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TÜRKÎYE'NÎN MADEN POLİTİKASI HAKKINDA 
GÖRÜŞLER, TEMENNİLER**) 

Kıraç Ali BEKİŞOĞLU*) 

önsöz : 

Memleketimizde madencilik tarihi binler
ce yü geriye götürülebilir. Bir zamanlar Ueri 
bir istihsal tekniği ve izabe bilgisi mevcut 
olmakla beraber çalışmalar daha ziyade Kur
gun, Bakır, Demir, Altın, Gümüg gibi belli 
madenlere inhisar etmiştir. 

Türkiye'de Krom, Manganez ve Borasit 
madenciliği 100 yü evveline gider. Bu kadar 
eski madencilik gelenek ve bilgilerine sahip 
bir memlekette madenciliğin geri kalmış ol
masının birçok nedenleri vardır. Bu meyan-
da teknik eleman yokluğu, sermaye kifayet
sizliği, madenciliğin güç ve riskli oluşu, mev
zuat yetersizliği gibi hususlar sayılabilirse 
de asıl sebep devletin izlediği politikadır de
nebilir. Filhakika, Osmanlı Devleti, maden
cilikten medet ummamış, sadece toplara gül
le yapmak için bir kaç demir madenini ve 
Saraya sofra takımı ve sim elbiseler yapü-
ması için de birkaç gümüş madenini çalış
tırma yollarını aramaları için paşalara yetki 
ve imkân tanınmıştır. Bu arada birçok ecne
bi şirket, değerli ve sahile yakın madenlerin 
imtiyazım padişahtan kolayca alarak çalıştır
mıştır. 

Cumhuriyet kurulduktan sonra Birinci 5 
Yühk Plân döneminde M.T.A. Enstitüsü ile 
Etibank kurulmuş, bu sahada teknik eleman 
yetiştirilmesine karar verümiş ve belli başlı 
Krom, Bakır, Kurşun, Demir madenlerine el 
atılmıştır. 

1923'den bu yana 44 yıl geçmiştir. Ma
dencilik sahasında ehemmiyetli sayılacak 
merhalelere ulaşılmıştır. Bununla beraber ke
sin ve basit bir madencüik politikası tesbit 
edilmemiş bulunduğundan gelişme seyri ya
vaş olmuştur. 

*) Maden Yük. Müh. 
**) Bu yazıda verilen rakamlar kısmen Devlet Plânlama 

Teşkilâtı, kısmen İş Bankası ve kısmen de Devlet İsta
t ist ik Enstitüsü yayınlarından alınmıştır. Bazı rakam
lar tamamı le tahminidir. 
Yayınlanmak üzere dergiye verildiği tarih : Temmuz 1967 

Memleketimiz hızla endüstrileşme yolun
dadır. Plânlı bir kalkınma politikası izliyo
ruz. Modern bir Anayasamız var. 

iktisadî istiklâlimizi elde etmişiz, Ortak 
Pazara üye olmaya hazırlanıyoruz. Nüfusu
muz her yıl bir milyon artıyor. Yeni gelir kay
nakları, yeni iş sahaları yaratmak zorunda
yız. Şu halde, artık belli bir madencilik poli
tikasının da tablosunu çizmeye mecburuz. 
Bu tabloyu çizebilmek için şu hususları bil
memiz gerekir : 

1 —• Türkiye'de yeraltı servetlerinin po
tansiyel varlığı nedir ; hangi cins 
madenlerden ne kadar rezervimiz 
var, kalite nasüdır, bu madenlerin 
değeri nedir? 

2 — Yeraltı servetlerimiz gayrisafi mil
lî hasılaya ne kadar katkıda bulun
maktadır, bu miktar artabilir mi ve 
diğer kaynaklarla mukayesesi ne
dir? 

3 —• Yeraltı servetlerimiz ihracat bilan
çomuzda nasıl bir yer işgal eder, di
ğer maddelerle mukayesesi nedir? 

4 — Yerli sanayiin ham maddesi olarak 
sağlanan döviz ikamesi bakımından 
madenlerimizden temin edilen fay
danın miktarı nedir? 

Yukarıda sıralanan konular aydınlatıldık
tan sonra işin ehemmiyeti kendiliğinden mey
dana çıkacaktır. 

Meselenin önemi böylece anlaşüdıktan 
sonra gerek içerde ve gerekse dış piyasalar
da izliyeceğimiz politikanın esasları tesbit 
edilebilir. Bu esaslar şu şekilde sıralanabilir : 

1 — Madenlerimizi Devlet mi işletmeli, 
özel teşebbüs mü işletmeli, yoksa 
karma teşekkülleri mi kurulmalıdır? 

Ecnebî sermaye bu sahaya 
malı mıdır? 

sokul-2 — 
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3 — Madencilikte kredi politikası ne ol
malıdır ? 

