TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI
MADENC K SEKTÖRÜ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER RAPORU
Ulusal Madencilik Politikas

n Geli tirilmesine Yönelik Temel lkelerimiz

* Her tür ekonomik faaliyette oldu u gibi madencilik faaliyetlerinde de amaç, insan n refah
ve mutlulu udur. nsan onuruna ve eme ine sayg , madencilik faaliyetlerinin planlama ve
uygulanmas nda hareket noktas olmal r. Kamu yarar öncelikli olarak göz önünde
tutulmal r.
* Madencilik sektörünün geli tirilmesine yönelik olu turulacak tüm amaç ve hedefler ile
uygulamalar, her eyden önce bilimsel ve teknik temeller üzerinde geli tirilmeli, bilimsel bilgi
ile desteklenmeyen söylem ya da tasar lardan uzak durulmal

r.

* Madencilik sektörünün tüm alt sektörlerinde üretim artt lmal
üretimin hedefi d sat m de il, ülke sanayi sektörleri olmal

r. Ancak, söz konusu

r. Madencilik sektörünün ülke

kalk nmas ndaki kritik önemi, fazla miktarlarda üretilip yurt d na sat larak döviz elde
edilmesinde de il, ancak, yerli sanayiye dü ük maliyette ve kaliteli girdi sa lamas ndad r. Bu
çerçevede, madencilik sektörünün planlanmas nda ülke sanayi sektörleri ile entegrasyon ön
planda tutulmal r.
* Ülkemizin ihtiyac olan enerjinin, yerli maden kaynaklar

zdan kar lanmas öncelikli hedef

olmal r. Sanayinin ihtiyac olan ucuz enerji üretiminin sa lanmas ve bu enerjinin sürekli ve
güvenilir olmas bak

ndan, yerli maden kaynaklar

n kullan lmas kaç lmaz bir

gerekliliktir. Elektrik enerjisi arz - talep dengesinin sorunsuz sürdürülebilmesi için, ulusal
maden kaynaklar

za öncelik veren, ak lc bir enerji politikas zaman kaybedilmeden

olu turulmal r.
* Maden aramalar uzun y llard r ihmal edilmi tir. Aramalarla ilgili etkin yasal ve yönetsel
yap lar n h zla tesisi ve ça da

teknolojilerin kullan ld

arama faaliyetlerinin, kamu

denetiminde ve mutlaka rasyonel bir stratejik plan çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.
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3213 say

Maden Kanunu ile i levsiz hale getirilen MTA geçmi birikimi de göz önüne

al narak yeniden yap land lmal

r.

* Madencilik sektöründe aramadan uç ürüne kadar her a amada ileri teknoloji kullan
amaçlanmal r. Üretim ve kaynak performans

n iyile tirilmesine ve yeni ürünlerin elde

edilmesine yönelik olarak yeni geli en teknolojilerin kullan
katk

bak

, bu sektörün ülke kalk nmas na

ndan kritik önemdedir. Bu nedenle sektörde yüksek teknoloji kullan

ve

üretilmesine yönelik ara rma - geli tirme çal malar na öncelik verilmelidir. ileri üretim
teknolojilerinin geli tirilmesi ve kullan
ürünlerinin temini bak

, daha temiz ve daha etkin madencilik süreç ve

ndan önko uldur.

* Geli mi teknoloji kullan

ve madencilik teknolojilerinin geli tirilmesi, sektöre önemli

katk lar yapacak yeni f rsatlar yaratacakt r. Bu çerçevede söz konusu teknolojilere uyum
sa layacak ve bunlar kullanabilecek iyi e itilmi i gücü istihdam n süratle artt lmas ,
genel verimlili in art

bak

ndan son derece önemlidir. Madencilik faaliyetinin her

amas nda, en az bir maden mühendisinin varl

zorunlu olmal r. E itim ve ö retim

konusunun yeniden ele al nmas ve sektörün gereksinim ve beklentilerine cevap vermesi
gerekmektedir.
* Ülke madencilik sektörünün en önemli darbo azlar ndan biri, gerek kamu gerekse özel
kurulu lardaki yönetsel yap lar n verimsizli idir. Bu yap lar n verimlili ine yönelik çal malar,
madencilik sektörünün geli imi bak

ndan son derece önemlidir. Söz konusu yap larda

hesap verilebilirlik ve effafl k mutlaka sa lanmal

r.

* Sektörde pazar ara rmas kavram geli memi tir. Bu konunun kapsaml bir çerçevede
yeniden ele al nmas , gerek mevcut gerekse geli en pazarlar n yak ndan takip edilerek
de

ikliklere uygun stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir.

