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T. Cf 
Başbakanlık 
Devlet Planlama Teşkilâtı 
Müsteşarlığına 

KD 1510 - 2 - 61 ve 1510 - 3 - 61 - 1338 işa¬ 
retli, 26.6.1961 tarihli yazılarınız gereğince teşekkül 
eden Madencilik Sektörü özel İhtisas Komisyonu ilk top¬ 
lantısını 28,6.1961 fde Teşkilâtınız toplantı salonunda 
yapmış ve bunu takiben haftalık toplantılarına Maden Yar¬ 
dım Komisyonu ve Maden Tetkik Arama Enstitüsünde Aralık- 
1961' e kadar devam etmiştir , 

Başlangıçta bir program yapılarak çalışmaların 
15 Ekimde bitirileceği kararlaştırılmışsa da bazı engel¬ 
ler dolayısile raporumuzu ancak şimdi takdim edebiliyo¬ 
ruz . İlerideki çalışmalarda faydalı olur mülâhazasiyle 
karşılaşılan müşkülleri burada kısaca arz ediyoruz • 

1- Memleketimizde madencilik faaliyetinin çe¬ 
şitli safhaları birbirinden ayrı muhtelif 
mercilerle ilgili bulunduğundan bu safhala¬ 
ra ait istatistikî belgeleri derleme güçlü¬ 
ğü vardır . 

2- Muhtelif kaynaklardan elde edilen bilgiler 
ve rakamlar birbirleriyle irtibattandırıla- 
nayacak kadar farklar göstermektedir . 

3- Komisyonu teşkil eden üyeler maden sanayii- 
mizdeki mühim yerleri işgâl etmiş olmaların¬ 
dan doğan fazla meşgaleleri dolayısile yete¬ 
ri kadar zaman bulamamışlardır . 

4- Komisyonun çalışmalarında faydalanılabilen 
maddî imkânlar mahdut olmuştur , 

Bütün bunlara rağmen Komisyon Üyeleri madenci¬ 
liğinizin inkişafı ve memleketimizin kalkınmasında ala¬ 
bileceği mühim yere ulaşabilmesi için ele alınması gerek¬ 
tiğine inandıkları bütün hususları bu raporda ortaya koy¬ 
muşlardır . 

Bir sanayi kolunun diğerlerinden ayrı ve yalnız 
olarak kalkınması veya planlanması mümkün görülmediğinden 
çalışmalar, planlamada yer alması icabeden mevzu ve husus¬ 
ları ortaya koyacak böyle bir raporun hazırlanmasına yö¬ 
nel tLlniştir . 
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Menleketinizde madencilik çok eski tarihî devir¬ 
lerde haşlanış ve son yıllarda bulunan dünya ölçüsünde ba¬ 
zı büyük rezervler sayesinde de "Türkiye fakir cevherler 
bakırımdan zengindir" sözü tarihte kalmıştır . 

Yeraltı servetleriniz ve bu sahada nevcut İnkân 
ve bilgiler bir araya getirilecek, Devlet ve özel sektör 
el birliği ile çalışacak ve ııevzuat ağırlığı da giderile¬ 
cek olursa maden sanayiinin en az malî külfetle gelişip, 
memleketinizin en mühim gelir kaynaklarından biri olaca¬ 
ğına inanıyoruz . 

Derin Saygılarımızla, 

Madencilik 
özel îhtisas Komisyonu 

Ekler s 

Bibliyografya No; 1,2,3,4,6,7,3,9,12,20,21,22 



MADENCİLİK 
ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU 

Çalışmalarında Bulunanlar 

Ayhan Çilingiroğlu Devlet Planlama Teşkilatı 

Cemil Çınar - Devlet Planlama Teşkilatı 

Tülin Oktay - Devlet Planlama Teşkilâtı 
Öner Eskici - M.T.A. Enstitüsü 

Ahmet Cebeci Sanayi Bakanlığı Maden Dairesi 
Kıraçali Bekişoğlu - Ereğli Denir Çelik Fabrikaları 

Veli Aytekin Ereğli Demir Çelik Fabrikaları 

Ahmet Selçuk - Madenci 

Sıddık Aksoy - Etibonk 

Suat Seyhun Etibank 

İrfan Pehlivan Karabük Denir Çc-lik İşletmeleri 
Tahsin Yalabık - Maden Yardım Komisyonu 

Turan Bay kal - Maden Yardın Komisyonu 

Seyhan Eryalaz - Maden Yardım Komisyonu 



-I-

H_U_L_Â_S_A 
1- Memleketimiz jeolojik yapısı dolayısile mütenev¬ 

vî ve zengin yer altı servetlerine sahiptir . 
2- Ancak tunların usûlü veçhile araştırılması, ge - 

liştirilmesi, çıkarılması ve işlenerek kıymet¬ 
lendirilmesi yapılmamaktadır . 

3- Madencilikle ilgili bütün mevzuat madenciliğin 
inkişafını teşvik edecek mahiyette olmayıp tah¬ 
dit edicidir . 

4- Madenciliğin geliştirilmesine yararlı mevcut mü¬ 
essese ve teşekküller gerek sayı gerekse teşki¬ 
lât itibariyle kifayetsizdir . 

5- Memleket çapında sistematik ve programlı pros- 
peksiyon yapılmamıştır . Bu maksatla hazırlan¬ 
mış bir proje de yoktur . 

6- Hakikî manâsıyla arama yapılmamaktadır. (Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün mahdut faaliyetle¬ 
ri hariç) 

7- Bilinen maden yatakları umumiyetle İlmî ve tek¬ 
nik esaslara göre işletilnemektedir , (Etihank'- 
m bir kaç işletmesi hariç) 

8- Bulunan rezervlerin işletmeye geçişlerine kadar 
uzun zaman kaybı olmaktadır . 

9- Dünya pazarlarına uygun bir satış rejimi ve teş¬ 
kilâtımız yoktur . 

10- Bu şartlar altında gelişemeyen madencilik saha¬ 
sında ilerisi için lüzumlu personel de yetişeme¬ 
mektedir . 

11- Malî müessese ve teşekküller geliştirilmemiş ma¬ 
dencilik faaliyet sahasında yatırım yapmağı ca¬ 
zip bulmadıkları gibi tehlikeli addetmektedir¬ 
ler . 

Bu şartlar altında yalnız potansiyel bir 
varlık olarak bekleyen madenciliğimizin geliş¬ 
tirilmesi için : 

A) Madenciliği cazip bir yatırım ve iş sahası 
haline getirecek teşvik edici, adil ve 
enerjik esasları ihtiva eden bir Maden Ka- 
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nununun cn kısa zamanda tanzim ve ner’iyete 
konnası ; 

3) Taş Ocakları N i zamane s inin Maden Kanunu e- 
saslarınn nuvazi olarak yeniden ele alınıla¬ 
sı ; 

C) Maden Dairesinin reorganizasyonu ; 
D) Maden Tetkik ve Arana Enstitüsünün vazife , 

teşkilât ve selâhiyetlerinin, yalnız arana 
değil, madenciliği inkişaf ettirecek şekil¬ 
de tadil ve ıslâh edilmesi ve bütçesinin gü¬ 
nün şartlarına ve işinin hacmine uygun ola¬ 
rak tesbit edilmesi ; 

E) Maden Arama Enstitüsünce elde edilen bilgi¬ 
lerin ununun bilgisine açık tutulması; 

E) Bilhassa ihracata yarayan maden mahsûlleri¬ 
nin dış pazarlardaki amansız rekabete karşı 
koyabilmesi için madenciye rakiplerinin naz- 
har olduğu İdarî, malî ve İktisadî kolaylık¬ 
ların istikrarlı bir şekilde temin edilmesi; 

G) Müstakil olarak ihracata kâfi gelmeyecek ka¬ 
dar az miktarda istihsâl yapabilecek maden¬ 
cilerin mahsûlünü toplayarak standart vasıf¬ 
larda devamlı ihracat yapabilecek satış bir¬ 
likleri veya teşkilâtının kurulması ; 

H) Daha kolay ve çabuk olarak gelişmesi mümkün 
olan küçük madencilere teknik ve malî yar¬ 
dım yapacak bir teşekkülün ihdası ; 

İ) Bulunmuş rezervlerin kısa zamanda işletile¬ 
rek gelir kaynağa haline getirilmesi için 
yardım ve teşvik edici tedbirlere nuvazî o- 
larnk hak sahiplerinin teknik ve malî kifa¬ 
yetsizliği halinde buluculuk hakları adilâ¬ 
ne bir şekilde mahfuz kalmak şartiyle mev¬ 
zuun ehil ellere intikalini sağlayacak ke¬ 
sin hukukî tedbirlerin ihdası ; 

Û) İstikrarlı bir personel yetiştirme ve eği¬ 
tin programının ihdası ; 

gerekmektedir . 
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- GİRİŞ - 

Dünya Maden Sanayiine Bakış ; 

Dünyada maden mahsûllerinden yapılan maddelerin 
istihlâki gittikçe artmaktadır . Artan ihtiyacı karşılamak 
üzere maden cevherlerinin istihsâli de sür1etli bir tempo 
ile yükselmektedir , Madencilik evvelâ yüksek tenörlü cev¬ 
heri tükenen, azalan veya maliyetleri yükselen memleket¬ 
lerden daha müsait şartları haiz olan memleketlere doğru 
kaymaktadır . Sonuncular umumiyetle iktisaden geri kalmış 
memleketlerdir . Bu ülkelerde işçilik gayet ucuz ve cevher 
tenörleri yüksektir . Buralara yapılan yatırımlar kısa za¬ 
manda büyük kârlar sağlamaktadır . Ancak son zamanlarda , 
Afrika memleketlerinde olduğu gibi, bu ülkelerin istiklâl¬ 
lerine kavuşmaları veya bu yolda bulunmaları sebebiyle fa¬ 
aliyetlerin istikrarı bozulduğundan ve işçi ücretlerinin 
artması ile maliyetler de yükseldiğinden sanayii gelişmiş 
batı memleketleri için güvenilir ham madde nenbaı vasfını 
kaybetmekte ve sanayide endişe yaratmaktadır . Diğer ta¬ 
raftan geri kalmış memleketlerde han cevher yerine, yarı 
mamul veya mamule yakın maddeler ihraç etmek üzere maden¬ 
ciliğin geliştirilmesi teşebbüsleri, sözü geçen endişeyi 
artırmaktadır . 

Sanayide ilerlemiş bulunan ülkeler, bir taraf¬ 
tan yüksek tenörlü öz kaynaklarının tükenmiş veya azalmış 
bulunması, diğer taraftan yukarıda temas edilen sebepler 
dolayısilo yabancı kaynaklara güvenmenin doğru olmayacağı 
mülâhazasile, o bölgelerde tutunmağa çalışmakla beraber, 
kendi memleketlerinde evvelemirde yüksek tenörlü yeni kay¬ 
naklar aramak, bunlar bulunmadığı takdirde düşük tenörlü 
yatakların rezervlerini tesbit edip bunların İktisadî ola¬ 
rak işletilmesini mümkün kılacak teknolojik gelişmeyi sağ¬ 
lamak auaciyle büyük mikyasta gayret ve para sarfına ha¬ 
zırlanma kfadırlar . 

Türkiyede Madencilik ve Maden Yataklarının 
Dururu s 

İlk çağlardan beri çeşitli medeniyetlere sahne 
olan memleketimizde madenciliğin tarihi de çok eskidir . 
Müteaddit kurşun, bakır ve demir yatakları çok eski zaman¬ 
larda işletilmiştir , Toros'larda vaktiyle işletilmiş bu¬ 
lunan bazı kurşun madenlerinin bugün yerlerini tahmin et¬ 
mek dahî mümkün değildir . Aradan geçmiş olan uzun zaman 
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sebobiyle sadece ocakların değil, tepeler halinde yığılmış 
olan paşaların yerleri dahî yayılmak suretiyle belirsiz ol¬ 
muştur . Satıhta eski işletmenin her hangi bir izi olmadı¬ 
ğı hâlde, jeolojik durumun verdiği ümitle yapılan yeraltı 
aramalarında eski imalâta rastlanmaktadır . 

Çok eskiden beri işletilmiş olmaları, sözü geçen 
yatakların tamamen tükendiği manâsına gelmez . Yapılacak 
yeni aramalara yol göstermeleri sebebiyle maksada hizmet 
de etmiş olurlar , Teknik imkânların elverişliliği nisbe- 
tinde ve mutlaka yüksek tenörlü kısımları istismar edilmiş 
bulunan yatakların civarında bugünkü imkânlara göre cevher 
addedilecek geniş yatakların bulunması kuvvetli bir ihti¬ 
mâl dahilindedir . Kaldı ki endüstriyel minerallerde oldu¬ 
ğu gibi tanınması güç olan ve beril gibi son zamanlarda e- 
hemmiyet kazanan mineraller bakımından da Türkiye bakir 
bir ülke addolunabilir . 

Hâlen faaliyette bulunan madenciliğimiz umumi¬ 
yetle İlmî tetkikler ve aramalarda röper noktalarını teş¬ 
kil edecek olan mostraları tahrip eden, kaptı kaçtı çalış¬ 
malardan ibarettir . Değil gelecek 5-10 senelik, hattâ mü¬ 
teakip sene istihsâlini mümkün kılacak rezervini tesbit 
etmek suretiyle emniyetle çalışan madenlerimiz azdır.Plan¬ 
lı, programlı ve müstakar bir madenciliğin tesisi her şey¬ 
den evvel işletilecek madenin rezervinin tesbit edilmiş 
olmasına bağlıdır , 

Türkiyonin ihtiva ettiği maden yataklarının,mem¬ 
leket kalkınmasında müsbet bir rol oynayabilmesi için bu 
yatakların evvelâ aranıp bulunması, sonra da madenciliğin 
İlmî, teknik ve ekonomik esaslara uygun olarak istismar 
edilmesi icabeder . Türkiyoöo ekonomik önem taşıyan maden 
yataklarının varlığı, yokluğu veya azlığı, çokluğu konu¬ 
sunda çeşitli kanaatların ifade edilegelmekte olduğu ma¬ 
lûmdur . Bu hususta mc-nfî bir kanaat sahibi olmayı mümkün 
kılacak kifayetli etüdlerin henüz mevcut olmadığını burada 
kaydetmek icabeder . 1910 ’dan evvel Gulenan krom yatakla¬ 
rı hususunda nasıl bir fikrimiz yok idi ise, 1950 * den ön¬ 
ce de Erzincan krom yatakları , Uludağ- volfram yatakları 
veya Eskişehir ve Balıkesir bor mineralleri yatakları hak¬ 
kında hiç bir bilgiye sahip bulunma; akta idik . Türkiyede 
günde bir kaç yüz veya bir kaç bin ton istihsâl temposu 
ile yarım ilâ bir asırlık bir işletme ömrüne sahip olacak 
maden yataklarının bulunmamış olması ademi mevcudiyetinin 
kabulünü mümkün kılmaz . Bir an için knbûl edilse dahî,da¬ 
ha küçük çapta olan yatakların işletilmesinin memleket e- 
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kononisinc yapacağı rıüsbot tesirler inkar edilenoz . 
Türkiyode maden vardır ; fakat ara.:..asını, bulma¬ 

sını vo işletmesini bilen talibini beklemektedir . Yine 
Türkiyede işletmecilik yapmak isteyen madenci vardır . Çı¬ 
kardığı cevheri satın alacak istikrarlı piyasayı özlemek¬ 
tedir . Müsait şartlar altında bunların nasıl faaliyete 
geçebileceklerini son yıllarda nüşahade et,..iş bulunuyoruz, 
îyi talep karşısında senede 800.000 tonu geçen krom , 3,5 
milyon tonu geçen linyit istihsali ve İkinci Demir-Çelik 
Sanayiinin kurulması esnasında bulunan milyonlarca ton de¬ 
mir cevheri rezervleri bu hususu toyid eden örneklerden 
bir kaçıdır . 