4 — Maden mevzuatı nasıl olmalıdır? 
5 — Madenciliği geliştirmek için Devlet 

ne gibi fedakârlıklara katlanmalı
dır? 

Aşağıda bu konulara çok kısa olarak de
ğineceğiz : 

1 — Türkiye'de Yeraltı Servetlerinin Po
tansiyel Varbğı Ve Bunların De
ğeri? 

Yakın bir geçmişe kadar, başta M.T.A. 
Enstitüsünün resmî yayınları olmak üzere, 
birçok ilgililer ve bu konuda söz sahibi sayı
lan kimseler, «Türkiye fakir madenler bakı
mından çok zengindir.» temasını işlemişler
dir. Bunun, madenciliğimizin gelişmesinde 
menfî tesirleri olmuştur. Sermaye madencilik 
sektörüne akmamıştır. Birçok müteşebbis, esa
sen riskli olan bu işten uzakta durmuştur. 
Devlet teşekkülleri de belli madenleri işlet
mekte ısrar etmişler yeni sahalara el atma
mışlardır. 

Rezervler daima az gösterildiğinden ilk 
kuruluşta tesisler ve kapasiteler küçük tu
tulmuş ve rantabiliteler düşük olmuştur. 

Son 10 yılda M.T.A. Enstitüsü yeni bir 
anlayışla çalışmaktadır. Elemanlarının tecrü
besizliği ve sayıca azlığı yanında ücret sevi
yelerinin de düşüklüğü sebebiyle ihtisas unsu
ru mecburen ikinci plânda kalmış, ilmî araş
tırma ve étudier yapılamamış ve yapılanların 
neticeleri gereği gibi değerlendirilememiş ol
masına rağmen, bugün Enstitü idarecileri sa
yam takdir bir cesaretle konuya el koymuş 
durumdadırlar. 

Zira memlekette geniş bir maden potan
siyeli olduğuna inanmak için yeteri kadar be
lirti vardır. Şimdi sloganımız değişmiştir. 
(Türkiye birçok madenler bakımından dünya 
ölçüsünde rezerv ve imkânlara sahiptir.) Ma
denlerimizin potansiyel varlıklarını kısaca 
belirtmeden evvel başta petrol olmak üzere 
maden kömürü ve linyitlerle bilumum metal 
madenlerinin ve (Endüstri mineralleri) adı 
verilen metalik olmayan mineraller yanında 
mermer ve yapı taşlarının ve çimento ham 
maddeleri ile gübre sanayii ham maddeleri
nin, tuzlarım, maden sularının hep yeraltı ser
veti potansiyelimizin birer unsurunu teşkil 
ettiğini ifade eylemek hatalı değildir. 

Bu durumda belli başlı yeraltı servetle
rimizin cinsi ile bugün kabul olunan takribî 
rezervleri ve bunların değerleri Tablo I'de ve
rilmiştir. 

T a b l o 1 
Rezervi Değeri 

A d ı Ton (m) TL. (M) 

Krom Cevheri 
Demir Cevheri 
Alüminyum 
Maden Kömürü 
Linyit Kömürü 
Petrol 
Bor Mineralleri 
Mermerler 
Yapı Taşlan ve Kum, Çakıl 
Çimento Ham Maddesi 
Diğer Madenler 

100 
300 
100 
900 

1.500 
100 
500 
500 

5.000 
1.000 

25 
20 
10 

120 
150 

20 
150 
150 
100 

50 
125 

Toplam : 900 

(Bu tabloda (m) milyon Ton, (M) milyar TL. 
nı ifade eder.) 

Yukarıdaki tabloda (diğer madenler) adı 
altında verilen 125 Milyar TL. lık değerin dü
şük tutulmuş olduğu söylenebilir. Bu madde
ler meyanında ; 

Bakır, Kurşun, Çinko, Antimuan, Manga
nez, Cıva, Volfram gibi metalik madenlere 
ilâveten Kükürt, Amyant, Feldspat, Kaolin, 
Mika, Manyezit, Jips, Barit ve Fosfatlan da 
saymak gerekir. Aynca Tuz ve Maden Sula
rımız da bu kısma girer. Şu halde bunlann 
değerini en asgarî bir rakamla ifade etmiş 
bulunuyoruz. Keza yukandaki tabloda veri
len rezerv rakamlan miktar itibariyle kon-
servatif olduğu kadar bedelleri de en düşük 
piyasa fiatlan üzerinden hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, varlık olarak 
900 Milyar TL. kadar bir değer taşıyan ve 
endüstrimizin bütün ham maddesini temin 
ettiği gibi ihracat yolu ile tediye muvazene
sini temin ettiği gibi ihracat yolu ile tediye 
muvazenemizin düzelmesinde de büyük rol oy
nayabilecek olan bu sektöre ne kadar önem 
versek azdır. 

