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Bazı Tanımlar
• Maden ve cevher terimleri farklı anlamlarda kullanılabilmekte. Bu
durum, karışıklığa neden olmakta.
Cevher; Aslında yalnızca; demir cevheri, bakır cevheri gibi doğal
metalik mineralleri çağrıştırmakla birlikte, maden ile aynı anlamda
kullanılmaktadır.
- TDK Güncel Sözlük, Maden: Metal, maden ocağı ve mecazi anlamlar
dışında:

“Yer kabuğunun bazı bölgelerinde çeşitli iç ve dış doğal etkenlerle
oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan mineral”
- Maden Kanunu’na göre maden:
Yer kabuğunda ve su kaynaklarında tabii olarak bulunan, ekonomik
ve ticarî değeri olan petrol, doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları
dışında kalan her türlü madde.
Daha somut bir tanım (kısaca): (Dictionary of Geological Terms)
Cevher (Maden) : Kârlı olarak işletilebilen mineral
Bu tanımlara göre, kârlı olarak işletilebileceği ortaya konmamış bir
minerale, “maden” ya da “cevher” denmemesi gerekir!
3

Bazı Tanımlar
Bu tanıma göre, Zonguldak havzasındaki taşkömürlerinin durumu?

Zonguldak Havzasında kömür çıkaran 2 kesim var:
TTK ile Rödevans (İmtiyaz payı) karşılığı kömür çıkaran şirketler.
-TTK’da Satış fiyatı 1 ise, maliyet 3.
-Örneğin, 2012 yılında ton başına zarar: 376 TL.
- Rödevans karşılığı kömür çıkaran şirketler, TTK’ya ortalama 15 TL /ton
dolayında rödevans bedeli ödüyor ve kâr ediyor.
TTK’nın çıkardığı taşkömürü “maden” tanımına girmiyor. Ama,
rödevansçının çıkardığı kömür maden tanımına giriyor.
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Bazı Tanımlar
Bir başka tanım daha var: (Dictionary of Mining, Mineral and Related Terms.)
Cevher (Maden) : Kendisinden kârlı olarak veya sosyal ya da politik
amaçları tatmin edebilecek biçimde, bir ya da birden fazla mineral
elde edilebilen, ekonomik değer taşıyan, doğal oluşmuş malzeme.
TTK’nın çıkardığı taşkömürü bu tanıma göre maden sayılabilmekte.
- Konuyla ilgili politikaları ve planlama çalışmalarını yönlendireceği
için, esas alınacak tanım önemlidir.
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Bazı Tanımlar
• Mineralin yerindeki miktarını/tonajını belirten terimin de, kârlı olarak
işletilip işletilemeyeceğine bağımlı olarak farklı olması gerekir.
• Bu amaçla gelişmiş ülkelerde “Kaynak” ve “Rezerv“ terimleri kullanılıyor.
Tanımları da şöyle:
• Mineral Kaynağı: “… zamanla ekonomik olarak istihraç (çıkarılma) şansı
olabilecek bir madde/malzeme (materyal) yoğunlaşması.”
• Maden/Cevher Rezervi: “Mineral Kaynağının ön fizibilite ya da fizibilite
araştırması ile ekonomik/karlı olarak işletilebileceği ortaya konmuş
bölümü.”
Örneğin; “ 100 milyon ton demir cevheri rezervi ya da 20 milyon ton bakır
minerali kaynağı denebilir.
• Buna göre; “Maden” ve “rezerv” terimleri, yalnızca jeoloji ve madencilikle
ilgili kavramlar değildir. Aynı zamanda, fizibilite çalışmalarında dikkate
alınan, metalürji, ekonomi, pazarlama, çevre, hukuk, sosyal, idarî vb ile
de ilgili kavramlardır.
• Bunların herhangi biriyle ilgili bir değişim, bir mineral oluşumunu rezerv
iken kaynak kategorisine geçirebilir. Ya da tersi, kaynak iken rezerv
kategorisine...
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Bazı Tanımlar
• Dolayısıyla da hükümetlerin az gelişmiş yöreler için sağlayacağı
teşviklerle, o yöredeki bazı mineral yataklarının işletilebilir olması
sağlanabilir.
• Örnek: Malatya-Hekimhan-Hasançelebi demir minerali oluşumu.
Düşük tenörlü bir kaynak. Tonajı büyük (> 1 milyar ton) bir oluşum.
Kârlı olmadığı için işletilemiyor. Ek teşviklerle işletilebilecek.
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Bazı Tanımlar / Dil Hataları
Bazı dil hatalarına da değinmeden geçmemek gerekir.
• "Ekonomik Maden (yatağı)" doğru mu?

• Hangisi doğru?
Maden mühendisi / Madencilik mühendisi
Maden Kanunu / Madencilik Kanunu
Maden İşleri Genel Müdürlüğü / Madencilik Genel Müdürlüğü
Maden sektörü / Madencilik sektörü
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Mineral Kaynakların Bazı Özellikleri

Mineral Kaynaklar / Bazı Özellikleri
Mineral Kaynaklar:
1) Ekonominin en temel hammadde kaynaklarıdır.
2) Göz önünde değillerdir, aranıp bulunmaları gerekir.
3) Oluştuğu mekanda aranıp işletilebildiklerinden madencilik
faaliyetleri çevreyi olumlu olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
4) Tüm insanlığa aittirler.
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Temel hammadde
1) Mineral kaynaklar ekonominin temel hammaddeleridir.
•
Yaşantımızda kullandığımız / yararlandığımız her hangi bir şeyin
ilk hammaddesi yalnızca canlılardan (tarım ve hayvancılıktan)
elde edilmediyse, ya bir kısmı ya da tamamı mineraldir.
•

Dünya genelinde hammadde ihtiyacının %70’ini madencilik

karşılamaktadır.

•

•

(M. Nazlı BORAND)

Bu nedenledir ki, ülkeler ya bu kaynaklara sahip olmak ya da bu
kaynakların tedarik yollarını açık tutmak isterler. Bunun için
gerektiğinde savaşlar da çıkarmışlardır. Bu, tarih boyunca böyle
olmuştur ve de olmaktadır.
İnsan yaşamındaki önemi nedeniyle, uygarlığın madencilik ile
başladığı; madenciliğin uygarlığa paralel geliştiği de söylenebilir.
Buna dair örnekler hem geçmişten hem de günümüzden
verilebilir.
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Temel Hammadde
• Bir otomobil için (Yaklaşık olarak):
•

1018 kg çelik (2.250 kg demir cevheri)
12 kg bakır (1.180 kg bakır cevheri)
11 kg kurşun (435 kg kurşun cevheri)
8 kg çinko (327 kg çinko cevheri)
39 kg cam (77 kg silis kumu, kalker,
feldspat, dolomit, soda)
63 kg Alüminyum (254 kg boksit)
277 kg diğer materyaller
(588 kg diğer mineraller)

Toplam 1.428 kg metal
(Toplam 5.081 kg maden)

3
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Temel Hammadde
• Bir mobil telefon için 20 çeşit mineral /
metal (% dağılımı):
Cam (15.4),
bakır (15),
demir (8),
magnezyum (3,2),
alüminyum (3,1), titanyum (2,2),
nikel/kobalt (2), çinko (1,6),
kalay
(1,1),
baryum (1,1),
kurşun (0,7),
gümüş (0,55)
mangan, zirkonyum, antimon, altın,
paladyum, berilyum vd.

