõsõndan caydõrõcõ rol
oynamaktadõr.
Kanunun, ağõr vergi yükünü öngörmesi ve işletme ruhsatõnõn akabinde de fiilen altõ ay içinde
işletmeye geçmesini şart görmesi yatõrõmcõ açõsõndan olumsuz sonuçlar doğurmaktadõr.
Ayrõca, uygulamada karşõlaşõlan sorunlara mer’i mevzuatla cevap verememektedir. Başka bir
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deyişle, bu kanun ve yönetmeliğin sürdürülebilir kalkõnma çerçevesinde güncelleştirilmesi
gerekmektedir.
Kanunun özetlenen olumsuz başlõklarõnõn yanõnda olumlu olarak değerlendirilicek yönleri de
vardõr. Sektör bu kanunla getirilen beyan usulu ile bir ivme kazanarak alõnan ruhsat sayõsõnda
ve işletmeye geçmede artõş sağlanmõştõr.
Özellikle mermer, bu kanunla yasal bir güvenceye kavuşurken, işletme süresinin uzun ve
tekrar uzatõlabilir olmasõ da ruhsat sayõsõnda artõş sağlamõştõr.
3.1.2.3. 2863 Sayõlõ Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanunu
Kanun, 2 inci, 3 üncü, 4 üncü, 6 õncõ, 9 uncu, 23 üncü ve 58 inci maddelerinden kaynaklanan
ve Maden Kanunu ile çelişen hükümleri nedeniyle sektörde olumsuz bir etki yaratmaktadõr.
Kültür ve Tabiat Varlõklarõnõ Koruma Kanunu, son yõllarda madencilik sektörünü olumsuz
yönde etkileyen mevzuatõn başõnda gelmektedir. Mer’i 3213 sayõlõ Maden Kanunu’nda
“beyan usulüne” göre işlem yapõlmasõ istendiğinden ruhsat verildikten ve yatõrõmcõ
çalõşmalarõna başladõktan sonra, bu kanunun ilgili hükmü gereği oluşturulan kurullar, önceden
herhangi bir inceleme ve araştõrma yapmaksõzõn tek taraflõ olarak değişik adlar altõnda ruhsat
sahalarõna da tekabül eden yerleri “sit alanõ” ilan etmektedir.
Kurulun aldõğõ bu kararla ruhsatlarõn iptal edilmesi, işletmenin durdurulmasõ ve işletme
alanõnõn en kõsa zamanda õslah edilmesi istenmektedir. Bu hususlar, Maden Kanunu
hükümlerine ters düştüğünden birçok sorun doğmasõna neden olmaktadõr. Sektöre ve ülke
ekonomisine müdahale anlamõna gelebilecek bu uygulamayla da sektör olumsuz yönde
etkilenmektedir.
9 uncu maddede öngörülen hükümle tüm faaliyetler kültür ve tabiat varlõklarõna fiziki
müdahale sayõlarak yasaklanmaktadõr. Öyle ki; tek bir tarihsel ağacõn ve anõtõn bulunduğu bir
yerde sondaj dahi yapõlamamaktadõr.
Kültürel SİT, tarihi SİT ve arkeolojik SİT dõşõnda kalan diğer SİT alanlarõnõn “doğal SİT” adõ
altõnda ilan edilmesi ve bu alanlarõn da genelde madenlere tekabül etmesi sektörü zor
durumda bõrakmaktadõr. Özellikle Doğal SİT olarak ilan edilen alanlarõn yeterince
araştõrõlmadan ve sadece iki-üç meslek disiplini ile karara bağlanmasõ, geniş alanlarõ
kapsamasõ ve geriye dönük olarak işlem tesis edilmesinin istenmesi yatõrõmcõ üzerinde
caydõrõcõ rol oynamaktadõr.
3.1.2.4. 6831 Sayõlõ Orman Kanunu
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1956 yõlõnda çõkarõlan 6831 sayõlõ Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikleri zaman zaman
değişmesine rağmen, bugüne kadar madenciliği ilgilendiren hükümlerde sektör lehine bir
düzenleme yapõlmamõştõr. 7.2.1988 tarih ve 19718 sayõlõ “Arazi Tahsisleri ve Verilecek
İzinlere Ait Yönetmelik”te maden sahalarõ ile ilgili sorunlarõn azaltõlmasõ beklenirken, 6831
sayõlõ kanunun yine aynõ maddelerine (16 õncõ, 17 inci, 18 inci ve 115 inci maddeleri)
istinaden 5.4.1995 tarih ve 22249 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanan “Orman Arazilerinin
Tahsisi Hakkõnda Yönetmelik”le bu sorunlar daha da artmõştõr. Bu durum madencilik
sektörünün gelişmesine ciddi bir engel teşkil etmeye devam etmektedir.
3213 sayõlõ Maden Kanununun 7 nci maddesinde madencilik faaliyetlerinin yasaklandõğõ
yerlerle, izin alõnmasõ gereken haller belirtilmiştir. Bu kapsamda, orman ağaçlandõrma
alanlarõnda faaliyette bulunulmasõ izne tabi tutulmuştur. Bundan amaç, izin verme
koşullarõnõn belirlenmesi ve bu koşullara uyulup uyulmadõğõnõn denetlenebilmesidir. Ancak,
son zamanlarda yürürlüğe sokulan bazõ yönetmeliklerle madencilik faaliyetleri durdurulma
noktasõna gelmiştir.
17.08.1984 tarih ve 18402 sayõlõ. R.G.’de yayõmlanan, Muhafaza Ormanlarõnõn Ayrõlmasõ ve
İdaresi Hakkõndaki yönetmeliğin 19 uncu maddesinde, bu bölgelerde (muhafaza ormanõ
alanlarõnda) maden arama ve işletme ruhsatnamesi verilemeyeceği hükme bağlanmõşõr.
3.1.2.5. 4342 Sayõlõ Mera Kanunu
Bu kanun ve uygulanmasõna dair yönetmelik, icracõ bakanlõklar açõsõndan kolay
uygulanamayacak bazõ hükümler getirmiştir.
Kanun, maden sektörüne büyük çapta kõsõtlama getirmiştir. Bu nedenle, çok kõsa bir süre
içinde Kanunun 4 üncü maddesinin 3 üncü fõkrasõ değiştirilerek “Mera, yaylak ve kõşlaklar;
özel mülkiyete geçirilemezler, amacõ dõşõnda kullanõlamaz (maden ve petrol arama faaliyetleri
hariç)” düzeltilmiştir.
Ancak, beş ay sonra çõkarõlan uygulama yönetmeliğinde, tüm uyarõlara rağmen sektörün
önünü açacak hükümler ekletilememiştir. Yönetmeliğin 8 inci maddesinde, maden işletme
talebi ile tahsis amacõnõn değiştirilmesi hükümleri yer almaktadõr. Bu düzenlemenin
uygulamada bazõ sorunlara neden olacağõ düşünülmektedir.
Böylece kanunda yapõlan olumlu bir değişiklik, ilgili yönetmelik hükümleri ile ortadan
kaldõrõlmõş olmaktadõr.
Diğer taraftan, kanunun ilgili “Mera Fonu” yönetmeliğinde de madenciden belli bir fon payõ
alõnmasõ öngörülmektedir. Bu da madenci üzerinde mevzuattan kaynaklanan zaman kaybõ
yanõnda maddi bir külfet de getirerek sektörde olumsuz rol oynamaktadõr.
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3.1.2.6. 3573 Sayõlõ Zeytinciliğin Islahõ ve Yabanilerinin Aşõlattõrõlmasõ Hakkõnda
Kanunun Bazõ Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Yürürlükten Kaldõrõlmasõ Hakkõnda
Kanun (4086 Sayõlõ Kanun)
4086 sayõlõ bu kanun, 26.01.1939 tarihli 3573 sayõlõ kanunun bazõ maddelerini değiştiren, bazõ
hükümlerini yürürlükten kaldõran ve bazõ ek maddeler öngören 08.03.1995 tarihli bir
kanundur.
Kanunun sektörü ilgilendiren 20 inci maddesinin 1 inci fõkrasõnda, “Zeytinlik sahalarõ içinde
ve en az üç (3) kilometre mesafede zeytinyağõ fabrikasõ hariç zeytinliklerin vegetatif ve
generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atõk bõrakan, toz ve duman çõkaran tesis yapõlamaz
ve işletilemez. Bu alanda yapõlacak zeytinyağõ fabrikalarõ ile küçük ölçekli tarõmsal sanayi
işletmeleri yapõmõ ve işletilmesi Tarõm ve Köy İşleri Bakanlõğõnõn iznine bağlõdõr”
denilmektedir.
Bu fõkrayla sektöre getirilen yasaklamanõn kriterleri/limitleri olmadõğõ için hatalõ olduğu
düşünülmektedir. Toz, duman ve kimyevi atõk ibarelerinin ölçülebilir, kabul edilebilir alt ve
üst değerleri olmadõğõ gibi “tesis”e yüklenen kapsam ve anlamda da bir kesinlik
bulunmamaktadõr.
3.1.2.7. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Mevzuatõ
Maliye Bakanlõğõnõn (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) “Devlete Ait Taşõnmaz Mal Satõşõ,
Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gari Aynõ Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği”
değişik sektörlerde tartõşõlõrken, bu yönetmelikte değişiklik yapõlmasõ hakkõndaki
yönetmeliğin 07.08.1994 tarih ve 22014 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanarak yürürlüğe
girdiği 25.01.1995 tarihli 202 sõra nolu Milli Emlak Genel Tebliği ile bu tartõşma daha da
artmõştõr. Sözü edilen yönetmelik değişikliği ile kira işlemleri ile ilgili uygulamadaki
aksaklõklarõn giderilmesi daha da güçleşmiştir. İlgili genel müdürlük tarafõndan daha önce
çõkarõlmõş olan 178 nolu Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 20.08.1993 tarih ve 516
sayõlõ KHK’ya dayanak yapõlarak yayõmlanmõş olan 05.10.1993 ve 25.01.1995 tarihli genelge
ve tebliğlerden sektör olumsuz etkilenmiştir. 178 sayõlõ KHK’nin (22.06.1994 tarihli Resmi
Gazetede yayõmlanan 543 sayõlõ KHK) değişik 13 üncü maddesi (b) fõkrasõyla, “Devletin özel
mülkiyetindeki taşõnmaz mallarõn satõşõ, kiraya verilmesi, trampasõ ve mülkiyetin gayri hak
tesisi, devletin hüküm ve tasarrufu altõndaki yerlerin gerekli görülen hallerde kiraya verilmesi,
mülkiyetin gayri aynõ hak tesisi ormanlar ve devletin hüküm ve tasarrufu altõndaki diğer
yerler ile devletin özel mülkiyetindeki yerlerde bulunan su ürünleri üretim yerleri, kaynak
sularõ ve taş, kum, çakõl ve toprak ocaklarõnõn kiraya verilmesi işlemlerini yapmak” hükmü
getirilerek bu gibi yerleri kiraya verme yetkisi Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bõrakõlmõştõr.
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Maliye Bakanlõğõnõn (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafõndan, arazide faaliyette bulunan
veya bulunduran Bakanlõklarõn görüşü alõnmadan yürürlüğe konulan bu yönetmeliklerin
sektöre hem maddi bir külfet hem de bürokratik engelleri beraberinde getirmesi nedeniyle
sektör olumsuz yönde etkilenmektedir.
3.1.2.8. 2560 Sayõlõ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri Hakkõnda Kanun
Kanunun 20 inci maddesinde “kanalizasyon şebekesine verilmesi sakõncalõ maddeler ile içme
suyu alõnan havzalarõn korunmasõ için gereken tedbir ve düzenlemeler Genel Müdürlükçe
hazõrlanacak bir yönetmelikle belirlenir” hükmü yer almaktadõr.
Bu hüküm, doğru ve yerinde bir düzenlenme olup diğer yasal haklarõ ortadan kaldõrõcõ
olmayan, koruyucu düzenleme ve tedbirler alõnmasõnõ öngörmektedir. Oysa yönetmelik,
dayandõğõ kanun maddesiyle çelişmektedir. Kanun, düzenlemeyi “içme suyu” ile sõnõrlamõştõr.
Yönetmelikle getirilen “kullanma suyu” konuyu sõnõrsõz anlamda genişletmiş ve amacõn
dõşõna çõkarmõştõr. Bu kadar genişletilmiş bir alanda, yine kanunda verilmeyen, dayanağõ
olmayan yetkilerle madencilik faaliyetlerine yasaklama getirmektedir.
Diğer taraftan kanunun bu maddesi dayanak gösterilerek Ek Madde-5’e göre yürürlüğe giren
“Büyükşehir Havza Koruma Yönetmelikleri”, Çevre Bakanlõğõ’nõn Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinin 16 ncõ, 17 nci, 18 inci, 19 uncu ve 20 inci maddelerinde öngörülen mutlak,
kõsa, orta ve uzun mesafeli koruma mesafelerini aynen benimseyerek havzalarda madencilik
faaliyetleri hem geriye dönük hem de gelecekte yapõlamaz hale getirmiştir.
3.1.2.9. Toprak İle İlgili Mevcut ve Tasarõ Halindeki Mevzuat
Arazi kullanõmõ, toprak koruma ve toprak kirliliğinin önlenmesiyle ilgili olarak henüz tasarõ
taslağõ halindeki kanun ve yönetmelik çõkarma girişimleri devam etmektedir. Bu taslaklardan,
“Arazi Kullanõmõ ve Toprak Koruma Kanunu Tasarõsõ” Devlet Bakanlõğõnca (Köy İşleri
Genel Müdürlüğü), “Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ise 2872 Sayõlõ Çevre Kanunu
dayanak gösterilerek Çevre Bakanlõğõnca çõkarõlmak istenmektedir.
Alõcõ bir ortam olarak toprak ile ilgili yürürlükteki mevzuat ile (Mera Kanunu ve İlgili
Yönetmeliği, Tarõm Topraklarõnõn Tarõm Dõşõ Gaye ile Kullanõlmasõna Dair Yönetmelikler)
henüz tasarõ halindeki bu mevzuatõn, mümkünse tek mevzuat ve tek bir Bakanlõk çatõsõ
altõnda toplanmasõ gerektiği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnca ilgili bakanlõklara
bildirilmiştir.
Toprak ile ilgili mevcut mevzuatõn getirdiği sorunlarõn yanõnda, tasarõ halindeki söz konusu
bu mevzuat da sektörü olumsuz yönde etkileyecektir. Ön izin, faaliyet öncesi toprak kullanõm
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projesi, uygun görüş alma gibi hükümler içeren Kanun Taslağõna genel olarak bakõldõğõnda
olumlu mütalaa edilmesi mümkün görünmemektedir. Mevcut haliyle kanunlaşmasõ halinde
sektörün önünde aşõlmasõ zor olan önemli bir engel daha çõkmõş olacaktõr.
Toprak ile ilgili diğer mer’i yasalarda olduğu gibi, bu taslaklarda da madencilik faaliyetleri
kõsõtlanmõş olup bu tür düzenlemelerin, Anayasa ve Maden Kanunu açõsõndan yeniden gözden
geçirilmesi gerekmektedir.
3.1.2.10. 3078 Sayõlõ Tuz Kanunu
Tuz, mer’i maden kanununun sanayi madenlerini düzenleyen 2 inci maddesi kapsamõnda bir
maden (endüstriyel hammadde) dir. Geçmişte tekel maddesi sayõlarak ayrõ bir kanuna tabi
tutulmuştur. Tekelciliğin işlevini yitirmesi ve özelleştirilmelerin tartõşõldõğõ günümüzde tuzun
da ayrõ mevzuatla yürütülmesi bazõ tuz yataklarõnõn teknik ve bilimsel yöntemlerle
aranamamasõnõ da gündeme getirmiştir. Yeraltõ kaynaklarõnõn tek mevzuat çatõsõ altõnda
yürütülmesi görüşü çerçevesinde, bu konuda değişiklik yapõlmasõnõn uygun olacağõ
düşünülmektedir.
Nitekim “sanayi madenleri” başlõklõ III numaralõ bendinde yer alan “tuz kanununun
hükümleri mahfuzdur” ibaresi madde metninden çõkarõlarak tuzun da maden kanununun 2 inci
maddesi kapsamõna alõnmasõ ile ilgili kanun teklifi değerlendirilme aşamasõndadõr. Hükümet
görüşüne esas olacak uygun görüşün oluşturulmasõndan sonra değişik yorum ve
değerlendirmelere konu olan tuz ile ilgili sorunun giderilebilmesi mümkün olabilecektir.
3.1.2.11. Diğer Mevzuat
2873 sayõlõ Milli Parklar ve Av-yaban Hayatõ Kanunu, 2634 sayõlõ Turizm Teşvik Kanunu,
Bayõndõrlõk ve İskan Bakanlõğõ 3621 sayõlõ Kõyõ Kanunu, Sağlõk Bakanlõğõ 1593 sayõlõ Umumi
Hõfzõsaha Kanunu ile bunlarõn uygulanmasõna dair yönetmelikler ile Çalõşma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlõğõ İş ve İşçi Sağlõğõ ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerden kaynaklanan
sorunlar da sektörü zaman zaman olumsuz yönde etkilemektedir.
3.2. ULAŞILMAK İSTENEN AMAÇLAR
3213 sayõlõ Maden Kanununun hazõrlanmasõndaki genel gerekçe; 6309 sayõlõ yasanõn yarattõğõ
aksaklõklarõ gidermek, madenciyi gereksiz formalitelerden arõndõrmak, madencilik sektörünü
teknik ve ekonomik açõdan güçlendirmek olarak o zaman ki yasa taslağõnda açõklanmõştõr.
Yasanõn yürürlüğe girmesinden bugüne kadar ise gerekçede belirtilen amaçlarõn ve yararlarõn
yeterince sağlanamadõğõ görülmüştür.
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Ülke kalkõnmasõnõn temel taşlarõndan birisi olan madenciliğin sorunlarõna kalõcõ çözümler
getirilmesi, ülkemizin ekonomik gelişimi açõsõndan büyük bir önem taşõmaktadõr. Bunun da
yolu ülkemizin içinde bulunduğu mevzuat karmaşasõ, karõşõk onay, izin, denetim uygulamasõ
ile yetki ve sorumluluk halkalarõnõn yeterince ve kesin olarak belirlenememiş olmasõndan
kaynaklanan sorunlarõn giderilmesinden geçmektedir.
Bu sorunlarõn giderilebilmesi için, maden mevzuatõ daha dinamik hale getirilmeli diğer mer’i
ve daha sonra yürürlüğe girecek mevzuatõn da madenciliğin yapõsõ ve kendine özgü özellikleri
gözönüne alõnarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Kõsacasõ, madenciliğin mevzuatõ odak
kabul edilerek ülkedeki diğer mevzuatõn bununla uyumlu hale getirilmesi, sektörün ülke
ekonomisindeki yeri ve önemi ile ülkemizin maden potansiyelinden yararlanõlmasõ açõsõndan
önem arz etmektedir. Bu husus, Anayasa tarafõndan “özgün bir hukuki rejim” öngörülen
madencilik sektörünün geleceğinin de teminatõdõr.
3.3. ÖNGÖRÜLEN AMAÇLARA ULAŞILABİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKLİ
YASAL VE KURUMSAL DÜZENLEMELER VE UYGULANACAK POLİTİKALAR
Anayasamõzõn 168 inci maddesine göre, madencilik alanõnda yapõlacak herhangi bir yatõrõmõn
Maden Kanunu bünyesinde yer almasõ bir zorunluluktur. Madencilik bilim ve tekniği de bunu
gerektirmektedir. Zira, Anayasa sektörün yapõsõ ve özelliklerini göz önünde bulundurarak
“özgün bir hukuki rejim” öngörmüştür. 3213 sayõlõ Maden Kanunu da buna uyumlu olarak
düzenlenmiş olup, özel bir kanun niteliğindedir. Dolayõsõyla yukarõda özetlenen diğer mer’i
mevzuatõn sektörün faaliyetlerini engelleyen tüm hükümleri Anayasaya ve 3213 sayõlõ Maden
Kanunu’na aykõrõdõr. Bu husus, ilgili anayasa otoritelerince de tespit edilmiş olup, yeniden bir
çalõşma ile düzenlemeyi gerektirmektedir.
Sektör bahse konu olan mevzuat nedeniyle önemli ölçüde dinamizmini kaybetmiş,
milyonlarca tonluk maden rezervi atõl vaziyette beklerken, fizibilitesi tamamlanmõş projeler
tõkanma noktasõna gelmiş, işletmeye bu nedenle geçemeyen projeler nedeniyle ülke,
sanayisine ve ekonomisine sağlanacak katma değerden mahrum kalmõştõr.
Kõsacasõ, sektör, mevzuat karmaşasõ, zorluğu ve koordinasyon sõkõntõsõ içindedir. Buna bağlõ
olarak da ruhsat, izin, onay, teşvik vb. belirsizliği yaşanmaktadõr. Bu sorunlarõn giderilmesi
için ilgili merciler düzeyinde girişimler sürdürülmelidir.
Türk madenciliğini içinde bulunduğu sõkõntõdan kurtarmanõn ilk adõmõ olarak, bütün
madencilik sektörünü bünyesinde toplayacak ve resmi/özel kuruluşlar arasõndaki
koordinasyonu sağlayacak bir Madencilik Bakanlõğõnõn kurulmasõ gelmektedir.
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Madenciliği engelleyen tüm mevzuatõn yeniden taranarak, amaç ve uygulamalarõ tek tek
irdelenmelidir. Bunun için Başbakanlõkta veya ilgili bakanlõkta bir çalõşma grubu
oluşturularak sektör ile ilgili uygulanabilir bir mevzuat birliği saptanmalõdõr.
Ülke ve toplumun geleceği açõsõndan zorunlu bulunacak tedbir ve düzenlemeler, Maden
Kanunu bünyesine alõnmalõ, bunun dõşõnda kalan hükümler de yürürlükten kaldõrõlmalõdõr.
İlgili resmi ve özel şirket, kurum ve kuruluşlar, madencilik faaliyetleri yönünden ortaya
çõkabilecek sorunlarõnõ, önlem bazõnda Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile birlikte çözümleme
hususunda girişimde bulunmalõdõr.
3.3.1. 3213 Sayõlõ Maden Kanunu
Madenlerin aranmasõ ve işletilmesinde, değişik kurum ve kuruluşlar ile maden ruhsat
sahiplerinin ilişkileri ve bundan doğacak müeyyideler Maden Kanunu kapsamõnda
düzenlenmelidir.
Madenlerin aranmasõna yönelik ruhsatlarõn verilmesinde bazõ teknik yeterlilikler, işletilmesi
safhasõnda ise hem teknik hem de mali yeterlilik aranmalõdõr. Kanunun yürürlüğe girmesinden
sonra yürürlüğe giren diğer bakanlõklarõn mevzuatõndan kaynaklanan sorunlar gözönünde
bulundurularak daha dinamik ve günün koşullarõna daha iyi cevap verebilecek bir düzenleme
yapõlmalõdõr. Tuz ve taş ocaklarõna tabi olan tuz (halit), tuğla-kiremit kili, tras, kalker ve diğer
hammaddeler maden kanununun kapsamõna alõnarak madencilik faaliyetlerinin tek mevzuat
çatõsõ altõnda yürütülmesi sağlanmalõdõr.
3.3.2. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Mevzuatõ
Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafõndan alõnan “arazi kirasõ” uygulamasõnõn özellikle
madencilik sektörü yönünden taşõdõğõ pek çok külfet nedeniyle ve halen verilen vergilerin
yüksekliği gözönüne alõnarak sektörün muaf tutulmasõ yönünde ilgili Bakanlõk düzeyinde
girişimler başlatõlmalõdõr.
3.3.3. Zeytinciliğin Islahõ Kanunu
4086 Sayõlõ kanunun kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesiyle zeytinlik sahalarda madencilik
faaliyetlerinin durdurulduğu dikkate alõnarak, deşarj limiti öngörmeyen ve bilimsel bir nitelik
taşõmayan ifadeler yeniden düzenlenmeli ve maden mevzuatõna uygun hale getirilmelidir.
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3.3.4. Su Havzalarõ Koruma Yönetmelikleri
2560 sayõlõ Kanunun uygulanmasõna dair Büyükşehir Havza Yönetmelikleri’nin icracõ
Bakanlõklarõn görüşü alõnmadan ve maden sektörü gibi ruhsata dayalõ, yeri değiştirilemez
faaliyetleri yürütmek zorunda olan yatõrõmcõlarõn ve ilgili Bakanlõğõn uygun görüşü
doğrultusunda yeniden yönetmelik düzenlemeleri hususunda ilgili merciler arasõnda sürekli
bir iletişim kurulmalõdõr. Bu yönetmeliklerdeki Maden Kanunu’na aykõrõ ve madencilik
faaliyetlerini engelleyici hükümlerin kaldõrõlmasõ ve bu yönetmeliklerin yeniden
düzenlenmesi gerekmektedir.
3.3.5. Toprak Mevzuatõ
Toprak ile ilgili mer’i mevzuat ile tasarõ halindeki diğer mevzuatõn mümkün olduğu nisbette
bir Bakanlõkta (veya iki bakanlõkta) toplanmasõ ve bu konunun uygulamada getireceği
sorunlarõn önemine binaen ilgili merciler düzeyinde girişimler acilen başlatõlmalõdõr.
3.3.6. 2863 Sayõlõ Kültür ve Tabiat Kanunlarõnõ Koruma Kanunu
Oluşturulan kurullar tarafõndan değişik adlar altõnda “Sit Alanõ” olarak ilan edilen yerlere
tekabül eden ruhsatlarda faaliyet yapõlamaz halde olduğundan bilimsel bir temele
dayanmayan bu karardan önce ilgili Bakanlõklarõn temsilcilerinden oluşan bir karma heyet
marifetiyle mahallinde yapõlacak tetkikten sonra madenlerin varlõğõ ve konumuna göre
koordinat bazõnda ilan edilerek ruhsatlarõn iptali istenmemelidir. Bu konuda ilgili Bakanlõklar
arasõnda gerekli koordinasyon sağlanmalõdõr.

