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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası:
Ulusal Doğal Kaynaklar Enstitüsü 
ile Akademisi kurulmalı

Bilimsel ve teknoloji bilgisinin üretilmesi, temel 
araştırmaların yapılması ve üst düzeyde stratejik 
hedeflerin seçilmesi için donanımlı ve özerk bir Enstitüsü 
ve Akademi  kurulması önerilirken madencilik alanında 
kurulu ve çalışan kamu kurum ve kuruluşlarının 
teknolojilerinin yenilenmesi isteniyor.

Dünyada madenciliğin birkaç on 
yıldan beri köklü bir değişim 
içinde olduğuna dikkat çeken 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası, 
Türkiye’nin doğal kaynaklar açısından 
önemsenir bir potansiyel taşıdığı, ancak 
ülke ekonomisinde madenciliğin önemli bir 
yeri olmadığını vurguluyor. TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası’nın 2007-2013 dönemini 
kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda 
yer alan madencilik sektörü planlamasını 
değerlendirdi. Jeoloji Mühendisleri Odası’nın 
değerlendirmesinde yer alan görüş ve 
önerilerine göre Türkiye, üretilen madensel 
kaynak çeşitliliği açısından, 152 ülke 
arasında, 29 maden türünde yapılan üretim 
baz alındığında, 10. sırada yer alıyor; ancak 
üretici ülkelerin dünya pazarı içi payları 
sıralamasında yüzde 16 oranı ile 52. sırada. 
50 dolayında madensel kaynak üretimi 
yapılıyor ve bu üretimin yarattığı katma değer 
niceliği 2-2.5 milyar dolara ulaşıyor. Bunun 
GSMH içindeki payı ise yüzde 1.3 dolayında. 
Madencilik ve madene dayalı sanayi birlikte 
düşünüldüğünde oluşan katma değerin GSMH 
içindeki payı yüzde 12’yi buluyor. Bu da bu 
alanda 22 milyar dolarlık bir değer yaratıldığı 
anlamına geliyor.
 
Türkiye’nin jeolojik özelliklerinin küçük-
orta rezervli, çok çeşitli maden yataklarının 
oluşumuna olanak tanıdığına işaret eden Oda, 
saptanmış maden kaynaklarından bazılarının 
gerekli teknoloji sağlanamadığından atıl 
kaldığı ya da yeterince değerlendirilemediğine 
dikkat çekiyor.

“Yüksek katma değer yaratan, emek yoğun 
bir sektör“ olan madenciliğin, ülke sanayinin 
gelişimi ve işsizlik sorununun çözümüne 

önemli katkılar sağlayacak  bir potansiyel 
ortaya koyduğunu belirten Oda, “yenilenemez“ 
kaynaklar olan madenlerin en verimli şekilde 
değerlendirilmesini zorunlu olduğunun altını 
çiziyor.

Ulusal bir madencilik politikasından söz 
etmenin oldukça zor olduğu belirtilirken 
konunun bütünlüklü  bir perspektifle “ülkenin 
gelişmesinde madenciliğin katkılarının 
artırılması”  şeklinde ele alınması gerektiği 
vurgulanıyor. 
 
