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ÖZET: Bu çalışmada, Türkiye madencilik sektörünün her yönüyle ülke ekonomisindeki önemi ve özelleştirme
gerekçeleri açıklanmaktadır. İlk önce madencilik sektörünün, genel ülke ekonomisi içindeki yeri belirlenmekte
ve daha sonra ülke ekonomisinde ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içine giren madencilik sektöründeki kamu
kuruluşlarının ayrıntılı bir şekilde konumu incelenerek, bunların özelleştirme sebepleri üzerinde durulmaktadır.

ABSTRACT: This paper reviews the importance and place of mining sector in Turkey for the benefit of the
country's economy in all aspects. Initially, it investigates the situation of mining sector in the country's general
economy proportionally. After analysing the companies ranked within the top 500 largest companies, the
privatisation reasons are evaluated.

1. GİRİŞ
Genel olarak ülkemiz, gerek maden cinsi ve gerek ise
potansiyel bakımından önemli bir zenginliğe sahip
olmasına karşın, ekonomik koşullar içerisinde
madencilik sektörü yeterince gelişememiştir. Çünkü
madencilik sektörü; geniş kapsamlı bir yatırım
isteyen, riskli ve geri dönüş süreci uzun olan bir
sektör konumundadır. Aynı zamanda uluslararası
piyasalardaki ekonomik ve teknolojik değişimlerden
de çok çabuk etkilenmektedir.
Günümüzde, doğal kaynakların ekonomik büyüme
içinde en önemli faktörlerden biri olduğu
bilinmektedir. Özellikle uluslararası ekonomik
ilişkilerde, ülkemiz açısından; entegrasyon, ticarette
serbestleşme ve yumuşamanın da etkisiyle, sanayi için
gerekli hammaddelerin iç ve dış kaynaklardan
temininden çok, ekonomik ve güvenilir bir şekilde
karşılanması ana ilke olarak kabul edilmektedir.
Ancak madencilik sektörü, sanayinin hammadde
talebini karşılamada ve ülkenin krizli dönemlerinde
darboğaza düşmemesinde de etkin bir rol aldığı
gözardı edilemez. Buna ilaveten, Avrupayla
bütünleşme gayretleri içinde bulunan ülkemizin
rekabet gücünün yeterli ölçüde olabilmesi için;
kaliteli, yeterli ölçüde ve sürekli bir şekilde
hammaddenin hazırlanması ve temin edilmesi şarttır.
Bu nedenlerden dolayı, ülkemizin madencilik

çalışmalarına, üretimin arttırılmasına, madencilik
teknolojisinin geliştirilmesine ve ekonomik olabilecek
her türlü hammadde kaynaklarının ekonomiye
kazandırılmasına büyük önem vermeliyiz.
Ülkemizde de, her ülkede olduğu gibi öz
kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi büyük
önem taşımaktadır. Özellikle yeraltı kaynaklarının
üretimlerinin bir defaya özgü olması ve buna karşın
rezervlerin sabit ve onlara olan taleblerin hızla
artması, bunların ülkemiz için, etkin ve ekonomik bir
şekilde kullanılmasını gerektirmektedir.
Bilindiği üzere, günümüze kadar ülkemizdeki
madencilik sektörü devlet eliyle işletilmeye ve
geliştirilmeye çalışılmıştır. Madencilik sektöründe
yapılan sabit sermaye yatırımlarına bakıldığında, son
yıllara kadar özel sektörün, kamu işletmelerinin çok
gerisinde kaldığı görülmektedir. Cumhuriyetimizin
kuruluşundan
günümüze
kadar
madencilik
sektöründe KİT'lerin çok büyük bir payı ve önderliği
bulunmaktadır. Ancak son yıllarda, bu işletmeci
KİT'ler ülke ekonomisi içinde kaynak yaratma yerine
GSMH'da
borçlanma
zorunluluğunda
olan
işletmelere dönüşmüşlerdir. Bu nedenle, madencilik
sektöründeki KITMenn yeniden yapılanması veya
özelleştirilmesi gündeme gelmiştir.

