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* Her tür ekonomik faaliyette olduğu gibi madencilik faaliyetlerinde de amaç, insanın refah ve
mutluluğudur. İnsan onuruna ve emeğine saygı, madencilik faaliyetlerinin planlama ve
uygulanmasında hareket noktası olmalıdır. Kamu yararı öncelikli olarak göz önünde
tutulmalıdır.
* Madencilik sektörünün geliştirilmesine yönelik oluşturulacak tüm amaç ve hedefler ile
uygulamalar, her şeyden önce bilimsel ve teknik temeller üzerinde geliştirilmeli, bilimsel bilgi
ile desteklenmeyen söylem ya da tasarılardan uzak durulmalıdır.
* Madencilik sektörünün tüm alt sektörlerinde üretim arttırılmalıdır. Ancak, söz konusu
üretimin hedefi dış satım değil, ülke sanayi sektörleri olmalıdır. Madencilik sektörünün ülke
kalkınmasındaki kritik önemi, fazla miktarlarda üretilip yurt dışına satılarak döviz elde
edilmesinde değil, ancak, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlamasındadır. Bu
çerçevede, madencilik sektörünün planlanmasında ülke sanayi sektörleri ile entegrasyon ön
planda tutulmalıdır.
* Ülkemizin ihtiyacı olan enerjinin, yerli maden kaynaklarımızdan karşılanması öncelikli hedef
olmalıdır. Sanayinin ihtiyacı olan ucuz enerji üretiminin sağlanması ve bu enerjinin sürekli ve
güvenilir olması bakımından, yerli maden kaynaklarımızın kullanılması kaçınılmaz bir
gerekliliktir. Elektrik enerjisi arz - talep dengesinin sorunsuz sürdürülebilmesi için, ulusal
maden kaynaklarımıza öncelik veren, akılcı bir enerji politikası zaman kaybedilmeden
oluşturulmalıdır.
* Maden aramaları uzun yıllardır ihmal edilmiştir. Aramalarla ilgili etkin yasal ve yönetsel
yapıların hızla tesisi ve çağdaş teknolojilerin kullanıldığı arama faaliyetlerinin, kamu
denetiminde ve mutlaka rasyonel bir stratejik plan çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.
* Ulusal madencilik politikasının eğitim ayağı içerisinde nitelikli ve uygun sayıda maden
mühendisi planlaması, ülke gereksinimleri ölçüsünde eğitim verecek bölüm sayılarıyla
sürdürülmeli, istihdam kaygısından uzak diplomalı işsiz maden mühendisi anlayışıyla
gereğinden fazla bölüm açılması engellenmelidir.
* Madencilik sektöründe aramadan uç ürüne kadar her aşamada ileri teknoloji kullanımı
amaçlanmalıdır. Üretim ve kaynak performansının iyileştirilmesine ve yeni ürünlerin elde
edilmesine yönelik olarak yeni gelişen teknolojilerin kullanımı, bu sektörün ülke kalkınmasına
katkısı bakımından kritik önemdedir. Bu nedenle sektörde yüksek teknoloji kullanımı ve
üretilmesine yönelik araştırma - geliştirme çalışmalarına öncelik verilmelidir. İleri üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı, daha temiz ve daha etkin madencilik süreç ve
ürünlerinin temini bakımından önkoşuldur.
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* Gelişmiş teknoloji kullanımı ve madencilik teknolojilerinin geliştirilmesi, sektöre önemli
katkılar yapacak yeni fırsatlar yaratacaktır. Bu çerçevede söz konusu teknolojilere uyum
sağlayacak ve bunları kullanabilecek iyi eğitilmiş işgücü istihdamının süratle arttırılması, genel
verimliliğin artışı bakımından son derece önemlidir. Madencilik faaliyetinin her aşamasında,
en az bir maden mühendisinin varlığı zorunlu olmalıdır. Eğitim ve öğretim konusunun yeniden
ele alınması ve sektörün gereksinim ve beklentilerine cevap vermesi gerekmektedir.
* Ülke madencilik sektörünün en önemli darboğazlarından biri, gerek kamu gerekse özel
kuruluşların yönetsel yapılarındaki sorunlardır. Bu yapıların verimliliğine yönelik çalışmalar,
madencilik sektörünün gelişimi bakımından son derece önemlidir. Söz konusu yapılarda hesap
verilebilirlik ve şeffaflık mutlaka sağlanmalıdır.
* Sektörde pazar araştırması kavramı gelişmemiştir. Bu konunun kapsamlı bir çerçevede
yeniden ele alınması, gerek mevcut gerekse gelişen pazarların yakından takip edilerek
değişikliklere uygun stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir.
* Çevre faktörü gözardı edilerek madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi, içinde bulunduğumuz
yüzyılda mümkün değildir. Madenciliğin çevreye etkileri yadsınamaz. Ancak, madencilik
sektöründe, çevre dostu teknoloji ve yöntemlerin kullanılması, madencilik süreçlerinde ya da
sonrasında çevrenin korunmasına ve yenilenmesine yönelik önlemlerin alınması, sektörün
gelişimini engellemeyecek, aksine genel anlamda sektörün gelişimine yönelik katkıyı
yapacaktır.
* Madencilik sektöründe, kamuoyu doğru bilgilendirilmelidir. İstihdam yaratan,
sanayileşmenin ana girdisini sağlayan ve katma değer üreten bir sektör olduğu topluma
anlatılmalıdır.
* Madencilik sektörüne ilişkin alınacak kararlara ilgili yöre halkının katılımı sağlanmalıdır.
* Toplumsal, ekonomik ve çevresel bakımdan sürdürülebilir bir madencilik sektörünün
gelişimi; devlet, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile demokratik kitle örgütleri
ve sivil toplum örgütlerinin yapıcı işbirliği ile mümkündür. Söz konusu tarafların doğrudan
katılımları olmaksızın hazırlanacak herhangi bir sektör planının ya da plan uygulamasının
başarılı olması mümkün görülmemektedir.
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