• Bir renkli tv için 35 çeşit mineral.
Kaynak: ilknurunpenceresi
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Temel Hammadde
1.500 metrelik boğaz köprüsü için

27 bin ton çelik, 73 bin m3 beton
[çimento (kalker, killi mineraller, alçıtaşı vd.) agrega]

100 m2’lik apartman dairesi için:
125 ton çimento

1 km hızlı tren demiryolu için 750 ton çelik ray.
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Temel Hammadde
Mineral kaynak tüketimi gelişmişliğin göstergelerinden biridir.
• Kişi başına düşen maden tüketimleri:
- ABD : 21 t/yıl
- Avrupa: 16 t/yıl
- Türkiye: 6 t/yıl
• Kişi başına çelik (Nihai mamul) tüketimi (Çelik üreticileri Birliği, 2011):
- Dünya: 215 kg
- Almanya 480 kg
- Türkiye: 342 kg
Kaynak: ilknurunpenceresi
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Temel Hammadde
• Ülkeler geliştikçe, mineral madde kullanım miktarları artıyor.
• Bir ülke;
- Ne kadar çok mineral kaynağa sahip olursa, kalkınma/gelişme
yolunda o kadar avantajlı olur.
- Kendi mineral ihtiyacını ne kadar çok yurt içindeki kaynaklardan
karşılarsa, dışa bağımlılığı o kadar azalır.

- Var olan kaynaklarını ne kadar çok işlerse, o kadar çok katma
değer yaratır.
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Aranıp Bulunmalı
2) Mineral kaynaklar göz önünde değil, ekonomiye

kazandırılabilmeleri için aranıp bulunmaları gerekir.
-Aranıp bulunmaları önemli miktarda zaman, para, bilgi ve çabayı
gerektirir.
- Çünkü her mineral yatağı biricik/benzersizdir. (Coğrafi konumu,
çevresinin özellikleri, yeraltındaki konumu ve geometrik şekli,
mineralin yataktaki dağılımı, tenörü/kalitesi, mineralojik ve kimyasal
özellikleri vd farklı olabilir.) Bu nedenle birbirinin aynı iki maden ocağı
olamaz.

- Ve jeolojik yapı homojen olmayabilir, süreksizlik içerebilir.
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Aranıp Bulunmalı
-

Her aramanın bir maden bulma ile sonuçlanma garantisi de yoktur.
Bu konuda iki bilgi:
1) Her 1000 arama projesinden yalnızca biri maden çıkarma
aşamasına erişebilmekte. (Department of Environment and Primary Industries, Victoria, Australia)
2) Bir kaba prospeksiyonun kârlı üretimle sonuçlanma olasılığı 5.000
ile 10.000’de birdir. (Mining Journal)
- Yani, karlı olarak işletilebilecek mineral yatağı sayısı dünyada fazla değildir.

- Ne kadar çok ve bilerek arama yapılırsa, ne kadar çok kaynak tahsis

edilirse, o kadar çok maden bulma olasılığı vardır.
- Madencinin elinde ne kadar çok bilgi varsa, riski o kadar azalır ve
maden aramaya o kadar çok istekli olabilir.
- Bu nedenle, Devlet aramalara ne kadar çok destek sağlayabilirse,
ülkenin mineral kaynak potansiyelini ortaya çıkarma olasılığı o kadar
artar.
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Etkileri
3) Madencilik faaliyetlerinin çevreyi olumlu ve olumsuz yönde
etkilemesi kaçınılmazdır.
- Arama ve işletme yöntemine ve alınan önlemlere bağımlı olarak
madencilik faaliyetlerinin çevreye şu olumsuz etkileri olabilir:
● Canlı doğaya, ormanlara / bitki örtüsüne zarar verebilir.
● Yeraltı ve yer üstü su kaynaklarını kirletilebilir, konumlarında
değişikliğe yol açabilir.
● Gürültü ve toz çıkarabilir, önemli miktarda atık oluşturabilir,
● Maden yatağının bulunduğu yerdeki ve/veya çevresindeki araziyi
tahrip eder, tasman oluşturabilir
● Topografyayı ve doğal manzarayı değiştirebilir, görüntü kirliliğine
yol açabilir.
● İnsanları, yerinden yurdundan edebilir.
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Etkileri
- Mineral kaynakların üstünde / çevresinde verimsiz toprak, boş
arazi vb de olabilmekte; orman / tarla / bahçe, Hazineye / kişilere
ait araziler, doğal / tarihi / kültürel varlıklar, deniz / göl / akarsu,
sanayi / altyapı / turistik tesisler, köy / kasaba / kent de olabilir.
- Mineral kaynaklar yalnızca oluştuğu mekanda aranıp
işletilebildiklerinden, madencilik faaliyetlerinin tepki çekmesi
doğaldır.
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Etkileri
Madenciliğin olumlu etkileri de şunlar olabilir:
Yörenin Fiziksel altyapısını (yol, su, elektrik, telekomünikasyon,
kanalizasyon, okul, hastane, rekreasyon alanı vb) geliştirir.
- İleri geri bağlantılarıyla pek çok sektörü tetikleyebilir, ülke
ekonomisinin çeşitlenmesine katkıda bulunabilir;
- Doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam yaratır;
- Bölgesel ve yerel kalkınmayı hızlandırır, bölgelerarası gelişmişlik
farkının azaltılmasına ve iç göçün önlenmesine katkıda bulunur.
- Yörenin sosyal yapısını değiştirir, köylülüğün işçiliğe evrilmesine
yol açar; üretici güçlerin gelişmesine katkıda bulunur.
- Bu olumlu etkilere, son yıllarda yaygınlaşan “sosyal sorumluluk”
adı altında verilen “rüşvetler” (okul, burs, tarıma katkı projeleri
gibi) de eklenebilir.
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Mineral Kaynaklar / Özellikleri / Etkileri
Olumsuz etkileri kabul edilebilir sınırlarda tutulabildiği, olumlu
etkileri maksimize edilebildiği ölçüde, madencilik faaliyetlerinin
topluma ve ekonomiye faydası artar.
Bu nedenle, ilgili mevzuatın sürdürülebilir kalkınma ilkeleri
gözetilecek biçimde, mümkün olduğunca geniş oydaşma ile
hazırlanması, adil ve şeffaf biçimde yorumlanıp uygulanması, karar
ve denetimlere yerel halkın etkin ve bilinçli biçimde katılabilmesi
önemlidir.
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Mineral Kaynaklar /Özellikleri/ İnsanlığın ortak varlığıdır
ve yenilenemez
4) Mineral kaynakların oluşumu milyon, hatta yüz milyon yıllarla
ifade edilebilmekte. Yani, Homo Sapiens 200.000 yıl kadar önce
Afrika’da ortaya çıktığında, bütün dünyada mineral kaynaklar vardı.
Bu anlamda bu kaynaklar tüm insanlığın ortak varlığıdır ve tüm
insanlığın yararına kullanılmalıdır.
- İnsanlık ülke sınırları ile bölündüğünden anılan ilke pratikte, “bir
ülkedeki kaynaklar o ülke halkınındır ve bu kaynaklara hükmetme
hakkı da, halkı adına devlete aittir.” biçimine dönüşmüştür. Bu
anlayış hemen her ülke mevzuatına yansımıştır.
- Yenilenemeyen türden, tükenebilen, kaynaklar olduğundan bu
yıllarda işletilen kaynaklarda bugünkü kuşağın olduğu kadar
gelecek kuşakların da hakkı vardır
- Dolayısıyla bu kaynaklar tüketilirken, sonraki kuşakların yararı da
gözetilmelidir. Bu nasıl mümkün olabilir? Sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri gözetilerek.
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Mineral Kaynaklar /Özellikleri/ İnsanlığın ortak varlığıdır
• Sürdürülebilir kalkınma kavramında, mineral kaynaklar söz konusu
olduğunda, şu ilkelerin gözetilmesi gerektiği söylenebiliyor:
- Teknik açıdan, mineraller (ve metaller) en verimli ve rekabetçi biçimde
aranıp-bulunmalı, çıkarılmalı, değerlendirilmeli (değer katılmalı),
kullanılmalı, mümkün ise yeniden kullanılmalı, geri dönüşümü
(recyling) sağlanmalı ve gerektiğinde bertaraf edilmeli.
- Ekonomik açıdan, gelecekteki kalkınmayı temel alacak biçimde, ulusal,
bölgesel ve yerel kalkınmaya katkıda bulunmalı.
- Sosyal açıdan, madenin işletilmesi için meşruluk, eşitlik ve mümkün
olabilecek en geniş uzlaşma sağlanmalı.
- Çevresel açıdan, bir madencilik projesinin geliştirilmesi ve işletilmesi
aşamalarındaki olumsuz etkilerini en aza indirecek önlemler alınmalı.
• Her maden yatağı, rezervine ve çıkarılma hızına bağımlı olan bir ömre
sahip olduğundan, bu ömür, hem mikro ölçekteki, hem de
yöresel/bölgesel/ulusal ölçekteki planlarda baştan dikkate alınmalı ve
işletme kapandıktan sonraki dönem de sosyal ve ekonomik açılardan
planlanmalıdır. (Arazi ve binalar nasıl kullanılacak, oradaki insanlar
nerede istihdam edilecek?)
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Mineral Kaynakların Özellikleri Açısından

