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İzin süreçlerini olumsuz etkileyen
fiili durum yürürlükten kaldırılmalı
Ruhsat ve izinlerin 2012 Haziran ayı itibarıyla Başbakanlık onayına sunulması,
bu alanda birçok sorunu da gündeme getirdi. Söz konusu süreç içinde çok
sayıda ruhsat ve izin dosyası onay için bekletildi veya reddedildi. Mevzuata
aykırı şekilde yaşanan bu durum, yerli ve yabancı yatırımcıların sektöre olan
ilgisinin azalmasına neden oldu. Ayrıca planlanan yatırımların gerçekleşmesi
gecikti veya yapılamadı. Sektör olarak daha fazla zarar görmemek için
madencilik ile ilgili izin süreçlerini olumsuz etkileyen bu fiili durumun
yürürlükten kaldırılmasını, ruhsat süreçlerinin geçmişte olduğu gibi mevzuata
uygun şekilde ilgili kurumlar tarafından yönetilmesini ve böylece sürecin
hızlandırılmasını istiyoruz.
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Sahip olduğu yeraltı zenginleri ile global piyasalara yönelik yaptığı kayda değer açılımlar Türkiye'nin, hammadde
piyasasında kendini geliştirmesinde
ve bu alanda devreye alınan kamu-özel
sektör yatırımlarında belirleyici oldu.
Orta ve uzun vadede atılacak adımların
madenciliğin, diğer sektörler üzerinde
daha etkin ve tetikleyici bir rol oynacağı öngörülüyor. Yaşanan tüm bu olumlu
gelişmelere rağmen, sektörün temel sıkıntılarının başında ruhsat ve izin konusunda yaşanan belirsizlikler geliyor.
Ruhsat ve izinlerin 2012 Haziran ayı itibarıyla Başbakanlık onayına sunulması,
burada yaşanan bürokrasi ruhsat ve izin
dosyalarında onay sürecini uzatıyor.
Mevzuata aykırı şekilde yaşanan bu
durum ise, yerli ve yabancı yatırımcının
sektöre ilgisini azaltıyor. Yanı sıra planlanan yatırımların gecikmesine veya
tamamen hayata geçmesine engel oluyor. Öte yandan orman izin bedellerinin,
dünyada madencilikte gelişmiş diğer ülkelerdeki bedellerle kıyaslanmayacak
derecede yüksek olması, faaliyette olan
işletmelerin rantabilitesini ve yeni yatırımların fizibilitesini olumsuz etkiliyor.

Türkiye kaynaklarının atıl kalmasıyla
sonuçlanan tüm bu sıkıntılar; sektör küçülmesine ve iş gücünün düşmesine sebep oluyor. Sektör olarak daha fazla zarar görmemek için madencilik ile ilgili izin süreçlerini olumsuz etkileyen bu
fiili durumun yürürlükten kaldırılmasını, ruhsat süreçlerinin geçmişte olduğu gibi mevzuata uygun şekilde ilgili kurumlar tarafından yönetilmesini ve böylece sürecin hızlandırılmasını istiyoruz.

Ruhsat izinlerindeki belirsizlik
yatırımcı ilgisini azaltıyor
Ruhsat ve izinlerin Başbakanlık onayına sunulmasının ardından ruhsat tescili, temdidi ve devrine ait onay süreçleri Başbakanlık'tan, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı'na devredildi, fakat yaşanan birçok sorun devam etti.
İzin talepleri uzun süreler cevapsız bırakılarak yavaşladı veya gerekçe olmaksızın olumsuz sonuçlandı. 2017 yılının
başında MİGEM’de yeni yönetim göreve başladı. MİGEM organizasyonunda değişiklik yapan yeni yönetim, uzun
süredir bekletilen kurum içi işlemleri
tekrardan çalıştırmaya başladı. Kurum
içinde hızlı bir işleyiş mekanizmasıyla
birlikte madenciliğin önünün açılacağı
ifade edildi.
Fakat, 2018 yılı başı itibarıyla daha
önce bir gün içinde neticelendirilen geçici tatil, mera arama izinleri, işletme
izinleri ve kurum görüş yazıları genel

müdür onayına tabi tutulmaya başlandı
ve bu durum, madencilik faaliyetlerini
bir kez daha kilitleme noktasına getirdi. Bu yeni uygulamada standart işlem
yapılmadığından veya geciktirilerek işlem tesis edilmediğinden mağduriyetlere ve hukuksuz uygulamalara neden
oluyor. Halihazırda mera ve orman izinleri Başbakanlık onayına tabi tutuluyor,
izinler konusundaki belirsizlik ve sıkıntılar 2012 yılından bu yana devam ediyor. MİGEM ve Bakanlık onayı adları altında işlemler mevzuata aykırı şekilde
değerlendirme altına alınmaya başlandı. Bu durum sektörde haksız rekabete,
maden arama ve üretimin düşmesine
neden oluyor.

