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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Madencilik, hemen hemen bütün sanayi dallarına doğrudan, geri kalan sanayi dallarına ise dolaylı 

girdi veren birincil sanayi faaliyetidir. Madencilik faaliyetleri sonucu üretilen metal ve mineraller diğer 

sanayi dallarına kendi ekonomik değerlerinin çok üzerinde katma değer sağlamaktadır. Üretilen maden 

cevherleri, toplumlara ekonomik bir değer ile sosyal açıdan doğrudan ve dolaylı iş sahaları, katma 

değerler yaratmaktadır. Günümüzde madencilik ulusal ve uluslararası politikaları belirlenmeye 

başlamıştır. Özellikle son dönemde daha belirgin şekilde ortaya çıkan kaynak milliyetçiliği, ülkelerin 

ulusal güvenliklerini ve ekonomilerini göz önüne alarak hammadde tedarik ve stok stratejileri 

geliştirmelerine neden olmuştur. Dolayısıyla, On Birinci Plan Döneminin ülkemiz açısından kritik ve 

stratejik madenler belirlenerek, dinamik bir ulusal hammadde tedarik ve stok stratejisinin geliştirildiği 

ve uygulamaya geçirildiği bir dönem olması gerekmektedir.  

Onuncu Kalkınma Planı dönemi, bütün dünyada başta altın, petrol ve metal madenler olmak üzere 

birçok madencilik ürününün fiyatlarının ciddi anlamda düşüşünün yaşanmasının ardından yatay bir 

görünüm sergilediği, 2016 yılının sonlarından itibaren ise yükseliş yönünde hareketlerin başladığı bir 

dönem olmuştur.  

Bu dönemde, uluslararası standartlarda doğru, şeffaf, güvenilir bir raporlama sisteminin 

kurulması amacıyla UMREK (Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu)’in yasal 

altyapısı oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamış, yine aynı şekilde yıllardır eksikliği hissedilen 

yerbilimlerine ait bilgilere kolay, doğru ve hızlı bir şekilde erişilmesini sağlayacak TUVEK (Türkiye 

Yerbilimleri ve Karot Bilgi Bankası)’in yasal altyapısı oluşturulmuş ve çalışmalarına başlamıştır. 

Bunların yanı sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından arz güvenliği, yerlileştirme ve 

öngörülebilir piyasa temelleri üzerine oturtulan Milli Enerji ve Maden Politikası oluşturulmuştur. Bu 

gelişmeler, madencilik sektörünün yıllardır kronikleşmiş sorunlarını çözerek yoluna devam edeceği bir 

döneme girileceğini göstermektedir. 

Madencilik sektöründeki dikkat çekici gelişmelerden bir diğeri ise jeotermal enerjideki kurulu 

kapasitenin sürekli artmasıdır. 2013 yılında 296 MWe kurulu gücü ile dünya sıralamasında 8. sıralarda 

bulunan Türkiye, bugün ulaşmış olduğu 1.000 MWe üzerindeki kurulu gücü ile ABD, Filipinler ve 

Endonezya'nın ardından dördüncü sırada yer almaktadır.  

Enerjide dışa bağımlılık sorununu bir nebze olsun azaltmak amacıyla son yıllarda milli kömür 

kaynaklarının kullanılması hedeflenerek projeler geliştirilmeye başlanmış, özellikle MTA Genel 

Müdürlüğünün yaptığı arama faaliyetleri sonucu ortaya çıkarılan yeni linyit kaynaklarının ülke 

ekonomisine kazandırılması amacıyla yerli kömür üretimi teşvik edilmiş, havza bazında yerli kömüre 

dayalı termik santral kurulması yönünde önemli çalışmalar başlatılmıştır.  

Onuncu Kalkınma Planı dönemi, maden fiyatlarındaki düşüşlerin ardından madencilik sektöründe 

yaşanan düşük karlılık oranları ve düşük yatırım seviyelerinin yaşandığı ancak, son birkaç yıldır sektör 

açısından toparlanma sürecine girildiği bir dönem olmuştur.  Bu rapor ile Onuncu Kalkınma Planı 

döneminde madencilik sektörünün gelişiminin yanı sıra, Onuncu Plan Dönemi raporunda tespit 

edilenlerle gerçekleşmelerin karşılaştırılmalarının yapılması ve ülkemizde On Birinci Kalkınma Planı 

dönemine ilişkin temel alınacak unsurların belirlenmesi amaçlanmıştır. 

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu 

çalışmada, sektörün genel sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasının yanı sıra, madencilik 

sektörü temel politikalarının oluşturulmasına zemin oluşturmak üzere onuncu kalkınma planı raporunda 
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kullanılan düşey ve yatay konu başlıklarının analiz yöntemi, on birinci kalkınma planı raporunda da aynı 

şekilde benimsenmiştir. Komisyon tarafından 10 alt çalışma grubu oluşturulmuş ve bu çalışma 

gruplarının çalışma sonuçları rapora yansıtılmıştır. Alt çalışma grupları ayrıca iki ana başlık altında 

gruplandırılmıştır. 

A  Ürün grupları:  

- Kıymetli Metaller ve Metalik Madenler, 

- Doğal Taşlar, Mermer, 

- Agrega ve Çimento Hammaddeleri, 

- Endüstriyel Hammaddeler, 

- Enerji Hammaddeleri (Kömür, Petrol ve Doğal Gaz, Jeotermal Enerji). 

Ürün gruplarından bağımsız olarak ise, 

B  Sektörün bütününü ilgilendiren konulara yönelik oluşturulan gruplar: 

- Arama Politikaları, 

- Madencilikte Sürdürülebilirlik (İş Güvenliği, Çevre, Eğitim, İstihdam, Sertifikasyon ve Toplum 

İlişkileri), 

- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, Kurumsallaşma, Mevzuat, Altyapı ve Teşvikler, 

- Dünya Hammadde Talebinde Gelişmeler ve Tedarik Yaklaşımları, 

- Madenciliği Destekleyici Hizmetler 

Bu kapsamda, Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu; kamu, özel sektör ve sivil 

toplum örgütlerinin değerli temsilcilerinin özverili çalışma ve katkılarıyla önümüzdeki dönem 

madencilik sektörüne yön vermek amacıyla hazırlanmıştır.  

Çalışmalar sırasında verdiği destek ve katkılarından dolayı Kalkınma Bakanlığımıza, kamu, özel 

ve sivil toplum kuruluş temsilcilerine teşekkürü bir borç biliriz.  
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GİRİŞ 

Ülkemiz bulunduğu jeolojik kuşak itibariyle mineral çeşitliliği bakımından dünyanın zengin 

ülkeleri arasındadır. Türkiye’de 70’in üzerinde mineralin üretimi yapılmaktadır. Türkiye, mineral 

çeşitliliği açısından dünyada 10. sırada, üretim bakımından 27. sırada yer almaktadır. Dünya 

piyasalarında önemli 90 çeşit mineralden sadece 13 tanesi ülkemizde bulunmamaktadır.  

Ülkemizin maden kaynaklarına göz atıldığında en fazla öne çıkan bor madenidir. Ülkemiz dünya 

bor rezervlerinin yüzde 73’üne sahiptir ve küresel üretimin (B2O3 olarak) yüzde 48’ine yakın kısmını 

gerçekleştirmektedir (WMD, 2017). ABD Jeolojik Araştırma Kurumu verilerine göre; dünyada en 

büyük perlit rezervleri ülkemizde bulunmaktadır (USGS Min. Com. Summaries 2017). Barit rezervimiz 

dünyada ikinci sırada, trona rezervimiz üçüncü, manyezit ve krom rezervlerimiz ise dördüncü sıradadır. 

Bunların dışında; diyatomit, feldispat , mika, molibden, mermer ve doğal taş, pomza, bentonit, toryum, 

vermikülit, zeolit ve sepiyolit rezervlerimiz de dünyada sayılı rezervler arasındadır (USGS Min. Com. 