Memieketimizin sahip bulunduğu maden yatakları 
hususundaki mevcut bilgi kifayetli olmasa dahî, planlı ve 
programlı aramaların ve bunların gerektirdiği masrafların 
yapılmasını haklı ve zarurî kılacak mahiyettedir . 

Maden Varlıklarının Vo Madenciliğin Özellikleri; 

Ormanlar veya hidro-clektrik enerji kaynakları 
gibi diğer tabîi servet ncnbaiarı bir taraftan istihlâk 
edilirken , diğer taraftan yeni monbalnr gelişerek bunla¬ 
rın yerine kain olmaktadır . Hâlbuki maden yatakları is¬ 
tismar edilmek suretiyle azalmakta* , nihayet tükenip yok 
olmaktadır. Çünkü arkadan yeniden teşekkül eden maden ya¬ 
takları yoktur . Sadece mevcut olup da henüz bulunmamış o- 
lan başka yatakların , tükenenlerin yerini alması mümkün¬ 
dür . Bu cihetin daima göz önünde tutulması, yeryüzünde ve 
derinliklerinde bulunan maden yataklarının işletilmesi ba¬ 
his konusu olduğu zaman, ekonomik olarak istihraç edilebi¬ 
lecek son gramına kadar çıkarılması şarttır . Tenör bakı¬ 
mından çok yüksek kısmı alınıp daha az kâr getiren kısmı¬ 
nın yerinde bırakılması veya çıkarılanlardan fazla taş ve 
toprakla karışık olan cevherin temizleme ve zenginleştir¬ 
me sıkıntısına gir e x-k için ocak başında terk olunması 
umumiyetle bunların ebediyen kaybedilmesi demektir . Bun¬ 
lara sebep olan kinseler, hiç hakları olmadığı -hâlde, mil¬ 
lî servetin bir kısmını mahvetmektedirler . 

Millî birer varlık elan maden yataklarının eko¬ 
nomik limitlerine kadar ve son İlmî ve teknik icaplara uy¬ 
gun olarak istihraç edilmesi ve paraya çevrilmesi, atılma¬ 
sı lâzım gelen ilk adımdır . Çeşitli sınaî a:;, e üyeler® ta¬ 
bî tutulmak suretiyle ham cevherden konsantre cevher, ham 
metal, rafine külçeler, nlışırılar, levha, boru ve sair şe¬ 
killerdeki nihaî mahsûller de elde edilebilir . 
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Han covhorclcn itibaren ileri doğru her safhada mahsulün 
kıymeti yükselmekte ve memleket ekonomisindeki müsbet te¬ 
siri artmaktadır . Bir safhadan diğerine geçirilebilmesi 
için bazı yardımcı han maddeler ilâve edildiği gibi insan 
gücü ve enerji de kullanılmaktadır , Elde edilen mahsul 
dışarıya satıldığı zaman, doğrudan doğruya ihracı mümkün 
olmayan bazı han maddeler ile birlikte tükenme ihtimâli 
dahî olmayan enerjinin, işçiliğin ve hünerin de bedelleri 
döviz olarak tahsil edilmektedir . İmalât seviyesi iler¬ 
lemesi, kalifiye, başka bir tabirle pahalı işçiliğe ihti¬ 
yacı artırmakta ve dünyanın hor tarafında daha müreffeh 
olan bu sınıfın çoğalmasını teşvik etmekte, hattâ zarurî 
kılmaktadır . Bir madende kazma ve kürekle çalışana da , 
bir izabehanc veya dökümhaneyi yürütene de veya hassas 
bir âletin son ayarlarını yapan kimseye de alelıtlak işçi 
diyoruz . Sonuncuların ücreti birincilerin ücretinin bir 
kaç mislini bulabilir . Bir memlekette kalifiye işçi nis- 
beti ne kadar artarsa işçi sınıfının ortalama geliri ve 
refah seviyesi de o nisbette yükselir . Sanayide ileri 
gitmiş olan memleketlerde bu husus tahakkuk etmiştir . 

Madenciliğimiz genel olarak, yerden çıkarılan 
cevheri olduğu gibi satma devrindedir . Memleketiniz ham 
cevher ihracından temin edilecek dövize, işçilerimiz de 
bir dolara tekabül eden ortalama ücrete istina göstere- 
niyecek hatta aksine bunu temin etmeyi bir başarı adde¬ 
debilecek seviyeden yukarısına çıkana:-ıştır . Bu tarz ma¬ 
den sanayii ne işçiye istenen refahı, ne de memleket için 
beklenen kalkınmayı tahakkuk ettirebilir . Bunların teni¬ 
ni için yerden çıkarılan cevherleri daha çok işlenmiş,da¬ 
ha ileri imalât safhalarına, geçirilmiş olarak ihraç etmek 
lâzımdır . Bu cihet de ehemmiyetle göz önünde tutulması ik¬ 
tiza eden gayelerimiz arasında bulunmak icabeder . 
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MADENCİLİĞİMİZ İN BU GÜNKÜ BURUMU 

Bugüne kadar madenciliğiniz "bir çok bakımlardan 
hâli devan ettiruekten ileri gitmemiştir . Enerjik bir hü¬ 
viyete sahip olmak için gereken adımların atılmasına cesa¬ 
ret edilememiştir . 

Maden Nizamnamesi vc ilgili sair mevzuatın tenin 
ettiği imkânlar çerçevesinde, inkişaf etmemiş veya daha 
doğrusu inkişaf ettirilememiş bulunan madenciliğimiz, İs¬ 
tiklâl Savaşından sonra da gereken ehemmiyeti üzerine çe¬ 
kememiş t ir . 

Ancak, 1935 yılında madenlerin devlet eliyle a- 
ranıp meydana çıkarılmasını temin maksadıyla Maden Tetkik 
ve Arama Enstitüsü kurulmuştur . 0 tarihte bilinen bazı 
madenlerle bu nüessesenin meydana çıkaracağı yeni madenle¬ 
ri işletmek üzere do Etibank tU.um Müdürlüğü teşkil edil¬ 
miştir . 

M.T.A. Enstitüsü kuruluş maksadını temin edebi¬ 
lecek teşkilât ve imkânlara sahip kılmanadığındon bugün 
memleket ekonomisinde mühim bir yer işgal eden bazı maden 
yatakları bulmuş ve meydana çıkarmış olmakla beraber, bü¬ 
tün memlekete şamil sistematik maden araması ve alâkalı 
diğer etüdleri yapamamış ve madenciliğimizin gelişmesinde 
lâzım gelen tesiri tam olarak icra edememiştir . Etibank 
kendisine verilmiş olan madenleri teknik vc ekonomik icap¬ 
lara uygun olarak işletmeğe çalışmış, mesaisini mühim ya¬ 
taklara hasretmiş ve küçük zuhurların işletilmesini temin 
hususunda kayda değer bir hizmeti olmamıştır . 

İstiklâl savaşma kadar geçen zamanda ve onu ta¬ 
kip eden 10-15 yıl zarfında Türkiyede maden aramak ve iş¬ 
letmek isteyenlerin adedi az olduğu gibi bu maksatla ve¬ 
rilmiş haklar da mahduttur . M. T.A. ve Etibankm faaliye¬ 
te geçmesiyle memlekette halk tarafından madenciliğe ilk 
alâka duyulmağa başlanmıştır . İkinci Dünya Harbinden son¬ 
ra yeniden inşâsı gereken Avrupa'nın han cevhere olan ih¬ 
tiyacı maden piyasasını canlandırmış vc en müsait şartla¬ 
rı teklif eden alıcılar Türkiyede madenci aramaya kadar 
git; .işlerdir . Tesadüflerin yardımı ile satıhta buldukla¬ 
rı madenleri kolaylıkla yerinden söküp satan kimselerin 
kısa zamanda zengin olmaları bir çok insanları maden ara¬ 
ma ve işletme sahasına çekmiştir . Bu arada 1942 yılında 
4268 ve 1954 yılında da 6309 sayılı kanunlar ner*iyete 
girmiş, fakat bu kanunlar o günün problemlerini hâlletmek 
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teşebbüsünden ileri gidememiştir . 

Aşağıda madenciliğinizin muhtelif veçheleriyle , 
izahına çalışılmıştır : 

A ) Mevzuat s 

Fransız Kanunundan hemen aynen alınmış ve 1317 
(1901) tarihinde tatbikine başlanmış olan Maadin Nizamname¬ 
si memleketinizde madenler üzerine çeşitli hakların tesisi 
şekillerini ve idame tarzlarını bir nizama bağlanıştır.1942 
yılma kadar yapılmış olan tadil ve ilâveler nühinsermeye¬ 
cek kadar azdır . Ancak mezkur yılda 4268 sayılı kanunla 
geniş çapta değişiklik yapılmış olmakla beraber prensipler 
yine muhafaza edilmiştir , Serbest teşebbüsü madenciliğe 
teşvik etmek, haklarını teminat altına almak ve madencili¬ 
ği inkişaf ettirmek gayesiyle yeni bir Maden Kanunu hazır¬ 
lamak üzere çalışmalara 1951 yılında başlanmış Ve uzun bir 
mesai sonunda , 1954 yılında 6309 sayılı Maden Kanunu mer1- 
iyete girmiştir . Bu kanunun getirdiği en mühim yenilik , 
maden arayan ve işleten Devlet teşekkülleri ile hususî te¬ 
şebbüsü aynı statüye ve aynı haklara, sahip kılmasıdır. Ay¬ 
rıca Maadin Nizamnamesinin tatbikatında rastlanan güçlük¬ 
lerin giderilmesine ve zamanın ihtiyaçlarına lâyıkiyle ce¬ 
vap verilmesine gayret sarfedilmiştir . Ancak madenciliğin 
Devletin kontrolü altında, hattâ vesayetinde devan etmesi 
lâzım geldiği fikri bu kanuna da hakim olmuştur , 

îürkiyonin sıhhatli topoğrafik ve kadastro hari¬ 
taları mevcut olmamasından ve mevcut olan kısımlarının da 
halkın elinde bulunmamasından dolayı bir maden hakkının 
tesis edileceği arz parçasının çevrelenebilmesi için eski 
sistemde olduğu gibi hudut noktalarının alınmasına zaruret 
hasıl olmuş ; ancak bunlar arasında daha sabit ve muayyen 
olanları tercihen kabul edilmiştir . Yeni istenen maden 
haklarının daha eskiden teessüs etmiş hakların taalluk et¬ 
tiği sahalarla alâka ve münasebetinin tesbiti hem maden 
müteşebbisine ve hem de alâkalı daireye büyük güçlükler 
arz etmiş, halli güç veya imkânsız hudut ihtilâfları doğ¬ 
muştur . Dairenin verdiği karar aleyhine açılan binlerce 
dava dosyası Danıştay’da sıra beklemektedir . Muameleler 
çok uzun sürmekte ve bir hakkın verilmesi bazı hâllerde 
yıllarca sürüncemede kalmaktadır . 6309 sayılı Madc-n Kanu¬ 
nunu bilhassa madenciliğimizin inkişafını temin edecek ba¬ 
zı esas hükümleri ihtiva etmemektedir , Bu kanunun en çok 
tenkide maruz kalan tarafı, adı geçen kanunun vatandaşın 
iktisap etmek istediği ve ettiği hakları teminat altına 

. ♦ /.. 
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alnaktan ziyade, hakların verilice* s iyi o vazifeli dairenin 
yapacağı nuaneleleri, pek de vatandaş lehine oluayan, hü¬ 
kümlere bağlanış bulunmasıdır. Red, iptal ve fesh kanunda 
sık rastlanan kelimelerdendir . Aslında nühin sayıİnanası 
icabeden hatâ ve noksanlar bir hakkın iptali için kâfi se¬ 
bep olarak kabul edil’,iş t ir . Kanunun tahmil ettiği vazi¬ 
feleri lâyikiylc ifa edecek gerek kemiyet ve gerekse key¬ 
fiyet bakımından gerekli teşkilât ve imkânlara (6309 sayı¬ 
lı kanunun 157. maddesine rağmen) kavuşturulamamış olan 
Maden İdaresi de kanunu lâyikiylc tatbik edememiştir . Ma¬ 
den müteşebbisi hakkından kafi bir şekilde emin olamamış, 
ciddî teşebbüs sahiplerinden bir kısmı madenciliği terk 
etmiştir . Kalanların mühim bir kısmı da terkodeniyecek 
mikyasta yatırımlar yapmış, taahhütlere girişmiş ve dönüşü 
olmayan bir yolculukta bir hayli yol almış durumdadır , 

Hukukî emniyet sağlanmadıkça müteşebbisten büyük 
yatırım beklenemez . Gereken yatırımlar yapılmak suretiyle 
planlı ve programlı bir mesaiye istinad etmeyen madenci¬ 
likte devamlı ve memleket için faydalı bir teşebbüs hüvi¬ 
yetini iktisap edemez . 

B) Madencilik Faaliyeti ; 

Madenlerin aranıp bulunması ; bulunan maden ya¬ 
taklarının şekil, tenor ve rezervlerinin tayini, hangi u- 
sûl ile ve nasıl bir tesis kurulmak ve ne kadar sermaye 
tahsis etmek suretiyle istihraç edilebileceğinin projesi¬ 
nin yapılması ve işletme hazırlıklarının ikmâli ; fennî 
ve teknik icaplara göre hazırlanmış olan projesi tatbik 
edilerek cevher yatağının ekonomik limitine kadar istismar 
edilmesi ; çıkarılan cevherlerin, imkânların azamîsi kul¬ 
lanılmak suretiyle en ileri safhalara kadar işlendikten 
sonra satışa arz edilmesi madencilik faaliyetinin hudutla- 
ları dahiline girer . 

