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SUNUġ 

Bu tebliğ, Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezi (KİGEM) tarafından 
düzenlenen “Neoliberalizm ve Devlet Sempozyumu”na yönelik olarak, 
neoliberal politikaların medencilik sektöründeki devlet örgtülemeleri üzerindeki 
etkiler incelennmiştir. 

Tebliğin hazırlanmasında dikkate alınmış olan bir kaç önemli noktanın 
belirtilmesi yararlı olacaktır. 

Birincisi tebliğin içeriği, neoliberal politikaların madencilik sektörü üzerindeki 
etkileri, sempozyumun konusu gereği devlet örgütlenmesi ile sınırlı tutulmuş, 
özel sektör incelemeye dahil edilmemiştir. 

İkincisi, madencilik kavramı, örneğin petrol arama, işletme vb. faaliyetleri 
kapsayan daha geniş bir kapsama sahip olmasına karşın, bu faaliyetler tebliğ 
içersinde incelenmemiştir. Bunun nedeni, petrole ilişkin faaliyetlerin Petrol 
Mühendisleri Odası bünyesinde incelenebileceği için, bir konu çakışması 
yaratmama isteğidir. 

Yine sempozyumun konusu nedeniyle, tebliğde madencilikle ilişkili enerji, 
doğal gaz, yapılan özelleştirmelerin biçimi ve hukuk dışılık, madenciliğin 
sorunlarına yer verilmemiştir. 

Tebliğde, konunun anlaşılabilirliği üzerinde olumlu etki yapacağından dolayı 
madencilik hakkında en genel bilgilerin ve kısa bir tatihi özet verilmiştir. 
Ardından neoliberal politikaların içeriği hakkında kısa bir yaklaşımda 
bulunulmuş ve bu politikaların sektör üzerinndeki etkilerine değinilmiştir. 

Yaralı olmasını diler , böyle bir sempozyum düzenledikleri için, emeği geçen 
herkesi kutlarız. 

 

 



TANIM 

Konuya girmeden önce madenciliğin tanımını yapmakta yarar var. Madencilik, 
Madencilik Terimleri Sözlüğünde “Yer kabuğunda bulunan cevher, endüstriyel 
hammade, kömür ve petrol gibi ekonomik değeri olan herhangi bir madeni 
yeryüzüne çıkartıp onu paraya dönüştürme işi” olarak tanımlanmaktadır. 

Aynı kavram Amerikan SME‟de “Yeraltı doğal kaynakların aranması, 
bulunması,bulundukları cevherden çıkartılması, niteliği ve belli işlemlerden 
geçirilerek kullanımının sağlanması” olarak tanımlanmaktadır.  

Her iki tanımdanda anlaşılabileceği gibi madencilik, arama faaliyetleri 
(prospeksiyon, sondaj, jeofizik etüt, jelojik etüt), işletme faaliyetleri (proje, 
işletme hazırlığı, makine ve lojistik destek, delme-patlatma, havalandırma, 
drenaj), cevher hazırlama faaliyetlerinin (kırma, ögütme, eleme, harmanlama, 
sınıflandırma, zenginleştirme, konsantre ) ve bu faaliyetler sonucunda elde 
edilen ürünün pazarlanması bütünlüğünü ifade ...” eden bir kavramdır. 

Geniş anlanmda madencilik ise, yukarıda sayılan faaliyetlere ek olarak uç 
eldesinini sağlayan kimi metalurjik süreçleride kapsayan bir alanı tanımlar.   

 

MADENCĠLĠĞĠN ÖNEMĠ ve NĠTELĠĞĠ 

Ekonomik ve sınai faaliyetleriin bir parçası olan madencilik sektörü, 
doğasından kaynaklanan bazı nitelikleri ile diğer bazı sektörlerden ayrılır. Bu 
nitelikler şunlardır; 

 Madenler yenilenemeyen, sentetik olarak üretilemeyen  yada 
üretilmesi çok pahalı olan kaynaklardır, 

 Madencilik sektörü, sanayi başta olmak üzere ekonominin diğer 
sektörlerinin temel girdisi olan hammade gereksinimini karşılamaktadır, 

 Madencilikte diğer sektörler gibi yer seçme şansı yoktur, 

 Madencilik faaliyetleri, her aşaması riskli ve  yatırım geri dönüş 
süresi uzundur. Bu nedenle büyük bir sermaye varlığına gereksinim 
vardır, 

 Teknolojik gelişmelere bağlı olarak kapsamı genişlemektedir. 
Geçmişte ekonomik olarak görülmeyen kimi tenör ve rezervler, 
teknolojiye bağlı olarak kapsam içersine girmektedirler, 

 Madencilik geniş istihdam yaratan, genellikle kırsal alanda 
yapıldığı için göçü önleyici sosyal özelliklere sahiptir 

Madencilik faaliyetleri taşıdığı bu niteliklerden dolayı arama faaliyetlerinden, 
uç ürün eldesine ve pazarlama faaliyetlerine kadar geçen tüm süreçlerde 
merkezi bir planlamayı, teknolojiyi, etkin koordinasyon ve denetimi gerektiren 
bir sektördür. 

Ayrıca büyük miktarlarda sermaya gerektirmesi ve sermaya geri dönüş 
süresinin uzunluğu, sanayi politikalarına bağımlı niteliği, teknolojiye bağlı 
olarak kapsamının genişlemesi (yani geçmişte ekonomik değer olarak 
görünmeyen çeşitli cevher içeriklerinin bugün ekonomik değer taşıması), bu 
nedenle geleceği düşünerek üretim yapılması, yenilenemez oluşu, kimi 
madenlerin stratejik önemi ve toplumun ortak malı niteliklerine sahip olması 



gibi nedenlerle, esas olarak kamusal nitelik gösteren, devletin hem doğrudan 
(Yatırım yaparak) hem de dolaylı olarak (Araştırma, plamlama, koordinasyon 
ve denetim) içersinde yern alması gerken bir sektördür. 

 

TÜRKĠYE’NĠN MADENCĠLĠK POTANSĠYELĠ 

Türkiye‟de kapsamlı ve planlı bir arama faaliyeti yürütülmediği gerçeğini 
atlamaksızın, bilinen maden potansyeli, meden çeşitliliği açısından zengin 
rezerv açısından ise orta düzeyde bulunan bir ülke olarak 
sınıflandırılmaktadır. 

Örneğin 152 ülke içersinde, her bir ülkeye ortalama 9,3 maden türü düşerken, 
Türkiye için bu rakam 29 dur ve dünya sıralamasında ABD, Avustralya, 
Brezilya, Çin gibi ülkelerin ardından 10. sırada bulunmaktadır. 

Dünya metal maden rezervlerinin % 4,4‟ü, enüstriyel hammade rezervlerinin 
% 2,5‟i, jeotermal potansiyelin % 0,8‟i ülkemizde olup, dünya maden rezervleri 
içersindeki payı % 0,5 dir. 

2001 Yılı verilerine göre Dünya madenciliği içersinde Türkiye payına 
bakıldığında Bor, Toryum, Linyit, Mermer, Manyezit, Nadir Toprak Elementleri, 
Zoolit, Trona, Barit, Feldispat, Sodyum Sülfat gibi madenlerde önemli 
miktarlarda rezervlere sahip olunduğu görülmektedir. 

Güncel olarak madenciliğin GSMH içerisndeki payı % 1 civarındadır. 

 

ÜLKE MADENCĠLĠĞĠNĠN KISA TARĠHĠ 

Türkiye‟de madencilik uzun yıllar Osmanlı döneminden kalan “Maadin 
Nizamnamesi” ve 1906 yılında çıkartılan “Taşocakları Nizamnamesi” ile 
yürütülmüştür. 

Osmanlı dönemde Anadolu madenciliği, Batının bir yandan sınai ürünlerin 
satılabileceği, diğer yandan sınai üretim için ucuz hammadde sağlayacak dış 
pazarlara açılma politikasına paralel olarak yabancı şirketlerin kontrolünde 
kalmıştır. 

İngilizler Susurluk‟da pandermit ve Murgul‟da bakır, Fransızlar Balıkesir 
bölgesinde boraks, Muğla bölgesinde krom, Balya‟da kurşun-çinko, İnglizler, 
Fransızlar, İtalyanlar ve Almanlar Zonguldak‟da taşkömürü işletmişlerdir. 

17 Şubat-4 Mart 1923 Tarihinde gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresinde 
liberal ekonomi benimsenerek özel sermaye ve yabancı sermayenin öncülüğü 
kabul edilmiş, sektöre kredi sağlamak amacıyla 1925 yılında Sanayii ve 
Maadin Bankası kurulmuştur. 

İzmir İktisat Kongresinde liberal ekonomi benimsenmesine karşın yeterli iç 
sermaye birikimi olmaması, yabancı sermayenin ise kapütilasyon geleneğine 
sahip ve teknoloji getirme konusunda isteksiz olması nedeniyle devletçilik 
ilkesi öne çıkmış, devletin doğrudan ekonomik faaliyetlere girişmesi söz 
konusu olmuştur.  