38

http://ekutup.dpt.gov.tr/madencil/oik536.pdf

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu

4. MADENCİLİK VE ÇEVRE
Madenciliğin, ülkelerin kalkõnmasõnda önemli bir paya sahip olduğu bilinmektedir.
Dolayõsõyla, madencilik faaliyetlerinin en etkin bir biçimde gerçekleştirilmesi ülke ekonomisi
açõsõndan önem arz etmektedir.
Bilindiği üzere sektörlerin kendine özgü özellikleri bulunmaktadõr. Ancak, madencilik sektörü
bütün diğer sektörlerden ayrõ bir önem ve karakteristiğe sahiptir. Madenler, yenilenemeyen
hammadde kaynaklarõ olup yeryüzüne eşit dağõlmamõştõr. Dolayõsõyla, bulunduklarõ yerde
işetilmek zorundadõrlar. Madenlerin milli gelire katkõsõ kõsa vadede görülebilmekte ve kalõcõ
bir nitelik arzetmektedir. Madencilik sektörü istihdam ağõrlõklõ bir sanayi dalõ olup bu yönüyle
yerel bazda kalkõnma ve kõsmen de olsa işsizliği giderme özelliği taşõmaktadõr.
Madencilikte hammadde çõkarõlan alanõn (ocak), stok sahasõnõn, zenginleştirme tesisinin ve
atõk havuzunun, teknik, ekonomik ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi nedenlerle bir bütünlük
içinde inşa edilmesi gerekir. Bu özellik, yani hammaddenin çõktõğõ yerde tesislerinin
kurulmasõ mecburiyeti madencilik sektörüne özgü bir özelliktir.
4.1. MADENCİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA
İnsanlõğõn ihtiyaçlarõnõn ve beklentilerinin karşõlanmasõ, kalkõnma politikalarõnõn başta gelen
amaçlarõndandõr. Madencilik ürünleri olmaksõzõn ihtiyaçlarõn giderilmesi mümkün değildir.
Temel ihtiyaçlarõ karşõlamak önemli oranda madencilikte yeterli büyümeye ulaşmaya bağlõdõr.
Tükenebilir maden cevherinin işletilmesi sõrasõnda elde edilen gelirle kalõcõ ve sürekli bir
kalkõnma sağlamak mümkün olmaktadõr. Ayrõca, üretilen metallerin geri döndürülerek
kullanõmõ da bir süreklilik içermektedir.
Çevreyi koruma yanõnda, ekonomik ve sosyal dengenin sürekliliği de esastõr.Bunun için de
şimdiki ve gelecek kuşaklarõn korunmuş, çevre- ekonomi- doğal kaynak dengesi gözetilmiş,
sağlõklõ bir çevrede yaşamasõnõ güvence altõna alan, çevre ile uyumlu bir kalkõnmanõn
sürdürülmesi gerekir.
Madenlerin doğada milyonlarca yõl süren bir zaman dilimi içinde doğal olarak ve jeolojik
şartlarõn uygun olduğu ortamlarda sõnõrlõ miktarda oluşabildiği dikkate alõndõğõnda,
madenlerin bulunabildiği yerlerde çevre-ekonomi dengesini gözeterek kullanõlmasõnõn
zorunlu olduğu açõkça ortaya çõkmaktadõr.
Aynõ zamanda madencilikte kullanõlan alanlarõn rehabilite edilerek ekosisteme kazandõrõlmasõ,
sektörde bertaraf ve arõtma teknolojilerinin gelişmesi madenciliğin “sürdürülebilir kalkõnma”
prensiplerine uygun bir faaliyet dalõ olmasõnõ sağlamaktadõr.
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4.2. MADENCİLİK VE ATIKLAR
Madencilik, ön araştõrma ve işletme yatõrõmõ yüksek ve yatõrõmõn geri kazanõlmasõ projenin
niteliklerine bağlõ olarak uzun süreli olabilen bir sektördür. Madencilik atõklarõnõn özel atõk
sõnõfõna alõnmasõ ve kendine has özelliklerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. ABD’de
maden atõklarõ özel atõklar olarak mütalaa edilmekte ve depolanmasõ ile ilgili olarak ayrõ bir
yönetmelik bulunmaktadõr. Madencilik atõklarõnõ genelde iki bölümde toplayabiliriz:
Dekapaj artõklarõ
Zenginleştirme artõklarõ
Doğada kayaçta hapsedilmiş bir biçimde düşük konsantrasyonlarda bulunan ağõr metal ve
elementler çõkarõldõktan ve cevher zenginleştirme proseslerine girdikten sonra az da olsa
kimyasal açõdan hareketli hale gelebilmektedir. Ancak bu hareketliliği geliştirilmiş özel
yöntemlerle sõnõrlõ seviyede tutmak mümkün olabilmektedir.
Her maden atõğõnõn farklõ niteliklerde olduğu bilinmektedir. Atõk yönetiminin yapõlabilmesi
için, atõğõn, yerin ve diğer etkili koşullarõn özelliklerine göre gerekli tedbirlerin alõnmasõ
gereklidir. İyi bir atõk yönetimi ile toksik malzeme ve proses kalõntõlarõ gibi istenmeyen
materyaller izole edilebilir, uzaklaştõrõlabilir veya gömülebilir. Ya da uygun şekilde uzun
zamanlõ stabilite sağlayacak tarzda mevzuata uygun şekilde bertaraf edilebilir.
ÖNERİ:
Yukarda sayõlan nedenlerle madencilik atõklarõnõn, genel atõk bertaraf anlayõşõ (bütün atõklar
için tek reçete) içinde değerlendirilmesi yerine, faaliyete konu olan madenin özelliklerine
bağlõ olarak o atõğa özgü çevresel tedbirlerin getirilmesi anlayõşõ ile ele alõnmasõ
gerekmektedir.
4.3. MADENCİLİK VE SU HAVZALARI
Madencilik faaliyetlerinin bulunduğu konuma bağlõ olarak çevresel açõdan bazõ olumsuz etki
ve sonuçlarõ olabilir ve bunlar asla göz ardõ edilmemelidir. Bu bağlamda, madencilik
faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini gideren ya da minimuma indiren önlemler
alõnmalõ ve hak sahiplerine uygulanabilir nitelikte sorumluluklar yüklenmelidir.
Madencilik faaliyetlerinin madenlerin bulunduğu yerde gerçekleştirilmesi zorunluluğu, yer
seçme alternatifi olmadõğõ göz ardõ edilerek, bu faaliyetlere sulak alanlar, koruma alanlarõ özel
koruma bölgeleri gibi yerlerde tamamen kõsõtlama ve yasaklama getirilmiştir. Ülkemizin
coğrafi, topoğrafik, jeolojik yapõsõ, akarsu, gölet, baraj ve yer altõ sularõmõzõn özellikleri
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dikkate alõndõğõnda, koruma alanlarõ ve su toplama havzalarõnõn oldukça geniş alanlar
kapsadõğõ, neredeyse ülke topraklarõnõn tamamõnda etkili olduğu görülmektedir.
Madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çõkabilecek sorunlarõ, Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) sürecinde önceden belirlemek mümkündür. ÇED sürecinde yapõlacak belirlemelerden
sonra faaliyetin su havzasõnda kirlilik yaratõp yaratmayacağõna, kirlilik yaratacaksa bunun
alõnacak tedbirlerle bertaraf edilip edilmeyeceğinin ayrõntõlõ bir şekilde incelenmesi
gerekmektedir.
Çevresel etkiyi en aza indirmek amacõyla ÇED sürecinde;
Atõk karakteristikleri,
Alõcõ ortamõn (su) özellikleri,
Emisyon değerleri ve rehabilitasyon yöntemi dikkate alõnarak madencilik faaliyetlerinin bu
değerlerle uyum içinde yapõlmasõ için, önlemler alõnmasõ mümkündür.
ÖNERİ:
Bu gerekçelerden dolayõ, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 16, 17, 18, 19, 20. maddeleri
ile 2560 Sayõlõ İstanbul Kanalizasyon ve Su İdaresi Genel Müdürlüğü kuruluş ve görevleri
hakkõndaki kanun ve kanunun uygulanmasõna dair Büyükşehir Havza Koruma
Yönetmeliklerinin madencilik faaliyetlerine kõsõtlama ve yasaklama getirmeyecek şekilde
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
4.4. MADENCİLİK VE DİĞER MEVZUAT
Yürürlükte olan mevzuatõn uygulanmasõnda pek çok problemle karşõlaşõlmõştõr. Bunlarõn
başõnda;
Mevzuatõn tüm sektörleri, bazõ sektörlerin yapõsõ ve spesifik özellikleri dikkate almadan aynõ
kriter ve formatlara tabi tutmasõ,
Mevzuatõn uygulamasõndaki formalitelerin çokluğu ve bir çok bürokratik engeli beraberinde
getirmesi,
Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Koruma Alanlarõ, Sulak Alanlar, Hassas Bölgeler gibi yerlerde
faaliyetin türü gözetilmeksizin ve konuyla ilgili Bakanlõklarõn görüşü alõnmaksõzõn yasak ve
kõsõtlamalar konulmasõ,
gelmektedir.
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ÖNERİ:
Yukarõda açõklanan nedenlerle hem çevrenin korunmasõ hem de madenciliğin daha rantabl
yapõlabilmesini sağlamak için, başta sektörün gelişmesini engelleyen mevzuatõn günün
şartlarõna göre yeniden düzenlenmesi zorunludur.
4086 Sayõlõ Zeytincilik Kanunu: Sözkonusu kanunda belirtilen toz değerleri için bir kriter
konmalõ, yürürlükte bulunan Hava Kalitesi Kontrol Yönetmeliğine göre kriterler getirilerek
günün şartlarõna göre yeniden değerlendirilmelidir.
4342 Sayõlõ Mera Kanunu : İşletme ruhsatõ alõndõktan sonra tahsis amacõ değiştirilmeli,
işletme ruhsatõ öncesinde Mera Kanunu uygulanmamalõdõr.
2863 Sayõlõ Tabiat ve Kültür Varlõklarõnõ Koruma Kanunu: Sözkonusu kanunda doğal sit
alanlarõnõn geniş yer kaplamasõ, bu alanlarõn bilimsel ve teknik esaslar çerçevesinde ilan
edilmemesi, çok geniş alanlarõ tamamen madenciliğe kapalõ hale getirmiştir. Sözkonusu
hükümlerin yeniden gözden geçirilerek ilgili Bakanlõklarõn da katõlõmõ ile oluşturulacak bir
heyet marifeti ile “doğal sit” alanlarõ ilan edilmelidir.
ÇED Yönetmeliği: Arama faaliyetlerinin yönetmelik kapsamõ dõşõnda bõrakõlmasõ ve ruhsat,
izin, onay gibi ön şartlarõn kaldõrõlmasõ hususunda ilgili Bakanlõk ile bir mutabakat
sağlanmalõdõr.

4.5. SONUÇ
Çevre stratejisi ve politikalarõnõn, kalkõnma faaliyetlerinin yoğunluk arz ettiği ülkemiz
koşullarõna uygun bir şekilde dinamik ve esnek bir yaklaşõmla belirlenmesi, Çevre Bakanlõğõ
ve bağlõ kuruluşlarõn planlayõcõ ve uygulayõcõ nitelikte olmak yerine, çevre konularõnda tespit
edilecek belirli ilke ve politikalarõn gerçekleştirilmesinde kamu ve özel kesim tarafõndan
yürütülecek uygulamalarda gözlem ve entegrasyonu sağlayõcõ bir koordinatör ve öncü rol
üstlenmesi daha gerçekçi ve yararlõ bir yaklaşõm olarak değerlendirilmektedir.
ÖNERİ:
Çevre Bakanlõğõ’nõn yasa, yönetmelik çõkarma, faaliyetleri izleme ve denetleme görevi
yanõnda diğer icracõ Bakanlõklara da ÇED Raporunda taahhüt edilen prosedürün uygulanmasõ
ve kontrolü görevi verilmelidir.
5. MADENCİLİKTE EĞİTİM
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Ülkemizde aramadan işletmeye, zenginleştirmeden işlemeye kadar uzanan tüm madencilikle
ilgili sorunlarõn gerçek çözümü, mesleğinde iyi yetişmiş usta, nezaretçi ve mühendislerle
bulunabilir.
Yeraltõ kaynaklarõnõn en iyi şekilde değerlendirilmesi, onlarõ arayõp bulan jeoloji ve jeofizik;
işleten maden ve petrol; zenginleştiren cevher hazõrlama mühendisleri ile, aynõ dallardaki
nezaretçi ve ustalarõn uyum içinde çalõşabilmeleri halinde sağlanabilir.
Bu raporda Türkiye’deki madencilik eğitiminde mevcut durum özetlenmiş, sorunlar
belirlenmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.
5.1. TÜRKİYE’DE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR
Bu bölümde usta, nezaretçi ve mühendis eğitiminde mevcut durum ve sorunlar ayrõ ayrõ
incelenmektedir.
5.1.1. USTA EĞİTİMİ
Madencilik faaliyetleri için usta yetiştirmede uygulanan yöntem çoğunlukla iş başõnda
eğitimdir. Bazõ işletmelerde meslek kurslarõ ile bu eğitim desteklenmektedir. Uygulama, daha
önce benzer yöntemle usta ehliyetini almõş elemanõn yanõna tertip edilen işçinin, çalõşõrken
stajõ izlemesi, nezaretçi ve mühendislerin denetimlerinde ustanõn varsa hatalõ çalõşmalarõnda
ikazlarõ ve teorik bilgi kazandõrmak için meslek kurslarõna alõnmalarõ şeklinde olmaktadõr.
Ancak henüz Türkiye’de meslek standartlarõ belirlenmediği ve eğitimde görev alan usta,
nezaretçi ve mühendisler, aynõ zamanda eğitimci olarak yetiştirilmedikleri için, bu yöntemle
yetiştirilip aynõ dalda usta ehliyeti verilen işçilerin kazandõklarõ bilgi ve becerilerinde
farklõlõklar olmaktadõr.
19.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3308 sayõlõ çõraklõk ve meslek eğitimi kanununda üç
yöntemle usta yetiştirilmesi öngörülmüştür. Bunlar; Çõraklõk eğitimi, Endüstri Meslek
Liselerinde eğitim ve Meslek kurslarõdõr. Çõraklõk eğitimi ve Endüstri Meslek Liselerinde
eğitim, 14-17 yaşlarõ arasõnda yapõlan eğitimdir. İlgili yasaya göre, 18 yaşõndan küçük
olanlarõn yeraltõnda çalõştõrõlamamasõ, açõk işletmelerin ise birinci derecede rizikolu işkolunda
bulunmasõ nedenleriyle madencilikte çõraklõk eğitimi veya endüstri meslek liselerinde eğitim
yoluyla usta yetiştirilmesi mümkün olamamaktadõr. Bu nedenle maden işletmelerinin usta
ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda en uygun yöntem yetişkinlere yönelik meslek kurslarõdõr. Ancak,
bu kurslarõn meslek standartlarõna dayalõ olarak hazõrlanan ve uzman eğitimcilerin görev
aldõğõ eğitim programlarõnda, sonunda sertifika verilecek şekilde düzenlenmesi
gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlõğõ, Çalõşma ve Sosyal güvenlik
Bakanlõğõ, Devlet Planlama Teşkilatõ Müsteşarlõğõ, Türk-İş, TOBB, TİSK, TESK Genel
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Başkanlõklarõ ile İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü arasõnda 17.09.1992 tarihinde
“Meslek Standartlarõ Milli Protokolü” imzalanmõştõr.
Bu protokolde idari bakõmdan özerk “Meslek Standartlarõ Kurumu” adõnõ taşõyacak ulusal bir
kuruluşun 1993 yõlõ sonuna kadar oluşturulmasõ için gerekli tedbirler alõnmasõ kararlaştõrõlmõş
ancak geçen süre içinde bu gerçekleştirilememiştir. Bu kurumun kuruluşunun hõzlandõrõlmasõ
ve ihtiyaca uygun çalõşma yapõlmasõnõ teminen tüm işçi çalõştõran kuruluşlar ve Mühendis
Odalarõ katkõ vermelidir.
5.1.2. NEZARETÇİ EĞİTİMİ
Nezaretçi eğitimi ile ilgili yasal düzenleme yoktur. Bu nedenle nezaretçiler genellikle iki
kaynaktan sağlanmaktadõr:
a- Başçavuş kurslarõ,
b- Meslek yüksek okullarõnda teknikerlik eğitimi.
Başçavuş kurslarõna, usta ünvanõnõ almõş ilkokul mezunlarõ kabul edilmekte olup, eğitim
süresi iki yõldõr. Bu şekilde yetişen başçavuşlar, zaman içinde ilave bir eğitim almaksõzõn ocak
şefliğine kadar yükselebilmekte, ancak temel eğitimleri ve madencilikle ilgili teorik bilgileri
bu görev için yeterli olmamaktadõr.
1974 yõlõnda, bir ön lisans kurumu olarak, Milli Eğitim Bakanlõğõna bağlõ meslek yüksek
okullarõ açõlmõştõr. 1982 yõlõnda üniversitelere bağlanan meslek yüksek okullarõ mezunlarõnõn,
ünvanlarõnõn ne olduğu ve hangi kademede görev yapacaklarõnõn belirlenememesi üzerine,
zamanla, lisans eğitimine açõk, ara kademe nezaretçi yetiştirilmesine yönelik tedbirler alõnmõş
ve 1992 yõlõnda mezunlarõna teknikerlik ünvanõ verilerek bu amaç yasallaşmõştõr.
Meslek Yüksek Okullarõnda Maden Bölümü ilk olarak Zonguldak’ta açõlmõş, zaman içinde
Edirne, Seydişehir, Malatya, Elazõğ (2), Balõkesir (2), Bilecik, Sivas (2) ve Niğde (2)’de
açõlarak sayõlarõ 13’e yükselmiştir. Son öğretim yõlõnda bu okullara toplam 520 öğrenci kabul
edilmiştir. Meslek yüksek okullarõnõn Makine, Elektrik ve İnşaat Bölümlerine, genelde
Endüstri Meslek Liselerinin ilgili bölüm mezunlarõ alõnmakta, dolayõsõyla bu bölümlerde
eğitilen teknikerler öncelikle o işin ustasõ olmaktadõr. Ancak, maden bölümlerine alõnan
öğrenciler çoğunlukla genel lise mezunlarõ olmakta, bu nedenle bunlarõn önceden kazanõlmõş
madencilikle ilgili bilgi ve becerileri bulunmamaktadõr. Çizelge 1’de verilen Maden Meslek
Yüksek okullarõndaki eğitim programlarõ incelendiğinde, eksik olan becerinin bu okullarda da
kazandõrõlamadõğõ, staj sürelerinin
6-24 hafta arasõnda olduğu görülmektedir. Bu nedenle
maden bölümü mezunu teknikerlerin organizasyondaki yeri bu güne kadar açõklõk
kazanmamõş, her işletmede farklõ uygulama yapõlmasõna neden olmuştur.
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Bu durumda, meslek yüksek okullarõnõn, endüstri meslek liseleri mezunlarõna ilaveten,
çõraklõk eğitimi ve meslek kurslarõnda yetişen ustalarõ da kabul edecek şekilde yeniden
yapõlandõrõlmalarõ sağlanmalõ ve teknikerliğin, nezaret kademesinde görev yapabilmek için
gerekli bir ünvan olduğunu belirten yasal düzenleme yapõlmalõdõr.

5.1.3. MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ
Bugün için üniversitelerde lisans eğitimi veya meslek yüksek okulu sonrasõ lisans tamamlama
eğitimi yoluyla mühendis yetiştirilmektedir. Çizelge-2-A ve Çizelge 2-B’den de
görülebileceği gibi 1998-1999 öğretim yõlõnda 15 üniversitede 883 öğrenci maden
mühendisliği, 20 üniversitede 1925 öğrenci jeoloji mühendisliği, 7 üniversitede 370 öğrenci
jeofizik mühendisliği ve 2 üniversitede 76 öğrenci petrol mühendisliği bölümlerine kabul
edilmiştir. Bu sayõlara ikili eğitim programlarõ dahildir. Şu anda öğrenci kabul etmekte olan
bölümlerin yarõsõndan çoğunda öğretim elemanõ ve laboratuvar olanaklarõ eksikliği vardõr.
Kadrosunu ve laboratuvarlarõnõ kurmuş bulunan bölümlerde ise öğrenci kontenjanlarõ iyi bir
eğitim verilmesini engelleyecek kadar yüksektir. Mezun olan mühendislerin işsizlik oranlarõ
ciddi boyutlara ulaşmõştõr. Gerekli önlem alõnmadõğõ taktirde istihdam imkanlarõnõn daha da
zorlaşacağõ tahmin edilmektedir.
Yõllardõr yeni bölümlerin açõlmamasõ, olanlarõn da sayõ ve kontenjanlarõnõn azaltõlmasõ çeşitli
platformlarda dile getirilmiş ise de, daha farklõ öncelikleri gözönüne alarak oluşturulan
hükümet politikalarõnda bunun tersine uygulamalar yer almõştõr. Bu durumda toplumdaki arz
ve talebin doğal bir dengeye gelmesini beklemenin ötesinde yapõlacak bir şey olmadõğõ
kanõsõna varõlmõştõr. Varolan koşullardaki problemlerin çözümü ve bu koşullarda daha iyi bir
mühendislik eğitimi sağlanabilmesi için düşünülen öneriler aşağõda verilmektedir.
Madencilik alanõndaki mühendislik bölümleri, üniversiteye girecek öğrencilerin genellikle alt
tercihleri arasõnda yer almaktadõr. Bunun yanõsõra, mezuniyet sonrasõ iş bulabilme
olanaklarõnõn çok az olmasõ, sektördeki en büyük işveren olan KİT’lerde eleman alõmõnda
bilgi ve becerinin ön planda olmamasõ, bu bölümlerde okuyan öğrencilerde motivasyon
eksikliği yaratmaktadõr.
Madencilik sektöründe kayda değer bir büyüme olmamasõna karşõn, ilgili mühendislik
bölümlerinde okuyan öğrenci sayõsõnõn artmasõ, yeterli sayõda staj yeri olmamasõ durumunu
ortaya çõkarmaktadõr. Kurumlar genel talebi karşõlamak için stajyer öğrenci kontenjanlarõnõ
şişirmek zorunda kalmaktadõr. Bu durum madencilik eğitimine katkõsõ tartõşõlõr hale gelmiş
olan staj kalitesi daha da düşmesine yol açmaktadõr.
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Stajyer öğrenci kabul eden kurumlarõn çoğu kendilerini stajyer öğrencilerin kalacak yeri ve
iaşelerini temin etmekle sorumlu görmekte, öğrencilerin stajõn gerektirdiği pratik eğitimi
yeterince alõp almadõklarõ ile gerektiğince ilgilenememektedirler. Oysa ilerde ilgili
mühendisler olarak kurumlarõnda görev alabilecek bu kişilerin iyi eğitilmesi üniversitelerin
sorumluluğu olduğu kadar, kurumlarõn da yararõna olacaktõr. Bu nedenle staj çalõşmasõnõn
üniversite-sanayi diyaloğu kurularak yeniden gözden geçirilmesi ve bu amaca yönelik olarak
1.6.1967 gün ve 12610 sayõlõ “Öğrencilerin Yapacağõ Staj Çalõşmalarõnõ Düzenleme
Yönetmeliği”nin günümüz şartlarõna uydurulmasõ gerekmektedir.
Bölümlere genel bütçeden ayrõlan kaynaklar yetersizdir. Yeni üniversite ve bölümlerin
açõlmasõ her bir bölüme düşen payõn daha da azalmasõna neden olmaktadõr. Gelişmiş
bölümlerin sanayi ile işbirliği yaparak belirli ölçüde mali kaynak üretmeleri mümkün
olabilmekteyse de, üniversite sanayi işbirliği yetersizdir.
Sanayiciler, üniversiteleri sorunlarõnõ anlamamakla ve arzu edilen kalitede proje üretmemekle
suçlarken, diğer taraftan üniversiteler özellikle KİT’ler için yapõlan projelerin yeterince
değerlendirilmeden raflara kaldõrõlmasõndan şikayetçidir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de bir yüksek lisans tezi veya doktora tezinin, sanayinin herhangi bir problemini
çözümlemeye yönelik olmasõ, hem yapõlan çalõşmanõn kalitesini ve uygulanabilirliğini
arttõracak, hem de yapõlan tez çalõşmasõna gerekli mali kaynak teminini sağlayacaktõr.
TÜBİTAK’õn son yõllarda sanayi destekli ve uygulamaya yönelik projelere öncelik vermesi
bu yönde atõlmõş önemli bir adõmdõr.
Sanayi-üniversite işbirliğinin sadece teknolojik projeler bazõnda düşünülmemesi
gerekmektedir. Karşõlõklõ bilgi alõşverişinin sağlanmasõ, endüstride belirli süre çalõşmõş
elemanlarõn bilgi düzeylerinin geliştirilmesi, üniversitenin laboratuvar ve diğer olanaklarõndan
endüstrinin faydalandõrõlmasõnõn sağlanmasõ potansiyel işbirliği alanlarõnõ kapsamaktadõr.
Gelişmekte olan üniversitelerin öğretim üyesi eksikliğini gidermek için yurt dõşõna doktora
eğitimi yapmak üzere eleman gönderilmektedir. Yurtdõşõna gönderilen bir doktora
öğrencisinin yõllõk maliyeti 1999 fiyatlarõ ile 2.4-2.5 milyar TL arasõnda değişmektedir. Her
ne kadar, gelişmiş ülkelerdeki eğitim kalitesi biliniyor ise de, ülkemizdeki gelişmiş
üniversitelerin de onlarõn düzeyinde yüksek lisans ve doktora eğitimi verebildikleri bir
gerçektir. Yurt dõşõna akmakta olan bu kaynaklarõn kendi üniversitelerimize çevrilmesi, hem
bu üniversitelerin laboratuvar ve diğer olanaklarõnõ gelişmiş ülke üniversitelerinin düzeyine
getirmesini sağlayacak, hem de daha kaliteli ve ülkemiz madenciliğinin problemlerini
çözmeye yönelik bilimsel ve teknolojik çalõşmalarõn yapõlmasõnõ sağlayacaktõr.
Gelişen teknolojiye paralel olarak lisans eğitimi düzeyinde madencilikle ilgili alanlarda
verilmesi gerekli bilginin kapsamõ da sürekli genişlemektedir. Belirli zaman kalõplarõ içerisine
sõnõrlandõrõlmõş mesleki dersler içinde yeni gelişmelerin öğrenciye aktarõlmasõ sorun
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olmaktadõr. Bu nedenle de, lisans seviyesinde, gelişmiş ülkelerdekine paralel olarak, bazõ yeni
mühendislik alanlarõnõn oluşturulmasõ gerekmektedir. Örneğin maden mühendisliği içinde yer
alan maden işletmeciliği ve cevher hazõrlama yakõn gelecekte ayrõ mühendislik bölümleri
olmaya adaydõr.
Madencilik sektörü diğer sektörlerle kõyaslandõğõnda iş güvenliği açõsõndan daha risklidir.
Alõnacak her mühendislik kararõnda bilginin olduğu kadar deneyiminde önemi vardõr. Ayrõca
herbir maden cinsinin olduğu gibi herbir maden işletmesinin de kendine özgü çalõşma yöntem
ve koşullarõ vardõr. Bu nedenle, madencilik alanõnda çalõşacak mühendislerin görev ve
sorumluluk verilmeden önce “stajyer mühendis” veya başka bir ünvan altõnda, çalõşmalarõ
kurum tarafõndan, görevlendirilecekleri işle ilgili pratik ağõrlõklõ bir eğitime tabi tutulmalarõ
zorunluluktur. Bu sürenin minimum ne kadar olmasõ gerektiği ve nasõl bir yöntemin
uygulanacağõ yasalarla belirlenmelidir.
Çok farklõ öğretim üyesi kadrosuna ve laboratuvar olanaklarõna sahip üniversitelerin dört
yõllõk öğretim programõnõ tamamlayan herkese mühendis diplomasõ verilmektedir. Bunlarõn
hepsinin madencilik gibi riskli bir alanda çalõşabilecek minimum bilgi düzeyine sahip olup
olmadõğõ tartõşõlabilir. Bu nedenle de mühendis diplomasõ almõş olanlarõn belirli bir standarda
getirilmesi için mezuniyet sonrasõ meslek odalarõ ve bağõmsõz kurumlarca düzenlenecek bir
takõm sertifika sõnavlarõna tabi tutulmalarõ ve bu sertifikalarõn belirli pozisyonlarda
görevlendirilebilmek için yasal zorunluluk olmasõ uygun olacaktõr. Ayrõca, kurum içi üst
kademeye atamalarda deneyimin yanõ sõra, bilgi ve beceriyi yansõtacak bazõ sertifikalarõn
gerekli olmasõ da madencilik alanõnda çalõşanlarõn sürekli olarak kendi bilgilerini
yenilemelerini sağlayacaktõr.
Değişik kuruluşlarda verilen mühendislik eğitimlerinin birbirlerine eşdeğer görülmeleri ve
aynõ adõ taşõyan iki mühendislik derecesinin denk sayõlabilmesi için mühendislerin görmeleri
gereken en az eğitimin belirlenmesi olarak tanõmlanan akreditasyonun uygulanmasõ
gereklidir.
5.2. ÖNERİLER
1- “Meslek Standartlarõ Kurumu”nun bir an önce oluşturulmasõ sağlanmalõdõr.
2- Hazõrlanacak meslek standartlarõna uygun eğitim programlarõnda belgeye dayalõ usta
eğitimine başlanõlmalõdõr.
3- Teknikerliğin nezaret kademesinde görev yapabilmek için gerekli bir ünvan olduğunu
belirten yasal düzenleme yapõlmalõdõr.
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4- Nezaretçi (tekniker) olarak yetiştirilecek elemanlarõn belge almõş ve belirli bir süre
deneyim kazanmõş ustalar arasõndan seçilmesi sağlanmalõdõr.
5- Usta-Tekniker-Mühendis geçişli eğitim, gelişmiş ülkelerdeki şekli ile ülkemizde de
uygulanmalõdõr.
6- Mühendislik eğitim programlarõ gözden geçirilmeli ve güncelleştirilmelidir. Programlarda
asgari birlik ve standart sağlanmalõdõr. Programlarõn oluşturulmasõnda sektörün gereksinimleri
ve beklentileri gözönüne alõnmalõdõr.
7- Üniversitelerin laboratuvar ve eğitim araç ve gereçlerinin günümüz teknolojisine uygun
olarak tamamlanmasõ sağlanmalõdõr.
8- Mühendislere mezuniyetten sonra, iş öncesi verilecek pratik eğitimin süre ve programõ ile
ilgili yasal düzenleme getirilmelidir.
9- Sanayi-üniversite işbirliğini çeşitli alanlarda daha da geliştirme olanaklarõ araştõrõlmalõdõr.
10- Yeni üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmede yurtdõşõ yerine gelişmiş üniversitelere
yönelinmeli ve bu amaçla kullanõlacak mali kaynaklar bu üniversitelere aktarõlmalõdõr.
11- Cevher hazõrlamanõn mineral mühendisliği adõ altõnda yeni bir mühendislik dalõ haline
getirilmesi araştõrõlmalõdõr.
12- İşe almada bilgi ve becerinin ön plana çõkacağõ yöntemler geliştirilmelidir.
13- 1.6.1967 gün ve 12610 sayõlõ “Öğrencilerin Yapacağõ Staj Çalõşmalarõnõ Düzenleme
Yönetmeliği” endüstri ve üniversitelerin görüşlerini alarak günümüz şartlarõna uygun hale
getirilmelidir.
14- Lisans üstü tez çalõşmalarõnõn sanayi tarafõndan desteklenmesini sağlayacak politikalar
üretilmelidir.
15- Mezunlara yeni iş olanaklarõ yaratacak yasal düzenlemelere gidilmelidir.

Çizelge-1. Bünyesinde Maden Bölümü Olan Meslek Yüksek Okullarõ ve Bağlõ Olduklarõ
Üniversiteler
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Bağlõ Olduğu Üniversite

Maden Yüksek Okulu

Anadolu Ünv.

Bozüyük

MYO

40

Balõkesir Ünv.

Balõkesir

MYO

30

Cumhuriyet Ünv.

Sivas

MYO

30

Çukurova Ünv.

Adana

MYO

27

Dokuz Eylül Ünv.

Torbalõ

MYO

30

Dumlupõnar Ünv.

Kütahya

MYO

80

Fõrat Ünv.

Keban

MYO

30

İnönü Ünv.

Malatya

MYO

50

Kocatepe Ünv.

Afyon

MYO

60

Kocatepe Ünv.

İşçehisar

MYO

40

Niğde Ünv.

Çamardõ

MYO

80

Selçuk Ünv.

Seydişehir

MYO

80

Trakya Ünv

Edirne

MYO

40

Zong.Karaelmas Ünv.

Zonguldak

MYO

40

Toplam

1998-99 Yõlõ Kontenjan

657
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Çizelge 2-A Yer Bilimleri Dalõnda (Maden-Petrol ve Doğalgaz) Eğitim veren Üniversitelerin Öğrenci Kontenjanlarõ ve Mezun Sayõlarõ
MADEN MÜH. BÖLÜMÜ
ÜNİVERSİTENİN ADI

FAKÜLTE ADI

Niğde Ünv.

Aksaray
Mim.Fak

Ankara Ünv.

Müh-

BÖLÜMÜN ADI

BULUNDUĞU
ŞEHİR

KONT

KONT

N.Ö.

İ.Ö.

PETROL
BÖLÜMÜ

1998 YILI
VE
ÖNCESİ
MEZUNU

1999 YILI
MEZUNU

ve

DOĞALGAZ

KONT

KONT

1998

N.Ö.

İ.Ö.

YILI VE
ÖNCESİ
MEZUNU

1999 YILI
MEZUNU

Jeoloji Müh.

AKSARAY

-

-

-

-

-

-

-

-

Fen Fak.

Jeo.-Jeof. Müh.

ANKARA

-

-

-

-

-

-

-

-

Cumhuriyet Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden-Jeo. Müh.

SİVAS

40

40

188

30

-

-

-

-

Çukurova Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Maden-Jeo. Müh.

ADANA

50

50

123

61

-

-

-

-

Dicle Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Maden Müh.

DİYARBAKIR

25

-

41

21

-

-

-

-

50

MÜH.
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Dokuz Eylül Ünv.

Mühendislik Fak.

Mad.-Jeo.-Jeof.

İZMİR

50

40

908

93

Dumlupõnar Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden Müh.

KÜTAHYA

52

54

17

29

-

-

-

-

Erciyes Ünv.

Yozgat
Müh.Mim. Fak.

Jeoloji Müh.

YOZGAT

-

-

-

-

-

-

-

-

Fõrat Ünv.

Mühendislik Fak.

Jeloji Müh.

ELAZIĞ

-

-

-

-

-

-

-

-

Karadeniz Teknik Ünv.

Gümüşhane Müh.
Fak.

Jeoloji Müh.

GÜMÜŞHANE

9

10

40

-

-

-

-

-

Hacettepe Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden-Jeo. Müh.

ANKARA

40

-

589

58

-

-

-

-

İnönü Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden Müh.

MALATYA

30

-

64

10

-

-

-

-

İsatnbul Teknik Ünv.

Maden Fak.

Mad.-Jeo.-Jeof.

İSTANBUL

52

-

2165

73

31

-

668

31

İstanbul Ünv.

Mühendislik Fak.

Mad.-Jeo.-Jeof.

İSTANBUL

30

-

112

51

Karadeniz Teknik Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Mad.-Jeo.-Jeof.

TRABZON

31

-

70

19

-

-

-

-

Kocaeli Ünv.