“Ülke sanayinin gereksindiği maden 
kaynaklarının geliştirilmesine öncelik 
verilmesi madencilik stratejisinin temeli 
olmalıdır“ denilirken madencilik arama, 
işletme ve zenginleştirme süreçlerinin Ar-Ge 
yatırımlarıyla desteklenmesi, devletin birikimli 
ve donanımlı kurumlarıyla Ar-Ge alanında 
yönlendirici ve destekleyici olması isteniyor. 
Madencilik sektörünün kullandığı makine, 
donanım ve gereç üretiminin özendirilmediği 
ve bu alandaki hemen her girişimin dışalım 
kaynağı olduğun değinilirken Türkiye 
madencilik sektörüne yönelik Oda’nın durum 
tespiti arasında şunlar yer alıyor: 
• Birkaç on yıldan bu yana, altın dışında maden 
araması yapılmıyor;
• Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü’nün (MTA) arama çalışmaları 
tavsatılmış durumda;
• Madencilik sektöründeki özelleştirme 
uygulamaları başarısız olmuştur;
• Özelleştirmeler başladıktan sonra kamu 
kesiminde arama ve yatırımlar durmuştur;
• Teknoloji yatırımı yapılmamaktadır;
• Maden işletmelerimiz daha çok hammadde 
dışsatımına yöneliktir;
• Maden dışsatımımız, değer olarak dış 
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alımımızı karşılayamıyor;
• Dışsatıma konu madenlerde uluslar arası 
pazar koşullarını etkileyemiyoruz;
• Madencilik sektöründe doğru ve etkili 
özendirme önlemleri alınamadığından yerli 
üretim, dışalım ile yarışamıyor.
• Ülkemiz madenciliğinde iş güvenlik ve işçi 
sağlığı konularına özen gösterilmiyor;
• Madencilik işletmelerinin yakın yöre halkının 
ekonomik ve toplumsal gelişimine yönelik 
katkılarına önem verilmiyor;
• Madencilik çalışmaları, ülkenin tüm 
varlıklarına etkileri açısından bir yarar/zarar 
değerlendirme süzgecinden geçirilmeden, 
çevresel etkileri önemsenmeden, yalnızca 
işletmecinin çıkar ölçütlerine göre 
sürdürülmeye çalışılıyor,
• Ülkemizde madencilik ağırlıklı olarak devlet 
kurum ve kuruluşları tarafından yapılmakta, 
maden arama faaliyetleri MTA tarafından 
yapılmakta ancak, MTA’nın son 20 yıldan 
bu yana arama faaliyetlerinden yavaş yavaş 
çekildiği görülmekte, 

• Üretim konusunda da “Türkiye’de madencilik 
kamu ağırlıklı olarak yapılmaktadır”, 
“Özelleştirme çalışmalarına başlanması 
sonrası kamudaki yatırımlar yavaşlamıştır.” 
ve “Ülkemizdeki en büyük cevher hazırlama 
tesisleri kamu kuruluşlarının elindedir.”

Madenciliğimiz dışsatım aracı olarak değil, 
ülke endüstrisine ve ekonomik ve toplumsal 
kalkınmasına yardımcı olacak şekilde 
geliştirilmesi için madencilik sektöründe 
kullanılan makine, donanım ve gerecin ülke 
içinde üretilmesine yönelik endüstrilere 
yatırımların özendirilmesi öneriliyor. 
Bilimsel ve teknoloji bilgisinin üretilmesi, 
temel araştırmaların yapılması ve üst düzeyde 
stratejik hedeflerin seçilmesi için donanımlı 
ve özerk bir “Ulusal Doğal Kaynaklar 
Enstitüsü” gerekli görülüyor. Madencilik 
sektöründe artık bugünkü durumuyla ona 
bel bağlamak olanaksız da olsa, MTA’nın; 
bir Genel Müdürlük olarak değil bir Enstitü 
olarak önemli bir yeri olmalı. Birikimi ve 

donanımı ile dünyadaki 
en güçlü jeolojik 
araştırma kurumlarından 
(geological surveys) 
biri olan MTA, maden 
aramaları ve teknoloji 
geliştirmede bir kurum 
olarak varlığını etkin 
biçimde sürdürmeli.
Dünyada ve ülkemizde, 
doğal kaynaklara 
ilişkin bilimsel, teknik 
ve ekonomik verilerin 
derlenip işlendiği; pazar 
ve fiyat hareketlerinin 
izlendiği; yeni teknolojiler 
ve araştırmalara ilişkin 
haber ve bilgilerin 
kovuşturulduğu; bunların 
elektronik ve basılı 
ortamlarda yayıldığı; ülke 
çıkarına politikaların 
tartışılacağı ortamların 
örgütlendiği bir “Ulusal 
Doğal Kaynaklar 
Akademisi” kurulmalı. 
Madencilik alanında 
kurulu ve çalışan kamu 
kurum ve kuruluşları 
yeniden yapılandırılmalı, 
ıslah edilmeli, bunların 
üzerindeki siyasal 
etkiler engellenmeli, 
teknolojileri yenilenmeli, 
yeni yatırımlar 
yapmalarının önü 
açılmalı. 
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