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20.  YÜZYILIN SONUNDA  ÜLKE  MADENCĠLĠĞĠ  

  

Necati   YILDIZ*
 

Emin   BĠLEN* 

*Maden Yüksek Mühendisi 

TMMOB  Maden Mühendisleri Odası  

 

1.  GiriĢ 

 

Kendi kaynaklarını yok sayan, kaynaklarını  kullanmayan bir ülkenin kalkınması 

mümkün değildir.  Madenler  kalkınmanın temel unsurlarının en önemlisidir.  

Ülkelerin kalkınmaları ve yaşam seviyelerinin belirleyicisi olarak kabul edilen sanayi, 

enerji ve tarım sektörlerinin temellerini de  madencilik  oluşturmaktadır. Ulusal 

Kurtuluş  Savaşı sonrası ülke kalkınması için kurulan sanayi,  madenler ve madencilik 

üzerine oturtulmuş,  Cumhuriyetin ilk yıllarında madenciliğe ayrı bir önem verilmiştir. 

 

Dünyada da çıkan savaşların gerçek nedenlerine bakıldığında, ülkelerin daha çok 

kaynağa sahip olma arzularının yattığı  görülmektedir. Günümüzde en büyük kavga 

petrol için verilmektedir.  Gelişmiş ülkeler, dünyada doğrudan sahip olamadıkları 

kaynakların  üretim ve hareketlerini de istedikleri gibi yönlendirmektedirler.  

 

Günümüzde ülke kaynaklarımız adeta yok  kabul edilmiştir. Ülkemizde 1 inci sınıf 

tarım topraklarında dışa bağımlı sanayinin kurulmasına göz yumulurken, tarım toprağı 

olması bir yana, otun bile yetişmediği  kırsal kesimlerde, kendi kaynaklarımızın 

işletimine yönelik madencilik faaliyetlerinin  önüne set çekilmektedir.    

 

2. Madenciliğimizin  tarihsel  süreci 

 

Madenciliğimizin tarihsel sürecini incelediğimizde, Osmanlı İmparatorluğunun  

madenleri, ordunun silah ve cephane  gereksinimini karşılamak ve  para basmak amacı 

ile işlettiklerini, ekonomik bir  kazanç amaçlamadıklarını görmekteyiz. Devletin 

tasarrufu altındaki bu kaynakları  işletenler, bazı vergi ve yükümlülükler dışında 

bırakılmış ve ürettiklerinin beşte biri  kendilerine verilmiştir.  Bu uygulama 19 uncu 

yüzyıla kadar  devam etmiştir.  

 

İlk olarak 1858 yılında çıkarılan "Arazi Kanunu" ile madencilik yasal bir çerçeveye 

kavuşturulmuş, 1906 yılına kadar değişik nizamnameler ile madencilik  

yönlendirilmeye çalışılmıştır. 1906 yılında  yürürlüğe konulan "Maden Nizamnamesi", 

1954 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 1954 yılında  "6309 Sayılı Maden Kanunu"  ile 

madencilikte yeni bir devir açılmıştır. 1954 yılında yürürlüğe girmiş 6309 sayılı 

Maden Kanunu, 1985 yılında  "3213 Sayılı Maden Kanunu" ile yürürlükten 
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kaldırılmıştır.  Madenler ile ilgili düzenlemelerin  yanı sıra, 1907 yılında taşocakları 

ile ilgili, bu gün hala geçerli  olan  "Taşocakları Nizamnamesi" yürürlüğe girmiştir.  

 

19 uncu yüzyılda Batılı ülkeler, Osmanlı topraklarında maden ruhsatı alarak ekonomik 

anlamda madenciliğe başlamışlardır.  Anadolu’da;  Almanya, Fransa, İngiltere ve 

Rusya gibi ülkeler bakır, krom, kurşun, bor ve kömür madenleri  işletmişlerdir.  

1820'lerde Madenciyan  olarak isimlendirilen kişiler Zonguldak Bölgesinde kömür 

ocakları açmışlardır. 1860 yıllarında buhar makinelerinin sanayide yerini alması ve  

gemilerde kullanılmaya başlanması ile Zonguldak Bölgesinde bulunan taşkömürü 

stratejik önem kazanmış, havza 1940 yılına kadar, İngiliz, Fransız, Alman ve 

İtalyanlar tarafından  işletilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra havzanın ulusal 

çıkarlar doğrultusunda işletilmesine özen gösterilmiş, Zonguldak'ta 1924 yılında 

Maden Mühendisi yetiştirmek için Maadin ve Sanayi Mekteb-i Alisi kurulmuştur.  

 

17.Şubat-3.Mart 1923 tarihleri arasında yapılan İzmir İktisat Kongresinde liberal 

ekonomi benimsenmiş, alınan ekonomik kararlar doğrultusunda 1925 yılında maden 

işletme ve madencilik sektörüne kredi sağlama amacı ile Sanayi Maadin Bankası 

kurularak faaliyete başlamıştır. 

 

Ülkemizde 1935 yılına kadar   madenlerin aranması ile ilgili ciddi bir çalışma 

yapılmamıştır. 1935 yılında madenlerin aranarak açığa çıkarılması için Maden Tetkik 

ve Arama Enstitüsü,   bu  Enstitü ile aynı tarihte madencilik, enerji üretimi ve dağıtımı 

alanlarında faaliyet göstermek üzere Etibank  kurulmuştur. Maden Tetkik ve Arama 

Enstitüsü ve Etibank'ın kurulması ile Cumhuriyet Tarihimizde madencilik ile ilgili 

önemli bir sayfa açılmıştır. Günümüze kadar süren tarihi süreç içinde başta demir-

çelik sektörü olmak üzere,  bor, ferrokrom, bakır, kurşun, manyezit gibi madencilik 

sektörü, sanayi altyapısı içindeki yerini almıştır. 

 

Madenciliğimize yeni bir boyut kazandırmak amacı ile 1985 yılında, 6309 sayılı 

Maden Kanunu yerine  şu anda  yürürlükte olan 3213 sayılı Maden Kanunu yürürlüğe 

girmiştir.   

 

21 inci yüzyıla girerken, 1923 yılından bu yana  sektörün gelişimi incelendiğinde, 

madenciliğimizin, Cumhuriyetin ilk yılları hariç, günümüze değin sürekli arka 

planlara itildiğini, göz ardı edildiğini görmekteyiz.  MTA, Etibank, Demir-Çelik, TKİ, 

Sümerbank gibi, ülke kalkınmasının temellerinin oturtulduğu madencilik kurumları 

Cumhuriyetin ilk döneminde kurulmuştur. Planlı ekonomi dönemlerinde tercihler 

madenciliğin dışındaki  diğer sektörlerden yana yapılmış,  ülkenin doğal kaynak 

potansiyeli adeta yok kabul edilmiştir. 1938-1945 yılları arasında hazırlanmış Sanayi 

Planlamalarında toplam yatırımlar içinde madenciliğin payı sırası ile % 26.3  ve  % 40  

iken  bu oran 60'lı yıllarda % 5'lerin, günümüzde de % 2'lerin altına düşmüştür.   
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3. Genel  bir  değerlendirme 

 

Ülkemiz madenciliğinin bugünkü durumunu değerlendirmek için özellikle 1980 

sonrası dünyadaki ve Türkiye’deki ekonomik ve sosyal değişimin incelenmesinde 

yarar vardır. 1980’den bugüne kadar; Yeni Ekonomik Düzen, Yeni Dünya Düzeni   

küreselleşme, serbest piyasa ekonomisi, özelleştirme, esneklik, rekabet, yabancı 

sermaye, uluslararası tahkim, milletler arası işbirliği,  bilgi çağı, bilgi toplumu, ticaret 

devrimi, kalite, standart, çevre, moda, medya  gibi  kavramlar günlük hayatımıza 

girmiştir.  Liberalleşme,  özelleşme, mülkiyetin tabana yayılması gibi kulağa  hoş 

gelen sözlerin edildiği bu  dönemlerde,   ülkemiz, önüne  getirilen  her sözleşmeye 

düşünmeden imza atmış veya  attırılmış  ve  halen de atmaktadır. Günümüzde 

kalkınma adına atılan  her adımda,   başta çevre ile ilgili olmak üzere karşımıza   

ülkemizi bağlayan sözleşmeler çıkmaktadır. Bu sözleşmeler nedeni ile  ülkemiz 

yatırım yapılamaz bir hale gelmiştir. Herhangi bir ürünü, ülke sınırları içinde 

üretildiğinden  daha ucuza ithal etme olanağınız varsa, bu ürün hiçbir zorlukla 

karşılaşılmadan ithal edilebilecektir.  İthalat için gerekli  dövizin  kaynağı,  yerli 

üretimin katma değeri, istihdam  düşünülmeyecektir.  Uluslar arası anlaşmalarla 

koruma altına alınmış ithalat sektörü ile yerli sanayi rekabet edemez hale geldiğinde, 

yerli sanayiye  destek verilmeyecektir. Serbest piyasa ekonomisi kurallar budur ve bu 

kurallar  her zaman  geçerli olacaktır. 