317

2. MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKE
EKONOMİSİNDEKİ YERİ
Madencilik sektörü, daha uzun zamanlardan beri,
sanayileşmenin temel girdilerini üreten bir sektör
haline gelmiştir. Ülke ekonomisinde zaman içinde,
ağırlığın tarımdan sanayiye kayması, sanayi için
gerekli olan hammaddelerin nitelikli ve ekonomik
olarak elde edilmesini gerekli kılmıştır. Gelişmiş
sanayi ülkelerinin hemen hemen hepsinde madencilik
sektörü, ekonomik kalkınmayı başlatan öncü sektör
görevini üstlenmiştir. Bu nedenle, ülkemizde de
madencilik sektörünün önemi, sanayileşmeyle birlikte
gün geçtikçe artmıştır. Madencilik sektörünün ülke
ekonomisine katkısının gösterilmesi GSMH içindeki
payı olmaktadır. Bu değer, ülkenin maden
potansiyeline ve iktisaden gelişmişliğine bağlı olarak
değişmektedir.
Ülkemiz madencilik sektörünün, ekonomideki
yerini göstermek amacıyla GSMH (Gayri Safi Milli
Hasıla) ve SSY (Sabit Sermaye Yannmı)'ndaki
yıllara göre paylanna bakacak ohusak, GSMH'daki
değeri; 1950-1959 döneminde %1.4, 1960-1969
döneminde %1.7, 1970-1979 döneminde %1.3,
1980-1989 döneminde %1.9 ve 1990-1994
döneminde %1.3, SSY'daki değeri; 1950-1959
döneminde %3.6, 1960-1969 döneminde %5.5,
1970-1979 döneminde %3.5, 1980-1989 döneminde
%4.7 ve 1990-1994 döneminde %2.0 olmuştur. Şekil
l'de, dönemlere göre GSMH ve SSY'daki
değişimler grafiksel olarak gösterilmektedir

Şekil 1. Dönemlere göre GSMH ve SSY'daki
değişimler
Sözkonusu GSMH değerlerinden de görüleceği
üzere, GSMH'da madencilik sektörünün payı,
%2'nın altında ise de yarattığı katma değer yaklaşık