Mühendislik Fak.

Jeo.-Jeof. Müh.

KOCAELİ

-

-

-

-

-

-

-

-
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Mersin Ünv.

Mühendislik Fak.

Jeoloji Müh.

İÇEL

-

-

Niğde Ünv.

MühendislikMim.Fak.

Jeoloji Müh.

NİĞDE

-

-

Orta Doğu Teknik Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden-Jeo. Müh.

ANKARA

42

-

Osmangazi Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Maden-Jeo. Müh.

ESKİŞEHİR

60

60

Pamukkale Ünv.

Mühendislik Fak.

Jeoloji Müh.

DENİZLİ

-

-

Selçuk Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Maden-Jeo. Müh.

KONYA

57

-

70

38

Süleyman Demirel Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Mad.-Jeo.-Jeof.

ISPARTA

30

-

175

Zonguldak
Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden Müh.

ZONGULDAK

50

-

TOPLAM 1

639

244

TOPLAM 2

883

Karaelmas

52

-

-

-

-

-

-

814

53

45

-

561

35

944

48

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

-

1170

51

-

-

-

-

7450

657

76

-

1229

66

8107

76

1295
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Çizelge 2-B Yer Bilimleri Dalõnda (Jeoloji ve Jeofizik) Eğitim veren Üniversitelerin Öğrenci Kontenjanlarõ ve Mezun Sayõlarõ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÜNİVERSİTENİN
ADI

FAKÜLTE ADI

BÖLÜMÜN
ADI

BULUNDUĞU
ŞEHİR

JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KONT.
İ.Ö.

1998 VE
ÖNCESİ
MEZUNU

1999 YILI
MEZUNU

KONT.
N.Ö.

KONT.
İ.Ö.

1999 YILI
MEZUNU

Jeoloji Müh.

AKSARAY

22

-

-

14

-

-

1998
VE
ÖNCESİ
MEZUNU
-

Fen Fak.

Jeo.-Jeof.
Müh.

ANKARA

58

62

1494

88

30

30

165

30

Cumhuriyet Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden-Jeo.
Müh.

SİVAS

70

70

359

40

Çukurova Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Maden-Jeo.
Müh.

ADANA

50

50

650

70

-

-

-

-

KONT.
N.Ö

Niğde Ünv.

Aksaray
Mim.Fak

Ankara Ünv.

Müh-

53

-
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Dicle Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Maden Müh.

DİYARBAKIR

-

-

-

-

-

-

-

-

Dokuz Eylül Ünv.

Mühendislik Fak.

Mad.-Jeo.Jeof.

İZMİR

712

42

53

32

32

-

242

29

Dumlupõnar Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden Müh.

KÜTAHYA

-

-

-

-

-

-

-

-

Erciyes Ünv.

Yozgat
Fak.

Jeoloji Müh.

YOZGAT

22

-

14

-

-

-

-

-

Fõrat Ünv.

Mühendislik Fak.

Jeloji Müh.

ELAZIĞ

40

-

581

20

-

-

-

-

Gümüşhane
Fak.

Jeoloji Müh.

GÜMÜŞHANE

9

10

40

-

-

-

-

-

Karadeniz
Ünv.

Teknik

Müh.Mim.

Müh.

Hacettepe Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden-Jeo.
Müh.

ANKARA

100

-

816

97

-

-

-

-

İnönü Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden Müh.

MALATYA

-

-

-

-

-

-

-

-

Maden Fak.

Mad.-Jeo.Jeof.

İSTANBUL

41

-

548

50

31

-

641

31

İsatnbul
Ünv.

Teknik

54
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İstanbul Ünv.

Mühendislik Fak.

Mad.-Jeo.Jeof.

İSTANBUL

60

-

1623

109

50

-

1367

137

Karadeniz
Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Mad.-Jeo.Jeof.

TRABZON

41

-

1110

44

31

-

425

36

Kocaeli Ünv.

Mühendislik Fak.

Jeo.-Jeof.
Müh.

KOCAELİ

58

49

63

44

45

61

138

28

Mersin Ünv.

Mühendislik Fak.

Jeoloji Müh.

İÇEL

30

-

5

14

-

-

-

-

Niğde Ünv.

MühendislikMim.Fak.

Jeoloji Müh.

NİĞDE

30

30

43

28

-

-

-

-

Orta Doğu Teknik
Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden-Jeo.
Müh.

ANKARA

40

--

947

45

-

-

-

-

Osmangazi Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Maden-Jeo.
Müh.

ESKİŞEHİR

30

-

-

-

-

-

-

-

Pamukkale Ünv.

Mühendislik Fak.

Jeoloji Müh.

DENİZLİ

30

-

6

15

-

-

-

-

Selçuk Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Maden-Jeo.
Müh.

KONYA

56

43

662

77

-

-

-

-

Teknik
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Süleyman Demirel
Ünv.

Mühendislik-Mim
Fak.

Mad.-Jeo.Jeof.

ISPARTA

40

30

566

74

30

30

92

39

Zonguldak
Karaelmas Ünv.

Mühendislik Fak.

Maden Müh.

ZONGULDAK

-

-

-

-

-

-

-

-

TOPLAM 1

1539

386

9576

861

249

121

3070

330

TOPLAM 2

1925

10437

56

370

3400
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6. MADENCİLİKTE VERGİLENDİRME VE TEŞVİK
Madencilikte atõlõm yapmõş tüm ülkeler, başlangõçtan itibaren bu sektöre özel teşvikler
uygulamõşlardõr. Bu uygulanabilir nitelikte olan teşvikler, daha çok vergi indirimi, vergi
muafiyeti, alt yapõ hizmetleri ve özel fonlardan yararlanma şeklinde olmuştur. Sektöre tanõnan
bu ayrõcalõklõ destekler sonucunda, yatõrõmcõ motive edilmiş ve sektörde manipulatif bir etki
yaratõlmõştõr.
Ülkemizde madencilik genel teşvik sistemi içinde kabul görmediği gibi, sektöre özgü özel
teşvik sistemleri
bugüne kadar geliştirilememiştir. Her yõl değişen yatõrõm teşvik
kararnameleri de yatõrõmcõnõn ilgisini sektöre çekmeye yetmemiştir. Uzun işletme hazõrlõk
dönemi nedeniyle yatõrõmlarõn geri dönüş süresinin, diğer sektörlere oranla, oldukça uzun
olmasõ ve geri dönme ile ilgili belirsizliklerin fazla olmasõ da sektöre olan ilgiyi azaltmõştõr.
Zaman zaman, “Madencilik Sektörünün Güçlendirilmesi Konusunda Uygulanacak Orta ve
Uzun Vadeli Politikalarõn Belirlenmesi” konulu toplantõlar yapõlmõş ise de yeterli
uygulanabilir politikalar üretilememiş ve pratiğe indirgenememiştir.
Yine, zaman zaman “2634 Sayõlõ Turizmi Teşvik Kanunu” benzeri bir “Madenciliği Teşvik
Kanunu” hazõrlanmasõ talebi de gündeme gelmiş olmasõna rağmen bu konuda da kayda değer
bir mesafe alõnamamõştõr.
Yapõlan girişimlerin bu güne kadar sektörün lehine gelişme sağlayamamasõ, bu aşamadan
sonra öncelikli olarak desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadõr
6.1. MEVCUT DURUM
Dünyada madencilik sektörü, sanayi sektörüne oranla daha yüksek teşvikler görmesine
karşõlõk, ülkemizde bunun tersi bir politika izlenmektedir. Bir çok sanayileşmiş ülkede
madencilik için özel düşük vergi nisbet, vergi muafiyeti, rezerv tüketim payõ indirimi, değer
kaybõ indirimi ve koşullu borç sistemi gibi uygulamalarla madencilik teşvik edilmektedir.
Maden Kanununda “Madencilik yatõrõmlarõ kalkõnmada birinci derecede öncelikli yörelerde
yapõlacak yatõrõmlara sağlanan haklardan yararlandõrõlabilir” denmesine rağmen, bu hak
mutlak bir hale getirilememiştir. Ülkemizde sektör nerede ise hiç destek görmeyen bir
durumda olup, bu da yatõrõmcõ üzerinde caydõrõcõ rol oynamaktadõr.
Madencilik sektörünün imkanlarõ ile beslenen “Madencilik Fonu”nun bütçe kapsamõna
alõnmasõ da yatõrõmcõlarõ olumsuz yönde etkilemiştir. Vergi yükünün diğer sektörlere göre
daha ağõr oluşu, mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve gelişmiş ülkelerdeki teşvik sistemlerinin
ülkemizde uygulanamamasõ, sektörün istenilen hedeflere ulaşmasõnõ engellemektedir.
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6.2. SEKTÖRE UYGULANABİLECEK TEŞVİKLER
6.2.1. GENEL TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNE MADENCİLİĞİN DAHİL EDİLMESİ
Hazine ve Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ tarafõndan yõllõk hazõrlanan yatõrõmlarõ teşvik mevzuatõnõn
düzenlenme ve uygulanma süreçlerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn aktif
katõlõmõnõn sağlanmasõ, söz konusu mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlarõn
çözümüne önemli katkõlar sağlayacak nitelikte görülmektedir. Bakanlõğõn ruhsat verme
aşamasõndan başlayarak faaliyetin sona erdiği aşamaya kadar, madencilik kuruluşlarõ ile yakõn
ilişkisi ve sektörü yakõndan izleme sorumluluğu, bu açõdan önemli avantajlar olarak
düşünülmektedir. Ayrõca, Turizmi Teşvik Kanununun Turizm Bakanlõğõna vermiş olduğu
yetkinin uygulamadaki nisbi başarõsõ, söz konusu öneriye önemli bir dayanak oluşturmaktadõr.
Maden yatõrõmlarõnõn, teşvik belgesi aranmaksõzõn, istisnasõz olarak %200 yatõrõm
indiriminden, Katma Değer Vergisi (KDV) muafiyetinden ve yürürlükteki tüm teşvik
mevzuatõndan yararlandõrõlmasõ mümkündür.
Genel teşvik sistemi içine sektörün dahil edilmesi, teşvik mevzuatõnõn oluşturulmasõ
aşamasõnda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn uygun görüşünün alõnmasõyla mümkün
olabilir. Mevzuatõn oluşmasõna katkõnõn yanõsõra, teşviklerden yararlanacak projelerin
seçiminde de söz konusu Bakanlõğõn etkili olabilmesinin sağlanmasõ için, “Madencilik
Yatõrõm Belgesi” düzenlenmesi esasõnõn getirilmesinin yararlõ olacağõ düşünülmektedir.
Turizm Bakanlõğõnca düzenlenen “Turizm Yatõrõm Belgesi”nin bir benzeri olarak düşünülen
söz konusu belgenin verilmesinin, işletme ruhsatõ müracatõ aşamasõnda Bakanlõğa verilen
işletme projesinin değerlendirilmesine dayandõrõlmasõ, işletme projelerinin de daha sağlõklõ
hazõrlanmasõna katkõ sağlayacak nitelikte görülmektedir. Madencilik Yatõrõm Belgesinde,
ilgili projenin teşvik tedbirlerinden yararlanma konusundaki önceliğinin yanõsõra, projenin
maden kanununda yer alan teşvik unsurlarõnõn hangilerinden, ne ölçüde yararlanacağõnõn da
belirtilmesi, sektörün teşvikine yönelik çalõşmalarõn bir bütünlük içinde gerçekleşmesini
sağlayacaktõr.
Belirtilen husus ile ilgili olarak, aşağõdaki şekilde bir madde veya fõkranõn yasaya ilave
edilmesi önerilmektedir:
“Madencilik sektöründeki teşvik tedbirleri ile madencilik yatõrõm ve işletmelerinin bu
teşviklerden yararlanma usul ve esaslarõ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn
koordinatörlüğünde ilgili Bakanlõklar ve Hazine Müsteşarlõğõnca müştereken tespit edilir.
Madencilik projelerinin teşvik tedbirleri ve bu kanunda yer alan teşvik unsurlarõndan
yararlanabilmesi, Bakanlõkça verilecek Madencilik Yatõrõm Belgesine sahip olma şartõna
bağlõdõr. Madencilik Yatõrõm Belgelerinin ve işletme projelerinin ve değerlendirilmesinin
düzenlenmesinin usul ve esaslarõ yönetmelikte belirtilir.”
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6.2.2. ARAMALARA DESTEK VERİLMESİ
Maden arama çalõşmalarõna uygulanan teşvikler ve devletin doğrudan katkõsõ dünyada bazõ
ülkelerde aşağõdaki gibi uygulanmaktadõr:
İrlanda, Almanya, Kanada, Norveç, İsveç, Portekiz ve Avustralya’da vergi indirimi %100,
olup ayrõca her eyaletin teşvik tedbirleri bulunmaktadõr, eyaletsiz ülkelerde ise arama
yatõrõmlarõnõn belli bir oranõ (%30-50 arasõ) devletin doğrudan katkõsõ olarak sektöre
gelmektedir. ABD’de %70 vergi indirimi uygulanõrken kalan %30 sermayeleştirilmekte ve
beş yõlda bir değer kaybõ indirimi uygulanmaktadõr. Sanayileşmiş ülkelerde maden
aramacõlõğõnõn ekonomik yardõm dõşõnda değişik yöntemlerle de desteklendiği bilinmektedir.
ABD’de orman arazilerinin maden aramalarõna açõlmasõ ve stratejik madenlerde belirli süreler
için stok kararlarõ tanõnmõştõr. Japonya’da devlet, bilimsel kuruluşlar ve belediyelerle işbirliği
yaparak temel maden arama programlarõ hazõrlamakta ve kendi gözetiminde yürütülmesini
sağlamaktadõr. Avustralya’da devlet, maden arama şirketlerine hedef bölgelerin seçiminde
yardõmcõ olmak üzere araştõrmalar yaparak haritalanmõş jeolojik bilgileri ve diğer alt yapõ
hizmetleri ile verileri sağlayarak destekleyici bir görev üstlenmektedir. Benzer şekilde
Kanada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya,
Portekiz ve Yunanistan’da maden arama ile ilgili bazõ kolaylõklar, birleşmeler ve özel hukuki
düzenlemeler mevcuttur. Hatta sadece aramaya yönelik resmi ve özel kurum ve kuruluşlar
mevcuttur. Kõsacasõ maden aramacõlõğõ, ekonomik açõdan destek görürken devlet tarafõndan
da mutlak teknik destek görmesi gereken ilk ve önemli bir evre olarak değerlendirilmektedir.
Ülkemizde MTA ile tip mukaveleli çalõşmalar kapsamõnda arama yapõlabilmektedir. Teşvik
belgesi alõnabilmesi halinde, işletme döneminde gümrük ve fon muafiyeti, KDV iadesi de
sağlanabilmektedir. Aramalarda devlet tarafõndan bir teknik yardõm (alt yapõ yapõlmasõ,
jeoloji haritasõ v.b.) genelde yapõlmamaktadõr.
Diğer taraftan ülkemizde maden yataklarõnõn genelde küçük ölçekli olmasõ nedeniyle,
madenciliğimiz de buna bağlõ olarak genelde küçük ölçekli olarak seyretmektedir. Bir maden
yatağõndan diğerine arama amaçlõ bir aktarõm ve politika da bulunmamaktadõr. Bunun
sonucunda sektörde yeterli sermaye birikimi olmamakta, dolayõsõyla yeni maden yataklarõnõn
aranmasõ için sermaye ayrõlamamaktadõr.
Günümüzde ülke ekonomisinin içinde bulunduğu oldukça elverişsiz koşullar nedeniyle, her
şirketin yoğun maden arama çalõşmalarõna girişmesi mümkün değildir. Ayrõca, maden arama
çalõşmalarõna ilişkin parasal risk, ticari değerde bir maden yatağõnõn bulunmasõndaki düşük
olasõlõğa oranla oldukça yüksektir. Bu nedenle maden arama çalõşmalarõnõ teşvik amacõyla,
dünyanõn birçok ülkesinde olduğu gibi arama dönemindeki harcamalar vergiden düşürülerek
risk faktörü devlet tarafõndan garanti edilebilir. Bu konuda başarõlõ olan ülkelerin uygulandõğõ
vergi indirimi teşvik ve devletin doğrudan katkõsõ örnek alõnabilir.
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Arama yetersizliği aramalara verilecek destek ile giderilebilecektir. Aramalarõn teşvik
edilmesi ilk uygulanmasõ gereken politika olarak öngörülmektedir. Maden aramacõlõğõnõn,
madenciliğin geliştirilebilmesi açõsõndan taşõdõğõ vazgeçilmez öncelik ve yüksek risk dikkate
alõnarak, özel sektörün maden aramacõlõğõna daha aktif katõlõmõnõn sağlanabilmesi
gerekmektedir.
Arama desteği uygulamasõ ile ilgili kaynak, Madencilik Fonu gelirlerinin belirli bir
bölümünün bu amaç için tahsis edilmesiyle sağlanabilecektir. Bu teşviklerin arama
yatõrõmlarõna %50 oranõnda destek, KDV ile vergi-resim-harçlardan muafiyet şeklinde olmasõ
mümkündür. Arama yatõrõmlarõnõn reel değerin %200’ü üzerinden amortismana tabi tutulmasõ
hususunda bazõ politikalar geliştirilebilir.
6.2.3. TÜKENME İNDİRİMİ
Vergilendirme öncesi uygulanan teşviklerden biri olup, gün geçtikçe rağbet gören bir destek
unsurudur. Madenin işletilmesi sonucunda bir yenilenemez doğal kaynağõn tükenmesi söz
konusu olduğundan madene yatõrõlan sermaye sonludur, yani diğer sanayi sektörlerinde
olduğu gibi sürekli bir biçimde kendisini çoğaltamamakta, yenileyememektedir.
Dünyanõn pek çok ülkesinde, madencilik faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin vergi
matrahõnõn hesaplanmasõ öncesinde “Rezerv Tüketim Payõ” olarak madencilik literatürüne
giren “Tükenme İndirimi” (Depletion Allowance) uygulanmaktadõr. Böylece maden
işletmecisine, sermayesinin başlangõçtaki değerini koruyarak gelirlerinin bir kõsmõnõ
tükenecek olan kaynağõn yerine koymak veya ilave rezervler bulmak amacõyla araştõrma
sermayesi oluşturmak şansõ tanõnmaktadõr. Bu yaklaşõm da günümüzde yoğun biçimde
tartõşõlmakta olan “Sürdürülebilir Kalkõnma” kavramõnõn temelini oluşturmaktadõr.
Rezerv tüketim payõ yeni açõlacak madenlerin yatõrõm kararlarõnõ olumlu olarak etkiler.
Rezerv tüketim payõ ile, yatõrõm riskini karşõlayabilecek kadar yüksek olmayan düşük tenörlü
madenlerin de üretime alõnmasõ ve yurt ekonomisine kazandõrõlmasõ sağlanõr.
Tükenme indirimi, yeni rezervlerin aranmasõ ve geliştirilmesi için gerekli olan daha sonraki
yatõrõma yönelik maden işletmecisine maliyetsiz bir iç finans kaynağõ yaratõr. Böylece
sermaye, maden kaynaklarõndaki daha riskli alanlara daha kolay çekilerek ülke ekonomisi için
gerekli hammaddenin üretimi teşvik edilir. Madencilik sektöründe nispeten düşük olan
sermaye karlõlõğõ, böyle bir uygulama ile diğer sanayi sektörleri düzeyine yükseltilerek “vergi
adaleti” nin sağlanmasõ yolunda bir adõm atõlmõş olur.
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Rezerv tüketim payõ uygulamasõ modern bir
teşvik aracõ olarak gelişmiş ülkeler
madenciliğinde etkili bir şekilde kullanõlmaktadõr. Bu uygulamayla madencinin o yõl içinde
maden işletmeciliğinden elde ettiği vergiye esas gelirden rezerv tüketim payõ olarak bir miktar
düşüldükten sonra kalan kõsõm vergilendirilmektedir.
Madenler de üretim sürecinde diğer sermaye varlõklarõ gibi aynõ tarzda tüketilmektedir. Belli
bir oranda rezerv tüketim payõ indirimi sayesinde madenci de tüketilen rezervini amorti etme
imkanõna sahip olabilmekte ve meydana gelen kaynakla (sermaye ile) yeni rezerv arama
çalõşmalarõnõ sürdürebilmektedir.
Rezerv tüketim payõ uygulamasõ, çeşitli adlar altõnda ABD, Kanada, Avustralya, Güney
Afrika ve Avrupa ülkelerinin bir kõsmõnda uygulanmaktadõr. Bu indirim, iki yöntemle
hesaplanabilmektedir: a)- Maliyet İndirimi b)- Yüzde İndirimi. Maliyet indirimi, bir maden
yatağõna sahip olmanõn maliyetini ve bu yatağõn bulunmasõnda yapõlan arama harcamalarõnõ
esas alõr. Yüzde indirimi ise, maden cinsine göre kanunla belirlenen bir yüzdenin vergi
matrahõnõ bulmak üzere brüt gelirden düşülmesi prensibine dayanõr. Bu oran (yüzde indirimi),
ABD’de %5-27.5 arasõnda değişirken, Kanada’da %33, Avustralya’da %20, Meksika’da %14,
İspanya’da %25-40, Mali’de %27.5-50, Nijerya’da %10-33, Bolivya’da %27-50 olarak
uygulanmaktadõr. Oranlar arasõndaki fark, madenin cinsine göre değişmektedir.
Ülkemizde henüz yeterince bilinmeyen bu teşvik yöntemine geçiş aşamalarõna başlanabilmesi
için ilgili mevzuatta gerekli düzenleme yapõlabilir. Yasal bir zemine dayanarak uygulamaya
geçilmesi halinde pratikte karşõlaşõlan sorunlarõn giderilmesi kazanõlacak tecrübe ile
mümkündür.
6.2.4. FİNANSMAN YETERSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ
Teşvik unsurlarõ arasõnda yatõrõmcõya en uygun şartlarda ucuz kredi imkanlarõnõn sağlanmasõ
en önemli yeri işgal etmektedir. Madencilik sektöründe kredi ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda en
önemli kaynak olarak madencilik fonu ilk etapta akla gelmekle beraber, fon kaynaklarõ hem
gelebilecek kredi talebini karşõlamaktan uzaktõr hem de mevcut haliyle bütçe kapsamõnda
olmasõ nedeniyle bu ihtiyaçlarõn karşõlanmasõ imkansõz görünmektedir. Sağlõklõ bir gelişmenin
sağlanabilmesi için yatõrõmcõlara uygun şartlarda, ucuz kredi imkanlarõnõn temini sektör
açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr.
Madencilik fonunun amacõna ulaşamamasõnda başlõca en önemli faktör fon uygulamalarõnõn
çok fazla yaygõnlaşmasõ, değişik amaçlarla çok sayõda fon oluşturulmasõ, kamuoyunda
bunlarõn mali disiplini bozduğuna yönelik eleştirilerin yaygõnlaşmasõ ve sonuçta, 1993 yõlõ
Bütçe Kanunu ile madencilik fonu dahil olmak üzere bir çok fonun bütçe kapsamõna
alõnmasõdõr.
Fonun, mevcut uygulamada olduğu gibi, bankacõlõk benzeri hizmet yerine, yatõrõmcõya faiz
sübvansiyonu sağlayacak bir yapõya sahip olmasõnõn daha yararlõ olacağõ düşünülmektedir.
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Önerilen sistemde, yatõrõmcõnõn kullanabileceği sübvansiyonlu kredi miktarõ, toplam yatõrõm
tutarõ dikkate alõnmak suretiyle, Bakanlõkça, işletme projesinin incelenmesi aşamasõnda
belirlenecektir. Bakanlõğõn fon aracõlõğõyla sağlayacağõ sübvansiyon miktarõ ve kullanõlmasõnõ
öngördüğü kredi miktarõ, “Madencilik Yatõrõm Belgesi”nde belirtilecektir. Yatõrõmcõ, sahip
olduğu belge ile, ihtiyacõ olan krediyi mevcut bankacõlõk sistemi içinde piyasadan temin
edecektir.
Önerilen sistemin başlõca iki önemli avantajõ olacağõ düşünülmektedir. Birincisi; piyasa faiz
oranõ ile Bakanlõkça tespit edilecek faiz oranõ arasõndaki farkõ karşõlayabilecek düzeyde sõnõrlõ
bir kaynakla, sektöre önemli miktarda finansman sağlanabilecektir. Sitemin ikinci önemli
avantajõ ise, kredi kullanma sistemine çift denetim mekanizmasõ getirmesi olacaktõr. Bu
sistemde yatõrõmcõ, bir yandan ona sübvansiyon desteği sağlayan Bakanlõğõn, diğer taraftan
krediyi açan bankanõn denetimi altõnda olacaktõr.
3213 Sayõlõ Yasanõn Fonun kuruluş ve işleyişine ilişkin 34.maddesinin aşağõdaki şekilde
düzenlenmesi önerilmektedir. Madencilikte arama, üretim, cevher zenginleştirme konularõnda
sektörün finansman sorunlarõna katkõda bulunmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ
nezdinde Madencilik Fonu adõ ile bir fon kurulmuştur. Fon kaynaklarõ bu kanunda belirtilen
amaçlar dõşõnda kullanõlamaz.
Fonun kaynaklarõ :
1-) Bütçeden ayrõlacak ödenekler.
2-) İrad kaydedilen teminatlar.
3-) Müsadere edilen cevher ve malzemelerin satõşõndan elde edilen gelirler.
4-) İhale gelirleri.
5-) İthal edilen cevherlerden yapõlan kesintiler.
6-) Madencilik ürünlerini kullanan sanayi dallarõndan alõnacak fonlar.
7-) Diğer gelirler.
Madencilik Fonu yõllõk gelirlerinin asgari yüzde yirmibeşi ilgili yõl içinde, maden arama
projelerinin desteklenmesinde kullanõlõr.
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Fonun işleyişi Muhasebe-i Umumiye Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Harcõrah Kanunu
hükümlerine tabi değildir. Fonun denetimi 20/10/1983 tarih ve 72 sayõlõ Başbakanlõk Yüksek
Denetleme Kurulu Hakkõnda Kanun Hükmünde Kararname esaslarõna tabidir. Fon, Bakanlar
Kurulu kararõyla ve kaynağõ Hazine tarafõndan karşõlanmak kaydõyla kritik madenlerin
stoklanmasõnda, yurt içi destekleme maden alõmlarõnda, zararõna yapõlacak maden ihraç
bağlantõlarõnõn sübvansiyonu ile görevlendirilebilir. Fonla ilgili hususlar yönetmelikte
belirtilir.
Fonda geçmiş dönemlerde alõnan kaynaklar faizleri ile birlikte fona iade edilmeli, fon gelirleri
vergiden muaf tutulmalõdõr.
Finansman desteği çerçevesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) tamamen
kredi ile mevcut ve yeni kurulacak madencilik şirketlerine jeolojik sondajlõ aramalar,
zenginleştirme ve araştõrma faaliyetleri için orta ve uzun vadeli kredi yardõmlarõndan
sektöründe yararlanmasõ üzerinde durulabilir. Yatõrõm safhasõndan başlamak üzere madencilik
firmalarõnõ veya bu sektöre girmeyi planlayan girişimcilere düşük faizli orta-uzun vadeli kredi
imkanlarõndan yararlandõrõlmasõ finansman desteği ile başlayabilecektir.
Diğer taraftan Eximbank’õn performans döviz kredisinin, madencilik sektörü için performans
limiti getirilmeden hesaplanarak verilmesinin üzerinde düşünülebilir. Bu limitin madencilik
sektörü için kaldõrõlmasõ, madenlerin çõkarõlmasõ aşamasõndaki en yoğun girdilerden akaryakõt
ve elektrik ihracat aşamasõnda ambalaj malzemelerinin giderlerinin sübvanse edilmesi
açõsõndan da finansman desteği olarak düşünülmesi gerekmektedir.
Yerli büyük yatõrõmcõlarõn madencilik konularõndaki eksiklikleri ve geçirilen devletleştirme
tecrübesinden kaynaklanan yatõrõm sorunlarõnõ aşmak amacõyla yabancõ sermayenin çeşitli
teşviklerle sektöre çekilmesi önem arz etmektedir.
6.2.5. MADENCİLİK SEKTÖRÜNDEKİ VERGİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI
Ülkemizde vergi sistemi ile ilgili düzenlemelerin, madencilik sektörünün aleyhine işlediği
görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, madencilikten alõnan vergi mümkün olduğunca
düşük tutulmaya ve bu suretle madencilik sektörünün yarattõğõ katma değerden en yüksek
derecede yararlanõlmaya çalõşõlmaktadõr. Madencinin toplam vergi yükü Şili’de % 10,
Meksika’da % 30 larda seyretmektedir. Oysa ülkemizde brüt karõn yarõsõndan fazlasõ
doğrudan gelir veya kurumlar vergisi, stopaj, KDV, v.s olarak devlete ödenmektedir. Ödenen
KDV madencilikte genellikle geri kazanõlmaz. Dolaylõ vergiler ile madencinin vergi yükü
(aşağõdaki tabloda görüldüğü gibi) diğer sanayi dallarõ ile rekabet edemez duruma gelmiştir.
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Madencinin vergi yükü devlet hakkõ ve madencilik fonu kesintileri de göz önünde tutularak
daha makul seviyelere indirilmesi mümkündür. Tablo 1’de madenciliğin diğer sanayi dallarõ
ile mukayesesi verilmiştir.
Tablo-1- Madencilik Sektörü ve Diğer Sektörlerdeki Vergi Durumu
Madencilik
SanayindeVergi