   

Uzun yıllardan bu yana  hükümetler; Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, yargının 

bağımsızlığı, gelir dağılımı, bölgeler arası dengesizlik, vergi yükü, işsizlik, göç ve 

kentleşme, iç ve dış borç yükü, terör, eğitim, sağlık   gibi temel yapısal sorunlara 

sağlıklı ve kalıcı çözümler  bulmaya yönelik ulusal politikalar belirleyip  

uygulayamamış, 1980 yılı sonrası mali piyasalara ve ithalata dönük politikalara teslim 

olmuş ve  sürekli değişen istikrarsız yapı içerisinde  diğer sektörler gibi  madencilik 

sektörünün sorunlarına da çözüm üretememiştir. Muhalefette karşı çıkanlar, iktidara 

geldiklerinde IMF reçetelerini uygulamak için adeta yarışa girmişlerdir. 1980 sonrası, 

yönetim ve kadroları tamamen politize olmuş Devlet Planlama Teşkilatı işlevsiz bir 

kurum haline gelmiş, Dış Ticaret Müsteşarlığı ithalata ülkenin kapılarını ardına kadar 

açmış, ülkede hayvancılık, tarım, madencilik başta olmak üzere sektörler tek tek yok 

olmaya mahkum edilmiştir. Bu dönemde ekonomik sistemin bir sonucu olarak,  

Türkiye'de sermayenin rant ekonomisini ve ithalatı tercih etmesi, siyasilerin KİT’lere  

bakış açıları,   Türkiye’nin çelişkileri olmuş ve bu durum ülkeyi siyasi istikrarsızlık 

içerisinde borç batağına sürüklemiştir.  

  

Yeni Ekonomik Düzen; 1970-1980 döneminde yaşanan petrol krizleri sonucunda 

gelişmekte olan ülkelerin artan dış borçları ve buna karşılık ithalatlarını kısmaları 

sonucunda  dünya ticaretinde ve piyasalarında oluşan durgunluktan çıkmak, bu fırsatla 

gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini istedikleri gibi yönlendirmek   ve yeni kar 

alanları yaratabilmek amacıyla gelişmiş ülkelerce  1980’li yıllarda uygulamaya 
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konulmuş ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel alanlarda bir bütün olarak değişimdir. 

Özelleştirme ise, Yeni Ekonomik Düzen içerisinde en önemli ekonomik sistem  olarak 

uygulanmıştır. 

 

Yeni Dünya Düzeni  Sovyet Bloku’nun dağılmasıyla netleşmiş,  dünyada  gelişmiş 

ülkelerce uzun yıllar sürdürülmüş  yayılım politikası, soğuk savaş sonrası eski hızı ve 

önemini yitirmiştir.  Diğer yandan  G7 olarak isimlendirilen bu  ülkelerdeki teknolojik 

gelişmeler, geri kalmış ya da gelişmekte  olan ülkelerden, petrol hariç,  sağlanmakta 

olan   birçok kaynağın   önemini  azaltmıştır. Kalkınmış ülkelerde tarım üretimi 

artmış,  temel gıda maddelerinde kendi gereksinmelerinin karşılanması yanı sıra 

önemli ihracat kaynağı sağlanmıştır. Diğer hammaddeler için sentetikler devreye 

girmiş   ya da  geri kazanım teknolojileriyle  daha az hammadde kullanılmaya  

başlanmıştır.  Kakınmış ülkeler  sanayilerinde katma değer ve istihdam yaratırken göz 

ardı ettikleri çevreyi, günümüzde geri kalmış ve kalkınmakta olan ülkelerin 

sanayilerini ve kalkınmalarını  kontrol altında  tutmak için bir araç olarak kullanmaya 

başlamışlardır.    

 

Yeni Ekonomik Düzen, evrensel çapta serbest piyasa ekonomisini gerçekleştirme 

savıyla yola çıkmıştır. Ancak uygulamalarda  ortaya çıkan sonuçlar bu savla  bağdaşır 

nitelikte olmamıştır. Sistem,  Çin ve Hindistan hariç,  ülkelerin en fakirlerini, yani 

düşük gelirli ülkelerin  Dünya ekonomisinden dışlandığı bir yapı oluşturmuş, adeta  bu 

ülkeler  dünyadan tecrit edilmiştir.      

 

Yeni Ekonomik Düzeninin rüzgarları Ülkemiz  ekonomisinde  24.Ocak.1980 

Ekonomik Kararları, siyasi ve hukuki yapısında  12 Eylül Dönemi,  1982 Anayasası 

ve bunları tamamlayan yasalar şeklinde esmiştir. Bu esintiler ülkenin  sosyo-kültürel 

yapısını da alt üst etmiş,  köşe dönme, medya, müzik, moda ve küreselleşme ile 

gelişen ve batı kültürüyle benzeşen yeni yaşam alışkanlıkları hayatımıza girmiştir. 

Diğer taraftan da   serbest piyasa ekonomisiyle gelen işsizlik, göç ve kentleşme 

sorunları karşısında  ülkede şeriatçı  toplumsal muhalefet  geliştirilmiştir.  

 

Bu ekonomik düzen içinde, Türkiye’de özelleştirme; piyasa güçlerinin ekonomiyi 

harekete geçirmelerine imkan sağlaması, üretkenlik ve verimliliğin artması, mal ve 

hizmetlerin kalite, miktar ve çeşitliliklerinin artırılması, mülkiyetin tabana yayılması, 

sermaye piyasasının gelişiminin hızlandırılması, modern teknoloji ve üretim 

yöntemlerinin Türkiye’ye çekilmesi, çalışanlara hisse senedi vererek işgücü 

verimliliğinin  arttırılması, devlete gelir sağlanması, özelleştirmeden elde edilecek 

gelirlerin yeni istihdam alanları yaratmada kullanılacağı şeklinde kamu oyuna 

sunulmuş, ancak  söylevler  gerçeğe dönüştürülmemiştir.  Günümüzde bu gelirlerle 

bütçe açıklarının kapatılması amacı açıkça ifade edilir  hale gelmiş, özelleştirme 

devletin mali krizden çıkabilmek için bir borç-takas işlemine dönüştürülmüştür.  

Ayrıca, büyüyen iç borç stoku ile birlikte reel faiz oranları ekonominin reel büyüme 
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oranlarının üzerine çıkmış ve bu durum  devletin  mali  piyasalar karşısında politika 

üretmesini engellemiştir.  

 

1982 Anayasası kapsamında temel hak ve özgürlükler ile toplumsal örgütlenme 

sınırlandırılmış,  bunun karşısında yürütme,  yasama karşısında güçlendirilmiştir.  Bu 

güçle iktidara gelen  Özal Hükümeti tarafından toplumsal muhalefetin olmadığı bir 

dönemde ağırlıklı olarak Kanun Hükmünde Kararnameler ile altyapısı hazırlanan 

özelleştirme politikaları 1990'lı  yılların başında başarısız olmuştur. Bunun en önemli 

nedenleri; yeterli sermaye birikimine sahip olmayan, gelişmelerini ve ayakta 

kalmalarını  tamamen KİT'lerin varlığına  dayandırmış olan yerli sermayenin KİT'lerin 

yabancı tekellerin eline  geçmesini istememeleri, siyasilerin bankalar başta olmak 

üzere KİT'leri siyasi amaçla  kullanmaktan  vazgeçmemeleri ve topluma gerçeklerin  

şeffaf olarak anlatılamamasıdır. 1990 yılından sonra gerçekleştirilen özelleştirme 

uygulamaları ise; özelleştirmelerin iktidardaki siyasi  parti yandaşlarına, arsa 

spekülatörlerine, ithalatçı tekellere yapıldığı anlaşılmış, teknoloji transferinin 

gerçekleşmemesi bir yana bir çok işletme kapatılmış, üretim düşmüş, ithalat ve işsizlik 

artmıştır. Bu uygulamaların sonucunda özelleştirme karşısında toplumsal muhalefet 

güçlenmiş,  1980'li yılların sonunda yabancı tekellere karşı özerkleşmeyi savunan 

yerli sermaye, 1990 yılların sonunda  iç borç ödemeleri karşısında özelleştirmeyi 

savunmaya başlamışlardır.  Bu politikalar sonucu Türkiye, gelir dağılımındaki 

adaletsizlik açısından dünyadaki ilk beş ülke arasına girmiştir.  Nüfusun en zengin % 

20’sinin toplam  milli gelirdeki payı % 55.9’iken, en fakir % 20’nin milli gelirden 

aldığı pay % 5.0’dır. Bütçenin % 34’ü iç ve dış borç ödemelerine ayrılmaktadır. Özel 

sektör sanayinde faaliyet dışı gelirlerin net bilânço karı içindeki payı % 46.5’e 

çıkmıştır. Ayrıca kişi başına toplam borç  1980 yılından 1998 yılına kadar  % 310 

artarken   milli gelir aynı dönemde % 105 artmıştır.  