olarak %4-10 civarında olmaktadır Fakat, dünya
ekonomisinde madenciliğin GSMH'daki payı
ortalama olarak %5-10 arasında olduğu bilindiğine
göre, ülkemizin madencilik sektörü payının ne kadar
düşük olduğu ve gün geçtikçe de düşmekte olduğu
görülmektedir.
Aşağıda Çizelge l'de, ülkemiz madencilik
sektörünün, GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla),
SSY, GSMH, yatırım teşvik tutan, yabancı sermaye,
genel istihdam, genel sektörel üretimler, ihracat ve
ithalat içindeki paylan 1990-1995 yıllan arasındaki
değerlere göre yüzdesel olarak verilmiştir.
Çizelge 1 ve Şekil l'den görüleceği üzere ülke
ekonomisinde, madencilik payı gittikçe düşmektedir.
Bunun gerçek nedeni madencilik sektöründeki
ekonomik faaliyetlerin azalmasından ziyade, genel
sektör içinde bulunan diğer sektör paylarının gün
geçtikçe artmasından ileri gelmektedir. Son yıllardaki
madencilik sektörüne kısaca bakacak olursak; 1993
yılının son dönemlerinden itibaren özellikle dış
pazarlardaki gelişmelere paralel olarak, madencilik
sektöründe bir hareketlilik gözlenmektedir. Bununla
birlikte, 1994 yılında döviz kurlarında meydana gelen
gelişmeler, sektörün iç ve dış pazarlarda rekabet
gücünü arttırmıştır Fakat, çizelgedeki değerler
incelendiğinde görülmektedir ki, madencilik payı
1993 yılından sonra genel sektörler içinde bir düşme
göstermiştir. Bunun nedeni ise, genel sektörler içinde
yer alan, madencilik dışındaki diğer sektörlerin
paylarının bu yıldan itibaren artış göstermesinden ileri
gelmektedir. Ayrıca, madencilik sektöründeki olumlu
gelişmelerin, özellikle dış pazarlardaki gelişmeye ve
ihracat olanaklarına bağlı olarak, 1995 yılında da
sürmesi beklenmektedir.
Madencilik sektörü ihracatımızda son yıllarda, dış
pazarlardaki daralma ve artan rekabete bağlı olarak
gözlenen düşüş, 1993 yılında durmuş ve özellikle
yılın son çeyreğinden itibaren ihracatımız tekrar
artmaya başlamıştır. Özellikle, 1993 yılma kadar
madencilik sektörü üretimini ve ihracatını olumsuz
yönde etkileyen eski Doğu Bloku ülkelerinden
kaynaklanan
rekabetin
azalması
ve
döviz
piyasasındaki değişmelere bağlı olarak sektörün
rekabet gücünün anması sözkonusu bu gelişmede
etkili olmuştur. DPT'nin 1995 yılı geçiş programında
da belirtildiği gibi, dış pazarlarda madencilik sektörü
ürünlenne olan talebin artmaya devam edeceği ve
buna bağlı olarak sektör üretim miktarının da
arttacağı tahmin edilmektedir. Aynca, iç pazarlarda
artan rekabet gücüne bağlı olarak oluşan yüksek
talebin 1995 yılında da süreceği beklenmektedir
(DPT, 1995).
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Çizelge 1. Madencilik sektörünün ülke ekonomisindeki yeri (DPT 1990-1994, HDTM 1990-1994,
TÜSİAD 1994-1995)

3- MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRME
Ülkemizde,
madencilik
sektöründeki
üretim
çalışmalarının yaklaşık olarak %90'nını kamu
kuruluşlan gerçekleştirmektedir. Diğer bir ifadeyle,
madencilik sektöründe üretim devlet eliyle
yapılmaktadır.
Bilindiği
üzere,
Türkiye'de
sanayileşme ve madencilik çalışmaları KİT'ler
öncülüğünde başlamış ve gelişmiştir.
Özellikle madencilik sektöründe, çok geniş
kapsamlı ve uzun dönemli yatırımların yapılmasının
gerekliliğinden
dolayı
bu
öncülük
ülke
madenciliğimizin gelişmesinde çok etkili olmuştur.
Bu öncülük, bütün KİT'lerde olduğu gibi madencilik
sektöründe de özel sektörü geliştirme yönünde
olmuştur. Fakat, sözkonusu bu KİT'lerin ekonomik
faaliyetlerinin ana hedefinin ülke ekonomisi içinde
gelir yaratmak olmasına karşın, son yıllarda
borçlanan, zarar eden hiçbir katma değer
kazandırmayan kuruluşlar haline dönüşmüşlerdir. Bu
nedenlerden dolayı da, ülkemizde KİT'lerin
özelleştirilerek tekrar ekonomiye kazandırılması
gündeme gelmiş ve son yıllarda ülkemizde en çok
üzerinde durulan konu KİT'lerin özelleştirilmesi
olmuştur
Özelleştirmenin gerçek tanımının, bir kamu
işletmesinin mülkiyetinin ve yönetiminin özel
girişimcilik insiyatifine devredilmesi olduğu herkes
tarafından bilinmektedir. Tabii ki sözkonusu
özelleştirilecek KİT'lerin arasında madencilik
sektöründe yer alan KİT (Eubank, TDÇİ, TKİ, TTK,
KBİ, ÇİNKUR, Konya Krom Magnezit ve