2 — Türkiye'de Yeraltı Servetlerinin Yıl
lık İstihsal Olarak Miktar Ve De
ğeri İle Bunun Gayrisafi Millî Ha
sıladaki Yeri : 

Türkiye'de yeraltı servetleri gereken dik
kati üzerine toplayamadığından istihsal se
viyelerinde her yıl bir miktar gelişme olsa bi
le artış hızı çok yavaştır. Filhakika sınaî is
tihsal indeksleri tetkik edildiğinde 1966 yılın
da (1948 - 1952 = 100 olarak) durum şöy
ledir: 
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Genel İndeks 510 
İmalât Sanayii 375 
Gıda Sanayii 371 
Enerji 805 
Madencilik 288 

görülüyorki, madencilik diğer kolların çok 
gerisinde kalmaktadır. Diğer taraftan birçok 
neşriyatta yeraltı servetlerinin Sanayi İstih
sal kollarındaki yeri tam olarak görüleme
mektedir. 

Bilfarz Çimento istihsali miktar ve değer 
olarak ayrı mütalâa ediliyor. Halbuki yıllık 
takriben 4 Milyon ton çimento istihsalinin 
ham maddesi tamamiyle toprak altı serveti
dir. Bunun fabrikalardaki maliyeti (ham tag 
olarak) 25,— TL. kabul edilirse yıllık değeri 
100 Milyon TL. eder ki, bu miktarı yekûna 
dahil etmek gerekir. Aynı şekilde gübre, cam, 
seramik, sudkostik ham maddeleri de yeraltı 
kaynaklarından elde edilmektedir. Keza gayri 
safi millî hasılaya 1966 yılında 4.9 Milyar TL. 
ile katılmış olan inşaat sanayiinin bu değeri 
içinde hiç olmazsa % 10 yeraltından elde edi
len ham madde olduğunu söylemek hata de
ğildir. 

Bu görüşün ışığı altında Tablo 2 tanzim 
edilmiştir : 

T a b l o 2 
1966 Yılı Yeraltı Servetleri İstihsali Ve 

Takribi Değerleri 

İstihsal 
Miktarı Değeri 

A d ı 1000 Ton 1000 TL. 

Ham Petrol 
Taş Kömürü 
Linyit 
Demir Cevheri 
Krom 
Bakır (Blister) 
Borasit 
Diğer Madenler 
Çimento Ham Maddesi 
İnşaat Sanayi 

2.000 
5.000 
6.000 
1.500 

500 
27 

200 
— 

3.800 
— 

400.000 
500.000 
500.000 
100.000 
150.000 
350.000 

60.000 
100.000 
100.000 
500.000 

Yekûn : 2.810.000 

Gayri safi millî hasıla 1966 yılı için 80 
Milyar TL. olarak kabul edilebilir. Şu halde 
yeraltı servetlerinin bu hasıla içindeki değe
ri % 3,5 mertebesindedir. Halbuki gerek res
mî ağızlardan ve gerekse resmî yayınlardan 
duyup okuduğumuza göre yeraltı servetlerinin 
gayri safi millî hasıladaki yeri % 1.5 olarak 
ifade edilmektedir. 

Gayri safi Millî hasılada ; 

Tütün % 2.1 
Pamuk % 3.7 
Pancar % 0.7 
Fındık % 0.8 
Hububat % 20.5 

şeklinde yer işgal ediyorlar. Demek ki, yeral
tı servetlerimiz hububat dışındaki belli başlı 
sınai bitkilerle boy ölçüşebilecek durumdadır. 
Devletin Tütün, Pamuk ve Fındık ile Hububat 
için aldığı tedbirler ve kurduğu teşekküller 
malûmdur. Bir pancar müstahsiline tohum, 
gübre, çapalama ve topraktan çıkarma için 
ayrı ayrı kredi açan Devlet, Madencilere elini 
uzatmadığı gibi Bankaların hiç kredi açma
malarına da ses çıkarmamaktadır. 

Bu neticeye göre Madencilik Sektörüne 
gereken önemin verilmesinde zaruret bulundu
ğunu bir kere daha belirtmekte fayda vardır. 

S — Türkiye Yeraltı Servetlerinin İhra

cattaki Yeri : 

Yakın geçmişte madenlerin ihracatından 
elde edilen döviz değeri 100 Milyon Dolan ge
çiyordu. Bu ise yekûn ihracat hacminin % 25 
ine tekabül ediyordu. Bu rakam 1959'da % 6.6 
ya düşmüştür. 1964 de 316.000.000 TL. ile 
% 18.5 seviyesine ulaşmış ve 1965'de % 10.5'a 
düşmüştür. 1966'da genel ihracat 500 Milyon 
Dolar ve madenlerin payı takriben 50 Milyon 
Dolar olmuştur ki, bu da % 10 demektir. Ma
denlerin ihracatındaki bu gerileme, kısmen iç 
istihlâkin artmasından, kısmen Hatların düş
müş olmasından ve kısmen de ihracatın ba
zı madenlerde rekabet sebebiyle azalmasın-
dandır. Buna ilâve olarak işçilik ve malzeme 
Hatlarının maliyetleri yükseltmiş olması hase-
bile de bazı madenlerin rantabilitesi kaybol
muş ve kapanmıştır. Buna rağmen maden ih
racatımızdan elde edilen dövizi artırabiliriz. 
Bunun için bazı mühim meselelere parmak 
basmamız lüzumludur. 