 

Ülkemizde, özellikle de 24 Ocak  kararlarından sonra, çoğu kamu kurum ve 

kuruluşlarında,   iktidar ile  "aynı siyasi düĢünceyi paylaĢmaktan"  ya da   

"istenildiği gibi kullanılmaktan "  öte hiçbir özelliği olmayan  bilgisiz, tecrübesiz,  

bir şey üretmemiş, üretebilecek kapasiteye sahip olmayan  kişiler  ön planlara 

çıkmışlar,  aydın,  üretken, bilgili, becerikli insanlara değer verilmemiş, bu insanlar 

arka planlara itilmiş, küstürülmüş,  ülke, kelimenin tam anlamı ile,   personel 

erozyonuna uğratılmıştır.  

 

  

17.03.1984 tarih ve 2983 sayılı “Tasarrufları Teşviki ve Kamu Yatırımlarının 

Hızlandırılması Hakkındaki Kanun” ile Türkiye’de başlayan ve 15 yıldır süre gelen  

özelleştirme çalışmalarının sonucunda madencilik sektörü başta olmak üzere  çimento 

sektörü hariç KİT’lerde önemli bir mülkiyet devri gerçekleşmemiştir. Ancak KİT’ler 

bilinçli olarak borç batağına itilerek kendi kendilerini  bitirme sürecine sokulmuştur.   
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Günümüzde  seçilerek gelen hükümetler, ülkenin  ekonomik sorunlarını IMF, Dünya 

Bankası ve bir kaç sermaye grubu ile çözmeye çalışırken meslek odaları ve  sendikalar 

başta olmak üzere demokrasinin en önemli güvencelerinden biri  olan sivil toplum 

örgütlerini   sistem dışına itmişledir. Bu gelişmeler sonucunda hükümetlere  karşı  

toplumsal tepki oluşmuş ve hatta  bu tepkinin bir sonucu olarak günümüzde geniş 

tabanlı sivil toplum örgütlerince  mevcut yönetime karşı “Emek Platformu” 

oluşturulmuştur.    

 

24 Ocak Kararları ile birlikte ekonomide ihracata dönük sanayi politikaları 

benimsenmiş ancak “karşılaştırmalı üstünlük teorisi” dikkate alınmayarak sanayileşme 

göz ardı edilmiş, sadece bir kaç imalat sektörünün teşviklerle kapasitesi artırılarak 

ithal girdiler yoluyla ihracat artışı sağlanabilmiştir. İthalat artışı engellenemediği gibi 

teşvikli ucuz ithal hammadde girdileri karşısında ülke içi üretim sektörleri  rekabet 

edemediğinde ekonomi dışında bırakılmıştır. Bu yanlış politikaların sonucundan  en 

fazla  madencilik  sektörü  etkilenmiştir. 

  

Yeni Dünya Düzeninin getirdiği en önemli değişim; kaynakların kıt olması,  çevre ve 

insan sağlığı için atıkların kontrol edilmesinin ön plana çıkması, üretimde ve 

kullanımda önemli teknolojik gelişmelerin sağlanması  sonucunda daha az hammadde 

ve yakıt ile temiz bir çevre içerisinde insanlık için en yüksek  faydanın sağlanması 

gelişmişliğin temel göstergesi olarak gösterilmesidir. Bugün, kişi başına hammadde ve 

enerji tüketimleri baz alınarak yapılan planlamalar  gerçekçi değildir. Planlamaların, 

teknolojik alanda ve dünya  ticaretindeki gelişmeler göz ardı edilmeden istenilen 

standartlara uygun özellikte ve miktarda hangi hammaddelerin ne zaman üretilmesi 

gerektiğini içerecek şekilde kısa, orta ve uzun dönemli olması gerekmektedir.    

 

Dünya ekonomisinde yüksek teknoloji kullanımının  yaygınlaşmasıyla, ekonomik yapı 

giderek hammadde-yoğun niteliğini yitirmekte ve kazanç sağlanan ticari ürünlerde 

giderek bir boyut küçülmesi görülmektedir. Dünya ticaret rakamları incelendiğinde; 

çelik, bakır, çinko, kurşun ve kalay gibi geleneksel metallerin kullanımı düşerken,  

seramik, plastik ve polimer kökenli malzemeler gibi yüksek teknoloji malzemelerinin 

kullanımı giderek artmaktadır. 

 

Çevre sorunları ve enerji fiyatlarının yüksekliği nedeniyle, hemen hemen tüm 

metallerde görülen ikincil üretim ve geri kazanım yaygınlaşmakta ve bu geri kazanım  

en yaygın  olarak da alüminyum sektöründe görülmektedir. Birincil  alüminyum 

üretiminde gereken birim enerjinin % 5’i kadar bir enerji tüketimi ile hurda ürünlerin 

geri kazanılması giderek yaygınlaşmakta,  bugün dünya alüminyum talebinin % 35’i 

ikincil üretimden karşılanmaktadır.  

 

Günümüzde benimsenen politikalar çerçevesinde madenciliğin gelişmesi, kapalı 

ekonomi dönemindeki gibi her dalda ve her projenin desteklenmesi yoluyla 
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olmayacaktır. İhracata dönük sanayileşmede “rekabet edebilirlik” ön plandadır. Bu 

nedenle; rekabet gücü olabilecek dallarda, rekabetçilik anlayışıyla yönetilen,  

sanayinin girdi, ara malı ihtiyaçları ile bütünleşebilen işletmelerin  gelişmesi    

mümkün olacaktır. 

 

4. 2000’li yıllara girerken madencilik sektörü 

 

Madencilik devletin yok saydığı, yıllardır  zaten kriz içinde olan, bırakın devlet 

desteğini, Madencilik Fonu ile devlete destek veren bir sektör konumundadır. Yeni 

Ekonomik Düzen içinde ülkemizde  diğer sektörler değişik teşviklerle desteklenirken, 

devlet,   Fondaki madencinin  parasının   bir kısmını madenciye vererek   sözde  

sektöre destek sağlamıştır.  

 

Ülkemizde madencilik yapılmaması gereken, çevreyi kirletici bir olgu olarak 

algılanmaktadır. Devletin, madencilik yapan kişi ve kurumların sektörel bazda  yeterli 

düzeyde örgütlenmemiş olması, bu sektörün en büyük sorununu teşkil etmektedir. 

Çevre örgütleri ve vatandaşlar  madenciliğe karşı kışkırtılmakta, ülkemizin 

kaynaklarının işletilmesi  bilinçli olarak engellenmeye çalışılmak,  devlet de olup 

bitene seyirci kalmaktadır.  

 

Ülkemiz  kaynaklarına  göz attığımızda bazı geçekleri görmemiz mümkündür: 

 

Ülkemizin  önemli bir krom hammadde kaynağı olmasına  karşın, dünya pazarlarında 

ferrokrom ve paslanmaz çelik üreten ülkeler söz sahibi olmuşlardır. Günümüzde 

uygulanan yanlış ekonomik  politikaların bir sonucu olarak yıllardır dünya  krom 

pazarlarında  kalite ve miktar olarak belirli bir yeri olmuş  ülkemiz,  krom ithal eden 

bir ülke konumuna düşürülmüştür. 

 

Ülkemiz  dünyada en büyük bor rezervlerine sahip ülkelerden biridiri. Dünya bor 

pazarlarındaki  payımız da  % 35 civarındadır.  Osmanlı döneminden bugüne kadar 

Batılı tekellerin öncelikli hedefi haline gelen bor ve ferrokrom üretimi tamamen sanayi 

ile bütünleştirilemediğinden ihracatın   ağırlıklı olarak hammadde ve yarı mamul 

düzeyinde kalması nedeni ile  ülkemizde  önemli boyutta gelir kaybı  olmuştur. Bor ve 

krom madenciliği ile ilgili bir politika  oluşturmadığımız sürece, yakın gelecekte dünya 

pazarlarındaki  bugünkü payımızın da yitirilmesi  gündeme gelecektir. 

 

Dünyanın en büyük trona yataklarından birine sahip olmamıza  karşın, tespit edildiği 

1979 yılından bu yana Batılı tekellerin oyalama politikalarına göz yumulması 

nedeniyle  bu rezervlerimiz bugüne kadar işletilememiştir.  Aradan geçen 20  yıl 

ülkemiz için çok büyük bir kayıptır.   
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Ülkemizin  kömür rezervleri 8.5 milyar, yıllık kömür üretimimiz 60 milyon ton 

civarındadır. Yapılan ileriye dönük enerji projeksiyonlarından   linyit talebimizin  her 

yıl artarak 2010 yılında 120  milyon, 2020 yılında da 192  milyon ton'a çıkacağı 

hesaplanmıştır. 1980 sonrası dönemde linyit rezervlerinin geliştirilmemesi,  kömür 

zenginleştirmede ve  yakma sistemlerinde  gerekli  teknolojik gelişmelerin 

sağlanmaması nedeniyle dışa bağımlılık  her geçen gün biraz daha artmaktadır. 