KÜMAŞ)'ler de bulunmaktadır.
Bu bölümde, özelleştirilmesi düşünülen kamu
madencilik kuruluşlarının ekonomik veriler içinde
konumlarım
belirleyebilmek
ve
özelleştirme
gerekliliğini ortaya çıkarabilmek için, madencilik
sektörü istihdam durumu ve 500 büyük sanayi
kuruluşu içerisine giren ve özelleştirilmesi düşünülen
madencilik kamu kuruluşlarının ekonomik özellikleri
açıklanmaktadır.
3.1. Madencilik Sektöründeki İstihdam Durumu
Maden kayanaklannın insan ve toplum yaşamındaki
vazgeçilmez önemini kavrayan ülkeler, bir yandan,
bilinen doğal kaynaklarım en iyi bir şekilde
değerlendirme yoluna giderken, diğer bir yandan,
bilinmeyen doğal kaynaklarının açığa çıkarılması için
yoğun bir çabanın içine girmişlerdir. Gelişmiş sanayi
ülkelerinin bir çoğunda madencilik sektörü,
ekonomik kalkınmayı başlatan bir öncü sektör görevi
üstlenmiştir. Sanayileşmiş ülkelerin milli gelirinde,
madencilik sektörünün payı %10-15 gibi bir oranda
olmasına karşın ülkemizde ise, %l-2 oranında
bulunmaktadır. Bu değerin bu kadar düşük olması
oldukça düşündürücüdür.
Bilindiği üzere, ülkemizin dünyada söz sahibi
olduğu bor, krom ve trona gibi birçok doğal kaynağı
bulunmasına rağmen, maden potansiyelimizle
bağdaşır bir ölçüde yararlanamayışımızm bir çok
nedeni bulunmaktadır. Bunlardan en önemlilerden
biri hiç kuşkusuz ki, yetişmiş, insangücümüzü etkin
bir şekilde kullanamayışımızdır.
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Türkiye'deki madencilik sektörüne ait son
yıllardaki istatistiki bilgilere bakıldığında, yıllık
çalışanlar ortlamasında çok büyük bir değişme
göstermesede, ufak bir düşme olmuştur. Ancak özel
ve kamu kesininde çalışan sayılarına göre satış hasılatı
Ye katma değer oranlarına bakıldığında özel kesimin
kamu kesimine göre ülke açısından daha verimli
okluğu ve ülkeye sağladığı katma değerin daha
yüksek olduğu görülmektedir. Aşağıda Çizelge 2'de,
maden birimlerine ve 1990 yıh verilerine göre;
istihdam durumu, çalışanlara yapılan ödemeler ve kişi
başına düşen satış hasılatı ve karma değeri verilmiştir.
Genel maden birimlerine baktığımızda (Çizelge 2),
kömür madenciliğinde çalışanların sayısının, ham
petrol ve doğal gaz biriminde çalışanlara göre,

yaklaşık olarak 50 katı olmasına rağmen, yarattıkları
yıllık katma değerlere baktığımızda, ham petrol ve
doğal gaz biriminin yarattığı katma değerinin
neredeyse, kömür madenciliğine yakın bir değere
ulaşmış olduğu söylenebilir.
Genel olarak madencilik sektörü değerlerine
baktığımızda, sırasıyla özel madencilik sektörünün
çalışan basma düşen satış hasılatı 77x106 TL, katma
değeri 64x10* TL olmasına karşın, kamu sektörünün
satış hasılatı 60x106 TL ve katma değeri 51x10* TL
olduğu görülmektedir. Aynca, 1990 yıh verilerine
göre, kamu ve özel madencilik sektöründe çalışanlar
basma düşen; ödemelerin, satış hasılatlarının ve
katma değerlerin grafiksel gösterimi Şekil l'de
verilmektedir.