Türkiye Pratiği

Türkiye Pratiği / Mineral kaynaklar önemsenmedi
●Türkiye mineral kaynaklarını hiçbir zaman yeterince önemsemedi.
- Madenciliğimizin, tahmin edilebileceği gibi, dönemin ekonomi
politikalarının ruhuna uygun bir seyir izlediği ve izlemekte olduğu
söylenebilir.
- Türkiye’nin kendi mineral ihtiyacını yurt içindeki kaynaklardan
karşılama, mineral kaynaklarından mümkün olduğunca çok
yararlanma ve sanayileşmesinde ya da enerji üretiminde kendi
kaynaklarına öncelik verme yönlü bilinçli müdahaleleri, planlı
kalkınmanın önemsendiği ya da krizlerin veya olağanüstü durumların
olduğu yıllarda görülebilmekte.
- Onun dışında hep “Bırakınız yağmalasınlar.” anlayışı geçerli oldu.
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Türkiye Pratiği /Madenciliğe yönelik Önemli Müdahaleler
• Cumhuriyet döneminde madenciliğe yapılan en önemli
müdahaleler şunlar:
1924 - Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi Zonguldak’ta
açıldı. (Madenleri yabancılar işletiyordu.)
(1931’de kapandı. 1953’te İTÜ Maden Fakültesi kuruldu. Yani 22 yıl ülkede
maden mühendisliği eğitimi yapılmadı. Yurt dışına burslu öğrenci
gönderildi.)

1925 - Sanayi ve Maadin Bankası kuruldu. (1932’de kapandı)
1932-1939 - Bazı madenler millileştirildi.
(Bazı taşkömürü ocakları, Ergani bakır)
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Türkiye Pratiği /Madenciliğe yönelik Önemli Müdahaleler
1935 – Maden Tetkik Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü (MTA)
kuruldu. (Kanun No: 2804).
- 1985 yılında kanunda değişiklik yapıldı. Adındaki Enstitü kaldırıldı. Madenciliğe
eleman yetiştirme görevi kalktı.

1935 – Etibank kuruldu. Etibank Kanunu (No:2805).
Madencilik, metalürji ve bankacılık.
- 1993 Etibank Bankacılık ÖİB’na devredildi.
- 1998 - Eti Holding A.Ş. Kuruldu. Bağlı ortaklıklar:
Eti Bor A.Ş. / Eti Alüminyum A.Ş. / Eti Krom A.Ş. / Eti Bakır A.Ş. / Eti Gümüş
A.Ş.,/ Eti Elektrometalurji A.Ş. / Eti Pazarlama ve Dış Tic. A.Ş.
- 2004 - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adını aldı.

1940 - Zonguldak Havzasındaki taşkömürlerinin devletçe işletilmesi

kararlaştırıldı (Ereğli Kömür Havzasındaki Ocakların Devletçe İşletilmesi
Hakkındaki Kanun , No: 3867)
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Türkiye Pratiği /Madenciliğe yönelik Önemli Müdahaleler
1954 Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
1954 – İlk Maden Kanunu (No: 6309) => Dr. Northcutt ELY (ABD) hazırladı.
(Öncesinde ilk hali 1861’de çıkarılan

Maadin Nizamnamesi yürürlükte)

1961- Anayasa’da doğal kaynaklara ilişkin hüküm ilk kez yer aldı. “Tabii
servetler ve kaynaklar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların
aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir.” (m.130).

1963 – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) kuruldu- Maden
Dairesi.) (Öncesinde, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı)

1968- KBİ (Karadeniz Bakır İşletmeleri) Kuruldu. (Özal’ın katkısı, %49
Etibank %51 özel. Zamanla özel hisseleri Maliye Bakanlığı devraldı. 2004’te
özelleştirildi.)

1968- ÇİNKUR (Çinko Kurşun Metal Sanayii AŞ) kuruldu.
1972- KÜMAŞ (Kütahya Manyezit İşletmeleri AŞ) kuruldu.
(%45 Etibank, %55 özel.)
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1993’te KBİ ve Çinkur ÖİB’na devredildi. ÇİNKUR 1996’da, KBİ 2004’te özelleştirildi.

Türkiye Pratiği /Madenciliğe yönelik Önemli Müdahaleler
1978- Bazı linyit, demir ve bor sahalarının Devletçe işletilmesi kararı
(Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun, No: 2172)

1983- Devletçe işletilmesine karar verilmiş bazı linyit ve demir
sahalarının iadesi
(Bor Tuzları Trona Ve Asfaltit Madenleri İle Nükleer Enerji Hammaddelerinin
İşletilmesini, Linyit Ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanun,
No: 2840)

1985 – Maden Kanunu (No: 3213). Mermer, Kanun kapsamına alındı.
- Madencilik Fonu kuruldu. Fon 1993 yılında Genel Bütçe kapsamına alındı.
- 2004 – 5177 Sayılı Kanunla değişiklik (Taşocakları Kanun kapsamına alındı.)
- 2010 – 5995 sayılı Kanunla değişiklik yapıldı (Mali yeterlilik, eklendi)
- 1987, 1986, 1993, 2009 ve 2012- Anayasa Mahkemesi bazı madde iptalleri
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Türkiye Pratiği /Madenciliğe yönelik Önemli Müdahaleler
1993 - ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) kuruldu.
Öncesinde Maden Dairesi idi. Hiçbir zaman etkin ve yetkin bir kurum olamadı.)

2003- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) kuruldu.

2001-2008 – Özelleştirmeler hızlandı: Pek çok madencilik kuruluşu ve
maden işletmesi (de) özelleştirildi.