Uygulanan devletçilik politikaları çerçevesinde maden arama faaliyetleri 1935 
yılında kurulan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü‟ne, işletme ve üretim 
faaliyetleri aynı yıl kurulan Etibank‟a verilmiştir. Sanayi faaliyetleri kapsamında 



demir-çelik fabrikaları kurulmuş, krom ve kömür başta olmak üzere maden 
üretiminde önemli artışlar gerçekleştirilmiştir. 

1933 Yılından sonra çok sayıda maden işletmesi yabancılardan geri 
alınmıştır. 

Çok partili döneme geçişle birlikte 1954 yılında özel yerli sermaye ile yabancı 
sermayenin önünü açan 6309 Sayılı Maden Yasası yürürlüğe koyulmuştur. 

1960-70 Yılları arasında İthal-İkameci ekonomik politikalara, Ülkenin siyasi ve 
sosyal yapısındaki değişimlere paralel olarak gündeme gelen ve kısmen 
uygulanan sanayileşme politikaları doğrultusunda İskenderun Demir Çelik, 
Ereğli Demir Çelik, Etibank Seydişehir Alüminyum, Bandırma Boraks ve Asit-
Borik, Antalya Ferro-krom, KBİ Samsun Blister Bakır, Çinkur Çinko-Kurşun, 
Kümaş Kütahya Manyezit fabrikaları kurulmuştur. 

1970‟li yıllarda yaşanan petrol krizi ve bu krizin neden olduğu enerji darboğazı 
nedeniyle 1978 yılında 2172 Sayılı Yasa ile Bor, Trona, Asfaltit ve Linyit 
sahaları devletleştirilmiş, Linyit ruhsatları birleştirilerek “Havza Madenciliği” ne 
dayalı termik santraller projelendirilmiştir. Bu dönemde linyit üretimi beş kat 
artmıştır. 

Aynı Yasa kapsamında tüm bor sahaları Etibank‟a devredilmiş ve bor ihracatı 
25-30 Milyon $‟dan 250 Milyon $‟a on kat artmıştır. 

1970‟li yıllara damgasını vuran kapitalizmin ekonomik krizine çözüm olarak 
neoliberal politikalar gündeme getirilmiş, bu politikalar Türkiye‟ye 24 Ocak 
kararları olarak yansımıştır. Ancak o günkü toplumsal ve siyasal koşullar 
altında bu kararlar uygulanamamıştır. 

1980 Yılında Neoliberal politikaların uygulanabilmesi için 12 Eylül Askeri 
Darbesi yapılmıştır. Bu tarihten itibaren neoliberal politikalar adım adım 
uygulamaya koyulmuş, diğer bir çok sektöründe olduğu gibi, madencilik 
sektörü de, kamusal niteliğinden uzaklaştırılmaya, kamusal denetimin dışına 
çıkartılmaya çalışılmış, çok uluslu şirketlerin etkinliğine açılmış, sektör çökme 
sürecine sokulmuştur.  

1985 Yılında “3213 Sayılı Meden Kanunu” çıkartılmıştır. Alel acele çıkartılan 
bu Yasa daha 17 yıllık bir sürede 39 (?) maddesi değiştirilerek kadük 
kalmıştır. İçinde bulunduğumuz 2002 yılında 57. Hükümet tarafından yeni bir 
yasa tasarısı gündeme getirilmiş ancak tasarı görüşülmeden seçim ortamına 
girilmiştir. 

Bugün madencilik faaliyetleri üç temel mevzuat kapsamında yürütülmektedir. 
Bunlar 3213 Sayılı Maden Kanunu, Taşocakları Nizamnamesi ve Tuz 
Kanunu‟dur. 

 

NEOLĠBERAL POLĠTĠKALAR ve MADENCĠLĠK 

Bu bölümde neolibral politikaların madencilik sektörüne etkilerine değineceğiz. 
Bu nedenle neoliberal politikaların ne olduğu ve İdari yapıda yarattığı 
değişikliklerin genel bir çerçevesini çizmek konunun aktarımı açısından son 
derece önemli olacaktır. 

 



NEOLĠBERAL POLĠTĠKALAR 

İkinci dünya savaşının hemen sonrasında, sosyalist sisteme karşı bir sigorta 
olarak sosyal devlet politikası uygulamaya sokuldu. Sosyal devlet olgusu esas 
olarak Avrupa merkezli yaşanmasına rağmen, çevre ülkeler şu yada bu 
oranda bu politikaya tabi kılındı.  

1970 li yıllarda ortaya çıkan kapitalizmin ekonomik krizi neoliberal politikaları 
gündeme getirdi. 1978 Yılında yapılan Tokyo Raundu (Tokyo Görüşmeleri) 
sonucunda neoliberal politikaların uygulanması kararlaştırıldı. 1979 dan 
itibaren ne-liberal politikalar başta İngiltere (Thacher Hükümeti) ve ABD 
(Reagen Hükümeti) olmak üzere bir çok ülkede hızla uygulamaya sokuldu.   

1978 Tokyo Roundu kararları Türkiye‟ye 24 Ocak kararları olarak yansıdı. 
Ancak okünkü siyasal ve toplumsal koşullarda uygulanma şansı bulunmayan 
bu politikaların uygulanabileceği ortam 12 Eylül Askeri Darbesi ile sağlandı.  

Neoliberal politikalar devletin  ekonomik ve sosyal sorumluluklarını ortadan 
kaldıracak tarza bir yeniden yapılanma öngörmekteydi. Bu yeniden 
yapılandırmada, ulusal devletin klasik görevleri, sorumlulukları, yönetim 
biçimleri terk edilerek (Yada terk ettirilerek)  bütünüyle uluslararası 
sermayenin ve/veya Çok Uluslu Şirketlerin istekleri doğrultusunda, ona yeni 
görevler, sorumluluklar verilerek bu duruma uygun yönetsel örgütlenme 
biçimleri oluşturulacaktı.  

ABD, AB ülkeleri, Japonya gibi emperyalist ülkelerin yönlendirme ve 
belirleyiciliği altında, gerçekte bu ülke sermayelerinin birer örgütü olan Dünya 
Bankası, IMF, WTO vb. uluslararası örgütler aracılığıyla   adım adım 
gerçekleştirilen tablo şöyledir; 

Ulusal devletin politika belirleme, karar alma yetkileri Küresel Otoriteye, 
ekonomik ve sosyal görevleri “Sivil Topluma”1 bırakılacak, uygulama ise 
Yerelleştirilecektir. Ulusal devlet yalnızca genel güvenlik, genel yargı, genel 
denetim ve koordinasyon görevleri kalacaktır. 

Bu tablonun İdari yapılanması tüm çevre ülkelerde (bağımlı  ülkeler) büyük 
oranda  Dünya Bankası eliyle, Yapısal Uyarlama Kredileriyle gerçekleştirildi. 

Ekonominin yeniden yapılanması yada kamunun ekonomiden çekilmesi ise 
uygulanan özelleştirme politikalarıyla gerçekleştirildi/gerçekleştirilmektedir. 
Özelleştirme, kamu hizmetlerinin kısmen veya tamamen özel sektöre devri 
yada bu hizmetlerin ticarileştirilmesi, yani piyasa koşullarına göre işletilmesi 
olarak özetlenebilir. 

12 Eylül 1980 Askeri Darebesiyle başlayan, özelleştirme ve/veya yeniden 
yapılanma politikalarının uygulandığı bu süreç sosyal yapının, ekonomik 
yapının ve mecut İdari yapının büyük oranda tahrip edildiği bir yıkım süreci 
olarak nitelendirilebilir. 

                                           
1
 Sivil Toplum toplumun değişik sınıf ve tabakalarının temsil edildiği bir alan değildir. Tam tersine 

ekonomik ve ticari işler ile bu işlerin yer aldığı piyasa ilişkilerinin bütünüdür. Yani kapitalist ekonomik 

ilişkilerin kendisidir. Bu çerçevede sivil toplum örgütleri kavramı da piyasada var olan, piyasanın 

işleyişini kolaylaştıran örgütleri kapsamaktadır. Yıllar önce tarihe gömülmüş bulunan bu kavram 1980 

li yıllardan itibaren Dünya Bankası aracılığıyla yeniden gündeme getirilmiştir. Neo-liberal politikalarla, 

sivil toplum kavramının gündeme sokulmasının hem aynı zaman kesitinde, hem de aynı örgüt, yani 

Dünya Bankası aracılığıyla olması bir rastlantı değildir. 



 

NEOLĠBERAL POLĠTĠKALARIN MADENCĠLĠĞE ETKĠLERĠ 

Neoliberal politikaların madencilik sektöründe yarattığı en yıkıcı etki kamu 
madenciliğinde görülebilir.  Kamu eliyle yürütülen madencilik faaliyetleri 
konusunda neoliberalizmin temel yaklaşımı 1991-1995 yıllarını kapsayan VI. 
Beş Yıllık kalkınma Planı‟nda görülebilir. Burada “ ..mümkün olduğu ölçüde 
kamu kesimi üretime dönük yatırımlara girmeyecek, özel kesimin bu görevi 
üstlenmesi özendirilecektir.”2 denilmektedir. 

