Madencilik sektörünün değerli mensupları;
Sayın Bakanımızın istikametini belirlediği Milli Enerji ve Milli Maden Politikası çerçevesinde
Bakanlığımızca madencilik sektörüne ve bağlı üretim faaliyetlerine uzun yıllardan sonra hiç verilmediği kadar
değer verilmekte ve ülke kalkınmasında madenciliğin katkısı ve payı fazlasıyla önemsenmektedir. Madencilik
sektörünün ülke ekonomisinde ve uluslararası arenada hak ettiği yeri elde etmesi amacıyla başta Maden
İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere kamu ve sektörde her anlamda ciddi bir reform/dönüşüm süreci
yürütülmektedir.
Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda bu kapsamda; MİGEM’de iş süreçlerinde harcanan zaman ve
emek % 40 oranında azaltılarak hizmet sunma hızı artırılmış, saha denetimlerinde standardizasyon
getirilerek, sahaların risk durumuna göre sınıflandırılması yapılarak denetimlerde etkinlik sağlanmıştır. Bunun
yanında; madenlerimizin aranması/üretilmesine yönelik yapılan çalışmaların, üretilen verilerin uluslararası
standartlara uygun, akredite laboratuvarlarda analiz ve testleri yapılmış ve yetkin teknik elemanlar tarafından
raporlanması bu çalışmaların açık, şeffaf güvenilir ve uluslararası geçerliliği olacak şekilde finansman
hususlarını da dikkate alarak belirlenmesini sağlamak üzere Ulusal Madenlerde Kaynak ve Rezerv
Raporlama Komisyonu- (UMREK) ve maden arama, araştırma ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör
tarafından üretilen yerbilimleri verileri, sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri numuneler ile harita,
kesit, stratigrafi ve benzeri dokümanları arşivlemek, yayımlamak, kullanıcıların hizmetine sunmak amacıyla
Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TUVEK) kurulmuş, UMREK ve TUVEK Yönetmelikleri
yürürlüğe girmiş olup, aktif hale getirilmeleri için yoğun bir çaba harcanmaktadır. Çalışmaları başlamış olan,
2017 yılı sonuna kadar %35’i ve 2018 yılı sonuna kadar da tamamen bitirilmesi planlan E-MADEN Projesi
ile MİGEM’ in bütün iç ve dış iş süreçleri elektronik ortamda yürütülmesi, madencilerimizin işlemlerinin ve
taleplerinin süratle sonuçlandırılması sağlanacaktır. Maden Yönetmeliği ve Maden Sahaları İhale
Yönetmeliği ile ilgili çalışmalar sonuçlandırılarak en kısa süre içerisinde yürürlüğe girecek, böylece
madencilik sektörü önünü görebilir hale gelecek, ihalelik sahaların evvel emirde maden üretimimize ve
ekonomimize katkı vermesi sağlanacaktır.
Çok yakın bir zamanda ise kurumsal yeniden yapılandırma çalışmalarıyla madencilikte ülkemizin yeraltı
zenginliklerinin yer üstüne çıkartılması ve katma değeri yüksek ara ve nihai ürünlere dönüştürülmesi
sağlayacak yeni ve etkin iş modellerinin hayata geçirilmesi, sektörün paydaşlarının güncel uluslararası
standartlarda eğitimini sağlamak amacıyla Madencilik Akademisi’nin kurulması ve madencilik
faaliyetlerinde iş güvenliğine yönelik sürekli kontrol, eğitim, makine/ekipman sertifikasyonu ve AR-GE
hizmetleri verecek olan Maden Güvenlik Kurumu’nun oluşturulması ile madencilik sektörünün Türkiye’de
ve dünyada atılım yaparak ekonomimizde hak ettiği yeri alacağına olan inancım tamdır. Öte yandan,
madencilik sektörünün kamu paydaşlarının katılımıyla, sektörün sorunlarının evvel emirde çözüme
kavuşturulmasına yönelik olarak Maden Koordinasyon Kurulu'nun kurulması çalışmaları başlatılmış olup,
kısa sürede hayata geçirilecektir.
Sayın Bakanımızın ortaya koyduğu Milli Enerji ve Milli Maden Politikası çerçevesinde, bu hizmetlerin ve
çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında sektör temsilcileri ile azami ölçüde istişare
edilmekte ve sektörün görüşlerinin yansıtılmasına önem verilmektedir. Bu anlamda sizlerin katkı ve destekleri
her zaman en önemli itici gücümüz olacaktır. Madencilikte özel sektörün yatırımlarını daha kolay ve hızlı
yapabileceği bir ortamın sağlanması, yatırımların önündeki yapısal sorunların giderilmesi, nihayetinde
madencilik alanında arz güvenliğinin ve sürdürülebilir büyümenin kritik bir unsurudur.
“Madencilik sektörünün Türkiye ekonomisine en yüksek seviyede katkı sağlaması amacıyla koordinatör
kurum olan MİGEM’in organizasyon yapısında, insan kaynaklarında, hizmet anlayışında performansı,
şeffaflığı, adaleti ve güvenliği esas alan bir sistemin kurulmasını temin etmek” misyonu ve “Maden
kaynaklarının verimli, en yüksek katkılı, güvenli ve çevreyle uyumlu değerlendirildiği bir Türkiye” vizyonu ile
önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız bütün hızıyla devam edecektir.
Bu vesileyle önemli hedeflere ilerlediğimiz bu yeni dönemde ülke, millet ve İslam âlemi olarak yeni bir
bayrama daha kavuşacak olmanın sevinç ve mutluluğu ile Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi dileklerimle
kutlar, ülkemiz ve bütün madencilik sektörü camiası/ailesi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan
niyaz ederim.
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