% Brüt Gelir

Diğer
Sanayi
% Brüt Gelir
Dallarõnda Vergi

Devlet Hakkõ

5

-

-

Fon Hakkõ

5

-

-

Buluculuk Hakkõ

2

-

-

Belediye Hakkõ

2

-

-

Ara toplam

14

-

-

Stopaj Vergisi

20

Stopaj Vergisi

20

Kurumlar Vergisi

25

Kurumlar vergisi

25

KDV

15

KDV

15

TOPLAM

74

60

Dünyanõn birçok ülkesinde güç koşullarda çalõşan madencileri teşvik amacõyla özel vergi
tarifeleri uygulanmaktadõr. Çeşitli ülkelerdeki vergi sistemleri incelendiğinde görülmektedir
ki, madenciliğe uygulanan vergi tabanõ vergi oranõndan küçüktür, dolayõsõyla
vergilendirilebilir gelir muhasebelendirilen gelirden önemli oranda düşüktür. Kanada’da 1990
yõlõna kadar, arama şirketlerine, kullanmadõklarõ vergi indirimlerini bağlantõlõ olduklarõ
yatõrõmcõlara aktarma olanağõ sağlayan bir sistem uygulanmõştõr. Japonya’da ise, madencilik
şirketleri % 12’lik kurumlar vergisinin dõşõnda tutulmaktadõr. Avustralya’da bir işletmenin
zararõ, aynõ şirkete ait bir diğer işletmeden karşõlanabilmekte ve eğer bir şirketin geliri yoksa,
arama harcamalarõna ilişkin vergi indirimi gelecek yõllara aktarõlabilmektedir.
Günümüzde en çok yanõt aradõğõmõz sorulardan birisi Avrupa Birliği (AB) sürecinde
madencilik sektörünün nasõl desteklenebileceğidir. Birlik, Avrupa’nõn bütünleşmesini
gerçekleştirmek amacõyla, arasõnda demir-çelik ve enerjinin de yer aldõğõ bazõ “ortak
politikalar”õn uygulanmasõ kararõnõ almõştõr.
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Bu kararlar arasõnda madencilik olmamakla birlikte, birlik Avrupa sanayisinin gerek duyduğu
cevherlere olan yüksek orandaki dõş bağõmlõlõğõ azaltmak amacõyla belirli bir madencilik
politikasõ uygulamaktadõr. Avrupa Birliği Komisyonu’nun 1988’de Bakanlar Konseyine
sunduğu birlik madencilik sanayisine ilişkin muhtõrasõnda, özellikle Akdeniz ülkelerinde
yoğunlaşan madencilik sektörünün, arz güvenliğinin sağlanmasõ açõsõndan Avrupa sanayinin
uluslararasõ rekabetini sürdürebilmesi için hayati ekonomik önemi olduğunu vurgulamõştõr.
Uluslararasõ rekabet düzeyinde Avrupa metal sanayisinin güçsüzlüğü, yeterli maden
kaynaklarõna sahip olmamasõ ile açõklanmaktadõr. Avrupa madencilik sektörünün bu değişen
profili karşõsõnda birlik sõnõrlarõ içerisinde maden aramacõlõğõna yönelik teşvikler sistemi
oluşturulmasõ gereği Konsey’e önerilmiştir.
Bu gelişmeler izlenerek madencilik politikalarõna temel teşkil edebilecek daha avantajlõ vergi
sistemlerinin sektöre uygulanmasõ denemelerine zamanla geçilebilir.
6.2.6. ALT YAPI SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ
Ülkemizde madencilik faaliyetleri büyük ölçüde alt yapõnõn yetersiz olduğu veya hiç olmadõğõ
bölgelerde yapõlmaktadõr. Alt yapõ eksikliğinin giderilmesi, hem çoğunlukla büyük yatõrõm
gerektirmekte hem de madencilik yatõrõmõnõn fizibilitesini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Madenciliğin altyapõ hizmetleri için köy statüsü uygulamasõna benzer bir
sitemin yararlõ olacağõ düşünülmektedir.
Cevher nakliyatõ için tüm dünyada en akõlcõ yöntem demiryolu-denizyolu kombinasyonudur.
Devlet Demir Yollarõ (DDY) ayrõca istasyonlarõnõn büyük bir kõsmõna cevher yükleme
tesisleri inşa etmediğinden cevherin vagonlara yüklenmesi kamyon ve yükleyici kullanõlarak
çok pahalõ yapõlmaktadõr. Gerek nakliye bedellerinin yüksekliği gerekse yükleme işlemlerinin
yüksek maliyet getirmesi, denize yakõn entegre tesislerimizde yerli madencinin ucuz ithal
cevher ile rekabet gücünü kõrmaktadõr. DDY ve diğer kamu kurumlarõ tarafõndan üretilen
temel mal ve hizmetlerde düşük tarife uygulanmasõ ve madencilik kuruluşlarõna bu mal ve
hizmetlerden öncelikli olarak yararlanma olanağõnõn getirilmesi, sektörün özellikle dõş
pazarlardaki rekabet gücünü arttõracak bir husustur.
Madencilik yatõrõmlarõnõn büyük çoğunluğunun alt yapõnõn yetersiz olduğu, nisbi olarak az
gelişmiş yörelerde bulunduğu dikkate alõndõğõnda, alt yapõ ihtiyacõnõn öncelikle
karşõlanmasõnõn, sektörün teşviki açõsõndan, ne kadar etkili bir araç olacağõ ortaya
çõkmaktadõr. Alt yapõ eksikliği konusunda en fazla önem taşõyan ana unsurlarõ ise; ulaşõm,
enerji, limana ilişkin hususlar oluşturmaktadõr.
Diğer alt yapõ hizmetleri ise bunlarõn alt bölümlerini oluşturmaktadõr. Alt yapõ eksikliklerinin
giderilmesinin yanõsõra, özellikle ihracata yönelik ürünlerde veya ithal ürünlerle rekabetin söz
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konusu olduğu durumlarda, enerji ve taşõma hizmetlerine yüksek tarife uygulanmasõ,
madencilik açõsõndan önemli bir sorun oluşturmaktadõr. Özellikle demiryoluyla taşõmada,
yerli madenciliğin rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek bir tarife sisteminin uygulanmasõna
büyük ihtiyaç bulunmaktadõr.
6.3. DİĞER TEŞVİKLER
Bu başlõk altõndaki teşvikler, doğrudan teşvikler olarak değerlendirilebilecek unsurlardan
olup, yatõrõmcõya maddi imkanlar sağlamayõ öngörmekte, kamu ve özel kuruluşlar ile
ilişkilerinde yatõrõmcõya çeşitli kolaylõklar getirmektedir.
6.3.1. KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ HÜKMÜN YENİDEN DÜZENLENMESİ
3213 Sayõlõ Mer’i Maden Kanunun gelişen teknoloji ve diğer meri mevzuattan kaynaklanan
sorunlara yeterince uyum sağlanamamasõndan kaynaklanan sorunlarõ mevcuttur. Bunlarõn
başõnda uzun süredir düzelmesi beklenen kamulaştõrma gelmektedir. Kanunun 46. maddesinin
kamulaştõrmaya ilişkin hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafõndan 1993 yõlõnda iptal
edilmesinden sonra, bu alanda bir yasal boşluk doğmuş bulunmaktadõr. 24.01.2000 tarihinde
yeniden düzenlenerek kanunlaşmasõ için gelen görüşler doğrultusunda yeniden başbakanlõğa
sunulmuştur.
Bu maddenin istenilen doğrultuda yeniden düzenlenmesi halinde maden yatõrõmcõsõnõn önemli
bir sorunu halledilmiş olacak ve ruhsat sahibi teşvik edilmiş olacaktõr. Arazi tahsisindeki bu
kolaylõk pek çok sorunun çözümünü de akabinde getirebilecektir. Turizmi Teşvik Kanunun 8.
Maddesi, kamu kuruluşlarõ ve hazineye ait arazilerin tahsisiyle, özel kişi ve kuruluşlara ait
arazilerin kamulaştõrõlmasõ konusunda turizm yatõrõmcõsõna önemli kolaylõklar tanõmõştõr.
Benzer uygulamalarla maden yatõrõmcõsõna destek verilmsi bu sorunun giderilmesi ile
mümkündür.
6.3.2. BÜROKRATİK SORUNLARIN GİDERİLMESİ
Bürokratik sorunlarõn geneli, diğer meri mevzuatõn gün geçtikçe çoğalmasõ ile bu mevzuatõn
yanlõş yorumlanma ve değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadõr. Bu da bürokratik engellerin
artarak çoğalmasõnõ gündeme getirmektedir.
Ruhsat sahibinin yatõrõma başlayabilmesi için çoğu zaman, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlõğõ dõşõnda, pek çok kamu kurum ve kuruluşlarõndan izin almasõ gerekmektedir. Bazen
de özel kuruluşlardan izin alõnmasõ gerekebilmektedir.

Bu konuda en fazla şikayet edilen hususlarõ, orman alanlarõndaki maden sahalarõ için Orman
Bakanlõğõndan, tarõm alanlarõndaki maden sahalarõ için Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden
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ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), su kirliliği, atõk yönetimi ve emisyon değerlerine
ilişkin Çevre Bakanlõğõndan, sit alanlarõ için Kültür Bakanlõğõndan izin alõnmasõ zorunluluğu
oluşturmaktadõr. İzin almadaki gecikmeler ve bürokratik engeller, çoğunlukla zaman ve
kaynak israfõna yol açmaktadõr. Söz konusu engellerin ortadan kaldõrõlmasõ veya
hafifletilmesi, sektörün teşvik edilmesi yönünden büyük önem taşõmaktadõr.
6.3.3. MADENCİLİKTE YENİ YAPISAL DÜZENLEME
Madenciliğin sorumlu bakanlõğõ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ olmakla beraber, bu
Bakanlõk enerji konularõndaki yoğun faaliyetleri nedeniyle madencilik sektörünün sorunlarõna
gereken desteği verememektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ’nõn madencilikle ilgili
işleri tam anlamõyla üstlenecek şekilde organizasyonunun mümkün olmamasõ halinde, bu
işlerden sorumlu yeni bir Bakanlõğõn veya Müsteşarlõğõn ihdasõ en uygun çözümdür. Bu
yapõlanma ile maden işlerine yeterli sayõ ve kalitede eleman ve kadro ayrõlarak işlerin daha
sağlõklõ ve hõzlõ takip edilmesi sağlanacaktõr.
6. 4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Madencilik faaliyetleri, isdihdam yaratarak, döviz kazandõrarak, ilişkili sektörleri teşvik
ederek, kõrsal kesime alt yapõ hizmetlerinin bir kõsmõnõ götürerek; bölgesel ve yerel
kalkõnmayõ sağlayarak ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadõr.
Riskli olmasõ, yoğun sermaye gerektirmesi, genelde bakir-kõrsal alanlarda faaliyet göstermesi
ve yatõrõmlarõn uzun bir zaman sürecinde verimli olmasõ nedeniyle bu sektörde faaliyet
gösteren yatõrõmcõlara yönelik özel politikalar geliştirilmiştir. Yani madencilik sektörü tüm
dünyada devlet tarafõndan teknik ve ekonomik anlamda desteklenmektedir.
Ancak, ülkemizde böyle bir uygulamanõn varlõğõndan bahsetmek ne yazõk ki henüz mümkün
değildir. Kalkõnmasõnõ ve sanayileşmesini tamamlamak iddiasõnda olan ülkemiz geç kalõnmõş
olsa dahi, madenciliğe gereken ilgi ve önemi göstermek zorundadõr. AB’ne tam üyelik
sürecinin başlamõş olduğu düşünüldüğünde, kalkõnmanõn hõzlõ ve uyumlu yapõlabilmesi için
bu politikalarõn geliştirilmesi bir aciliyet arzetmektedir.
20 Şubat 1993 tarihinde ve sonraki tarihlerde yürürlüğe giren teşvik kararnamelerinde
madenciliğin, özel önem taşõyan sektörler arasõnda sayõlmõş olmasõ, pozitif yönde bir
gelişmenin işareti sayõlabilir. Ancak, gerek uygulamadaki sorunlar gerekse arama dönemi için
bu teşviklerde özel bir sistemin geliştirilememiş olmasõ önemli sorunlar doğurmaktadõr.

Sektörün değişik teşvik, teknik ve yöntemleri ile motive edilerek manipülatif bir etkinin
yaratõlabilmesi için, konu ile ilgili uzmanlarõn da katõlõmõ ile ayrõ sektöre özgü Madenciliği
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Teşvik Kanunu veya 3213 sayõlõ Mer’i Maden Kanununun bünyesinde yapõlacak
düzenlemelerle yasal bir zemine öncelikle oturtulmasõ gerekmektedir. Akabinde konu ile
diğer düzenlemeler de ilgili diğer mevzuatta yapõlarak uygulamaya konmasõ sektöre bir ivme
kazandõracaktõr.
Ülkemizde yaşanan çeşitli olumsuzluklarõn temel nedenlerinden birisinin de bölgeler
arasõndaki gelişmişlik farkõ olduğu herkes tarafõndan paylaşõlan bir yargõdõr. Madencilik
sektörünün değişik vergilendirme ve teşviklerle desteklenerek güçlendirilmesi, bu sorunun
çözümüne önemli bir katkõ sağlayacaktõr.
Diğer taraftan geri kalmõş bölgelerimizde madencilik yatõrõmlarõ, arama döneminden
başlayarak o bölgeye bir dinamizm getirecek, aramalarõn olumlu sonuçlanmasõ durumunda da
açõlacak madenin üretime geçmesiyle, yeni çekim alanlarõnõn çekirdeği doğal olarak
oluşacaktõr. Yörede üretilecek ham ya da yarõ mamül cevher, ilgili sanayilerin kurulmasõna da
katkõ sağlayacaktõr. Sonuçta, bölgede ve/veya yörede açõlacak istihdam alanlarõ, iç göçün
önünü büyük ölçüde kesecek ve her türlü özendirmeye karşõn bu yörelere gitmesi
sağlanamayan özel sektör, böylesi bir dinamizm ve gelişme içinde arzulanan yerini
alabilecektir. Bu da halkõn sosyal katmanlarõ arasõndaki dengesiz gelir dağõlõmõnõn ve
işsizliğin önlenmesine, yöreye huzurun gelmesine önemli bir katkõ sağlayacaktõr.
Tüm bu özetlenen nedenler, pek çok sorunu olan ülkemizde sektörün desteklenmesi
gerektiğini önemle ortaya koymaktadõr. Sektörün güçlendirilmesinde de en önemli etken,
raporda vurgulanan ve bazõ kalkõnmõş ve kalkõnmakta olan ülkelerde başarõyla uygulanan
teşvik politikalarõna benzer uygulanabilir politikalarõn geliştirilmesidir. Birbiriyle uyumlu
genel teşvik uygulamalarõna sektörün de dahil edilmesi ve özel teşvik tedbirleri ile
desteklenmesi Avrupa Birliğine tam üye sürecine girmiş ülkemiz için elzem görünmektedir.
Sektörün desteklenerek güçlendirilmesi ve layõk olduğu yere gelebilmesi için aşağõdaki
hususlar önerilmektedir:
•

Türk özel sektörü ile yabancõ sermaye ortaklõklarõna gerekli önem verilmelidir. Devletin
madencilik sektörüne altyapõ sunmak, hizmet vermek ve yönlendirici olmak dõşõnda,
madencilik sektöründen tamamen çekilmesi için gerekli hazõrlõklara bir an önce
başlanmalõdõr.

•

Madenciliğe uygulanacak teşvik politikalarõnõn anlamlõ olabilmesi için, yapõsal teşviklerin
uzun vadeli, konjonktürel teşviklerin ise süratli işletilebilen kõsa vadeli teşviklerden
oluşmasõ, ayrõca teşviklerin reel bazda uygulanõp enflasyon etkilerinden kurtarõlmasõ
yönünde tedbirler alõnmalõdõr.
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•

Madencinin proje bazõnda yapacağõ aramalar, yatõrõm teşvikleri kapsamõna alõnmalõdõr.
Arayõcõnõn projeye uygun olarak yapacağõ arama giderlerinin önemli bir bölümünü
devletin karşõlamasõ sağlanmalõdõr.

•

Arama dönemine ait her türlü harcama ve masraflar KDV’den muaf tutulmalõ veya yõl
sonunda vergiden düşülmesi olanağõ tanõnmalõdõr.

•

Arama ruhsatõ ile birlikte, özel mülkiyet konusu olmayan ve kamuya ait mahallerde,
prospeksiyon türü aramalar için gerekli izinler arama ruhsatõ ile verilmiş sayõlmalõdõr.
Zira, ağaç kesimi, yol yapõmõ ve dinamit kullanõmõ gibi konularda ayrõca izin alõnmasõ
zaten yasa gereğidir. Hükümetlerin bu konuda ilgili kurumlara gereken talimatlarõ vermesi
sağlanmalõdõr.

•

Yol yapõmõ, enerji temini ve haberleşme gibi yatõrõmlara, ilgili kuruluşlarõn destek ve
katõlõmõ sağlanmalõdõr.

•

İşletme projesi bazõnda kullanõlacak kredilerde, maden rezervinin teminat olarak
değerlendirilmesi sağlanmalõdõr. İşletme ruhsatõnõn, teminatõn en önemli belgesi olmasõ
kabul edilmelidir.

•

Teknik risklerin en yüksek olduğu arama dönemindeki vergi yükünü hafifletmek üzere,
gelirlerin vergilendirilmesi öncesinde “ Değer Kaybõ İndirimi” uygulanmalõdõr.

•

Yatõrõm ve işletme girdilerindeki her türlü vergi ve fon uygulamalarõ vb. kaldõrõlmalõdõr.

•

Pazar koşullarõnõn olumsuz olduğu dönemlerde, işletme faaliyetlerinin devamlõlõğõnõ
sağlamak üzere, düşük faizli kriz kredileri uygulanmalõdõr.

•

Rezerv tüketim payõ (tükenme indirimi) gibi teşvikler uygulamaya sokulmalõ ve kurumlar
vergisi matrahõ tespitinde bu hususlar dikkate alõnmalõdõr. Bunlar yasal bir zemine
oturtularak bir an önce uygulamaya geçilmesi için ilgili mevzuat yeniden düzenlenmelidir.

•

Stok değerleri her yõl reel bedelleri üzerinden muhasebeleştirilmesi ve sonraki aşamada
enflasyon muhasebesi uygulamasõna geçilmesi sağlanmalõdõr.

•

DDY istasyonlarõ ve limanlarda yükleme ve boşaltma tesisleri ilgili kuruluşlarca
yapõlmalõ, mevcut olanlarõn kapasiteleri arttõrõlmalõdõr.

•

DDY, cevher taşõma tarifelerini, yurt dõşõ rekabet gücünü olumsuz etkilemeyecek şekilde
sektörün istekleri doğrultusunda düzenlemeleridir.

•

Sektör, en uygun limanlardan yararlandõrõlmalõ, yenilerinin yapõlmasõ teşvik edilmelidir.
Liman ücretleri TL bazõnda ve uluslararasõ rayiçlere uygun olarak tespit edilmelidir.
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•

Maden ürünlerinin ithalatõnda dampingli ithalata kesinlikle izin verilmemelidir. Antidamping yasasõ bu tür ithalata çözüm olamamaktadõr. Maden varlõklarõnõn sahibi olan
devletin maden ürünlerindeki dampingli ithalata devlet doğrudan müdahale edebilmelidir.

•

3213 sayõlõ yasa ile ihdas edilen ancak arzulanan seviyeye getirilemeyen Madencilik
Fonunun, fonlar kanunu kapsamõndan çõkartõlarak sektörde faaliyet gösteren yatõrõm
alanlarõ talepleri doğrultusunda kredi alacak şekle getirilmelidir. Madencilik Fonu’nun
kullanõmõnda maden sahasõnõn teminat olarak kabul edilmesi ve ayrõca Banka Teminat
Mektubu istenmemesi sağlanmalõdõr.

•

Sektörün mevcut mevzuat ve uygulamalardan kaynaklanan sorunlarõnõn çözümü yönünde
gerekli yasal ve idari tedbirler alõnmalõdõr. Ayrõca, maden mevzuatõ içinde, sektörün alt
yapõ, arama vb. ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõna yönelik yeni düzenlemeler
gerçekleştirilmelidir.

•

Mevcut genel teşvik sisteminden sektörün daha etkili şekilde yararlanmasõnõn sağlanmasõ
için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõnõn genel teşvik mevzuatõnõn oluşma ve
uygulama süreçlerine aktif katõlõmõ sağlanmalõdõr. Bunun sağlanabilmesi için, 3213 Sayõlõ
Maden Kanununda gerekli düzenleme yapõlmalõdõr.

•

Madencilerin, gerek maden mevzuatõ çerçevesinde oluşturulacak teşvik unsurlarõndan ve
gerekse genel teşvik sisteminden yararlandõrõlmalarõ konusunda, koordinasyon ve
etkinliğin sağlanmasõ amacõyla, “ Maden Yatõrõm Belgesi” sistemi oluşturulmalõdõr.

•

AB ile mevzuat uyumu çalõşmalarõnõn biran önce tamamlanarak rekabet ortamõnõn
sağlanmasõ açõsõndan sektörün önünün açõlmasõ sağlanmalõdõr.

•

Anayasa Mahkemesince 1994 yõlõnda iptal edilen 3213 sayõlõ maden yasasõnõn 46.
maddesinin yerini alacak şekilde hazõrlanan tasarõnõn Bakanlar Kurulu kararõ ile öncelikli
kanunlar sõrasõna alõnmasõ sağlanarak uygulamada karşõlaşõlan sorunlarõn giderilmesi
yoluna gidilmelidir.

•

TKİ, TTK, Eti Holding, MTA gibi madencilik kuruluşlarõnõn ayrõ ayrõ Devlet
Bakanlõklarõna bağlanmasõ yerine hepsinin aynõ bakanlõkta toplanarak madencilik
politikalarõnõn daha etkili, hõzlõ ve birlik halinde yürütülmesi için gerekli girişimler
yapõlmalõdõr.
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•

TBMM’de yeraltõ servetlerinin geliştirilmesi için özel bir araştõrma komisyonu kurulmasõ
sağlanarak, sektör ile ilgili kurum ve kuruluşlarõn koordinasyonu sağlanmalõ ve birlikte
politika üretilmesi sağlanmalõdõr.

•

Madencilik dõşõnda diğer Teşvikli Yatõrõmlara Hazineye ait arazi ve arsalarõn mülkiyeti
bedelsiz olarak devredilebilmektedir. Madencilik yatõrõmlarõ için, bu imkan göz ardõ
edilmiş ve madencilik faaliyetlerinin Orman, Mera ve Hazine arazilerinde sürdürülmesine
çok büyük engeller ve bedeller konmuştur. Bu sorunun ilgili mevzuatta yapõlacak yeniden
bir düzenleme ile aşõlmasõ sağlanmalõdõr.

•

Madencilik yatõrõmlarõ için, arazi kullanõmõ sanayi için arsa kullanõmõndan daha pahalõ
hale gelmiştir. Madencilik faaliyetleri için yer seçme şansõ olmayõşõndan dolayõ talep ettiği
arazilerin tahsis edilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapõlmalõdõr.

•

Halen AR-GE, Teknopark, Çevre Yatõrõmlarõ ile KOBİ’lere Hazine Müsteşarlõğõ’nca
yapõlan kredi tahsisinin madencilik yatõrõmlarõnõ da bu kapsama dahil edecek şekilde
gereken düzenlemeler yapõlmalõdõr.

•

Maden sahasõ yõllõk harç ve teminatlarõ ile madencilik fon kesintileri, madencilik
yatõrõmlarõnõ engelleyecek mertebeye gelmiştir. Harç, teminat ve fonlarõn azaltõlmasõ ve
bir süre ertelenmesi gerçekleştirilmelidir.

•

Maden Sahalarõnda halen mevcut yeraltõ patlayõcõ madde depolarõnõn dahi, ÇED Raporu
ve Mevzii İmar Planõ yaptõrõlarak, inşa edilmesi istenmektedir. Böyle bir patlayõcõ madde
deposunun maliyeti on milyarlarla ifade edilmektedir. Maden işletmelerinde yeraltõ
patlayõcõ madde depolarõnõn kullanõmõna devam edilmesine izin verilmesi ve madencilerin
patlayõcõ madde kullanõm mevzuatõnõn her yõl mükerrer bürokratik engelleyici işlemlerin
amaca uygun hale getirilmesi ve gözden geçirilerek sektöre yönelik tedbirler alõnmalõdõr.

•

Madencilik yatõrõmlarõ için KOBİ’lere olduğu şekilde kredi verilmesini, maden sahasõnõn
teminat olarak kabul edilmesini ve ayrõca banka teminat mektubu talep edilmemesi
yönünde ilgili mevzuatta bir düzenlemenin yapõlmasõ sağlanmalõdõr.

•

Maden Kanunundan kaynaklanan haklarõn oranlarõnõn düşürülmesi ve /veya diğer
vergilerden sadece %20-25 kurumlar vergisinden sonraki stopajõn makul bir süre için
tecili ve terkinin yollarõ hususunda yeniden ilgili mevzuatta düzenleme yapõlmalõdõr.
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7. MADENCİLİKTE KURUMSAL YAPI VE ÖZELLEŞTİRME
Türkiye madenciliğinin dünyadaki ekonomik durgunluğun yanõ sõra, yasal ve idari
sorunlarõnõn bir türlü çözüme kavuşturulamamasõ nedenleriyle gerileme sürecine girdiği
görüşü, son yõllarda giderek yaygõnlõk kazanmaktadõr. Bu çerçevede Türkiye madenciliğinin
kurumsal açõdan yeniden yapõlandõrõlmasõnõn gerekliliği her ortamda vurgulanmaktadõr.
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõklarõ kapsamõnda, ülke madenciliğinin kurumsal
yapõsõna ilişkin mevcut sorunlarõn irdelenmesi ve çözüm yollarõnõn ortaya konulmasõ amacõna
yönelik bu inceleme başlõca iki bölümden oluşmaktadõr.
Birinci bölüm tümüyle mevcut yapõnõn irdelenmesine yöneliktir. Bu bölümde öncelikle,
madencilik politikalarõnõn oluşturulmasõ ve uygulamaya konulmasõ ile başta 3213 sayõlõ
Maden Kanunu olmak üzere madenciliğe ilişkin temel yasalarõn uygulanmasõ konularõndan
sorumlu idari yapõ ele alõnmaktadõr. Madenciliğin bilimsel altyapõsõnõn geliştirilmesine ilişkin
yapõ birinci bölümün ikinci konusunu oluşturmaktadõr. Birinci bölümde üçüncü olarak,
sektörün finansman ihtiyacõnõn karşõlanmasõ ile ilgili kurumsal yapõ ele alõnmakta, son olarak
da Türkiye madenciliği, üretici kuruluşlar yönünden incelenmektedir. Bu alt bölümde özel
kesimdeki yapõnõn irdelenmesinin ardõndan, kamu kesimindeki üretici kuruluşlar ayrõ ayrõ ele
alõnarak değerlendirilmektedir.
İkinci bölümde öncelikle, birinci bölümdeki değerlendirmelerin õşõğõnda, etkin bir idari,
bilimsel ve finansmana ilişkin kurumsal yapõlanmanõn temel ilkelerinin ortaya konulmasõ
amaçlanmaktadõr. Üretime ilişkin etkin bir yapõlanmanõn oluşturulmasõna ilişkin ikinci alt
bölüm, dünya madenciliğindeki gelişmelerin tartõşõlmasõ ile başlamaktadõr. Bu alt bölümde,
söz konusu tartõşmalar õşõğõnda, gerek özel kesimin ve gerekse kamu kesiminin yeniden
yapõlandõrõlmasõna ilişkin öneriler ortaya konulmaya çalõşõlmaktadõr. Kamu kesiminin yeniden
yapõlandõrõlmasõ konusu doğal olarak özelleştirme sorunu ile iç içe bir nitelik taşõmaktadõr. Bu
bölümde, kamu kesimindeki üretici kuruluşlar ayrõ ayrõ ele alõnarak değerlendirmekte,
özelleştirilebilme imkanõnõn olup olmadõğõ, özelleştirme imkanõnõn en azõndan kõsa dönemde
görülmemesi durumunda alõnmasõ gereken tedbirler, özelleştirmenin mümkün görülmesi
durumunda ise, uygun özelleştirme yönteminin önerilmesi bu alt bölümün amacõnõ
oluşturmaktadõr.
7.1. MEVCUT DURUM
7.1.1. Madencilik Sektöründe Üst Yönetim
Geleneksel olarak Türkiye’de madencilik sektörünün yönetiminin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlõğõnõn sorumluluğunda olduğu düşünülmektedir. Gerçekten uzun yõllar, madencilikle
ilgili hemen tüm kuruluşlar bu bakanlõğõn alt birimleri olarak görev yapmõşlar ve sektörel
faaliyetler belirli bir koordinasyon içinde yürütülmeye çalõşõlmõştõr.
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Buna karşõlõk, söz konusu dönemlerde, bakanlõğõn sorumluluk alanõndaki bir diğer konu olan
enerji konusu üzerinde yoğunlaştõğõ, madenciliğin bakanlõk tarafõndan göz ardõ edildiği
eleştirileri de gündemden hiç düşmemiştir.
Buna karşõlõk, zaman içinde gelişmeler söz konusu üst yönetimin yeterliliği sorununun
azalmasõ değil giderek daha da büyümesi yönünde olmuştur. Özellikle 1980’li yõllarda
başlayan kamu kuruluşlarõnõn Devlet Bakanlõklarõ arasõnda dağõtõlmasõ uygulamalarõ, sektörel
faaliyetlerin koordinasyonu sorununun giderek ağõrlaşmasõna yol açmõştõr. Bilindiği gibi, son
dönemde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ halen madencilikle ilişkisini sürdürmekle
birlikte, sektördeki en önemli kuruluşlardan birisi olan MTA Genel Müdürlüğü TDÇİ Genel
Müdürlüğü ile birlikte bir devlet bakanlõğõna, sektörün en sorunlu kuruluşu durumundaki TTK
Genel Müdürlüğü ile sektördeki en önemli üretici kuruluşlardan birisi olan Eti Holding A.Ş.
bir başka devlet bakanlõğõna bağlanmõştõr. Bu arada, yõllardõr özelleştirme kapsamõnda olan
KBİ’nin de bir başka devlet bakanlõğõna bağlõ olduğu dikkate alõndõğõnda sektörel sorunlarõn
koordinasyon içinde ele alõnmasõnõn güçlüğü açõkça orta çõkmaktadõr.
Diğer taraftan, hukuki alandaki bölünmüşlüğün bir sonucu olarak taş ocaklarõnõn
yönetiminden İçişleri Bakanlõğõnõn sorumluğu olduğu hususu da göz ardõ edilmemelidir. Son
yõllarda, geçmişte taş ocağõ olarak düşünülen bir çok ürünün sanayi hammaddesi niteliği
kazanmasõ ve dõş ticarete konu olmaya başlamasõyla İçişleri Bakanlõğõ, sektörel üst yönetim
içinde giderek daha fazla dikkate çeker bir nitelik kazanmõştõr. Bunlarõn yanõ sõra, Çevre
Bakanlõğõ bir çok konuda nihai karar merciine dönüşmek suretiyle, sektörel üst yönetimin
önemli unsurlarõndan birisi haline gelmiştir.
Görüldüğü gibi, madencilik sektöründe üst yönetim sorumluluğuna sahip tek bir kurumdan
söz etmek mümkün değildir. Üst yönetimin çokluğu veya üst yönetim boşluğu olarak da
tanõmlanabilecek bu durum sektörel politikalarõn oluşturulmasõ ve uygulanmasõnda
koordinasyonun tümüyle yok olmasõna neden olmaktadõr. Bu durum, madencilik sektörünün
içinde bulunduğu sorunlara yõllardõr çözüm üretilemeyişinin nedenlerini büyük ölçüde
açõklamaktadõr.
7.1.2. Hukuksal Yönetim ve Denetime İlişkin Kurumsal Yapõ
Bu kapsamda hiç şüphesiz, Türk Maden Hukukunun en önemli belgesi niteliğindeki 3213
Sayõlõ Maden Kanunu ve bu Kanunun uygulanmasõna dair yönetmeliğin uygulayõcõsõ olan,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ’na bağlõ Maden İşleri Genel Müdürlüğü birinci sõrada
yer almaktadõr. Maden Hukukumuzun diğer önemli bir belgesi olan “Taşocaklarõ
Nizamnamesi” nin uygulayõcõsõ durumundaki İl Özel İdareleri de bu kapsamda ele alõnmasõ
gereken bir diğer önemli kurumsal yapõyõ oluşturmaktadõr.
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Petrol Kanunu’nun uygulanmasõndan sorumlu Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve Tuz
Kanunu’nun uygulanmasõndan sorumlu Tekel Genel Müdürlüğü de bu kapsamda ele
alõnabilecek konular olmakla birlikte Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak gündemde
önemli bir sorunun bulunmamasõ ve Tuz Kanunun iptal edilerek tuzun Maden Kanunu
kapsamõna alõnmasõnõn önerilmesi, bunun gerçekleşmesi halinde ise Tekel Genel
Müdürlüğü’nün söz konusu özelliğinin ortadan kalkacak olmasõ nedenleriyle bu iki kuruluşun
ayrõca ele alõnmalarõna ihtiyaç görülmemiştir.
7.1.2.1. Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ, Maden Dairesi
Başkanlõğõ’nõn 3154 sayõlõ Kanunun 8. Maddesinde yapõlan değişikliğe istinaden 9 Eylül 1993
tarih ve 21693 sayõlõ Resmi Gazetede yayõmlanan 505 sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname ile
kurulmuştur.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumluluklarõ 3213 Sayõlõ Maden Kanunu ve
kuruluşuna ilişkin yukarõda belirtilen Kanun Hükmünde Kararnamede tanõmlanmõştõr. Buna
göre; Genel Müdürlük, maden haklarõna ilişkin ruhsatlarõ verir ve bu ruhsat sahalarõndaki
madencilik faaliyetlerini izler; maden aranmasõnõ ve üretimini teşvik etmek amacõyla, mali
olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici önlemleri alõr; madencilik
faaliyetlerinin ülke ihtiyaçlarõ, yararõ, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda
yürütülmesini sağlayacak önlemleri alõr ve teşvik için gerekli önerilerde bulunur; faaliyetlerin
iş güvenliği ve işçi sağlõğõ ilkelerine uygun yürütülmesini izler; madencilik faaliyetlerinin
çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği
içinde izler ve gerekli önlemleri alõr; maden kaynaklarõnõn ülke yararõna en uygun şekilde
değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarõnõn esaslarõnõ
saptar; ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini izler, gerekli bilgileri derler, değerlendirir ve
yayõnlar; maden sicilini tutar ve madenlerin genel envanterini yapar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ’nõn ana hizmet birimi olarak görev yapan, Maden İşleri
Genel Müdürlüğü maden, jeoloji, harita mühendisi ve teknikerlerinden oluşan 105 teknik ve
70 idari olmak üzere 175 personel ile Ankara’dan tüm ülkeye hizmet vermeye çalõşmaktadõr.
Genel Müdürlük, personel yetersizliğinin yanõ sõra, teknik ve mali imkanlarõnõn zayõflõğõ,
teşkilatlanmasõnõn yetersizliği vb nedenlerle yasalarda tanõmlanmõş olan görev ve
sorumluluklarõnõ, tam olarak yerine getirememektedir. Hem sayõsal olarak kõsõtlõ ve hem de
sõk sõk değişen kadrolar nedeniyle kurumda yeterli tecrübe ve bilgi birikimi sağlanamamõştõr.