a — Dünyanın Boraks, Asit Borik ve 
Kolemanit cevheri ihtiyacı İki Milyon ton cev
here tekabül etmektedir. Dünyanın en büyük 
Bor minerali yatakları Türkiye'dedir. Ameri
kanın Nevada ve California Eyaletlerinde de 
çok büyük yataklar vardır. Amerika maden
lerinden çıkan cevherlerle Boraks ve Asit Bo
rik istihsal ederek bu malzemeyi Avrupa'ya 
getirip satmak hem zor hem de pahalıdır. 
Şu halde Türkiye'den istihsal edilecek cevher
lerin bir kısmım ham olarak ve bir kısmını 
da Asit Borik ve Boraks olarak Avrupa piya
sasına sürmenin yolunu bulabilmeliyiz. Ame-
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rika bu konuda bizimle rekabet edemez. 1966 
yılında Bor minerali ihracatımız 228.000 Ton 
olmuştur. Bunun değeri takriben 6 Milyon 
Dolardır. Bu miktarın 20.000 Tona yakın bir 
kısmı Amerika'da (Fiberglas) Endüstrisine 
satılmıştır. Demek ki, Amerika'ya dahi cev
her satabiliyoruz. O halde Avrupa piyasası
nın tamamım tutabiliriz. Bu gaye sağlanırsa 
yılda 750 - 900 bin ton cevher ihraç edebili
riz. Bunun değeri bugünkü fiatlarla 25 Milyon 
Dolardır. Halen elinde Bor minerali işletme 
ruhsatnamesi bulunan firmalardan bu gaye
nin tahakkuku için ciddi çaba harcamalarını 
istemek lâzımdır. Yeni verilecek işletme ruh
satnamesi ve imtiyaz şartnamelerine - bilinen 
rezerv imkânları da göz önünde tutularak -
Türkiye'yi 5 yılda 1.000.000 ton ihracat sevi
yesine ulaştıracak tedbirleri getiren hüküm
ler koymalıyız. Bu şartları kabul etmeyen ma
denciye imtiyaz vermemeliyiz. 

b — Bugüne kadar işletilmemiş veya el 
atılamamış olan bazı madenleri çalıştırma yo
lunu bulmalıyız. Bursa Uludağ Wolfram ya
tağı ile Bolkardağ Kursun yatağı bunlardan 
ikisidir. Keza güney doğu Anadoluda Harbol 
yatakları adı verilen asfaltlı kömürlerde Ni
kel, Molibden ve Vanadyum bulunduğu bilini
yor. 

Bu konuyu hemen incelemeli ve dünyanın 
en mütehassıs insanlarına fizibilite etüdlerini 
yaptırmalıyız. Hazırlanacak projeyi tatbik 
edilmek üzere ihaleye çıkarmak ve ehil bir fir
maya vermek kaabildir. istenirse Etibank bu 
projeyi tatbik eder. Veya Etibank'ın da katı
lacağı bir Anonim Şirket işletmeci olabilir. 

Memleketimizde büyük Alunit yatakları 
vardır. Kâğıt sanayiinde Alüminyum Sülfat 
ihtiyacı büyüktür. Halen bu ihtiyaç döviz mu
kabilinde ithal yolu ile karşılanıyor. Keza Cı
va potansiyelimiz tam mânası ile bilinmiyor. 
Memleketimizin bu konuda büyük imkânlara 
sahip olduğu anlaşılmıştır. Kurgun - Çinko 
konusu çok mühimdir. Zamantı ırmağı hinter
landında dünya ölçüsünde büyük Çinko Kar
bonat ve yatakları vardır. Bu bölgede ayrıca 
Sülfürlü Çinko ve Kurşun sahalarına rasla-
nıyor. Karadeniz bölgesinde, Balıkesir Balya, 
Dursunbey Edremit bölgelerinde birçok Çin
ko Kurşun yatağı mevcuttur. Bunlar dezorga-
nize bir durumda sermayesi olmayan veya az 
olan teknik yardıma muhtaç kimselerin elin
dedir. Bulgaristan 3 - 5 yıl evvel Kurşun Çin
ko istihsal edemezken 1966 yılında 80.000 Ton 
Metal üretmiştir. Bunun değeri dünya rayiç
lerine göre 20 Milyon Dolardır. Türkiye'de 
dahilî fiatlarla 400 Milyon TL. dır. 