 

Son yıllarda, özellikle büyük kentlerimizde görülen hava kirliliği ithal kömürü 

gündeme getirmiştir. Bu  nedenle başlayan kömür ithalatı amacı dışına çıkmış, ticari 

kazancı yüksek bir  ithalat sektörüne dönüştürülmüştür. Devlet,  kendi kaynaklarımızı 

harekete geçirmek için tedbir alması gerekirken,  kömür ithalatını desteklemeyi daha 

uygun bulmuştur.   

 

Dünya mermer rezervi bakımından önemli bir yeri olan Türkiye,  650 ' ye varan renk 

ve doku kalitesine sahip mermer çeşitleri ile pazar şansı çok yüksek bir ülkedir.   

Yaklaşık 1.000 fabrikada  mermer  işlenmektedir. Bu işletmelerin toplam yıllık 

mermer işleme kapasiteleri yaklaşık 10 milyon m
2
'dir.     

 

Bakır rezervlerinin geliştirilmemesi nedeniyle bu sektörlerde kısa bir süre sonra  

işletilebilir rezervler tükeneceğinden hammadde gereksiniminde  tamamen dışa 

bağımlılık kaçınılma hale gelecektir.  

 

Ülkemizde yılda yaklaşık 2500 ton siyanür ithal edilmektedir.  Bu siyanürün 1000 

tonu Eti Holding Gümüşköy Tesislerinde gümüş üretiminde kullanılırken, geri kalan 

1500 tonu madenciliğin dışındaki değişik sektörlerce kontrolsüz olarak 

tüketilmektedir. Ülkemizde,  belirli çevrelerce kışkırtmalar sonucu kamu oyunun 

gereksiz ve haksız tepkisi nedeni ile altın üretimine izin verilmemesinin hiçbir 

hukuksal, bilimsel ve mantıksal açıklaması yoktur. 

 

Ülkemizdeki entegre demir ve çelik fabrikaları, kendi hammadde kaynaklarımızı 

kullanmak üzere kurulmuştur. Ancak geçmiş yıllarda demir madenciliğine gereken 

önem verilmemiş,  doğrudan ve zenginleştirilerek kullanılabilecek hammadde  

kaynaklarımız olmasına karşın,  günümüzde maden ithalatında demir ikinci sırayı 

almıştır.   

 

Seydişehir Alüminyum tesislerinin  kapasitesini artırabilecek rezerv olmasına  karşın  

yıllardır bu alanda yapılması gereken  yatırımların yapılmaması nedeniyle  her geçen 

gün alüminyum ürünlerinde dışa bağımlılık artmaktadır. 

 

Zonguldak Taşkömürü Havzası son yıllarda devamlı ülke gündeminde kalmıştır. 

Havzanın sorunlarına çözüm getirilmediği gibi  Türkiye Taşkömürü Kurumu  kendi 

kendini bitirmesi  sürecine sokulmuştur. 
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Endüstriyel  Minerallerin rezerv durumları, dünya piyasalarındaki talep artışı dikkate 

alındığında, üretim değerleri rezerv değerleri ile kıyaslanamayacak ölçüde azdır. 

 

GAP Projesiyle Güney Doğu Anadolu Bölgesinde tarım sektöründe önemli gelişmeler 

yaşanırken Mazıdağ Fosfat rezervleri ülke gündemine hiç gelmemekte ve Türkiye 

önemli ölçüde fosfat, gübre ve fosforik asit ithal etmeye devam etmektedir. 

 

24 Ocak Ekonomik Kararları ile uygulamaya konulan ihracata dönük  sanayi 

politikaları sonucunda; ithalat artışı engellenemediği gibi teşvikli ucuz ithal 

hammadde girdileri karşısında  madencilik  sektörü eşit olmayan koşullarda rekabet 

edemediğinden bazı madencilik sektörleri   üretim dışı  kalmışlardır.  Sektörde her 

türlü soruna ve ihmale  karşın  kar edebilen kuruluşlarımız, karlarını aramacılığa ve 

teknolojik gelişmelere ayırmamış, kamu kuruluşlarında da ayırtılmamış, madenciliğin 

kendi yarattığı artı değer dahi madenciliğe  aktarılmamıştır.  Bu olumsuz gelişmeler 

içinde maden üreticilerimiz  birbirleriyle rekabete gitmiş  ve bunun sonucunda bir çok 

ürünün iç ve dış piyasalardaki  değerleri  neredeyse  yarı yarıya düşmüştür.  Bilinçsiz 

rekabet madencilik  sektörünü;  bilim ve  teknoloji kullanımından,  ileriye dönük 

planlamalardan uzak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevrenin de göz ardı edildiği bir 

anlayış içerisinde, her türlü iş makinesiyle  herkes tarafından yapılabilir bir sektör 

haline getirmiştir.  

  

Madencilikte özelleştirme yapılırken sektör ve bağlı tesisler bir bütün olarak 

düşünülmemiş, özelleştirme sözleşmelerinde, özelleştirilen tesislerde kendi 

kaynaklarımızın kullanılması için gerekli düzenlemeler  yapılmamıştır. Bu gün 

özelleştirilmiş Çinkur'u    alan firma gerekli konsantreyi yurt dışından getirmekte, 

bölgedeki madencilerden cevher satın almamaktadır. Bunun sonucu olarak da Kayseri 

bölgesinde kurşun-çinko cevheri işletmeleri kapanmıştır. Benzeri olay  özelleştirme 

öncesi demir-çelik sektöründe yaşanmaktadır.   

  

Çevreye ilişkin çıkan yasa ve  yönetmelikler,  madenciliğin faaliyet alanlarını    

sınırlandırmış,  madenciliği   kamuoyuyla  baş başa bırakılmıştır.  Devletin ilgisizliği 

nedeni ile önemli ölçüde şehir dışı alanlarda yaratığı istihdam ile ülkenin yeraltı 

kaynaklarını ekonomiye kazandıran  madencilik  sektörünün boşalttığı alan  üç-beş 

ithalatçı tarafından doldurulmuştur. 

 

Bu anlayış içerisinde, 2000’li yıllara giren Türkiye’de; madenciliğin çağın gerisinde  

kalmış yönetmelik ve tüzüklerle  yönetilip denetlendiği,  bir kaç asır önceki teknoloji 

ve insan haklarına yakışmayan çalışma koşullarında maden işçisi ve mühendislerin    

çalıştıkları  görmezlikten gelinmektedir. 
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7 inci 5 Yıllık Kalkınma Planlamasında 2000 yılında 1500 Maden ve Petrol 

Mühendisinin işsiz kalacağı öngörülmesine rağmen Maden Mühendisliği 

Fakültelerinin ve öğrenci sayılarının artırılması, devletin madencilik  sektörüne ve 

Maden  Mühendislerine bakışını  açıkça ortaya koymaktadır.  

 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sanayisinin gelişmesinde öncelikle itici güç olmuş  

madencilik  sektörünün her alanı, planlı ekonomi dönemlerinde ve özellikle  1980 

sonrası politikalarla gözden çıkartılmış, ülkenin  hammadde ve yakıt gereksiniminin 

karşılanmasında  ağırlıklı olarak ithalat politikası  benimsenmiştir. 

 

5. Madenciliğin  yapısı 

 

Madencilik yatırımcı için riskli ve yatırılan sermayenin geri dönüş sürecinin oldukça 

uzun olduğu bir sektördür.   Riskli bir yatırım alanı olan madenciliği cazip hale 

getirmek için,  diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sektörün devlet desteğine 

ihtiyacı vardır.  Ancak günümüzde devletin desteği bir yana, ülkemizde madenciliğin 

engellenmesi için  devletin kendi kurumları adeta yarışa girmişlerdir.  

  

5.1 Madenciliğin özellikleri 

 

Madenciliği diğer sektörlerden ayıran özellikler kısaca şunlardır: 

 

- Madenciliğin her aşaması risklidir. 

- Yapılan  yatırımın geri dönüş süreci uzundur. 

- Madencilikte yer seçim şansı yoktur, bulunduğu yerde işletilmesi zorunludur. 

- Çevreye etkisi  önlenebilen ve ya daha az olan sektördür. 

- Madencilik faaliyetleri, genellikle kırsal kesimlerde  yapıldığından göçü önler. 

- Madencilik yapılan bölgeler daha  hızlı  kalkınırlar. 