- Ergani bakır (Elazığ), Guleman krom (Elazığ), ÇİNKUR çinko-kurşun
(Kayseri) , Halıköy cıva (İzmir) ve Mazıdağı fosfat (Mardin)
işletmeleri kapatıldı.
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2002-2010 Yılları Arasında Özelleştirilen Madencilik ve İlgili Kuruluşlar
SATIŞ
BEDELİ
(000x$)

KURULUŞ ADI

Yeri

Üretimi

Satış
Yılı

SATIN ALAN

EREĞLİ Demir Çelik Fab

Ereğli

Yassı ürün

2006

OYAK

İskenderun DÇ Fabrikası

İskenderun

Uzun had. ürünle.

2002

ERDEMİR

50.000

TDÇİ (Divriği-Hekimhan)

Sivas/Divriği
Malatya/Hekimhan

Demir cevheri
(Parça+Konsan.)

2004

ERDEMİR

28.500

2.770.000

ETİ HOLDİNG Bağlı Ortaklıkları/İştirakleri

Eti Bakır AŞ.

Samsun
Kastamonu/Küre
Artvin/Murgul

Cu izabesi, H2So4,
Cu Maden ve zen.
Cu Maden ve Zen.

2004

CE-KA İnş.Mak.Mad. AŞ

21.879

Eti Elektrometalürji AŞ

Antalya

Krom cevheri,
Ferro-krom türleri,
karpit vb

2004

AKSU Madencilik-Sarp
İnş.

15.320

Eti Gümüş AŞ.

Kütahya

Gümüş

2004

KSS Mad.İnş.Tur. AŞ

41.200

Eti Krom AŞ.

Elazığ

Cr cevheri
Y. Kar., Ferrokrom

2004

Yıldırım Dış Tic. AŞ

58.050

ETİ Alüminyum AŞ

Seydişehir

Alüminyum ürün.

2005

CE-KA İnş.Mak.Mad. AŞ

Çayeli Bakır AŞ (%45)

Rize/Çayeli

Cu Konsantresi

2004

Inmet Mining Co.

Merzifon
Yozgat/Sorgun

Linyit

Özelleştirme kapsamında (27.6.2003)

Eskişehir, Muğla
Balıkesir
Kütahya, vd

Linyit, Tuz
Feldispat,
Demir Cev.

Özelleştirme kapsamında (27.6.2003)

305.000
49.250

TKİ İştirakleri
Yeni Çeltek Kömür Mad.
(%16)

KİAŞ Kömür İşl. AŞ (%10)

Kaynak: Maden MO ve Kurumların web sayfaları
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Türkiye Pratiği /Madenciliğin Yapısı
• İzlenen politikalar, sektörün yapısına ve ekonomi içindeki yerine
yansımıştır.
• Madencilik sektörü, merkezde orta-büyük ölçekli kamu kuruluşları ve
onların çevresinde küçük ölçekli özel sektör kuruluşlarından oluşan bir
yapıya sahipti.

• Bu yapı son dönemde, Eti Holding/Eti Maden bağlı ortaklıklarının
özelleştirilmesi ve TKİ’ye bağlı bazı işletmelerin EÜAŞ’a devir edilmeleri
sonucunda önemli ölçüde değişti.
• Bugünlerde Türkiye madenciliğinin kurumsal yapısı, kamu özel ayırımı
olmaksızın küçük-orta ölçekli işletmelerden oluşmakta.
• Kamu kuruluşları özellikle 1980’li yılların başından itibaren gerileme
sürecine girmiş; siyasi müdahalelerle insan gücünün niteliği düşmeye
başlamıştı. Maden işletmeleri uzun süre teknolojik olarak kendini
yenileyemedi.
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Türkiye Pratiği / Madenciliğin Yapısı
• Özel sektöre ait işletmeler ise uzun yıllar ilkel denebilecek
durumdaydı. Son yıllarda iyi örneklerinin sayısı artmakla birlikte,
büyük çoğunluğu hâlâ teknolojik düzeyleri ve verimlilikleri düşük,
rekabet güçleri zayıf işletmelerdir.

http://www.mining-journal.com/reports 20.05.2013

•

Turkey: Accidents waiting to happen
Poor labour safety is stifling Turkey’s promising mining sector Full story...

•

(Kazalara davetiye çıkaran yetersiz iş güvenliğine dikkat çeken bir yazı)
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Türkiye Pratiği / Miktar olarak en çok üretilen madenler
Son yıllarda miktar olarak en çok üretilen madenler şunlar:
• Enerji hammaddeleri: Linyit, taşkömürü
• Doğal Taşlar: Mermer, Traverten, Andezit, Bazalt
• Çimento hammaddeleri: Kalker, Marn, Kil, Kumtaşı, Tras, Şist,
• Metalik Madenler: Demir, Krom, Bakır, Boksit (Alüminyum cevheri)
• Endüstriyel hammaddeler: Dolomit, Kalsit, Bor, Alçı taşı, Feldspat,
Kil, Kuvars kumu, Ponza, Kuvarsit, Göl tuzu
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Türkiye Pratiği / Madencilik Sektörünün Ekonomideki yeri
• Madencilik sektörünün son yıllarda ekonomideki yerine ilişkin bazı
değerler:
• GSYİH’daki payı %1-1,5 arasında
• Toplam sanayi içindeki payı % 4,2- 5,6 aralığında;
• Sektördeki istihdamın toplam sanayi istihdamı içindeki payı % 2-3,5
aralığında.
• Toplam ihracat içindeki payı %1,85 ile %3,40 arasında
• İhracatta, işlenmemiş ürünler çoğunluktadır.
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Türkiye Pratiği / Maden İhracatı (2002-2012)
MADEN İHRACATININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI
5.000,00

İHRACAT (milyon $)..

4.500,00

4.181,38

4.000,00

3.365,30

3.500,00

3.531,66

3.260,90

3.000,00

2.715,48

2.508,60

2.500,00

2.080,72

2.000,00

1.525,14

1.500,00

841,15

1.000,00

1.207,83

577,46
500,00

0,00

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

YILLAR

Kaynak: MİGEM. (İMİB, Aralık 2012 değerleri)
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Türkiye Pratiği / Maden İhracatının Toplam İhracattaki Payı
(2001-2012)

MADEN İHRACATININ TOPLAM İHRACAT İÇİNDEKİ PAYI

3,50

3,22

3,40

2,88

3,00
2,43
2,50
1,85

1,90

1,90

2,56

2,56

2,75

2,47

2,06

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
2001

Kaynak: MİGEM

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Türkiye Pratiği / En çok ihraç edilen madenler (Değere
Göre Sıralı 2011, İlk 15)
Sıra No

MADEN ADI

MİKTAR (Ton)

DEĞER (1000 $)

1

Mermer, Ham Blok Ve Plakalar
Halinde

5.247.034

719.843

2

Mermer, İşlenmiş

1.486.509

717.750

3

Krom

2.159.841

465.389

4

Bakır

257.955

364.876

5

Çinko

316.684

202.839

6

Traverten, İşlenmiş

258.809

132.917

7

Feldspat

3.962.250

130.792

8

Yontulmaya Veya İnşaata
Elverişli Diğer Taşlar

514.342

91.024

9

Manyezit

276.538

90.468

10

Kurşun

65.912

88.800

11

Alçı Taşı, Alçılar

821.583

72.117

12

Demir Veya Çeliğin İmalinden
Elde Edilen Döküntüler, Cüruf
Ve Molozlar

562.028

38.651

13

Kuvars

324.270

37.280

14

Bentonit

318.659

34.907

15

Tuzlar

417.037

30.480

Kaynak: MTA, (TUİK verileri)
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Türkiye Pratiği / En çok ithal edilen madenler (Değere Göre
Sıralı 2011, İlk 14)
Sıra No