Şu halde biz de bu konuya eğilmeliyiz. 
Ayrıca işletme ve imtiyaz şartnamelerinde çı
kacak cevherin mutlaka konsantre edilmesini 
ve ondan sonra izabe edilerek metal elde edil
mesini şart koşmalıyız. Bu yatırımları göze 
alabilecek anonim şirketler halinde maden sa
hiplerini bir araya getirecek teşvikleri yap
malıyız. 

c — Ham cevher ihracı yerine bunları 
zenginleştirme ve eritme yaparak satmanın 
yollarını aramalıyız. Bölge izabehaneleri ku
rarak madencilerden cevher alıp orada işle
mek bir tedbir olarak akla gelebilir. 

Yukarda sayılanlara daha bir çok şeyler 
eklenebilir. Bunları yerine getirmekle bir yan
dan dahilî ihtiyacımızı karşılamış olacağımız 
gibi madencilik ürünleri ihracat seviyemizi de 
yekûn ihracat içinde % 20 - 25 raddesine ulaş
tırabiliriz. Bu konuda ikinci 5 Yılık Kalkın
ma Planındaki 1973 yılı ihracat hedefleri şu 
şekildedir : 

Bakır 
Kurşun - Çinko 
Krom 
Bor 
Manyezit 
Diğerleri 
Toplam 

400 
200 
100 
100 
100 
100 

1 

Milyon TL. 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Milyar TL. 

Kanaatımızca 1973 yıhııda maden ihraca
tında tesbit edilen bu hedef düşüktür, iyi or
ganize edildiği, teşvik ve himaye edildiği tak
dirde bu rakamlar şu şekilde tahakkuk ede
bilir. 

Bakır 
Kurşun 
Krom 
Bor M. 
Manyezit 
Diğerleri 

Çinko 
400 Milyon TL. 
200 » » 
200 » » 
250 » » 
100 » » 
200 » » 

Toplam 1 Milyar 350 Milyon TL. dır. 

Bu ise 150 Milyon Dolara tekabül ede
cektir. 1973'de yekûn ihracatımız 750 Milyon 
Dolara ulaşacağından madenciliğin payı % 20 
civarında olacaktır. Gerekli teknik, malî ve ik
tisadî tedbirler alınmadığı takdirde plânın he
def tuttuğu Bir Milyar TL. na ulaşılacağı da
hi çok şüphelidir. 

4 Yerli Sanayi'nin Ham Maddesi Ola
rak ve Döviz İkamesi Bakımından 
Madenlerden Sağlanan Fayda : 

Bu konuda belli ve yeterli istatistikler 
yoktur. Ancak şunu ifade edebiliriz ; Şayet 
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Sanayi ham maddelerinin ve akaryakıtm ta
mamını ithal etse idik gerekecek döviz mik
tarı takriben şu şeklide olabilirdi : 

Ham Petrol 

Kömür ve Linyit 
Demir Cevheri 
Bakır (Metal) 
Kurşun - Çinko 
Çimento 
Alçı taşı, Yapı taşı, 
Mermer, Tuz, Maden 
suyu, Kükürt, Boya
lar, Cam ham mad
desi, Seramik, Tuğ
la, Kiremit, Kum, Ça
kıl, v.s. 

Toplam : 

40 Milyon Dolar 
(Bugün ithal edilene ek) 

100 
18 
16 

S 
40 

•» » 

» » 
» > 
•» » 

» > 

ıoo 

322 

Bugün takriben 322 Milyon Dolarlık bir 
döviz tasarrufu sağlarken bir yandan da 
50-80 Milyon Dolar arasmda da ihracat yapı
labilmektedir. Şu halde yıllık fayda 400 Mil
yon Dolar raddesinde olmaktadır. 

Bu miktar parayı mukayese edebileceği
miz yegâne servetimiz Buğdaydır. Şu halde 
yeraltı servetlerimizin değerini önemsemeye 
mecburuz. 

Buraya kadar izah etmeye çalıştığımız 
konular, yeraltı servetlerimizin önemini belirt
meye medar olmuştur sanırız. 

Şimdi madenciliğimizin gelişmesi için iz
lenecek politikanın esaslarını inceleyebiliriz. 

1 — Yeraltı Servetlerimizi Kim tşletme-
lidir: 

Mevcut başlıca mevzuat Maden Kanunu, 
Tuz Kanunu, Taş Ocakları Nizamnamesi ve 
Petrol Kanunundan ibarettir. Tuz Kanunu bir 
inhisar ifade eder ve Tuzu Devlet işletir. Taş 
Ocaklarını hususi şahıslar işletir. Petrolü hem 
devlet ve hem de Ecnebi Şirketler işletir. Ma
denleri de Türk Kanunlarına göre kurulmuş 
şirketlerle T.C. Vatandaşı olan şahıslar ve ik
tisadî devlet teşekkülleri işletir. 