7.1.2.2. İl Özel İdareleri
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Yukarõda da belirtildiği gibi, İl Özel İdareleri Taşocakçõlõğõ Nizamnamesi’nin uygulayõcõlarõ
olarak Türk Maden Hukukunun uygulanmasõ ve denetimine ilişkin kurumsal yapõ içinde
önemli bir yer işgal etmektedirler. Yasal açõdan durum böyle olmakla birlikte, İl Özel
İdareleri açõsõndan görev alanõnda yer alan yer altõ kaynaklarõ yalnõzca gelir getirici unsurlar
olarak önem taşõmakta, bunun dõşõnda söz konusu kaynaklarõn teknik ve bilimsel esaslara
uygun olarak ve en etkin şekilde değerlendirilmesi ne yazõk ki bu kurumlarõn gündeminde yer
almamaktadõr.
Konuyla ilgili teknik kadrolarõnõn hemen hiç bulunmamasõnõn yanõ sõra, uygulamaya ilişkin
yasal düzenlemelerin yetersizliği, mevcut mevzuatõn teknik içerikten yoksun olmasõ
nedenleriyle, İl Özel İdareleri açõsõndan taşocaklarõnõn yönetimi konusu, bu ocaklarõn işletme
haklarõnõn ihale yoluyla sõnõrlõ süreler için şahõs ve şirketlere kiralanmasõndan ibaret bir
çerçevede değerlendirilmektedir. Bu yapõ içinde doğal olarak, işletme haklarõ kiralanan
sahalarda etkin bir denetimin yapõlabildiğinden söz etmek de mümkün olamamaktadõr.
Sonuç olarak, İl Özel İdarelerinin mevcut yapõlarõ, söz konusu taşocaklarõnda teknik ve
bilimsel esaslara uygun, kaynaklarõn israfõna yol açmayacak işletmecilik yapõlmasõnõn
önündeki en önemli engel durumundadõr. Bu konuda kireçtaşõ güzel bir örnek
oluşturmaktadõr. Çünkü %90 kalsiyum karbonat ihtiva eden kireçtaşõ (kalker) kireç üretiminin
temel hammaddesi olduğu halde Taşocaklarõ Nizamnamesine göre İl Özel İdareleri tarafõndan
taşocağõ olarak kiralanabilmekte ve bu kaliteli malzeme mõcõr olarak üretilip israf
edilebilmektedir. Ayrõca uzun süreli ve yüksek maliyetli yatõrõmlarõ bu kiralama yöntemiyle
yapmanõn riski (süre sõnõrlamasõ nedeniyle) yatõrõmcõlarõ etkilemekte olduğundan kireç
sektöründe modern işletmelerin kuruluşu geç başlamõş ve henüz ülke koşullarõnõn gerektirdiği
sayõ ve boyuta da ulaşamamõştõr. Bu çerçevede, söz konusu ocaklarõn işletme haklarõnõn
birkaç yõllõk kõsa süreler
için kiralanmasõ uygulamasõ, kaynaklarõn daha etkin
değerlendirilebilmesi için gerekli yatõrõmlarõn yapõlmasõnõ engelleyen unsurlarõn başõnda yer
almaktadõr.
7.1.3. Bilimsel ve Teknik Altyapõya İlişkin Kurumsal Yapõ
Madencilik ile ilgili bilimsel ve teknik altyapõnõn geliştirilmesi konusunda hiç şüphesiz en
önemli kuruluş MTA Genel Müdürlüğüdür. MTA’nõn yanõ sõra, TÜBİTAK ve üniversitelerin
yerbilimleri ve madencilik ile ilgili bölümlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi
gerekmektedir.

7.1.3.1. MTA Genel Müdürlüğü
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Gelişmiş ülkelerin hemen hemen tümünde madenciliğin altyapõsõ niteliğindeki yerbilimleri
alanõnda ihtisas sahibi kamu kuruluşlarõ bulunmakta ve devlet bu kuruluşlar aracõlõğõyla,
ülkenin yer altõ kaynaklarõ potansiyelinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda gerekli
altyapõyõ oluşturmaya çalõşmaktadõr. Ancak söz konusu kuruluşlarõn görev alanlarõ ülkeden
ülkeye önemli farklõlõklar göstermektedir. Bazõ ülkelerde bu kuruluşlar temel jeoloji etütleri
ile sõnõrlõ bir görev alanõna sahip olduklarõ halde, bazõ ülkelerde görev alanlarõ temel jeoloji
etütlerinden maden ruhsat haklarõnõn yönetimine ve hatta işletmeciliğe kadar
uzanabilmektedir.
MTA Genel Müdürlüğü 1935 yõlõnda dünyadaki benzerleri örnek alõnarak oldukça modern bir
yapõ içinde kurulmuştur. 2804 sayõlõ kuruluş yasasõnda Genel Müdürlüğün görevi, jeoloji
haritalarõnõ yapmak, her türlü maden ve taşocağõ yataklarõnõ aramak, işletilen maden
yataklarõndaki jeoloji ve rezerv problemlerine çözüm bulmak, yataklarla ilgili fizibilite
etütlerini yapmak ve madencilik sektörünün gereksinim duyduğu teknik elemanlarõ
yetiştirmek olarak tanõmlanmõştõr. Buradan da görüleceği gibi, MTA’nõn görev alanõ temel
jeoloji etütlerinden başlamakta, sektörün ihtiyaç duyduğu teknik elemanlarõn yetiştirilmesine
kadar oldukça geniş bir alanõ kaplamaktadõr. Bu geniş alan içersinde, maden aramacõlõğõ özel
bir öneme sahip bulunmaktadõr. Son yõllarda önemli ölçüde gerileme göstermiş olmakla
birlikte, maden arama görevi çerçevesinde kuruluş, geçmiş dönemlerde önemli başarõlar elde
etmiştir.
Kurulduğundan bu yana, bugün ülke ekonomisinde önemli yeri olan Raman ve Garzan petrol
sahalarõ ile çok sayõda kömür ve maden yatağõ MTA tarafõndan bulunmuş veya önceden
bilinen yataklar geliştirilmiştir. Belirlenen alanlarõn birçoğunda bugün üretim yapõlmakta, bir
kõsõm sahalar ise üretime hazõrlanmaktadõr. Toplam maden ihracatõmõzdan elde edilen gelirin
yaklaşõk yarõsõ Batõ Anadolu’da MTA’nõn geliştirdiği bor tuzu yataklarõndan
karşõlanmaktadõr.
Günümüzde MTA’nõn maden arama çalõşmalarõ , jeolojik özellikleri nedeniyle cevherleşme
içermesi umutlu olan bölgelerde ve bilinen maden yataklarõnõ bünyesinde barõndõran
metalojenik havzalarda prospeksiyon (ön arama) biçiminde yürütülmektedir. Böylece,
madencilik sektörünün gereksinim duyduğu jeolojik altyapõ bilgileri üretilmektedir. Bu
çalõşmalar sõrasõnda belirlenen hedef sahalar için ruhsat başvurusunda bulunulmakta ve maden
hakkõ elde edilen sahalarda detay arama çalõşmalarõna geçilmektedir. MTA’nõn maden
işletme hakkõ olmadõğõndan, bu sahalar ön işletme dönemi sonunda ihaleyle satõşa
çõkarõlmaktadõr. MTA ayrõca, kamu veya özel sektör madencilik kuruluşlarõ için ücretli maden
arama çalõşmalarõ da yapmaktadõr. Devlet tarafõndan madencilere teknik ve ekonomik
yardõmda bulunulmasõ yaklaşõmõ içerisinde, MTA ruhsat sahipleriyle yaptõğõ “Tip Mukavele”
çerçevesinde de arama çalõşmalarõnõ yürütmektedir.
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Özel kanunla kurulmuş, özel hukuk hükümlerine bağlõ, tüzelkişiliği olan MTA Genel
Müdürlüğü kuruluşundan beri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ’na bağlõ olarak
faaliyetlerini sürdürmekte iken 29 Kasõm 1996 tarihinde çõkarõlan Kanun Hükmünde
Kararname ile Başbakanlõğa (Devlet Bakanlõğõ’na) bağlanmõştõr.
Devletin madencilik sektörüne öncülük yapmasõ amacõyla 1935 yõlõnda kurulan MTA Genel
Müdürlüğünün personel sayõsõ bir ara 14.000’e kadar yükselirken izlenen Devlet politikalarõ
ile günümüzde 4.000’e kadar gerilemiştir. MTA Ocak 2000 tarihi itibariyle 1370 teknik
eleman, 1020 idari memur ve 1640 işçi kadrolu olmak üzere toplam 4030 personel ile
çalõşmalarõnõ sürdürmektedir.
Ülkemizde maden aramacõlõğõnda 65 yõllõk bir geçmişe sahip olan MTA çok geniş laboratuvar
olanaklarõ yanõnda sondaj makinalarõ ve iş makinalarõ gibi makina ekipman parkõna da
sahiptir. Kuruluş, yaklaşõk 4000 personeli Genel Müdürlükteki 13 Daire Başkanlõğõ ve
taşradaki 12 Bölge Müdürlüğü’nde faaliyetlerini sürdürmektedir.
7.1.3.2. TÜBİTAK ve Üniversiteler
TÜBİTAK ve üniversitelerin yerbilimleri ve madencilikle ilgili bölümleri, yürüttükleri
bilimsel ve teknolojik araştõrmalarla madenciliğin altyapõsõnõn geliştirilmesine katkõ yapan
kuruluşlar arasõnda yer almaktadõr. Özellikle TÜBİTAK hem bilimsel araştõrmalara sağladõğõ
desteklerle ve hem de Marmara Araştõrma Enstitüsü vasõtasõyla doğrudan yürüttüğü
çalõşmalarla bu kapsamda özel bir yere sahiptir. Üniversitelerde ise ağõrlõklõ olarak master ve
doktora programlarõ kapsamõnda yapõlan çalõşmalar ve yayõnlar madenciliğin altyapõsõnõn
geliştirilmesine önemli katkõlar sağlamaktadõr.
Ancak, TÜBİTAK ve üniversitelerin bu anlamda yaptõklarõ katkõnõn yeterli olduğunu
söyleyebilmek oldukça güçtür. Özellikle üniversiteler sahip olduklarõ yetişmiş insan gücüyle
mevcut katkõlarõnõn çok daha ötesinde katkõ yapabilecek bir potansiyele sahiptir.
7.1.4. Finansmana İlişkin Kurumsal Yapõ
1935 yõlõnda madencilik sektörünün finansman ihtiyacõnõn karşõlanmasõ amacõyla ve bir
ihtisas bankasõ olarak görev yapmak üzere kurulan ETİBANK’õn 1998 yõlõnda özelleştirilmesi
sonrasõnda Madencilik Fonu, bu alanda faaliyet gösteren tek kuruluş haline gelmiştir. Bu
nedenle bu başlõk altõnda yalnõzca Madencilik Fonu’nun yapõsõ irdelenmektedir.

7.1.4.1. Madencilik Fonu
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Madencilik Fonu, 1985 yõlõnda yürürlüğe giren 3213 Sayõlõ Maden Kanunu’nun 34. Maddesi
ile “Madencilik, arama, teknolojik araştõrma, geliştirme, proje, tesis, altyapõ, istihsal ve ihracat
finansman kredileri olarak kullanõlmak üzere...” kurulmuştur. Kanunun aynõ maddesinde
Fonun gelir kaynaklarõ;
! İrad kaydedilen teminatlar,
! Müsadere edilen cevher ve malzemelerin satõşõndan elde edilen gelirler,
! İhale gelirleri,
! Maden ithalat ve ihracatõndan alõnacak fon kesintileri,
! Bütçeden ayrõlacak ödenek,
! Diğer gelirler,
olarak sõralanmõştõr. Bunun yanõsõra, Kanun’un 14. Maddesi ile maden işletmelerinden yõllõk
brüt karlarõnõn %5’i oranõnda alõnmasõ öngörülen Madencilik Fon İştiraki, Fonun önemli bir
diğer gelir kaynağõnõ oluşturmaktadõr.
Yukarõda sõralanan fon gelirlerinden “Maden ithalat ve ihracatõndan alõnacak fon kesintileri”
ile ilgili husus 22.8.1985 tarih ve 18850 sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan Maden Kanununun
Uygulanmasõna dair Yönetmelik’in 51. Maddesi ile düzenlenmiştir.
Buna göre; her türlü maden ithalatõnda gümrük resmine esas bedel üzerinden %2,5,
işlenmemiş cevher ihracatõnda ise FOB ve FOT ihraç bedeli üzerinden %1 fon kesintisi
alõnacaktõr. Ancak, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğine ilişkin düzenlemeler kapsamõnda
27.1.1996 tarih ve 22536 sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanan kararla Yönetmelik’in söz konusu
maddesi değiştirilerek, her iki oran %0 olarak yeniden düzenlenmiş ve böylece Madencilik
Fonu’nun yukarõda sayõlan gelir kaynaklarõndan birisi 1996 yõlbaşõ itibariyle fiilen
yürürlükten kaldõrõlmõştõr. Bu konuda son olarak ise, 23.2.2000 tarih ve 23973 sayõlõ Resmi
Gazetede yayõnlanan yeni bir kararla söz konusu madde yeniden düzenlenmiş ve gümrük
resmine esas bedel üzerinden, Avrupa Birliği Ülkeleri dõşõndaki ülkelerden yapõlacak, demirçelik sektörünün kullandõğõ kömür hariç kömür ile petrokok ve krom cevherinden %10 ve
demir cevherinden %2,5 oranlarõnda Madencilik Fonuna gelir oluşturmak üzere fon kesintisi
alõnmasõna karar verilmiştir. Ancak, yapõlan bu son düzenlemenin Türkiye’nin imzaladõğõ
uluslar arasõ anlaşmalara uygunluğu ve ithalatçõ sektörlere etkisine ilişkin çeşitli itirazlar bir
çok ortamda dile getirilmektedir.
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9.12.1992 tarihli Resmi Gazetenin Mükerrer sayõsõnda yayõnlanan 1993 Mali Yõlõ Bütçe
Kanunu Madencilik Fonu’na kuruluş amaçlarõ doğrultusunda faaliyet gösterebilme konusunda
çok önemli bir sõnõrlama getirmiştir. Kanunu’nun 29. Maddesinde yer alan düzenlemeyle
diğer birçok fonla birlikte Madencilik Fonu’da Genel Bütçe kapsamõna alõnmõş, böylece Fona
Genel Bütçeden ilave hiçbir kaynak tahsis edilmediği gibi Fonun kendi normal gelirlerini de
kuruluş amaçlarõ doğrultusunda kullanma imkanõ elinden alõnmõştõr.
Sektörel bazda değerlendirildiğinde, bugünkü yapõsõ ile Madencilik Fonu, sektöre finansal
destek sağlama amacõndan büyük ölçüde uzaklaşmõş, bunun yerine, madencilik sektöründen
Genel Bütçe’ye kaynak aktaran bir mekanizmaya dönüşmüştür. Fondan Genel Bütçeye
aktarõlan miktarlar ve buna karşõlõk Fona verilen yõllõk ödenekler karşõlaştõrõldõğõnda söz
konusu durum açõk olarak görülebilmektedir. Örnek olarak 1999 yõlõnda Fondan Genel
Bütçeye 5,7 trilyon TL aktarõlõrken, Genel Bütçede Fon’a ayrõlan ödenek yalnõzca 1 trilyon
TL olmuştur.
7.1. 5. Üretime İlişkin Kurumsal Yapõ
Türkiye madenciliğinin üretime ilişkin kurumsal yapõlanmasõ oldukça kendine özgü
niteliklere sahiptir. Bir yanda üretim potansiyelleri sõnõrlõ çok sayõda firmadan oluşan özel
kesim, diğer tarafta ülkenin madencilik üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren az sayõda
kamu kuruluşu...Son yõllardaki özelleştirme çabalarõna rağmen kamu işletmelerinin sektördeki
ağõrlõğõ halen devem etmektedir. Son yõllarda özelleştirmeye yönelik girişimlerden yalnõzca
KÜMAŞ, ÇİN-KUR ve Konya Krom- Manyezit A.Ş. ile ilgili olanlar başarõlõ olmuştur. KBİ
yõllardõr özelleştirme kapsamõnda olduğu ve birçok kez ihaleye çõkõldõğõ halde,
özelleştirilebilmesi mümkün olamamõştõr.
7.1.5.1. Madencilikte Özel İşletmecilik
Türkiye’de madencilik sektörü üretiminin yaklaşõk %15’i özel kuruluşlar tarafõndan
gerçekleştirilmektedir. Sayõlarõ yüzlerle ifade edilebilen ve çoğunlukla şahõs ve aile şirketi
olan bu işletmelerin büyük çoğunluğu tek bir ürüne yönelik faaliyet göstermektedir. Üretim
kapasiteleri sõnõrlõ, sermaye ve teknolojik donanõmlarõ yetersiz olan bu kuruluşlarõn
faaliyetleri ağõrlõklõ olarak krom, kömür ve endüstriyel mineraller alanlarõnda yoğunlaşmõştõr.
Bunun yanõnda son yõllarda mermer madenciliği, özel kuruluşlarõn yoğun ilgi gösterdiği bir
alan olarak dikkat çekmektedir.
Krom ve endüstriyel minerallerde büyük ölçüde ihracata yönelik olarak çalõşan özel
kuruluşlarõn rekabet güçleri küçük ölçekli işletmecilik nedeniyle oldukça sõnõrlõ düzeyde
bulunmaktadõr. Bu nedenle bu kuruluşlar dünya piyasalarõndaki gelişmelere oldukça duyarlõ
durumdadõr. Piyasalarõn canlõ olduğu dönemlerde faaliyetlerde büyük canlõlõk yaşanõrken,
piyasalarõn durgunluğa girdiği dönemlerde, özel kesimdeki işletmelerin büyük çoğunluğu
faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmaktadõr.

79

http://ekutup.dpt.gov.tr/madencil/oik536.pdff

Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ

Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Türkiye madenciliğinde yabancõ sermayeli kuruluş sayõsõ oldukça sõnõrlõ düzeydedir. Bu
durum büyük ölçüde geçmiş yõllardaki millileştirme ve devletleştirme uygulamalarõnõn bir
sonucudur. 1980’li yõllarõn ikinci yarõsõndan sonra, yabancõ şirketlerin özellikle altõn
madenciliğine yönelik olarak Türkiye’ye büyük ilgi gösterdikleri gözlenmiş olmakla birlikte,
bu ilgi izleyen yõllarda devam etmemiştir.
Bunda, çevreci kuruluşlarõn tepkileri nedeniyle Türkiye’de altõn üretiminin başlayamamasõ
birinci derecede etkili olmuştur. Söz konusu durum nedeniyle yeni şirketlerin gelişi kesildiği
gibi, mevcutlar da faaliyetlerini asgari düzeye indirmiş bulunmaktadõr.
7.1.5.2. Madencilikte Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Türkiye Petrolleri A.O.(TPAO), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür
İşletmeleri (TKİ), Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ), Eti Holding A.Ş., Türkiye
Demir Çelik İşletmeleri (TDÇİ) ve Karadeniz Bakõr İşletmeleri (KBİ) ve TEKEL
Tuz Sanayii Müessesesi madencilik alanõnda üretime yönelik faaliyet gösteren başlõca kamu
iktisadi teşebbüsleridir.
7.1.5.2.1. Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
Türkiye Petrolleri A.O., Türkiye’deki tek önemli petrol ve doğal gaz üreticisi kamu
kuruluşudur. Petrol ve doğal gaz açõsõndan ülkenin çok verimli olmayan jeolojik yapõsõ içinde
MTA’dan devir aldõğõ iki saha ile başladõğõ faaliyetleri yaklaşõk 50 yõldõr geliştirerek
sürdürmeyi başarmõştõr. Bunun yanõsõra 1990’lõ yõllarõn başlarõndan itibaren, petrol ve doğal
gaz arama ve üretimi konularõnda ulaştõğõ personel, ekipman ve bilgi düzeyini değerlendirerek
uluslararasõ arenada bağõmsõz olarak veya büyük petrol şirketleri ile işbirliği içinde arama ve
üretim çalõşmalarõna başlamõştõr.
TPAO başlangõçta petrol sanayinin her alanõnda faaliyet göstermek üzere örgütlenmiş olduğu
halde, zaman içinde yapõsõnda önemli değişiklikler ortaya çõkmõştõr. Özellikle petrol
krizlerinin bütün dünyayõ sarstõğõ 70’li yõllarda yapõlan düzenlemelerle TPAO, dünyadaki dev
petrol şirketlerinin yapõlanmasõna uygun olarak aramadan, üretime, rafinasyona, taşõmaya ve
pazarlamaya uzanan zincirin her halkasõnda faaliyet gösteren çok sayõda bağlõ ortaklõklarõ
bulunan büyük bir holdinge dönüştürülmüştür. Ancak, 1980’li yõllarõn ikinci yarõsõndan
itibaren özelleştirmeye hazõrlõk düşüncesiyle bağlõ ortaklõklarõn birer birer kurum bünyesinden
ayrõlarak Özelleştirme İdaresi’ne bağlanmasõyla TPAO’ya bugünkü yapõsõ verilmiştir.
Bugünkü yapõsõ ile TPAO petrol ve doğal gazõ yalnõzca arayan ve üreten bir kuruluş
durumundadõr. Bunlarõn dõşõnda petrol sanayinin diğer aşamalarõnda herhangi bir aktivitesi
bulunmamaktadõr.
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7.1.5.2.2.Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)
Türkiye’nin en eski maden işletmelerinden olan Zonguldak’taki taşkömürü yataklarõnõ işleten
kurum Türkiye'’nin en sorunlu kamu işletmelerinden birisi durumundadõr. Özellikle jeolojik
yapõnõn uygun olmamasõ nedeniyle mekanize üretim yapõlamamasõ, üretimin eski emek yoğun
teknolojilerle sürdürülmesi nedeniyle üretim maliyetleri son derece yüksektir. Yüksek
maliyetler, ithalatõn serbest olduğu bir ekonomik ortamda kurumun yaşama şansõnõ ortadan
kaldõrmaktadõr.
Yõllõk yaklaşõk 2-2,5 milyon tonluk üretimi ile ülke taşkömürü ihtiyacõnõn ancak küçük bir
bölümünü karşõlayabilen kuruluş, üretim faaliyetlerini Zonguldak merkez ilçe ile Amasra ve
Ereğli ilçelerinde yürütmektedir.
Merkez ilçedeki işletmelerde koklaşabilir taşkömürü üretimi yapõlõrken, Amasra ve Ereğli
ilçelerindeki üretim yarõ koklaşabilir niteliktedir. Geçmişte üretimi ağõrlõklõ olarak demirçelik sanayiinin ihtiyacõnõ karşõlamaya yönelik olduğu halde, son yõllarda özellikle kalite
sorunlarõ nedeniyle demir- çelik sanayinin talebi önemli ölçüde düşmüştür. Halen TEAŞ’a
bağlõ Çatalağzõ Termik Santralõ kuruluşun en önemli müşterisi durumundadõr.
7.1.5.2.3.Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)
Yõllõk 40 milyon tonu aşan üretim kapasitesi ile madencilik alanõnda Türkiye’nin en büyük
kuruluşu durumundadõr. Büyük ölçüde TEAŞ’õn termik santrallarõnõn kömür ihtiyacõnõ
karşõlamak üzere üretim yapan kuruluşta üretimin büyük bölümü açõk ocak işletmelerinden
sağlanmaktadõr.
Kömür madenciliği alanõnda büyük bir birikime sahip olan kuruluşla ilgili olarak son
yõllardaki en önemli gelişmeyi bazõ işletmelerinin işletme haklarõnõn kömürünü temin ettikleri
santrallerle birlikte özel kuruluşlara 20 yõllõk süre ile devir edilmesi oluşturmaktadõr. Enerji
alanõndaki özelleştirme çabalarõnõn bir sonucu olarak ortaya çõkan bu durumla, zaman içinde
kurumun kömür üretimindeki payõnõn önemli ölçüde düşmesi, üretim faaliyetinin teshin ve
sanayi amaçlõ kömür ağõrlõklõ nitelik kazanmasõ beklenmektedir.
7.1.5.2.4. Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. (TEAŞ)
TEAŞ, esas itibariyle TKİ ve TTK tarafõndan üretilen kömürlerin değerlendirilmesi yoluyla
elektrik enerjisi üretmek üzere teşkilatlandõrõlmõştõr. Buna karşõlõk 1990’lõ yõllarda kömüre
dayalõ termik santrallarõn özelleştirilmesine yönelik çalõşmalar kapsamõnda TKİ’nin
işletmelerinden önce Sivas- Kangal Linyit İşletmesinin, ardõndan da Afşin- Elbistan Linyit
İşletmesinin kuruluşa devir edilmesiyle, TEAŞ madencilik sektöründe faaliyeti olan kamu
kuruluşlarõ arasõna girmiştir.
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Büyük bölümü Afşin- Elbistan İşletmesinde olmak üzere 20 milyon ton/yõl’õ aşan üretim
kapasitesiyle TEAŞ bugün, miktar itibariyle, TKİ’nin ardõndan sektördeki en büyük ikinci
üretici durumundadõr.
7.1.5.2.5. Eti Holding A.Ş.
1935 yõlõnda kurulan ve ülkenin ilk üretici madencilik kuruluşu olan ETİBANK’õn madencilik
alanõnda devamõ olan Eti Holding A.Ş. Türkiye’deki en geniş faaliyet alanõna sahip
madencilik kuruluşudur. Enerji hammaddeleri ve demir cevheri dõşõnda madenciliğin hemen
her alanõnda faaliyeti olan kuruluş, yõllõk 300 milyon dolarõ aşan ihracat geliri ile aynõ
zamanda Türkiye’nin en büyük maden ihracatçõsõdõr.
Enerji ve madencilik alanõnda faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin hemen tamamõ
ya bu kuruluşun bünyesinden çõkmõştõr ya da Eti Holding’in öncülüğünde oluşturulmuştur.
Eti Holding A.Ş.’nin ana faaliyet alanõ, bor madenciliği ve bor kimyasallarõ üretimidir. Dünya
bor rezervlerinin yaklaşõk %65’ine sahip olan ülkemizde, yasa ile bor madenlerinin tek
işleticisi olarak belirlenmiş olan Eti Holding A.Ş., bu alanda dünyadaki iki büyük üreticiden
birisi durumundadõr. Eti Holding A.Ş.’nin bor madenlerine ilişkin faaliyeti merkezi
Bandõrma’da olan Eti Bor A.Ş. isimli bağlõ ortaklõk tarafõndan yürütülmektedir. Eti Holding
aynõ zamanda dünyadaki önemli ferrokrom üreticilerinden birisi durumundadõr. Geçmişte
önemli bir kromit ihracatçõsõ olan kuruluş, uzun zamandõr kendi madenlerinden ürettiği
kromiti ferrokrom üretimi amacõyla değerlendirmektedir. Eti Holding’in Elazõğ çevresinde
yoğunlaşan kromit madenleri ve buradaki ferrokrom tesisleri Eti Krom A.Ş. isimli bağlõ
ortaklõk tarafõndan sürdürülmektedir. Eti Holding A.Ş. Türkiye’deki tek birincil alüminyum
üreticisidir. Seydişehir’de kurulu bulunan tesislerde, ilçeye yaklaşõk 25 km mesafedeki
ocaklardan üretilen boksitin işlenmesiyle yõlda 200 bin ton alümina ve bunun 120 bin tonunun
işlenmesiyle de 60 bin ton alüminyum metali üretilmektedir. Eti Holding’in alümünyum ile
ilgili faaliyetleri Eti Alüminyum A.Ş. isimli bağlõ ortaklõk tarafõndan yürütülmektedir.
Türkiye’de kõymetli metaller konusunda halen faal tek işletme, Eti Holding’in Kütahya’daki
gümüş işletmesidir. Birincil gümüş üreticisi olan işletme, Eti Gümüş A.Ş. isimli bir bağlõ
ortaklõk olarak faaliyet göstermektedir. Kuruluşun geçmişte en önemli faaliyet alanõnõ
oluşturan bakõr madenciliği, bugün kuruluşun faaliyetleri içinde alt sõralara düşmüştür. Eti
Holding’in bakõr madenciliği alanõndaki mevcut faaliyeti (%45 hisse ile iştiraki olan Çayeli
Bakõr İşletmeleri dõşõnda) Küre’deki piritli bakõr işletmesinden ibarettir. Buradaki faaliyet Eti
Bakõr A.Ş. aracõlõğõyla sürdürülmektedir. Kuruluşun diğer önemli bir üretim faaliyeti, Ege
Bölgesindeki madenlerden kromit ve bunun Antalya’daki tesislerde işlenmesi yoluyla düşük
karbonlu ferrokrom üretimidir. Antalya’daki tesislerde ferrokrom üretiminin yanõ sõra karpit
ve ferrosilis üretimi de yapõlmaktadõr. Bu bölgedeki faaliyetler Eti Elektrometalurji isimli bir
bağlõ ortaklõk tarafõndan yürütülmektedir.
Bunlara ek olarak, İzmir’deki Perlit İşletmesi kuruluşun halen devam eden bir diğer üretim
faaliyetini oluşturmaktadõr. Mazõdağõ Fosfat İşletmesi ve çeşitli yerlerdeki maden
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müdürlüklerinde ise ekonomik işletmecilik yapma imkanõnõn kalmamasõ nedeniyle üretim
faaliyetleri durdurulmuştur. Eti Holding’in ihracat faaliyetileri merkezi Ankara’da bulunan Eti
Pazarlama ve Dõş Ticaret A.Ş. isimli bağlõ ortaklõk aracõlõğõyla yürütülmektedir. Bu ortaklõğõn
alt birimleri olarak Lüksemburg ve Finlandiya’da iki ana, Almanya ve İtalya’da ise
Lüksemburg’daki şirketin alt birimleri olarak iki tali pazarlama şirketi faaliyet
göstermektedir.
7.1.5.2.6. Türkiye Demir- Çelik İşletmeleri (TDÇİ)
Türkiye’de entegre bir demir- çelik sanayii oluşturma düşüncesinde hareketle, Divriği ve
Hekimhan demir madenleri ile birlikte Karabük ve İskenderun Demir- Çelik fabrikalarõnõ bir
araya getirmek suretiyle oluşturulan TDÇİ, halen de Türkiye’deki en büyük demir cevheri
üreticisi durumundadõr.
Özellikle Divriği’deki madenler ve buradaki 1,4 milyon ton/yõl üretim kapasiteli pelet tesisleri
bu alanda rakipsiz durumdadõr. TDÇİ geçmişte, yalnõzca kendi üretim faaliyeti ile değil,
fabrikalarõnõn cevher ihtiyacõnõ karşõlamaya yönelik olarak özel madencilere sağladõğõ
desteklerle de demir madenciliği açõsõndan çok önemli bir rol oynamõştõr.
Buna karşõlõk, özelleştirme çabalarõ kapsamõnda TDÇİ’nin yapõsõnda meydana getirilen
değişiklikler, TDÇİ ile birlikte, Türkiye’deki demir madenciliğini de yok olma noktasõna
getirmiş bulunmaktadõr. Önce KARDEMİR’in özelleştirilmesi, ardõndan İSDEMİR’in
özelleştirilmek üzere TDÇİ’nin bünyesinden ayrõlmasõ, TDÇİ’nin yapõsõndaki entegrasyonun
bozulmasõna ve TDÇİ’nin yalnõzca demir cevheri madenciliği alanõnda faaliyeti olan bir
kuruluşa dönüşmesine yol açmõştõr. Ancak, taşõma maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle
özellikle İSDEMİR’in ithal cevhere yönelmesi nedeniyle Türkiye’de demir cevheri
madenciliği büyük bir darboğaza sürüklenmiştir. Bu durumun ortaya çõkmasõnda, TDÇİ’nin
demir- çelik sanayiindeki yönlendirici konumunu yitirmesi çok önemli bir rol oynamõştõr. Bu
yönüyle TDÇİ örneği, madencilik sektöründe özelleştirme uygulamalarõ bakõmõndan
kesinlikle göz önünde bulundurulmasõ gereken bir örnek teşkil etmektedir.
7.1.5.2.7. Karadeniz Bakõr İşletmeleri (KBİ)
Karadeniz bölgesindeki madenlerden üretilen cevheri Samsun’daki izabe tesisinde işlemek
üzere ETİBANK’õn bir bağlõ ortaklõğõ olarak oluşturulan KBİ, madencilik faaliyetlerini uzun
yõllar Murgul ve Kutlular işletmelerinde sürdürmüştür. Ancak, Kutlular İşletmesinin bir süre
önce cevherin tükenmesi üzerine kapatõlmasõ nedeniyle, Murgul işletmesi halen KBİ’nin tek
madencilik operasyonu durumundadõr. Kutlular İşletmesinin kapatõlmasõnõn yanõ sõra,
Murgul’da da üretimin önemli ölçüde düşmesi ve Samsun İzabe tesislerindeki kapasite artõşõ
nedenleriyle, başlangõçta İzabe tesisinin cevher ihtiyacõnõ kendi işletmelerinden karşõlayabilen
KBİ, son yõllarda giderek artan oranlarda bakõr konsantresi ithalatõna yönelmiştir.
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KBİ 1993 yõlõnda özelleştirme kapsamõna alõnmakla birlikte bugüne kadar bir gelişme
sağlanamamõştõr. İlk ihalede Murgul İşletmesi’nin kapsam dõşõnda tutulmasõ ihalede sonuç
alõnamamasõnõn önemli bir nedeni olarak gösterilmiştir.
Ancak, daha sonraki gelişmeler bunun da yeterince açõklayõcõ bir neden olmadõğõnõ ortaya
koymaktadõr. Bugünkü haliyle Murgul İşletmesi, KBİ’nin cevher ihtiyacõnõ yeterli bir süre
karşõlayabilecek durumda değildir. Bu bakõmdan kuruluş, faaliyetini uzun vadede ancak
yurtiçinden veya dõş piyasalardan temin edeceği bakõr konsantresini işleyerek
sürdürebilecektir. Bu durum ise kapasite, teknoloji ve coğrafi konumu itibariyle önemli
dezavantajlarõ olan kuruluşun rekabet gücünü ve buna bağlõ olarak da özelleştirilebilme
şansõnõ önemli ölçüde sõnõrlandõrmaktadõr.
7.1.5.2.8. TEKEL Genel Müdürlüğü (Tuz Sanayii Müessesesi)
TEKEL Genel Müdürlüğü’nün madencilikle ilgisi tuz üretimine ilişkin faaliyetinden
kaynaklanmaktadõr. Kuruluşun tuz üretimine ilişkin faaliyetleri İzmir’de bulunan Tuz
Müessesesi tarafõndan yürütülmektedir. Başta İzmir- Çamaltõ, Balõkesir- Ayvalõk deniz
tuzlalarõ ile Tuz Gölündeki Kaldõrõm, Yavşan, Kayacõk göl tuzlalarõ olmak üzere ülkenin
değişik yerlerindeki kaya ve kaynak tuzlalarõndan yapõlan üretim ile TEKEL Genel
Müdürlüğü ülkenin tuz ihtiyacõnõ tamamõnõ karşõlamaktadõr. Son yõllarda Tuz Kanunu’na
yapõlan bir madde ilavesi ile Genel Müdürlüğün verimsiz olduğu gerekçesi ile kapattõğõ küçük
kaya ve kaynak tuzlalarõnõn mahalli talebin karşõlanmasõ amacõyla özel işletmeciliğe açõlmasõ
sonucunda yeni üreticiler de devreye girmiş olmasõna rağmen bunlarõn toplam üretim içindeki
paylarõ henüz söz konusu edilemeyecek kadar küçüktür.
TEKEL Genel Müdürlüğü, üretici olmanõn yanõsõra, aynõ zamanda Tuz Kanunu’nun
uygulayõcõsõ durumundadõr. Özellikle Kanunda yapõlan değişiklikle özel işletmeciliğin
önünün çok sõnõrlõ miktarda da olsa açõlmasõyla kuruluşun bu fonksiyonu daha belirgin bir
nitelik kazanmõştõr.
7.2. DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
7.2.1. Üst Yönetim
Yukarõda tartõşõlan üst yönetim boşluğu, madenciliğimizin içinde bulunduğu sorunlarõn
başõnda gelmektedir. Bu durum nedeniyle, yasal, idari bir çok sorun yõllardõr çözülemediği
gibi, sektörle ilgili kalõcõ politikalarõn oluşturulmasõ ve uygulamaya konulmasõ da mümkün
olamamaktadõr.