* Çevre faktörü gözard edilerek madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi, içinde bulundu umuz
yüzy lda mümkün de ildir. Madencili in çevreye etkilerini yads mak mümkün de ildir. Ancak,
madencilik sektöründe, çevre dostu teknoloji ve yöntemlerin kullan lmas , madencilik
süreçlerinde ya da sonras nda çevrenin korunmas na ya da yenilenmesine yönelik önlemlerin
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al nmas , sektörün geli imini engellemeyecek, aksine genel anlamda sektörün geli imine
yönelik katk
*

yapacakt r.

Madencilik

sektöründe,

kamuoyu

do ru

bilgilendirilmelidir.

stihdam

yaratan,

sanayile menin ana girdisini sa layan ve katma de er üreten bir sektör oldu u topluma
anlat lmal r.
* Madencilik sektörüne ili kin al nacak kararlara ilgili yöre halk n kat

sa lanmal r.

* Toplumsal, ekonomik ve çevresel bak mdan sürdürülebilir bir madencilik sektörünün
geli imi; devlet, sektörde faaliyet gösteren kurum ve kurulu lar ile demokratik kitle örgütleri
ve sivil toplum örgütlerinin yap

i birli i ile mümkündür. Söz konusu taraflar n do rudan

kat mlar olmaks n haz rlanacak herhangi bir sektör plan n ya da plan uygulamas n
ba ar olmas mümkün görülmemektedir.
MADENC K SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNER LER
MADENC

Z

D ER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELL KLER,

- Üretildi inde yerine konulamayan tükenen varl klard r.
- Her a amas çok risklidir.
- Yat

n geri dönü süreci uzundur.

- Yer seçim ans yoktur, bulundu u yerde i letilmesi zorunludur.
- stihdam ve katma de er yaratan emek yo un bir sektördür.
- Çevreye etkisi önlenebilen veya kontrol edilebilen bir sektördür.
- Genellikle k rsal kesimlerde yap ld ndan göçü önler.
- Madencilik yap lan bölgeler daha h zl kalk r.
- Ekonomik kalk nma için madenlerin i letilmesi gereklidir.
- Krizlerden en çok etkilenen sektörlerden birisidir.
- Madencilik faaliyetleri durduruldu unda yeniden üretime al nmas büyük maliyetlere neden
olmaktad r.
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MÜHEND

N ÖNEM VE E

SORUN: Mühendise gereken önem verilmemektedir.
ÇÖZÜM : Madenlerin aranmas , bulunmas , rezerv hesaplar , üretimi, tetkik ve analizleri ile
teknolojik özellikleri bütünüyle mühendislik i idir. Bu faaliyetlerde mutlaka yeterli say da
mühendis yer almal

r.

SORUN: Maden Mühendisli i E itimi istenilen düzeyde de ildir.
AÇIKLAMA: Geli mi ülkelerde maden mühendisli i bölümlerine ülkenin ihtiyaç durumu
dikkate al narak ö renci al nmaktad r.Ülkemizde halen ö renci alan 17 gündüz ve 5 gece
bölümü ile yeni kurulmu henüz ö renci almayan bölümler de bulunmaktad r.Her y l yakla k
1200 civar nda maden mühendisi mezun olmaktad r.
ÇÖZÜM : Nitelikli maden mühendisi yeti tirilmesi amac yla yeniden planlama yap lmal r.
Üniversitelerin ö retim kadrosu ve altyap eksiklikleri giderilmelidir.
KANUNU
SORUN: Yürürlükte bulunan 4857 Say
rl kl

Kanunu; 50 den az i çi çal

olarak bu durumdad r) i yerlerinde i

kazalar

ran (sektörümüz

n önlenmesinde yetersiz

kalmaktad r.
AÇIKLAMA : 4857 Say
çi çal

rd klar i

Kanununun 81. maddesine göre i verenler,devaml olarak en az elli
yerlerinde al nmas gereken i

sa

ve güvenli i önlemlerinin

belirlenmesi ve uygulanmas n izlenmesi, i kazas ve meslek hastal klar n önlenmesi,
çilerin ilk yard m ve tedavi ile koruyucu sa k ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi
amac yla, i yerindeki i çi say , i yerinin niteli i ve i in tehlike s f ve derecesine göre;
- yeri sa k ve güvenlik birimi olu turmakla,
- Bir veya birden fazla i yeri hekimi ile gere inde di er sa k personelini görevlendirmekle,
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- Sanayiden say lan i lerde i güvenli i uzman olan bir veya birden fazla mühendis veya
teknik eleman görevlendirmekle, yükümlüdürler.
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl nca 15 A ustos 2009 tarih ve 27320 say
Gazete’de yay nlanan”