1996-2000 Yıllarını kapsayan VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı‟nda ise yerli ve 
yabancı sermayenin sektöre olan ilgisizliğinden ve kamunun halen sektörde 
etkin olduğundan söz edilerek şöyle denilmiştir; “üretim alanında, gerekli 
sosyal ve teknik alt yapı düzenlemeleri yapılarak kamunun payının tedricen 
azaltılması, yerli ve yabancı sermayenin sektörde daha aktif rol üstlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu amaçla sektörde faaliyet gösteren Kamu İktisadi 
Teşebbüslerinden özelleştirilmesi öngörülenlerin özelleştirilmeleri, diğerlerinde 
ise verimsiz birimlerin tasfiyesi konusunda çalışmalara 1996 yılında 
başlanacaktır.”3 

Dönemin iktidarları bu politikaları uygulamak için yoğun çaba göstermiş, kamu 
geleneği, kazanılmış haklar, mevcut hukuk gibi bir çok konuyu ayaklar altına 
almıştır. 

Neoliberal politikalara ilişkin bu genel değerlendirmelerin ışığında, madencilik 
açısından etkileri bir kaç değişik yöntemle ele alınablir. Yöntemlerden biri, 
sektörede bulunun kuruluşların son 20 yılda geçirdikleri süreç incelenerek 
açıklanabilir. Yöntemlerden ikincisi, belli başlı madenlerin geçmişi ve bugünü 
değerlendirilerek açıklanabilir. Üçüncü bir yöntem ise fonksiyonel 
değerlendirme olarak isimlendirebileceğimiz, madencilik faaliyetlerini 
niteliklerine göre en başından, en sonuna kadar gruplandırarak, her bir grup 
incelenerek sonuçlar ortaya koyulabilir. Tebliğde bu üçüncü yöntem esas 
alınmış ve birinci yöntemle desteklenmiştir. 

Madenciliğin niteliklerinden bahsettiğimiz bölümde belirtildiği gibi madencilik 
ülkenin saniyileşme politikası esas alınarak oluşturulacak planlama 
aşamasından başlayarak, arama, maden işletme, zenginleştirme-araürün 
eldesi,  uçürün üretimi ve pazarlama, denetim ve koordinasyon aşamaları 
olarak sınıflandırılabilir. 

 

1. Planlama  

Her bilimsel-teknik faaliyet bir planlama sonucu gerçekleştirilir. Madencilik 
faaliyetleride dünyanın ve ülkenin içinde bulunduğu ekonomik-siyasal ve 
teknolojik koşullardan bağımsız değildir. 

Kalıcı ve bilimsel bir madencilik poitikasının  oluşturulması, ülkenin kalıcı ve 
bilimsel bir sanayileşme politikasının varlığına bağlıdır. Ülkenin bugünkü, 
gelecek 10, 20, ..50 yıl sonraki gereksinimleri konusunda çeşitli belirleme ve 
tahminler yapmaksızın, rastgele bir madencilik yapılamaz. 

                                           
2
 Yakup KEPENEK, “Madenciliğin Ekonomideki Yeri”, s.539 

3
 VII. BYKP (1996-2000) 1996 Yılı Programı, DPT Yayını Ankara 1996, s.47 



Öncelikli madenlerin saptanması, işletilmesi, gereksinim oranında üretim 
yapılması, işlenmesi ve pazarlanması başından sonuna bir planlamayı 
gerektirir. 

1963 Yılında başlatılan beş yıllık kalkınma planları, makro düzeyde bir plan 
olmasına karşın, böyle bir yaklaşımın sonucu ortaya çıkmıştı. 1980 sonrası 
uygulanan neoliberal politikalar bu planı, amacından uzaklaştırarak, içeriğini 
boşaltarak biçimsel hale getirdi. Gelinen noktada bu planlar  plansızlığın 
planlanması haline geldi. 

Bu genel plansızlık madencilik sektöründede yaşanmaktadır. Son 20 yıllık 
süreç göstermiştirki neoliberalizmin savunduğu “piyasanın dengeleyici 
görünmez eli” hiç bir sektörde işlememektedir. Ancak madencilik gibi uzun 
süreler sonunda ürün elde edilen üretim alanlarında piyasa mekanizmasından 
bahsetmek açık bir yalan haline gelmektedir. 

 

2. Arama-Etüt Faaliyetleri 

Türkiye‟de arama faaliyetleri 1935 yılına kadar sistemli bir biçimde 
yapılamamıştır. İşletmeye elverişli maden ve taşocağı sahalarını araştırmak, 
bilimsel, teknolojik, jeolojik etütler yapmak, harita, plan, ve kesitler hazırlama, 
arama, işletme, fizibilite projeleri yapmak ve madencilik sektörüne eleman 
yetiştirmek için  1935 yılında 2804 sayılı yasa ile Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü kurulmuştur. 

Kurulduğu yıllardan itibaren, ülke madenciliğine önemli katkıları olan MTA 
1940 yılında Raman, 1950 yılında Garzan petrol sahalarını keşfetmiştir. 
Yaklaşık 8.5 milyar ton linyit, 1.2 milyar ton taşkömürü, 82 milyon ton asfaltit, 
1.6 milyar ton bitümlü şist, 9.129 ton uranyum, 380 bin ton toryum (dünya 
toryum rezervinin % 41‟i), rezervini tespit etmiştir. Madencilik sektörümüzde 
önemli yer tutan bor tuzu yatakları MTA tarafından geliştirilmiştir. Yine, 
Türkiye‟nin ilk doğal soda trona  yatağı Ankara-Beypazarı yakınlarında  1979 
yılında MTA tarafından keşfedilmiş ve Etibank‟a devredilmiştir. 

1985 yılında yayımlanan 3213 sayılı maden yasası MTA‟nın bir çok etkinliğini 
kısıtlamış, ruhsat sahalarında herhangi bir özel şirket ve kişiden farkı 
kalmamıştır. 3213 sayılı yasadan önce yürürlükte olan 6309 sayılı yasaya 
göre ülkenin her tarafında ruhsatlı yada ruhsatsız sahalarda çeşitli çalışmalar 
yapma hakkına sahip olan MTA, 3213 sayılı yasa ile bu haklarını kaybetmiştir. 
1995 yılı itibariyle Türkiye‟de yürürlükte olan 15955 adet arama ruhsatından 
sadece 13‟üne, 3306 adet ön işletme ruhsatından ise 37‟sine sahip olan 
MTA‟nın çalışma alanının birden bu kadar büyük bir oranda daraltılması, 
kurumun işlevsizleştirilmesinde büyük etkisi olmuştur. 

VIII. Beş yıllık planda “VII. Plan döneminde başlatılan MTA Genel 
Müdürlüğünün fiziki boyutları itibarıyla küçük, ancak teknik kapasitesi yüksek 
bir kurumlaşmayı teminine yönelik olarak, yeniden yapılandırılması 
sağlanacaktır.” denilmektedir. Ancak bir alt satırda devam eden madencilik 
kuruluşlarının özelleştirmesine devam edileceği görüşü, MTA‟ planlı arama 
faaliyetleri yerine, özel sektöre sondaj ve diğer etüt hizmetleri veren bir 
kuruluş düzeyine çekileceği ortaya çıkmaktadır. Nitekim 2002 yılında 
hazılanan Maden Kanunu Tasarısı‟nda MTA‟ya tam arama yetkisi verilirken, 



elde ettiği bilgileri ilgili özel firma ve kişilere verme yükümlülüğü 
getirilmekteydi.  

Ayrıca MTA, teknelojik yönden geliştirilmemiş olması, personel yetersizliği ve 
yetersiz bütçe gibi sorunlardan dolayı giderek asli işlevinden uzaklaşmaktadır. 
Bu durumun yaratacağı sonuç, gereksinim duyulan yer altıservetlerinin yani 
madenlerin ortaya çıkartılamaması, madencilik sektöründe de dışa 
bağımlılığın artması olacaktır. 

 

3. Maden ĠĢletme ve ZenginleĢtirme Faaliyetleri 

Madencilikte işletme ve zenginleştirme faaliyetleri madenin cinsine göre 
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), Türkiye 
Demir Çelik İşletmeleri (TDÇİ), Karadenzi Bakır İşletmeleri (KBİ), Kütahya 
Manyezit İşletmeleri (KÜMAŞ), Çinko Kurşun İşletmeleri (ÇİNKUR), diğer 
madenler ise Etibank (Yeni adıyla Eti Holding) tarafından yapılmaktadır. 

Bilimsel-teknik ölçütlere göre faaliyet yapan bu kamusal nitelikteki kuruluşlar, 
neoliberal uygulamaların ilk sonuçlarını verdiği 1985-90‟lı yıllara kadar 
oldukça önemli çalışmalar gerçekleştirdiler. Ancak bu tarihten sonra, 
neoliberal politikalar sonucunda finansal, teknolojik, kadrosal olarak 
zayıflatılmış ardından  küçültülerek, işlevsizleştirilerek, özelleştirilerek 
bugünkü duruma getirilmiştir. 

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının durumu şöyledir; 

 

Türkiye Kömür ĠĢletmeleri (TKĠ) 

Türkiye Kömür İşletmeleri 1957 yılında 6974 Sayılı Yasa ile kurulmuş olup 
çalışmalarını 8 Haziran 1984 Tarih ve 233 Sayılı KHK esaslarına göre 
düzenlenen ana statü hükümleri çerçevesinde ülke geneline yayılmış 15 
işletmesi eliyle yürütmektedir. 