Çizelge 2. Maden birimlerine ve 1990 yılı verilerine göre istihdam durumu, çalışanlara yapılan ödemeler, kişi
basma düşen satış hasılatı ve katma değer (DİE, 1990)
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Şekil 2. Çalışan basma düşen ödemelerin, satış
hasılatının ve katma değerin grafiksel gösterimi (1990
yılı verilerine göre)
•

Çalışanlar ortalaması degerieri xlO 3 TL alınacaktır

•

Ödemeler, satış hasılatı ve katma değer İO'TL alınacaktır.

olarak %7 civarındadır. Belirtilen bu rakamlar,
madencilik kamu sektöründe gereğinden çok üretim
dışı personel barındırdığım göstermektedir.
Türkiye'de ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içinde
bulunan madencilik sektörü kamu ve özel
kuruluşların; üretimden satışlarının, öz semayelerinin,
net aktiflerinin, bilanço karlarının, brüt katma
değerlerinin,
satış hasılatlarının, net katma
değerlerinin istihdam değerlerine oranlan aşağıda
Çizelge 3'de verilmektedir. Aynca bu çizelgede,
madencilik sektörünün kar eden kuruluşlarının ve
toplam sektörlerin değerleri de açıklanmaktadır.
Burada, ilk 500 kuruluş içine giren madencilik kamu
kuruluşlannın
üretim
değerlerinin
istihdam
değerlerine oranına baktığımızda, daha önce de
belırttildıği gibi, madencilik özel sektörünün ülke
ekonomisine daha çok katkısı olduğu açıkça
görülmektedir.
3.2. Sanayi Kuruluştan içinde Özelleştirilecek
Madencilik Kamu Kuruluşlannın Yeri

Bunun sonucu olarak genelde kamu kesiminin
elinde olan maden birimlerinin beklenenin çok altında
verimlerle çalıştığı ve ülke için büyük büyük bir katkı
oluşturmak yerine bir problem olduğu, çoğunun zarar
eden kuruluşlar haline geldiğini söyleyebiliriz. Aynca,
kamu sektörünün zarar eden kuruluşlar haline
gelmesindeki en büyük nedenlerden biriside idan
kadroların gereksinimin çok üstünde ınsangücu
banndırmasıdır Şişirilmiş idari ve diğer kadrolara
ödenen ücretler kamu sektörünün yıpranmasında çok
büyük pay sahibidir. Çizelgedeki değerlerden de
görüleceği üzere, toplam madencilik kamu
sektöründe idari ve diğer işlerde çalışanlann, tüm
çalışanlara oram yaklaşık olarak %16 civannda
olmaktadır. Oysa, özel sektörtör de bu oran yaklaşık

Son yıllarda ülkemizde, madencilik kamu
kuruluşlannın da yer aldığı tüm kamu kuruluşlannın
özelleştirilmesi
gündeme
gelmiş
ve
birçok
özelleştirme şekli veya yöntemi açıklanarak,
uygulama çalışmalan başlatılmıştır.
Gerçekte,
ülkemizde yapılacak olan özelleştirme işlemleri için,
Türkiye'nin kendine özgü koşullannın, mevcut
KİT'lenn faaliyette bulunduğu alanların ulusal ve
uluslararası ekonomideki sektörler içindeki öneminin,
ürettikleri mal ve hizmetlerin niteliklerinin çok iyi bir
şekilde belirlenmesi gerekmektedir.

Çizelge 3. Türkiye'de 500 büyük sanayi kuruluşu içindeki madencilik sektörü
kuruluşlannın istihdam değerlerine göre yeri (İSO, 1994)

kamu ve özel

İşyeri
Sayısı

P

ÜS/P

ÖS/P

NA/P

BK/P

BKD/P

SH/P

NKD/P

Adet

10'TL

10* TL

10'TL

10'TL

İO'TL

10'TL

İO'TL

19

44 564
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-25

350

-101

177

325

137

14

41836

297

-43

339

-110

172

299

134

5

2 728

733

257

513

73

264

770

183

11

15 395

570

128

439

151

378

577

328

Kamu

6

12 667

534

117

440

170

403

537

362

Özel

5

2 728

740

179

431

61

263

761

171

422

451 238

1341

217

1053

141

484

1695
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20

178 712

1040

183

1 127

61

474

1436

255

402

272 526

1539

239

1004

193

491

1865

360

Sekttr

Madencilik
Kamu
Özel
Kar Edenler

Toplam Sektörler
Kamu
Özel

Not: Tüm verilerde 1993 yılı değerleri alınmıştır
P
. Ücretle çalışanların ortalaması
ÔS
BK
- Bilanço kan (Vergi öncesi)
NA
BKD
• Bıllt katma değer
SU
OS
liretimden salılar
NKD