MİKTAR (Ton)

1

TAŞ KÖMÜRÜ

2

DEMİR

3
4

DEĞER ($)

23.712.496

3.977.584.256

6.644.309

1.169.657.390

GRANİT, İŞLENMİŞ

326.152

186.622.785

KOKLAŞABİLİR
KÖMÜRLER

309.690

128.275.942

5

FOSFATLAR

814.382

108.991.662

6

KAOLİN VE
KAOLİNLİ
KİLLER

497.148

57.458.948

ZİRKONYUM
SİLİKAT

24.458

56.950.464

8

MANYEZİT

58.625

46.361.381

9

KROM

122.070

39.022.108

10

SÜS TAŞLARI

82

31.168.587

11

KÜKÜRT

161.866

30.790.197

12

REFRAKTER KİLLER

250.893

24.811.908

13

MERMER, İŞLENMİŞ

27.604

21.370.102

14

KUM

531.651

20.168.150

7

Kaynak:40
MTA, (TUİK
verileri)

Türkiye Pratiği / Mineral Kaynakların Aranması
• Türkiye mineral kaynak potansiyelini yeterince ortaya çıkardı mı?
Hayır.
- Yakın zamana kadar, MTA’nın bulup kamu kuruluşlarına
devrettikleri dışında, hemen hepsi tesadüfen bulunmuştur. Ve
hemen hepsi de mostra veren yataklardır.
> “Avcının, çobanın ve köylünün ayağına takılanlar.”
- Temel nedenleri:
→ İzlenen ekonomi politikaları;

→ Her kesimdeki bilgi ve bilinç yetersizliği;
→ Kısa vadeli çıkar hesapları.
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Türkiye Pratiği / Mineral Kaynakların Aranması
• Tali nedenler:
-Mevzuatın, maden hakkı verilecek kişilerde hiçbir mali ve teknik
yeterlilik aramamsı, “medeni hakları kullanmaya ehil TC vatandaşı”
olmayı yeterli görmesi (2009 yılından itibaren mali yeterlilik
aranmaya başlandı.)
- Madencilik birikiminin, nitelikli elemanın, sermaye birikimindeki
yetersizlik;
- Mineral arama maliyetinin yüksek, yatırımın geri dönüşünün
garanti olmaması;
- Sermaye sahiplerinin riski az alanlara yönelmesi ve sonuçta
sektörün defineciyi anlayışına sahip “fakir madenci kalabalığına”
kalması;
- İlgili kamu kurumunun (MİGEM’in) yetersizliği. MİGEM, İşletme
ruhsatı verdiği sahaların doğru dürüst aranmış olmasını hiçbir
zaman önemsedi.
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Türkiye Pratiği / Mineral Kaynakların Aranması
-

Yıllardır, her şey “mış” gibi yapıla geldi. Raporlarda, yapılmamış
sondajlar yapılmış gibi, kanıtlanmayan rezervler kanıtlanmış gibi
gösterildi. Projeler baştan savma, uygulamalar ilkel.

- Buna masanın iki tarafındakiler de, dışardan gözleyenler de göz
yumdu. Gerekçe: “Madencinin parası yok ki, doğru dürüst arasın,
doğru dürüst işletme oluştursun!”.
- Son yıllarda bu durum değişmeye başlamıştır. Nedeni, yabancı
sermayenin ilgisinin artması ve Türkiye’de palazlanan sermayenin
madenciliğe ilgi göstermeye başlaması.
- - Sonuç olarak Türkiye yalnızca yüzeye yakın mineral kaynaklarını
kısmen bilebiliyor.
- Saha bazında yeterli arama-araştırma çalışmaları yağılmadığı için de,
Türkiye’deki rezerv ve kaliteye yönelik bilgileri ihtiyatla
değerlendirmek gerekir.
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Türkiye Pratiği / Mineral Kaynakların Dünyadaki Yeri
• Mevcut bilgilere göre mineral kaynaklar açısından ne durumdayız?
Sahip olduğumuz kaynakların dünya ölçeğinde anlamı ne?
- Karşılaştırmalarda şu kriterler kullanılıyor:
→ Üretilen mineral çeşitliği,
→ Pazar payı,
→ Üretim miktarı ve değeri
→ Rezerv / kaynak ın toplam içindeki payı
→ Kendi ihtiyaçlarını karşılama düzeyi
- Dünyada ticareti yapılan 90 mineral

türü var. Türkiye, üretilen
mineral çeşitliliği açısından 152 ülke arasında 60 tür mineral üretimi
ile 10. sırada.
- Dünya pazarı içindeki payı sıralamasında % 0,16 oranı ile 52. sırada.
- Toplam maden üretim değeri sıralamasında 132 ülke arasında 28’inci
sırada. (MTA)
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Türkiye Pratiği / Mineral Kaynakların Dünyadaki Yeri
- Türkiye’de çıkarılan bazı minerallerin dünya mineral üretimindeki
payı [Madencilik Türkiye sayı 3 (UGS Mineral Commodity Summary 2012’den alınma)]
Bor %50
Perlit %26
Feldspat %24
Ponza %24
Bentonit %13
Soda külü %12
Zeolit %5
Magnezyum %5
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Türkiye Pratiği / Mineral Kaynakların Dünyadaki Yeri
- Rezerv Payına Göre Değerlendirme:
→ Türkiye dünya kara yüzölçümünün % 0,5’ine, dünya nüfusunun %
1’ine sahiptir. Dünya maden rezervleri içinde Türkiye’nin payı, bu
oranlardan seçilen birine göre fazlaysa ülke zengin, az ise fakir
demektir.
→ Dünyada ticareti yapılan 90 çeşit mineralden bugüne kadar sadece
13'ünün ülkemizde varlığı saptanamamış. Ülkemiz, geri kalan 50
çeşit mineral açısından zengin ya da çok zengin, 27 çeşit mineral
bakımından ise yetersizsiz. (MTA)
• => Tablo
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Türkiye Pratiği / Mineral Kaynakların Dünyadaki Yeri / Zenginlik Sınıflandırması
Çok Zengin (21)

Zengin

(28)

Normal-Fakir

(27)

Yok (13)

Altın
Gümüş

Diatomit
Alunit

Bakır
Kurşun

Doğal gaz
Kükürt

Platin

Cıva

Mermer
Perlit

Toryum

KalkerMarn

Wolfram

Olivin

Çinko

Kil

Vanadyum

Lantan

Dolomit

Antimuan

Şiferton

Kadmiyum

Kaolen

Potas

Fluorit

Zımpara

Alüminyum

Vermikülit

Demir

Grafit

Zirkon

Feldspat

Tuz

Linyit

Fologobit

Manganez

Fosfat

Rutil

Jips

Barit

Silis

Yapı taşları

Kobalt

Vollastonit

Sillimanit-Andaluzit

Bentonit

Zeolit

Asbest

Pirofillit

Nikel

Mika

Korendon

Bor

Lületaşı

Sodyum sülfat

Kum-Çakıl

Molibden

Lösit

Güherçile

Manyezit

Pomza

Stronsiyum

Pirit

Titan

Süs taşları

Lityum

Trona

Huntit

Gröna

Arsenik

Boya T.