Sektörel üst yönetimle ilgili söz konusu sorunun çözümüne ilişkin olarak son yõllarda başlõca
iki öneri tartõşõlmaktadõr.
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Birinci öneri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ bünyesinde, madencilikten sorumlu bir
müsteşarlõğõn, ikinci öneri ise, yalnõzca madencilikten sorumlu bir icracõ bakanlõğõn
oluşturulmasõnõ içermektedir. İlk öneri genellikle kolay gerçekleştirilebilir olmasõ nedeniyle
tercih edilirken ikinci öneri ise etkinlik bakõmõndan birinciye tercih edilmektedir.
Bakanlõğa kõyasla daha kolay oluşturulabilme avantajõna rağmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlõğõ bünyesindeki bir müsteşarlõğõn mevcut yapõ içinde yeterli etkinliğe ulaşabilmesi
pek mümkün görünmemektedir. Öncelikle, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ’nõn hacminin
büyüklüğü dikkate alõndõğõnda böyle bir oluşumun, bakanlõğõn daha da genişlemesine yol
açacak olmasõ nedeniyle, yeni sorunlarõn doğmasõna yol açabileceğinden endişe edilmektedir.
Bu bakõmlardan, madencilik sektöründeki üst yönetim boşluğu sorununun çözümü için
Madencilik Bakanlõğõ adõnda, madencilikle ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarõnõ
bünyesinde toplayan, kuruluş yasasõ ile madencilikle ilgili faaliyetlere ilişkin en üst karar
organõ olarak tespit edilmiş bir bakanlõğõn oluşturulmasõ önerilmektedir.
Ülkemizin içinde bulunduğu enerji darboğazõ ve petrole olan bağõmlõlõk, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlõğõ’nõn gücünün ve enerjisinin büyük bir bölümünün zorunlu olarak bu
alanlara ayrõlmasõna ve madenciliğimizin yeterli ilgiyi görememesine neden olmaktadõr.
Ayrõca 25 Genel Müdürlüğü bünyesinde taşõyan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ’nõn
madencilik sektörünü taşõmasõnõn zorluğu Bakanlõğõn madencilik sektörüne gereken ilgiyi
göstermesine engel olmuş ve Bakanlõkta madenciliği yönlendirecek bir altyapõ
kurulamamõştõr. Halihazõrda, ruhsat sahibi (madenci), sermaye, sanayi ve tüketici arasõnda
madencilik faaliyetlerinin işbirliği içerisinde yütürülmesi açõsõndan bir koordinasyon
kopukluğu vardõr ve madencilik ile ilgili kurumlar tek bakanlõk bünyesinde toplanamadõğõ
için madencilik politikalarõ etkili bir şekilde uygulanamamaktadõr..
Bütün bu nedenlerden dolayõ, madencilik sektöründe gerekli koordinasyonu sağlamak ve
madencilik politikalarõnõ oluşturmak üzere Madencilik Bakanlõğõ’nõn kurularak, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ’nõn madencilik ile ilgili görevlerinin bu Bakanlõk tarafõndan
yürütülmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.
Madencilik sektörünün geliştirilmesi, güçlendirilmesi, sorunlarõnõn çözümü, madencilik
faaliyetlerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi kapsamõnda ulusal maden politikalarõnõ
belirleyerek, maden kaynaklarõmõzõn ulusal ekonomiye yüksek düzeyde katkõ sağlayacak
biçimde değerlendirilmesi için kurulacak olan Madencilik Bakanlõğõ’nõn aşağõda sõralanan
görevleri yerine getirecek şekilde örgütlenmesi yararlõ olacaktõr.

1. Maden Kaynaklarõ bakõmõndan ülkenin kõsa ve uzun vadeli ihtiyaçlarõnõ belirlemek.
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Madencilerin üretime ilişkin sorunlarõnõ tespit ederek çözümü için projeler geliştirmek.

3.
Maden kaynaklarõnõn ülke yararõna, teknik gereklere ve ekonomik gelişmelere uygun
olarak değerlendirilmesi amacõyla gerekli hazõrlõklarõ yapmak, bu konularda madencilere yol
gösterip yardõmcõ olmak.
4.
Madencilik faaliyetlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için teşvik
önlemlerini almak, altyapõ yatõrõmlarõnõn madencilik faaliyetlerini dikkate alarak planlamasõnõ
sağlamak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarõyla koordinasyonu sağlamak, bu konularda gerekli
yasal düzenlemeleri yapmak.
5.
Maden kaynaklarõnõn aranmasõ, işletilmesi ve değerlendirilmesine yönelik olarak
Maden Kanunu hükümlerini uygulamak, madencilik faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili
olarak diğer bakanlõklarõn görev alanlarõna giren konularda gerekli eşgüdümü sağlamak.
6.
Madencilik yatõrõmlarõna yurtiçinden ve yurtdõşõndan finansman temininde yardõmcõ
olmak, yabancõ sermayeyi çekecek yatõrõm projeleri hazõrlamak ve uluslararasõ işbirliği
olanaklarõnõ geliştirmek.
7.
Maden ithalat ve ihracatõnõn, belirlenen maden politikalarõna uygun olarak
düzenlenmesi ve geliştirilmesi amacõyla dünya madencilik sektöründeki gelişmeleri izlemek.
8.
Madencilik sektörünü ve faaliyetlerini tanõtõcõ envanter, katalog, yayõn ve istatistikleri
hazõrlamak ve yayõmlamak.
9.
Özel sektöre örnek olaracak pilot tesis ve araştõrma enstitülerinin kurulmasõnõ
sağlamak.
10.
Madencilik sektöründe görülen idari, teknik ve ekonomik sorunlarõ tartõşmak, çözüm
önerileri geliştirmek ve maden politikalarõ, strateji ve hedefler, plan ve programlar ile yasal
mevzuatõn oluşturulmasõ çalõşmalarõnda kamu kurumlarõ, özel
sektör kuruluşlarõ,
üniversiteler ve araştõrma kuruluşlarõ arasõnda koordinasyonun sağlanmasõ amacõyla
Madencilik Şurasõ düzenlemek.

7.2.2. Hukuksal Yönetim ve Denetime İlişkin Kurumsal Yapõ
Maden Hukuku alanõndaki bölünmüşlüğün sonucu olan, kurumsal yapõdaki çok başlõlõk
hukuksal açõdan etkin bir uygulama ve denetimin önündeki en önemli engel durumundadõr.
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Özellikle 3213 sayõlõ Maden Kanunu ile 1901 yõlõndan buyana yürürlükte olan Taşocakçõlõğõ
Nizamnamesi arasõndaki sõnõrõn net bir şekilde ortaya konulamamasõ bunlarõ uygulamakla
yükümlü olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile İl Özel İdareleri arasõnda bir çok sorunun
doğmasõna yol açmaktadõr. Yan yana iki sahadan birisinde Maden Kanunu’na, diğerinde
Taşocakçõlõğõ Nizamnamesine göre faaliyet gösterilmesi örneklerinin yanõ sõra, aynõ saha için
hem Maden Kanunu hem de Taşocakçõlõğõ Nizamnamesi’ne göre ayrõ kişi ya da kuruluşlarõn
ruhsat ve/ veya izin sahibi olduklarõ sayõsõz örnek bulunmaktadõr.
Bu olumsuz tablonun ortadan kaldõrõlabilmesi, her şeyden önce hukuk alanõndaki
bölünmüşlüğün sona erdirilmesine bağlõ bulunmaktadõr. Taşocakçõlõğõ Nizamnamesinin
yürürlükten kaldõrõlarak, Maden Kanununun kapsamõnõn genişletilmesi yoluyla yasal açõdan
bütünlüğün sağlanmasõnõn yanõ sõra, yasayõ uygulama ve denetim yetkisinin örgütlenme
yönünden yeterli hale getirilmiş Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne bõrakõlmasõ bir çok
sorunun çözümünü sağlayabilecektir. Bu tarz bir yapõlanmaya İl Özel İdarelerinin gelir
kaybõna uğrayacaklarõ endişesi ile İçişleri Bakanlõğõ ve Valiliklerin karşõ çõktõklarõ
bilinmektedir. Ancak bu soruna, Maden Kanunu’nda İl Özel İdarelerinin yalnõzca
taşocaklarõndan değil, her türlü madenden gelir elde etmelerine olanak sağlayacak şekilde
Devlet Hakkõndan pay verilmesini öngören bir düzenlemenin yapõlmasõ yoluyla çözüm
bulunabileceği düşünülmektedir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün sorunlarõ ve mevcut
sorunlarõnõn çözümünün yanõ sõra öngörülen tarzda bir yapõlanmaya uyum sağlayabilmesi
hususundaki alõnmasõ gereken tedbirlere ilişkin değerlendirmeler aşağõda irdelenmiştir.
7.2.2.1. Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Madencilik faaliyetlerinin izlenip denetlenmesiyle görevli olan Maden İşleri Genel
Müdürlüğü bugüne kadar gerekli ve yeterli kadro ile örgüt yapõsõna kavuşturulamadõğõ için
görev ve sorumluluklarõnõ gerektiği gibi yerine getirmekte sorun yaşamõştõr. Maden İşleri
Genel Müdürlüğü’nün sadece ruhsat verir, ruhsat keser, ruhsat iptal eder bir görüntüden
kurtulabilmesi ve daha verimli çalõşabilmesi için tüzel kişiliğe kavuşturularak kadro ve
donanõm açõsõndan yeterli bir kurum haline getirilmesi gerekmektedir.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatõna sahip olmadõğõndan ve bünyesinde uzmanlõk
gruplarõ bulunan bir örgüt yapõsõna kavuşturulamadõğõndan Maden Kanunu’ndan kaynaklanan
çeşitli madencilik dönemlerindeki inceleme ve denetimleri gerektiği gibi yapamamaktadõr.
3213 sayõlõ Maden Kanunu’nu uygulamakla yükümlü Maden İşleri Genel Müdürlüğü sadece
ruhsatlarla ilgili işlemlerle uğraştõğõndan madencilik sektörünün sorunlarõ ile ilgilenecek
fõrsatõ bulamamaktadõr.
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Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün madencilik sektörünün sorunlarõnõ saptayõp çözüm
üretmek, uluslararasõ maden piyasalarõnõ incelemek, madencilere yol göstermek ve yardõmcõ
olmak gibi yasal görevleri de yerine getirmesi gerekmektedir.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün Bilgisayar Sistemi yeterli değildir. Ayrõca düzenli bir
arvişi ve faydalanõlabilecek bir kütüphanesi de bulunmamaktadõr. Bu ise ruhsat verme ve
denetleme işlemlerinde gecikmelere ve aksamalara neden olmaktadõr. Genel Müdürlüğün hiç
bir ilde taşra teşkilatõ olmadõğõ için Türkiye’nin en ücra köşesindeki bir girişimci, ruhsat
almak için Ankara’ya gelmektedir.
Kendi kadrosu bulunmayan Bakanlõk ve değişik kurum kadrolu teknik elemanlarõn geçici
görevlendirilmeleriyle hizmet vermekte olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nde toplam 175
personel ile madencilik sektörüne çağdaş bir hizmetin verilmesi mümkün görülmemektedir.
Bu sebeplerden dolayõ Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün Maden Kanunu’ndan kaynaklanan
görev ve sorumluluklarõnõ yerine getirebilmesi için aşağõda sõralanan idari ve yasal
düzenlemelerin yapõlmasõ gerekliliği vardõr.
3213 sayõlõ Maden Kanunu, Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat Kanunu ile beraber
yeniden ele alõnarak madencilik yapanlara güven verecek bir yapõya kavuşturulmalõdõr. Bu
bağlamda Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün daha verimli çalõşabilmesi için tüzel kişiliğe
kavuşturularak kadro ve donanõm açõsõndan kendi kendine yeterli bir kurum haline
getirilmesi gerekmektedir.
Hazõrlanacak yeni Maden Kanunu’nda taşocaklarõ, kum, tuz ve diğer doğal malzemelerin de
kapsama alõnmasõyla bugün işlem gören 23.000 dolayõndaki ruhsat sayõsõ daha da artacaktõr.
Bu kadar geniş bir alan kapsayan sahalarõn etkin bir biçimde denetlenebilmesi için Maden
İşleri Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatõnõn kurularak, katma bütçeli, müstakil
bir Genel Müdürlük haline dönüştürülmesi gerekmektedir.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün ülke düzeyinde bölge teşkilatlanmasõna gitmesi
kaçõnõlmaz bir hal almõştõr. Çünkü kurumun hiç bir ilde taşra teşkilatõ olmadõğõ için,
Türkiye’nin en ücra köşesindeki bir madenci ruhsat almak için Ankara’ya gelmektedir.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün Maden Kanunu’ndan kaynaklanan görev
ve
sorumluluklarõnõ yerine getirebilmesi için gerekli olan Bölge Müdürlüklerinin MTA’nõn
işlevsiz durumdaki Bölge Müdürlüklerinin devri yoluyla teşkili en ekonomik ve etkin çözüm
yolu olarak görünmektedir.
Bu tür bir düzenleme ile kaynak israfõna yol açõlmõş olmayacağõ gibi, atõl durumdaki kaynağõn
faydalõ hale getirilmesi mümkün olabilecektir.
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Ayrõca, MTA Bölge Müdürlüklerinin personel ve teçhizat yönünden sahip olduğu altyapõ,
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün hizmet kalitesinin artõrõlmasõna da önemli katkõlar
sağlayacaktõr. Ayrõca, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri’nin
oluşturulmasõyla, halen İl Özel İdareleri tarafõndan taşocakçõlõğõna ilişkin olarak yürütülmekte
olan hizmetleri de yerine getirebilecek bir altyapõya da kavuşmuş olacaktõr.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlõ kurulacak bölge teşkilatlarõ sadece ruhsatlara ilişkin
mahalinde tetkik ve denetim işlerinde istihdamõ öngörülürken, merkez teşkialtõnõn madencilik
sektöründeki sorunlarõ saptamak ve çözüm araştõrmak, uluslararasõ maden piyasalarõnõ
incelemek, madencilere yol göstermek ve yardõmcõ olmak gibi makro planda görevleri
yürütecek biçimde örgütlenmesi sağlanmalõdõr.
Yeniden yapõlandõrõlacak Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün Maden Kanunu’ndan
kaynaklanan görev ve sorumluluklarõnõ yerine getirmek üzere arama ve işletme
dönemlerindeki inceleme ve denetimlerini gerek büro ve gerekse arazide daha ciddi bir
biçimde yapmalõdõr. Bu kuruluşun istihdam edeceği teknik kadrolarõn sektörde deneyim
kazanmõş belirli bir bilgi birikimine sahip, uzman kişilerden oluşmasõna dikkat edilmelidir.
İstihdam edilecek personelin ücret politikasõ da 657 sayõlõ Kanun kapsamõ dõşõnda ayrõ bir
mevzuatla uygulanarak, mahrumiyet bölgelerinde çalõşacaklar özendirilmelidir.
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün bilgisayar sistemi ihtiyaca cevap verememektedir. Keza
düzenli bir arşivi ve faydalanõlabilecek bir kütüphanesi de bulunmamaktadõr. Bu ise ruhsat
verme ve denetleme işlemlerinde gecikmelere ve aksamalara neden olmaktadõr. Maden İşleri
Genel Müdürlüğü’nde ruhsat verme işlemlerinin hõzlandõrõlmasõ ve hizmet üretiminin
kompüterize bir sistemle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Herhangi bir madencilik faaliyetinde bulunulmamõş ve atõl durumda bulunan kamu veya
özel kuruluşlara ait ruhsatlar için Kanun’un öngördüğü yaptõrõmlar uygulanmalõ ve düşmüş
sahalarõn ivedilikle ihale yoluyla yeni aramalara açõlmasõ gerekmektedir.
Maden Kanunu’na göre ruhsat başvurularõ için baz kabul edilen 1/25.000 ölçekli haritalar
üzerindeki gizliliğin kaldõrõlmasõna yönelik yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr.
7.2.3. Bilimsel ve Teknik Altyapõya İlişkin Kurumsal Yapõ
Madenciliğin bilimsel ve teknik altyapõsõnõn geliştirilmesine yönelik kurumsal yapõlanmaya
ilişkin en önemli konuyu MTA Genel Müdürlüğü’nün içinde bulunduğu sorunlarõn çözümü
oluşturmaktadõr. Söz konusu sorunlarõn çözülerek kuruluşun tekrar eski aktivite düzeyine
kavuşturulmasõ ülke madenciliğine yeniden ivme kazandõrabilecek unsurlarõn başõnda yer
almaktadõr.
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Öte yandan, üniversitelerin yetişmiş insan gücü potansiyelinin madenciliğimizin altyapõsõnõn
geliştirilmesine olan katkõlarõnõn artõrõlabilmesi için, MTA Genel Müdürülüğü’nün
koordinasyon ve desteğine kesinlikle ihtiyaç bulunmaktadõr. Sektörün ihtiyaçlarõna uygun
projeler geliştiren ve bu projelerin hayata geçirilmesinde üniversite kadrolarõndan da yoğun
şekilde yararlanan bir MTA Genel Müdürlüğü ile ülke madenciliği önemli atõlõmlar
yapabilecektir. Başarõlõ geçmişi ve güçlü altyapõsõ ile MTA Genel Müdürlüğü bunu
gerçekleştirebilecek birikime ve potansiyele sahiptir. Aşağõda, MTA’nõn sorunlarõ ve çözüm
önerileri irdelenmiştir.
7.2.3.1. MTA Genel Müdürlüğü
1935 yõlõnda ülkenin jeoloji haritalarõnõ yapmak, her türlü maden ve taşocağõ yataklarõnõ
aramak amacõyla 2804 sayõlõ yasa ile kurulan MTA Genel Müdürlüğü yaklaşõk 65 yõl boyunca
son derece başarõlõ hizmetler vermiştir. Ancak bu kuruluş yarõm yüzyõllõk bir dönem sonunda
1980’li yõllardan itibaren bir takõm sorunlarla karşõ karşõya kalmõştõr. Bugün 4.000 düzeyinde
olan personel sayõsõ, 12 Bölge Müdürlüğü, 90 sondaj makinasõ, çok geniş laboratuvar
olanaklarõ ile dev bir kuruluş olan MTA Genel Müdürlüğü ne yazõk ki kendisinden beklenen
hizmetleri tam anlamõyla yerine getirememektedir.
MTA Genel Müdürlüğü’nde sorunlar büyük ölçüde fiziki yapõdaki kontrolsüz ve gereksiz
büyüme ile başlamõştõr. 1970’li yõllarõn sonlarõnda 14.000’e kadar yükselen personel sayõsõ ve
çoğu işlevsiz 12 bölge müdürlüğünün oluşturulmasõyla kuruluş tahsis edilen kaynaklarõ görev
alanõ ile uyumlu hizmet üretimi yerine yararsõz alanlarda tüketmeye başlamõştõr. Uzun bir
süredir Kurum bütçesinin yaklaşõk %85’i personel harcamalarõna gitmektedir. Bu aşõrõ ve
yararsõz kaynak tüketimi doğal olarak ana faaliyet alanlarõnda kaynak yetersizliği sonucunun
doğmasõna, bu ise bir yandan yerbilimleri alanõndaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
izlenememesine, bir yandan da yetişmiş personelin atõl durumda kalmasõna yol açmõştõr. Uzun
süre devam eden bu durum nedeniyle kurumda hõzlõ bir yetişmiş teknik eleman erozyonu
ortaya çõkmõş, bu şekilde hõzlõ bir şekilde devam eden nitelikle teknik eleman kaybõ yeni
eleman alõmlarõ ile de telafi edilememiştir.
Çok sayõda maden sahasõnõn ülke ekonomisine kazandõrõldõğõ yaklaşõk 65 yõllõk bir dönem
sonunda 1990’lara varõldõğõnda kurumun içinde bulunduğu durumun bir değerlendirmesini
yapmak gerekirse şunlarõ söylemek mümkündür;
-

65 yõllõk süre içinde kurum fiziki açõdan gereğinden fazla büyümüş ve bunun sonucu
olarak hareket kabiliyeti azalmõştõr. Örneğin 1970’li yõllardan itibaren hõzlõ bir
bölgeleşmeye gidilmiş olup, bugün yurt düzeyine yayõlmõş 13 bölgesi bulunmaktadõr.