Summaries 2017). Türkiye 2016 yılında; bor, pomza, feldispat üretiminde birinci, trona, manyezit 

üretiminde ikinci, krom, perlit, bentonit üretiminde üçüncü, kum-çakıl, alçıtaşı üretiminde dördüncü, 

zeolit, mika üretiminde beşinci, kaolen üretiminde altıncı, antimuan ve barit üretiminde ise yedinci 

sıradadır. Kil, molibden, tuz, mermer ve linyit üretimlerimiz de dünya ölçeğindedir.  

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi madenlerimiz ülke ekonomisine ciddi katkılar 

sağlayacak kapasiteye sahiptir. Rezerv ve/veya üretim miktarları göz önünde bulundurulduğunda ise 

dünya emtia pazarlarını etkileyecek stratejiler geliştirmemiz gereken maden kaynaklarımız 

bulunmaktadır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerjide dışa bağımlılığı azaltmanın yanı sıra ülke 

madenciliğine önümüzdeki dönemde yön verecek stratejileri de barındıran “Milli Enerji ve Maden 

Politikası” eylem planını hazırlamıştır. Arz güvenliği, kaynakta ve teknolojide yerlileştirme ve 

öngörülebilir piyasa olmak üzere üç temel kavram üzerine inşa edilen bu eylem planı bir anlamda 

önümüzdeki dönem madenciliğinin yol haritasını da oluşturacaktır. 

On Birinci Kalkınma Planı (2019 - 2023) Madencilik Özel İhtisas Komisyonu bu bilgiler ışığında 

çalışmalarına başlamış ve Onuncu Kalkınma Planında izlenen yöntemi benimseyerek sektörün genel 

sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasının yanı sıra, sektörel politikaların oluşturulması için 

zemin oluşturmak üzere düşey ve yatay yönde kesitler almak suretiyle analizler yapmıştır. 

Sektörün mevcut durumu ve sorunlarının belirlenmesi ile çözüm önerilerinin geliştirilmesi 

amacıyla düşey kesit niteliğinde olmak üzere ürün grupları oluşturulmuştur. Onuncu plan döneminden 

farklı olarak Metalik Madenler ve Kıymetli Metaller tek çatı altında toplanmış, Agrega ve Çimento 

Hammaddeleri ayrı bir ürün grubu olarak eklenmiştir. Endüstriyel Hammaddeler ve Enerji 

Hammaddeleri (Kömür, Petrol ve Doğal Gaz, Jeotermal Enerji) ürün grupları ise değişikliğe uğramadan 

aynı şekilde bırakılmıştır.  

Yine Onuncu Plan Döneminde olduğu gibi sektörün tamamını ilgilendiren konu başlıkları ise 

yatay yönde kesit almak amacıyla oluşturulmuştur. Bu konu başlıklarından; a) Arama Politikaları, b) 

Madencilikte Sürdürülebilirlik (İş Güvenliği, Çevre, Eğitim, İstihdam, Sertifikasyon ve Toplum 

İlişkileri) ve c) Yatırım Ortamının İyileştirilmesi, Kurumsallaşma, Mevzuat, Altyapı ve Teşvikler 

başlıkları Onuncu Kalkınma Planı Raporundaki ile aynı olmakla birlikte, Dünya Hammadde Talebinde 

Gelişmeler ve Tedarik Yaklaşımları ile Madenciliği Destekleyici Hizmetler yeni konu başlıkları olarak 

eklenmiştir. 
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Bu rapor, esas itibariyle yukarıda belirtilen alt çalışma gruplarının çalışmalarının özünden 

oluşmaktadır. Benzer sorunlar ve çözüm önerilerine sahip konular bir araya getirilerek, sektöre bütüncül 

bir şekilde bakılabilmesini sağlamak amaçlanmıştır. On Birinci Kalkınma Planı Madencilik Politikaları 

Özel İhtisas Komisyonu Raporu başlıklı bu rapor, madencilik sektörünün genel durumu ve sorunları 

konusunda genel bir görünüm ortaya koymayı, genel nitelikli politika önerileri geliştirmeyi 

hedeflemektedir. On Birinci Dönem Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu 18 Aralık 2017 ve 

18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılan iki adet toplantı ile çalışmalarını gerçekleştirmiş ve ilk toplantıda 

oluşturulan 10 alt çalışma grubunun hazırlamış olduğu raporları temel almıştır. 
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1. ONUNCU PLAN DÖNEMİNDE SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER

1.1. Onuncu Kalkınma Planı Döneminde Dünya Madenciliğinde Gelişme ve Eğilimler 

Küresel krizin oluşturduğu uzun süreli düşük büyüme pek çok gelişmiş ülkede yapısal sorunları 

gün yüzüne çıkarmıştır. Küresel ekonomide yeni döneme girilirken büyüme hızı düşük kalmaya devam 

etmektedir. 2016 yılında OECD’ye göre %2,9 civarında gerçekleşen küresel büyüme hızının, son 7 yılın 

en yüksek büyüme hızına ulaşarak bu yıl %3,6, 2018'de ise %3,7 oranında artacağı tahmininde 

bulunulmaktadır. Bu oranlar kriz öncesi %4-4,5 civarında olan büyümenin hala altında olmasına 

rağmen, Amerika başta olmak üzere bazı gelişmiş ülkelerde büyümenin hızlanması büyüme 

beklentilerini olumlu etkilemektedir (Şekil 1). 

Şekil 1: Küresel Büyüme Oranı 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) dönemi, kriz sonrası henüz toparlanamamış ekonomilerin, 

yeniden yapılanma arayışları ile ülkelerin krizi ortaya çıkaran sorunlara kısa vadeli politikalarla çözüm 

aramaları ve gerekli yapısal reformların son derece yavaş ilerlemesinden dolayı iktisadi sorunların 

toplumsal tepkiye dönüştüğü bir dönem şeklinde geçmiştir. Bu dönem ayrıca gelişen ülkelerin küresel 

ekonomideki ağırlıklarının ve dolayısıyla güçlerinin de arttığı bir dönem olmuştur. Dünya 

ekonomilerinde bu gelişmeler doğrudan madencilik sektörünü etkilemiş, madencilik ürünlerine olan 

taleplerin daralması, büyük madencilik firmalarının karlılıklarında düşüşlere sebep olmuş, sermaye ve 

yatırımlarında ciddi anlamda küçülmelerin yaşandığı bir dönem olmuştur.  

1.1.1. Sektörde Fiyatların Gelişimi 

2013 yılında varili 110 dolar seviyesinde olan ham petrol fiyatları 2015-2016 yıllarında 45 – 50 

dolar/varil seviyelerinde seyrederken 2017 yılında 60 dolar seviyelerini test etmeye başlamıştır. 

Önümüzdeki plan dönemi beklentileri de petrol fiyatlarının bu seviyeler altına düşmeyeceği şeklindedir. 

Çin ekonomisindeki gelişmeler sonucu Onuncu plan döneminde bazı metal fiyatlarında ciddi düşüşler 

yaşanmıştır (Tablo 1). Ancak, metal fiyatlarında önümüzdeki dönemde artış yönünde bir beklenti 
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olmakla birlikte, Çin’in düşen büyüme oranları dolayısıyla azalan hammadde ihtiyacı nedeniyle eski 

seviyelerine ulaşamayacağı tahmin edilmektedir. 2017 yılında Hindistan ve Güneydoğu Asya’nın 

talepleri ile metal fiyatlarında yukarı yönlü kıpırdanmalar başlamıştır.  