Görülüyor ki, bir karışıklık vardır. Bu du

rumu ıslâh etmekte fayda olsa gerektir. 

Yeraltı servetlerimizin büyük kısmı Dev
let eliyle işletilmektedir. Petrolün % 60'ı Dev
let eliyle % 40'ı Ecnebi şirketler eliyle çıkarıl
maktadır. Maden Kömürü ve Bakır'ın, tama

mı, Linyitin % 60'ı, Kromun % 50'si, Bor Mi
neralinin % 30'u Devlet eliyle çıkarılmaktadır. 
Keza Kurşun Çinko'nun metal değer olarak 
% 20'si, Kükürt'ün tamamı Devlet tarafından 
istihsal edilmektedir. Devlet Alüminyum cev
herine de el atmış bulunuyor. 

özel Teşebbüsün çalıştırdığı madenlerin 
çeşidi fazla olmakla beraber tonaj ve değer 
itibariyle miktarı azdır. 1965 yılında ihraç 
edilen madenlerde Etibank'ın payı değer ola
rak % 80'dir. Halen memleketimizde karma 
ekonomi sistemine göre teşekküller kurul
makta ve muvaffak olmaktadır. Karma eko
nomiden kasıt Devlet ile özel Teşebbüsün yan 
yana ve ayrı ayrı çalışması olmasa gerektir. 
Zira maden sahasından bu tip tek basma ça
lışan bir özel Teşebbüsün muvaffakiyet şan
sı az olmuştur. Teknik bilgi ve eleman kıtlı
ğı ile sermaye yetersizliği ve pazarlama im
kânsızlığı geniş çapta gelişmeleri önlemiştir. 
Bu sebepten memleketimizde özel Teşebbüs 
adı verilen maden şirketlerinin sayısı 10 tane, 
bunların hepsinin sermayesi toplansa 30 Mil
yon TL. m geçmez. Halbuki madencilik büyük 
sermaye isteyen bir iştir. Bu durumda Çan 
Seramik Fabrikası, Çukurova Elektrik Şirke
ti, Ereğli Demir Çelik gibi Anonim Şirketler
de hem Devlet ve hem de özel şahısların or
tak olmaları % 100 Devletten % 100 özel Te
şebbüse geçişte esaslı bir merhale teşkil et
mekte ve muvaffak olmaktadır. Şu halde ay
nı şey madencilikte de yapılabilir. 

îlk merhalede bir Kurşun Çinko Anonim 
Şirketi kurulabilir. Bu şirkete Etibank da iş
tirak eder ve gelişme müştereken sağlanır. 
Aynı şekilde bir Mermer Anonim Şirketi ku
rulabilir. Ordu Yardımlaşma Kurumu gibi 
sermayesi olan ve İş sahası arayan teşekkül
lerin sermayeleri bu istikametlere akıtılabilir. 

2 — Ecnebi Sermaye Meselesi : 

Memleketimizde ecnebi sermayeye karşı 
bir allerji belirmiştir. Bu sermayenin bilhas
sa yeraltı servetleri sahasına girmesini ka
mu oyu ve basın istemiyor görünmektedir. 

Bununla beraber yabancı sermayenin bü
tün dünyada gelişmiş veya gelişmemiş her 
memlekette büyük bir iktisadî hareket yarat
tığı malûmdur. 

Memleketimizde petrol misali meydanda
dır. 1935 - 1955 arasındaki 20 yılda bu konu
ya harcanabilen para 50 Milyon TL., bulunan 
rezerv 2 Milyon ton, üretim kapasitesi yılda 
120 bin ton olmuştur. 1955 - 1965 arasındaki 
10 yılda sadece arama ve sondajlara harca-
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nan para Bir Milyar TL., bulunan rezer 70 
Milyon ton ve üretim kapasitesi 2 Milyon ton
dur. Bu hakikî bir gelişmedir. Bu gelişme hı
zı bugün kaybolmuştur. Zira bu alandaki ec
nebi sermayedar tereddüde düşmüştür. Ka-
naatımızca fazla teknik bilgi ve ihtisas iste
yen entegre madencilik ve izabe tesisleri için 
hazırlıyacağımız projeleri ihaleye çıkarıp mu
ayyen şartlarla ehil bir şirkete teminat kar
şılığında verebiliriz. Bu şirket, bir Türk Şir
keti veya Ecnebi Şirket veya İktisadî Devlet 
Teşekkülü olabilir. Yani belli projeler için 
ecnebi şirketlere şans tanınmalıdır. Bu proje
ler entegre tesisler olmalıdır. Cevher istihsal 
olunmalı, konsantre ve izabe edilmeli ve ma
mul maddeler iç ve dış piyasalarda satılmalı
dır. 