Kurumun Başlıca Görevleri: 

- Linyit, turba, bitümlü şişt, asfaltit gibi enerji hammaddelerini değerlendirmek 
için her türlü madeni işletmek ve bu amaçla aramak, 

- Çalışma sahasına giren konularda gerekli sanayi tesisleri kurmak ve 
işletmek, ihracat ve ithalat yapmak, 

olarak tanımlanmıştır. 

TKİ ve TEK işbirliği içersinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu termik 
santraller ile linyit ekonomiye kazandırılmış, enerji üretiminin (1998 yılında 
toplam kurulu güç 24.680 MW, termik kurulu güç 14.364 MW tır. )4 yarısından 
fazlası bu yolla karşılanmıştır. 

1988 yılına kadar enerji sektörü ve TKİ güçlendirilmiş ve kapasitesi 
artırılmıştır. Fakat bu tarihten itibaren uygulanan politikalara uygun olarak, 
TKİ‟nin yatırımı, istihdamı ve örgütsel yapısı ile işleyişteki politikalarında frene 
basılmış ve yön değiştirmiştir.  
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1988‟den itibaren TKİ‟de yatırımlar birdenbire düşmüş ve istihdam da sıkı 
olarak kontrol altına alınmıştır. 1988 yılında 30516 çalışanı bulunan kurumun  
Nisan 2000‟de  aynı rakamı 18937‟ye düşürülmüştür. Üretim alanlarında, uzun  
yıllarda yetişen kalifiye elemanların  zorunlu emekliliğe sevk edilmesi ve  
yerine yeni elemanların yetiştirilmemesi  işletmelerde verimliliği  düşüren 
önemli bir etken  olmuştur. Bunun yanı sıra işletmelerin yönetiminde siyasi 
müdahaleler eskiye göre daha da artmış görünmekte ve izlenen  politikalarla 
TKİ‟nin özerkliği tamamen ortadan kaldırılmıştır. Sonuçta, TKİ‟nin daha verimli 
ve kendi sorunlarını çözmeye yönelik olmaktan çok, dışarıdan dayatılan ulus 
ötesi enerji tekellerine eklemlenmesi, onların planlarına uygun bir biçimde 
yeniden düzenlenmesi söz konusudur.  

 

Türkiye TaĢkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Demir ve Çelik 
ĠĢletmeleri (TDÇĠ) 

Ülkemizde koklaşabilir taşkömürü üretilen tek bölge Zonguldak taşkömürü 
havzasıdır. 1848 yılında havzada üretime başlanılmış ve halen devam 
etmektedir. Kömür havzasında üretim 1937 yılına kadar yabancı sermaye 
tarafından yapılmış olup, yıllık üretim miktarları 2.5 milyon ton seviyesindedir. 
1937 yılında devletleştirilerek “Ereğli Kömür İşletmeleri” adını almıştır. II. 
Dünya savaşı sonrası 1949-1956 yılları arasında 103 milyon dolar Amerikan 
Marshall yardımı ile ocaklar revize edilerek üretim kademeli olarak artırılmıştır. 
1970 yılına kadar alınan dış krediler ile satılabilir kömür miktarı 5 milyon 
ton/yıla kadar çıkmıştır (1975 yılı en yüksek değer). 1980 sonrası 
yatırımlarının süreksizliği sonucu üretim yıllara bağlı olarak azalarak 1999 
yılında satılabilir taşkömürü 2 milyon ton/yıl seviyesine düşmüştür. 

Ereğli Kömür İşletmeleri bir ara Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu‟na 
bağlanmış olup 1984 yılında ayrı bir KİT olarak Türkiye Taşkömürü Kurumu 
adını almıştır. Bu tarihten itibaren kurum Zonguldak‟ta ayrı bir KİT olarak 
faaliyet göstermektedir. Şu anda havzada faaliyet gösteren TTK (Türkiye Taş 
Kömürü Kurumu) 1983 yılında 2929 sayılı kanunla oluşturulmuş bir kurumdur. 
TTK Armutcuk, Kozlu, Üzülmez,  Karadon olmak üzere beş müesseseden 
oluşmaktadır. 

TTK ile TDÇİ işbirliği içersinde ağır sanayinin gereksinimi olan demir-çelik 
üretimi gerçekleştirilmiş, sanayinin bu gereksinim karşılanmıştır. Koklaşabilir 
nitelikteki tek taşkömürü havzası olan Zonguldak ve bu havzada taş kömürü 
üretimi yapan TTK, tüm resmi ve gayrıresmi raporlarda stratejik olarak 
belirlenmesine rağmen çöketilmektedir. Kurumun varlığını sürdüreceği kadar 
bile finansal destek verilmediği mevcut koşullarda uzun süre varlığını 
sürdürebilmesi olanaklı olmayacak, TTK kapatılma olgusuyla karşı karşıya 
kalacaktır. 

 

Etibank  

Bir çok madenin çıkartılması, kazanılması, ara ürün olarak işlenmesi ve 
pazarlanması konusunda son derece etkin olarak görev yapmış ve konusunda 
yetkinleşmiş bulunan Etibank, 1986 yılında Morgan Bank‟a hazırlattırılan 
“Özelleştime master Planı”nda yapılan holdingleşme önerisi doğrultusunda, 
26.11.1998 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Eti Holding haline 



dönüştürülmüştür. Elbette bu değişiklik yalnızca bir isim değişikliği olmamış, 
Eti Holding yapısı içersinde 7 yeni şirket ortaya çıkartılmıştır. Bu şirketler, Eti 
Pazarlama A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Bor A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Antalya 
Elektrometallurji A.Ş., Eti Küre Bakır A.Ş., Eti Ferrokrom A.Ş.‟dir.   Bu yeni 
yapı, Etibank‟ı hem büyüklük, hem ürün hem de idari açılardan parçalamış, 
böylece özelleştirilebilir getirilmiştir. 

Eti Holding AŞ‟yi bu amaç doğrultusunda birbirinden bağımsız gibi görünen 
yedi AŞ‟ye ayırarak özelleştirmenin ilk ayağını gerçekleştiren siyasi iktidarlar, 
bu bağlamda işletmelerin idari yapısını zaafa uğratmanın yanında mali açıdan 
da işletmeleri zayıflatarak güçsüz konuma getirmişlerdir. 

Stratejik öneme sahip bor tuzları ve trona için Eti Holding AŞ yurt içinde 
kendine rakip şirketler yaratarak bunları destekler boyutta icraatlar 
gerçekleştirmektedir. 

Eti Holding AŞ trilyonlar harcayarak yaptığı Borik asit tesislerini Park Holding 
ile arasında yaptığı imtiyaz sözleşmesine konu etmiştir. Bunun yanı sıra 
öğütülmüş kolemanit üreten tesislerini kapasitesinin oldukça altında 
çalıştırarak bir takım kesimlere rant sağlanmaktadır. 

 

Karadeniz Bakır ĠĢletmeleri (KBĠ) 

KBİ 22.10.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2929sayılı Devlet Teşekkülleri ve 
Kamu İktisadi Kuruluşları hakkındaki kanunla Etibank‟a  bağlı ortaklık haline 
getirilmiştir. Şirketin merkezi 24.04.1995 tarihine kadar Samsun‟da, bu 
tarihten itibaren Ankara‟da faaliyet göstermektedir.  

Şirket, Yüksek Planlama Kurulu‟nun 25.11.1993 tarih ve 93/35 sayılı kararıyla 
ve 3291 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmek üzere 
Başbakanlık K.O.İ. Başkanlığına devredilmesine karar verilmiştir. Bu karar ile 
Karadeniz Bakır İşletmelerindeki Etibank hisseleri Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı‟na geçmiştir. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ. Özelleştirilecek kurumlar içersine alınıp 
Başbakanlık Özelleştirme idaresi Başkanlığına devredilmesi neticesinde 
kurum yönetsel olarak karar alamaz duruma gelmiş ve ileriye dönük 
projeksiyonlarında belirsizlikler oluşmuştur. Ayrıca dünya piyasalarındaki 
dalgalanmalar sonucu elektroliz bakırın tonu 1725 $/ton‟ dan 1350 $/ton‟ a 
kadar düşmesi nedeniyle zarar eder hale gelmiştir. 

Mevcut arama ve idame projelerine kaynak ayrılamaması neticesinde KBİ‟ nin 
uhdesinde bulunan bakır yataklarında cevher hızla tüketilmekte ve ilave 
rezerv için arama faaliyetleri yapılmamaktadır. Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ, 
tenörü düşük % 0.80-0.90‟lık cevherleri işletmekte ve işletme giderleri de bu 
tenör düşüklüğüne paralel olarak artmaktadır. KBİ‟ nin uhdesinde bulunan 
bakır madeni sahaları bu işletme temposu ile 2 yıl gibi bir sürede tükenecektir. 