Elmas

Sepiolit

Glokonit

Uranyum

Talk

Brom-İyot

Kalsit

Tras

Taş kömürü

Arduvaz

Kolombiyum

Disten

Kuvarsit

Petrol

Krom

Kalay

Kaynak: 9. Kalkınma Planı Madencilik ÖİK raporu.
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Türkiye Pratiği

/ Mineral Kaynakların Dünyadaki Yeri

- Bazı rezervlerimizin dünya toplamındaki payı:
Bor : % 72
Doğal taş: %40
Trona : %10
Mermer % 33
Bentonit: % 20
Feldspat : %23
Perlit : >50
- Kendi ihtiyaçlarını karşılama düzeyini ise, gerek madencilik ürünleri
gerekse de ara malı ithalat değerleri gösteriyor.

Kaynak: Dokuzuncu Kalkınma Planı Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu
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Türkiye Pratiği / Madenciliğin Çevreye Etkileri
• Pek çok sektör gibi madencilik de çevreyi kirletti, tahrip etti. Ve fırsat
buldukça kirletmeye/tahrip etmeye de devam ediyorlar.
- Bunda asıl sorumlu mevzuatı yeterince uygula(ya)mayan ve mevzuatta
ortaya çıkabilen zaafları gider(e)meyen, siyasi iktidarlardır. Örneğin
yatırım izinlerinde en önemli araç olan ÇED raporlarının inandırıcılığı
yoktur.
- Çevreye yeterli özen göstermeyen sanayicilerin/madencilerin ve konu
ile ilgili kurumların ve bireylerin de elbette sorumluluğu vardır.
- Hiç kuşku yok ki, çevre korumaya karşı gösterilen duyarlılık ve tepkiler
yetersiz kalsa, yatırımcı çevreyi tahrip etmeye ve ilgili kamu kurumları
da göz yummaya devam edeceklerdir.
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Türkiye Pratiği / Madenciliğin Çevreye Etkileri
- Ancak, tepkilerin, hiç madencilik yapılmamasına kadar
götürülmesinde, görevini iyi yapmayan medya mensuplarının, bilgi
sahibi olmadan fikrinde ısrar eden fanatiklerin rolü olduğunu da
kabul etmek gerekir.
- Bir maden işletmesinin açılmasında uyulması gereken pek çok
düzenleme var ve pek çok idareden izin alınması gerekiyor.
- Mevzuattaki en önemli eksiklik, bir projenin çevreye ve topluma
olan fayda ve maliyetlerinin aynı kriterler cinsinden
karşılaştırılamaması; fayda ve maliyetlerin soyut kavramlarla ifade
edilmesidir.
- Sonuçta, hiç bir ölçülebilir kritere dayanmayan “kamu yararı var”
ya da “kamu yararı yok” üzerinden kör düğüşünü andıran, yararsız
tartışmalar yapılabilmekte.
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Türkiye Pratiği / Madenciliği İlgilendiren Düzenlemeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anayasa
Maden Kanunu
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Orman Kanunu
Mera Kanunu
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunun
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Mevzuatı
Milli Parklar Kanunu
Turizm Teşvik Kanunu
Kıyı Kanunu
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Su Ürünleri Kanunu
Belediyeler Kanunu
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmasına Dair Kanun
Kara Avcılığı Kanunu
İlgili yönetmelikler
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Türkiye Pratiği / Bir maden işletmesi için Alınması Gereken İzinler
No

Alınacak İzin

İzni Veren Makam

1

MADEN ARAMA/İŞLETME RUHSATI

MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

ÇED OLUMLU BELGESİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

3

ATIK DEPOLAMA İZNİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

4

ÖN EMİSYON VE EMİSYON İZİNLERİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

5

ARAZİ KULLANIM İZNİ

TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ

6

ARAZİ KULLANIM İZNİ

ARAZİ SAHİBİNDEN

7

ORMAN İZNİ

ORMAN VE SU İLERİ BAKANLIĞI

8
9
10

YER SEÇİMİ İZNİ
TESİS İZNİ
AÇILMA İZNİ

MİGEM
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
BELEDİYE veya İL ÖZEL İDARELERİ

11

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI OLUMLU GÖRÜŞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

12

İŞYERİ BİLDİRİMİ

SSK, ÇALIŞMA BAKANLIĞI, VERGİ DAİRESİ

13

İMAR İZNİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

14

İNŞAAT İZNİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞII VEYA BELEDİYE

15
16

ELEKTİRİK RUHSATI
SU RUHSATI

TEDAŞ
DSİ VEYA BELEDİYE

17

PATLAYICI MADDE DEPO İNŞAAT İZNİ

İÇİŞLERİ VE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

18

PATLAYICI MADDE SATIN
ALMA VE KULLANMA RUHSATI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

19

DİĞER İZİNLER

ASKERİYE, DSİ, VS.

Kaynak: http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=maden_isletme
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Türkiye Pratiği / Mineral Kaynakların Topluma Ait Oluşu Ne

Anlam ifade ediyor?
• Mineral kaynakların topluma ait oluşu Türkiye pratiğinde ne anlam
ifade ediyor?
- Mevzuat gereği, arama/işletme ruhsatının ilgili Bakanlıktan alınması
zorunluluğu dışında, hiç! Ya da sahipsizlik.
- Mevzuatta, mineral kaynakların korunmasına, verimli işletilmesine,
işletilmesinde toplum yararının ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerinin
gözetilmesine yönelik hiçbir hüküm yok.
- Mevzuatta bir hüküm olmayınca isteyen istediği gibi arar, rapor
düzenler, projelendirir, işletir/işletmez/işletiyor gibi yapar, yatağı
tahrip eder, minerali istediği kadar işler/işlemez, satar/ihraç eder.
- Tam bir Yağma Hasan’ın böreği…
- Maden Kanununda beyan usulü geçerli olduğu için, madenci
belgelere ne yazarsa idare doğru kabul ediyor. İdare yalnızca şekil
şartlarına bakıyor. Dolayısıyla da idareye verilen belgelerin sektörde
hiç itibarı yok.
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Türkiye Pratiği / Mineral kaynaklar korunmuyor ama..

- Mevzuatta mineral kaynakların korunmasına ilişkin hüküm yok
ama, neyse ki, diğer doğal kaynaklar ile tarihi, kültürel ve doğa
varlıklarının korunmasına, bunlardan yararlanmada kamu yararının
öncelikli olduğuna ilişkin hükümler var.
- Örneğin;
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Türkiye Pratiği / Anayasa’da Korunan Varlıklar
→ MADDE 43- Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, (…) sahil şeritlerinden yararlanmada
öncelikle kamu yararı gözetilir.

→ MADDE 44- Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve
geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek (…) amacıyla gerekli
tedbirleri alır.

→ MADDE 56- … Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre
kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

→ MADDE 63- Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin
korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.