Resmi

yeri sa k ve güvenlik birimleri ile ortak sa k ve güvenlik birimleri

hakk nda yönetmelik”te de bu konu;
yeri sa k ve güvenlik biriminin olu turulmas veya i yeri d nda kurulu ortak sa k ve
güvenlik birimlerinden hizmet al nmas ile i yeri hekimi ve gere inde di er personelin
görevlendirilmesi bak

ndan devaml olarak en az 50 i çi çal

lan i yerlerini,

güvenli i uzman mühendis veya teknik eleman n görevlendirilmesi bak
say lan i lerin yap ld

ve devaml olarak en az 50 i çi çal

ndan sanayiden

lan i yerlerini” eklinde

lenmi tir.
Ülkemizdeki i yerlerinin % 98‘inin 50‘den az i çi çal
az i çi çal

ran i yerlerinde çal

, i kazalar

rd , tüm çal anlar n % 70‘inin 50‘den

n % 63‘ünün de 50‘den az i çi çal

yerlerinde meydana geldi i bizzat Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

ran

n istatistiklerinde

belirtilmektedir.
Ülkemizdeki kazalar n büyük ço unlu u küçük ve orta büyüklükteki i letmelerde meydana
gelmektedir. Yönetmelikte i sa

ve güvenli i hizmeti al nabilmesinin s

ve sürekli i ler olarak belirlenmi tir. 50 ki iden az i çinin çal
çal anlar n i sa

50 ki iden fazla

i yerleri ve mevsimlik i lerde

ve güvenli i hizmeti alabilme haklar ise yok say lm

r.

ÇÖZÜM : kar lacak mevzuatlar ile madencilik sektörü de dâhil olmak üzere, “çok tehlikeli
grup” kapsam nda de erlendirilen bütün i yerlerinde i çi say na bak lmaks n, i sa
güvenli i kurullar

n olu turulmas

yeri hekimi,

güvenli i Uzman ve mühendis çal

ve
rma

zorunlulu u mutlaka sa lanmal r.
SORUN: Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl
denetlenecek i yeri say

ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ,

ve mevcut denetim eleman say

denetimleri yeterince yapamamaktad r.
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dikkate al nd nda gerekli

ÇÖZÜM : Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

n denetim kadrolar n say

artt lmal , denetlemenin hedefine ula abilmesi için i letmelerde çal

mutlaka

deneyimli maden

mühendisleriyle güçlendirilmeli, bunlar n yan na yeni elemanlar kat larak deneyimlerin
aktar lmas sa lanmal

r.

Madenler, Anayasan n 168’inci maddesine göre, devletin hüküm ve tasarrufu alt nda olup,
kontrolü de yine devlet taraf ndan yap lmaktad r.

Yasa ile, Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanl

Maden

n madencilikten sorumlu birimi olan

“madencilik faaliyetlerinin i güvenli i ve i çi sa

leri Genel Müdürlü üne

ilkelerine uygun yürütülmesini takip

etme" görevi de verilmi tir. Bu kurulu , uzmanl k gerektiren SG denetimi konusunda eleman
yoklu u nedeniyle görevini yapamamaktad r. Maden leri Genel Müdürlü ü arama, i letme
ruhsat dahil 44 bin ruhsat 250 civar nda teknik elemanla denetlemek zorunda kalmaktad r.
Bunun fiziken mümkün olmad

bilinmektedir. Bu denetimler hiç yap lamamakta ya da eksik

yap lmaktad r. Dolay yla Maden leri Genel Müdürlü ü bu gerekçe nedeniyle hem nitelik
hem nicelik olarak, ba ta maden mühendisleri olmak üzere di er mühendislerle kadrosunu
güçlendirmek durumundad r.
Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl

n denetlemedeki

yetki s rlar aç kça belirlenmelidir.
SORUN: Çal ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl

taraf ndan ç kar lan yeni

Kanunu ve ilgili

yönetmelikleri, madencilik sektöründe etkin denetlemenin yap labilmesi bak

ndan

yetersizdir.
AÇIKLAMA: Madencilik sektörü, do as gere i özellik arz eden ve bu nedenle bilgi, deneyim,
uzmanl k ve sürekli denetim gerektiren dünyan n en zor ve riskli i koludur. Maden kazalar
incelendi inde olay n; teknik, sosyal, ekonomik, e itim, planlama ve denetim sorunlar gibi
pek çok nedeni oldu u görülmektedir.
kazalar n önlenebilmesi için yasal mevzuatlarda yap lacak düzenlemelerle i yerlerindeki
denetim mekanizmalar n güçlendirilmesi gerekmektedir.Ancak , son olarak Çal ma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl nca 15 A ustos 2009 tarihinde Resmi Gazete‘de yay mlananan

6

yeri Sa k ve Güvenlik Birimleri le Ortak Sa k ve Güvenlik Birimleri Hakk nda
Yönetmelik"te daha önce iptal edilen yönetmelik için verilen yarg kararlar ve toplum
beklentileri yok say larak hareket edilmi tir ve Yönetmelikle
piyasala

Güvenli i Uzmanl

lm ve ticarile tirilmi , Meslek Odalar n görü leri ise dikkate al nmam

ile e itimi
r.