 

Çinko KurĢun iĢletmeleri (ÇĠNKUR) 

ÇİNKUR 1968 yılında merkezi Kayseri‟de ve % 35‟i ETİBANK‟a ait olmak 
üzere anonim şirket statüsünde kurulmuştur. ÇİNKUR 1996 yılında blok satış 
yöntemiyle özelleştirilmiştir. İran ortaklı K.M.M. Kayseri Maden Metal Ticaret 



A.Ş. şirketi tarafından alınmıştır. Satış sözleşmesinde alıcı firmanın şirket 
faaliyetlerini en az üç yıl süre ile devam ettirmesi hükme bağlanmıştır. 
ÇİNKUR özelleştirme tarihine kadar, bölgede öngörülen miktar ve kalitede 
cevher rezervi bulunmaması nedeniyle daima düşük kapasite ile çalışmış ve 
hiç kurşun üretememiştir. 1997 yılı ortalarında üretime geçen su ceketli 
kurşun smelterine 40 milyar TL yatırım yapılarak 755 ton rafine kurşun üretimi 
yapılmıştır. ÇİNKUR, 1999 yılında faaliyetlerini durdurarak üretimine son 
vermiştir. 

 

Kütahya Manyezit ĠĢletmeleri (KÜMAġ) 

Kümaş 1972 yılında Etibank öncülüğünde kurulmuştur. 

5 eylül 1995 tarih ve 22395 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanan 4 eylül 1995 
tarih ve 95/67 sayılı Karar ile KÜMAŞ‟ın hisselerinin % 99.74„ünün satışı 
konusunda Özelleştirme Yüksek Kurulu Kanunu gereği, Zeytinoğlu Holding 
AŞ‟ne 54.005.000 US dolara, yarısı peşin, kalan yarısı birer yıllık iki eşit 
taksitte satılmıştır (KÜMAŞ‟ın özelleştirme kararı Ankara 5. İdare Mahkemesi 
tarafından iptal edilmiştir.) 

 

Konya Krom Manyezit Tuğla Sanayi 

Türkiye‟de bazik karakterli mamul üretimi yapan kuruluşun ön proje 
çalışmalarına 1961 yılında başlanmış ve tesis 20.10.1965 tarihinde Japonya 
Marubeni Lido firmasına ihale edilerek 10.06.1968 tarihinde deneme üretimine 
başlamıştır. 

Kuruluş, özelleştirme kapsamına alınarak iki kez ihaleye çıkılmış ancak 
özelleştirilememiştir. Bunun üzerinden 1 yılı aşan süre sonra 24.02.1998 
tarihinde 3. ihaleye çıkılmış ve Özelleştirme Yüksek Kurulu‟nun 21.04.1998 
tarih ve 98/35 sayılı kararı ile Konya Selçuklu Krom Magnezit Tuğla Sanayi 
Ticaret A.Ş.‟ne 40.700.000 US dolar üzerinden ve taksitli olarak satılması 
onaylanmıştır.  

 

4. Uçürün Eldesi ve Ar-ge ÇalıĢmaları 

Türkiye bugün bir çok ülkeye ucuz hammade sağlayan bir konumdadır. 

Madenlerin birer hammade olarak dışa satılması, sömürgecilik yöntemine ait 
politikaların halen geçerli olduğunu göstermektedir. Bugün doğal yeraltı 
kaynakları açısından son derece zengin bir çok ülkenin gerikalmış yada 
gelişmekte olan ülkeler statüsü içersinde değerlendirildiği blinen bir olgudur. 
Dolayısıyla sorun, çok çeşitli ve bol rezervli madenler olmasından öte, bu 
madenlerin nasıl kullanıldığı ile ilgilidir. 

Bu nedenle madenler, yalnızca birer hammade olarak görülmemeli, uygun 
işlemlerden geçirilerek uç ürün eldesi ve satışına yönelinmelidir. Örneğin bir 
bor tuzu  olan Kolomanitten tonu ....  $ ken, kolomanitten elde edilen ..... satış 
bedeli ...$ olmaktadır. Dolayısıyla madenlerin hammade olarak üretilmesi 
yerine uçürün eldesine yönelmek kaçınılmazdır. 



Uçürün eldesinin en önemli noktası gerekli teknoloji kullanılmasıdır. Merkez 
emperyalist ülkelerin özellikle yeni yada yüksek teknolojileri çevre ülkeler 
aktarmak konusunda son derece tutucu tavırları dikkate alındığında, gerekli 
teknolojiler ar-ge çalışmalarıyla oluşturulmalı, geliştirilmelidir. 

Ancak gelinen aşamada Demir-çeliğin, Kümaş‟ın, Çinkur‟un,  

Etibank‟ın (Bugünkü adıyla Eti Holding ve bağlı A:Ş lerin) özelleştirme, 
kapatma yada işlevsizleştirme yoluyla tasfiyesi, madenlerin hammade olarak 
dışsatımını tek seçenek olarak dayatmaktadır. 

 

5. Pazarlama 

Ülkemiz madenleri yukarıda adı geçen, konusunda uzmanlaşmış kurumlarca 
ve genel olarak Etibak tarafından pazarlanırken merkezi ve güçlü bir yapının 
avantajlarından yarlanmaktaydı. Kimi ucuzlama dönemlerinde üretimi 
daraltılan madenlerin satışıda azaltılmakta, madenlerimiz fiyat düşürücü 
rekabetin etkisinden kısmen uzak deha elverişli fiyatlarla 
pazarlanabilmekteydi.  

Ancak sektörde egemen olan kamu kuruluşlarının parçalanması, küçültülmesi, 
özelleştirilmesi ve kapatılması, medenlerin pazarlanmasındada sorunlara yol 
açmış, gelecek hesabı yapmadan, yağma düzeni içersinde madenlerimiz özel 
firmalarca rastgele pazarlanmaya başlamıştır. 

Bu yağmanın devam etmesi durumunda yakın bir gelecekte ucuza ihraç 
ettiğimiz madenleri çok daha pahalı olarak ithal etmek durumunda kalacağız. 

 

6. Denetim 

Madenleri yenilenemez niteliği, kimi madenlerin stratejik oluşu vb. nedenlerle 
madencilik faaliyetleri denetlenmelidir. Madenciliğin denetimi Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.  

1960‟lı yıllarda “Maden Dairesi Reisliği” adı ile kurulmuş olan bu birimin adı 
1970‟li yıllarda “Maden Dairesi Başkanlığı”na dönüştürülmüş ve ardından 
1990‟lı yıllarda statüsü “Maden İşleri Genel Müdürlüğü” olarak yeniden 
düzenlenmiştir.  

Madencilik sektörü ile ilintili yasal mevzuatlar (Anayasa, 3213 sayılı Maden 
Kanunu ve Yönetmeliği, Gayrisıhhi Müesseseler Yönetmeliği, ÇED 
Yönetmeliği, Taşocakları Nizamnamesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu, 6831 sayılı Orman Kanunu, 4342 sayılı Mera 
Kanunu, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı... Kanunu, Milli Emlak Mevzuatı, 2560 
sayılı İSKİ.... Kanunu, Toprak Mevzuatı, Tarım Alanlarının Tarım Dışı Gaye ile 
Kullanılmasına Dair Yönetmelik) çerçevesinde arama-ön işletme ve işletme 
ruhsatı verilebilecek alanların tahsisi ve kontrollüğünü yürüten birimdir.  

Madencilik faaliyetlerinin izlenip denetlenmesiyle görevli olan MİGEM bugüne 
kadar gerekli ve yeterli kadro ile örgüt yapısına kavuşturulamadığı için görev 
ve sorumluluklarını yerine getirememiştir. Bunun yanı sıra kurum, taşra 
teşkilatına sahip olmadığından ve bünyesinde uzmanlık grupları bulunan bir 



yapısı olmadığından Maden Kanunundan kaynaklanan çeşitli madencilik 
faaliyetleri üzerine inceleme ve denetimleri yapamamaktadır. 

Birimin/Kurumun statüsünün değiştirilmesi ve kısmen de olsa varolan 
özerkliğinin yok edilmesi, ruhsat spekülasyonlarının artışını etkileyecek bir 
gelişime neden olmuştur. Küçük-orta ölçekli ve özel işletmeciliğe yönelik 
ruhsat tahsislerinde, ülke/dünya genelinde yürütülen özelleştirme ve kamu 
alanını daraltma politikaları çerçevesinde büyük ölçüde artışlar söz konusu 
olmuş Kurum daha da zora sokulmuştur. 

 

7. Koordinasyon 

Ayrıca madencilikte yaşanan kordinasyon sorunlarıda oldukça ciddi 
noktadadır. Bu konuda VII Beş Yıllık Planda “1094. Madencilik sektöründe 
faaliyet gösteren kamu kuruluşlarının farklı Bakanlıklara bağlı olması, 
sektörde koordinasyon eksikliğine yol açmaktadır. Bu durum, sektörel 
politikaların oluşturulmasını ve sektörün sorunlarına çözüm getirilmesini 
güçleştirmektedir.” tesbiti yapılmaktadır. Bu sorunun giderilmesine yönelik 
olarak yaptığımız Madencilik bakanlığı kurulması önerisi konusunda ise hiç bir 
gelişme sağlanamamıştır. 