- Kalkınmak için madenlerin işletilmesi zorunludur. 

- Madencilik, krizlerden en çok  etkilenen sektördür. 

- Madencilik faaliyetlerini kısa süreli  olsa dahi durdurmak mümkün değildir. Üretim 

yapılmasa da  faaliyetlerin sürdürülmesi  gereklidir.  

 

5.2 . Dünya ve Türkiye'deki  maden  rezervleri   

 

Jeolojik yapının bir sonucu olarak ülkemiz oldukça çeşitli maden yataklarına sahiptir. 

Ancak zengin maden çeşitliliğine  karşın, büyük rezervlerimizin sayısı sınırlıdır.   

 

1990'li yıllarda yapılan bir inceleme sonucuna göre Türkiye,  dünyada madencilikte adı 

geçen 132 ülke arasında toplam üretim değeri itibariyle 28 inci, üretilen madenlerin 

sayısı itibariyle 10'uncu sırada yer almıştır.  Dünya metal maden rezervlerinin % 0.4’ü,  

endüstriyel hammadde rezervlerinin %  2.5'i, jeotermal potansiyelinin ise % 0.8’i 
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ülkemizde olup,  ülkemizin dünya  maden rezervleri içindeki payı yaklaşık % 0.5’dir. 

Ancak, doğal kaynaklarımızın adeta yok kabul edildiği, hiçbir arama faaliyetinde 

bulunulmadığı  günümüzde bu sıralamadaki yerimizin  de değiştiği bir gerçektir.    

 

5.3 Maden üretimi 

 

Günümüzde ülkemizde 40 çeşidin üzerinde ekonomik boyutta maden üretimi 

yapılmaktadır. Geçmiş yıllarda ülkemizde üretilmiş, volfram, civa, fosfat gibi bazı 

madenler  bugün   üretilmemektedir.  Ülkemizdeki üretimlerin bir kısmı sanayimizin  

hammadde  gereksinimin karşılamada kullanılırken arda kalanı da yarı mamul yada 

üretildiği gibi ihraç edilmektedir.  

 

5.4. Genel  ihracat  ve ithalat  içinde madenciliğin  yeri 

 

1992 yılındaki 335 milyon $ olan  maden ürünleri ihracatımız 1998 yılında 531 

milyon $ olarak gerçekleşmiştir. Maden ithalat ve ihracat değerleri karşılaştırıldığında, 

çoğu yıllar ihracatın ithalatı karşılayamadığı görülmektedir.   

 

 İhracatımızın ilk üç sırasını bor, mermer, krom ve  konsantreleri  oluşturmaktadır.  

Ülkemizin 1998 yılındaki ferrokrom ihracatı 40 milyon $ olarak gerçekleşmiştir.  

Mermercilik, 2000'li  yıllarda   çıkışını  sürdürerek maden ürünleri ihracatında ilk 

sırayı almaya aday bir  sektördür. 

 

Ülkemizin sıvı çelik üretim fazlalığı varken, paslanmaz çelik gereksinimimiz ve yassı 

ürün açığımız ithalat  yolu ile kapatılmaktadır.  Entegre tesislerin gereksinimi olan 10 

milyon ton  demir cevherinin 5 milyon tonu, 150 milyon ton demir rezervi olan  

ülkemizde yılda 140 milyon $ ödenerek ithalat  ile karşılanmaktadır. Bu değerler   

krom madenciliğinin paslanmaz çelik sektörü ile bir bütün olarak düşünülmesi 

gerektiğinin önemli bir göstergesidir. 

  

Madencilik ürünlerinin ihraç edilmesi ile elde edilen  toplam dövizin  kömür ithali için 

yeterli olmadığını  görmekteyiz.   8.5 milyar ton rezervi olan bir ülkede kömür ithal 

etmek düşündürücüdür.   İthalat ve ihracat  rakamları,  ülkemizin  maden üretim, 

ihracat ve ithalat politikaları belirlemesi  gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. 

 

Yıllardan bu yana krom, konsantresi ve ferrokrom ihracatının maden ihracatı içinde 

belirli bir yeri olmuş ülkemizin  günümüzde  yılda 20.000 ton krom ithal etmesi, 

ülkemizde uygulanan yanlış politikaların önemli sonuçlarından biridir.    

 

5.5. Madenciliğimizin   ülke   ekonomisi  içindeki  yeri 
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Madenciliğin ülke ekonomisine katkısı incelenirken madencilik faaliyetleri, üretilen 

hammaddeleri son ürünlere dönüştüren sektörlerle beraber değerlendirilmelidir. 

Madenciliğin ekonomiye olan katkısının düşük görünmesinin nedeni bu 

değerlendirmenin yapılmamasıdır. 

 

Ülkemizde  yılda 30 milyon ton çimento, 1 milyon  ton cam ürünleri, 1.2 milyon ton 

seramik ürünleri, 5 milyon ton çelik iç pazarlarda  tüketilmektedir.  Bunun yanı sıra  

her yıl  yaklaşık 3.5 milyon  ton çimento karşılığı 170 milyon $,   500 bin ton değişik  

cam ürünleri ile 600 bin  ton değişik seramik ürünleri karşılığı 750 milyon $  ve demir 

çelik ürünleri karşılığı 2.600  milyon $  olmak üzere yaklaşık 3.5 milyar $ tutarında 

ihracat yapılmaktadır. Ülkemizde yapılan ekonomik ve istatistiksel 

değerlendirmelerde bu sektörler kısmen  madencilik faaliyetleri kapsamında 

değerlendirilmektedir.     

  

Dünyada sanayinin lokomotifi olan madencilik sektörünün  ülkemiz  GSYİH içindeki 

payı uzun yıllar % 1.5 ile % 2.5 arasında kalmıştır. 1981 yılında GSYİH’mız 72 

milyar $,   madenciliğin payı 1.2 milyar  $ ile  % 1.67 olmuş, 1989 yılında 2.1 milyar $ 

ile % 2’ye çıkmıştır. Günümüzde 2.2 milyar $ ile 1.1’lerin altına düşmüştür. Bu 

rakamlara baktığımızda madenciliğimizin  ekonomimiz içindeki yerini  açıkça 

görmekteyiz. 

 

6. Sektörde  alınması  gerekli  tedbirleri 

 

Madencilik sektörüne önemli bir ivme kazandırmak için radikal tedbirlerin alınması 

şarttır. Ülkemizde sektör  kendi akışına bırakılmıştır. Sektörün hükümetlerin aynı 

çalışma dönemi içinde  değişik bakanlıklar tarafından yönlendirilmesi, günümüzde  

madenciliğimize  verilmeyen önemin önemli göstergelerinden biri  olmuştur.  

 

1985 yılında, mermerin 3213 Sayılı  Maden Kanunu kapsamına alınması ile   sektörde 

yatırım güvencesi için gerekli ortam sağlanmıştır.  Çeşitlilik, kalite ve rezerv 

açısından zengin olan mermerlerimiz, son on yılda gelişen üretim teknolojilerinin 

ülkemizde uygulanması ile uluslararası pazarlarda söz sahibi olmaya başlamış,  1980'li 

yıllardan bu yana  mermer ihracatımız  değer olarak  yaklaşık 25  kat artmıştır. Bu 

artış, madencilik sektörünün  bir yerlere taşınması için yasal düzenlemelerin  

öneminin  açık bir göstergesidir. 

 

Madencilik sektörünün ülke kalkınması içindeki yerini alabilmesi, ekonomiye olan 

katkısının artırılması için sektörde  alınması gerekli tedbirler aşağıda verilmiştir: 

 

6.1. Yasal düzenlemeler 
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-Ülkemizdeki doğal kaynakların aranması ve işletilmesi faaliyetleri ile ilgili yasalara 

bakıldığında üç değişik düzenleme ile karşılaşılmaktadır. Maden ve mermerler;  

Maden Kanunu’nu, taş ocakları; Taşocakları Nizamnamesi, tuz; Tuz Kanunu 

kapsamındadır. Öncelikle uygulanırlığı kolay, madenciyi uğraştırmayan, basit bir 

Maden Kanunu hazırlanmalı, doğal kaynakların tamamı bu kanun kapsamında  

toplanmalıdır. Madencilik ile ilgili    yasal düzenlemeler sadeleştirilmeli ve  sektör tek 

bir idari yapıdan yönlendirilmelidir. 

  

-Hukuki bir boşluk nedeni ile yeterli yatırımın yapılamadığı  jeotermal kaynaklar da 

değerlendirilmeli, "Jeotermal Kaynaklar Kanunu" en kısa sürede yasalaştırılmalıdır.  