Ö? sermaye, (1993 vılı kan hanç)
. Net aktifler
Satış hasılatı
Net katına değer
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Tabii ki, aynı koşullar ve özellikle uluslararası
ekonomik değişimler madencilik sektörü için de
geçerlidir. Bilindiği üzere, ekonomik çalışmaların ana
hedefi gelir yaratmak olup, elde edilen gelir ise,
çalışanlara ücret, maaş, tasarrafcuya faiz ve
girişimcinin sermayesine kar olarak geçer. Bunun
dışında, ekonomi içinde yer alan bu çalışmaların diğer
bîr kazandınmı da yarattıkları katma değer
olmaktadır. Daha öncede belirtiğimiz KİT'lerin
1986'lara kadar kar eden kuruluşlar olmalarına
rağmen, söz konusu bu yıldan günümüze kadar ise,
sürekli gerileme gösteren ve zarar eden kuruluşlar
konumuna gelmişlerdir. Bu düşüşlerin en önemli
nedeni, büyük ölçüde finans maliyetleri ile ücret
artışlarından kaynaklanmasıdır.
Genel sanayi kuruluşları arasında istanbul Sanayi
Odası (İSO) tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500
Büyük Sanayi Kuruluşu"na ait ekonomik ve mali
verilerinden yararlanarak belirlediğimiz ilk 500 büyük
sanayi kuruluşu arasına giren madencilik kamu
kuruluşları aşağıda Çizelge 4'de verilmiştir. Bu
çizelgede sadece ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içine
girebilen madencilik kamu kuruluşları verilmiştir.
Ayrıca,
maden
kamu
kuruluşları
yarımda,
madencilikle ilgili olan; demir çelik işletmeleri,
alüminyum işletmesi ve boraks işletmeleri değerleri
de verilmiştir. Burada da görülmektedir ki,
madencilikle ilgili olarak belirlenen 22 kamu
kuruluşundan, 13'ü yıllık bilanço kan değeri itibariyle
zarar etmektedir. Ayrıca, söz konusu aynı
kuruluşların öz sermaye değerlerinin de eksi değerde
olduğu görülmektedir.
Daha önce de belirtildiği gibi Madencilik sektörü,
GSMH içinde yaklaşık olarak %1-1.5 arasında bir
değer almaktadır. Çizelge 5'de de ülkemizdeki 500
büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan madencilik
sektörünün
konumu
ayrıntılı
bir
şekilde
açıklanmaktadır. Toplam madencilik sektörünü 500
büyük sanayi kuruluşu arasında inceleyecek olursak,
Çizelge 5'den de görüleceği üzere, satış hasılatlarının
%1.70'ı bu sektör tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu
satış hasılatı değerinin; %3.92'si kamu ve %0.39
özel madencilik kuruluştan tarafından elde edilmiştir.
Milli gelir anlamında kar değerinde ise, 1993 yılı
verilerine göre KİT olan madencilik kamu
kuruluşlannın ekonomik olarak hiçbir katkısı
olmayıp,
değer
olarakta 4.7xl0 12 TL zarar
göstermektedir. Net katma değer açısından ise,
madencilik sektörünün payı sadece %4 olmaktadır.
Buradaki bu yüzdesel değerler, tüm sanayi sektörleri
içindeki, kamu ve özel madencilik sektörünün
paylarını göstermeklerdir.
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4. İRDELEME ve SONUÇ
Şu anda, ülkemiz madencilik sektörünün olması
gereken seviyelerde olduğunu söylemek mümkün