Tablo 1: Önemli Metallerin Fiyatlarının Gelişimi 

METAL CİNSİ Al 

$/ton 

BAKIR 

$/ton 

KURŞUN 

$/ton 

NİKEL 

$/ton 

KALAY 

$/ton 

ÇİNKO 

$/ton 

ALTIN 

$/ons 

GÜMÜŞ 

$/ons YIL 

2010 2.172 7.534 2.147 21.829 20.387 2.160 1.233,90 17,06 

2011 2.398 8.836 2.400 22.887 26.094 2.193 1.616,33 35,10 

2012 2.012 7.941 2.061 17.530 21.094 1.950 1.648,22 31,99 

2013 1.849 7.325 2.141 15.015 22.302 1.910 1.406,26 23,81 

2014 1.866 6.861 2.095 16.859 21.877 2.164 1.247,47 18,54 

2015 1.688 5.495 1.786 11.848 16.051 1.932 1.160,06 15,68 

2016 1.603 4.862 1.870 9.591 17.965 2.090 1.250,74 17,01 

2017 1.967 6.162 2.317 10.400 20.081 2.893 1.257,57 17,05 

19 Mart 2018 2.076 6.829 2.378 13.490 20.990 3.240 1.312,46 16,23 

Kaynak: London Metal Exchange, *The London Bullion Market Association 

Tablo 1 son 7 yıllık dönemde belli başlı metallerde fiyat yapısının nasıl bir değişim gösterdiğinin 

anlaşılması bakımından önemli görülmektedir. Alüminyum metali 2012 den 2016’nın son çeyreğine 

kadar düzenli düşüş gerçekleştirmiş ve 2017 yılı son çeyreğine kadar %20’lik bir artış gerçekleştirmiştir. 

Kurşun fiyatı 2015’ten başlayıp 2016’nın son çeyreğine kadar düşse de 2017’nin son çeyreğinde 

toparlanıp 2010 fiyatlarını aşmıştır. Bunun dışında nikel 2010 fiyatlarındaki yerini koruyamamış 

%50’lik bir düşüş gerçekleşmiştir. Diğer metallerde ise 2010 ile 2017 aralığında piyasanın arz/talep 

dengesine göre değişimler görülmüştür.  

1.1.2. Madencilik Sektöründe Karlılık ve Yatırım İklimi 

2008-2009 krizinin üzerinden 9 sene geçmiş olmasına rağmen dünya ekonomisinin henüz krizin 

etkilerini tam olarak atlatabilmiş olduğu söylenemez. Krizin ardından dünyanın önde gelen madencilik 

kuruluşlarının karlılıklarında ciddi miktarlarda düşüşler yaşanmıştır (Tablo 2). Bu kapsamda, dünyadaki 

en büyük 40 madencilik kuruluşunun verilerine dayanarak dünya madenciliğinin durumunu inceleyen 

bir yayında (Mine 2017- Stop. Think...Act) ayrıntılı veriler ortaya konulmaktadır. 

Tablo 2: Dünyadaki 40 Büyük Maden Firmasının Toplulaştırılmış Performansı (Milyar USD) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gelir 325 435 539 525 512 500 354 353 

Net Kar 49 110 132 68 20 42 -160 15 

Toplam Varlıklar 801 943 1139 1245 1256 1185 1075 1063 

Yatırımlar 74 79 142 169 125 87 83 40 

Yıl Bazında Değişim -%14 %124 %20 -%48 -%71 %110 -%481 %109 

  Kaynak: PWC,2017 
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Birçok önemli ekonomist tarafından değerlendirilen bu rapora göre; 2015 yılını zararla kapatan 

40 büyük şirketin, 2016 yılında yatırımı azaltarak 15 milyon dolar kar elde ettiği görülmektedir. IMF 

Küresel Ekonomik Görünümü Ocak 2018 Raporunda, Dünya ekonomisi için 2017 büyüme tahminini 

%3,7, 2018 ve 2019 için büyüme tahminlerini ise %3,9 ve %3,8 olarak açıklamıştır 

Dünya ekonomisindeki büyüme beklentilerinin olumlu yönde olması önümüzdeki dönemde 

madencilik şirketlerindeki karlılık oranlarının da olumlu yönde artacağını göstermektedir. 

1.1.3. Dünya Maden Ticareti 

Ana ürün grupları itibariyle, 2010-2015 döneminde ihracatçı ülkelerin gerçekleştirdikleri 

madencilik ürünleri toplam üretim değerleri Tablo 3’de sunulmuştur. Tablodan, dünyadaki madencilik 

ürünleri ticaretine ilişkin en dikkat çekici gelişmenin demir dışı metallerdeki artış olduğu görülmektedir. 

Diğer gruplarda da artış yaşanmaktadır ancak değişim o kadar belirgin değildir. Mineral yakıtlar ise 

genelde yatay bir seyir izlemiştir. 

Tablo 3: Ürün Gruplarına Göre Dünya Maden Üretimi (BinTon) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Demir, ferro 

alaşımlar 
1.274.879,31 1.360.378,64 1.392.926,74 1.517.252,31 1.579.351,22 1.614.487,63 

Demir Dışı 

Metaller 
74.859,52 78.513,22 82.150,22 89.100,93 93.150,53 96.308,04 

Değerli 

Metaller 
26,74 26,90 28,21 29,26 30,48 31,19 

Endüstriyel 

Mineraller 
711.547,75 742.936,12 749.053,79 771.451,18 786.687,59 791.299,01 

Mineral 

Yakıtlar 
13.790.286,85 14.349.775,53 14.608.427,84 14.742.407,35 14.802.310,79 14.767.562,92 

TOPLAM 15.851.600,17 16.531.630,40 16.832.586,79 17.120.241,03 17.261.530,61 17.269.688,78 

Kaynak: WMD, 2017 

Tablo 4 ve 5’de 2015 yılı dünya hammadde üretim miktarları ve değerleri verilmiştir. Bu verilere 

göre dünya toplam hammadde üretiminde Çin %24,8 ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla ABD, 

Rusya, Avustralya ve Hindistan takip etmektedir. Türkiye bu sıralamada dünyada 27. sırada yer 

almaktadır. Dünya üretimine parasal değer olarak bakıldığında ise yine Çin 618,4 milyar dolar ve %17,2 

pay ile ilk sırada yer almaktadır. Bunu sırasıyla ABD, Rusya, Suudi Arabistan, Avustralya ve Kanada 

izlemektedir. Değer olarak bakıldığında Türkiye, 22 milyar dolar ve %0,6 pay ile 30. sırada yer 

almaktadır (Şekil 2).  
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Şekil 2: Üretici Ülkelerin Gelişmişlik Durumuna Göre 1984 – 2015 Yılları Arası Dünya Maden 

Üretimi (İnşaat Hammaddeleri Hariç) 

Kaynak: WMD, 2017 

Metal cevher ihracatının ve ithalatının ülkeler itibariyle dağılımı Tablo 6 ve 7’de verilmiştir. 

Tablodan görüleceği gibi, dünya toplam metal cevher ihracatında Avustralya %33'lük pay ve 47 milyar 

dolar ihracat değeri ile ilk sırada yer almaktadır. Avustralya'yı Brezilya, Şili, Peru, Güney Afrika, 

Kanada, ABD, Meksika, Endonezya ve İsveç izlemektedir. 
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Tablo 4: Ülkelere göre Toplam Mineral ve Enerji Hammaddeleri Üretimi, (2015, ton) 