Türkiye, maden çeşitliliğinde
globalde 10'uncu sırada
Türkiye'nin sahip olduğu karmaşık jeolojik ve tektonik yapı, çok çeşitli maden
yataklarının bulunmasına olanak sağlıyor. Bugün dünyada yaklaşık 90, Türkiye'de ise 60 civarında maden türünde
üretim yapılıyır. Maden Tetkik ve Arama (MTA) verilerine göre, dünyada 132
ülke arasında toplam maden üretim değeri itibarıyla 28’inci sırada yer alan
Türkiye, maden çeşitliliği bakımından
ise 10’uncu sırada bulunuyor. Türkiye
özellikle başta endüstriyel hammaddeler olmak üzere, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi
enerji hammaddeleri açısından zengin.

Dünya endüstriyel hammadde rezervlerinin yüzde 2.5’i, kömür rezervlerinin
yüzde 1’i, jeotermal potansiyelinin yüzde 0.8’i ve metalik maden rezervlerinin
yüzde 0.4’ü Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'nin zengin olduğu madenler arasında ise ilk sırayı dünya rezervlerinin
yüzde 72’sini oluşturan bor mineralleri alıyor. Ancak, birkaç maden dışında Türkiye'nin global ölçekteki rezervleri kısıtlı. Globalde üretim ve ticareti

yapılan 90 çeşit maden ve mineralden
13’ünün ekonomik ölçekteki varlığı
Türkiye'de henüz saptanamadı. 50 çeşit madende kısmen yeterli kaynaklara
olan Türkiye'de, 27 maden ve mineralin halihazırda bilinen rezervleri ve kaliteleri, ekonomik madencilik için yetersiz. Ancak Türkiye, maden kaynakları ve çeşitliliği bakımından kendine
kısmen de olsa yeterli olan ülkeler arasında yerini korumaya devam ediyor.

1. sayfadan devam

Ruhsat ve izin sürelerindeki belirsizlik
yatırımcının sektöre olan ilgisini azalttı

Uzmanlar, kalkınmanın ve
cari açığın kapatılması için
ülkenin sahip olduğu madenlerin işletilmesinin ve
metal üretim endüstrisinin
geliştirilmesinin önemine
vurgu yapıyor.
Madencilik
ülkelerin
önemli ihracat kalemlerinden biri oluştururken, Türkiye’de sektör, son dönemde üretim ve ihracatını artırmaya yönelik çalışmalara
odaklandı. İMİB’ten alınan
verilere göre Türkiye’nin
maden ihracatı 2017’de,
2016 yılına göre yüzde 24 artarak 4.7 milyar dolara, miktar bazında yüzde 21’lik artışla 24.7 milyon tona ulaştı.
Toplam maden ihracatının
yaklaşık yarısı, yani 2 milyar doları ise doğaltaşlardan
oluştu. 2017’de değerde yüzde 13.4, miktar bazında yüzde 21.7 artan Türkiye’nin doğaltaş ihracatı 7.9 milyon ton
olarak gerçekleşti.
Öte yandan bu yılın ilk beş
ayında 2017’nin aynı dönemine göre değer bazında
yüzde 0.53’lük düşüş, miktar bazında ise yüzde 4.2’lik

artış yaşandı. Böylece bu yılın ilk beş ayında miktar bazında toplam 10.4 milyon
ton, değer bazında 1.9 milyar
dolarlık maden ihracatı yapıldı. Söz konusu dönemde
Türkiye’nin doğaltaş ihracatı ise değer bazında yüzde
1’lik düşüş, miktar bazında
yüzde 0.72’lik artışla değerde 780 milyon dolar, miktarda 3 milyon ton oldu.

Sektörün, toplam ihracat
içindeki payı yüzde 3’e çıktı
Üretimde yaşanacak artışın
ihracata da olumlu yansıyacağı kanısında olan temsilcilere göre sektör; bu yıl sonunda 6 milyar, 2023’te 15
milyar dolarlık ihracat hedefliyor. Özellikle 2023 yılı
hedeflerine ulaşılması adına 2018 yılı da dahil olmak
üzere sektörün, her yıl en az
yüzde 25’lik ihracat artışı
sağlaması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, 2018’in
kaçırılması durumunda
yyaklaşık yüzde 45’lik bir
artışa ihtiyaç duyulacığını
ve bunun da gerçekçi bir hedef olamayacağını, bu yüz-
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den 2018’in madencilik sektörü için kaçırılmaması gereken bir yıl olduğunu dile
getiriyor.
İMİB verilerine göre Türkiye, 2016’da 308 milyar dolarlık maden ihracatıyla küresel pazardan yüzde 1.2 pay
alarak 16’ncı sırada yer aldı.
2016’da toplam ihracat içindeki payı yüzde 2.7 olan meden ihracatı, 2017’de yüzde
3’e çıktı. Doğaltaş ihracatı ise
Türkiye’nin maden ihracatı
içinde en büyük kalemi oluşturuyor. 2017 yılında doğaltaşlar 7.9 milyon ton ve 2 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ürün grubunu 5 milyon
ton ve 1.4 milyar dolarla metalik cevherler, 11.4 milyon
ton ve 874 milyon dolarla
endüstriyel mineraller, 261
bin ton ve 365 milyon dolarla
ferro alyajlar, mineral yakıtlar ve diğer ürünlerin ihracatı izledi. 2017 yılında en çok
maden ihracatı yapılan ilk 10
ülkeyi de sırasıyla; Çin, ABD,
Belçika, İtalya, İspanya, Bulgaristan, Hindistan, Suudi Arabistan, Güney Kore ve
İsveç oluşturdu.