Merkez ve bölge müdürlüklerindeki toplam personel sayõsõ bir ara 12.000’nin üzerine çõkmõş
ancak son yõllarda yeni eleman alõmlarõnõn durdurulmasõ, emeklilik ve diğer nedenlerle
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ayrõlmalardan dolayõ bu rakam günümüzde 4.000’e inmiştir. Ancak, bu rakamda çok
yüksektir. Bir kõyaslama yapmak gerekirse 120 milyon nüfuslu Japonya’nõn MTA karşõlõğõ
olan GSJ’de (Geological Survey of Japan) toplam 320 personel görev yapmaktadõr.
Elinde bulunan sondaj makinasõ sayõsõ önceki yõllarda 174’e kadar yükselmiş ise de
bugün 90 dolayõndadõr. Bu makina parkõ ile yõlda 250-300.000 m sondaj yapmak mümkün
olmakla birlikte, fiilen yapõlan sondaj miktarõ ise 20-25.000 m.dir.
Benzer kuruluşlara oranla düşük ücret ödenmesi nedeniyle son yõllarda MTA önemli
ölçüde teknik eleman erozyonuna uğramõştõr. Kaliteli teknik elemanlarõn büyük çoğunluğu,
üniversiteler dahil olmak üzere, diğer kuruluşlara geçmiş, ya da yurtdõşõna gitmiştir. Böylece
kuruluşun bilimsel ve teknik seviyesi düşmüş, çağdaş anlamda maden arama ve araştõrmasõ
yapabilecek teknik eleman sayõsõ giderek azalmõştõr.
Maden analizlerine yönelik laboratuvarlarõndaki cihazlar uzun yõllardan bu yana
yenilenmediği için günün ihtiyaçlarõna uygun ve istenilen duyarlõlõkta analiz yapma
olanağõndan uzaklaşõlmõştõr.
1985 yõlõnda yayõmlanan ve günümüzde yürürlükte olan 3213 sayõlõ Maden
Kanunu’nda MTA’nõn ana aktivitelerine bazõ engeller getirmiştir. Bu Kanun’da, Türkiye’nin
maden aramacõlõğõ yapan en büyük kuruluşu olan MTA ile herhangi bir şirket ya da kişi
arasõnda ruhsat yönüyle bir fark gözetilmemiştir. Bunun doğal bir sonucu olarak şu anda
Türkiye’nin önemli madenler üzerindeki ruhsatlarõnõn çok büyük bir bölümü MTA dõşõndaki
kişi ya da kuruluşlarõn uhdesindedir. MTA, kendisine ait olmayan bu gibi sahalara girerek
ayrõntõlõ etüt ve sondaj faaliyetlerinde bulunamamaktadõr.
Kurum dõşõ kişi ya da kuruluşlarla diyalog ve işbirliği yõllar içinde zayõflamõş,
özellikle son 20 yõlda dünyada yerbilimleri ve madencilikteki hõzlõ değişime ayak
uydurulamamõştõr. Meslek içi eğitim ve yabancõ lisana gereken önem verilmemiş ve
dolayõsõyla yeniliklerden uzakta kalõnmõştõr.
MTA gibi bir araştõrma kurumunda yõllar boyunca bölge ve merkez birimlerinin
görevleri açõk bir şekilde tanõmlanamamõştõr. Bunun doğal sonucu olarak da planlama,
uygulama ve yetki kullanõmõnda önemli sorunlar yaşanmõştõr.
Kõsacasõ, MTA Genel Müdürlüğü son 10-15 yõldõr, madencilik sektöründeki önemli altyapõ
gelişmelerine ayak uyduramamõş, yeni gelişmelerin gerektirdiği koşullara uyum sağlayacak
modifikasyonlarõ gerçekleştirememiştir.
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Bunun sonucu olarak, kendisinden beklenen hizmetleri verememiş, maden arama
faaliyetlerinde ve ülke ekonomisine katkõ konusunda yeterli başarõyõ sağlayamamõştõr.
Bilgi birikimi, uzman personeli, sondaj kabiliyeti, laboratuvarlarõ, arşivleri ve yerbilimleri
alanõnda etkin araştõrma potansiyeli ile MTA Genel Müdürlüğü yerbilimlerinde ve özellikle
ülkemiz madenciliğinin gelişmesinde vazgeçilmez özelliğini korumaya devam etmektedir.
Ülkemizde maden aramacõlõğõ alanõnda sağlõklõ bir yapõlanma temin edilmeden, sektörün
gelişmesi beklenemez. Maden arama çalõşmalarõnõn da hemen hemen tamamõnõn MTA Genel
Müdürlüğü tarafõndan yürütüldüğü dikkate alõnõrsa bu kurum yeniden yapõlandõrõlmadan ülke
madenciliğinde özlenen noktaya ulaşõlabilmesi mümkün değildir.
Uzun yõllar ülkemiz yerbilimlerine ve madenciliğe yararlõ ve önemli katkõlarõ olan MTA
Genel Müdürlüğü;
Fiziksel yapõsõnõn aşõrõ büyümesi nedeniyle gerçek arama yatõrõmlarõ için ayrõlan
ödeneğin azalmasõ (Bütçenin %85’i personel harcamalarõna gitmektedir).
Bölgeleşme sonucunda daha etkin ve verimli hale gelmesi gerekirken aksine gücünü
kaybetmesi,
-

3213 sayõlõ Maden Kanunu’nun ruhsat yönüyle sõnõrlamalar getirmesi,

-

Yerbilimlerinin evrensel yapõsõna rağmen yeteri kadar dõşa açõlamamasõ,

-

Arama ve araştõrma çalõşmalarõ için gerekli araç, gereç ve malzeme bakõmõndan
kendini yenileyememesi,

Düşük ücret uygulamasõndan dolayõ yetişmiş eleman kaybõ ve bunun doğal sonucu
olarak maden aramacõlõğõnõn gerektirdiği koşullara uygun arama projelerinin yapõlamamasõ
gibi nedenlerle son yõllarda madencilik sektörünün beklentilerini tam anlamõyla karşõlayamaz
hale gelmiştir. O halde MTA Genel Müdürlüğü’nün bundan sonra kendisinden beklenen
hizmetleri yerine getirebilmesi için yeniden yapõlandõrõlmasõ gerekmektedir.
MTA Genel Müdürlüğü bir kamu kuruluşu olarak yeniden yapõlandõrõlõrken, kaynak üretimi
için gerekli olan altyapõyõ (bilgiyi) rekabetçi sisteme ters düşmeyecek şekilde üreten; oldukça
esnek ve dar fakat gerçek anlamda uzman kadrolu bir kuruluş olarak düşünülmelidir. MTA
Genel Müdürlüğü madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu bilimsel altyapõ hizmetlerini
(jeoloji, jeofizik, jeokimya, analiz, teknolojik etüt, harita v.b.) sunacak biçimde arama
çalõşmalarõnõ yürüten ve madenciliği destekleyen araştõrmacõ bir uzmanlõk kuruluşu olarak
çalõştõrõlmalõdõr.
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Maden arama ve araştõrmalarõ ile görevli bir kamu kurumu olan MTA Genel Müdürlüğü’nün
kuruluş kanunu madencilik sektörüne en yüksek katkõyõ sağlayacak biçimde değiştirilmeli ve
MTA, bu çalõşmalar için gerekli bilimsel altyapõnõn oluşturulmasõ amacõ ile çağdaş maden
arama kuruluşlarõnõn gerektirdiği yapõya kavuşacak biçimde reorganize edilmelidir.
MTA Genel Müdürlüğü’nün bu yeni yapõya kavuşabilmesi ve personel sayõsõ bakõmõndan az
ama teknik kapasitesi yüksek bir kurum haline getirilmesi için aşağõda sõralanan
düzenlemeleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.
1.
MTA bölgeleşme sonucunda gücünü kaybetmiştir. Bölgelerin çok masraflõ olmasõ,
bilimsel çalõşmalarda yetişmiş
insangücü kaynaklarõnõ bölgeleşme yoluyla dağõtma
mantõğõnõn yanlõşlõğõ ortaya çõkmõştõr. MTA’nõn küçültülerek yeniden büyümesi için işlevsiz
kalan bölge müdürlüklerinin Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne devredilmesi ve bu kuruluşun
taşra teşkilatõ olarak çalõşmalarõnõ sürdürmesi daha faydalõ olacaktõr.
2.
Temel jeolojik etüt ve arama çalõşmalarõnda verimlilik ve kalitenin artõrõlabilmesi
amacõyla, fiziki bakõmdan küçük ancak teknik kapasitesi yüksek bir kurumlaşmayõ temine
yönelik bir organizasyon yapõsõ oluşturulmalõ ve işlevsiz Bölge Müdürlükleri Maden İşleri
Genel Müdürlüğü’ne devredilmelidir.
3.
MTA Genel Müdürlüğü’nün atölyeler ve matbaa üniteleri tasfiye edilerek bu
birimlerde üretilen işler dõşarõdan hizmet satõn alma yoluyla karşõlanmalõ, yemekhane ve
personel servisleri özelleştirilmelidir. Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi bünyesindeki
laboratuvar ve pilot tesis imkanlarõnõn atõl durumdan kurtarõlmasõ için bu birimin özelleştirme
imkanlarõ araştõrõlmalõ, olmadõğõ takdirde kurum içinde döner sermaye statüsüne
kavuşturularak atõl kapasitesinin piyasaya ve araştõrma kurum ve kuruluşlarõna açõlmasõ
sağlanmalõdõr.
4.
MTA’nõn sondaj maliyetlerinin giderek arttõğõna dikkat edilirse bu sistem içerisinde
sondaj faaliyetlerinin rantabl olmadõğõ görülmektedir. Bu yüzden sondaj makinalarõnõn blok
satõş yöntemiyle özelleştirilmesi ya da MTA’nõn ortak olduğu veya kendi kuracağõ şirketler
eliyle çalõştõrõlmasõ ülke yararõna olacaktõr. Bu şekilde atõl kalan sondaj makinalarõ da devreye
sokulabilecektir.
5.
Güç doğa şartlarõnda çalõştõrõlan teknik elemanlarla, uzmanlaşmõş teknik elemanlarõ
kurum bünyesinde tutulabilmek amacõyla doyurucu ve çalõşmayõ cazip hale getirecek bir
ücret sisteminin kurulmasõ gerekmektedir. Bunun için de ücretli işler için bir döner sermaye
işletmesinin kurularak bu sayede elde edilecek ücretli iş gelirlerinden bir bölümünün
personele prim olarak verilebilmesi olanaklarõ araştõrõlmalõdõr.
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6.
Maden aramacõlõğõnda alt yapõ hizmeti vermesi gereken MTA Genel Müdürlüğü, bu
amaca yönelik olarak Türkiye genelinde ruhsata bağlõ olmaksõzõn maden arama çalõşmalarõnõ
sürdürebilmelidir. Bunun içinde 3213 sayõlõ Maden Kanunu’nun MTA açõsõndan kõsõtlayõcõ
hükümleri olan 47. ve 22. maddelerinin, MTA’nõn çalõşmalarõnõ kolaylaştõracak şekilde
değiştirilmesi sağlanmalõdõr.
Teknolojik gelişme ve ihtiyaçlardaki değişime bağlõ olarak MTA Genel Müdürlüğü’nün
makina-ekipman bakõmõndan çağdaş bir kurum haline gelebilmesi için modern araştõrma
laboratuvarlarõ olan bir kurum haline getirilmesi gerekmektedir.
MTA tarafõndan hõzlõ teknolojik gelişmeler nedeniyle ön plana çõkan yeni hammadde
kaynaklarõnõn aranmasõna ve araştõrõlmasõna ağõrlõk verilmelidir. Bunun yanõnda enerji
hammaddelerinden taşkömürü, kaliteli linyit ve jeotermal enerji, metalik madenlerden demir,
bakõr, kurşun, çinko, krom ve altõn, endüstriyel hammaddelerden ithal ettiğimiz kükürt, fosfat,
fluorit, grafit, titan, zirkon ve ihraç ettiğimiz sölestin, manyezit, barit, feldspat, kaolen ve
bentonite yönelik alt yapõ çalõşmalarõna önem verilmelidir.
Özetle, ülkemiz madencilik sektöründe yapõlmak istenen atõlõmõn
temelini maden
yataklarõnõn bulunmasõ ve incelenmesi oluşturmaktadõr. Bu görevleri yerine getirebilmek için
de MTA Genel Müdürlüğü’nde dinamik, verimli ve üretken bir çalõşma ortamõnõn
oluşturulmasõ gerekmektedir. Bu amaçla MTA’nõn görevlerinde, örgüt yapõsõnda ve çalõşma
ilkelerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapõlmasõ kaçõnõlmazdõr.
Yeniden yapõlanma olarak belirtilen bu değişiklik ve düzenlemelerle MTA’nõn bugünkü aşõrõ
büyük, karmaşõk, hantal, verimsiz ve kaynak tüketen bir kurum olmaktan kurtarõlmasõ
sağlanmalõdõr.
7.2.4. Finansmana İlişkin Kurumsal Yapõ
Madencilik sektörüne finansman desteği sağlamak üzere halen faaliyet gösteren tek kuruluş
olan Madencilik Fonu dõşõnda yeni bir yapõlanma öngörülmemektedir. Bu nedenle bu
bölümde yine Fonun mevcut yapõsõ ve işleyişine ilişkin değerlendirme ve önerilerle
yetinilecektir. Zaman zaman çeşitli ortamlarda madencilik konusunda faaliyet gösterecek bir
ihtisas bankasõnõn oluşturulmasõ yönünde öneriler yapõlmakla birlikte, mevcut ekonomik
politikalar göz önünde bulundurulduğunda, kamu öncülüğünde bu tür bir yapõlanmanõn söz
konusu olamayacağõ, özel kesim öncülüğünde bu tarz bir yapõlanmanõn ise ancak yeterli
talebin oluşmasõ önkoşuluna bağlõ olduğu düşünülerek söz konusu önerinin ayrõntõlõ şekilde
tartõşõlmasõna gerek görülmemiştir.
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7.2.4.1. Madencilik Fonu
Yukarõda da tartõşõldõğõ şekilde, mevcut işleyişi ile Madencilik Fonu, sektöre sektör dõşõndan
kaynak aktarma ve sektörün finansman sorunlarõna çözüm üretebilme amacõndan uzaklaşmõş,
bunun yerine kuruluş amacõnõn tam aksine sektörden diğer kesimlere kaynak aktaran bir
mekanizmaya dönüşmüştür. Bu durumun düzeltilmesi, sektörün finansman sorunlarõnõn
çözümüne ilişkin olarak alõnmasõ gereken tedbirlerin başõnda yer almaktadõr. Bu kapsamda
öncelikle Madencilik Fonu, Bütçe kapsamõ dõşõna çõkartõlmalõ, Fonun yasal kaynaklardan elde
ettiği gelirleri kõsõtlama olmaksõzõn kuruluş amaçlarõ doğrultusunda kullanabilmesi
sağlanmalõdõr. Bunun yanõsõra, 3213 sayõlõ Maden Kanunu’nun Madencilik Fonu’nun
kuruluşunu düzenleyen 34. Maddesinin, Fonun gelir kaynağõ olarak ifade edilen Bütçeden
ayrõlacak ödeneklerle ilgili 5. Fõkrasõna gerçek anlamda işlerlik kazandõrõlmalõdõr.
Madencilik Fonu’nun idari yapõsõna ilişkin öneriler arasõnda son zamanlarda, Fona tüzel
kişilik kazandõrõlmasõ ve Fonun bağõmsõz bir kuruluş olarak örgütlenmesi önerisi sõkça dile
getirilmektedir. Buna karşõlõk, sonuçta Fona bir banka statüsü kazandõracak olan bu türden bir
yapõlanmanõn, Fonun maddi olanaklarõnõn kõsõtlõlõğõ da dikkate alõndõğõnda bürokratik yapõnõn
genişlemesinin ötesinde sektöre herhangi bir katkõ sağlayamayacağõ düşünülmektedir. Bunun
yerine Madencilik Fonu’nun, yeniden örgütlenmiş ve güçlendirilmiş bir Maden İşleri Genel
Müdürlüğü’nün bünyesine alõnmasõ, özellikle Fonun teknik altyapõsõnõn güçlendirilerek
taleplerin daha kõsa sürede ve daha sağlõklõ şekilde değerlendirilebilmesinin sağlanmasõ,
ruhsat yönetimi ve finansman ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ konularõnõn koordinasyon içinde
yürütülmesi bakõmõndan önemli yararlar sağlayabilecektir.
Öte yandan, Madencilik Fonu’nun kaynaklarõnõn sektörün finansman ihtiyacõ karşõsõnda çok
yetersiz kaldõğõ göz önünde bulundurularak, Fon kaynaklarõnõn sektöre kullandõrõlmasõna
ilişkin yöntemin yeniden gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir. Bu kapsamda, az sayõda
kuruluşun kredi ihtiyacõnõ doğrudan kredi vermek suretiyle karşõlamak yerine, yatõrõmcõlarõn
bankalardan temin edecekleri kredilere faiz desteği vererek çok daha fazla sayõda projeye
destek sağlamanõn Fonun kuruluş amaçlarõnõn gerçekleştirilmesi bakõmõnda daha yararlõ
olacağõ düşünülmektedir.
7.2.5. Üretime İlişkin Kurumsal Yapõ
7.2.5.1. Madencilikte Gelişmeler ve Beklentiler
Dünya nüfusunun özellikle de gelişmekte olan ülkelerdeki artõşlar sonucunda hõzla artmaya
devam edeceği gerçeği, madencilik ürünlerine olan toplam talebin de büyümeye devam
edeceğini göstermektedir.
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Toplam talebe ilişkin oldukça güvenilir tahminler yapmak mümkün olmakla birlikte, ürün
bazõnda doğru bir öngörüde bulunabilmek giderek güçleşmektedir. Özellikle ürünlerin
birbirleri yerine ikame edilebilme olanaklarõnõn artmasõ ve geleneksel ürünlere yeni
alternatifler ortaya çõkmasõ, ürünler arasõnda radikal talep kaymalarõnõ daha sõk
karşõlaşõlabilecek hale getirmektedir. Uzun dönem ürün talep eğrilerinin kesikli bir görüntüye
sahip olmalarõ anlamõna gelen böyle bir ortamda, talebin gelişme yönünün doğru olarak
tahmin edilebilmesi olanağõ hemen tümüyle ortadan kalkmaktadõr. Böyle bir durum ise, tek
bir ürüne yönelik faaliyet gösteren kuruluşlar için belirsizlikten kaynaklanan ciddi risklerin
varlõğõ anlamõna gelmektedir. Bu bakõmdan gelecek dönemde sektörde, birleşme, devir vb.
yollardan firma ölçeklerinin büyümesi veya bir başka deyişle firmalarõn faaliyet alanlarõnõn
genişlemesi yoluyla söz konusu riskin minimize edilmesine yönelik çabalarõn yoğunlaşmasõ
beklenmektedir.
Geleneksel olarak, özellikle ülkemizde küçük ölçekli firmalarõn hakim olduğu bir sektör olan
madenciliğin, önemli bir yapõsal değişikliğe uğramasõ anlamõna gelecek bu dönüşüm
sonucunda, sektörün farklõ ürünlere yönelik faaliyeti olan, büyük ölçekli kuruluşlarõn hakim
olduğu bir görüntüye bürünmesi kaçõnõlmaz görünmektedir.
Öte yandan, talebin daha kaliteli ürüne doğru yönelmesi ve bu talebin karşõlanabilmesi için
daha ileri teknolojiye, bunun için ise daha güçlü bir sermaye yapõsõna ihtiyaç duyulmasõnõn da
söz konusu yapõsal değişime katkõ yapacağõ göz önünde bulundurulmalõdõr.
İkinci Dünya Savaşõ sonrasõnda yaygõn şekilde taraftar bulan karamsar tahminlerin aksine,
80’li yõllardan bu yana başta petrol olmak üzere hemen tüm yeraltõ kaynaklarõnda önemli
rezerv artõşlarõ sağlanmõştõr. Teknolojik gelişmeler, denizler başta olmak üzere en olumsuz
iklim ve doğa koşullarõnda arama ve üretim yapmayõ olanaklõ hale getirerek üretim
olanaklarõnõ genişletmiş, bunun yanõsõra üretim yöntem ve araçlarõndaki gelişmeler, büyük
boyutlu ve düşük maliyetli üretime olanak sağlamõştõr. Artan üretim ve düşük maliyet, doğal
olarak üreticiler arasõ rekabeti ve fiyat düşüşlerini beraberinde getirmiştir. Rezervlerdeki
genişleme ve üretim potansiyelindeki büyüme halen büyük bir hõzla devam etmektedir. Bu
durum, en azõndan yakõn gelecekte, genel olarak rekabetin artmaya, fiyatlarõn ise baskõ altõnda
kalmaya devam edeceğine işaret etmektedir. Rekabet gücüne sahip olmanõn piyasada var
olabilmek için ön koşul olduğu böyle bir ortamda, ancak yüksek teknolojiye ve hatta teknoloji
üretme gücüne sahip ve sermaye donanõmõ güçlü olan kuruluşlarõn ayakta kalabilmeleri
mümkün görünmektedir.
20.yüzyõl bilim ve teknoloji alanõnda, önceki yüzyõllarla hiçbir şekilde kõyaslanamayacak
ölçüde büyük atõlõmlarõn gerçekleştiği bir yüz yõl olmuş, madencilik de bu gelişmeden derin
bir şekilde etkilenmiştir.
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Söz konusu gelişmenin günümüzde de artan bir hõzla sürdüğü dikkate alõndõğõnda, daha büyük
boyutlu değişimlere hazõr olma gereği açõkça ortaya çõkmaktadõr.
Bu durum, yeni yüzyõlda rekabetin öncelikle teknoloji alanõnda yaşanacağõnõ, teknolojik
gelişmeye uyum sağlayabilme yeteneğinin rekabet gücüne sahip olabilmenin ön koşulu
olacağõnõ göstermektedir. Buna göre, geleneksel emek- yoğun teknolojilerle çalõşan
kuruluşlarõn, giderek yerlerini ileri teknoloji ile çalõşan güçlü kuruluşlara terk etmek zorunda
kalmalarõ hiç de şaşõrtõcõ olmayacaktõr.
Diğer alanlarda olduğu gibi, faaliyetin çevreye duyarlõ bir şekilde sürdürülme zorunluluğu,
21. yüzyõlda madenciliği en fazla etkileyecek faktörlerin başõnda gelmektedir. Faaliyet
esnasõnda, doğal çevre üzerindeki zararlarõ minimize edecek gerekli tedbirlerin alõnmasõ ve
faaliyet aşamasõnda kaçõnõlmaz olan zararlarõn faaliyet sonrasõnda ortadan kaldõrõlmasõ
günümüzde bir yasal zorunluluk haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerden başlayan ve büyük bir
hõzla gelişmekte olan ülkelere doğru yayõlan bu zorunluluk, günümüzde maden
işletmeciliğinin olmazsa olmaz bir ön koşulu haline gelmiştir. Söz konusu yasal zorunluluğun
yerine getirilebilmesi her şeyden önce, gerekli teknolojik bilgi ve donanõmõn ve yeterli mali
gücün varlõğõnõ gerektirmektedir. Buradan, çevre ile ilgili yasal zorunluluklarõ yerine getirme
gücüne sahip olmayan firma veya kuruluşlarõn faaliyetlerini sürdürme şanslarõnõn giderek yok
olacağõ sonucu ortaya çõkmaktadõr.
Bir başka deyişle, artan çevre duyarlõlõğõ, madencilikte küçük işletmeciliğin önünü kesmekte,
hem teknolojik hem de mali bakõmdan daha güçlü bir altyapõya sahip olmayõ bir gereklilik
haline getirmektedir.
Özellikle 1980’lerden bu yana, dünya ekonomisi küreselleşme olarak isimlendirilen çok
önemli bir yapõsal değişim sürecinden geçmektedir. Uluslararasõ mal ve sermaye hareketleri
giderek daha serbest hale gelmekte, buna bağlõ olarak da rekabet uluslararasõ boyut
kazanmaktadõr. Kendi kendine yeterli, dõşa kapalõ ulusal ekonomi kavramõ giderek içeriğini
kaybetmektedir. Son Asya Krizi’nde olduğu gibi, dünyanõn herhangi bir köşesinde yaşanan
olumsuz bir gelişme kõsa sürede bütün dünyayõ etkisi altõna alabilmektedir. Özellikle petrol ve
metaller başta olmak üzere madencilik ürünleri bu gelişmeden en fazla etkilenen ürünler
arasõnda yer almaktadõr. Talep düzeyi genel ekonomik aktivite düzeyi ile yakõn ilişki içinde
olan bu ürünlerde fiyatlar bugün ulusal veya bölgesel pazarlarda değil, iletişim
teknolojisindeki gelişmenin de sağladõğõ olanaklarla bütün dünyada geçerli olacak şekilde
belirlenmektedir. 1960’larõn sonlarõnda bakõr fiyatõ bir kaç büyük Amerikan firmasõ (ABD
üretici fiyatõ) tarafõndan belirlenirken, bugün durum tamamen değişmiştir. Bugün fiyatlar
uluslararasõ düzeyde belirlenmekte ve arz- talep dengesindeki günlük, hatta bazen saatlik
değişmelere göre oluşmaktadõr.
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Öte yandan fiyatlar, dünya ekonomisindeki gelişmelere bağlõ olarak, kõsa zaman aralõklarõ
içinde önemli iniş ve çõkõşlar göstermektedir. Örnek olarak, 90’lõ yõllarõn başlarõnda 1000
Dolar/t seviyesine kadar gerileyen alüminyum fiyatlarõ 1995 yõlõnda 2000 Dolar/t seviyelerine
kadar yükselmiş 1999 yõlõ başlarõnda ise tekrar 1200 Dolar/t düzeyinin altõna gerilemiştir.
Bu durum, özellikle tek bir ürüne yönelik faaliyeti olan kuruluşlarõ önemli bir fiyat riski ile
karşõ karşõya bõrakmaktadõr. Bir çok durumda, yatõrõm aşamasõnda yüksek karlar vaat eden bir
proje, işletme aşamasõnda büyük bir başarõsõzlõğa uğrayabilmektedir. Bu bakõmdan,
madencilik alanõnda faaliyet gösteren kuruluşlarõn, fiyat riskini minimize etmek amacõyla,
faaliyetlerini ürün bazõnda çeşitlendirmeleri bir gereklilik olarak ortaya çõkmaktadõr.
Yukarõda yapõlan tartõşmalardan, madenciliğin 21. yüzyõlda da ekonomik kalkõnma ve
büyüme açõsõndan vaz geçilmezliğini sürdüreceği, ancak önemli ölçüde yapõsal değişime
uğrayacağõ sonucu ortaya çõkmaktadõr. Bununla birlikte, sektörün başta teknoloji ve çevre
faktörleri olmak üzere bir çok faktörün etkisiyle önemli yapõsal değişikliklere uğramasõ
kaçõnõlmaz görünmektedir. Bu çerçevede, sektörün emek yoğun karakterini kaybetmesi,
bunun yerine teknoloji ve sermaye yoğun nitelik kazanmasõ, bu beklentilerin başõnda yer
almaktadõr. Bu durumun doğal sonucu ise, firma ölçeklerinin büyümesi sayõlarõnõn azalmasõ
olarak ortaya çõkmaktadõr.
21. yüzyõlda madenciliğin büyük ölçüde, faaliyetlerini gerek ürün ve gerekse coğrafi anlamda
çeşitlendirmek suretiyle risk minimizasyonunu hedefleyen, uluslararasõ ölçekte faaliyet
gösteren, teknoloji ve sermaye altyapõsõ güçlü firmalarõn denetimi altõna girmesi kaçõnõlmaz
görünmektedir.
Bu çerçevede, Türkiye’de madenciliğinin yeniden yapõlandõrõlmasõnda, vurgulanan hususlar
dikkate alõnarak, bir yandan yabancõ sermaye ve teknolojinin ülke madenciliğine katkõ
yapabilmesi için gerekli ortamõn yaratõlmasõ, diğer taraftan yerli madencilik firmalarõnõn hem
yurtiçinde hem de uluslararasõ alanda, söz konusu firmalarla rekabet edebilmelerine olanak
sağlayacak şekilde, teknoloji ve sermaye yapõlarõnõn güçlendirilmesine yönelik gerekli
tedbirlerin alõnmasõ bir zorunluluk olarak görünmektedir. Bu durumun özellikle, sektördeki
özelleştirme uygulamalarõnda dikkate alõnmasõnda, özelleştirme stratejilerinin yukarõda
tartõşõlan hususlar õşõğõnda tespit edilmesinde büyük yarar görülmektedir.
7.2.5.2. Madencilikte Özel İşletmecilik
Madenciliğin yeni dönemine ilişkin yukarõdaki tartõşmalar õşõğõnda Türkiye’deki özel kesim
madenciliğinin yapõsõ gözden geçirildiğinde, sermaye ve teknolojik donanõmõ yetersiz,

çoğunlukla tek bir ürüne yönelik faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmeleri ile özel kesim
madenciliğimizin rekabet gücü sõnõrlõ bir yapõda olduğu sonucu ortaya çõkmaktadõr.
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Bu durum, gerekli yapõsal değişimin gerçekleştirilememesi durumunda, işletmelerimizin
uluslararasõ faaliyet gösteren büyük ölçekli kuruluşlar karşõsõnda rekabet şanslarõnõ
kaybederek yok olma sürecine girmelerinin kaçõnõlmaz olduğunu ortaya koymaktadõr. Bu
bakõmdan, Türk madenciliğinin yeniden yapõlandõrõlmasõna ilişkin arayõşlar içinde önceliğin
özel kesim madenciliğimizin söz konusu darboğazõnõn aşõlmasõna verilmesi gerektiği
düşünülmektedir.
Küreselleşme olgusunun bir sonucu olarak günümüzde hemen her alanda yoğun bir firma
evlilikleri süreci yaşanmaktadõr. Dünyanõn giderek tek pazara dönüşmesiyle, bir çok firma
güçlerini birleştirerek pazarda kalõcõ ve etkili olmaya gayret göstermektedirler. Bu çerçevede
özel kesim madenciliğimizin de benzer bir süreçten geçmesi, sayõlarõ az ancak birleşmeler
yoluyla rekabet güçlerini artõrmõş firmalardan oluşan bir sektörel yapõlanmayõ hedeflemesi
gerekmektedir. Bu tarz bir sektörel yapõlanma, maden işletmelerimizin uluslararasõ planda
rekabet güçlerinin artmasõ ve pazarda kalõcõ olabilmelerinin sağlanmasõ bakõmõndan bir
zorunluluk olarak görülmektedir. Öte yandan bu tarz bir yapõlanma, son yõllarda bir çok
örneği görülen, şirketlerimizin pazarda birbirleriyle yõkõcõ rekabete sürüklenmelerinin
önlenmesi bakõmõndan da hayati önem taşõmaktadõr.
Sektörde sayõsõ az, ancak ölçeği büyük firmalarõn hakim olacağõ bir yapõlanmanõn temini için
bir yandan teşvikler diğer taraftan zorlayõcõ yasal tedbirlerin birlikte uygulamaya konulmasõna
ihtiyaç bulunmaktadõr. Firma birleşmelerini kolaylaştõrõcõ ve birleşen firmalara vergi vb.
avantajlar sağlamayõ, teşviklerden yararlanmada öncelik vermeyi hedefleyen teşvik edici
tedbirlerin yanõsõra, maden arama ve işletme ruhsatõ sahibi olabilmeyi asgari yeterlik
koşullarõna bağlayan zorlayõcõ yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi bu kapsamda ilk
düşünülebilecek düzenlemeleri oluşturmaktadõr.
7.2.5.3. Madencilikte Özelleştirme ve KİT’ler
Keynesyen İktisat Teorisinin 1929 Büyük Ekonomik Krizi ile ilgili çözüm önerileri arasõnda
yer alan ve özellikle İkinci Dünya Savaşõ sonrasõ dönemde bütün dünyada geniş uygulama
alanõ bulan kamu işletmeciliği, 1980 sonrasõnda yoğun bir şekilde tartõşõlmaya başlanmõştõr.
Faaliyette bulunduklarõ birçok alanda tekel konumunda olan kamu işletmelerinin sosyal
gerekçeler ileri sürerek piyasa verilerini gözardõ ettikleri, çoğunlukla zarar etmeleri nedeniyle
kamu mali dengesini bozduklarõ, bütün bunlarõn sonucu olarak kaynak israfõna yol açtõklarõ ve
böylece ekonomik gelişmeyi engelledikleri hususu sõkça dile getirilmeye başlanmõş ve bu
görüş giderek artan şekilde taraftar bulmuştur. Söz konusu değerlendirmenin doğal bir sonucu
olarak, kamu işletmelerinin özelleştirilmesi hususu ekonomik politikalarõn en vazgeçilmez
unsurlarõ arasõnda yer almaya başlamõştõr.