ÜLKE 
Toplam Boksit 

Dahil 

Demir, Ferro 

Alaşımlar 

Demir dışı 

Metaller 

Değerli 

Metaller 

Endüstriyel 

Mineraller 

Mineral 

Yakıtlar 

Çin 4.358.945.768 375.226.780 40.608.339 3.843 195.685.100 3.682.421.706 

ABD 2.118.592.432 29.258.360 4.164.472 1.319 92.521.000 1.992.547.281 

Rusya (Asya) 1.214.586.797 9.586.767 4.344.631 1.729 886.208 1.199.767.462 

Avustralya 1.198.039.084 508.942.711 4.892.675 1.653 17.930.074 585.362.268 

Hindistan 922.238.143 103.856.410 3.272.236 427 42.055.900 744.919.654 

Suudi Arabistan 665.069.950 254.900 932.639 11 9.655.400 652.053.000 

Endonezya 577.289.161 2.268.750 905.700 244 4.662.200 568.980.400 

Brezilya 493.505.520 277.312.219 1.321.417 108 18.094.929 159.719.847 

Kanada 450.076.421 26.976.770 3.855.373 571 33.563.848 385.679.859 

İran 394.134.886 26.013.805 817.159 50 28.884.962 337.645.310 

Güney Afrika 319.271.916 62.456.989 835.973 441 2.785.407 253.193.106 

Rusya (Avrupa) 296.586.563 46.655.669 334.278 196 29.608.980 214.187.440 

Kazakistan 249.557.533 15.249.910 1.069.654 1.369 5.302.228 223.251.372 

Katar 227.418.400 0 610.000 0 2.377.000 224.431.400 

Birleşik Arap 

Emirlikleri 

224.461.400 0 2.397.000 0 2.000.000 220.064.400 

Almanya 224.340.261 52.100 542.430 0 29.118.518 194.627.213 

Meksika 209.326.978 8.305.953 1.647.796 6.090 20.198.012 179.169.127 

Irak 198.069.700 0 0 0 226.000 197.843.700 

Norveç 182.891.881 2.529.841 1.228.097 0 119.261 179.014.682 

Venezuella 172.086.883 7.618.807 119.511 1 1.424.897 161.931.857 

Kuveyt 156.699.000 0 0 0 808.500 155.890.500 

Kolombiya 149.499.585 442.451 8.491 70 961.393 145.087.180 

Nijerya 147.959.459 20.077 24.498 4 110.000 147.804.880 

Polonya 146.458.679 840 534.976 1.283 5.597.510 140.324.070 

Cezayir 138.380.380 378.000 0 0 3.271.980 134.730.400 

Malezya 109.209.749 1.266.215 444.359 6 619.625 85.879.544 

Türkiye 106.716.779 6.704.605 405.350 222 42.322.740 56.233.862 

Ukrayna 95.938.789 43.706.860 14 0 5.629.500 46.602.415 

Birleşik Krallık 95.447.311 195 47.016 0 8.080.000 87.320.100 

Diğer Ülkeler 

(136) 

1.717.132.726 59.401.646 20.943.951 11.556 186.797.839 1.410.878.880 

TOPLAM 17.559.932.134 1.614.487.630 96.308.035 31.193 791.299.011 14.767.562.915 

Kaynak: WMD, 2017. 
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Tablo 5: Ülkelere ve Ürün Gruplarına göre Toplam Mineral Üretimi, (2015, Milyon Dolar) 

ÜLKE 

Toplam 

Boksit 

Dahil 

Demir, 

Ferro 

Alaşımlar 

Demir Dışı 

Metaller 

Değerli 

Metaller 

Endüstriyel 

Mineraller 

Mineral 

Yakıtlar 

Çin 618.445 31.725 79.091 18.496 18.495 439.113 

ABD 392.204 2.751 12.559 8.873 8.112 359.860 

Rusya (Asya) 250.661 2.253 9.361 11.515 416 227.117 

Suudi Arabistan 231.820 14 1.779 193 702 228.078 

Avustralya 173.801 36.232 12.634 11.118 1.962 72.614 

Kanada 127.409 5.011 9.179 6.909 8.382 97.928 

Hindistan 120.579 18.846 5.791 264 3.955 78.079 

Güney Afrika 113.368 76.672 1.701 12.648 658 21.689 

Brezilya 103.585 22.992 3.903 3.113 2.198 53.407 

İran 95.562 2.856 2.392 113 1.514 88.312 

Rusya (Avrupa) 91.286 6.239 1.433 1.256 6.725 72.819 

B.A.E. 76.761 0 3.991 0 176 72.594 

Irak 75.772 0 0 0 20 75.752 

Kazakistan 75.685 18.585 3.688 3.034 796 47.310 

Endonezya 72.447 1.707 4.741 3.514 450 61.806 

Meksika 70.661 1.014 5.306 8.028 1.406 54.908 

Kuveyt 56.321 0 0 0 71 56.250 

Venezuella 56.312 470 199 21 125 55.016 

Katar 48.651 0 1.016 0 209 47.426 

Norveç 45.757 335 2.045 0 20 43.357 

Nijerya 45.709 10 79 149 14 45.457 

Şili 38.242 1.285 32.064 2.343 2.088 462 

Angola 34.129 0 0 0 7 34.122 

Cezayir 33.810 21 0 3 116 33.670 

Kolombiya 30.801 458 47 2.242 49 28.005 

Malezya 30.404 513 801 181 62 18.662 

Peru 25.979 577 13.000 7.543 811 4.047 

Umman 24.125 1.541 676 0 83 21.826 

Birleşik Krallık 23.203 4 79 0 978 22.141 

Türkiye 22.071 13.135 1.157 1.134 3.545 2.590 

Arjantin 19.513 24 1.216 3.201 380 14.691 

Mısır 19.326 65 487 509 319 17.946 

Azerbaycan 17.984 3 102 84 9 17.786 

Polonya 13.426 10 2.550 667 426 9.774 

Diğer Ülkeler (129) 308.609 32.056 32.921 33.648 19.998 169.568 

TOPLAM 3.584.418 277.404 245.988 140.799 85.277 2.694.182 

Kaynak: WMD, 2017 
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Tablo 6: Dünya Metal Cevher İhracatı Ülke Sıralaması: (x1.000 USD) 

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016 

Avustralya 69.283.020 78.960.331 71.770.739 46.135.308 47.423.746 

Brezilya 33.244.045 35.082.009 28.401.066 16.692.802 15.815.849 

Şili 18.696.652 19.286.068 19.313.147 15.499.177 14.181.957 

Peru 13.374.543 11.514.813 10.542.297 9.903.972 12.233.812 

Güney Afrika 12.364.872 13.281.052 11.389.076 6.569.513 7.477.102 

Kanada 8.001.898 7.927.865 8.074.409 6.222.834 5.757.694 

ABD 6.865.460 7.231.886 8.261.269 6.730.883 5.607.676 

Meksika 4.160.951 3.986.715 4.355.613 3.872.755 3.799.297 

Endonezya 5.052.456 6.522.055 1.900.860 3.365.230 3.555.760 

İsveç 3.793.556 3.310.849 3.286.321 2.012.318 2.123.639 

Diğer Ülkeler 

(133) 
45.532.589 44.519.534 42.446.037 30.004.976 24.259.167 

TOPLAM 220.370.042 231.623.177 209.740.833 147.009.771 142.235.700 

Kaynak: Undata.org 

Tablo 7:  Dünya Metal Maden İthalatı Ülke Sıralaması: (x1.000 USD) 

ÜLKELER 2012 2013 2014 2015 2016 

Çin 133.146.185 148.175.333 134.298.746 93.604.248 94.340.569 

Japonya 33.823.752 30.881.070 28.652.392 19.343.333 16.918.191 

Güney Kore 18.792.463 16.491.014 16.662.520 11.900.488 10.756.864 

Almanya 10.558.378 9.663.006 9.551.309 6.710.875 5.832.567 

İspanya 5.004.713 5.075.370 5.207.033 3.982.144 3.758.014 

Hindistan 6.431.676 8.417.327 7.504.439 5.869.925 3.674.920 

Kanada 3.572.128 3.190.780 3.226.581 2.689.220 2.609.634 

Diğer Asya 

Ülkeleri 
2.826.369 3.066.618 2.670.272 1.687.277 2.277.741 

Belçika 3.113.630 3.410.824 3.266.850 2.509.651 2.134.593 

ABD 3.402.994 2.879.791 3.081.737 2.491.036 1.841.319 

Diğer Ülkeler 

(157) 
69.694.007 67.545.272 63.463.227 47.077.736 20.354.498 

TOPLAM 290.366.294 298.796.405 277.585.107 197.865.934 164.498.911 

Kaynak: Undata.org 
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2008 yılı dünya ekonomik krizi öncesi %10 seviyelerinin üzerinde olan Çin ekonomik büyüme 

hızı, 2012 yılında %7,5 seviyelerine günümüzde ise %6 seviyelerine kadar düşmüştür. Tablo 7 

incelendiğinde, yükseliş trendine giren büyüme rakamlarıyla eski günlerinden uzak olmasına rağmen, 

büyüme hızındaki değişimin Çin’in metal ihtiyacını nasıl azalttığı, ardından son dönemdeki gelişmelerle 

nasıl yönünü tekrar yukarıya çevirdiği görülebilmektedir. Toplam metal ithalat değerlerindeki düşüşe 

rağmen, Çin’in metal cevherleri ithalatı içerisindeki payını 2012-2016 döneminde %45’lerden %57’lere 

kadar arttırdığı görülmektedir. Çin’i, Japonya, Güney Kore, Almanya, İspanya ve Hindistan 

izlemektedir. 