  

- Ülkemizde  madencilik ile ilgili mevzuat kargaşası tek başına yatırımcıyı caydırıcı 

boyuttadır. Bir sahada maden üretimi yapılabilmesi için en az 10 Bakanlığın ilgili 

birimlerinden 25 civarında  izin alınması gerekmektedir. Yeni çıkartılan yasalarla bu 

sayı her geçen gün biraz daha artmakta, yatırımcı, herhangi bir faaliyete başlamadan 

madencilikten vazgeçmektedir.  

 

Hukuksal düzenlemelerde faaliyetin ekonomiye katkısı değerlendirilmeli, ekonomik 

üstünlük ilkesi benimsenmeli, madenin bulunduğu yerde işletilmesinin gerekliliği, 

başka seçenek  olmadığı göz önüne alınarak  diğer yasal düzenlemelerin madencilik 

faaliyetleri üzerindeki engellemeleri ve baskıları  kaldırılmalıdır.   Bakanlıkların 

madencilik sektörünü olumsuz yönde etkileyen mevzuatlarını yeniden düzenlemeleri 

için  gerekli  çalışmaları yapmaları sağlanmalıdır. 

   

-Şu anda yürürlükte olan ÇED Yönetmeliğindeki madenciliği olumsuz yönde 

etkileyen hususlar madencilerin görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir.  

 

6.2. Devletin madencilik ile ilgili yapısı 

 

-Ülkemizdeki madencilik faaliyetlerinin düzenlenmesi amacı ile 3213 sayılı Maden 

Kanununu uygulamakla görevlendirilmiş Maden İşleri Genel  Müdürlüğüne  tüzel 

kişilik kazandırılmalı, bu Genel Müdürlük  hazırlanacak  yeni Maden Kanununa 

uygun olarak yeniden yapılandırılmalıdır. 

 

-3213 Sayılı Maden Kanununun getirdiği en önemli yenilik madencilik sektörünün  

finansal olarak desteklenmesi için  Madencilik Fonunun kurulması olmuştur.  Gelirleri 

arasında genel bütçeden para aktarılması da  öngörülmüş olmasına karşın,  

kuruluşundan bu yana Fon'a Genel Bütçeden herhangi bir kaynak aktarımı söz konusu 

olmamış, bunun yanı sıra  Fon, 1993 yılında  Genel Bütçe kapsamına da alınmıştır.  

Ülkemizde devletin destek vermediği, teşvik etmediği  sektörlerin başında madencilik 

gelmektedir. Sektör teşvik edilmeli, Fon'a  tüzel kişilik kazandırılarak Bütçe 
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kapsamından çıkarılmalı, Genel Bütçeden  para aktarımı da dahil yeni kaynaklar 

sağlanmalıdır. 

 

6.3. Alt yapı ve teĢvik 

 

-Madencilik istihdam ağırlıklı bir sektör olup, genelde, kırsal kesimde faaliyet 

gösteren bir üretim dalıdır. Madenciliğin  yapıldığı  bölgeler sosyal, kültürel ve 

ekonomik açıdan  oldukça hızlı kalkındıkları bir gerçektir. Madencilik işsizliği 

gidererek halkın yaşam seviyesinin yükseltilmesine katkı sağlar. Bu nitelikleriyle 

kırsal kesimlerden büyük yerleşim bölgelerine olan göçü önleyici  bir rol üstlenir.   

 

Madencilik faaliyetlerinin yol, su, elektrik, haberleşme gibi alt yapı hizmetlerine 

gereksinimi vardır. Madenciliğin bu gereksinmeleri  bölgelerin sosyal, kültürel ve 

ekonomik açıdan  kalkınmaları için de gerekli temel unsurlardır. Madencilik 

faaliyetleri sırasında; yol, su, elektrik, haberleşme gibi alt yapı gereksinmelerinin  

karşılanmasında, bu alanlarda faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının olanaklarından 

madencilerin  yararlandırılması   sağlanmalıdır. 

 

-Madencilikte, özellikle  arama faaliyetleri  risklidir. Bu nedenle çoğu yatırımcı için 

madencilik sektörü cazip değildir. Ülkemizde madencilik ile ilgili olarak yapılmış tüm 

çalışmalar yeni baştan değerlendirilip derlenmeli, gerekmesi  durumlarda yeni arama 

projeleri hazırlanmalı, ülkemizin gerçek maden potansiyeli ortaya konulmalıdır. 

Ülkemiz toprağının her karışında izleri olan ve önemli bir bilgi birikimine sahip MTA 

Genel Müdürlüğü bu çalışmayı organize edecek şekilde  bilim merkezi olarak yeniden 

yapılandırılmalıdır.    
  

-Madencilik sektörü çoğu ülkelerde değişik uygulamalarla teşvik edilmektedir. Bazı 

ülkelerde  madenci için gerekli altyapı devlet tarafından hazırlanmakta, bazı ülkelerde 

de  bu alt yapı hizmeti için madenciye karşılıksız ya da düşük faizli  geri ödemeli  

kredi verilmektedir. 

 

Madenciliğe önem veren ülkelerde  arama faaliyetleri için çoğu ülke madenciye kredi 

sağlamaktadır. Arama faaliyetlerinin sonunda  ekonomik bir rezervin tespit edilmesi 

durumunda verilen kredi  uzun vadede düşük faiz ile geri ödenmekte, ekonomik bir 

rezervin tespit edilememesi   durumda da  madenciye verilen kredi hibe edilmektedir. 

 

Ülkemizde sektörün  değişik teşviklerle desteklenmesi mümkündür.  Bu teşvikler ana 

hatları ile aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Taşıma desteği.   

 Vergi almama veya düşük vergilendirme. 

 Çalışanların sigorta primlerinin tamamı veya bir kısmının devlet tarafından 

karşılanması. 
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 Çevre ile ilgili yatırım gider  teşvikleri. 

 Elektrik, su gibi giderlerde belirli  oranda indirim ya da özel tarife uygulanması. 

 Akaryakıt  desteği.   

 Üretim yapan  sahalarda harcanan enerji  ödemelerinde % olarak kademeli  indirim. 

 

-Madenciliğe verilebilecek en önemli destek madencilerin yasal  karmaşadan  

kurtarılması, diğer yasal düzenlemelerin madenciler üzerindeki baskısının 

kaldırılmasıdır. 

 

6.4. Sektörlerin  entegrasyonu  ve yerli kaynak kullanımı 

 

-Ülkemizin  kömür rezervleri 8.5 milyar ton, yıllık kömür üretimimiz 55  milyon ton 

civarındadır.  55  milyon ton yıllık kömür üretimimize karşın, 1998 yılında 9 milyon 

ton linyit ve kok kömürü ithali için 510 milyon $ ödenmiştir.  21 inci yüzyılda kendi  

kaynaklarımızdan  gerekli üretimin yapılabilmesi için ulusal bir politika 

oluşturulmalıdır. 

 

-Ülkemizde demir-çelik sektörünün temeli  1938 yılında Karabük Demir-Çelik 

Fabrikaları ile atılmıştır. Daha sonraki yıllarda Ereğli ve İskenderun Demir-Çelik 

Fabrikaları kurulmuştur. Ülkemizdeki sanayileşmeye öncülük eden demir-çelik 

fabrikaları  uzun yıllar  demir cevheri gereksinimlerini yerli kaynaklardan 

sağlamışlardır. Ancak,  entegre tesislerin kullandıkları ithal  demir cevheri miktarı  her 

geçen yıl artarak günümüzde 4 milyon ton seviyelerine çıkmıştır. Bugün üç entegre 

tesis için gerekli demir cevheri miktarı 9 milyon ton civarındadır.   Yapılmış etüt ve 

araştırmalardan  ülkemizde entegre tesislerin kullanabileceği demir cevheri 

rezervimizin 150 milyon ton civarında olduğu belirlenmiştir. Buna karşılık 1998 

yılında 3.8  milyon ton  demir cevheri ithal edilmiştir.  

 

-Ülkemiz dünya krom rezervinin % 1’ine sahip olup  ortalama 12 milyon ton/yıl olan 

dünya krom üretiminin % 8’sini ve 3 milyon tonluk ferrokrom üretiminin de yaklaşık  

% 3’ünü gerçekleştirmektedir.  Dünyada ferrokromun   büyük bir kısmı krom 

cevherinin  elektrik ark ocaklarında  indirgeme yöntemi ile üretilmekte, üretilen 

ferrokromun yaklaşık  % 75’i de paslanmaz çelik üretiminde  kullanılmaktadır. 

Ülkemiz,  kalite ve üretim olarak dünyada yıllardır ilk sıralarda yer almış olmasına 

karşın, cevherimizin büyük bir bölümünü  işlemeden hammadde olarak ihraç ettiğimiz 

için  dünya pazarlarında  etkin olamamıştır.    

