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• İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı,

İstanbul'da I ve II(a) grubu madenler için kısıtlanacak alanların

belirlenmesine yönelik bir çalışma yürütmektedir.

Söz konusu madenler; inşaat, yapı malzemeleri, seramik, cam

gibi ülkemizin önde gelen sektörlerini besleyen, zengin ve çok

kaliteli malzemelerdir. Halihazırda işletilen veya rezerv içeren

alanlarda yapılacak kısıtlamalar sadece bu işle iştigal eden

firmalarımızı değil, söz konusu sektörleri ve genel olarak ülke

ekonomimizi de olumsuz etkileyecektir. Ayrıca, İstanbul’da

planlanan ve gerçekleştirilmekte olan büyük boyutlu projeler ile

kentsel dönüşüm gereklilikleri göz önüne alındığında

önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan maden miktarının

katlanacağı öngörülmektedir.

Bu bakımdan mevcut sahaların temdit hakları korunurken yeni

sahaların işletmeye alınabilmesi sağlanmalıdır.
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• AB’de enerjinin vergilendirilmesine dair 2003/96/EC sayılı Enerji

Vergileri Direktifi’ne ve bu Direktif’in 10/3/2010 tarihli revize

metnine göre, seramik ve refrakter sektörü, cam ve çimento

sektörleri gibi taş ve toprağa dayalı sanayi olduğu için,

mineralojik proses kullanan sanayi olarak kabul edilmiş ve

proseste kullanılan enerjinin fiyatı, enerji üzerinden alınan

vergilerden muaf tutulmuştur. İhracat hedefleri kapsamında;

AB’deki enerjinin vergilendirilmesi mevzuatındaki hususlar,

Ülkemizde üretiminde mineralojik proses kullanan sanayide de

uygulanmalı ve bunun temini için vergi mevzuatımızda AB vergi

yasalarına benzer düzenleme yapılmalıdır.
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• Enerji tüketiminin özellikle yoğun olduğu maden, taş ve toprak

ürünleri sektöründe, teşvik amaçlı doğalgaz, elektrik, akaryakıt

üzerindeki vergiler, en azından ihracat amaçlı üretimler için

kaldırılmalıdır.

• Sektöre özellikle ihracat amaçlı yapılan iç taşımalarda destek

verilmeli, kullanılan akaryakıttaki ÖTV’nin sektörün ödediği

vergilerden düşülmesi sağlanmalıdır.

• Madencilik sektöründe ithal edilen iş güvenliği ve acil durum

amaçlı cihazlar, madenlerde kurulacak sinyalizasyon,

haberleşme, çalışan takip sistemleri gibi hayat kurtarıcı yatırımlar

destek unsurlarından faydalanmalıdır.
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• Türkiye’nin en büyük sorunu olan dış ticaret açığına karşı çeşitli

önlemler ve uygulamalar devreye alınmış veya planlanmaktadır.

Sanayi stratejileri açısından da orta ve yüksek teknolojili ürünlere

özel destek uygulamaları hayata geçirilmiştir. Bu stratejilerin

tamamlayıcı halkası olarak döviz katma değeri yüksek üretimi ve

ihracatı teşvik etmek amacıyla yerli katkı oranı % 51 üzerindeki

sektörlerin yatırımlarının 5. bölgede uygulanan bölgesel

desteklerden faydalanmasını sağlamak faydalı olacaktır.
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• Maden, taş ve toprak ürünleri sektöründeki gözetim ve denetim

sisteminin standart dışı mallara yönelik olarak daha etkin

çalışması sağlanmalı, gerektiğinde piyasadan standart dışı

ürünler toplatılmalıdır.

• Ekonomimizin en önemli unsuru üretimin desteklenmesi adına,

sanayicinin önündeki en büyük bilinmez olan kur riskine karşı

sanayi yatırımları için uzun vadeli TL kredi imkanı sağlayacak

mekanizmalar oluşturulmalıdır.
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