1.1.4. Yeni Dönemde Yapısal Durum 

2008 dünya ekonomik krizinin ardından 2010 yılında hızlı bir toparlanma sürecine girmiş gibi 

görünen dünya ekonomisi, 2012 yılından itibaren %3,5 gibi ortalama bir büyüme hızına ulaşmış, 

madencilik sektörü de küresel ekonomideki dalgalanmalara paralel hareket etmiştir. Tablo 2'de de 

görüldüğü gibi 2010 yılına ilişkin veriler bu değerlendirme ile paralellik göstermektedir. Firmaların gelir 

ve karlılıklarının yanı sıra yatırımları ve toplam varlıklarının değeri de 2012 ve 2013 yıllarında yeniden 

artmaya başlamıştır. 

Dokuzuncu ve onuncu plan dönemlerinde Çin en büyük hammadde alıcısı iken, onu Hindistan ve 

diğer gelişmekte olan ülkeler takip etmiştir. Çin’in hızlı büyüme oranıyla paralel hammadde alımının 

2008 yılında ortaya çıkan kriz sonrası ani olarak düşmesi, pek çok büyük madencilik firmasının 

karlılıklarında, dolayısı ile yatırımlarında ciddi azalmalara sebep olmuştur. Onuncu plan dönemi dünya 

piyasalarında toparlanma dönemi olarak geçmiştir. Kriz öncesi duruma dönmenin halen uzakta olduğu 

ancak, ekonominin yönünü pozitife çevirdiği ve öngörülerin iyimser olduğu yeni bir plan dönemine 

girilmektedir. Bu dönemde özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan hammadde ihtiyacının uzun bir süre 

devam edeceği öngörülmektedir. 

Gelişmekte olan ülkelerin madencilik sektöründe sadece tüketici konumda olmadıkları, Şekil 2 

incelendiğinde dünya maden üretiminin %60’ını da gerçekleştirdikleri görülmektedir. 1984 – 2015 

yılları arası ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre maden üretimlerine bakıldığında gelişmiş ülkelerin 

üretimlerinin hemen hemen sabit olduğu buna karşın gelişmekte olan ülkelerin üretim miktarlarını 

sürekli artırdıkları görülmektedir. 

Benzer şekilde dünya madenciliğinin %50’sinden fazlasını elinde tutan gelişmiş ülkeler merkezli 

büyük sermaye şirketlerinin arasına son yıllarda özellikle Çin, Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerden 

şirketlerin girdiği görülmektedir (Tablo 8).  
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Tablo 8: Dünya Madenciliğinin 10 Büyük Oyuncusu 

Şirket Genel Merkez 
2016 Yılı 

Sıralaması 

2015 Yılı 

Sıralaması 

BHP Billiton Limited İngiltere, Avustralya 1 1 

Rio Tinto Limited İngiltere, Avustralya 2 2 

Glencore Plc İsviçre 3 6 

China Shenhua Energy Company 

Limited 

Çin/Hong Kong 4 3 

İVale S.A. Brezilya 5 8 

Coal India Limited Hindistan 6 4 

MMC Norilsk Nickel Rusya 7 5 

Grupo México S.A.B. de C.V. Meksika 8 7 

Anglo American plc İngiltere, Güney Afrika 9 27 

Freeport-McMoRan Inc. İngiltere 10 18 

 Kaynak: WMD, 2017 

1.2. Türk Madenciliğinde Gelişmeler ve Eğilimler 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’mızın 2018 stratejik planında yer alan şeffaflık, güvenilirlik, 

çevreye duyarlılık ve yaşama saygı, katılımcılık, yenilikçilik ve öncülük, verimlilik, tutarlılık ve 

öngörülebilirlik temel değer ve ilkeleri, aslında On Birinci Kalkınma Planı döneminde madencilik 

sektörünün ana sorunlarına ne şekilde çözümler üretileceğinin ipuçlarını vermektedir. 

Enerji ve Madencilik faaliyetlerinin, orta ve uzun vadeli güvenilir öngörüler ışığında ve küresel 

gelişmeler doğrultusunda, ülkemiz menfaatleri gözetilerek kararlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hedefler belirlenmiştir. 

Bu hedeflenenlerden bir kısmı aşağıda sıralanmaktadır; 

 Hammadde tedarik güvenliğinin sağlanmasını teminen arama faaliyetlerinin 

arttırılması,  

 Çevre konusundaki ihtilafları azaltacak tedbirlerin tasarlanması, halkın ve yatırımcının 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ve bazı maden yatırımlarına özgü çevresel etkileri 

minimize eden uygulamaların geliştirilip yaygınlaştırılması, 

 Madenlerde iş sağlığı ve güvenliğinin arttırılması, bu doğrultuda ilgili diğer kamu 

kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör firmaları ile işbirliklerinin geliştirilmesi,  

 Ülkemizde bulunmayan veya maliyeti yüksek olan kaynaklar için yurt dışında aktif 

arama ve işletme yapacak Türk şirketlerinin desteklenmesi, 

 Madencilik faaliyetleri alanında yetkin kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, 

 Kritik hammaddelerin aranmasını ve değerlendirilmesini teminen, öncelikle ülkemiz 

için kritik hammaddelerin belirlenmesibelirlenmesi ve bunlara ilişkin rezerv tespitlerinin 

tamamlanması, 

 Arama faaliyetlerine ilişkin olarak sağlıklı ve ortak bir veri tabanının oluşturulması, 
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 Arama ve işletmeye yönelik izin süreçlerinin kolaylaştırılması,

 Yatırım ortamının iyileştirilerek doğal kaynaklara ilişkin yatırımların kolaylaştırılması,

 Kritik hammaddeleri de içeren Ulusal Hammadde Strateji Belgesi ve Yol Haritasının

hazırlanması, 

 Madenlerde proje denetimi yapısının gözden geçirilmesi ve proje denetiminin en

rasyonel ve sonuç odaklı şekilde yapılmasını teminen gerekli mevzuat altyapısının 

oluşturulması,  

 Madenciliğe dayalı sanayinin kontrol ve koordinasyonu, etkileşiminin takibi, izlenmesi

amacıyla ilgili diğer bakanlıklarla iş birliğinin geliştirilmesi. 

Bunlara ek olarak, enerji dışı doğal hammaddeler kapsamında işlenmiş ürünlerin üretimini ve 

ihracatını teşvik edici mekanizmaların devreye sokularak, işlenmiş cevher ihracat oranında artış 

sağlanması, ithal ve yerli konsantreler ile ikincil ürün dönüşümlerinin de değerlendirilerek içerdiği 

değerli minerallerin elde edilmesi, verimli hammadde kullanımı amacına yönelik faaliyetler yapılması, 

bu amaçla, ara ve uç ürün üretimine yönelik olarak özellikle enerji girdisi maliyetlerini azaltacak 

teşviklere yönelik çalışmalar yapılması da yine Bakanlığın kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflediği ana 

başlıklardır.  