Türkiye i kazalar nda dünyada üçüncü, Avrupa‘da birinci s rada yer almaktad r. Özel maden
letmelerinde, i çi sa

ve i

güvenli i önlemleri genellikle maliyet unsuru olarak

görülmektedir. Maden kazalar son y llarda belirgin olarak artmaktad r. Odam z kay tlar na
göre, 2008 y nda 43 maden çal an i kazas sonucu ya am
92‘ye ç km

r. 2010 y

yitirmi ken, 2009 y nda bu

n ilk 2 ay nda ise 21 olmu tur. Ancak bu say n daha yüksek

oldu u tahmin edilmekte ve hayat

kaybedenler içerisinde maden mühendisleri de

bulunmaktad r. Özellikle yeralt kömür madencili i, i çi say

ba na dü en kaza ve ölüm

ralamas nda bütün sektörlerin ba nda yer almaktad r. Bu nedenle, madencilik sektörü
daha yak ndan izlenmeli, de erlendirilmeli ve kaza önleme çal malar na daha fazla a rl k
verilmelidir.
ÇÖZÜM:

kazalar n çok önemli bir k sm önlenebilir ve geli mi ülkeler bunu ba arm

Ancak ne yaz k ki ülkemizde hâlâ kazalar “kader” olarak görülmektedir. Bunu de
yolu ilgili taraflar n kat

yla denetim mekanizmalar

r.

tirmenin

olu turacak mevzuatlar n ç kar lmas ,

kar lacak mevzuatlarda yapt m hükümlerinin konulmas , bunlar n uygulanmas ndan ve
itimden geçmektedir. Söz konusu mevzuat, gözden geçirilerek madencilik sektörünün
özellik arz eden sorunlar da göz önüne al narak yeniden düzenlenmelidir. Kazalara neden
olan

etmenler belirlenerek, ç kar lacak

risk haritas

kapsam nda

tüm taraflarca

de erlendirilip, al nacak önlemler belirlenmelidir.
MADEN ARAMA
SORUN :Maden aramalar uzun y llard r ihmal edilmi tir. Ülkemizdeki madenler yeterince
aranmam

r.

AÇIKLAMA:Türkiye Cumhuriyetinin ça da

uygarl

yakalayabilmesi için belirlenen

hedeflerden birinin de sanayile mek oldu u bilinciyle 1930’lardan sonra ç kar lan kanunlarla
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hukuki olarak alt çal malar tamamlanm , 2804 ve 2805 say

yasalarla 1935 y nda MTA

Genel Müdürlü ü ve Etibank kurulmu ,h zl bir ekilde ülkenin maden potansiyelinin ortaya
kar lmas için çal malara ba lan lm

r.1985 y na kadar jeolojik yap , tektonizma,mineral

olu umlar ve rezerv tespitleri yönünden önemli sonuçlara ula lm

r.1985 y nda ç kar lan

3213 say yasa ile MTA herhangi bir irkete e it görülmü , yetkilerine s
arama özel sektör taraf ndan yap lmal r anlay

rlamalar getirilerek

benimsenmi tir.Ancak 1990’lar n sonuna

gelindi inde ülkede yeterli düzeyde maden aranmad ,ciddi bir bo lu un ortaya ç kt
görülmü tür.Bu süreç içerisinde MTA’ya istenen düzeyde yeni eleman al nmam , malzeme
ve ekipman yönünden ciddi erozyona u ram

r.

ÇÖZÜM: MTA personel, malzeme ve ekipman yönünden ele al nmal ,teknik ve teknolojik
yönden günün gereklerine göre teçhiz edilerek ülkenin bugün ihtiyaç duydu u, gelecekte
duyaca

hammaddelerin

aranmas na

zaman

geçirilmeden

ba lan lmal r.Geli en

teknolojiler nedeniyle tenörlerin (%)’leri oldukça dü mü tür.Geçmi te % 4-5 tenörlü bak rlar
letilebilirken bu oran günümüzde% 0.4’lere kadar dü mü tür.Bu gerçekler
kaynaklar

yeniden

belirlenmeli

ve

aranmal r.Laboratuarlar

yenilenerek,

nda
cevher

analizlerinin, teknik ve teknolojik özelliklerin belirlenmesinin yurt d nda yapt lmas na son
verilmeli,uluslararas düzeyde akredite olmu sisteme kavu turulmal r.
MADEN KANUNU
SORUN :5177 Say