I- Arana : 

Madencilikte arana tabiri birbirini takip eden 
ve tamamlayan ayrı iki safhayı gösteren ameliyeler karşı¬ 
lığında kullanılmaktadır . Birinci safha, muayyen bir ma¬ 
denin bulunması ihtimâli olan bir bölgede jeolog çekici 
veya madenci kazması kullanmak suretiyle aramaktır .(Pros- 
pecticn) . İkincisi ise madencilik araması diyebileceğimiz 
izi veya mostrası bulunmuş bir cevher yatağının şekil,vüs'- 
at, intidât ve tenörünün tayini için yapılan ameliyelerdir. 
Birinci nev'i aramaların yapılması için arana ruhsatnamesi 
alınmasına lüzum yek ise de İkincisi için zarurîdir . 
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Madenci nüteşebhisler tarafından birinci nev'i 
arana yapılmakta, fakat İkincisi ununiyetlo yapılmamakta, 
yapı İniş olsa dahi aynı ztınanda ihzârat hatta işletne ane- 
liyelerine inkılâp etmektedir . Bu suretle ekseriya arana 
tamamlandığı zaman bulunan cevherin tanammın istihraç e- 
dilmekte olduğu görülmektedir . Hakikatte birbirini takip 
eden ve kesin hatlarla ayrılmayan bu üç ameliyenin maksat 
ve gayeleri ayrıdır . 

Bir madenin işletne safhasına getirilebilmesi 
için mühim meblâğların sarfını zarurî kılan uzun arana ve 
ihzârat ameliyelerinin ve işletne için lüzumlu tesislerin 
tamamlanması icabeder , İşletmeye başlandıktan sonra dahi, 
yapılmış olan yatırımların karşılıkları bir çok yıllar geç¬ 
meden alınamaz . Kaldı ki işletmenin devanı nüddetinc-e ye¬ 
ni yatırımlara da ihtiyaç vardır . 

Bizde madenciliğe giren kimseler ya gerekli ser¬ 
mayeye sahip bulunmamakta, bulunanlar ise senenin, hattâ 
mevsimin başında bir işe yatırdığı sermayeyi kârı ile bir¬ 
likte, aynı sene veya mevsimin sonunda geri almasını müm¬ 
kün kılan iş sahalarından gelmektedir . Yukarıda (a) bölü¬ 
münde bahsedilen hukukî teminataızlık ve aşağıda (IV) fık¬ 
rada kaydedilen devamlı ve muntazam satışların mümkün ol¬ 
maması , sermaye sahipleri müteşebbislerin dahî hakikî ma¬ 
denci vasfını kazanmalarını güçleştirmekte, hattâ imkânsız¬ 
laş tırnaktadır . Maden Kanununun "Aramanın işletme haline 
ifrağı yasaktır." hükmüne rağmen hususî teşebbüste umumi¬ 
yetle arama ile beraber işletne de başlamakta ve maden ya¬ 
tağının kolaylıkla ve fazla kâr bırakmak suretiyle alınabi¬ 
lecek kısmının tükenmesiyle sona ermektedir . 

Devlet sektörünün maden aramaları M.T.A. Enstitü¬ 
sü tarafından yapılmaktadır . Teşkilâtlı ve netodlu olarak 
yapılan bu aramalardan müsbet netice vermeyenlere de rast- 
lanmaktadır . M,T.A. Enstitüsü günün icaplarına uygun metod 
ve asrî teçhizatla ve programlı olarak çalışmakta ise de , 
mevcut ücret sistemi içinde teşkilât ve imkânlarını kifa¬ 
yetli bir seviyeye getirememiş olduğundan memleket maden 
varlıklarının ancak umumî bir taramasını yapabilmiş, fakat 
iniî netodlara göre aramasını tamamlayamamıştır . Bu şart¬ 
lar altında tamamlayabileceğini ümit etmek dahî hayal olur. 
Hizmet kapasitesi, kuruluş gayesine ve memleketin acil ih- 
yiyacına cevap verecek seviyenin çok dûnunda bulunmaktadır. 
Diğer taraftan kuruluşundan beri yaptığı masraflarla elde 
ettiği neticeler karşılaştırıldığı zaman çok başarılı ve 
memleket için hayırlı bir müessese olduğu da derhâl görül- 

.. / %. 
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nektedir . Beklemeye tahammülü olmayan bir çok hizmetleri 
ifâ edecek duruna getirilmesi bir zarurettir , 

2- îhzarât 2 

Eh'adı, şekli, tenörü, işletme usûlü tayin ve iş¬ 
le tne önırü tesbit edilmiş ve projesi yapılmış bulunan bir 
madenin işletme hazırlıklarının tamamlanması ve gerekli te¬ 
sislerin kurulması devresine ihzârat diyoruz . Bu devre,ma¬ 
denciliğin en çok masraf yapılması lâzım gelen safhasıdır. 
Umumîyetle cevher istihsâli de olmadığından karşılık alma¬ 
ğa henüz başlanmamıştır , Bundan evvelki kısımda sebeple¬ 
riyle birlikte kaydedildiği gibi hususî teşebbüste bu dev¬ 
re yok gibidir . 

Devlet sektöründe ise M,T.A, Enstitüsü tarafın¬ 
dan aramaları yapılıp projesi de hazırlanmış olan maden ya¬ 
tağının işletmeye hazırlık işleri Etibank tarafından yapıl¬ 
maktadır . Finansman ve satış güçlükleri hattâ imkânsızlık¬ 
ları sebebiyle bu müessese dahî hazırlık işlerini zamanın¬ 
da ve gereği gibi yapmak suretiyle işletmeye geçememekte¬ 
dir . El sürülmeden bekleyen Uludağ volfram yatakları ve 
geniş çapta işletmeye geçememiş olan Emet borasit yatakla¬ 
rı,yakın bir zamana ait»Bolkardağ kurşun yatakları da bir 
hayli eski zamana ait örneklerdir , 

Madenin işletme ömrüne şamil olmasa dahî, gele¬ 
cek 5 ilâ 10 senelik rezervinin kat1i olarak tesbit edil¬ 
miş ve 1 ilâ 2 senelik istihsâlini karşılayacak kısmın da 
işletmeye hazırlanmış olması lâzımdır , Etibank tarafından 
işletilen madenler dahil, bu durumda olan madenlerimiz par¬ 
makla gösterilecek kadar azdır , 

;3- İşletme 2 

Son yılların topyekun madencilik faaliyetlerini 
aksettiren rakamlara göre istihsâlin değer itibariyle % 75 
ini Devlet sektörü, İ° 15'ini sayısı 10 ile 20 arasında olan 
büyük madenci adını verdiğimiz (yıllık istihsâli on bin ton 
veya daha fazla olan) özel teşebbüs, bakiye $ 10'unu ise 
sayısı yüzleri aşan küçük madenciler ortaya koymaktadırlar. 
Bilhassa bu sonuncuların faaliyeti umumiyetle piyasanın ha¬ 
reketli zamanlarına inhisar etmekte ve ne hakikî bir işlet¬ 
me, ne de bir geliştirme faaliyeti sayılamayacak, tamamen 
plansız bir kaptı-kaçtı mostra cevherlerini toplamadan iba¬ 
ret kalmaktadır . 

Finansman bakımından, Devlet teşekkülleri dahil, 
büyük ve küçük madenciler de sıkıntı içindedirler. Büyük 
madencilerden bir kısmı ancak diğer ticarî meşgaleleri ve 
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varlıkları dolayısile edindikleri ticarî itibarları saye¬ 
sinde kısa vadeli, yüksek faizli kredi tenin edebilmekte¬ 
dirler . 

Elindeki madeni muayyen bir seviyeye kadar inki¬ 
şaf ettirmiş olan bazı büyük madenciler, bir kısın Devlet 
teşekkülleri de dahil , bu yoldan edindikleri kazançlarını 
dahilî konjonktür ve siyasetin tesiriyle başka sahalara 
kaydırmakta ve madenciliğimizin en ümitli kısmı da böylece 
durgun bir seviyede kalmaktadır . 

İstihsâl safhasında madencilikte her hangi bir 
ham maddeye ihtiyaç hasıl olmaması büyük bir avantaj olma¬ 
sına rağmen işin devamlılığı, nal ve can emniyetinin sağ¬ 
lanması ile maliyetin mümkün olduğu kadar düşürülmesi ba¬ 
kımından bazı hayatî müstehlik malzemeye ve teçhizata ih¬ 
tiyaç vardır , Bunlar meyanında maden direği, patlayıcı 
maddeler, enerji ve ışık teçhizatı, kompresör, su pompala¬ 
rı, vinçler, halatlar ve diğer el aletleri, küçük çapta 
ray ve teferruatı gibi ekseriya yalnız madencilikte kul¬ 
lanılan hususî tipteki malzeme madencinin dış memleketler¬ 
deki rakibinin bulduğu fiat ve kolaylıkla temin edileme¬ 
mekte , dolayısile madencileriniz ancak vasıf itibariyle 
çok üstün veya istihsâli kolay ve ucuz olan kısımları iş¬ 
lemek suretiyle rekabete karşı koymağa çalışmaktadır . Bu 
yüzden madencilik imkânları daraldığı gibi bir çok rezerv¬ 
ler de tahrip ve terkedilnek suretiyle millî servet heder 
olmaktadır . 

Maden cevherlerinin sevk limanlarında EOB mali¬ 
yetinde en büyük unsuru nakliye masrafları teşkil etmek¬ 
tedir . Kontrolü madencinin elinde olmayan bu faktör sık 
sık artışlar kaydederek uzun vadeli teslimatı icabettiren 
anlaşmaların yapılmasına manî olmakta ve rekabet edebilme 
gücünü azaltmaktadır . 

Dış satışa arz edilen madenlerimiz, bakır istis¬ 
na edilirse, yerden çıkarıldığı gibi, yani ham cevher ha¬ 
lindedir . 

Maden cevheri yataklarının bazıları veya bir ya¬ 
tağın bir kısmı tabiatta konsantre edilmiş vaziyette te¬ 
şekkül etmiş bulunmaktadır , Bunların bulundukları yerden 
çıkarılmaları ile sanayide olduğu gibi kullanılacak ham 
madde elde edilmiş olur . Pakat büyük bir ekseriyetinin 
sanayide ham madde olarak kullanılabilmesi için, istihraç¬ 
tan sonra çeşitli usûllerle konsantre edilmesi zarurîdir. 
Dünya madenciliği umumiyetle bu nev'i yataklara kaymıştır. 
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Çünkü birinci nev'i teşekküller istismar edilmiş bulunmak
tadır . Memleketimizdeki madencilik ise umumiyetle kalite
si yüksek olan cevherlerin yerinden çıkarılıp, el ile ba
sit bir ayıklamaya tabî tutulduktan sonra satılmasına in
hisar etmektedir . 

Cevherin bulunduğu yerden sökülüp çıkarılmasın
dan ibaret olan bir madencilikte kalifiye , başka bir ta
birle yüksek ücretli işçiye ihtiyaç hissedilmemekte ve or
talama işçi yevmiyesi bir dolar karşılığı Türk parası civa
rında bulunmaktadır . 

Yerden çıkarıldığı gibi satılamayan cevheri ihti
va eden maden yatakları halen memleketimizde işletilenemek
te ve dünya madenciliğinin yüksek tenörlü kabul ederek bü
yük bir şevkle işlettiği İ° 3 ilâ 10 kurşun ve çinko ihtiva 
eden yataklara benzer teşekküller memleketimiz madenciliği
ne göre düşük kaliteli sayıldığından el süzülmeden bekle
mektedir . 

Düşük bedellerle ham cevher satıp, bir kaç misli 
değerle mamulünü satın almaktayız . Han cevher ihracı, ih
mâl edilemeyecek miktarlarda döviz temin etmekte ise de , 
bunların mamule doğru her kademe ilerletilmesi sayesinde 
değeri ve getireceği döviz de büyük mikyasta artmaktadır. 
Başka türlü ihracı ve paraya tahvili mümkün olmayan bir kı
sım yeni ham maddeler de değerlendirilmektedir « Demir iza
besinde kullanılan kireç taşı, elektro-metalurjide kullanı
lan elektrik enerjisi bunun misalleridir . Ayrıca işçilik 
ve hüner diyebileceğimiz tatbikî bilgi de döviz karşılığın
da satılmış olacaktır , Sanayi ilerledikçe kalifiye işçiye 
ihtiyaç da artacak, daha çok ücret alan ve daha müreffeh 
olan bu zümre çoğalacaktır . Mamule yakın veya mamul madde
ler satılması sayesinde millî gelir artacak ve madencilik 
memleket kalkınmasındaki beklenen rolünü oynayabilecektir. 

Meselenin ehemmiyetini tebarüz ettirmek için fer-
ro krom hakkında bazı ortalama rakamların zikredilmesi fay
dalı görülmüştür : Bir ton ferro-krom imâlinde iki ton krom 
cevheri kullanılmaktadır , Cevher satışından elde ettiğimiz 
döviz 60 Dolardır . Perro-kromcuya iki ton cevherin 75 Do
lara mal olduğunu kabul edelim ; imalâtta sarfedilen elek
trik enerjisi bedeli, cevher bedelinin üç misli civarında
dır. Mühim bir yekun tutmayan diğer ham maddeler ile işçi
lik ve tesisatın amortisman ve sermayenin faizi ile birlik
te kâr da 100 Dolar olmak üzere bir ton ferro-krom 400 Do
lara satılmaktadır . Ham krom cevheri yerine ferro-krom 

«•/»• 
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satmanız imkânı saklandığı takdire!o temin edilecek döviz 
7 misline yaklaşacak, krom için "bu rakam 12.000.000 Dolar 
yerine 80,000.000 Dolar olacaktır . 

4- Satış : 
Kömür ve demir cevheri istisna edilecek olursa 

dahilî sanayi için sarfedilen cevher miktarı pek azdır , 
Krom hariç, diğer cevherleri devamlı şekilde istihsâl eden 
maden işletmeleri sayısı da pek mahduttur . Kasılalı çalı¬ 
şan ve küçük tonajda cevher istihsâl eden madenciler kolay¬ 
lıkla müşteri bulamamakta ,° ancak bir kaç mutavassıt maden 
ihracatçısının satış imkânlarına bağlı kalmaktadırlar , 

Geçmişte yapılan fakat devamlı olmayan bazı teş¬ 
vik ve himaye edici kararlar istihsâl ve ihracatın derhâl 
artmasını temin etmişse de bu kararların sağlam ekonomik 
esaslara istinad etmemesi bazı vahim neticeler ihdas etmiş 
ve tatbik müddetleri kısa olmuştur . Düşük tenörlü kromlar, 
demir cevheri ihracı üzerinden ihracatçıya tanınan bazı a- 
vantajlar ile kurşun ve çinko konsantrelerinin muvakkat ih¬ 
racını bu arada misâl olarak zikredebiliriz . 

Madenciliğinizi teşvik eden en devamlı unsur şim¬ 
diye kadar yalnız dış talep ve fiatların cazip oluşu idi , 
Fakat sıkışık zamanların geçişi , ihtiyacın fazlalığı nis- 
betinde diğer memleketlerin sistemli arama ve geliştirme 
programları ile rakip rezervlerin ortaya çıkarılması ve 
ihraç ettiğiniz madenler yerine kullanılabilecek diğer mi¬ 
neraller veya sun*i mevaddın bulunması ve memleketimizde 
bu yönlerden çalışmaların yapılmaması son senelerde maden 
ihracatımızın duraklamasını ve hattâ azalmasını mucip ol¬ 
muştur . Geçen devrede müstahsilin ayağına gelen alıcının 
kapısını bugün bir çok müstahsil memleketlerin satış acen¬ 
teleri aşındırmaktadır . 