Uzun bir zamandır devam eden enerjide dışa bağımlılık sorunu, Onuncu Kalkınma Planı 

döneminde de ağırlığını hissettirmeye devam etmiştir. Özellikle doğalgaza ve doğalgazda sınırlı sayıda 

ülkeye olan bağımlılık halen önemli bir endişe kaynağıdır. Bu durum nedeniyle son yıllarda, ülkemiz 

linyit kaynaklarının harekete geçirilmesine yönelik arayışlar hız kazanmıştır.  

Son 10 yılda MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 

Konya – Karapınar sahasında 1,8 milyar ton, 

Eskişehir – Alpu sahasında 1,5 milyar ton, 

Trakya Kömür Havzasında 1,5 milyar ton, 

Afyon – Dinar sahasında 941 milyon ton linyit rezervine sahip kömür havzaları keşfedilmiştir. 

Milli Enerji ve Madencilik Politikası çerçevesinde iyi ve yerli kömür kullanımı amacıyla yeni 

termik santral projelerine ve ithal kömüre dayalı olarak çalışan santrallerin yerli kömüre dönüşüm 

projelerine destek verilmeye başlanmıştır.  

Onuncu Kalkınma Planı dönemi bütün dünyada başta altın, petrol ve metal madenler olmak üzere 

birçok madencilik ürününün fiyatlarının 2016 yılının son çeyreğine kadar düşüş eğilimine girdiği bir 

dönem olmuştur. Türkiye'de bu dönemde özellikle altın madenciliğinde ciddi düşüşler yaşanmış, 30 ton 

civarında olan metal altın üretimimiz 24 ton civarına gerilemiştir. 2016 yılı itibariyle ekonomideki 

gelişmelere paralel olarak sektörde de canlanmalar başlamıştır.  

Bu dönemde madencilik sektöründeki dikkat çekici gelişmelerden bir diğerini ise jeotermal enerji 

kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar oluşturmuştur. Denizli – Sarayköy’de 15 MWe 

kapasite ile başlayan ülkemizin jeotermal enerjiden elektrik üretim serüveni, 2007 yılında tamamlanarak 

yürürlüğe giren "Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu" ile yasal boşlukların 

giderilmesinin ardından MTA'nın Ege Bölgesi’ndeki bilinen jeotermal alanlarda arama çalışmalarını 

tamamlayarak bu sahaları, ihale yoluyla özel yatırımcılara devir etmesiyle hız kazanmış ve jeotermal 

enerjiye dayalı elektrik üretim kapasitesi 2013 yılı sonu itibariyle 296 MWe değerinden, 2017 yılı sonu 
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itibariyle 1.028 MWe’ye ulaşmıştır. Halen devam etmekte olan yatırımlarla bu kapasitenin çok daha 

yüksek düzeylere ulaşacağı ve jeotermal enerjinin Türkiye'nin enerji dengesi içinde belirgin bir yer 

kazanacağı öngörülmektedir. Ülkemizin jeotermal potansiyeli teorik olarak 31.500 MW'tır. Ülkemizde 

potansiyel oluşturan alanların %78'i Batı Anadolu'da, %9'u İç Anadolu'da, %7'si Marmara Bölgesinde, 

%5'i Doğu Anadolu'da ve %1'i diğer bölgelerde yer almaktadır. Jeotermal kaynaklarımızın %90'ı düşük 

ve orta sıcaklıklı olup, doğrudan uygulamalar (ısıtma, termal turizm, mineral eldesi v.s.) için uygun 

olup, %10'u ise dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için uygun bulunmaktadır. Görüleceği 

gibi kaynaklarımızın büyük bir çoğunluğu ısıtma, seracılık, termal turizm v.b. gibi uygulamalara 

elverişlidir. Sera ve konut ısıtmanın yanı sıra özellikle jeotermal enerjinin turizm amaçlı kullanımına 

yönelik çalışmalar da bu dönemde büyük bir hız kazanmış ve ülkenin birçok yerinde önemli projeler 

gerçekleştirilmiş veya başlatılmıştır. 

1.2.1. Madencilik Sektöründe Makro Gelişmeler 

Türkiye'de madencilik sektörünün son yıllardaki genel performansına ilişkin önemli veriler Tablo 

9'da özetlenmiştir. 

Dönem içinde, madencilik sektörünün toplam GSYH içindeki payında düşüşler yaşanmıştır. Şekil 

3 incelendiğinde, 2013 yılından itibaren yatay bir üretim değeri sergileyen madencilik sektörü, 2016 

yılında artışa geçmesine rağmen GSYH’daki payı %1’lerden %0,82’lere gerilemiştir. Madencilik 

sektörünün GSYH’daki payı gelişmiş ülkelere göre hayli düşük olmasına rağmen, hammadde girdisi 

sağladığı sektörlerin GSYH’ya katkıları ile birlikte bu payın %20’ler civarında olduğu görülecektir. Bu 

nedenle madenciliği tek başına değil ilgili sektörlerle birlikte değerlendirmekte yarar vardır. 

Şekil 3: Madencilik Sektörünün GSYH İçerisindeki Payı 
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Tablo 9: Madencilik sektörünün genel performansına ilişkin önemli veriler 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

GSYH İçindeki Payı (%) 1,12 1,09 1,07 0,95 0,82 0,82 

İhracat (Milyon ABD Doları) 

(Cari Fiyatlarla) 
3485 4031 4870 4452 3750 3559 4397 

İhracatta Değişim (%) 4,81 15,66 20,81 -8,57 -15,77 -5,11 23,54

Toplam İhracat İçindeki Pay (%) 2,58 2,64 3,21 2,60 2,61 2,50 2,80

İthalat (Milyon ABD Doları) 

(Cari Fiyatlarla) 

6066 6817 5581 4849 4608 4161 6173 

İthalatta Değişim (%) 26,78 12,38 -18,13 -13,11 -4,98 -9,71 48,34

Toplam İthalat İçindeki Payı (%) 2,52 2,88 2,22 2,00 2,00 2,09 2,64

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 57,5 59,1 87,3 84,5 81,4 85,5 71,2

NACE Rev. 2 Sınıflamasına Göre (Petrol ve doğalgaz dahil işlenmiş mermer hariç) 

İhracat (Milyar Dolar) (Cari Fiyatlarla) 2,8 3,2 3,9 3,4 2,8 2,7 3,5 

İhracat Artışı (Yüzde) 4,4 22,7 12,7 -12,8 -17,6 -3,6 29,6 

Toplam İhracat İçindeki Pay (Yüzde) 2,1 2,1 2,6 2,2 1,9 1,9 2,2 

İthalat (Milyar Dolar) (Cari Fiyatlarla) 37,3 42,3 38,2 37,1 27,6 19 26,1 

İthalat Artışı (Yüzde) 44 13,4 -9,7 -2,9 -25,6 -31,2 37,4 

Toplam İthalat İçindeki Payı (Yüzde) 15,5 17,9 15,2 15,3 13,3 9,6 11,2 

Toplam Sektörel Üretim Artışı (%)(2) 6,6 2,1 -3,6 7,4 -4,7 1 0 

-Kömür ve linyit çıkartılması 5,2 -5,4 -15,4 7,8 -25,5 9,8 7,8 

-Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı -5,8 -2,2 2,1 7,6 -1,1 -1 -1

-Metal cevherleri madenciliği 14,1 11 -1,8 7,5 -1,2 -4,5 -10,5

-Diğer madencilik ve taşocakçılığı 8,4 2,5 2,4 6,9 6 3,1 6,3

Kaynak: MTA, TÜİK 

Büyük ağırlığı doğal taş ihracatından oluşan madencilik sektörü ihracatının gelişmesi de genel 

ekonomik durumla yakından bağlantılıdır. Onuncu Kalkınma Döneminde 2014 yılından sonra üretim 

miktarlarında aşağı hareketlenme yaşanmış, ancak değer olarak fazla bir kayıp gerçekleşmemiştir. 

Sektörel ihracattaki artma eğiliminin halen devam ettiği izlenmektedir. 

