TURKiYE
II.
MERMER
SEMPOZYUM
SONUÇ

1. GİRİŞ:
Türkiye de Mermercilik her
geçen yıl üretim, ihracaat ve istih
dam artışını sürdürerek madencilik
sektörü içerisinde liderliğe doğru
ilerlemektedir.
Türkiye 5 milyar m3 den fazla
olduğu bilinen mermer rezervleri ve
kalitesiyle önemli bir potansiyele
sahiptir.
Mermerciliğimizin iç
piyasada elde ettiği başarıların
yanısıra ihracaat rakamlarımız da
sürekli artış göstermektedir.
Mermercilik sektöründe, ruhsat
alımı işlerinin başlamasından, ocak
işletmeciliği, imalat ve ihracaat
safhalarına kadar her alanda
pekçok sıkıntılar yaşanmaktadır.

DEGERLENDiRiLMESI

Türkiye II. Mermer Sempozyumu'nun amacı; bu safhada
sorunların tespiti ve çözüm yol
larının irdelenerek, sorunların
çözümüne katkı sağlamak, bilgi
ve
deneyim
aktarılmasına
yardımcı olmaktır.

2.1. Ortaöğretim:
* Meslek Liselerinin eğitim ve
uygulama
imkanlarının
çağdaşlaştırılması,
* Öğretim elemanlarının yön
lendirilmesi,
* Öğrencilerinin yüksek öğrenim
imkanlarının artırılması,
* Öğrencilerinin yüksek öğreni
me teşviki,
* Çalışkan ve fakir öğrencilere
burs ve kredi olanakları sağlanması,
* Mesleki eğitim kursları.
2.2. Yükseköğretim:
* Yüksek okulların uygulama
imkanlarının çağdaşlaştırılması,
* Ders programları ve içeriklerindeki birliktelik,
* Öğretim elemanlarının yön
lendirilmesi,
* Öğrencilerinin mesleğe moti
vasyonu,
* Yüksek okulların ve öğrenci
lerin ekonomik problemlerini çöze
cek tedbirlerin alınması,

DÜZENLEME
KURULU
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2. EĞİTİM:
Sektörde eğitilmiş yönetici ve
ara eleman sıkıntısı vardır. Bu
konuda okullar devreye girmiştir.
Üniversiteler, odalar, dernekler,
sektör temsilcileri bir araya gelerek
eğitim projeleri geliştirmelidirler.
Mermer ocaklarında kalifiye ele
man bulma sıkıntısı yaşanma
ktadır. Yeterince kalifiye eleman
bulunamaması, işletme verimi ve
blok kalitesini olumsuz yönde etkile
mektedir. Götürü (kesene) usulde
üretim yapan ocaklarda olumsuzluk
daha da artmaktadır.
Orta öğretim ve yüksek öğretim
okullarında aşağıdaki düzen
lemelerin yapılması son derece
yararlı olacaktır.

* Çalışkan ve fakir öğrencilere
burs

ve

kredi

olanaklarının

arttırılması,
* Mermer ocak ve fabrikalarında
tekniker

çalıştırmanın

teşviki

(Kanuni zorunluluk getirilmesi),
* Öğrencilerin sektörel uygula
maları

ve

stajları

konusunda,

Üniversite-Sektör işbirliği,
* Mermer teknikerlerinin Maden
veya Jeoloji Mühendisliği bölüm
lerinde

lisans

tamamlama

olanaklarının sağlanması,
* Mermercilik alanında lisans
düzeyinde müfredatın genişletilme
si, yüksek lisans düzeyinde eğitim
imkanı sağlanması.
* Meslek içi uzmanlık eğitimi.
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3. YAPISAL DÜZENLEME:
3.1. Madencilik Bakanlığı:
"Madenciliğin sorumlu bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
olmakla beraber, bu Bakanlık ener
ji konularındaki yoğun faaliyetleri
nedeniyle madencilik sektörünün
sorunlarına gereği kadar destek
verememektedir." Yeni Madencilik
Bakanlığının
Teşkilat
Yasa
Tasarısı'nın mecliste bir an önce
yasalaşması sorunların daha fazla
ağırlaşmasını önleyecek ve çözüm
leri hızlandıracaktır.
3.2. Maden İşleri Genel
Müdürlüğü:
Bölge ve taşra teşkilatlarının
kurulması mermerciye doğrudan
kendi bölgesinde hizmet olanağı
sağlayacaktır.
"3.3. MTA Genel Müdürlüğü:
Madenciliğin dolayısıyla mer
merciliğin hizmetinde arama pro
gramları için devreye sokulması

sektöre buyuk yardım ve kolaylıklar
sağlayacaktır.
"MTA'nın sektörde rekabet
içinde çalışması yerine temel
araştırma yapma ve jeolojik alt
yapıyı hazırlama görevini üstlen
mesi sağlanmalıdır."
4. MEVZUAT:
4.T. 3213 Sayılı Maden
Kanunu ve Yönetmeliği
3213 sayılı Maden Kanunu,
Mülga 6309 Sayılı Kanun'a göre
daha olumlu olmasına rağmen sek
törün bir takım sıkıntılarına çözüm
getirememiştir.
4.1.1. Maden Hakları:
* Maden Kanunu kapsamı,
uygulanması, sektörü engelleyen
hükümler,
* Ruhsat haklarının güvenliği,
* Yeni Maden Kanunu'ndan
beklentilere cevap verecek düzen
lemelerin yapılması.
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4.1.2. Kamulaştırma,
İrtifak ve İntifa Hakları:
* Maden Kanunu'nun iptal
edilen 46. maddesinin son parag
rafı ve doğurduğu problemler hala
giderilememiştir.
* Yeni Maden Kanunu'nun kap
samı, uygulabilirliği gözden geçiril
erek, cezalandırıcı zihniyetten uzak
olmasının sağlanması.
4.1.3. Kapalı Sahaların
Madenciliğe Açılması:
* İşletilmeyen sahaların ekono
miye
katılması,
işletilememe
nedenleri,
* Yol, elektrik vb. gibi altyapı
sorunlarının devlet-sektör işbirliğiyle
çözülmesi.
4.2.

Madenciliğin Gelişmesini
Engelleyen Kanun ve
Yönetmelikler:
Son yıllarda Çevre, Sağlık,
Tarım ve Orman Bakanlıklarının
gayretleri ile çıkarılan yasa ve

19