 

Ülkemizde yılda  ortalama 1 milyon ton krom cevherinin yaklaşık % 20-30’u Eti 

Holding, % 70-80’ni özel sektör tarafından üretilmektedir. Krom üretimimizin   

250.000 tonu   yüksek karbonlu ferrokrom üreten Eti Holding'in  Elazığ, 30.000 tonu   

düşük karbonlu ferrokrom üreten  Antalya Tesislerinde, 40.000 tonu sodyum bikromat  

ve bazik krom sülfat üretiminde, 15.000 tonu refrakter ve döküm kumu olarak 
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tüketilmektedir. Üretilen ferrokromun ortalama olarak yılda 4.500 tonu MKE, Asil 

Çelik, Çemaş  şirketlerinin  tesislerinde kullanılmakta, geri kalanı ihraç edilmektedir.  

 

Eti Holding'in ihraç ettiği  ferrokromun yanısıra özel sektörün ürettiği yılda yaklaşık 

700.000 ton krom cevheri, hiçbir metalurjik işlem uygulanmadan ihraç edilmekte,  bu 

cevherin  ferrokroma dönüştürülmesi ile ortaya çıkan katma değerden ithalatçı ülkeler  

yararlanmaktadırlar. 

 

Ülkemizde Eti Holding dışındaki krom üreticilerinin  yıllardır ferrokrom   tesisleri için 

yatırım yapmamalarının  tek nedeni elektrik enerjisi fiyatıdır. Ülkemizde ithalata 

dayalı hurda demirin kullanıldığı ark ocaklarında tüketilen elektrik enerjisine özel 

tarife ile yıllardır indirim uygulanırken madencilere bu indirim sağlanmamıştır.   

Ülkemizin önemli bir yeraltı kaynağı olan kromun   katma değeri  yüksek  olan 

ferrokrom  ve paslanmaz çelik haline dönüştürülerek ihraç edilmesi için özel sektör 

teşvik edilmelidir.  

   

-Madencilikteki  ana hedefimiz ülkemizi hammadde üretip satan bir  Ülke olmaktan 

çıkarıp dünya pazarlarında katma değeri yüksek uç ürünlerde söz sahibi bir ülke 

konumuna getirmek  olmalıdır.   Bunun için başta kömür, demir, krom,  bor, soda, 

mermer gibi madenlerin üretimleri ile bunları uç ürünlere dönüştüren sanayi sektörü   

ile ilgili  ulusal politika belirlenmelidir.  

 

6.5. Mermer sektörü 

 

-1985 yılı   sonrası , mermerin 3213 Sayılı  Maden Kanunu kapsamına alınması ile   

sektörde yatırım güvencesi için gerekli ortam sağlanmıştır.  Çeşitlilik, kalite ve rezerv 

açısından zengin olan mermerlerimiz, son 10  yılda gelişen üretim teknolojilerinin 

ülkemizde uygulanması ile uluslararası pazarlarda söz sahibi olmaya başlamıştır.    

1985 yılından bu yana değer olarak  yaklaşık  25 kat artarak  1998 yılında da maden 

ürünleri 128 milyon $ ile  ihracatı içinde ilk sıralardaki yerini korumuştur Mermer 

sektörü 1999 yılında, maden ihracatında ilk sırayı  alamaya adaydır.     

 

Mermercilik sektörünün, altyapı, ara eleman eksikliği, üretimde standartlaşma,  dış 

pazarlarda tanıtım eksikliği, ihracatın  yeteri kadar profesyonelce  yapılamaması, 

sektörün üst düzeyde örgütlenememiş olması gibi sorunları vardır.  Bu sorunların 

devlet-sektör işbirliği  içersinde   çözümlenmesi gerekmektedir.  

 

6.6. Vergilendirme 

 

-1985 yılında madencilik faaliyetlerinin arama, teknolojik araştırma, geliştirme, proje, 

altyapı, üretim, ihracatı destekleme  gibi faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurulmuş 

Madencilik  Fonu  Genel Bütçe kapsamına alınarak kuruluş amacı dışına 
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çıkartılmıştır.  Madencilik Fonu katkısı % 2'ye indirilerek bu katkı doğrudan  Fon'a 

aktarılmalıdır. 

 

-Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlar diğer sektörlerin vermiş 

oldukları vergilere ilave olarak brüt karlarının % 5'i Devlet Hakkı, % 5'i Madencilik 

Fonu İştirakı, % 2'si Buluculuk Hakkı, % 1'i İhbar Hakkı ve % 2 Belediye Katkı Payı 

olmak üzere  % 15 oranında fazla vergi ödemektedirler. Yerli  maden üreticileri SSK 

primi, çalışanları için tasarruf kesintisi, konut fonu gibi kesintileri de ayrıca devlete 

ödemektedirler. Madencilik sektörünün vermekle yükümlü oldukları vergilerde yeni 

bir düzenleme yapılmalı, katkı paylarının tamamı  kaldırılmalı, fon kesintisinin  

tamamı Madencilik Fonuna aktarılmalı, madencinin vergi yükü hafifletilmelidir. 

  

6.7.  Madenciliğe  kapalı alanlar  

 

-Madenciliğimiz ile ilgili genel bir değerlendirme yaptığımızda, ülkemizde  maden 

ruhsatlarının toplam alanının  15 milyon hektar civarında olduğunu görmekteyiz.  

Yani ülkemiz topraklarının % 20'si madencilik yapılmak üzere ruhsatlandırılmıştır. 

MTA, Eti  Holding, Türkiye Demir  Çelik İşletmeleri  ve Türkiye Kömür İşletmeleri 

Genel Müdürlüğüne  ait ruhsatların toplam  alanı  5  milyon hektardır. Madencilik 

faaliyetleri için  ruhsatlandırılmış alanların yaklaşık 1/3'ü kamu kuruluşlarına aittir. 

 

-Eti  Holding'e ait   madencilik faaliyetleri için ruhsatlandırılmış geniş bor    

sahalarında herhangi bir madencilik faaliyetinin  olmadığı veya  büyük ruhsat 

alanlarının küçük bir bölümünde faaliyetlerin sürdürüldüğü gözlenmiştir. Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Eti  Holding  adına 6309  ve 3213 sayılı Maden 

Kanunu döneminde verilmiş,  değişik aşamalarda  bor minerallerine ait maden  

ruhsatları  mevcuttur. Bor mineralleri için verilmiş  ruhsatların toplam alanı, 

Bakanlıkça verilmiş  ruhsatların toplam alanlarının 1/10, kamu kuruluşlarına ait  

ruhsat alanlarının da 1/3'üne karşılık gelmektedir. Bor mineralleri için kapatılmış ve 

çoğunda herhangi bir madencilik faaliyetinin olmadığı alanların  diğer madenler 

bakımından zengin  rezervler içermesi  mümkündür. Bu alanların  aramalara açılması 

sonrası belirlenebilecek    rezervlerinin   ülkemiz ekonomisi açısından  taşıyacağı 

önem ortadadır.   

 

Eti Holding'e ait geniş bor havzalarını küçültülerek bu alanlarda madencilik yapılması 

sağlanmalıdır. 

 

-Ülkemizde taşkömürü üretimi Zonguldak Havzasında Türkiye Taşkömürü Kurumu  

tarafından yapılmaktadır. Havza 30.05.1940 tarihinde 3867 sayılı Kanun ile 

devletleştirilmiş,   kömürün işetilmesi hakkı,  Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel 

Müdürlüğüne verilmiştir. Havza sınırlarının en son durumu  16.06.1989 tarih ve 

89/14248 sayılı  Bakanlar Kurulu Kararı  ile   yaklaşık  13.000 km
2
  olarak 
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belirlenmiştir.  Bu bölge  taş kömürü ve mermer dışında diğer madencilik 

faaliyetlerine kapalıdır.  

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün faaliyet alanı dışında kalan 

bölgelerin madencilik faaliyetlerine açık hale getirilmesi için gerekli yasal çalışmalar  

en kısa sürede   sonuçlandırılmalıdır. 

 

-Türkiye Kömür  İşletmeleri  Genel Müdürlüğü, linyit üretiminin büyük bir bölümünü 

maliyeti düşük ve işletmeciliği kolay olduğu için açık ocaklardan üretmektedir. Ancak 

kaynaklarımızın   en  verimli şekilde  işletilebilmesi için TKİ Genel Müdürlüğünün 

yer altı linyit üretimine de gereken önemi vermesi, yer altı ve açık ocak linyit üretim 

dengesini kurması  şarttır.  Aksi taktirde yakın gelecekte, açık ocak rezervlerinin  

azalması nedeni ile zorunlu olarak yer altı üretimine geçilecek, gerekli tedbirler 

zamanında alınmadığından yeterli üretimin yapılamaması yanı sıra maliyetler de 

istenilenlerin oldukça üzerinde olması kaçınılmaz olacaktır. 

 

-TKİ Genel Müdürlüğünün sahip olduğu, faaliyette bulunmadığı  geniş ruhsat 

alanlarını da uygun şekilde küçültülmesinde yarar vardır. 