 

MADENCĠLĠK SEKTÖRÜNE ĠLĠġKĠN BAZI GÖSTERGELER 

Neo-liberal politikalar  doğrultusunda sektör politikalarında bir takım 
değişiklikler  olmuştur. Özellikle 1990-1994 yıllarını kapsayan VI.BYKP çok 
açıktır; “mümkün olduğu ölçüde kamu kesimi üretime dönük yatırımlara 
girmeyecek, özel kesimin bu görevi üstlenmesi özendirilecektir.”5 

Tablo 11: Madencilik Sektöründe Toplam Sabit Sermaye Yatırımlarının 
Dağılımı

6
 

Yıllar Kam
u 

Öze
l 

Topla
m 1980 7,6 0,5 3,3 

1981 9,7 0,6 4,7 

1982 8,6 0,6 4,0 

1983 8,8 1,1 4,4 

1984 9,1 1,1 4,4 

1985 9,8 1,2 5,1 

1986 6,7 1,1 3,6 

1987 4,1 1,3 2,4 

1988 4,5 1,2 2,3 

1989 3,2 5,3 1,9 

1990 3,4 1,0 1,8 

1991 3,5 1,0 1,9 

1992 3,4 0,9 1,7 

                                           
5
 Yakup Kepenek, “Madenciliğin Ekonomideki Yeri”, s.539 

6
 http://www.dpt.gov.tr “Temel ve Ekonomik Sosyal Göstergeler (1950-1998) 

http://www.dpt.gov.tr/


1993 2,5 1,2 1,4 

1994 2,6 1,1 1,5 

1995 2,1 1,1 1,3 

1996 1,5 1,1 1,2 

1997* 1,9 1,1 1,3 

1998** 1,8 1,5 1,3 
* tahmini ** program 

VI.BYKP‟ nda bu biçimde sözedilmesine karşın, sonuçta özel sektörün sabit 
sermaye yatırımlarındaki payı beklenildiği gibi artmamıştır. 1982-83 yıllarında        
%0.6 olan pay 1983-84 döneminde % 1,1 e çıkmasına karşın, bu artış sürekli 
olmamış ve 1989 yılı hariç (Altın madenciliği nedeniyle 1989 da miktar % 5,3 
e kadar çıkmıştır) % 1,1 ile 1,5 arasında oynamıştır. Özel kesimde bu gelişme 
gözlenirken kamu kesiminde ise kalkınma planında söz edildiği gibi 
“davranılmıştır”. 1985 yılında % 9,8 olan kamu kesimi S.S.Y. oranı 1998‟e 
gelindiğinde  %1,8‟ lere kadar geriletilmiştir. 

VII.BYKP‟ nda (1996-2000) yerli ve yabancı sermayenin sektöre olan 
ilgisizliğinden ve kamunun halen sektörde etkin olduğundan söz edilerek şöyle 
denilmiştir; “üretim alanında, gerekli sosyal ve teknik alt yapı düzenlemeleri 
yapılarak kamunun payının tedricen azaltılması, yerli ve yabancı sermayenin 
sektörde daha aktif rol üstlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla sektörde 
faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşebbüslerinden özelleştirilmesi 
öngörülenlerin özelleştirilmeleri, diğerlerinde ise verimsiz birimlerin tasfiyesi 
konusunda çalışmalara 1996 yılında başlanacaktır.”7  Bütün bunlara karşın 
planlamalar, öngörmeler karşılıksız çıkmış, sektör giderek kan kaybeder 
duruma getirilmiştir. 1980 yılı itibariyle uygulamaya konulan ihracata yönelik 
sanayileşme modeli ile, mevcut haliyle çok fazla döviz getirisi olmayan 
sektörde “sanayisizleştirme” politikaları uygulanmıştır. 

Bunun sonucunda KİT‟ lerin yapıları bozulmuş, üretimi artırmak için yapılması 
gereken yatırımlar (sermaye, teknoloji, kalifiye eleman vs.) yapılmamıştır. 
1985-1990 yılları arasında sanayi kesiminde yer alan KİT‟ lerde sermaye 
aşınması ortalama % 30 iken bu oran sektörde % 56‟ ya çıkmıştır. Olumsuz 
yönde ilerleyen bu “gelişme” GSMH tablolarından da izlenebilmektedir. 1987 
üretici fiyatlarıyla 1980-81 yıllarında sektörün payı % 2,08 iken 1999‟ da bu 
oran % 1,49‟lara kadar gerilemiştir. 

 

Tablo 12:GSMH Ġçinde Madencilik Sektörü ( 1987 cari fiyatları ile milyar 
TL)8 

Yıllar GSMH Ġçindeki Değeri 

 

 

Sektör Payı%   ToplamGSMH 

1980 1031 2,03 50870 

1981 1108 2,08 53317 

1982 1112 2,02 54963 

1983 1089 1,90 57279 

                                           
7
 VII. BYKP (1996-2000) 1996 Yılı Programı, DPT Yayını Ankara 1996, s.47 

8
 Temel Ekonomik Göstergeler 1997 Ocak, DPT Yayınları, Ankara 1997 s.13 ve Türkiye İstatistik 

Yıllığı 1999, DİE Yayınları, Ankara 2000,s.630 daki tablolardan derlenmiştir.  



1984 1127 1,84 61350 

1985 1258 1,97 63989 

1986 1439 2,11 68315 

1987 1475 1,97 75019 

1988 1407 1,85 76108 

1989 1590 2,06 77347 

1990 1550 1,83 84592 

1991 1620 1,91 84887 

1992 1624 1,80 90323 

1993 1521 1,53 99677 

1994 1642 1,79 91733 

1995 1529 1,54 99028 

1996 1565 1,48 106080 

1997 1639 1,43 114874 

1998 1792 1,50 119303 

1999 1662 1,49 111684 

  DĠE Yeni GSMH Serisi 

Madencilik sektörünün GSMH içindeki payı, dünya ortalamalarının 1/3‟üne 
eşittir. Azımsanmayacak doğal kaynak potansiyeline sahip bir ülke açısından 
bu değer “sektöre bakış”ın bir başka ölçütü olmaktadır. 

 

B. Madencilik Sektöründe Ġstihdam ve ĠĢyeri Durumu 

1980‟den beri uygulanan politikalar sonucu sektörde istihdam olanakları 
giderek daralırken işyeri sayısı da düşmektedir. 

Madencilik Sektöründe Ġstihdam (çalıĢan kiĢi sayısı)
9
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9
 Türkiye İstatistik Yıllığı 1987,1991,1996,1998 ve 1999’ dan derlenmiştir. 



1
994 

7
5929 

6
1128 

1
4801 1

995 
8

2268 
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1671 
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0597 1
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2
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7
5755 

4
9935 

2
5820  

Sektörde çalışanların büyük bir kısmı (1997 yılı itibariyle % 66) kamu 
sektöründe çalışmaktadır. Bu oran 1981 yılında % 86 idi. Çalışanlar 
sayısındaki bu düşüş özellikle üretim alanlarında kalifiye eleman (mühendis, 
ustabaşı, usta vb.) sıkıntısı çekilmesine ve dolayısıyla üretimi doğrudan 
etkilemesine neden olmuştur. 

Madencilik sektöründe işyeri sayıları değerlendirildiğinde ilginç bir durum ile 
karşı karşıya kalmaktayız. Üretim ve istihdam büyük ölçüde kamu sektörü 
kaynaklı olmasına karşın, özel sektördeki işyeri sayısı diğerine göre yaklaşık 2 
–2,5 kat daha fazladır.  

Tablo 14:Madencilik Sektöründe ĠĢyeri Sayısı 
10
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597        Not: 1995 yılından itibaren Maden Kanunu ve  Taş ocakları Nizamnamesi  

       kapsamındaki maden                                                    lere ilişkin bilgiler birleştirilmiştir. 

 

D. Madencili Sektöründe Yabancı Sermaye 

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmaların sayısı 
1995 yılı sonu itibariyle 44* olup bu firmaların yabancı sermaye toplamı 
298.369 milyon TL‟dir. 

 

                                           
10

 Türkiye İstatistik Yıllığı 1987,1991,1996,1998 ve 1999’ dan derlenmiştir.. 
*
 Yabancı Sermaye Raporu (1993-1995)’nda yer alan tablolarda, madencilik sektörü içinde yer alan 

ham petrol ve doğal gaz üretimi sektörel alt birimi imalat sanayi içersine yerleştirilmiştir. 



01/01/1954-31-12/1995 Tarihleri Arasında Türkiye’de Faaliyette Bulunan 
Yabancı Sermayeli Firmaların Madencilik Sektöründeki Dağılımı

12
 

 

 Firma 
adedi 

Mevcut yabancı 
sermaye 

(milyon TL) 

Toplam Yabancı 
Sermaye içindeki 
Payı% 

Şirketlerin 
Toplam 
Sermayesi 

(milyon TL) 

Toplam 
sermaye payı 
(%) 

METAL 
MADENCĠLĠK 

3 10.31
4 

0.02 11.1
11 

92.83 

DĠĞER 
MADEN. 

4
1 

288.0
55 

0,50 376.
820 

76.44 

TOPLAM 4
4 

298.3
69 

0,52 387.
931 

76,91 

 

1954-1995 yılları arasında faaliyette bulunan yabancı sermayeli firmaların 
geneline bakıldığında 56.828.476 milyon TL. (yaklaşık 57 trilyon TL) olan 
mevcut yabancı sermaye içinde madencilik sektörü %0,52‟lik bir yer 
tutmaktadır. Bu oran, diğer sektörler içinde tarım sektörü ile birlikte çok küçük 
bir yer tutmaktadır. 