Her zaman olduğu gibi, 10. Kalkınma Planı döneminde de sektörel ithalat, başta petrol ve doğal 

gaz olmak üzere enerji hammaddeleri ağırlıklı yapısını korumuştur. Bu dönemde de doğal gaz ve ham 

petrol ithalatı sektörel ithalatın %80'den fazlasını oluşturmaya devam etmiştir.  

1.2.2. Madencilik Sektörü ve Yatırımlar 

Sektörel değerlendirmelerde, geleceğe ilişkin öngörüler en az güncel veriler kadar önemlidir. 

Yatırım verileri ise sağlıklı öngörüler yapabilmek için en güvenilir hareket noktasını oluşturmaktadır. 

Çünkü bugünden alınan veya alınmayan, uygulamaya konulan veya konulmayan yatırım kararları 
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sektörün geleceğinin şekillenmesinde belirleyici olacaktır. Bu nedenle, sektörel değerlendirmelerde 

yatırım verileri çok büyük bir öneme sahiptir. Bu kapsamda, madencilik sektörünün son dönemdeki 

yatırım performansına ilişkin önemli veriler Tablo 10 ve Şekil 4'de özetlenmiştir. 

Tablo 10: Madencilik Sektörünün Yatırım Performansına İlişkin Önemli Veriler 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kamu ve Özel Sektör Madencilik 

Yatrımlarının Sabit Sermaye Yatırımları 

İçindeki Payı (%) 

1,8 2,8 2,8 2,8 2,5 2,6 (1) 

Kamu Madencilik Yatırımları (Milyon 

TL) 
1.294 1.162 1.283 1.623 1.146 1.868 (1) 

Özel Sektör Madencilik Yatırımları 

(Milyon TL) 
3.939 7.930 9.027 10.077 9.940 10.975 (1) 

Kamu Sabit Sermaye Yatırımları 60.108 78.165 80.433 95.271 104.499 122.304 (1) 

Toplam Sabit Sermaye Yatırımları 291.141 361.590 356.468 404.707 440.749 497.133 (1) 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı, 2017, (1) Tahmini 

Şekil 4: Kamu Madencilik Sabit Sermaye Yatırımlarının Toplam Kamu Yatırımları İçerisindeki 

Payı 

Kaynak: MİGEM, 2017 

Tablo 10’da, önce madencilik sektöründe yatırımların geçmiş dönemlerden farklı olarak özel 

kesim ağırlıklı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Yıllar itibariyle özel kesimin madencilik 

sektöründeki yatırım büyüklüğü kamu yatırımlarının beş katı düzeyini aşarak seyretmektedir. 

Kamu yatırımlarının dönem içerisinde, toplam kamu sabit sermaye yatırımları içerisindeki 

payında düşüşler yaşanmakla birlikte, 2017 yılında ciddi bir yükselişe geçtiği görülmektedir (Şekil 4). 

Kamu yatırımlarının uzun vadeli, büyük ölçekli veya büyük ölçekli yatırımlara altyapı oluşturacak 

yatırımlar olma özelliğinden dolayı, önümüzdeki plan döneminde kamu yatırımlarındaki artışın devam 

etmesi, madencilik sektörünün GSYH’daki payında artışlar yaşanmasına neden olacaktır. 

Madencilik sektöründe, yatırımcıların geleceğe ilişkin beklentilerinin anlaşılması ve sektörün 

geleceğinin kestirilmesine ilişkin en önemli göstergelerden bir diğerini ise birincil madencilik 

faaliyetleri için alınması zorunlu olan maden ruhsatlarının sayıları oluşturmaktadır. Alınan arama ve 
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işletme ruhsatlarının sayılarında artış veya azalış yönündeki anlamlı değişiklikler, yatırımcıların 

beklentilerinin hangi yönde geliştiğine işaret etmenin ötesinde, sektörün geleceğine ilişkin öngörüleri 

ortaya koymak bakımından da büyük öneme sahiptir. Türkiye genelinde maden grubuna göre ruhsat 

sayıları Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11: Maden Grubuna göre Türkiye Geneli Ruhsat Sayıları 

RUHSAT AŞAMASI 
I (a) 

Grup 

I (b) 

Grup 

II (a) 

Grup 

II (b) 

Grup 

II (c) 

Grup 

III. 

Grup 

IV. 

Grup 

V. 

Grup 
TOPLAM 

Arama Ruhsatları 0 0 0 1.622 0 3 1.773 10 3.408 

Arama Ruhsatları 

(İşletme Talepli) 

0 0 126 292 0 6 2.297 7 2.728 

İşletme Ruhsatları 55 752 3.723 2.883 26 59 3.576 11 11.085 

Toplam ruhsat Sayısı 55 752 3.848 4.797 26 68 7.646 28 17.221 

İşletme İzni Olanlar 50 537 2.684 2.274 26 55 2.848 7 8.481 

2016'da Faaliyette Olanlar 0 338 1.809 1.449 12 59 1.464 2 5.133 

2015'de Faaliyette Olanlar 0 449 2.264 1.521 11 61 1.783 1 6.090 

2014'de Faaliyette Olanlar 0 380 1.957 1.536 0 44 1.944 1 5.862 

2013'de Faaliyette Olanlar 0 526 2.507 2.279 0 47 3.056 3 8.418 

2012'de Faaliyette Olanlar 0 537 1.707 1.360 0 35 1.869 0 5.341 

2011'de Faaliyette Olanlar 0 380 1.642 1.450 0 33 1.798 2 5.305 

2010'de Faaliyette Olanlar 0 377 1.686 1.301 0 26 1.637 3 5.030 

Kaynak: MİGEM, 2017 

Arama ruhsatları ile ilgili olarak belirtilen duruma karşılık, işletme ruhsatlarının sayıları açısından 

daha istikrarlı bir yapı mevcuttur. Tabloya bakıldığında, Türkiye'de madencilik sektöründe yakın 

gelecekte herhangi bir daralmanın beklenmediğine işaret ettiği görülmektedir.  

1.2.3. Türkiye'nin Maden Dış Ticareti 

Ülkemizin karmaşık jeolojik yapısı çok çeşitli maden yataklarının oluşumuna olanak sağlamıştır. 

MTA tarafından yapılan bir araştırmaya göre günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit 

hammaddeden bugüne kadar sadece 13’ünün ülkemizde varlığı saptanmamıştır. Ülkemiz, geri kalan 50 

çeşit hammadde açısından zengin ya da çok zengin, 27 çeşit hammadde bakımından ise yetersiz 

kaynaklara sahiptir. Başta endüstriyel hammaddeler olmak üzere, bazı metalik madenler, linyit ve 

jeotermal kaynaklar gibi enerji hammaddeleri açısından ülkemiz zengindir. Ancak birkaç maden dışında 

rezervlerimiz oldukça kısıtlıdır. Bu durum nedeniyle Türkiye, madencilik ürünleri açısından net ithalatçı 

konumundadır. Özellikle ham petrol ve doğal gazdaki ithalat bağımlılığı dikkate alındığında, 

Türkiye'nin ithalatçı niteliği çok daha belirgin bir nitelik kazanmaktadır. 

Sektör sınıflaması nedeniyle Türkiye'nin madencilik ürünleri üretim ve ihracat değerleri resmi 

istatistiklere olduğundan daha az olarak yansımakta ve bu durum, üretim ve ihracat açısından 

madenciliğin ekonomi içindeki ağırlığının önemsiz olduğu gibi bir algının doğmasına yol açmaktadır. 

Tablo 12 ve 13’de Türkiye'nin madencilik ürünleri ihracatının 2011-2017 dönemindeki gelişimi özet 
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olarak verilmiştir. İhracat verileri hammadde olarak verilmektedir. Bu verilerin içinde yarı mamül ve 

mamul bu kapsama dahil değildir. Örneğin, Bor ihracatımız maden ihracatı içerisinde yeralmamaktadır.  