→ MADDE 64- Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur.
→ MADDE 169- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi
için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.
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Türkiye Pratiği / Mineral kaynaklar korunmuyor ama..
- Buna göre, Devlet yenilenebilir kaynakları koruyor ama, yenilenemez
mineral kaynakları korumuyor.
- Bu anlayış sonucu örneğin şöyle bir çelişki oluşabiliyor: Bir maden
ocağı açılacağında, meralara, ormanlara, kara avcılığına, vb vb zarar
verip vermediği inceleniyor. Alınması gereken önlemler belirtiliyor.
Kesilecek bir ağaç için 3 ağaç bedeli alınıyor. Toprağı koruma adına,
üst ve alt toprağın sıyrılıp, bir kenara konması, arazi ıslah
edileceğinde, bu toprağın tekrar serilmesi isteniyor.
- Ama, mineral kaynağa istediğini yapabilirsin, onu istediğin gibi
işletebilirsin, yağmalayabilirsin, tahrip edebilirsin, zengin kısımlarını
alır, diğer kısımlarını yararlanılamaz hale getirebilirsin.
→ Ne de olsa, “Burası özgür bir ülke!’”
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Türkiye Pratiği /Açık Ocakta toprak korunuyor, mineral kaynak
korunmuyor / Şematik gösterim

Yüzey
Toprak tabakası

Örtü

Cevher

57

Madencilik / Arazinin Islahı -İki örnek

Terkedilmiş bir maden önce

Sonra

Açık kömür madeni
pasa döküm alanı

58

Gelecekteki olası gelişmeler
• Gelecekte, Dünya ve Türkiye madenciliğinde şöylesi gelişmeler
beklenebilir:
- Mineral kaynaklara talep zaman içinde hep arttı ve görünür vadede
de hep artacak.
- Son yıllarda normalin üstündeki talep artışları, en çok Çin ve
Hindistan’daki kentleşme ile açıklandı.
- İnsanlığın ihtiyaçları ve tüketim alışkanlıkları ve buna bağlı olarak da
hangi minerallere ne kadar ihtiyaç duyulacağı çeşitli etmenlere
bağımlı olarak değişebiliyor.
- Bilimsel bilgi birikimi sürekli artıyor, teknoloji sürekli gelişiyor, yeni
malzemeler bulunuyor, bilinen malzemelerin/elementlerin yeni
özellikleri keşfediliyor.
- Bugün bilmediğimiz pek çok malzeme, yöntem, teknik gelecekte
olacak.
- Bu gelişmeler, hangi minerallere talebi artıracak, hangilerine talebi
azaltacak, hangilerini kritik yapacak, tahmini zor.
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AB için kritik hammaddeler
AB için bu yılardaki kritik hammaddeler (14)
•
•
•
•
•
•
•

Antimon
Berilyum
Flourspar
Galyum
Germanyum
Grafit
İndiyum

• Kobalt
• Magnezyum
• Nadir Toprak Elementleri
(İtriyum, skandiyum, lantan, selyum vd)

• Niobyum
• Platin Grubu Metaller
(Platin, paladyum, iridyum, osmiyum vd)

• Tantal
• Tungsten
Kaynak: Türkiye Madenciler Derneği.

60

Gelecekteki olası gelişmeler
● Bugün için bilinen/işletilen mineral kaynaklar yüzeye yakın. Yüzeye

yakın kaynaklar tükeniyor. Sürekli daha derinlere inmek gerekiyor.
- Çevre koruma ile işçi sağlığı ve iş güvenliğine duyarlılık her yerde
artıyor. Yerel toplumun haklarına daha fazla saygı duyuluyor. Sonuçta,
madencilik projeleri giderek daha fazla karmaşıklaşıyor, ruhsat/izin
alma süreleri uzuyor, yeni maden açmanın maliyeti artıyor.
- Dünya ölçeğinde, yeni (greenfield) yatak keşfinin 1980’den bu yana
önemli ölçüde azaldığı belirtiliyor.
- Yüksek tenörlü/kaliteli kaynakların azalması, maden fiyatlarının
yükselmesi, maliyetlerin görece azalmasıyla, daha düşük tenörlüler
işletilebilir hale geliyor.
- Hem var olan ocakların derinleşmesi, hem de çevre koruma baskısı
nedeniyle şimdilerde sayısı çok daha fazla olan açık ocak işletme
yönteminden, yer altı işletme yöntemine kaymalar olabilir.
- Karalardaki kaynakların azalması / çıkartım maliyetlerinin artması,
deniz altındaki kaynakları ekonomik yapabilecek. Bu durum, bu
kaynakların işletilebilmesine yönelik hukuksal düzenlemelerin
yapılmasını zorlayabilecek.
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Gelecekteki Olası Gelişmeler
- Bilim ve teknolojideki gelişmeler, madencilik arama ve işletme
teknolojisinde de önemli değişikliklere yol açabilmekte.
- Madenciliğin arama ve işletme dönemlerinde çok sayıda faaliyet türü
yer alabilmekte. Örneğin, Arama döneminde; jeolojik, jeofizik,
jeokimya, haritalama, uzaktan algılama, sondaj, analiz vb.
- İşletme döneminde; delme, patlatma, kazı, tahkimat, yükleme,
taşıma, zenginleştirme, atık atma, havalandırma, çevre düzenleme vb.
Bunlara bilişim, bakım onarım gibi destek hizmetleri de eklenmeli.
- Teknolojideki gelişmelerle bu faaliyet türlerinin her birinde etkinlik,
verimlilik, hız artışı vb sağlanabilmekte. Her gelişme, üretim hızını
artırabilmekte, maliyetleri düşürülebilmekte, işçi sağlığı ve iş güvenliği
koşullarını iyileştirebilmekte.
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Gelecekteki Olası Gelişmeler
- Örneğin, bugün için henüz emekleme döneminde olduğu söylenen
insansız kazıcı, yükleyici, delici, kamyon vb uygulamalar ile robot
teknolojisinin nerelere varacağı kestirilemez. (Bunların yatırım
maliyetleri şimdilerde çok yüksek olduğu için kullanımları az. Ancak,
maliyetleri zamanla düşecek ve kullanımları da yaygınlaşacaktır.)

- Örneğin, algılayıcı (sensor), veri işleme ve görselleştirme
teknolojilerindeki gelişmelerle, bugün bilgisayar oyunu olan pek çok
şey gelecekte gerçek hayatta olabilecektir. Bilgisayarda oyun oynar
gibi, maden aranacak, işletilecek, zenginleştirilip anlık
pazarlanabilecektir.
- Bu gelişmeler sonucu, bugün ekonomik olmayan yataklar
ekonomik olabilecek, bugün işletilmesi hayal dahi edilemeyecek
yataklar işletilebilecek, iş kazaları önemli ölçüde azalabilecektir.
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Gelecekteki olası gelişmeler
- Türkiye'nin yeterince aranmamış oluşu, “yükselen piyasalardan

oluşu”, yatırım açısından cazip hale gelmesi gibi nedenlerle Türkiye
madencilik sektörüne (de) yabancı sermayenin ilgisi her geçen gün
artmakta.
- Ruhsat devirleri ve/veya şirket satın almaları yoluyla, daha çok
yabancı sermayeli şirket Türkiye’de faaliyette olacaktır.

- Mining Journal’ın geçen haftaki sayısında Türkiye’ye ilişkin ikinci yazı
bu konuya yönelik.
http://www.mining-journal.com/reports 20.05.2013