Finansman imkânsızlığı sebebiyle faaliyetini a- 
zaltan ve hattâ durduran madencilerimiz alıcılarına tesli¬ 
me amade her hangi küçük bir stok gösteremedikleri hâlde 
rakip memleket madencileri, ithâl eden memleket limanla¬ 
rında ve hattâ müşterilerinin sahalarında, bedeli istihlâk 
edildikçe ödenmek kaydıyla stoklar tesis etmektedirler , 

Carî satış formaliteleri çok karışık, satışla 
ilgili kayıt ve istatistikler dağınıktır ve itimada lâyık 
değildir . 

İhracatta sevkedilen malın cinsi ve miktarının 
tayin ve kontrolü kaçınılmaz bir lâzime olduğu hâlde iki 

t 
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1inanınız haricindeki cevher sevk yerlerinde tartı tesisa¬ 
tı dahî nevcut değildir , Bu tesislerin bulunduğu yerlerde 
tunların verinli olarak kullanıldıkları da meşkûktür ,Sev- 
kedilen nalların vasfı ise ekseriya lâyikiyle bilinnenek- 
tedir . 

Kalen bir çok nenleketlerde siparişler ve bağ¬ 
lantılar, han naddeden nanûle kadar birbiriyle ilgili ola¬ 
rak, gününüzün en sür'atli nuhabere vasıtalarını da kulla¬ 
narak, selâhiyetli acente ve nünessiliikier vasıtasiyle gün 
veya saat içinde yapılnakta olduğu hâlde nenleketinizde bu 
usûl henüz tatbik edilnenektedir . 

Maden sanayiinin gelişnesinde alınacak tedbirler 
içinde en büyük ağırlık satış mevzuunda toplanacaktır . 

C) Teknik Yeterlik : 

Sanayiin her hangi bir kolunda olduğu gibi maden¬ 
cilikteki teknik yeterlik de kurulmuş olan teknik tesisat 
ve teçhizat , teknik personel kadrosu ve satılan nalın ma¬ 
hiyeti ile ölçülebilir . 

Devlet eliyle yapılan işletmeler dışında kalan 
madenlerdeki teknik tesisat ve teçhizat iptidaî bir durum¬ 
dadır . İki hususî müteşebbisin krom konsantre tesisleri 
ile yine iki şirketin küçük çinko kavurma ve kurşun izabe 
ve bir şirketin bakır tasfiye tesisleri dışındaki bütün te¬ 
sisler basit birer maden ocağından başka bir şey değildir. 

İyi yetişmiş maden teknik personeli darlığı, ge¬ 
rek hususî teşebbüste gerek Devlet işletme ve dairelerinde 
hâd safhaya gelmiştir 0 İyi yetişmiş elemanlara gereken üc¬ 
retler ödenmediğinden gerekli kalifiye personel tedarik e- 
d il enemekte ve işler lâyikiyle yürütül enlemektedir .Bu nev'i 
elemanların bir kısmı yabancı memleketlerde iş aramakta ve 
dünyaca maruf şirketlerde müdürlüklere ve üniversitelerde 
profesörlüklere kadar iş bulup memleketi terketmekte, bir 
kısmı da madenciliğin dışındaki sahalara kaymaktadırlar . 

"Mühendisin yeri maden işletmesi ve istihsal nok¬ 
tasıdır i" zihniyetiyle yetiştirilmemiş ve mevcut maden sa- 
nayiince de değerleri bir türlü anlaşılmamış bulunan yeni 
mezunlar da iş bulmakta büyük nüşkilâtla karşı karşıya bu¬ 
lunmakta ve mühim bir kısmı maden sanayiinin dışında ça¬ 
lışmaktadır Bu günkü mevcudun 4-5 misli teknik elemanı 
kullanması icabeden maden sanayiimiz, mevcudun yarısını da¬ 
hî istihdam edememektedir , 



-14-

Yukarda kısaca belirtilen şartlar muvacehesinde 
maden sanayiinde teknik ehliyetin mevcudiyetinden bahsedi¬ 
lemez , 

2> ) Sermaye Yeterlisi ; 

Türkiyede madencilik yapmak maksadıyla kurulmuş 
hakikî manâsıyla geniş imkânlara sahip bir adet dahî anonim 
şirket mevcut değildir . Hali hazırdaki madenciler ya haki¬ 
kî şahıslar veya kanun hükmünü yerine getirmek için yakın 
bir akrabasını (meselâ eşini) ortak olarak gösteren, aslın¬ 
da şahıs şirketleri olan linited şirketler veyahut da iki 
üç kişinin teşkil ettiği, mahiyet itibariyle yine şahıs 
şirketleri olan hükmî şahıslardır . Bunların, uzun vadeli 
ve geniş çapta yatırımlara ihtiyaç gösteren ciddî madenci¬ 
liğe girişmeleri ve muvaffak olmaları da mümkün değildir. 
Esasen bunların çok mühim bir kısmı , sene içersinde mevcut 
sermayesine bir kaç kere devir yaptırmak suretiyle iş yapı¬ 
lan sahalardan gelmiş olup madenciliğe yabancı kimselerdir. 

Bunlara ilâveten yukarda sözü geçen hukukî temi¬ 
natın ve istikrarlı piyasanın ademi mevcudiyeti müdebbir 
bir iş adamını uzun vadeli bir maden teşebbüsüne girmekten 
menetmektedir . Ayrıca Türkiyede madenciye uzun, hattâ kı¬ 
sa vadeli kredi veren hiç bir müessese mevcut değildir . 

Memleketimizde güvenilir bir yatırım yeri arayan 
geniş sermayenin mevcudiyetini ileri sürenler vardır ; fa¬ 
kat bu şartlar muvacehesinde bunlar da madenciliği emniyet¬ 
li bir sanayi kolu olarak kabul edemediklerinden bu işlere 
girememektedirler . 

Kendilerini madenci diye tanıtan insanların yüz¬ 
de doksanbeşini hayâl ile yaşayan ve spekülasyon peşinde 
olan gerek sermaye gerekse teknik imkânlardan mahrum ve 
başka sahalarda iş sahibi olamamış veya işini kaybetmiş 
kimseler teşkil etmektedir . 

E) Madenciliğimizin Gelişmesini Engellemiş Olan 
Diğer Sebepler ; 

Kanunî mer'iyet müddeti iki sene olan maden ara¬ 
ma ruhsatnamesinin alınması için geçmesi zarurî olan zama¬ 
nın üç aydan kısa olması, nazarî olarak mümkün olduğu ve 
çok nadir ahvâlde tahakkuk ettiği hâlde ortalama olarak ge¬ 
çen zaman bir senenin üzerindedir , Bir kaç sene geçtiği 
hâlde bir neticeye bağlanmamış müracaatlar da mevcuttur , 
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Bütiin maden haklarının mesnedini teşkil eden arama ruhsat¬ 
namesi verilirken vilâyetlerce teşkil edilen hey'etler ma¬ 
rifetiyle yapılan keşif ve tahkikat umumiyetle lâyıkı veç¬ 
hile yapılmamakta, haklar verilip sahalarda bir hayli faa¬ 
liyet gösterildikten ve masraflar yapıldıktan sonra veril¬ 
miş olan hakların iptal edildiği görülmektedir . Her vilâ¬ 
yete bir adet ehliyetli maden memuru maalesef temin edile¬ 
memiştir . İşletme hakkının elde edilmesi ise bir çok yıl¬ 
lar geçtikten sonra mümkün olabilmektedir » 

4 Ağustos 1958 kararlarından önce, madenci ihraç 
ettiği madenin bedelini, beher dolar karşılığı 2,80 TL* ol¬ 
mak üzere tahsil etmiştir . Buna karşılık işletme için lü¬ 
zumlu makine ve teçhizatı, doları 18 liradan olmak üzere 
mübayaa edebilmiştir , Müstahsil olan madenci ezilmiş,dün¬ 
ya piyasasında rekabet imkânlarını kaybetmiş, fakat onun 
yerine bütün tesisat vo teşkilâtı bir yazıhane içersindeki 
masa ve telefondan ibaret olan ithalâtçılar türemiş ve kı¬ 
sa zamanda servetlere gark olmuşlardır . 

Bir zamanlar her Vilâyet Tekel Müdürlüğünden te¬ 
mini mümkün olan patlayıcı maddelerin yalnız Elmadağ ve Kı¬ 
lıçlar İstasyonları teslimi satışı usulü ihdas edilmiş; ça¬ 
lışacağı sahadan yüzlerce kilometre mesafede bulunan bu 
yerlere bir iki sandık dinamite ihtiyacı olan madencinin de 
gidip bunu oradan alması ve hususî bir vasıta ile nakletme¬ 
si külfeti tahmil edilmiştir . 

Geçen yıllar zarfında maden cevherine talebin en 
çok olduğu devrelerde madenci patlayıcı madde, karpit, ma¬ 
den direği, kamyon veya yedek akşamı veya diğer madencilik 
makine ve malzemesini zamanında temin edemediğinden taah¬ 
hütlerini yerine getirememiş ve dünya piyasasındaki yerini 
ve itibarını her vesile ile biraz daha kaybetmiştir , Dev¬ 
let işletmelerinde dahi lâstiksizlikten dolayı cevher nak¬ 
linde kullanılan kamyonların # 75*inin takozda, yedek par¬ 
ça temin edilememesinden hayatî ehemmiyeti haiz makine ve 
tesislerin muattal kaldığı devreler olmuştur . 

Madenler için lüzumlu maden direği Devlet Orman 
İşletmelerinden temin edilmektedir . Ahenkli bir çalışma 
ve koordinasyon temin edilmemiş olduğundan, madene çok ya¬ 
kın yerde maden direği teminine elverişli orman mevcut ol¬ 
duğu hâlde madenciye direk tahsisi, yüzlerce kilometre u- 
zaktaki ormandan yapılmaktadır . Yakındaki direk de daha 
uzaktaki bir madene tahsis olunmaktadır * 
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Geçniş hükümetlerce ansızın tatbik mevkiine ko¬ 
nan kararlar veya ner'iyetten kaldırılan sirkülerlerle ma¬ 
denci şaşkına çevrilmiş, büyük zararlara duçar edilmiştir. 
Düşük dereceli kronların ihracına, ihracatçı madenciye ken¬ 
di ihtiyacı olan makine ve malzemeyi ithâl maksadıyla ka¬ 
bul edilmiş olan döviz hissesine, han cevher ihraç edip na- 
nûlühü ithâle imkân sağlayan sirkülerlerin birdenbire ner'¬ 
iyetten kaldırılması, linyit ile ihtiyacını karşılayan sa¬ 
nayicilere, zararına çalışmakta olan Zonguldak havzası taş 
kömürünün daha düşük fiatla ve uzun vâdeli ödeme şartları 
ile teklif edilmesi-bunun misalierindendir . Bunların yan¬ 
lış maden politikası takibinin neticesi olduğunu ifade et¬ 
mek tananiyle isabetli olmaz . Hakikî sebep, bir maden po¬ 
litikasına sahip bulunmamak olmuştur . Hükümetin maden po¬ 
litikasını tanzim ve değişen dünya ve memleket şartlarına 
göre tâdilinde kendisine yardımcı olacak ihtisas sahibi 
bir teşkilâtı mevcut değildir . Her hangi bir müesseseye, 
bu arada ismi Maden Dairesi olan teşkilâta da böyle bir 
vazife verilip bu yolda bir hizmet istenmemiştir . 

Dünya madenciliği ve maden piyasasını takip ve 
faaliyetini buna göre ayarlamak için Türk madencisi teş¬ 
kilâtı anamanış, Hükümet ise kendisine bu bakından da yar¬ 
dımcı olmamıştır . Madenci çeşitli müşküllerinin hâllinde 
ihtiyaçlarının karşılanmasında kendisine yardım edecek bir 
nercî, hulâsa olarak bir sahip bulamamıştır • 
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-III-

MADENCÎLÎĞÎMİZÎN İNKİŞAFINI TEMİN MAKSADIYLA 
ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

(Mevzuat, Teşkilât Ve Tatbikatın Islâhı) 

Yukardan beri arz ve izah olunan durun, madenci¬ 
liğinizin her veçhesiyle ıslaha muhtaç olduğunu işbata kâ¬ 
fi olsa gerektir . Bu veçheler şunlardır : 

A) Hukukî , 
B) İdarî , 
C) Teknik , 
D) Yatırını , 
E) Malî , 
F) İktisadî . 

Burada ön planda nütalea edilmesi gereken husus, 
hiç şüphesiz "Millî servetin muhafazası" prensibidir , Bu 
prensibe göre, yeryüzünde ve derinliklerinde bulunan cev¬ 
herlerin son haddine kadar ekonomik ve teknik kaidelere uy¬ 
gun olarak çıkarılması, bu cevherlerin içinde bulunan maden¬ 
lerin yurt içinde işlenerek değerlendirilmesi ve elde edi¬ 
len değerli maddelerin memleketin umumî refahını yükselte¬ 
cek şekilde kullanılması icabeder . 

Maden işletmelerinde istismarın mahiyetine mües¬ 
sir olan on önemli amil "Müteşebbisin menfaati" dir . Mü¬ 
teşebbisine en çok veya en kolay yoldan kazanç sağlayan is¬ 
tihsal usûlü, millî servetin muhafazası prensibine uygun 
olan usûle intibak etmeyebilir . En ideal çalışma bu iki 
faktörün, yani millî servetin heder edilmemesi ile müte¬ 
şebbisin menfaati faktörünün muvazeneli şekilde ayarlan¬ 
ması ile elde edilir . Bir maden yatağını para kazanmadan 
çalıştırmaya kinse zorlanamayacağı gibi fazla kazanç temi¬ 
ni maksadıyla yatağın körletilmesine de müsaade edilmez « 

Mesela bir madencinin alüminyum cevherini ham o- 
larak ihraç etmekte menfaati olabilir ; bu, az sermaye ile 
kolay ve gerçekleştirilmesi çabuk bir teşebbüstür . Fakat 
ham cevher ihracı "Servetin muhafazası" prensibi bakımın¬ 
dan iyi bir istismar şekli değildir . Bu takdirde iki pren¬ 
sip çatışmış olur . Buna karşılık, bu cevherin yurt içinde 
işlenmesi, ucuz elektrik enerjisi bulunduğü takdirde dahî 
büyük sermaye ile kabildir , Sermaye ve ucuz enerji temin 
edilirse her iki prensip bağdaştırılmış ve çok daha sağlam 
bir ekonomik çalışma elde edilmiş olur . 
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Madeneilik aslında uzun vadeli ve çok rizikolu 
bir İktisadî ve ticarî teşebbüstür . Dolayısile bu kolda¬ 
ki nillî servetin en iyi şekilde istisnar edilnesi her 
şeyden önce hukukî, İktisadî, ticarî emniyet ve istikra¬ 
rın sağlanmasına, ayrıca da teknik ve malî imkânların ya¬ 
ratılmasına bağlıdır . 