 

6.8. Mühendisin üretimdeki yeri 

 

-Madencilik teknolojik ve bilimsel çalışmayı gerektiren bir sektördür. Sektörde maden 

mühendisi,   üretim içinde olması  gereken  yerini almalıdır.   İşçi Sağlığı ve İş 

Güvenliği ile ilgili "Fenni Nezaretçilik"  kavramı   ile  "Proje ve Üretim Mühendisliği" 

kavramları birbirinden  ayrılıp   yasal  bir zemine oturtulmalıdır.  

 

 

6.9. Diğer konular 

  

-Yerli kömür sektörümüzün korunması ve kömür üreticimizin ithal kömür ile en 

azından eşit şartlarda rekabet edebilmesi için gerekli ortam sağlanmalıdır. Aralık 1998 

tarihinde  gerçekleştirilen I. Enerji Şurası'nda kömür ile ilgili alınan kararların 

uygulamaya konulması gerekmektedir.  İllerde, hava kirlilik  derecelerine göre, 

kullanılabilecek  kömür özelliklerini belirleyen  ve  her yıl hazırlanan "Genelge" ye 

valiliklerin titizlikle uymaları sağlanmalı, özellikleri uygun yerli kömür kullanımı 

engellenmemelidir.   

 

-Dünyadaki ekonomik kriz madenciliğimizi de olumsuz yönde etkilemektedir.  Bu 

krizin en az zarar ile atlatılması için   madencilerimize   devlet tarafından  gerekli 

destek verilmelidir. 

 

-Maden ithalatının kontrol altına alınabilmesi için ihtisas gümrükleri kurulmalıdır.   
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-1985 yılından önce Taşocakları Nizamnamesine göre işletilen feldispat madeni 1985 

yılından Maden Kanunu kapsamına alınmış ve bundan sonra bu sektörde  kayda değer 

bir gelişme gözlenmiştir. Feldispat ihracatımızda büyük bir artış olmuştur. Sektördeki 

üreticilerin ihraç için liman sorunları çözülememiştir. Liman sorununun çözümü ile 

sektörün daha da gelişmesi beklenmektedir. Ancak bu sektörde gereksiz  rekabet 

sonucu, feldispat çok ucuz  fiyatla ihraç edilmektedir.  Hammaddeleri uç ürünlere 

dönüştürülerek  yatırımların yapılması için sektör teşvik edilerek desteklenmelidir.  

  

-Sektörel gelişmelere paralel olarak, mevcut Maden Fakülteleri'nde mühendis 

adaylarının eğitim düzeyinin iyileştirilmesi tartışıldığı günlerde  yeni Maden 

Fakülteleri altyapısı hazırlanmadan açılmış,  bunun sonucunda eğitim düzeyi düşmüş,  

işsiz meslektaşlarımızın sayısı artmıştır. Ancak, altyapı sorunu bulunmayan  Maden 

Fakültelerinden mezun olan ve hatta sektöre ilişkin değişik konularda uzmanlaşmış 

meslektaşlarımızın da niteliklerine göre iş bulamamaları  dikkate alındığında; 

madencilik sektörünün sorunları içerisinde eğitimin öncelikli sorun olmadığı 

görülmektedir.   

 

-Devletin açtığı fakültelerden her yıl mezun olan 1.000'e yakın mühendis işsizler 

kervanına katılırken,  ülkemizde Taşocakları Nizamnamesi kapsamında sahalarda 

doğal kaynaklarımız, mühendis istihdam edilmeden,  plan ve proje olmaksızın  

çalışılarak  tahrip edilmektedir. Taşocağı işletmeciliği  faaliyetlerinin yönetim ve 

denetimini, İçişleri Bakanlığına bağlı  siyasi yapılı  İl Özel İdarelerinin  iradesine  

bırakılmıştır.   Devlet   doğal kaynaklarımızı korumak,  taş ocak işletmeciliğini  

bilimsel ve teknolojik temellere oturtacak  yasal düzenlemeleri yapmalıdır. Yapılacak 

yasal düzenlemelerle taş ocaklarının ülke ekonomisine olan katkısı, şimdi olduğundan 

birkaç kat daha fazla olacaktır.   

  

7. Madencilik politikası 

 

Yukarıda özetle  belirttiğimiz  madenciliğimizin sorunlarının çözüm önerileri, 

Devletin madencilik politikası olmalıdır. Bu çözüm önerilerimize kısaca göz atacak 

olursak: 

 

1. Ülkemizin kalkınması için en üst seviyede yerli kaynak kullanımına özen 

gösterilmelidir. 

2. İthalatın  desteklenmesinden vazgeçilmeli,   haksız rekabet önlenmelidir. 

3. Ülkemiz, hammadde üretip satan bir ülke konumundan çıkarılıp, işlenmiş ürün 

ihraç edecek şekilde madencilik ve sanayi bir bütün olarak düşünülmelidir. 

4. Doğal kaynaklar ile ilgili tüm yasalar  tek bir idari yapıdan uygulanmalıdır. 

5. Yapılacak çalışmalarla  ülkemizin gerçek potansiyeli ortaya konulmalıdır. 

6. Maden mühendisi üretim içinde gerçek yerini almalıdır. 
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7. Devlet madencilik ile ilgili yeniden yapılanarak sektöre sahip çıkmalıdır.  

Madencilik ile ilgili tüm faaliyetler, madenciliğin eriyip tükenme noktasına geldiği  

bu dönemde  yeniden yapılanma ile yeni bir  "Bakanlık"  altında toplanmalıdır. 

Ülkemiz  madenciliğini, Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk yıllardaki gibi  gerçek 

öneminin kavranabilmesi için atılması gereken en önemli adım  da budur.  

 

8. Sonuç 

 

Madencilikteki  en önemli  politikamız ülkemizi hammadde üretip satan bir  kaynak 

olmaktan çıkarıp dünya pazarlarında katma değeri yüksek son ürünlerde söz sahibi bir 

ülke konumuna getirmek  olmalıdır.    

 

Madencilik sektörünün GSYİH  içindeki payı % 1'lerde görülmesine karşın sektör 

büyüktür. Başta çimento, demir-çelik, seramik, cam, tuğla, kiremit, refrakter  

sektörleri birer  madencilik faaliyetidir. Ancak bu faaliyetler GSYİH hesaplamalarında 

madencilik sektörü kapsamında değerlendirilmemektedir. 

 

Madenciliğin ülke ekonomisine katkısı incelenirken madencilik faaliyetlerini, üretilen 

hammaddeleri son ürünlere dönüştüren sektörlerle beraber değerlendirildiğinde 

sektörün gerçek büyüklüğünü görmek mümkündür. 

  

Sektörün ekonomiye katkısının artırılması için madencilik sektörünün büyüklüğünün 

farkına varılmalıdır. Sektör bir bütün olarak düşünülmeli, doğal kaynaklar tek yasal 

düzenleme altında toplanmalı, Devlet, madencilik  ve doğal kaynaklar ile ilgili 

faaliyetlerini bir şemsiye altında  toplayacak şekilde yeniden  yapılanmalı, bu 

yapılanma içinde  Doğal Kaynaklar Bakanlığı kurulmalıdır.  En kısa sürede 

"Türkiye 3 üncü Madencilik ġurası"  yapılmalı,  bu  Şurada, başta bor, kömür, 

demir, krom, mermer, endüstriyel mineraller olmak üzere komisyonlar kurulmalı, 

sektör her yönü ile değerlendirilmeli, Devletin madencilik konusundaki politikası 

belirlenmeli ve belirlenen politikanın da uygulanması sağlanmalıdır. 

 

Maden Mühendisleri Odası, Türkiye’nin  tam bağımsız, demokratik  ve geliĢmiĢ 

bir ülke olabilmesinin,  diğer sektörlerin  yanı sıra,  madencilik sektörünün de 

sağlıklı bir Ģekilde geliĢebilmesinin  temel koĢulunun  “Yeni Dünya Düzeni” 

kavramına karĢı kısa, orta ve uzun dönemli Ulusal Madencilik Politikalarının 

oluĢturulması ve uygulanmasında görmektedir. 

 

9. Ekler 

 

Ek-1   Türkiye'nin maden potansiyeli 

Ek-2   Türkiye ve  dünya maden rezervleri 

Ek-3   Yıllara göre maden üretimi 
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Ek-4    Madenciliğin yatırımlar içindeki payı 

Ek-5    Madenciliğin ülke ekonomisi içindeki yeri 

Ek-6    İhracatın sektörel dağılımı 

Ek-7    İthalatın sektörel dağılımı 

Ek-8    1992-1994  yılları arası maden ihracatı 

Ek-9    1995-1998  yılları arası maden ihracatı   

Ek-10  1997 ve 1998 yıllarındaki maden ithalatı 

Ek-11  1996-1998 yıllarındaki  maden  ithalat  ve  ihracatı 
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