Kanunla De

ik 3213 Say

Maden Kanunu’nda de

iklik yap larak

baz madenlerin denetimini Özel darelere devredilmi tir. Söz konusu kurumda yeterli ve
deneyimli maden mühendisi ve di er teknik eleman bulunmad
gerekleri yerine getirilemedi i gibi bu durum

i

kazalar

için Maden Kanununun
n artmas na da neden

olabilecektir.
AÇIKLAMA: 5177 Say Kanunla De

ik 3213 Say Maden Kanununun I(a) Grubu Madenleri

ile lgili Uygulama Yönetmeli ine göre I(a) grubu

madenlerin, Maden Kanunu ile ilgili

gereklerin yerine getirilmesinin takibi Özel darelere b rak lm

r. Ayr ca, 2006 y ndan beri

Maden Kanununun 12. maddesindeki denetimler tüm madenleri kapsayacak ekilde l Özel
darelerine verilmi tir. Ancak ta rada Maden leri Genel Müdürlü ünün herhangi bir te kilat
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olmad

gibi, l Özel darelerinin de kadrolar ve yap lanmas bu i lerin yürütülebilmesi için

yeterli de ildir.
ÇÖZÜM:

Maden

leri Genel Müdürlü ü te kilat güçlendirilmeli ve ta ra te kilat

olu turulmal r. Özel darelerde mutlaka madencilik birimi kurulmal , bu birimler maden
mühendisleriyle güçlendirilmelidir.
SORUN: 5177 Say Kanunla De

ik 3213 Say

Maden Kanununun 31. maddesi, üretimde

daimi maden mühendisi bulundurulmas konusunda eksik kalmaktad r.
AÇIKLAMA: 5177 Say

Kanunla De

ik 3213 Say

Maden Kanununun 31. maddesinde

“maden üretimi bir maden mühendisinin nezaretinde yap r” hükmü yer almaktad r. Ayn
Kanunun Uygulama Yönetmeli inin 110.maddesinde maden mühendisinin daimi olarak
istihdam edilece i durumlar olarak;
- En az 30 i çi çal

ran i letmeler,

- En az on be i çi çal

ran yer alt yöntemiyle çal an i letmeler,

gösterilmi tir.
Yine ayn Kanunun Uygulama Yönetmeli inin 111. maddesinin b bendinde”..Teknik
nezaretçi,ruhsat sahas ndaki faaliyet ve üretimleri on be

günde en az bir defa

denetlemek,tespitlerini

defterine

ve

önerilerini

teknik

nezaretçi

not

etmek

zorundad r..”denilmektedir.
Uygulama Yönetmeli inin her iki maddesinde de mühendisin bulunmas
ba lanm

ko ullara

r.

ÇÖZÜM : Maden Kanununun 31. maddesi maden mühendisinin daimi istihdam

zorunlu

lacak ekilde yeniden düzenlenmelidir. Düzenlemede maden mühendisi olmadan oca n
letmeye al namayaca ,üretim yap lamayaca

ve vardiyal çal lan yerlerde her vardiyada

maden mühendisi bulundurma zorunlulu u yer almal r.
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4857 Say

Kanununun 81. maddesi dikkate al nd nda 50’ den fazla ç.al an n bulundu u

yerlerinde

Güvenli i Uzman bulundurma zorunlulu u oldu undan, Teknik Nezaretçiye

4857 Say Kanununu ve Yönetmeliklerini uygulama zorunlulu u verilmemelidir.
SORUN: Teknik nezaretçi uygulamas nda; ayn zamanda i güvenli inden de sorumlu olan
mühendis ücretini, denetlemek durumunda oldu u i yeri sahibinden almakta olup, bu
durum mühendisin, i letme ile ilgili kararlar nda özgür davranmas
AÇIKLAMA : 5177 Say

Kanunla De

ik 3213 Say

engellemektedir.

Maden Kanunu Uygulama

Yönetmeli inin “Tan mlar” ile ilgili 4. maddesinde Teknik Nezaretçi”

letmelerdeki

faaliyetlerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan,Kanunun 29 uncu maddesi gere i
faaliyet bilgi formunun haz rlanmas ndan sorumlu ve yetkili maden mühendisi”olarak tarif
edilmi , yine ayn Yönetmeli in 111.maddesinin b bendinde”…Teknik nezaretçi,ruhsat
sahas ndaki faaliyet ve üretimleri on be günde en az bir defa denetlemek,tespitlerini ve
önerilerini teknik nezaretçi defterine not etmek zorundad r..” eklindeki ifade ile teknik
nezaretçinin görevi tarif edilmi tir.
Kanunda teknik nezaretçinin ücretinin ödenmesine yönelik herhangi bir hüküm yer
almam

r.Bu konu ile ilgili TBMM Ba kanl na kanun teklifi verilmi tir.