     Toplam Yabancı Sermayenin Sektörel Dağılımı13 

Sektör adı Toplam yabancı sermaye 
içindeki payı (%) 

Madencilik 0.52 

Tarım 1,07 

Ġmalat Sanayi 59,40 

Hizmetler 38,70 

 

Madencilik Sektöründeki Yabancı Sermayenin Ülke Kökenlerine Göre Dağılımı14 

ÜLKE ADI 
Yatırdığı Sermaye 

miktarı  (Milyon TL) 

Sektördeki toplam 
sermaye içindeki 

payı(%) 

Firmaların toplam 
Sermayesi içindeki 

Payı(%) 

Hollanda 167.761 56,23 43,25 

Fransa 47.765 13,66 10,51 

Ġsviçre 34.218 11,47 8,82 

Almanya 12.438 4,17 3,21 

Bermuda 9.229 3,09 2,38 

Güney Kore 8.740 2,93 2,25 

Kanada 6.960 2,33 1,79 

                                           
12

 Yabancı Sermaye Raporu (1993-1995) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü,Ankara, 1996. 
13

 Ak. Farklı tablolardan derlenmiştir. 
14

 A.k. Farklı tablolardan derlenmiştir. 



A.B.D. 4522 1,52 1,17 

Yunanistan 4250 1,42 1,09 

Avusturya 3.229 1,08 0,83 

Ġtalya 2.696 0,90 0,69 

Diğer ülkeler**  3.561 1,20 0,92 

TOPLAM 298.369 100.00 76,91 

* Diğer ülkeler: Ġsrail, S.Arabistan, Suriye, Lüksemburg, B.A.E., Ġngiltere, Kuveyt, Bulguristan, Danimarka 

 

Madencilik sektöründe (1954-1985) yılları arasında yapılan yabancı sermayeli 
yatırımlar içinde Hollanda (167.761 milyon TL) %56,23‟lü pay ile birinci sırada 
yer almaktadır. Hollanda merkezli yabancı sermayenin kullanıldığı şirketler 
şunlardır: 

 

Tablo 20: Türkiye’deki Hollanda Merkezli ġirketler15 

Firma adı Yılı 
Toplam Sermaye 

(milyon TL) 
Yabancı ortak 

Payı % 
Yabancı ortak adı ve 

payı (%) 

1.Magnesit Anonim AĢ. 
196

3 
95.700 100 

Magnesien B.V.(99.88) 
Diğ.Yab.Ort.(0.01) 

2.Eurogold Madencilik AĢ. 
198

9 
72.00 100 

AUTIN INVES. BV 
(%99,99) Hollanda) 
Diğer Yab.Ort(%0,01) 
Avusturya 

3.Tüpragmetaltın 
Madencilik San. Ve 
Tic.Ltd.ġti 

198
9 

68 100 

S.G.Resources B.V. 
(%99.99) Hollanda 
Preussag Uk.Ltd (0,01 
%) Ġngiltere 

 

Magnesit AŞ manyezit üretimi, Eurogold ve Tüprag ise Altın üzerine 
çalışmaktadırlar. MAGNESİENS BV. yatırılan toplam yabancı sermaye içinde 
%32,07lik yer tutuyor. AUTIN INVESMENT BV, yatırılan toplam yabancı 
sermaye içinde %24,12lik yer tutuyor. Hollanda kökenli sermayenin kurduğu 
yada ortak olduğu firma sayısı 3‟tür. 

Fransa merkezli yabancı sermaye %13.66 (40.765 milyon TL) oranındadır. 
Bunun (%55,29) 22,540 milyon TL.si PARFİCİM adlı şirket tarafından iki ayrı 
şirket ortaklığı ile gerçekleşmiştir. 

 

 

 

 

 

                                           
 
15

 A.k. Farklı tablolardan derlenmiştir. 



 

Tablo 21 :PARFĠCĠM
*
 Ortaklığında Kurulan KuruluĢlar16 

Firma adı Yılı 
Toplam Sermaye 

(milyon TL) 
Yabanc

ı ortak Payı % 
Yabancı ortak adı 

ve payı (%) 

AKTAġ ĠNġ. 
MAZ. SAN VE 
TĠC.Aġ 

199
5 

25.00
0 

%50 PARFĠCĠM 

TAMTAġ YAPI 
MALZ.SAN.VE 
TĠC. Aġ. 

199
5 

20.08
0 

%50 PARFĠCĠM 

*PARFĠCĠM, yatırılan toplam yabancı sermaye içinde %7.55 lik bir yer tutmaktadır. 

Diğer Fransız kuruluşu COMPAGNİE İNT.DEV., (CİDEM), SAYLA 
ENDÜSTRİYEL MİNERAL VE ÜRETİM SAN.DIŞ.TİC.AŞ. firmasının 
kuruluşuna %69.90‟lık bir payla katılmıştır. CİDEM‟ in yatırdığı sermaye 
15.448 milyon TL. olup, bu miktar yatırılan toplam yabancı sermaye içinde 
%5,18‟lik bir paya sahiptir. 

Fransa kökenli sermayenin kurduğu ya da kuruluşuna ortak olduğu firma 
sayısı 5‟dir. 

İsviçre kökenli sermayenin kurduğu yada ortak olduğu firma sayısı 5‟dir. 
Yabancı sermaye içindeki oranı %11.47 (34.218 milyon TL.)dır. Bunun 30.000 
milyon TL‟ sı (tüm İsviçre kökenli sermaye içindeki oranı %87,67) PLUSS 
STAUFER AG. tarafından OMYA MADENCİLİK SAN. TİC.AŞ.nin ortaklığına 
(%50 oranında) yatırılmıştır. PLUS STAUFER AG' nin sektördeki toplam 
yabancı sermaye içindeki oranı ise %10.05‟dir. 

 

 

Tablo 22: Madencilik Sektöründe Faaliyet Yürüten Ġlk 9 Firma17 

Yabancı 
Firma Adı 

Ülkesi Yerli Firma adı Milyon TL GiriĢ Yılı Madencilik 
Sektöründe Toplam 
Yabancı Sermaye 
Ġçindeki Payı (%) 

Kümülatif  

Payı (%) 

Magnesien 
Bv 

Hollanda Magnesit AŞ. 95.
700 

1963 32,07 32,07 

Autın 
Invesment  Bv 

Hollanda Eurogold.Mad. 
AŞ. 

72.
000 

1989 24,13 56,20 

Pluss 
Staufer AG 

İsviçre Omya Mad. AŞ. 30.
000 

1990 10.06 66.26 

PARFİCİM Fransa (*) 22.
540 

1995 7,55 56,20 

                                           
16

 A.k. Farklı tablolardan derlenmiştir. 
17

 A.k. Farklı tablolardan derlenmiştir. 



Compagni
e Int. Dev. (CIDEM) 

Fransa Sayla End. Min. 
ve Ür. Dış. Tic. AŞ. 

15.
448 

1992 5.18 78.99 

Mar.  
Concord Ltd. 

Bermuda MarmaraConcord 
Mad .San.ve Tic. AŞ. 

92
29 

1988 3.09 82,08 

Yukong 
LTD. 

G.Kore Epemetal En.AŞ. 65
63 

1991 3.09 82.08 

Cominco 
Resources Int 

Kanada Cominco 
Mad.San.AŞ. 

36
09 

1988 1.21 85.49 

Corona 
Corporation  

Kanada Dardanel 
Mad.San.Tic.AŞ. 

33
45 

1991 1.21 86.61 

  TOPLAM 25
8.434 

   

* PARFİCİM, Aktaş İnşaat Mal.San. ve Tic.Aş (1995) ve TAMTAŞ Yapı Mal.San ve tic Aş (1995)’lere sırasıyla 12.500 milyon 

TL ve 10.040 milyon TL. yatırım miktarı ile kuruluşlarına ortak olmuştur. 

 

Yukarıdaki tablo oldukça ilginç bir sonuç sunmaktadır bize; ilk üç firma 
(Magnesien BV, Autin Invesment BV, Pluss Staufer AG) madencilik sektöründeki yabancı 
yatırımın %66,26 sına sahiptir. ilk beş firma açısından değerlendirdiğimizde, ise bu oran 
yaklaşık %80 ne kadar gelmektedir. Bu aynı zamanda. Hollanda, Fransa ve İsviçre 
kökenli firmalar tarafından yatırılan sermaye içinde 235.688 milyon TL ile %97.09’luk bir 
yer kaplamaktadır. 

Tablonun geneline baktığımızda ise yukarıda sayılan dokuz firma, sektöründeki 
yabancı sermayenin %86,61 ne (258.434 milyon TL) sahip olduğunu göstermektedir. 

Dünya madencilik sektörünün devlerinden RTZ ise ülkemize 1990 yılında GiriĢ yapmıĢtır. Yukarıdaki 
tablolar içinde, Türkiye’de kurduğu firmanın ticaret dalında faaliyet göstereceği belirtildiğinden, RĠOTUR 
MADENCĠLĠK Aġ. yer almamıĢtır. 