Bugün mer'i bulunan Ecnebî Sermayeyi 
Teşvik Kanunu böyle bir tesis kurulmasına 
madencilik haklarının sağlam hukukî mesnet
leri bulunmadığını ileri sürmekte ve Türk ma
dencileri ile işbirliği yapmakta tereddüt et
mektedirler. 

Sadece maden cevheri istihsal ederek bu
nu ham olarak ihraç etmek şeklindeki bir 
madencilik faaliyetine ecnebî sermayeyi da
vet etmek hiç şüphesiz doğru bir hareket sa
yılmaz. 

3 — Madencilikte Kredi Politikası : 

Bankalarımızın hemen hiç biri madenci
lere kredi vermemektedir. Esasen verilse bile 
bu kredilerin vadesi çok kısa ve faiz hadleri 
çok yüksektir. Keza krediyi alabilmek için 
madenciden gayrimenkul ipoteği istenmekte
dir. Bütün bu külfetleri göze alacak madenci
yi bulmak çok zordur. 

Şu halde bu sektöre kredi veren özel bir 

banka kurulmalıdır. Bu bankanın madencili

ğe has riskleri göze alabilecek fonları bulun

malıdır. Krediler miktar itibariyle yeterli, fa

izi düşük ve vadesi uzun olmalıdır. Keza ma

dencinin ruhsatnamesi ipotek edilmekle kre

dinin teminatı elde edilmiş olmalıdır. Banka 

konuları inceliyebilecek ehliyette teknik per

sonele sahip olmalıdır. Keza bu banka, M.T.A. 

Enstitüsü ile de teşriki mesai yaparak maden

cinin jeolojik harita ve lâboratuvar ihtiyacını 

karşılayacak tedbirleri almalıdır. Madencile

rin teknik personel ihtiyacım karşılamak üze

re maden, izabe ve cevher zenginleştirme ko

nularında mühendis ve teknisyen yetiştirme

lidir. 

4 — Maden Mevzuatının Islâhı : 

1954 yılında çıkarılan ve kısa zamanda 
müsbet tesirleri görüleceği umulan 6309 Sa
yılı Kanun bekleneni getirmemiştir. 1950 den 
sonra madencilik sahasına vaki olan hücum 
ve binlerce müracaat, Maden Dairesindeki or
ganizasyon kifayetsizliği sebebiyle bir keşme
keş yaratmış binlerce ihtilâf çıkmıştır. Bu ih
tilâflar Devlet Şûrasında da doğru şekilde 
halledilmemiştir. 1963 de 271 Sayılı Kanun
la bazı ıslâhat tedbirleri getirilmiş ise de prob
lem çözülememiştir. 

Halen Maden Dairesinde muamele gören 
12000 ruhsatname müracaatına mukabil 2000 
arama ruhsatnamesi 500 işletme, 200 imtiyaz 
mevcuttur, imtiyaz alınmadan yatırım yapı-
lamıyacağına göre, her 60 müracaattan biri
nin çalışabilir hale gelebilmesi, muamelelerin 
Maden Dairesinde nasıl uzun inceleme ve for
malitelere boğulduğunu göstermeye kâfidir. 
Mevzuatta ıslâhat olarak akla gelen bazı ted
birler şu şekilde sıralanabilir. 

1 — Maden hakları önceden tesbit edilmiş 
parsellere göre verilir, 

2 — Madenler Kömür, Metal ve Nonmetal 
olarak 3 gurupta mütalâa edilir ve ve
rilen hak bu guruplardan birini kapsar. 

3 — Maden Haklan : 

Prospeksiyon (bütün madenlere 
şamil 1 yıl) 
Eksplorasyon (bir grup madene 
şamil 4 yıl) 
işletme (bir grup madene şamil 
20 - 100 yıl) 
izabe (işletmeye Paralel) 

şeklinde verilmelidir. 

4 — Maden haklarını Türk Kanunlarına gö
re kurulmuş şirketler ve Türk Vatan
daşları almalıdır. 

5 — Rehin, ipotek, Haciz, İstimlâk, Devir, 
intikal, Tebligat, Sicil, Maden Zabıta
sı, v.s. fibi teferruat kanun metninden 
alınıp bir nizamnameye konulmalı ve 
kanun kısa, basit olmalıdır. 

6 — Maden haklarının alınmasında Orman 
ve Çalışma Bakanlığı söz sahibi olma
malıdır. 

7 — Maden işletme hakkı verilirken ehliyet 
aranmalı ve teknik bir şartname ya
pılmalıdır. 

8 — Madencinin ihmali halinde ruhsatname
nin iptali yerine nakdî cezaî müeyyide
ler konulmalıdır. 
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9 — Maden Dairesine intikal eden muamele
lerde muayyen müddetlerde sona erme
yen işler madenci lehine sonuçlanmış 
sayılmalıdır. 

10 — ihtilâfların halli için en selâhiyetli ve 
bitaraf 3 kişiden kurulu bir hakem 
hey'etine başvurulmalıdır. Bu hey'et 
karar alırken tarafları mutlaka dinle
meli vereceği kararlar nihaî olmalıdır. 