Söz konusu kanun teklifi rapor ekindedir. (Ek.1)
ÇÖZÜM : Ruhsat sahas ndaki uygulaman n projesine uygunlu unun kontrolü, eksikliklerin
belirlenerek önerilerin yap labilmesi, gerekti inde i in durdurulabilmesi ve bu ba lamda i
kazalar n önüne geçilebilmesi için teknik nezaretçinin özgürce karar vererek nezaret
görevini gere ince yerine getirebilmesine ba
sahibine ba

r. Bu nedenle teknik nezaretçinin ruhsat

olmadan ücretini olu turulacak direkt bir fondan almas için gerekli yasal

düzenlemeler acilen yap lmal r.
SORUN: Madencilik sektöründe te vikler yetersizdir.
AÇIKLAMA: Özellikle i kazalar

n önlenmesine yönelik olarak tedbirlerin al nabilmesi için

sektörün desteklenmesi gereklidir. Örne in; Bir yer alt kömür oca nda uzaktan kumanda
sisteminin kurulmas

n bedeli yakla k 50-60 bin dolar civar ndad r. Bunu küçük madencinin
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yapabilmesi mümkün de ildir. Bu nedenle yasalar n önerdi i önlemler al namamakta ya da
eksik al nmaktad r.
ÇÖZÜM: Madencilik sektörü ilk yat

çok fazla olan ve risk sermayesi yüksek bir sektördür.

Yat lan sermayenin geri dönü ü uzun y llar almaktad r. Ayr ca i güvenli i yat mlar çok
pahal ve zorunlu yat mlard r. Bu gerekçelerle, özellikle i güvenli i yat mlar nda sektör
te vik verilerek desteklenmelidir.
SORUN: Yeterince eleman al nmamas
Kurulu lar

ve yat m yap lmamas , Kamu Kurum ve

i levsiz hale getirmektedir.

ÇÖZÜM : MTA, TK , TTK, ET MADEN, BOREN, EÜA , TCK, DS gibi ara

ve üretici

madencilikle ilgili kamu kurumlar güçlendirilmelidir. Tecrübeli kadrolar n yeni kadrolara bilgi
aktar

sa lamak amac yla düzenli olarak maden mühendisi dahil teknik eleman istihdam

sa lanmal r.
ENERJ SORUNU VE YERL KAYNAKLARIMIZIN DE ERLEND

LMES

SORUN:Sanayimizin ana girdisi elektrik enerjisinin önemli hammaddelerinden biri olan
yerli kömür kaynaklar

n yeterince kullan lmamas , bunun yerine ithal kömür ve ithal

do al gaza dayal politikalar, enerji arz güvenli inden de öte ülke güvenli ini tehlikeye
dü ürmektedir.
AÇIKLAMA: Ülkemizde enerji üretiminin, % 48.5’i do al gaz,yakla k %8.5’i ithal kömürden
kar lanmaktad r. Tamamen yurtd na ba ml oldu umuz do al gaz n, 1985 y nda % 1 bile
olmayan pay n h zla yükselmesi, enerjide d a ba ml
enerji krizleri kar

artt rm , ülkemiz muhtemel

nda savunmas z konuma getirilmi tir.

Do algaz üreticisi ülkelerde bile görülmeyen bu oranlar süratle dü ürülmeli, öncelikle kömür
ve di er yerli kaynaklar n kullan

art larak, ülkemizin d a ba ml

muhtemel krizleri önleyecek ölçülere getirilmelidir.
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ç kabilecek

Ayr ca, linyitten elde edilen elektrik enerjisinin Kw/h’i ortalama 4-5 cent civar nda iken,
do algazdan elde edilen elektrik enerjisinin maliyetinin 8-12 cent aras nda de

ti i

bilinmektedir.
stihdam dikkate al nd nda,1000 megavat kurulu gücü olan do algaz santralinde 250 ki i
çal maktad r.Oysa 1000 megavat kurulu gücü olan kömürle çal an bir santralde kömür
oca ile birlikte 2500 ki i çal abilmektedir.
Enerji Piyasas Düzenleme Kuruluna u anda 5.320 megavatl k ithal kömüre dayal santral
kurulmas yla ilgili lisans ba vurusu bulunmakta olup, bunun 200 megavat na lisans
verilmi tir.
Ülkemiz 12 milyar ton linyit, 1.5 milyar ton ta kömürü rezervine sahiptir. u anda yerli
kaynaklara dayal 8.400 megavat kurulu güç ile yine teknik hesaplamalara göre 10.000
megavat daha kömüre dayal santral kurulabilecek kapasite vard r. Söz konusu yataklar n at l
bekletilerek elektrik üretiminde kullan lmamas ak lc de ildir. Af in-Elbistan, Tufanbeyli,
Saray ve Çank -Orta sahalar