Madenciliğinin inkişafını temin için alınması 
gerekli tedbirler aşağıda ayrı ayrı incelenmiştir . 

A) Hukukî Tedbirler ; 

Yeraltı servetlerini işletecek olan kinseler her 
şeyden evvel bu servetler üzerinde bir hak iktisap edecek¬ 
lerdir . 3u hakkın sağlam bir hukukî teminata bağlanması 
şarttır , Hakkı iktisap edecek kimsenin bunu kolayca ve 
külfetsiz elde etmesi, başkalarıyla ve Devletle ihtilâfa 
düşmemesi, velhasıl huzur içinde çalışması lâzımdır . Bu 
anaçla ilk planda Maden Kanununun, ilgili diğer mevzuatın 
ve Maden Dairesi Teşkilât Kanununun yeni baştan ele alın¬ 
ması gerektiği kanaatine, varılmıştır . 

Yeni Anayasanın da ışığı altında, adil, kesin ve 
basit hükümler ihtiva eden, ayrıca Devletin ve ferdin hak¬ 
larını aynı zamanda koruyan bir Maden Kanunu yapılmasına 
kat'i surette ihtiyaç vardır . 

Ayrıca, hâlen Taşocakları Nizâmnâmesine tabî tu¬ 
tulan ve büyük işletme mevzuu olan ocakların Maden Kanunu 
çerçevesine ithâl edilmesi ve hâli hazırda tatbik edilmek¬ 
te bulunan ve bir hayli eski olan nizamnamenin muğlâklığı 
ve kifayetsizliği dolayısile yeniden gözden geçirilerek 
günün şartlarına uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerek¬ 
mektedir . 

Maden Kanunu yeniden c-le alınırken aşağıda belir¬ 
tilen hususların prensip ittihaz edilmesi uygun mütalea o- 
lunmaktadır ; 

1- Madencilik her suretle teşvik ve himaye gör¬ 
meli ve desteklenmelidir . 

2- Faydası olmayan külfetlere yer verilmemeli ve 
lüzumsuz formaliteler kaldırılmalıdır . 

3- Müktesep haklar müstakar hukukî teminat altı¬ 
na alınmalıdır . 

4- Madenler üzerinde hak iktisap edilirken Dev¬ 
let teşebbüsleri ile hakikî veya hükmî özel 
kişiler arasında tefrik yapılmamalıdır . 
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5- Teknik ve planlı çalışma tenin olunmalıdır . 

6- Madencilik faaliyetleri yalnız ve yalnız bir 
tek kanun ile tanzim olunmalı ve başka kanun¬ 
larda mevcut madenciliği köstekleyici madde¬ 
ler kaldırılmalıdır . 

7- Cezaî bükümlerde nakdî ceza cihetine gidilme¬ 
li ve madeni faaliyetten men etmek gibi millî 
menfaatlere aykırı cezalara baş vurulmamalı- 
dır . 

8- Talimatnamelerle tanzimi mümkün olan hususlar 
kanun metninde yer almalıdır . 

9- Türkiye ülkesi belli parsellere ayrılmalı ve 
madencilik hakları tapu işlerinde olduğu gibi 
aleniyet esasına göre bu parseller üzerinde 
tescil ve terkin edilmelidir . 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mü¬ 
hendisleri Odasının hazırladığı yeni bir Maden Kanunu Ta¬ 
sarısı vardır . Bu kanunun esbabı mucibe layihası Komisyo¬ 
numuzca tetkik edilerek, madenciliği geliştirici hususları 
ihtiva ettiği müşahado olunmuş ve raporumuza eklenmiştir , 

B) İdarî Tedbirler : 

Madenciliğimizin kalkınması için alınmasında fa- 
ide ve zaruret bulunan tedbirlerin ikinci grubunu İdarî 
tedbirler teşkil etmektedir . Bu tedbirler sırasiyle aşa¬ 
ğıda gösterilmiştir : 

1- Maden Dairesinin Organizasyonu : 

Prensip olarak Maden Dairesi müteşebbislerin yar¬ 
dımcısı olmalıdır . Bu Daire, millî servetin heder edilme¬ 
mesi prensibinin koruyucusu olmakla beraber madencinin fen¬ 
nî usûllere uygun ve emniyet kaidelerine riayetkar çalışma¬ 
sını temine çalışan bir nercî olmalıdır . Bu sayılanları 
sağlayabilmek için Daireye katma bütçeli bir hüviyet veril¬ 
mesi şarttır . Bu sayede Maden Dairesi, kemiyet ve keyfi¬ 
yet bakımından yeterli personelini temin ve tayin edebilir.. 
Ayrıca kendi işini yürütmek için fennin yeni usûllerinden 
büro malzemesinden faydalanabilir . Keza ücret sistemleri¬ 
ni ayarlayabilir . 

Bundan başka, Türkiyenin asgarî 5 ve azamî 10 
bölgeye ayrılması tıpkı Karayolları'nda olduğu 
gibi hizmeti işyerine yaklaştırabilir , Bölgenin teşkilâtı 
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her "bölgedeki maden zuhuratının adedine ve istihsâl edilen 
nedenlerin cinsine ve "bunları işleyen tesislerin kapasite¬ 
sine göre organize edilebilir . 

Netice itibariyle konunu tatbik ile görevli olan 
Maden Dairesi Reisliği, gelirleri belli, mekanizması çalı¬ 
şır, vazife selohiyet ve sorumlulukları açıklanmış bir mü¬ 
essese haline getirilmelidir . 

2- Koordinasyon ve İdarî Kolaylıklar : 
Madenciliğin gelişmesinde rol oynayacak en mühim 

faktörler neyanında bu mevzu ile ilgisi bulunan muhtelif 
Devlet dairelerinin mesaisi arasında bir ahenk sağlamak 
prensibi değer alır. 

Madencilik faaliyetleri arasında Sanayi, İçişle¬ 
ri, Çalışma, Ziraat, Ticaret, Maliye, Ulaştırma, bayındır¬ 
lık ve hattâ Millî Savunma bakanlıklarını yakînen ilgilen¬ 
diren hususlar vardır . 

bu bakımdan, mezkur bakanlıklar teşkilâtının fa¬ 
aliyeti düzenlenirken madenciliğe de hizmet edebilme im¬ 
kânları araştırılmalıdır . 

a) Ziraat bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü bir 
bölgeye orman yolu yaparken bunun maden mıntıkasına da uğ¬ 
raması imkânı varsa o variantı tercih edebilir , Keza ma¬ 
den direği evsaf ve fiatı üzerinde makûl ayarlamalar yapa¬ 
bilir , Ayrıca toprak tahlil lahoratuvarlarında rastlaya¬ 
cağı elemanlardan Sanayi bakanlığını haberdar edebilir . 

b) bayındırlık ve Înar-İskân bakanlıklarının ça¬ 
lışmaları arasında yer alan jeolojik etüdler bakımından 
M,T.A, Enstitüsü ile koordinasyon temin olunmalıdır . 

c) Askerî yasak bölgeler yeniden gözden geçiril¬ 
melidir , Ayrıca 1/25.000 mikyaslı haritalar Harita Genel 
Müdürlüğünce teksir ettirilerek ilgililerin istifadelerime 
amade kılınmalıdır . Sadece ve münhasıran yasak bölgelere 
ait haritalar gizli kalabilir , 

d) M.T.A, Enstitüsünce yapılan etüdlere ait ra¬ 
porlar herkesin tetkikine amâde olmalıdır , 

e) Maden Dairesi ve teşkilâtında her şeyden önce 
bir "îş Analizi" yapılması ve lüzumsuz işlerin ifâsının ön¬ 
lenmesi lâzımdır . bir tek arama ruhsatnânesi almak için 
nânütenahî muamele ifâsına girişilince ölçüsüz bir iş hac¬ 
mi doğmaktadır . bu muamelelerin bir de gizlilik perdesine 
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bürünnesi işleri büsbütün ağırlaştırmakta ve sür'at ortadan 
kalkmaktad ı r . 

Şu hâlde Maden Kanunundaki ıslâhata paralel ola¬ 
rak bir iş analizi yapılır, alenilik prensibi vaz'edilir 
ve buna göre çalışma talimatı hazırlanırsa muameleler en 
kısa zamanda sonuçlanmış olur , 

3- Teknik Eleman Yetiştirme s 
Madenciliğimizin inkişafında en mühim rolü oyna¬ 

yacak olan İdarî tedbirler neyanında teknik eleman mesele¬ 
si de yer almaktadır . Memleketimizde bu mevzu teferruatı 
ile incelenip kesin sonuca bağlanmamış olduğundan muhtelif 
görüşler çarpışmaktadır . 

Bu görüşlerden biri memlekette kâfi miktarda Ma¬ 
den Mühendisi, Jeolog ve Teknisyen bulunduğu merkezindedir. 
Buna göre mevcut Madencilik Okul ve Fakültelerinin bazıla¬ 
rını kapatmak veya mezun sayısını tahdit etmek gerekir. Bu 
görüş çok yanlıştır ve madenciliğimizin istikbâli bakımın¬ 
dan çok tehlikelidir , Bazı istatistiklere göre 1960 yılın¬ 
da Rusyada 300,000 j)rofesyonel ve 600,000 de amatör jeolog 
vazife görmekte idi , Jeolojik çalışmalar için aynı yıl i- 
çinde 20 milyar TL, harcanmıştır . Bu rakamları Rusyanın yüz 
ölçümüne, yani 21,8 milyon kilometre kareye bölersek 76 ki¬ 
lometre kareye bir profesyonel jeolog isabet eder . Amatör¬ 
ler de hesaba katılırsa her 25 kilometre kareye bir jeolog 
isabet eder . Ayrıca her kilometre kareye 920 TL, isabet e- 
der , 

Amerika Birleşik Devletlerinde ise takriben 300 
kilometre kareye bir Maden Mühendisi düşer , Türkiyenizde 
hâlen faal duranda Maden Mühendisi sayısı 500'dür , Demek- 
ki 1500 kilometre kareye bir mühendis isabet eder , Bunun 
Amerika seviyesine varması için 2500 mühendise ve Rusya se¬ 
viyesine varması için 11.500 mühendise ihtiyacınız vardır . 
Her yıl Maden Okul ve Fakültelerimizden ortalama 50 öğrenci 
mezun olduğuna göre 2500 Mühendise erişmek için asgarî 80 
sene beklemeniz gerekir , 

Para olarak her kilometre kareye 920 TL, harcama¬ 
ğa kalkarsak yılda 700 milyon TL, tahsisat ayırmamız icabe- 
der » Hâlbuki hâlen M,T.A.'ya ayrılan para ve bu paradan 
maden aramak için tefrik olunan kısım 20 milyon lirayı geç¬ 
mez . 

Şu hâlde teknik eleman yetiştirme işine sür'atle 
el atılmalı ve bugünkü tempo hızlandırılmalıdır , 



-22-

Burada üzerinde durulacak en mühim mesele yetiş¬ 
tirilecek elemanların iş yerinde çalışmalarını temindir . 
Bunun için de ; 

a) Ücret sistemlerinin ayarlanması , 

b) Yetişen mühendislere iş yerinde bizzat işin 
başında çalışma disiplininin daha okul çağında aşılanması 
şarttır , 

Memleketimizde kömür, demir, krom ve diğer yer¬ 
altı servetlerinin istihsâli , tuvönan taşlar dahil, yıl¬ 
da 15 milyon tonun üstündedir . 

Ortalama olarak her 10.000 ton istihsâlin mes'- 
uliyeti bir mühendise verilmiş olsa 1500 Maden Mühendisi¬ 
ne ihtiyaç olduğu anlaşılır . Bunlara İdarî makamlarda ve 
bürolarda çalışanlarla tekaüt olanlar da ilâve edilirse , 
yine de 2000 mühendise ihtiyaç olduğu anlaşılır . Bu rakam 
maden aramada ve jeolojik etüdlerde çalışacakları içine al¬ 
manaktadır . 

Mühendislerimiz aşağıda yazılı işleri yapmalıdır¬ 
lar : 

a) Yeraltında ve yer üstünde istihsâl yapan ocak¬ 
larda bizzat iş yerinde istihsâl ile yakînen ilgilenerek 
lâğım atma, tahkimat, manıpülasyon ve çalışma netodlarına 
nezaret etmek ; bu işler için günde 24 saat çalışılıyorsa 
vardiye tutmak , 

b) Harita ve ölçü işleri yapmak . 
c) Nümune almada ve laboratuvarda çalışmak . 
d) Yıkama ve ayıklama işlerine nezaret edip biz¬ 

zat iş başında bulunmak . 

4- Eğitim ve Propaganda : 

Madenciliğin gelişmesinde ve bilhassa aranıp bu¬ 
lunmasında fert olarak vatandaşların çok rolü vardır . Me¬ 
rak ve tecessüsten başka çabuk zengin olmak hayali onu ma¬ 
den aramaya sevkeder . Bu bütün dünya tarihinde böyle olmuş¬ 
tur . Şu hâlde vatandaşı maden aramaya teşvik edici tedbir¬ 
ler (ikramiye, buluculuk hakkı vs...) yanında ona madenle¬ 
rin cinsini, şeklini, rengini öğretmek ve bunların nasıl 
bulunacağını anlatmak faidelidir . 

Broşürler, renkli ve cazip resimler hazırlanarak 
bütün köylere ve köylülere dağıtılabilir . Filmler ve kon- 
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feranslar yo|.u ile ferdin ilgisi kamçılanabilir . Maden a- 
ranada kullanılabilecek bazı basit aletler dahî ucuz fiat- 
la tenin ve isteyenlere satılabilir . Maden kolleksiyonları 
hazırlanıp teşhir edilebilir . Bu suretle bir naden arana 
hareketi sağlanabilir • 

Bunun dışında bir kinse bir naden bulduğu takdir¬ 
de bunun kendisine bir kazanç sağlayacağı, başkaları tara¬ 
fından elinden alınıp menfaatinin haleldar edilmeyeceği hu¬ 
susunda vatandaşa emniyet telkin edilmelidir . Ancak bu sa¬ 
yede naden arana teşvik edilmiş olur , 

C) Teknik Tedbirler ; 

1- (teolojik Çalışmalar ve Aramalar s 
Madenlerinizin iyi istismarına, hiç şüphesiz na¬ 

den varlığınızın bilinmesi ile başlanabilir . Türkiyede Mi¬ 
lâttan 2000 yıl evvelinden beri , yani Eti1ler zamanından 
beri muhtelif devirlerde denir, bakır, altın, gümüş ve kur¬ 
şun madenleri ile mermer yatakları işlenmiştir . Bununla 
beraber bugün nenleketimizdeki naden varlıkları hakkında 
tan ve kat'i bir bilginiz yoktur . Şu hâlde işe derhâl baş¬ 
lananız lâzımdır . 