11 — Eski mekşuf madenlerin tamamı derhal 
yeni aramalara açılmalıdır. 

12 — Büyük kapasiteli izabe tesislerini de 
içine alan entegre işletmeler için hazır
lanacak belli projeler ihaleye çıkarılıp 
en ehil talibine belli şartlarla verilmeli
dir. (Bu talip bir Ecneb Şirket dahi ola
bilir.) 

13 — Bütün bunlara ilâveten Maden Dairesin
de çalışan insanların huzur ve emniyet 
içinde bitaraf çalışması ve vereceği ka
rardan korkmaması atmosferinin de 
yaratılması gereklidir. 

5 — Madencilikte Özel Sektöre Nasıl 

Yardım Edilebilir : 

Madenlerin bünyesinde mevcut risk ile ge
rekli yatırım ve sermaye ihtiyacının fazlalığı 
dolayısıyla bu sektör özel teşebbüs için cazip 
bir ticaret alanı sayılamaz. Halen mevcut 
12.000 müracaatın bir çoğu sadece buluculuk 
hakkı almak veya spekülatif maksatlarla sa
haları satmak gayesiyle yapılmaktadır. Her 
4 müracaattan 3 tanesi de (etrafımda başka 
maden arayıcısı bulunmasm) gayesiyle yapıl
mıştır. Şu halde işletme talebi yaparak fiilen 
istihsale geçmiş ve ihracata tevessül etmiş 
kimseleri ciddî telâkki etmek gerekir. Bu gibi 
madencilere yapılacak yardımlar şu şekilde 
sıralanabilir. 

1 — Uzun vadeli, düşük faizli kredi veren 
bir Maden Kredi Bankası kurulmalıdır. 
Bu banka madenlerin aranması ve kıy
metlendirilmesi ile proje yapım ve pro
je finansmanı gibi işleri yapmalı, pro
je tatbikat kontrolünü de göz önünde 
bulundurmalıdır. 

2 — M.T.A. Enstitüsü lâboratuvarları en 

modern cihazlarla donatılmalı ve en 

modern metodlarla çalışacak kimyasal, 

mineralojik ve petrografik analizleri 

en kısa zamanda doğru olarak cüz'î bir 

ücretle yapmalıdır. 

3 — Keza M.T.A. Enstitüsü özel Sektöre ait 
sahalarda jeoşimik, jeofizik, sondaj ve 
madencilik aramaları yapmalı, cevher 
bulmazsa ücret almamalı, cevher bulur
sa rantabilite ve fizibilite etüdlerini 
de havi proje çalışmalarını sür'atle ya
pabilmelidir. 

4 — Devlet Demiryolu navlunları ve liman 
tarifeleri normal seviyelere indirilmeli
dir. 

5 — Vergi sistemleri gözden geçirilmelidir. 
Devlet hakkı kaldırılmalı ve tükenme 
payı indirimi de ayrıca kabul olunma
lıdır. 

6 — Bilhassa doğuda tatbik edilmek üzere 
Maden ve Metalürji tesisleri çalışmaya 
başladığından itibaren 3 - 5 yıl hiç ver
gi alınmamalıdır. 

7 — Zenginleştirme ve izabe tesisleri kuran 
maden şirketinin gelirinden bu tesisin 
bedeli masraf olarak indirilmelidir. 

8 — Maden ekipmanından gümrük alınma
malıdır. 

9 — Maden şirketlerinin ihracatla memle
kete sağladıkları dövizin % 15'i kendi
lerine ekipman temini için tahsis olun
malıdır. 

10 — Bazı madenlerin ihracını kolaylaştır
mak üzere özel sübvansiyonlar düşünül
melidir. 

11 — Patlayıcı madde ve maden direği fiatla-
n Hükümetçe ve makûl seviyelerde tes-
bit edilmelidir. 

12 — Orman Genel Müdürlüğünce yapılan or
man yollan ile köy yolları ve kara yol
larının bilinen maden bölgelerini katet-
mesi için tedbir alınmalı ve bir koordi
nasyon sağlanmalıdır. 

13 — 1/25.000 mikyaslı haritalardan belli bir 
yerde madencilik yapan kimse o yer 
için istifade etmelidir. 

14 — Mühendis ile işçinin arasım dolduran 
nezaretçi sınıfta eleman yetiştirmek 
üzere teknik okullar açılmalıdır. 

Buraya kadar serdedilen fikirler sadece 
şahsî görüş ve temennilerden ibarettir. 

ilgililerin bu konularda esasen hummalı 
bir çalışma içinde bulunduğu malûmdur. Bu 
çalışmaları sırasında yukardaki görüşlerin de 
göz önünde bulundurulacağım ümit ve temen
ni etmekteyim. 