n elektrik enerjisine yönelik olarak de erlendirilmesi büyük

önem arzetmektedir.
ÇÖZÜM: Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu, Enerji Piyasas Kanunu‘na dayanarak kamunun
enerji yat

yapmas na olanak tan nmamaktad r. Enerji bir kamu hizmetidir. Sürdürülebilir

kalk nman n ve arz güvenli inin sa lanmas için IMF ve Dünya Bankas ‘n n dayatmalar ile
enerji planlamas , yat

ve üretiminin kamu taraf ndan yap lmas n önündeki yasal

engeller ortadan kald lmal r. EÜA n ve di er kamu kurumlar

n elindeki linyit

havzalar ndaki kömürlerin yak t olarak kullan laca , üretim projeksiyonunda yer alan termik
santrallerinin yap

na, 4628 say

Elektrik Piyasas Kanununda da yer ald

üzere "özel

sektör yat mlar n yetersiz kalmas durumunda kamu kurulu lar n (EÜA ) yeni üretim
tesisi yat

yapmas " hükmünün i letilerek, kamu eliyle bir an önce ba lanmas

gerekmektedir.
Temiz kömür teknolojilerinin kullan

te vik edilmelidir. Is l de eri dü ük, kül, nem ve kükürt

de erleri yüksek olan kömürlerimizin iyile tirilmesi, dolay yla çevreye daha az zarar
vermesinin sa lanmas ve ithal kömürlerle rekabet ko ullar n olu turulmas amaçlar yla
temiz kömür teknolojilerinin kullan

yayg nla
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lmal r.

htiyac

z olan enerjinin yerli kaynaklardan kar lanmas öncelikli hedef olmal

r. Ülkemiz

önemli miktarda kömür rezervine sahiptir. Ülkemizde ucuz enerji üretiminin sa lanmas , bu
enerjinin sürekli ve güvenilir olmas bak

ndan yerli kaynaklar

bir gerekliliktir. Bu nedenle yerli kömür kullan

n kullan lmas kaç lmaz

na yönelik termik santral kurulmas ve

hidroelektrik santralar n artt lmas yoluna gidilmelidir.
ST HDAM VE GÖÇ
SORUN :Madencilik sektörüne gereken önemin verilmeyi i nedeniyle i sizlik ve göç sorunu
artm

r.

AÇIKLAMA: Büyük ölçekli maden üretimi, bir çok ülkenin ekonomik ve toplumsal
kalk nmas nda önemli bir rol oynamaktad r.

Madencilik, i sizlik ve yoksullu un yüksek

oldu u k rsal bölgelerde, gerek do rudan gerekse söz konusu faaliyetin yaratt
ekonomik faaliyetler sonucu binlerce ki iye istihdam olana

yan

sa lamaktad r. stihdam ile

yarat lan gelir, k rsalda üretilen mal ve hizmetlerin tüketilmesi bak

ndan da ya amsald r.

Ayr ca, k rsal bölgelerde ula m, su, e itim ve ileti im gibi ekonomik ve sosyal altyap n
sa lanmas na yönelik önemli katk

da bulunmaktad r.

ÇÖZÜM: Madencilik katma de er yaratan emek yo un bir sektördür.Bilimsel çal malara göre
1 maden i çisi yan nda 12 ki iyi daha istihdam etmektedir.Yani madende çal an her ki i
dolayl olarak 12 ki iye daha i imkan yaratmaktad r. Hem istihdam boyutuyla hem de arz
güvenli i boyutuyla yerli kaynaklara yönelinmesi gerekmektedir.
SORUN: Arama ve i letme a amas nda yap lan madencilik projeleri uygulanmamaktad r.
ÇÖZÜM : Madenlerin arama - i letme ve pazarlama a amalar nda .gerçeklere uygun
projelendirmeler ve mühendislik hesaplar yap lmal r.
Ruhsat talepleri için M GEM’ e verilen projeler iyi incelenmeli, kontrol edilmeli, gerçeklere
uygunlu u ara

lmal r.

Kabul edilen arama ve i letme projelerine uygun çal ma yap p yap lmad , cevher üretimi
yap p yap lmad

yetkililerce belli aral klarla mutlaka denetlenmelidir.
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Bir madenin i letmeye aç labilmesi için al nacak izinler ve ödenecek harçlarla ilgili tablo
ektedir. (Ek.2)
ÇEVRE
SORUN: Madencilik çal malar s ras nda ortaya ç kan olumsuz çevresel etkiler konusunda
sektörde bulunan tüm kesimler sorumluluklar

üstlenerek gereklilikleri yeterince yerine

getirmemektedir.
ÇÖZÜM : Do ru ve uygulanabilir bir çevre ve madencilik mevzuat n olu turulmas , etkili ve
yayg n bir idari örgütlenmeyle, kamusal denetimin s kla

lmas gereklidir.