Menlekette M.T.A. Enstitüsünden başka ciddî pros- 
peksion ve naden arana yapan bir müessese yok gibidir . Bu 
sebeple bir yandan H.T.A,'nın çalışma imkânlarını geliştir¬ 
mek, bir yandan da gerek Devlet ve gerekse özel naden te¬ 
şebbüslerinin ve fertlerin arana yapmasını teşvik eden ted¬ 
birler almak ilk akla gelen çare olabilir . 

M.T.A.'ca işe Türkiyenin jeolojik haritası ile 
başlamak lâzım gelir . Neşredilmiş bulunan en büyük nikyas¬ 
lı jeolojik haritanın mikyası 1/800.0001dir . Maden arama¬ 
ları için büyük önem taşıyan bu haritaların mikyasına göre 
kâfi sıhhatte olmadığı da ileri sürülmektedir . Sıhhatli 
jeolojik harita tanzimi için sıhhatli topoğrafik haritala¬ 
ra ihtiyaç vardır , M.T.A. Enstitüsünün, bir çok kısımları 
hatalı olan 1/200.000 (ve bundan büyütülmüş 1/100,000) nik- 
yaslı haritaları esas almak suretiyle yaptığı jeolojik tet¬ 
kikler neticesinde elde ettiği bilgi ile 1/500.000 nikyas¬ 
lı Türkiye jeolojik Haritasını hazırlamakta olduğu bu gün¬ 
lerde mevcut bilginin bu nikyaslı bir jeolojik haritanın 
neşrine kifayet etmeyeceği kanaatini muhafaza edenler de 
mevcuttur . Kısmen hatalı dahî olsa neşrinden sonra hatala¬ 
rın zamanla tashih edilmesi mümkün olduğuna ve büyük bir 
boşluğu dolduracağına göre memleket madenciliğinin hizneti- 
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ne bu haritaların arz edilmesi nühin faydalar sağlayacak¬ 
tır . 

Bir taraftan 1/500.000 nikyaslı jeolojik harita¬ 
ların revizyonu ve tashihi yapılırken diğer taraftan da 
dünyanın her hangi bir memleketinde sıhhatli topoğrafik 
harita olarak kabul edilecek mükemmeliyette yapılmış olan 
l/25.000Genel Kurmay haritaları esas alınmak ve kullanıl¬ 
mak suretiyle daha büyük nikyaslı jeolojik haritaların ha¬ 
zırlanmasına başlanmalıdır . Bu işin eldeki kadro ve teşki¬ 
lâtla tamamlanması çok uzun yıllar alacaktır , 

Türk iyede mevcut jeolog adedi M. T. A. Enstitüsün¬ 
de ve onun haricindeki nüesseselerle Üniversitelerde ve hu¬ 
susî teşebbüslerde 200 'den azdır . Yüz ölçünü itibariyle 
Türkiyenin on misli olan Amerika Birleşik Devletlerinde 
(6000 'i G-eolgical Survey of United States'de, 9000' i de 
hükümetlerin jeolojik surveylerinde, diğer müesseseler ve 
hususî teşebbüste olmak üzere) 15.000 ve Türkiyenin takri¬ 
ben 26 misli yüz ölçümüne sahip bulunan Sovyet Rusyaöaki 
jeolog adedi ise 300.000 'dir , Bu iki memlekette de jeo¬ 
log adedinin arttırılmasına gayret sarfedilmektedir . Bu 
esaslara göre Türkiye'de Anerikaya göre 1500, Rusyaya gö¬ 
re 10,000 jeolog bulunması lâzımdır , 

Personelin artırılması tek başına maksadı tenin 
etmeyeceğinden M.T.A.'nin, çeşitli laboratuvarları, kol- 
leksiyonları ve kütüphanesiyle birlikte bütün teşkilâtının 
genişletilmesi icabeder . 

Sıhhatli jeolojik haritaların hazırlanmasıyla çe¬ 
şitli sahreler ve formasyonların hudutları, tektonik arıza¬ 
lar, jeolojik strüktürler ve netalojenik bölgeler tesbit 
edilmiş bulunacağından istenilen bir madenin aranması lâ¬ 
zım gelen saha tahdit edilmiş ve arazinin çok mühim bir 
kısmı da elimine edilmiş olur . 

Yukarda kısaca izah edilen hizmetin lâyikiyle 
ifâsı için M» T.A. Enstitüsü «Jeoloji Kısmının ihtiyaca ce¬ 
vap verecek çapta genişletilmesi ve dünyadaki son gelişme¬ 
lerin yakînen takip ve memleketinizde tatbikine hemen ge¬ 
çilmesi lâzımdır . 

Bu arada foto-jeolojinin tatbikinde gecikmiş ol¬ 
duğunuzu burada kaydetmek ve alâkalıların dikkatinin ehem¬ 
miyetle çekilmesi lâzım geldiğine işaret etmek yerinde o- 
lur . 
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Maden cevheri ihtiva etmesi muhtemel olan mıntı¬ 

kalarda detay jeoloji ve naden jeolojisi yapılarak, enare- 
ler ve işaretler tesbit edildiği takdirde jeofizik çalış¬ 
malar bunu takip edecektir . 

Bundan sonra (ve bazı hususlar da alternatif o- 
larak) sondaj, yama, galeri veya kuyularla madencilik a-
ranaları yapılıp, cevher yataklarının rezervleri tesbit e- 
dilecek ve ekononik etüdler yapılacak , ihzarât ve işlet¬ 
me projeleri hazırlanacaktır , M.T.A. Enstitüsünde bu nev'- 
i çalışmaları yapacak grupların da nüvesi mevcuttur . Bun¬ 
ların da maksadı temin edecek bir seviyeye getirilmesi ica- 
beder . 

Bir yandan yukardan beri sözü geçen çalışmalar 
sistematik ve programa bağlı olarak memleket şümul bir şe¬ 
kilde yapılırken bir yandan da hususî teşebbüsün talebi ve¬ 
ya Hükümetin göstereceği lüzuma göre bu nev’i faaliyetlere 
muayyen ve mahdut bölgelerde de özel olarak yer verilmesi 
mümkün olmalıdır . 

Türkiye Maden varlıkları hakkında sarih bir fik¬ 
re ancak bu çalışmaların sonunda sahip olunabilecektir . 

M.T.A.'nm bu çalışmaları en az 20 yılda ikmâl 
etmesi kabildir , 

2- Teknik Ve Ekononik Yardım : 

Teknik tedbir olarak akla gelen ikinci iş maden¬ 
cilere teknik bilgi yardımı ile beraber para yardımı, rnaki- 
nn ve alet yardımı yapan bir teşekkülün kurulmasidir,Bu te¬ 
şekkül madencinin bulduğu ve elde ettiği madeni kıymetlen¬ 
dirip işletme safhasında yardımcı olmalıdır . 

Hâlen Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği¬ 
ne bağlı olarak I.C.A.'nın da teşvik ve desteği ile kurul¬ 
muş bujunan Maden Yardın Komisyonu faaliyete geçmiş bulun¬ 
maktadır , 

Bu Komisyon özel teşebbüs sahalarında prospeksi- 
on, etüd ve teknik arana aneliyelerine girişebildiği gibi 
madencinin bizzat çalışmasına maddî yardım yapma imkânla¬ 
rını da aramaktadır , 

M-T.A, ile Maden Yardım Komisyonu ve madenciler 
arasında kurulacak ahenkli bir işbirliği ile arama konusun¬ 
da bir çok problemler halledilecektir , 
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3- İşletme : 
Madenlerimizin fennî icaplara göre istismarını 

sağlamak için evvelâ "Maden İşletme" nosyonunun mahiyeti¬ 
ni işletmecilere anlatmakla işe başlamak gerekir . fennî 
bir maden işletmesi kurabilmek için evvelâ maden yatağı¬ 
nın jeolojik ve mineralojik yapısını, fizikî ve kimyevî 
vasıflarını ve yer altındaki durumunu ve biçimini bilmek 
icabeder . Bu bilgiler elde edildikten sonra bir amenaj-
man ve tesis projesi ve bir finansman planı hazırlanır . 
İşin realize edilebilmesi için hazırlanan bu planların 
hedeflerini yekinen takip edip adım adım gerçekleştirecek 
azimli bir sevk ve idare de şarttır . 

Marifet, bütün bunları memleket bakımından İk¬ 
tisadî ve müteşebbis bakımından kazançlı olabilecek şekil¬ 
de düzenieyebilmektedir . İşte bütün bunlar "Teknik Ehli¬ 
yet" in mevcudiyetine bağlıdır . Teknik ehliyet ve malî 
kifayet kısmen Devlet maden işletmelerimizde vardır . Fa¬ 
kat özel teşebbüste pek azdır . Şu hâlde tedbir olarak a- 
şağıdaki çarelere başvurmak lâzımdır ; 

a) Maden işletmecilerine teknik bilgi veren pro¬ 
je hazırlayan ve yol gösteren bir teşkilât kurulabilir.Bu 
teşkilât tamamiyle müstakil olabileceği gibi bu vazife 
mevcut teşekküllerden birine de verilebilir , 

b) Madencilere malî yardın sağlanabilir . (Bu 
hususta İktisadî tedbirler kısmında izahat verilmektedir) 

c) Makina ve teçhizat tenin edilebilir . Bu na- 
kinalar kira ile veya taksitle madenci emrine tahsis edil¬ 
melidir . Ayrıca makinaların çalıştırılması ve bakımını 
madenciye öğretmek usûlü vaz1 edilmelidir . 

d; Ucu* malzeme temin edilebilir , 

Maden sanayiı memlekete mühim sayılacak miktar¬ 
da döv_.._z tenin etmektedir . Madenlerin işletilmesi için 
lüzumlu makina ve teçhizatın ithâli maksadıyla kendisine 
döviz tahsis edilen ithâlâtçı ve ona çeşitli yollarla bağ- 
1ü bulman optancı vc perakendecinin kârlarının ilâvesiy¬ 
le adı geçer makrua ve teçhizat bedelleri çok artmaktadır, 
Dünya madene-il er.mı in tenin etmekte oldukları bedellerle 
Türk madencisi de lüzumlu makina ve teçhizatı elde edebil¬ 
me imkânına kavuşturulmalıdır « 

Madencilikte en çok kullanılan ve maliyetin ana 
unsurunu teşkil eden malzemeler dinamit ile maden direği¬ 
dir , Finiandiyadan ve Polonyadan ithâl edilen ve bir hay- 
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li navlun, sigorta ve gümrük ödendikten sonra yurda soku¬ 
lan maden direkleri, evsaf ve standart itibariyle de üstün 
oldukları hâlde yerli maden direğinden daha ucuzdur. Buna 
bir çare bulunmalıdır . Dinamitleriniz de çok pahalıdır ; 
ucuzlatılmalıdır . 

e) M.T.A. Enstitüsü lahoratuvarları mineralojik 
ve kimyevî analizleri, cevher zenginleştirme tecrübeleri 
ile sınaî etüdleri çok ucuz fiatla yapacak ve çok sür'at- 
li netice elde edecek şekilde teçhiz ve takviye edilmeli¬ 
dir . 

f- Teknik neşriyat teşvik edilmeli ve daha ge¬ 
niş bir zümreye ulaşacak tarzda tevzî olunmalıdır . 

D) Yatırımlar : 

Madenciliğimizi geliştirecek ve nemasını arttı¬ 
racak bir unsur da prodüktivitenin artmasını, maliyetin 
düşmesini, kârın fazlalaşmasını ve memlekete girecek dö¬ 
vizin çoğalmasını tenin edecek olan yatırımlardır . Bun¬ 
lar bir programa bağlanarak yürütülebilir . Bugün bilinen 
madenleriniz için lüzumlu yatırımlar büyük rakamlara baliğ 
olmaz :, ve keza beş sene içinde realize edilebilir . Ya¬ 
tırımların yapılabilmesi için mevzuların teker teker ve 
her cephesiyle etüd edilmiş olması ve rantabilitesinin ta¬ 
yin edilmesi lüzumu aşikârdır . 

Bugün etüd edilerek yatırın projesi hazırlanabi¬ 
lecek şekilde bilinen maden varlıklarımız, mevcuttur . Bun¬ 
ların etüdü derhâl yapılmalı ve bir kaç sene içinde ikmâl 
edilmelidir , 

Etüdlerin ikmâlini müteakip bir program dahilin¬ 
de lüzumlu yatırımlar yapılmalıdır , Bunlar dışında etüdü 
ikmâl edilmiş ve sadece para yokluğu dolayısile bekleyen 
mevzular da vardır . 

Ayrıca yeniden yapılacak aramalarla meydana çı¬ 
kacak yepyeni maden yataklarının da mevcudiyetine inanmak 
lâzımdır . Bunlar bulundukça lüzumlu yatırımlar program¬ 
lanabilir . 

Iv Etüdü yapılmış olup, lüzumlu kapitalin tah¬ 
sisini bekleyen mevzudur şunlardır : 

a) Uludağ volfram yataklarının işletilmesi , 
b) Ergani ve Murgul bakır madenlerinin tevsî e- 

dilmesi , 
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c) Asitborik ve boraks İnal eden bir fabrikanın 
kurulması , 

Bu mevzularda hazırlanmış projeler Etibankta mev 
cuttur . 

Projelerin finansmanı için lüzumlu Türk parası 
ve döviz ihtiyacı aşağıda gösterilmiştir . 

1000 g 1000 TL. 

Bu paranın döviz kısmı Ergani ve Murgul Bakır 
İşletmelerinin bir yıllık ihracatı ile karşılanabilir . 

2- Etüdü yapılması icabeden maden mevzuları da 
şunlardır : 

a) Demir cevherlerimizin kükürt ve arseniğini 
giderecek bir tesisin etüd edilmesi , 

b) Ferro-kron, ferro-nanganez, siliko-nanganez, 
ferro-alünin mevzularının etüd edilmesi , 

c) Ni, M°, vanadyum ihtiva ettiği bilinen Har- 
bol asfalt yataklarından bu maddelerin is¬ 
tihsâlini sağlama imkânlarının etüdü , 

d) Mermer ve yapı taşları mevzuunun etüdü , 

e) Amyant, feldspatlar, kyanit, kaolin gibi sı¬ 
naî ham maddelerinin etüdü , 

f) Ziynet taşları ile kehribar ve lületaşı etü¬ 
dü , 

g) Düşük dereceli krom ve manganezlerin zengin¬ 
leştirilmesi meselesinin etüdü , 

h) Civa ve antimuan mevzuunun etüdü , 
i) Mika ve barit yataklarının etüdü . 
Bu etüdleriıı sonunda önemli yatırım projeleri 

elde edileceği kanaati> a varılmıştır , 

Bu projelerin, şimdiye kadar lâyikiyle tetkik e- 
dilmeyip neticelendirilmemesi sebepleri : 

a) Projenin tekemmülünün bir takım masrafların 

Uludağ  
Ergani Murgul 
Boraks.   