Özelleştirme konusu, madencilik açõsõndan ve özellikle gelişmekte olan ülkeler bakõmõndan
daha önemli bir politika değişikliği anlamõ taşõmaktadõr. İkinci Dünya Savaşõ sonrasõnda
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birçok eski sömürge bağõmsõzlõğõna kavuşmuştur. Bu dönemde yeraltõ kaynaklarõ üzerinde
hakimiyet, bağõmsõzlõğõn en temel koşulu olarak algõlanmõş ve bu ülkelerde batõlõ şirketler
tarafõndan işletilen madenlerin millileştirilmesi ve bununla paralel olarak devletleştirme
uygulamalarõ gündeme gelmiştir.
Bunun sonucunda da, kamu işletmeciliği madencilik alanõnda diğer alanlardan daha önemli
bir boyut kazanmõştõr. Ancak, özellikle teknolojik gelişmeler sonucunda madenciliğin
geleneksel emek- yoğun karakterini kaybederek sermaye- yoğun nitelik kazanmasõ, söz
konusu ülkelerde madenciliğin zaman içinde gerilemesine yol açmõştõr. Bu durum ise eski
politikalardan geri dönüşü gündeme getirmiştir.
Türkiye’de özelleştirme uygulamalarõ 1980’li yõllarõn ortalarõnda başlamõş olmakla birlikte,
bugüne kadar çok önemli bir gelişme sağlanamamõştõr. Aradan geçen yaklaşõk 15 yõllõk süre,
özelleştirmenin her durumda standart bir tarzda uygulanabilecek ve sonuçlarõ garanti olan
mucizevi bir çözüm yöntemi olmadõğõnõ göstermiş bulunmaktadõr.
Özelleştirme uygulamalarõndan arzu edilen sonuçlarõn sağlanabilmesi her şeyden önce,
özelleştirmenin yapõlacağõ sektörün yapõsõ, özelleştirilecek kuruluşun sektör içindeki yeri vb
hususlarõn yanõsõra, bunlardan daha önemli olarak sektörde nasõl bir yapõlanmanõn
hedeflendiği hususunun da göz önünde bulundurulmasõnõ gerektirmektedir. Bu şekilde hareket
edilmemesi durumunda, özelleştirme girişimlerini sonuçlandõrmak çok güç olacağõ gibi,
yapõlan özelleştirmelerden de istenilen sonuçlarõn sağlanmasõ mümkün olamayacaktõr.
Madencilik alanõnda KİT’lerin özelleştirilmesine ilişkin strateji tespit edilirken, yukarõda
vurgulanan sektördeki yapõsal değişim ihtiyacõnõn kesinlikle göz önünde bulundurulmasõ
gerekmektedir. Bu ihtiyacõ dikkate almayan bir stratejinin sektörün mevcut rekabet gücünün
daha da aşõnmasõna yol açmasõ kaçõnõlmaz olacaktõr. Bu kapsamda, büyük ölçekli kamu
kuruluşlarõnõn işletmeler bazõnda bölünerek, blok satõş yöntemi ile özelleştirilmesinden
özellikle kaçõnõlmasõ gerekmektedir. Bu tarz bir uygulama, faaliyet hacmi ve mali yapõsõ
itibariyle belirli bir düzeyin üzerinde güce sahip kuruluşlarõn ortadan kalkmasõna ve
sektördeki ortalama firma ölçeğinin küçülerek genel anlamda sektörün rekabet gücünün
erozyona uğramasõna yol açmasõ kaçõnõlmaz görünmektedir. Bu kapsamda TDÇİ Genel
Müdürlüğü ile ilgili uygulamanõn sonuçlarõ özellikle dikkat çekmektedir. KARDEMİR’in
özelleştirilmesini takiben İSDEMİR’in de özelleştirilmek üzere bünyeden ayrõlmasõ üzerine,
Türkiye demir çelik sanayiinde entegrasyon tamamen bozulmuş ve özellikle demir cevheri
madenciliği konusunda ülkenin yarõm yüzyõlõ aşan birikimi yok olma noktasõna gelmiştir.

Bu değerlendirmeler õşõğõnda, Türkiye’de madencilik sektöründe özelleştirme
uygulamalarõnõn sektörde ortalama firma ölçeğinin küçülmesine yol açmayacak bir şekilde
yapõlmasõ, bir başka deyişle büyük kuruluşlarõn, gerekli olmayan bazõ faaliyetleri bünyeden
ayrõldõktan sonra entegrasyon bozulmayacak şekilde bütün olarak özelleştirilmeleri daha
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uygun bir yaklaşõm olarak görünmektedir. Ancak, sektördeki sermaye birikiminin yetersizliği
dikkate alõndõğõnda, bu tarz bir özelleştirmede blok satõş yönteminin uygun sonuçlar
veremeyeceği göz önünde bulundurulmalõdõr.
Bu nedenle, büyük madencilik kuruluşlarõnõn özelleştirilmelerinde öncelikle halka arz
yönteminin uygulanmasõ, kamunun sermaye içindeki payõnõn belirli bir oranõn altõna düşmesi
sonrasõnda, blok satõş yönteminin gündeme getirilmesi daha gerçekci bir yaklaşõm olacaktõr.
Madencilik alanõnda faaliyet gösteren KİT’lerin özelleştirme açõsõndan durumlarõ, sektörde
özelleştirmeye ilişkin yukarõda tartõşõlan strateji, kuruluşlarõn yapõlarõ, sektör ve genel
ekonomi içindeki konumlarõ vb. hususlar göz önünde bulundurularak aşağõda ayrõ ayrõ ele
alõnmõştõr.
7.2.5.3.1. Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
TPAO ülkenin petrol ve doğal gaz alanõnda faaliyet gösteren tek önemli kuruluşu olmasõ
nedeniyle, ülkenin petrol politikasõnõn da en önemli enstrümanõ durumundadõr. Özellikle
Türkiye gibi enerjide kendi kendine yeterli olmaktan uzak durumdaki ülkelerin uzun vadede
enerji arz güvenliğini sağlayabilmeleri için, yurtiçi faaliyetlerinin yanõsõra, yurtdõşõnda da
petrol arama ve üretim faaliyetlerine yönelmeleri bir zorunluluktur. Türkiye de, 1990’lõ
yõllarõn başlarõndan itibaren, TPAO aracõlõğõyla bu doğrultuda bir politika izlemeye
çalõşmaktadõr. Doğrudan veya ortaklõklar kurmak suretiyle Mõsõr, Cezayir, Pakistan vb
ülkelerde başlayan çalõşmalarõn ardõndan büyük petrol şirketlerinin oluşturduğu
konsorsiyumlarda yer alarak Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki önemli
projelerden pay alõnmaya çalõşõlmaktadõr. Bununla birlikte, TPAO’nõn bugünkü yapõsõnõn
üstlendiği ağõr sorumluluğu yerine getirmek açõsõndan yeterli olduğu söylenemez.
Dünyadaki önemli petrol şirketlerinin faaliyet alanlarõ petrol sanayiinin bütün aşamalarõnõ
kapsamaktadõr. Bu şirketler, arama ve üretimden rafinasyon ve ürün pazarlamaya kadar
sanayiin her aşamasõnda faaliyet göstermektedirler. Bilindiği gibi, petrol sanayinin arama ve
üretim aşamasõ risklerin ve maliyetlerin en yüksek olduğu aşamasõdõr. Buna karşõlõk,
rafinasyon ve pazarlama aşamalarõ riskin düşük kar olanaklarõnõn yüksek olduğu alanlardõr.
Sektörün bu özelliği petrol şirketlerini entegre bir yapõda olmaya zorlayan faktörlerin başõnda
gelmektedir.
Buna karşõlõk TPAO, özelleştirme düşüncesiyle bağlõ ortaklõklarõnõ ard arda kaybederek,
yalnõzca petrol sanayiinin en pahalõ ve riskli aşamasõ olan arama ve üretim alanõnda faaliyeti
olan cõlõz bir kuruluş haline gelmiştir.
Üretim ve gelir olanaklarõnõn sõnõrlõ olmasõ, kuruluşu arama yatõrõmlarõnõn finasmanõnda ve
görevlerini yerine getirmekte ciddi güçlüklerle karşõ karşõya bõrakmaktadõr.
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Bu nedenle kuruluşun yapõsõndaki bu olumsuzluğun en kõsa zamanda ortadan kaldõrõlmasõ ve
sõnõrlõ ölçekte de olsa kuruluşa petrol sanayiinin karlõ diğer alanlarõnda faaliyet gösterme
imkanõnõn verilmesi alõnmasõ gereken ilk tedbir olacaktõr.
Bu çerçevede öncelikle, kuruluşun eski bağlõ ortaklõklarõndan Tüpraş’õn bir veya iki rafinerisi
ile Petrol Ofisinin dağõtõm şebekesinin en azõndan küçük bir bölümü, bu kuruluşlarõn
özelleştirilmesinden önce TPAO’ya devir edilmelidir. TPAO’nun ulusal petrol politikasõ
açõsõndan üstlendiği sorumluluk ve mevcut yapõsõ göz önüne alõndõğõnda, kuruluşun bu
aşamada özelleştirilmesi mümkün görülmemektedir. Buna karşõlõk, ideal bir petrol şirketi
olarak örgütlenmesinin sağlanmasõ koşuluyla, orta vadede, halka arz yöntemi ile
özelleştirilmesinin mümkün ve uygun olacağõ düşünülmektedir.
7.2.5.3.2. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)
Yukarõda da belirtildiği gibi, TTK şu anda KİT sisteminin en sorunlu kuruluşu durumundadõr.
Taşkömürü Havzasõnõn jeolojik yapõsõ dikkate alõndõğõnda, rekabetçi bir üretim yapõsõnõn
hiçbir şart altõnda oluşturulamayacağõ gerçeği açõkca ortaya çõkmaktadõr. Bu nedenle konuya
salt ekonomik açõdan bakõldõğõnda, bölgedeki madenlerin en kõsa sürede tasfiye edilmesi en
gerçekçi çözüm olarak görünmektedir. Öte yandan kamu maliyesinin son yõllarda tamamen
bozulan yapõsõ da bu türden sürekli kaynak tüketen kuruluşlarla ilgi radikal çözüm arayõşlarõnõ
göz ardõ edilemez duruma getirmiştir.
Buna karşõlõk, Zonguldak Bölgesinin ekonomisinin büyük ölçüde bu kuruluşa bağlõ olduğu
dikkate alõndõğõnda, yaratacağõ sosyal sorunlar nedeniyle tasfiye kolay bir çözüm olarak
görünmemektedir. Diğer taraftan koklaşabilir taşkömürü sanayi için stratejik bir hammadde
olmaya devam etmektedir. Tasfiye durumunda, ülkenin tek koklaşabilir taşkömürü üretim
imkanõ ortadan kalkmõş olacaktõr. Ayrõca, derin yeraltõ madenciliği konusunda bu bölgedeki
birikimin böyle bir tasfiye ile kõsa sürede yok olacağõ gerçeği diğer bir endişe kaynağõdõr.
Bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, TTK’nõn rekabet edebilir bir yapõya
kavuşturulmasõnõn mümkün olmadõğõ, bu nedenle de özelleştirilebilme şansõnõn bulunmadõğõ
sonucu ortaya çõkmaktadõr. Buna karşõlõk kuruluşun tasfiyesi önerisi de, sosyal vb. nedenlerle
uygulanabilir görünmemektedir. Bu durumda, kamu mali sistemi üzerindeki yükün asgari
düzeye indirilebilmesi için bir küçültme operasyonu kaçõnõlmaz hale gelmektedir. Bu
çerçevede, TTK’nõn üretim faaliyetinin en verimli ve koklaşabilir taşkömürü üretimi yapõlan
ocaklarda yoğunlaştõrõlmasõ, verimsiz ocaklarõn terk edilmesi, bunun yanõsõra verimliliği ve
ürün kalitesini artõrõcõ tedbirlerin alõnmasõ tek uygulanabilir çözüm olarak görünmektedir.

7.2.5.3.3. Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ)
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Enerji alanõnda 1980’li yõllarda gerçekleşen yatõrõm hamlesinin önemli ayaklarõndan birisini
oluşturan TKİ, bu dönemde kömür madenciliği konusunda önemli başarõlar elde etmiş ve
TKİ’nin öncülüğünde ülke kömür madenciliği yõlda 70 milyon tonu aşan bir üretim
kapasitesine ulaşmõştõr. Buna karşõlõk son dönemde enerji sorununun çözümünde doğal gaza
ağõrlõk verilmeye başlanmasõyla, kömür üretim kapasitesindeki büyüme durmuştur.
Ayrõca, enerji alanõndaki özelleştirme politikasõ kapsamõnda, termik santrallarla birlikte
bunlarõn yakõt ihtiyacõnõ karşõlayan kömür işletmelerinin özel kuruluşlara devri
uygulamalarõyla TKİ’nin sektördeki ağõrlõğõ aşõnma sürecine girmiştir.
Bu uygulamanõn devam etmesiyle, TKİ’nin üretim kompozisyonu içinde teshin ve sanayi
amaçlõ üretimin yeniden ağõrlõklõ hale gelmesi ve kurumda karlõlõk ve verimliliğin giderek yok
olmasõ, bununla bağlantõlõ olarak da sektörde ortalama firma ölçeğinin küçülmesi kaçõnõlmaz
olarak gündeme gelecektir.
Ülkenin 1970’li yõllardaki enerji darboğazõnõ aşmasõnda büyük katkõlarõ olan TKİ’nin bu
rolünü gelecekte de sürdürebilmesi için, kurumun geleceği ile ilgili olarak doğru kararlarõn
bugünden verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, TKİ’nin özelleştirilmek üzere TEAŞ’a
devir ettiği işletmelerine karşõlõk, TEAŞ’tan devir alacağõ bazõ santrallarla, kendi alanõnda
regülatör olarak görev yapabileceği bir yapõya kavuşturulmasõnõn yerinde olacağõ
düşünülmektedir. Bu yeni yapõsõ içinde TKİ’nin yurtiçindeki yeni yatõrõm olanaklarõnõn
geliştirilmesinin yanõsõra, yurtdõşõnda da benzer bir arayõşa yönelmesi, enerji arz güvenliğinin
teminine yönelik politikalar açõsõndan da yararlõ olacaktõr.
Yeni yapõsõ ve rolü içinde TKİ’nin, devletin belirli bir süre için altõn hisse sahibi olmasõ
koşuluyla ve halka arz yöntemi ile özelleştirilmesinde ayrõca, yarar görülmektedir.
7.2.5.3.4. Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. (TEAŞ)
TEAŞ’õn madencilik sektöründeki konumu dikkate alõnarak bu kuruluşla ilgili özel bir öneri
geliştirilmesine gerek görülmemiştir. Bununla birlikte, mevcut yapõnõn başlangõçta
öngörülenden uzun sürmesi, yatõrõm ihtiyaçlarõnõn zamanõnda karşõlanamamasõ nedeniyle
özellikle Afşin- Elbistan İşletmesinde bir çok olumsuzluğun ortaya çõkmasõna neden
olmuştur. Bu bakõmdan TEAŞ’a bağlõ linyit işletmelerinin ilgili olduklarõ termik santrallarla
birlikte özelleştirilmelerine ilişkin çalõşmalarõn en kõsa sürede sonuçlandõrõlmasõnõn yararlõ
olacağõ düşünülmektedir.

7.2.5.3.5. Eti Holding A.Ş.
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Ülkenin en geniş faaliyet alanõna sahip madencilik kuruluşu olarak Eti Holding A.Ş. bugüne
kadar olduğu gibi, bundan sonrada Türkiye madenciliğinde öncülük rolünü sürdürebilecek
potansiyele sahiptir. Endüstriyel minerallerden metal madenlere bir çok madende ülkedeki tek
veya en büyük operasyon Eti Holding A.Ş.’ne aittir. Yukarõdaki tartõşma õşõğõnda kuruluşun
bu yapõsõnõn risk minimizasyonu açõsõndan önemli bir avantaj oluşturduğu açõktõr. Bunun
yanõsõra Eti Holding, madencilik alanõndaki 65 yõllõk birikimi ile teknolojik açõdan da
ülkedeki en donanõmlõ kuruluş durumundadõr.
Bu özellikleri ile Eti Holding, 21. Yüzyõl madenciliğinin yoğun rekabetçi ortamõna uyum
gösterebilecek potansiyele en fazla sahip madencilik kuruluşumuz olarak görünmektedir.
Eti Holding, ana faaliyet alanõ olan bor madenciliğinde dünyadaki iki önemli kuruluştan birisi
durumundadõr. Bu durum, kuruluşa kaynak yaratma bakõmõndan önemli bir avantaj
sağlamaktadõr. Diğer alanlara kõyasla çok daha kararlõ bir yapõya sahip olan bor
madenciliğinden sağlanan fonlar, metal piyasalarõndaki fiyat dalgalanmalarõnõn yõkõcõ
etkilerinden korunma konusunda kuruluş için önemli bir güvence oluşturmaktadõr. Eti
Holding’in mevcut yapõsõnõn ona sağladõğõ bu avantajlar, kuruluşun geniş faaliyet alanõna
sahip olma özelliğinin gelecekte de korunmasõ gerektiğini açõkça ortaya koymaktadõr.
Eti Holding’in özelleştirme bakõmõndan durumu, diğer kuruluşlara kõyasla önemli bir farklõlõk
taşõmaktadõr. Milli çõkarlar doğrultusunda bir politikanõn izlenebilmesi ve bor madenlerimizin
küçük küçük parçalar halinde işletilmesi sonucu kendi kendimizle rekabet ortamõnõ kaldõrmak
ve dünya pazarlarõndan daha yüksek pay almak için bor mineral ve rafine ürünlerinin yatõrõm,
üretim ve pazarlama faaliyetlerinin tek elden ve etkin bir şekilde yürütülmesi hayati önem
taşõdõğõ için 2172 Sayõlõ Yasa çõkartõlmõş, 2840 Sayõlõ Yasa ile de bu politika devam
ettirilmiştir. Bu çerçevede, dünya bor piyasasõnõn hassas yapõsõ ve kuruluşun bu piyasadaki
konumu dikkate alõndõğõnda, bor madenlerinin özelleştirilmesinin, özellikle de bunun blok
satõş yöntemi ile yapõlmasõnõn ülke yararõna sonuçlar doğurmayacağõ düşünülmektedir.
Yapõlan değerlendirmeler çerçevesinde, Eti Holding’in geniş faaliyet alanõna sahip bir kamu
kuruluşu olarak Türkiye madenciliğine hizmet vermeye devam etmesi bu kuruluşla ilgili en
uygun alternatif olarak görünmektedir. Ancak, geniş faaliyet alanõ madencilikle ilgili her alan
olarak düşünülmemeli, faaliyet alanlarõ belirlenirken karlõlõk, verimlilik, ülke ekonomisi
açõsõndan gereklilik vb. ilkeler göz önünde bulundurulmalõdõr. Ayrõca, 21. Yüzyõl
madenciliğinin uluslararasõ bir boyutta sürdürülmesi zorunlululuğu dikkate alõnarak,
kuruluşun ülke dõşõndaki imkanlarõ da dikkate almaya başlamasõ gerekmektedir.

Bunun yanõsõra, özellikle küçük ölçekli işletmecilik gerektiren ve kuruluş açõsõndan verimsiz
olan faaliyetler hõzla blok satõş yöntemi ile özelleştirme veya tasfiye yoluyla kurum
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bünyesinden uzaklaştõrõlmalõdõr. Ayrõca, geçmişte çeşitli nedenlerle kurum uhdesine geçmiş,
ancak üzerinde herhangi bir madencilik faaliyeti bulunmayan maden ruhsatlarõnõn satõş veya
terkine yönelik olarak başlatõlan uygulma en hõzlõ şekilde sonuçlandõrõlmalõdõr.
7.2.5.3.6. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri (TDÇİ)
TDÇİ bugün ciddi bir belirsizlik ortamõnda bulunmaktadõr. Adõnda hala demir- çelik ifadesi
yer almakla birlikte, kuruluşun bugün bu sanayi ile ilgisi yalnõzca demir cevheri üretimine
ilişkin sõnõrlõ düzeydeki aktivitesinden ibarettir. KARDEMİR’in özelleştirilmesinin ardõndan
İSDEMİR’in de özelleştirme düşüncesiyle kurum bünyesinden ayrõlmasõ sonucunda, TDÇİ
hemen hemen işlevsiz bir hale gelmiştir.
Son zamanlardaki Divriği Maden İşletmesi’nin de bir başka kuruma bağlanmasõna yönelik
çabalar TDÇİ’nin tümüyle tasfiye edilmek istendiğini göstermektedir.
TDÇİ, demir- çelik sanayii alanõnda yarõm yüzyõlõ aşan birikimi ile Türkiye ekonomisine
büyük hizmetler vermiş, sanayileşmemizin temel taşlarõndan birisi olmuştur. Ancak, son
yõllarda işletmelerinde ihtiyaç duyulan modernizasyon yatõrõmlarõnõn yapõlamamasõ
sonucunda, rekabet gücü kaybolmuş, mali yapõsõ bozulmuştur. Bu durum, bugünkü yapõnõn
ortaya çõkmasõna yol açan kararlarõn alõnarak uygulanmasõnõn da temel gerekçesini
oluşturmuştur. Buna karşõlõk, İSDEMİR’in özelleştirme kapsamõna alõnmasõndan bu yana,
özelleştirme yönünde herhangi bir olumlu adõm atõlamadõğõ gibi, gerekli modernizasyon
yatõrõmlarõnõn da sürekli olarak özelleştirme sonrasõna ertelenmesi nedeniyle işletmede durum
daha da kötüleşmiştir. Bu durumdan kaynaklanan diğer bir olumsuzluk ise, demir cevheri
madenciliği ile demir- çelik fabrikalarõ arasõndaki bağõn kopmuş olmasõdõr. İSDEMİR
bağõmsõz bir kuruluş haline gelmesinden sonra, cevher alõmõnda ithalata giderek daha fazla
ağõrlõk vermeye başlamõş, yerli cevher üretimi ciddi bir darboğazõn içine sürüklenmiştir.
Türkiye demir- çelik sanayiinde entegrasyonun tümüyle bozulmasõna ve demir cevheri
madenciliğimizin yok olma noktasõna gelmesine yol açan bu durumun ortadan
kaldõrõlabilmesi için, en kõsa zamanda İSDEMİR’in yeniden TDÇİ çatõsõ altõna alõnmasõna ve
özelleştirme ile ilgili stratejinin kurumun bütünü göz önüne alõnarak yeniden tespit edilmesine
ihtiyaç bulunmaktadõr. Diğer taraftan, bugüne kadarki tecrübelerin õşõğõnda özelleştirmenin
daha uzun zaman alabileceği dikkate alõnarak, İSDEMİR’in modernizasyonu ile ilgili
çalõşmalara da vakit geçirilmeden başlanmasõ gerekmektedir.

7.2.5.3.7. Karadeniz Bakõr İşletmeleri (KBİ)
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Yaklaşõk yedi yõldan bu yana özelleştirme kapsamõnda olmasõna ve birçok kez satõş
teşebbüsünde bulunulmasõna rağmen özelleştirmenin bugüne kadar gerçekleştirilememiş
olmasõ, kuruluşla ilgili yapõsal sorunlardan kaynaklanmaktadõr. Yukarõda tartõşõldõğõ şekilde,
yeterli madeni bulunmayan, mevcut kapasitesi, yeri ve teknolojisi bakõmõndan da önemli
dezavantajlarõ bulunan bir kuruluş olarak KBİ, özel yatõrõmcõnõn fazla ilgisini çekmemektedir.
Bu durumda, söz konusu olumsuzluğun ortadan kaldõrõlmasõna yönelik tedbirler alõnmasõ
gerekmektedir. Bu çerçevede, Eti Holding A.Ş’nin Küre’deki bakõr işletmesinin KBİ’ye devri
bir çözüm olabilir. Ancak, bunun da yalnõz başõna yeterli olmayabileceği göz önünde
bulundurularak, daha kapsamlõ bir çözüm arayõşõna girilmelidir.
7.2.5.3.8. TEKEL Tuz Sanayii Müessesesi
Tuzun stratejik bir hammadde olduğu ve bu nedenle de bir tekel konusu oluşturduğu
düşüncesinin bir gereği olarak tuz madenciliği ile ilgili üretim görevi geçmiş dönemde
TEKEL Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Buna karşõlõk günümüzde, tuz stratejik bir ürün
olarak değerlendirilmemektedir. Öte yandan TEKEL Genel Müdürlüğü’nün ana faaliyet
konularõ göz önüne alõndõğõnda, tuz üretimine yönelik faaliyetin TEKEL’in genel uzmanlõk
alanõnõn dõşõnda kaldõğõ görülmektedir. Bu nedenle öncelikle Tuz Müessesesinin bağõmsõz bir
genel müdürlük olarak örgütlenmesi veya madencilik alanõnda faaliyet gösteren bir başka
kuruluşun bünyesine aktarõlmasõ gerekmektedir.
Diğer taraftan Tuz Kanunu’nun yürürlükten kaldõrõlarak tuzun 3213 sayõlõ Maden Kanunu
kapsamõnda işlem görmeye başlamasõ ile tuz konusundaki devlet tekeli de yasal olarak
ortadan kalkmõş olacaktõr. Bunun da gerçekleşmesi ile tuz konusundaki uzun vadeli
politikanõn ve bu çerçevede tuz işletmelerinin özelleştirme açõsõndan durumlarõnõn yeniden
gözden geçirilebilme imkanõ doğmuş olacaktõr.
7.3. SONUÇ VE ÖNERİLER:
Madencilik sektörü ile ilgili sorumluluk ve yetkilerin çeşitli bakanlõklar arasõnda dağõtõlmõş
olmasõndan kaynaklanan sorunlarõn çözülebilmesi için, bir Madencilik Bakanlõğõ en kõsa
sürede oluşturulmalõ, madencilik alanõnda faaliyet gösteren tüm kamu kuruluşlarõnõn bu
bakanlõğõn bünyesinde toplanmasõ sağlanmalõdõr.
Mevcut yapõsõ ile önemli sorunlarõ bulunan Maden İşleri Genel Müdürlüğü, tüzel kişiliğe
sahip ve ülke düzeyinde bölge müdürlükleri teşkilatõ olan bir kamu kuruluşu olarak yeniden
örgütlenmeli ve oluşturulacak Madencilik Bakanlõğõna bağlanmalõdõr.
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Maden İşleri Genel Müdürlüğü yeniden örgütlenirken, taşocaklarõ ve jeotermal kaynaklar
başta olmak üzere, Petrol Kanunu dõşõnda kalan tüm yeraltõ kaynaklarõnõn yönetimi
konusunda açõk şekilde yetkilendirilmelidir. Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün bölge
teşkilatlarõnõn oluşturulmasõnda, MTA Genel Müdürlüğü’nün halen büyük bölümü işlevsiz
olan Bölge Müdürlüklerinden yararlanõlmalõdõr.
MTA Genel Müdürlüğü, içinde bulunduğu sorunlardan arõndõrõlarak, ülke madenciliğine
geçmiş dönemlerde yaptõğõ hizmetleri tekrar verebilecek bir yapõya kavuşturulmalõdõr. Bunun
için öncelikle, kurum kaynaklarõnõn israfõna yol açan aşõrõ büyük fiziki yapõ küçültülmeli, bu
kapsamda ise öncelikle, işlevsiz durumdaki bölge müdürlükleri tasfiye edilmelidir.
Bunun yanõsõra, özellikle nitelikli teknik personel yönünden kurumun son yõllarda uğradõğõ
kayõplarõ telafi etmek üzere, kurum genç ve nitelikli teknik elemanlarla takviye edilmelidir.
Ayrõca, kurum içinde başlatõlacak hizmet içi eğitim hamlesi ile teknik personel yönünden
ortaya çõkan zaafiyet giderilmelidir.
Madencilik Fonu Bütçe kapsamõ dõşõna çõkartõlarak, Fonun gelirlerini kuruluş amaçlarõ
doğrultusunda kullanabilmesi sağlanmalõdõr. Ayrõca, Fonun idari yapõlanmasõnõn fonksiyonel
olmayan bir genişleme yönünde olmak yerine, Fonun kuruluş amaçlarõna uygun faaliyet
göstermesine imkan sağlayacak doğrultuda olmasõna özen gösterilmelidir. Bunun yanõsõra,
Fonun mevcut kaynaklarõnõn kullanõmõna ilişkin olarak, daha fazla sayõda projenin
desteklenmesine imkan sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi için gerekli çalõşmalar
yapõlmalõdõr.
Yeni yüzyõlda madenciliğin emek-yoğun niteliğinin yok olacağõ ve sektörün giderek sermayeyoğun nitelik kazanacağõ, bu durumda da madenciliğin ancak büyük ölçekli, sermaye ve
teknolojik donanõm yönünden güçlü kuruluşlarca sürdürülebileceği gerçeği göz önüne
alõnarak, sektörde ortalama firma ölçeğini büyütmeye yönelik tedbirler alõnmalõdõr. Bu
kapsamda öncelikle, küçük işletmeciliğin hakim olduğu özel kesimde firma birleşmeleri
teşvik edilmeli, Maden Kanunu’nda, madencilik yapabilmek için asgari yeterlilik şartlarõnõn
aranmasõnõ öngören düzenlemeler yapõlmalõdõr.
Sektörde faaliyet gösteren KİT’lerle ilgili özelleştirme stratejileri tespit edilirken, öncelikle
sektörün güçlü kuruluşlara olan ihtiyacõ göz önünde bulundurulmalõ, sektörde ortalama firma
ölçeğinin küçülmesine yol açacak şekilde, bu kuruluşlarõn parçalanarak satõşõ yoluna
gidilmemelidir. Ayrõca, özel kesim madenciliğindeki sermaye birikiminin yetersizliği
nedeniyle büyük kuruluşlarõn “blok satõş” yöntemi ile özelleştirilmelerinin güçlüğü dikkate
alõnarak, büyük ölçekli KİT’lerin özelleştirilmesinde, “halka arz” yöntemi tercih edilmelidir.
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Mevcut koşullarda özelleştirilmeleri gündemde olmayan veya güç olan KİT’lerin sorunlarõ
mümkün olacak en kõsa sürede çözülmeli, bu sorunlarõn gelecekte çözümü dahada zorlaşacak
şekilde giderek ağõrlaşmalarõna meydan verilmemelidir.
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