değildir. Dünya ülkelerinde ekonomik açıdan
madenciliğin önemli bir pay aldığım ve o ülkenin
GSMH'daki paylarının önemli bir yer tuttuğunu ve
bu önemin giderek arttmakta olduğunu görmekteyiz.
Buna karşın ülkemizde madencilik sektörünün
GSMH'daki payı düşük bir orandadır. Bilindiği
üzere, DPT'nin 1995 yılı tahminlerine göre,
madencilik sektörünün GSMH'daki payı %1'ler
seviyesinde kalmaktadır. Bu olumsuzluğun, ülkemiz
açısından, gerekli tedbirlerin alınarak giderilmesi
zorunludur. Bu tedbirlerin sağlıklı bir şekilde
alınabilmesi için, gelişen günümüz koşullarında
madencilik politikasının doğru ve gerçekçi verilere
dayandırılarak saptanması şarttır. Öncelikle, diğer
sektörlerde olduğu gibi, madencilik sektörüne siyasal
tercih açısından gerekli önem verilmelidir. Buna
ilaveten, mali yönden yeterli ölçüde yatınm ve teşvik
tedbirleri uygulanmalı ve en azından 1991 yılındaki
seviyenin üstüne çıkartılmalıdır
Bilindiği üzere, madencilik sektörü kendini uzun
vadede amorti edebilen ve kara geçmesi için yatırım
süreci uzun olan bir endüstri dalıdır Bu nedenle, söz
konusu bu sektörün, uzun vadeli ve düşük faizli
kredilerle desteklenmesi sektörün gereği olarak
zorunlu olmaktadır Ayrıca, vergi ve istisna yönünden
de gerekli teşviklerin bu sektöre tanınması, diğer
sektörlerde olduğu gibi şarttır. Özellikle, entegre
olacağımız Avrupa ülkeleriyle rekabet edebilmemiz
için, bu tedbir ve teşviklerin zaten zayıf durumda olan
madencilik sektörüne de tanınması zorunlu hale
gelmiştir.
Ülkemizde madencilik sektörü, devlet sektörü
ağırlıklı olmak üzere, kamu ve özel sektörler
taraflndan yürütülmektedir Her iki sektörde,
günümüzün gelişen ekonomik ve sosyal şartlarına
bağlı olarak kendilerine çeki düzen vermelidir.
Özellikle, ülkemize getireceği yararlar yönünden
konu incelenerek, bu sektördeki kamu ve özel sektör
tercihi yapılmalıdır. Özelleştirme kapsamında
yapılacak
çalışmalarda,
tüm
madenlerin
özelleştirilmesi ve özel sektör tarafından pazarlanması
yerine stratejik ve ekonomik yönden ülke yaranna
olan madenlerin kamu sektörünce üretilmesinde ve
pazarlanmasında yarar görülüyorsa, bu kuruluşların
reorganızyasyonu yapılmak suretiyle ve özel sektör
zihniyetiyle işletilmelerine devam edilmelidir. Ancak,
siyasal tercih olarak özelleştirilmesi söz konusu
olacaksa en azından, üretilen bu stratejik özelliğe
sahip bu madenlerin devlet eliyle pazarlanması ve
koordine edilmesi zorunlu tutulmalıdır Bu konu,

üniversitelerinde katılımıyla, partiler
komisyonda araştırılarak, izlenecek
politikası saptanmalıdır.

İdari-Mali ve Teknik Yönden İncelenmesi, D.E.Ü.
Müh. Fak Maden Müh. Böl. Araştırma Raporu,
D.E.Ü Vakfi Yayını, Ocak, İzmir.
.., 1995. 1995 Yılına Girerken Türk Ekonomisi,
Türk Sanayicileri ve tşadamalan Derneği
(TÜSİAD) Yayını, Ocak, İstanbul.

üstü bir
madencilik
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