3000 25.000 
12000 75.000 
1000 10.000 

Yekûn 16000 110.000 
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ihtiyarını lüzunlu kılcası , 

b) Tekemmül edecek projelerin realize eûilnesi 
hâlinde dahî neticelerin garanti edilmemiş 
olması ve hattâ proje tatbikatı için lüzunlu 
vasatın mevcut olmamasıdır . 

Burada adı geçen mevzuların etüdüne hemen baş¬ 
lanması halinde projelerin azamî iki yılda tamamlanması 
mümkündür . 

Her bir projenin kendi yatırım masrafını kısa 
bir zamanda karşılayacak kadar döviz rantresi temin ede¬ 
cek ehemmiyette olduğu ve bunların beş yıllık kalkınma 
programı ve süresi içinde gerçekleşeceği imkân dahilinde 
görülmektedir . 

E) Malî Tedbirler ; 

Malî tedbirler grubunda bilhassa vergilerin ıs¬ 
lâhı akla gelir . Filhakika madenciler, Gelir Vergisi,Ku¬ 
rumlar Vergisi ve Devlet Hakkı olmak üzere üç türlü vergi 
verirler . Bunlardan ilk ikisi memlekette her iş yerine 
tatbik edilen vergiler olmakla beraber Kurumlar Vergisi-
nih 1960 yılında % 10'dan $ 20'ye çıkarılması vergi yükü¬ 
nü ağırlaştırmıştır . Uzun süreli olan maden imtiyaz hak¬ 
ları Maden Kanunu gereğince yalnız United ve anonim şir¬ 
ketlere verilmektedir . Kurumlar Vergisinin 100 artırıl¬ 
ması ciddî maden işletmecisi olan şirketleri çok müşkül 
durunda bırakmıştır . 

Kurunlar Vergisinin hiç değilse tekrar eskisi 
gibi İ° 10'a indirilmesi şayanı tavsiyedir . 

Bir de Gider Vergisi tatbikatı vardır ki,bunun 
istihsâlin daha ileri safhalara kadar işlenmesini önleyi¬ 
ci tesiri mevcuttur . 

Bugün madenlerin ve madenciliğin bir memleketin 
ekonomisindeki önemi çok artmış ve bu önem bilhassa ileri 
memleketlerde çok iyi anlaşılmıştır . 

Madenler, devriniz medeniyetinin en belirli ö- 
zelliği olan endüstriyel hayatın özünü, belkemiğini teş¬ 
kil ettiğinden, Hükümetler bunların çıkarılması için mu¬ 
afiyetler tanımakta, kolaylıklar göstermektedirler , 

Bir çok memleketlerde fiilî yatırımlar için se¬ 
nelerce vergi alınmadığı gibi ayrıca maden cevheri rezer¬ 
vinin istihsâli için yatırılan sermayenin miktarı ve ma¬ 
denin ömrü ile mütenasip bir meblâğ da her yıl vergi mat- 
      • • / • • 
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rahmdan tenzil eclilmektedir. Bu meblâğın adına (Depletion 
Allowence = Tükenme Payı) deniyor . Bu pay yalnız madenci¬ 
liğin bir özelliğidir . Bizde de derhâl tatbik edilmelidir. 
Esasen Petrol Kanunumuz bu usûlü vaz'etmiştir , 0 halde ne¬ 
den Maden Kanunumuzda da aynı yola gidip madenciliği teş¬ 
vik etmeyelim ? Maden cevherinin satış hasılasının İ° 5 'i 
tükenme payı olarak kanunî vergi matrahından indirilebilir¬ 
se, bu makul bir karşılık sayılabilir . 

Keza bir kimse işletme ruhsatnamesi veya imtiyaz 
alıp, fiilen istihsale geçtiği tarihten itibaren üç yıl her 
türlü vergiden muaf tutulabilir . Bu usûl Meksika'da ve ba¬ 
zı Kanada eyaletlerinde vardır . Bizde de bir kinse bir a- 
partman yaptırınca bu bina 10 yıl müddetle vergiden muaf 
tutulmaktadır . Bu usûl bina inşaatını bir hayli teşvik et¬ 
miştir . Aynı usûl, muayyen şartları sinesinde toplayan ma¬ 
denlere de tatbik edilebilir . Bunlar vergi mevzuatı çerçe¬ 
vesi içine girebilecek hususlardır . 

Bir de doğrudan doğruya madenciye malî imkân ya¬ 
ratarak desteklemek vardır . Uzun vadeli, düşük faizli kre¬ 
diler bu neyanda zikredilebilir , Bu tip kredileri, madeni 
muayyen şartları haiz madencilere temin eden bir Maden Kre¬ 
di Bankası kurulması şayanı tavsiyedir . 

P) İktisadî Tedbirler ; 

Madenciliğimizin memlekete faideli olabilmesi i- 
çin madenlerin çalışması, bulunan madenlerin işletilmesi 
ve elde edilen yarı manûl ve mamullerin iç ve dış piyasa¬ 
lara satılması lâzımdır . Bunun için bazı İktisadî tedbir¬ 
lere de ihtiyaç vardır . 

Bu tedbirler sırasıyla şunlardır : 
1- Madencilikte kullanılan malzeme fiatlarmın 

normal seviyelere indirilmesi ve bir fiat istikrarının te¬ 
mini , 

2- Nakliye ve liman tarifelerinin makûl seviye- 
1e re ind i rilme s i , 

3- Demirperde gerisi memleketlerine de satış ya¬ 
pabilme imkânlarının sağlanması , 

4- Bir İhracat Birliği veya Ofisinin kurulnası . 
Burada adı geçen İhracat Birliği'ne madencileri¬ 

miz de iştirak edeceklerdir , Bu birlik aşağıdaki vazife¬ 
leri ifâ edecektir s 
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a) Madencinin istihsâl edeceği han maddeyi liman
larda veya maden ocağında peşin para ile ve 
değer fiat ile satın alacak ve madencinin pa
rasız kalması önlenmiş olacak ve madenlerin 
daimî faaliyeti saflanmış, yenilerinin bulun
ması teşvik edilmiş olacaktır . 

b)Dış piyasada emniyet telkin eden bir satıcı o-
larak uzun vadeli mukaveleler aktedebilecek
tir . 

c) Düşük dereceli cevherlerin zenginleştirilmesi
ni sağlayacak tesislerin kurulmasına tevessül 
edebilecektir . 

d) Avrupa ve Amerika piyasasında ardiyeler tesis 
ederek maddeleri müşterilerinin ayağına kadar 
götürebilecektir , 

e) Propaganda ve reklâm yapabilecektir , 
f) Piatlar düştüğünde stoklar tesis edebilecek 

ve dünya borsasmda söz sahibi olacaktır . 

g) Beynelmilel piyasada hakikî rekabete girişe
bilecektir , 

h) Maden kaynaklarından elde edilecek dövizlerin 
miktarı ve sarf mahalleri belli edilmiş ola
caktır . 

5- İktisadî tedbir olarak tevessül edilecek en 
mühim meselelerden birisi de piyasa etüdü meselesidir,Böy
le bir etüde şiddetle ihtiyaç vardır , Dünyanın hangi mad
delere ne miktarda ihtiyacı olduğu, bunların nerelerden 
hangi fiatlarla temin edildiği piyasamızın meçhulüdür , Bu 
mevzuda bir kaç maden hariç diğerleri hakkında hiç bir bil
gimiz yoktur , Bu etüdün yapılması ve memleketiniz imkân
ları ile karşılaştırılması ve neticelerin bütün memlekete 
şamil şekilde neşir ve ilân edilmesi çok faidoli sonuçlar 
doğurabilir . 

o — 
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-IV-

ELDE EDİLECEK NETİCELER 

Buraya kadar arz ve izah olunan çalışmaların 
Devlete tahmil edeceği külfet ile memlekete nimet ola¬ 
rak meydana getireceği neticeler şu şekilde hulâsa edi¬ 
lebilir : 

(Bütün sayılan tedbirlerin 1963'den itibaren 5 
yılda tamamlanabileceği düşünülmüştür "Cetvel-9" , Ancak 
M.T.A.'nm jeolojik ve metalojenik etüdlerinin 20 yılda 
bitebileceği ve eleman yetiştirme meselesinin ise daha 
uzun vadeli olacağı nazarı itibara alınmıştır) 

A) Külfetler : 
1- Carî masraf olarak M.T.A. ve 

diğer ilgili kurumlar ve ye¬ 
niden teşekkül edebilecek or¬ 
ganlar için 1963’den itibaren 
yılda (5 yılın ortalaması)....: 150.000.000 TL 

2- Yatırım Etüdleri için yılda...: 5.000.000 TL 

3- Yatırımlar için yılda........,: 150,000.000 TL 

YEKUN_ (Yılda). 305^000.000JL 

(Yatırımlar için düşünülen 150.000.000.- TL. yıl¬ 
lık masrafın yarısı, yani 8,000.000 Doları döviz olarak 
tahs is edilmelid ir) 

Bu suretle 5 yılda cem'an 1.525.000.000,- TL. 
harcanmış olur . Bunun yabancı sermaye kısmı 40,000.000 
Dolardır . 

Carî masraflar 1968 yılından sonra da devam e- 
decektir . 

Vergilerin ıslâhı suretiyle Devletin madenci le¬ 
hine yapacağı fedakârlık ise 10 - 20 milyon lira arasında 
değişecektir . Buna mukabil yepyeni ve zinde bir endüstri 
kolunun doğmasıyla, vergi mükellefiyeti ve ödeme kapasite¬ 
si artmış ve Hâzinenin fedakârlığı fazlasiyle telâfi edil¬ 
miş olacaktır « 

B) Nimetler : 

Detayları ilişik cetvelde gösterilmiş olan iç 
istihlâk ve ihracat seviyelerine ulaşılacağından nenle- 

•. /•« 
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kete yılda asgarî 50 nilyon dolar döviz saklanacağı ve ke¬ 
za lir buçuk milyar liralık dahilî satış yapılacağı tahmin 
edilmiştir . 

Madencilik grubuna her türlü yeraltı servetinin 
ithâli gerektiğinden maden kömürleri ile seramik malzeme¬ 
si, yapı malzemesi ve sanayi ham maddeleri bu listeye it¬ 
hâl edilmiş bulunmaktadır , 

Listenin tetkikinden anlaşılacağı üzere yıllık 
yekûn istihsâl bedeli 2 milyar liradan biraz az olmakta¬ 
dır „ Bunun 555 milyon lirası ihracat karşılığıdır * Bu da 
takriben 60 milyon dolara tekabül eder . 



1950 - 1960 
Yılları Arasında Muhtelif Cins Madenlerin 

İstihsâl, İnrar (P.O.B.) Miktarlarını 
Gösterir Listedir 

1 9 5 0 1 9 5 1 

MADENİN CİNSİ İSTİHSAL 
Ton 

' ÎKEİS" 
Ton 

İSTİHSAL. 
Ton 

'İMRAR 
Ton 

Amyant 245 120 80 ... 

Antinuan 3220 1534 5414 1608 

Bakır 11700 12689 17526 13247 

Baryum . — — . .. ... ... 

Borasit 9764 10154 12015 11039 

Civa (Sise) ... ... ... 

Çinko .  ... ... ... 

Denir 222347 191833 225810 223818 

Pluorit . .. ... ... ... 

Krom 422529 346336 613630 474954 

Kursun 110 375 1452 1391 

Kükürt 6002 4553 7390 8116 

Lin.yit 1214452 931784 1255968 928773 

Lületaşı (Sandık) 265 306 330 201 

Maden Kömürü 4360598 2803675 4729589 2865797 

Man/; an ez 32178 24706 50517 39946 

Manyezit 450 1160 505 187 

Malipten ... ... ... ... 

Mad en suyu (Litre) 906594 913364 1424815 1246638 

Pirit ... ... ... 

Soda (Litre) — .. ... ... ... 

Sodyum Sülfat — .. ... ... ... 

Tras ... ... ... . .. 

Volfram . .. ... ... ... 

Grafit M — — ... ... ... 

Zımpara 1421 4103 7363 6749 

Posfor Tuzları ...» ... 



CETVEL- I İLE İLGİLİ NOT : 

" En nühin enerji kaynaklarından biri olan 
maden konürleri Enerji Konisyonunun nevzuları 
arasında nütalea olunmuştur , Ancak kömürün 
istihracı ve hattâ istihlâk edilecek duruna 
getirilmesinin madencilik faaliyeti ve Türki¬ 
ye madenciliğinde en mühim yeri işgal etmele¬ 
ri sebebiyle bu listede bunlara da yer veril¬ 
miştir . " 



1950 - 1960 
Yılları Arasında Muhtelif Cins Madenlerin 

İstihsâl, İnrar (F.O.B.) Miktarlarını 
Gösterir Listedir 

1 9 5 2 1 9 5 3 

MADENİN CİNSİ istihsal 
Ton 

IMRAR 
Ton 

İSTİHSAL 
Ton 

İMRAR 
Ton 

Anyant _____ _ _ _ ... 

t 

Antinuan 2320 312 1725 1119 

Bakır 23330 23135 23757 24689 

Baryun _ _ . ... ... ... 

Borasit 13730 11368 6436 8613 

Civa (Sise) mm— ... ... ... 

Çinko ı , rr —m - 1 . .. ... 

Denir 481825 408246 497079 471055 

Fluorit 251 204 100 80 

Kron 803350 586801 903069 630230 

Kursun 3007 1553 14298 1735 

Kükürt 8368 8362 9775 9166 

Linyit 1337011' 1016294 1640583 1214853 

Lületaşı (Sandık) 576 452 537 499 

Maden Könürü 4846342 3115359 5654467 3648204 

Man/ran e z 81548 75799 89846 74567 

Manyezit 891 630 350 255 

Maliptcn . r- . .. 1358 ... 

Madonsuyu (Litre) 1285600 1279245 1489984 1546663 

Pirit . .. ... 19420 

Soda (Litre) 
-n 
. 

... 284154 285066 

Sodyun Sülfat mm—m mm   163 1 

Tras   
  ... 

Volfran _ 

  ... 

Grafit   
— ... ... 

Zmpara 8239 4724 1135 2629 

Fosfor Tuzları ^mm — mm. ..... ... ... 



1950 - 1960 
Yılları Arasında Muhtelif Cins Madenlerin 

İstihsâl, înrar (F.O.B.) Miktarlarını 
Gösterir Listedir 

! 1 9 5 4 1 9 5 5 

MADENİN CİNSİ | İSTİHSAL 
Ton 

j IMRAR 
Ton 

1 İSTİHSAL 
Ton 

İMRAR 
Ton 

Amyant 
1 r „ 

1 45 
j 

235 
! 1 

230 

Antinuan 
1 

1783 1768 3033 
! 

1182 

Bakır j 25213 23080 23799 24292 

Baryum 
I 

_ — _ —... 