Tablo 23: Riotur Madencilik Aġ’ ne ĠliĢkin Bazı Bilgiler18 

 

Fir
ma adı-
sektörü 

Gir
iĢ yılı 

Ülk
esi 

Mil
yon TL 
Toplam 

Sermaye 

Ya
bancı ortak 

payı% 

Ya
bancı ortak 

adı 

Ülk
esi 

His
se oranı 

% 

Ri
o Tur 
Madencilik 
AŞ 
(Ticaret) 

19
90 

İng
iltere 

10.
150 

10
0.0 

Ri
o Tinto 
Minerals 
Dev.Lt. 

İng
iltere 

99.
99 

     Di
ğer 
Yabancı 
Ortaklar  

İng
iltere 

0.0
1 

                                           
18

 A.k. Farklı tablolardan derlenmiştir. 



 

 

SONUÇ 

1929 Dünya ekonomik krizi sonrası gündeme gelen, ancak özellikle İkinci 
dünya savaşının hemen sonrasında, sosyalist sisteme karşı bir sigorta olarak 
uygulamaya konulan Keynesyen politikalar ekonomiler üzerinde önemli 
değişiklikler yaparak kamusal kuruluşların doğrudan ekonomik faaliyetler 
içersine girmeleri sonucunu doğurdu. Bu kuruluşlar, hem arkalarındaki devlet 
desteği, hem de planlı çalışma, merkezi uygulama, bilimsel ve teknik 
gelişmelerin takibi, bütüncül yaklaşım gibi avantajları nedeniyle kısa zamanda 
büyük gelişmeler kaydederek bulundukları alanı berirleyici yapılar haline 
geldiler. 

Türkiye‟de de benzer bir süreç yaşandı. İzmir İktisat Kongresinde özel ve 
yabancı sermayenin öncü güç olarak benimsendiği liberal politikaların kabul 
edilemsine karşın yetersiz sermaye birikimi gibi nedenlerle uygulanamayan bu 
politikalar 10 yıl gibi kısa bir süre sonra terkedilerek yerini devletçi politikalara 
bıraktı. 

Devletçi politikaların uygulamaya sokulması görünür değişikliklere yol açtı. 
Maden arama çalışmalarına yönelik MTA‟nın kurulması, bulunan madenlerin 
işletilmesi, kazanılması, işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik Etibank‟ın 
kurulması, snayinin gereksindiği demir-çeliğin üretimine yönelik Karabük 
Demir-Çelik Fabrikasının kurulması, sonrasında KBİ, Kümaş, Çinkur, TKİ, 
TTK, TDÇİ vb. yapıların kurularak çalışmalar yürütmeleri, madencilik alanında 
görece planlı, koordineli etkin çalışmaların gerçekleştirilmesi sonucunu 
doğurdu.  

1970 li yıllarda ortaya çıkan kapitalizmin ekonomik krizi neoliberal politikaları 
gündeme getirdi. 1978 Yılında yapılan Tokyo Raund (Tokyo Görüşmeleri) 
sonucunda neoliberal politikaların uygulanması kararlaştırıldı. 1979 dan 
itibaren başta İngiltere ve ABD olmak üzere tüm Ülkelerde hızla uygulamaya 
sokuldu.   

1978 Tokyo Roundu kararları Türkiye‟ye 24 Ocak kararları olarak yansıdı. 
Ancak ogünkü siyasal ve toplumsal koşullarda uygulanma şansı bulunmayan 
bu politikaların uygulanabileceği ortam 12 Eylül Askeri Darbesi ile sağlandı.  

Neoliberal politikalar devletin  ekonomik ve sosyal sorumluluklarını ortadan 
kaldıracak tarza bir yeniden yapılanma öngörmekteydi. Bu yeniden 
yapılandırmada, ulusal devletin klasik görevleri, sorumlulukları, yönetim 
biçimleri terk edilerek (Yada terk ettirilerek)  bütünüyle uluslararası 
sermayenin ve/veya Çok Uluslu Şirketlerin istekleri doğrultusunda, ona yeni 
görevler, sorumluluklar verilerek bu görevlere uygun yönetsel örgütlenme 
biçimleri oluşturulacaktı.  

Bu süreç ABD, AB ülkeleri, Japonya gibi emperyalist ülkelerin yönlendirme ve 
baskısı altında, gerçekte sermayenin birer örgütü olan Dünya Bankası, IMF, 
WTO vb. uluslararası örgütler aracılığıyla   gerçekleştirildi. 

Devletin ekonomiden çekilmesi, büyük oranda, uygulanan özelleştirme 
politikalarıyla gerçekleştirildi/gerçekleştirilmektedir ve bu süreç görece 



ekonomik gelişmenin, sosyal yapının ve mevcut İdari yapının büyük oranda 
tahrip edildiği bir yıkım süreci olarak nitelendirilebilir. 

Bu yıkım politikasından tarımın, hayvancılığın, sanayinin vb. etkilendiği kadar 
madencilikte etkilenmiştir.  

Bütünsel bir mantık içersinde planlama, arama, işletme-zenginleştirme, 
uçürün üretimi, koordinasyon ve denetim biçiminde sınıflandıralabilecek 
madencilik faaliyetleri, uygulanan neoliberal politikalar sonucu hem bu 
bütünsel mantıktan uzaklaştırılmış, hem de her bir sınıf kendi içersinde 
işlevsizleştirilmiştir. 

Özetle; 

 Beş yıllık kalkınma palanlarını biçimsel hale getirerek plansızlığı 
planlanlanması, 

 MTA‟nın  faaliyet alanı, 1985 tarihli 3213 Sayılı yasa ile daraltarak 
arama faaliyetlerinden uzaklaştırılması,  

 Etibank‟ı holdingleştirerek yedi AŞ‟e ayırma yoluyla özlleştirmeye hazır 
hale getirilerek, işlevsizleştirilmesi, 

 TKİ‟nin özelleştirme, TTK‟nın kapatma amacıyla atıl hale getirilmesi, 

 Çinkur‟un, Kümaş‟ın, KBİ‟nin, TDÇİ‟nin özelleştirilmesi, 

 Uçürün eldesine yönelmek, Ar-Ge çalışmalarını desteklemek  yerine, 
sömürge anlayışının devamı olan ham cevher ihracatının özendirilmesi, 

 Madencilik çalışmalarını tek bir idari yapı ve mevzuata bağlamak 
yerine, sektörün koordinasyonsuz bırakılması, 

 Maden İşleri Genel Müdürlüğü‟nü sektörü denetleyecek idari yetkilerle 
donatmak ve bölge-il-ilçe örgütlerini kurmak yerine, onun yetksiz ve 
örgütsüz bırakılması, 

Yoluyla, madencilik sektörü, ve bu sektörün ana bileşeni olan kamu 
örgütlenmesi çökertilmektedir.  

Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi en temel alanlarda yaşanan, ama 
sonuçlarının tarım ve hayvancılıkta en ağır biçimde yaşandığı bu yeni liberal 
süreç, madenciliğin de dahil olduğu ekonominin bütünsel çöküşleriyle 
sonuçlanmaktadır. 

5 Nisa1994 Krizi, arkasından yaşanan 98 Asya krizi, 2000 Kasım ve 2001 
Şubat krizi olarak Türkiye‟ye yansıyan genel ekonomik kriz ortamı bu liberal 
politikaların doğrudan sonuçlarıdır. 

Bu çöküşten çokuluslu şirketler azami çıkar sağlamakta, oluşturdukları şirket 
evlilikleri, konsorsiyumlar, kriz döneminde çok ucuz fiyatla şirket satın 
almaları, siyasal olarak elde ettikleri imtiyazlar vb. araçlarla, kamu 
kuruluşlarından boşalan alanları ele geçirmekte, kendileri için azami karlı 
ancak toplum ve genel insanlık için yıkcı ekonomik faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. 

Çözüm önerileri ise, yazının genelinden de anlaşılabileceği gibi, neoliberal 
politikaların reddi temelinde, toplumsal yarar  yaklaşımının benimsendiği ve 



bu amaçların kamusal  araçlarla gerçekleştirilmeye çalışıldığı yeni ekonomik 
politikaların benimsenmesinden geçmektedir. 

Bu temel sorun, yani yaşanan sıkıntıların siyasal yanı gözardı edilerek 
yapılacak ayrıntı tartışmalar, yani personel sorunları, mali kaynak sağlanması, 
teknolojik yenilenme, denetim ve koordinasyon araçları, mevzuat vb sorunlar 
bugün yeterince anlamlı gözükmemektedir.  

Sonuç olarak, neoliberaizm koşullarında devlet, sosyal ve ekonomik yanı 
küçültülen, buna karşıl asli yanı olan baskıcı yönü büyütülen, hem toplumla 
hem de bir birleriyle daha çatışmacı hatta savaşçı bir yapıya 
dönüştürülmektedir. Gelecek ise, bu süreci kavrayan, yıkıcı sonuçlarını 
şimdiden gören, bu sürece, bilim ve insanlık ölçütlerini esas alarak bilinçli  
karşı koyan insanlığın ortak ve örgütlü çabası ile şekillenecektir.  