SORUN: Sektörü ilgilendiren kanunlar birliktelik sa lanmadan ç kar lmaktad r.
ÇÖZÜM : Madencilikte ba ta maden kanunu olmak üzere ilgili di er bakanl klar ve kurumlarla
gerekli birliktelik sa lanmadan ç kar lan kanunlar, Dan tay ya da Anayasa Mahkemesi
taraf ndan iptal edilmekte bu iptaller sonucu sektör zor durumda kalmaktad r. Kanunlar ve
yönetmelikler mutlaka ilgili taraflar n birlikteli i sa lanarak ç kar lmal r.
HAMMADDE HRACI
SORUN: Stratejik bir maden olan BOR yeterince de erlendirilmemektedir.
AÇIKLAMA : Bor madeninin çok çe itli kullan m alan n olmas ve gelecekte de daha çok
önem kazanaca
üretici olmas

n bilinmesi stratejik konumunu güçlendirmektedir. Bor pazar , s rl
ve ürün grubunun birbirlerini ikame edebilme özelliklerinin ürün

çe itlendirmesi gerektirmesi sebebiyle, di er maden ve metal pazarlar ndan çok ayr bir
yap ya sahiptir. Bu pazar n, di er maden veya metal borsalar nda oldu u gibi, piyasa
artlar nda olu an fiyatlara göre al m-sat m i lemlerinin gerçekle tirildi i bir pazar olarak
görülmemesi gerekir.
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Ülkemizin sahip oldu u yüksek miktar ve kalitedeki rezervden sa lanacak faydan n en üst
seviyeye ç kar labilmesinin ko ullar

olu turmak, di er bir deyimle katma de erleri daha

yüksek ürünlere yönelmek büyük önem ta maktad r.
ÇÖZÜM: Bugün yap lmas gereken, AR-GE çal malar

h zland rmak, geli en teknolojileri

sektörde uygulayarak katma de eri çok fazla olan bor kimyasallar

üretmektir. Bu konuda

tüm taraflar n i birli i yapmalar kaç lmaz bir zorunluluktur.
SORUN: Madenlerimiz hammadde olarak ihraç edilmekte, hem d

ülkelere ucuz kaynak

yarat lmakta hem de yerli sanayiye dü ük maliyetli ve kaliteli girdi sa lanamamaktad r.
AÇIKLAMA: Bir ülke kendi kaynaklar n yurt içinde i lenmesine yönelik politikalar geli tirip
uygulayam yorsa; bu ülke sanayile mi ülkelere ucuz hammadde sa lamaktad r. Di er bir
deyimle ülke zenginlikleri gerçek de erlerinin çok alt nda yurt d na aktar lmaktad r.
Ülkemizin sanayile ememesi ve mamul madde üretiminin yeterince yap lamamas
madenlerimizin hammadde olarak ihrac sonucunu do urmaktad r. Madenlerimizin ham
olarak ihraç edilmesi; yer alt kaynaklar

ekonomiye katmak yerine tam tersine ekonomi

na itilmesi anlam na gelmektedir. 2009 y nda tüm madenlerimizden elde edilen ihracat
gelirimiz 3.2 milyar dolar olmu tur. Ayn y l sadece ithal kömüre 2 milyar dolara yak n döviz
ödenmi tir. Bu miktar demirle birlikte 3 milyar dolar bulmaktad r.
Ülkemiz madenler aç ndan,özellikle çe itlilik aç ndan zengin bir ülkedir.Her ne kadar
büyük rezervlerimiz yoksa da bor,toryum, trona, mermer ve endüstriyel hammaddeler
konusunda ansl bir ülke konumundad r.
ÇÖZÜM : Madencilik sektörünün tüm alt sektörlerinde üretim artt lmal ancak, söz konusu
üretimin hedefi d sat m de il, ülke sanayi sektörleri olmal

r. Madencilik sektörünün ülke

kalk nmas ndaki kritik önemi, fazla miktarlarda üretilip yurt d na sat larak döviz elde
edilmesinde de il, yerli sanayiye dü ük maliyette ve kaliteli girdi sa lamas ndad r. Bu
çerçevede, madencilik sektörünün planlanmas nda ülke sanayi sektörleri ile entegrasyon ön
planda tutulmal r.
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Yine madencilik sektöründe aramadan uç ürüne kadar her a amada ileri teknolojinin
kullan

önemlidir. Burada ileri teknolojinin kullan

madencilik süreç ve ürünlerin temini bak

ndan önemlidir.
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n daha temiz, daha etkin bir