Borasit 14331 15610 42186 30684 

Civa (Sise) 9 9 29 25 

Çinko 1 
_ — «w 1517 1090 

Denir 481520 477499 771979 771529 

Fluorit 21 21 

Kron 550395 357178 649143 542803 

Kursun 19565 1744 6735 1729 

Kükürt 10000 10407 11500 10470 

Linyit 2100483 1441310 2416453 1633486 

Lületaşı (Sandık) 776 903 1054 853 

Maden Könürü 5711293 3577537 5495697 3390373 

Mana; an e z 49827 50093 50102 34932 

Manyezit 1065 637 — —— 

Malipten _ — — — — — — — — 

Madensuyu (Litre) 3269181 3270732 4733344 4716082 

Pirit 34479 16396 57036 

Soda (Litre) — —. —. 

Sodyum Sülfat 1260 669 335 320 ... 

Tras 3017 3017 

Volfran 250 
1 

1572 _ —— 

Grafit . . ___   

Zımpara 4802 4602 7099 5397 

Fosfor Tuzları — — — —_ 



1950 - 1960 
Yılları Arasında Muhtelif Ciins Madenlerin 

İstihsâl, İmrar (F.O.B.) Miktarlarını 
Gösterir Listediir 

1 9 5 6 1 9 5 7 

MADENİN CİNSİ istihsal 
Ton 

İMRAR 
Ton 

İSTİHSAL 
Ton 

İMRAR 
Ton 

Amyant 575 120 90 

Antimuan 1523 56(6 1863 1592 

Bakır 24763 23788 24401 23117 

Baryum — «... 1915 1738 

Borasit 33477 302 8'3 27378 25482 

Civa (Sise) 1079 821 720 487 

Çinko 3528 2369 6871 1784 

Demir 929854 8110855 1164199 1072730 

Fluorit 

Krom 833073 66255*6 954963 614270 

Ku rsun 10890 4851 8102 11826 

Kükürt 13900 4849 13100 12367 

Linyit 3009978 2150217 3636889 2734671 

...Lületaşı (Sandık) 845 46<8 20 10 

Maden Kömürü 5888308 3578609 6275124 3839348 

Manganez 60751 63618 56719 42496 

Manyezit 850 250 1305 

Malinten _ «... w —■ .11 

Mad en suyu (Litre) 5051624 5020608 6758648 6828289 

Pirit 23089 35055 48534 48244 

Soda (Litre) _ — —.     

Sodyum Sülfat   mm n,f 

İra s mm mm mm 

  

— —— 

Volfram mim-mm mm —. — — — —— 

Grafit mm mm mm — - - ... mmmmmm 

Zımpara 6363 5072 4128 5981 

Fosfor Tuzları — — — — — 



1950 - 1960 
Yılları Arasında Muhtelif Cins Madenlerin 

İstihsâl, İmrar (F.O.B.) Miktarlarını 
Gösterir Listedir 

1 9 5 6 1 9 5 7 

MADENÎN CİNSİ İSTİHSAL 
Ton 

İMRAR 
Ton 

İSTİHSAL 
Ton 

İMRAR 
Ton 

Amyanf 575 120 90 

Antimuan 1523 566 1863 1592 

Bakır 24763 23788 24401 23117 

Baryum _ — 1915 1738 

Borasit 33477 30283 27378 25482 

Civa (Sise) 1079 821 720 487 

Çinko 3528 2369 6871 1784 

Demir 929854 811085 1164199 1072730 

Fluorit _ — — ~ — —- 

Krom 833073 662556 954963 614270 

Ku rsun 10890 4851 8102 11826 

Kükürt 13900 4849 13100 12367 

..Linyit 3009978 2150217 3636889 2734671 

Lületaşı (Sandık) 845 468 20 10 

Maden Kömürü 5888308 3578609 6275124 3839348 

Manganez 60751 63618 56719 42496 

Manyezit 850 250 1305 

Malipten mm —mm _ — — — ——— 

Madensuyu (Litre) 5051624 5020608 6758648 6828289 

Pirit 23089 35055 48534 48244 

Soda (Litre) — mm — ,    
  

Sodyum Sülfat , __ mmm mm — 

İra s t — , .. — mm—mm 

V olfram   — — — mmmmmm 

C-rafit — — — — — — 
- -  — — — 

Zımpara 6363 5072 4128 5981 

Fosfor Tuzları 



1950 - 1960 
Yılları Arasında Muhtelif Cins Madenlerin 

İstihsâl, İmrar (F.O.B.) Miktarlarını 
Gösterir Listedir 

19 5 8 

MADEN İN CİNSİ İSTİHSAL 
Ton 

I İMRAR 
Ton 

F.O.B. BEDELİ 
TL. 

Amyant 876 383 9.600.-

Antimuan 10044 
7 

2392 1.943.697.-

Bakır 22530 23872 78.098.145.-

Baryum 5475 3963 163.314.-

Borasit 58895 44802 5.854.342.-

Civa (Sise) 1581 1461 1.583.977.-

C inko 4008 6261 789.059.-

Demir 980888 900763 27.110.353.-

Fluor i t 80 _ — — 

Krom 573461 688213 54.924.503.-

Kursun 5842 2770 780.661.-

Kükürt 12825 12509 4.081.108.-

Linyit 3815006 2895229 124.285.899.-

Lületaşı (Sandık) 735 583 132.935.-

Maden Kömürü 6562894 3722017 247.878.996.-

Mancane z 22707 28701 3.435.167.-

Manyezit 650 r, 

Malinten — ■ , 

Madensuyu (L itre) 7451711 7369014 2.853.043.-
Diri t 81591 36781 3.721.153.-

Soda (Litre)   _ _  —— 

Sodyum Sülfat 540 415 115.927.-

' 'ra s w —— 

Volfram — 

Grafit    
•- .M _ 

Zımoara 3387 . 6173 251,639.-

Fosfor Tuzları .. —"T.n  
— — —   

c er Q /->n -5 cı C 



1950 - 1960 
Yılları Arasında Muhtelif Cins Madenlerin 

İstihsâl, İmrar (E.O.B.) Miktarlarını 
C-österir Listedir 

—  

19 5 9 

MADEN İN CİNSİ İSTİHSAL 
Ton 

İkrar 
Ton 

F.O.B. BEDELİ 

Amyant 373 , 299 30.500.-   

An t iman 16442 2586 3.605.075.-   

Bakır 25036 25274 76.435.496.-   

Baryum 2280 401 16.040.-   

Borasit 73415 79911 L_.13.919.193.-  

Civa (Sise) 614 697 3.441.690.-   

Çinko 5038 6175 403.200.-   

Demir 872889 746518 29.879.308.-   

Fluorit 68 32 11.200.-   

Krom 397052 333427 62.531.606.-   

Kursun 4175 6749 217.505.-   

Kükürt . 13385 11584 5.362.955.- _ 

Linyit 3688346 2718662 144,293.305.-   

Lülatası (S andık) — — — 
— «■* _ — 

Maden Kömürü 6523882 3744767 380.542.763.-   

Manganez 36103 29937 6.591.93?.-   

Manyezit _ — — — 

Malipten — — _ _  — 

Madonsuyu (Litre) 6394300 6416355 3.682,365.-   

Pirit 88675 78507 2.824 156.-   

Soda (Litre) —   — 

Sodyu m Sülfat 540 376 93.382,.-   

İra s — — j _.  

T olfrnn — —— 

1 

GrafAt 
1 

ıTpa 4806 7”’60 i 397- '15.- 
r 

1 Fosfor Tuzları  28 52 I 8-320,.-   
üia onn of.e ^ 



1950 - 1960 
Yılları Arasında Muhtelif Cins Madenlerin 

İstihsâl, İmrar (F. O.B.) Miktarlarını 
Gösterir Listedir 

19 6 0 

MADENİN CİNSİ [İS TİHSAL 
ruvönan C, Konsantre C. izabe Edil.M. 

Amyant 869 469 — mm mm 

Antinuan 16564 2008 
i 

Bakır 772964 90679 26223 

Baryun mm —m.» «..M. ~   

Borasit 75049 69362 mm mm mm 

Civa (Sise) 13254 . 74 

Çinko 32808 8228 2949 

Denir 792138 598191 mm mm mm 

Fluorit mm mm mm 

Kron 582353 mm—mmm mm mm mmm 

Kursun 27078 1704 mm mm —m 

Kükürt .. . 35006 10041 17100 

Linyit 3897514 .  

mm mm mm 

..Lületaşı (Sandık) mmmmmm «« mm   

Maden Könürü 6317703 3652959  « — 

Manganez 43480 22008 mmm m—mm 

Manyezit mm mm m» mm mm mm 

Malinten . 

w m——m mm mmm mm 

Madensu.vu (Litre) 6124385 mm m* mm mmmmmm 

Pirit 40795 mm mmm mm -T  

Soda (Litre) ■w — mmm mmm mmm 

Sodyum Sülfat 1690 mm mm 
■ . 

Tras mm mm mm. mmmmmm mm »mm 

Volfram mmm mm. mm mm mmm mm mm mm mm 

I 

Grafit 12 mm m— mm. mmmmmm 

Zımpara 8193 6038    

Fosfor Tuzları _ —— .mm mmm mm. mm mm mm 



1950 - 1960 
Yılları Arasında Muhtelif Cins Madenlerin 

İstihsâl, İmrar (F. O.B.) Miktarlarını 
Gösterir Listedir 

i  .1 ?___ 6 0 

MADENİN CİNSİ İ M R A R A T 
Ton 

SATIŞ TUTARI" 
TL. 

Amyant 
1 

612 130.800,-

Antinuan 2134 2.669.161.-

Bakır 26111 177.392.205.-

Baryun ___ _ mm* mm mm 

Borasit  73463 22.222.611.-

Civa (Sise)  66 . . 2.936.320.-

Çinko .... 6632 3.002.724.-

Denir 764920 35.555.340.-

Fluorit mmmmm» 

Kron 382174 09.241.569.-

Kursun 5623 2.549.064.-

Kükürt 11505 5.753.002.-

Linyit 2731191 150.132.030.-

Lületaşı (Sandık) 

Maden Könıürü 3669260 386.649.066, -

Manganez .38702 5.215.469.-

Manyezit mm» mm»» mmm 

Malipten mm mm mm mm 

Mad on suyu (Litre) 6134551 3.359,206.-

Pirit 55767 2.944.477.-

Soda (Litre) „  r _ mm mm mm 

Sodyum Sülfat 750 83.404.-
T 

Hra s „  r    mm mm mm mm 

n.„ ) 

Volfram . r __ mm mm mm m» 

Grafit 12 1 18.550.-

Zımpara 69 87 713.149.-

Fosfor Tuzları    20 .i 1.800.-
Pnn ecn 



1968 Yılında Yeraltı Servetlerinin 
Tenin Edebilece£i_Celir_Tahninleri 
~   _  Ç^8 

CİNSİ 
YILLIK 

İSTİHSAL 
1000 Ton 

IÇ 
İSTİHLAK 
1000.-TL 

İHRACAT 

1000.-TL 

YEKUN ! 
1000.-TL 

Kömürler 10.000 1.000.000   1.000.000 

Dakır 30 60.000 100.000 160.000 

Kron i 1.000 4.000 225.000 229.000 
t 

Dorasit Cevher i 150 «MI —• — 30.000 . 30.000   
I 

Dorax ve Asitbor. ! 50 — — — 45.0-00 45.000 

Denir 3.000 200.000 50.000 250.000 
*1 

Mancane z 

!> 

1 

j 
' 

80.000 160.000 

Antinuan 

80.000 

Civa 

Kükürt 

Kurgun 

Çinko 

"V olfran 

Mika 

Dar i t 

Manvezit 
, , 

Feldspat 
" ' ' 

Anyant 

Kaolin 

Do.yalar j 
Kemer ve Yapı 
Taşları 

25.000 25.000 50.000 

Y E K U N s 
»     

1.369.000 555.000 1,924.000 • 



ÇALIŞMALARIN T E İMİK PLANI 
C-9 

 n  

YILLAR ü 1962 1963 1964 ; 1965 i 1966 ; 1967 
1 

: 1968 

îdan Ted tirler n ++++++ 
11 

-H-+-H-+ 
t ; 

• 

—  ■— — "ir       — 

İktisadî Tedtirler " ++++++ 
,1' 

-H--H-++ 

T' 

• 

< 

■        1  1!   

Malî Tedbirler [} ++++++ ++++++ ,'+++++•+ • 

t ... - - -

t 

1 

1 

' 

Hukukî Tedbirler " ++++++ 
11 

++-H-++ 

/ r 

■ 

      Tl  

Teknik Tedbirler [j ++++-H-
11 

'++++++ +-H-+++ ++++++ 1. t*. .1. 1 .1-1. 
f-t-t-T— ++++++ 

• • - - - 

Yatırım-Etüdlcri îî -H-++++ 
n 

++++++ • - 
_ 4 . . . 

II 

Yatırımlar - - jj .... ' • 
— — - i -

< 



1957-1958-1959-1960 Yılları 
İhracat, Miktar Vo Kıymetleri 

(lış Tioarot Dairesi kat'i rakamlarına göre) 

0-10 

w 
M 'H 
ta cc 

a 
•ö 

I MİKTAR 
: TOK s 

TÜRK LİRASI 

KIYMETİ l 

DOLAR 

e— 

LPv 

0T\ 

p4 'â 

=» m 
< o 

R S 2 SI 2 ' 

513.452 18.430.000 6.582.143 

-peî ' 
H 

t 
W 

P4 

CO 

m 

QT\ 

si 
i 

571.122 

266.420 

59.950.000 21.410.714 

6.863.000 2.451.071 

H 

W 
W 

al 
R W 

O 

516.004 52.498.000 

133.368 3.049.000 

18.749.285 

1.088.843 

-M-
H 16.142 2.101.000 750.357 

W 
305.881 28.195*000 10.069.942 

04 ¥ 

o 

NO 

ON 

rH 

O g 
305.843 9.835.000 2.483.594 

~P4' 
H 759 1.160.000 414.285 

1 
ff) 
w 

386.230 63.383.000 11.457.594 



1960 YILI (İH&iCÜP) 

(,kur Değişikliğine Göre Detayı) 

0-11 

£ 

& o 
Em 
C/3 

3 

0 
■M -M 
s w 0 a 
0 -M SI o 

a ‘■a 

«İKTLkR 
TON: 

245.063 

; K I Y M : E T t 

TÜBK Lİ İLİSI 

5.653.000 

DOLÂR 

2.018.928 

Pt 
H 759 1.160.000 414.285 

a 
M 

53 
0 

0P? 
W 0 

; 223.895 

60.780 

17.945.000 

4.182.000 

6.408.928 

464.666 

0 
'W 

0 

0 0 
O 

: 162.335 

: 305.843 

45*438.000 

9*835.000 

5.048.666 

; 2.483.594 

0 

a 
Eh 

3 
e» 

- 0 

759 ' 1.160.000 414.285 

; 386.230 63.383.000 ' 11.457.594 