Turkey: Seeking traction
Turkey is looking for both internal and external investment to make it
Europe’s next mining hotspot Full story...
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Gelecekteki olası gelişmeler
- Tersine bir yönelme olmazsa, ki olacağını sanmıyorum, önümüzdeki
dönemde KİT’lerin son kalıntıları da (TKİ, TTK, Etibank) tasfiye
edilecek.
- Bütün bunlar olurken, madenciliğimizin uzun süredir bilinen mevcut
yapısı ve sorunları ile kalması mümkün değildir. Mutlaka değişikliğe
uğrayacaktır.
- Bu gelişmeler, mevzuatta, idari yapıda, mühendislik hizmetlerinin
icra biçiminde, madenlerimizin ölçeğinde ve teknolojisinde, işçi
sağlığı ve güvenliği önlemlerinde değişikliklere yol açabilecektir.
- Bu değişikliklerin mühendislik mesleğinin örgütlenmesine
yansımaması düşünülemez.
- Pek çok alanı yeniden düzenleyen AKP hükümetlerinin madenciliğe
kayıtsız kalması beklenemez. Nitekim, bütün bunlara yönelik
mevzuat çalışmalarının gizli gizli yürütüldüğü bilinmektedir. Bir kısmı
da açığa çıkmıştır. Hazırlayacakları mevzuatın yeni dönemin ruhuna
uygun olacağı söylenebilir.
- Gönül ister ki, madenciliğimizdeki değişiklikleri toplumcular
yönlendirebilsin.
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Öneriler / Özet
• Mineral kaynaklardan sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda
mümkün olduğunca çok yararlanılabilmesi için, madencilik
sektörünün, a dan z’ye iyileştirilmesi gerekir.
Somutlayacak olursak zaman yitirilmeden şunlar yapılmalıdır:
1) Ulusal madencilik politikası oluşturulmalı.
2) Mevzuat yenilenmeli.
3) İdari örgütlenme ve kurumlar yeniden yapılandırılmalıdır.
- Ruhsat veren, denetleyen kurum yeniden yapılandırılmalı (MİGEM:
En önemli unsur. Madencilik Bakanlığı, Taşra örgütü)
- Aramaları destekleyecek kurum (MTA) etkinleştirilmeli.
- Araştırma yapan, politika üreten, sektörü yönlendiren yeni bir
kurum oluşturulmalı
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Öneriler / Özet
4) Müşavirlik-mühendislik hizmetlerinin icra biçimi gözden geçirilmeli.
5) Eğitim-öğretim sistemi gözden geçirilmeli.
6) Teşvik sistemi gözden geçirilmeli, saha bazındaki değerlendirmeler
dikkate alınabilmeli;
7) Madenciliğin finansmanı için çözüm bulunmalıdır.
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Öneriler
1)

Mevzuatta yapılması gerekenler
- Anayasa’da: Mineral kaynakların korunması, verimli işletilmesi,
işletilmesinde toplum yararının gözetilmesi gerektiğine ilişkin
hüküm olmalı.
- Maden (Madencilik) Yasası baştan sona yenilenmeli.
> Ruhsat verileceklerde teknik yeterlilik de aranmalı,
> Arama/işletme ruhsatı verme sürecinde idare nitelikli inceleme
yapmalı. Ruhsat verme kararlarında, sürdürülebilir kalkınma
ilkeleri gözetmeli. Bunun için de, işletme ruhsatları nitelikli
fizibilite raporlarına dayandırılmalı. Fizibilite raporlarında, faydamaliyet analizleri yalnızca yatırımcı açısından değil, toplum
açısından da yapılmalı. Toplum açısından yapılacak fayda maliyet
analizleri ekonomik, sosyal ve kültürel analizleri de içermeli.
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Öneriler
> Toplum yararını tanımlayan net/ölçülebilir kriterler olmalı,
yalnızca topluma faydası maliyetinden fazla olan projelere ruhsat
verilmeli.
> Arama ve işletme dönemindeki denetim etkinleştirilmeli.
> Çeşitli kurumlarca farklı amaca yönelik aramalarda elde edilen
bilgiler merkezileştirilmeli (Data bank); kaynak ve zaman israfını
önleme adına bunlar isteyenin yararlanmasına sunulmalı.
> Madenlerin ham ihracı yasaklanmalı / caydırıcı olmalı. Buna karşılık

yerli kaynakları işleyecek sanayilerin kurulması sağlanmalı.
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Öneriler
2) İdarede-Kurumlarda yapılması gerekenler
a) Etkin bir merkezi planlama örgütü olmalı. Bu örgüt, madenciliğin ilgili
sektörlerle karşılıklı ilişkisini yönetebilmeli, ilgili merkezi-bölgeselyerel tüm kurumlar arasında koordinasyonu sağlamalı, ancak kararları
yavaşlatıcı etkisi olmamalı.
b) Madencilik Bakanlığı olmalı. ETKB yalnızca enerji bakanlığı
görünümünde. Enerji, ister istemez bakanın zamanını çok alıyor.
Bizde her şey bakanın onayına bağımlı. MİGEM Genel Müdürü
olasılıkla Bakan ile görüşebilmek için aylarca bekliyordur. 21.05.2013
gün Bakan Fatih Altaylı’nın Teke Tek programında idi. Enerji
konusunda her ayrıntıya hakimdi. Ama madencilikte öyle değildi.
Yeterince ilgilenemediği belli oluyordu.
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Öneriler
c) Ruhsat veren idare (ETKB-MİGEM) yeniden yapılandırılmalı. Bu

-

-

kurum, yıllardır sorunların odağındadır.
Yönetimi, iktidarın direk müdahalesinden soyutlanmalı, tüm ilgili
taraflar (Hükümet, işçi sendikaları, mühendislik örgütleri,
madencilik kuruluşları vd) temsil edilmeli.
İnceleme ve denetimleri etkin yapmalı. Nitelikli uzman istihdam
etmeli.
Taşrada örgütü/temsilcisi olmalı.
Ruhsat/izin kararlarında ve denetimlerinde yerel toplum temsilcileri
yer almalı.
İş ve işlemlerinde hız, şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlanmalı.
Güncel istatistiki bilgileri yayımlamalı, dünyadaki ve sektördeki
gelişmeleri izlemeli, sektörü ve hükümetleri yönlendirebilmeli. Bu
işler için ayrı bir birim de kurulabilir.
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Öneriler
d) Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü daha etkin hale
getirilmeli. Mümkün olabildiğince çok ve güvenilir bilgi üretebilmeli
ve hizmete sunabilmeli.
Maden arayacak kişiye ne kadar çok ve güvenilir bilgi verilirse, riski o
kadar azalır ve aramaya o kadar istekli olur.
e) KİT’ler hâlâ kalmışsa, mevzuatıyla, istihdam politikasıyla, insan
gücünün niteliğiyle yeniden yapılandırılmalı. Özerkleştirilmeli.
(KİT’ler, 233 sayılı KHK’ye tabi. 233 KHK, 1984’de çıktı. Hala Meclisin
onayına sunulmadı)
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Öneriler
3) Mühendislik

danışmanlık hizmetlerine ciddiyet getirilmeli, 1950’li
yılların koşullarına göre oluşturulan fenni nezaretçilik sistemi
kaldırılmalı, alanında yetkin olmayan mühendislerin
raporlarına/projelerine kamu kurumlarında itibar edilmemeli.
- Maden mühendisliği öğretimi rasyonelleştirilmeli. Öğrenci sayısı
ülkenin gerçek ihtiyacı ile orantılı olmalı, yeterli binası, laboratuarı,
kütüphanesi ve diğer ders araçları ile öğretim üyesi olmayan
programlar kapatılmalı. Öğretim uygulamadan kopuk olmamalı.
Sınıflardaki öğrenci sayısı 25’i geçmemeli. (Bugün, ikinci öğretim
dahil, 21 programda maden mühendisliği öğretimi yapılmakta. Ülke
ihtiyacının çok üstünde maden mühendisi mezun edilmekte.
Mezunların nitelikleri de çoğunlukla yetersiz.).
- Orta kademe eleman için de aynı şeyler söylenebilir.
- Gerekli eğitimden geçmemiş hiçbir işçi maden işyerine
girememelidir.
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Öneriler
4) Ülke ve yöre açısından işletilmesinde yarar görülen yatakların
işletilmesini özendirmek amacıyla daha etkin teşvik önlemleri
geliştirilmeli. Örneğin; Malatya-Hekimhan-Hasançelebi demir
yatağı.
- Madenciyi finanse edecek bir kurum oluşturulabilir (mi?).
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