Tablo 12: Maden İhracatının Türkiye'nin Toplam İhracatı İle Karşılaştırılması (Milyon USD) 

Yıl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Toplam İhracat 134.971,55 152.560,77 151.822,24 157.715,04 143.861,52 142.544,46 157.055,37 

Maden İhracatı* 3.485,01 4.030,97 4.869,93 4.096,93 3.750,24 3.558,79 4.397,09 

Maden İhracatının 

Toplam İhracat 

İçindeki Payı 

(%)* 

2,58 2,64 3,21 2,60 2,61 2,50 2,80 

Kaynak: Madenciliğe Sektörüne Ait Temel Ekonomik Göstergeler 2016, MTA, 2017 

*İşlenmiş mermer dahil 

Tablo 13: Maden İthalatının Türkiye'nin Toplam İthalatı İle Karşılaştırılması (Milyon USD) 

Yıl 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Genel İthalat 240.834,39 236.536,98 251.661,25 242.223,96 207.206,81 198.617,39 233.791,66 

Maden İthalatı* 6.066,09 6.816,84 5.581,02 4.849,25 4.607,90 4.160,62 6.172,61 

Maden İthalatının 

Toplam İthalat 

İçindeki Payı (%)* 

2,52 2,88 2,22 2,00 2,22 2,09 2,64 

Kaynak: Madenciliğe Sektörüne Ait Temel Ekonomik Göstergeler 2016, MTA, 2017 

*Petrol, Doğalgaz hariç 

2000'li yılların başında 500 milyon dolar civarında seyreden maden ihracatımız, özellikle 2003 

yılından başlayarak ve sonraki yıllarda da devam eden metal fiyatlarının artışı ve Çin'in artan hammadde 

talebi nedeniyle 2007 yılında 2,7 milyar dolar, 2008 yılında da 3,2 milyar dolara ulaşmıştır. Bu artışta 

özellikle, aynı dönemde ABD'de ve Körfez ülkelerindeki inşaat sektöründe görülen büyümenin 

etkisiyle, 2006 yılında ilk defa 1 milyar doları aşan ve 2007 ile 2008 yıllarında da toplam maden 

ihracatımızın yarısından fazlasını oluşturan doğal taş ihracatımızın payı büyük olmuştur. Ancak, 10. 

Kalkınma Döneminin 2012 yılında sektör ihracatı en yüksek seviyesine gelmiştir. Bu yıldan sonra 

devamlı düşüşle 2017 yılında 4,39 milyar dolar seviyesine çıkmıştır ve 2017 yılında madencilik ürünleri 

ihracatı genel ihracattan %2,80 pay almıştır. Türkiye'nin madencilik ürünleri ihracatı, doğal taş ağırlıklı 

bir yapıya sahiptir. Doğal taşlar, metalik cevherler tarafından izlenmektedir. 2016 ve 2017 yıllarına 

ilişkin veriler çerçevesinde, Türkiye'nin madencilik ihracatının ürün grupları itibariyle dağılımı aşağıda 

(Tablo 14, Şekil 5) verilmiştir. 
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Tablo 14: Maden İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (M: Ton; D: USD) 

İHRACAT 2016 İHRACAT 2017 DEĞİŞİM (%) 

MADEN GRUBU 
MİKTAR 

(ton) 
DEĞER ($) 

MİKTAR 

(ton) 
DEĞER ($) %M %D 

Endüstriyel 

Hammaddeler 
13.873.366 807.960.365 14.566.305 925.633.217 4,99 14,56 

Doğal Taşlar 7.066.431 1.818.101.832 8.468.649 2.059.301.144 19,84 13,27 

Metalik Cevherler 3.663.535 923.945.887 4.877.262 1.396.435.718 33,13 51,14 

Enerji Hammaddeleri 74.175 8.780.185 113.333 15.720.098 52,79 79,04 

TOPLAM 24.677.507 3.558.788.269 28.025.549 4.397.090.177 13,57 23,56 

Kaynak: Madenciliğe Sektörüne Ait Temel Ekonomik Göstergeler MTA, 2017 

Türkiye'nin madencilik ürünleri ithalatında birinci sırayı enerji hammaddeleri almaktadır. Enerji 

hammaddelerini metalik cevherler izlemektedir. 2016 ve 2017 yılları verilerine göre, Türkiye'nin 

madencilik ihracatının ürün grupları itibariyle dağılımı Tablo 15 ve Şekil 6’da verilmiştir. 

Dünyada olduğu gibi, Türkiye'nin madencilik ürünleri ihracatında da Çin Halk Cumhuriyeti ikinci 

sırada bulunan ABD'ye göre büyük farkla birinci sırayı almış durumdadır. Tablo 16 ve 17’de madencilik 

ürünleri ihracat ve ithalatının ülkeler itibariyle dağılımı görülmektedir. 

Tablo 16’dan görüldüğü gibi Çin, Türkiye'nin toplam madencilik ürünleri ihracatı içinde yaklaşık 

%37 düzeyinde bir paya sahiptir. Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatın blok mermer ve krom 

cevheri ağırlıklı bir yapıya sahip olduğu bilinmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti’ni; ABD, Suudi Arabistan 

ve Belçika izlemekte olup, bu ülkelere yapılan ihracat da yine doğal taş ağırlıklıdır. 

Türkiye'nin madencilik ürünleri ithalatı, petrol ve doğal gaz hariç tutulduğunda dahi madencilik 

ürünleri ihracatının iki katı büyüklüğe sahiptir. Türkiye, maden ithalatı içinde ilk sırayı %60'ın üzerinde 

bir pay ile taş kömürü almaktadır. Bunu sırasıyla demir cevheri ve konsantreleri, ferro alaşımlar ve 

işlenmiş granit ithalatı izlemektedir.  

Tablo 15: Maden İthalatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (M: Ton; D: USD) 

İTHALAT 2016 İTHALAT 2017 DEĞİŞİM % 

MADEN GRUBU 
MİKTAR 

(ton) 
DEĞER ($) 

MİKTAR 

(ton) 
DEĞER ($) %M %D 

Endüstrıyel 

Hammaddeler 
3.395.985 446.551.034 3.942.766 486.025.011 16,10 8,84 

Doğal Taşlar 379.571 204.256.043 353.012 180.693.036 -7,00 -11,54

Metalik Cevherler 10.784.331 760.415.662 11.402.528 1.116.784.248 5,73 46,86 

Enerji Hammaddeleri 36.897.099 2.749.397.328 40.426.684 4.389.114.459 9,57 59,64 

Toplam 51.456.986 4.160.620.067 56.124.990 6.172.616.754 9,07 48,36 

Kaynak: Madenciliğe Sektörüne Ait Temel Ekonomik Göstergeler MTA, 2017 
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Şekil 5: Maden İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı 

Şekil 6: Maden İthalatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı 

2012-2016 dönemi Türkiye madencilik ürünleri ihracat ve ithalat (petrol ve doğal gaz hariç) 

değerleri karşılaştırmalı olarak Şekil 7’de ve ihracatın ithalatı karşılama oranları ise Tablo 18’de 

verilmiştir. 
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Tablo 16: Maden İhracatımızdaki ilk 10 ülke (2017 Yılı İtibariyle) 

ÜLKE ADI 

2016 2017 DEĞİŞİM 

MİKTAR 

(ton) 
DEĞER ($) 

MİKTAR 

(ton) 
DEĞER ($) 

MİKTAR 

% 

DEĞER 

% 

Çin 5.525.100.178 1.327.540.301 6.847.727.570 1.676.016.413 23,94 26,25 

ABD 1.011.366.745 336.667.707 1.473.921.972 373.985.256 45,74 11,08 

Suudi Arabistan 404.251.260 117.623.805 509.594.757 216.793.837 26,06 84,31 

Belçika 277.596.657 67.139.755 379.451.198 141.182.056 36,69 110,28 

İtalya 1.820.025.774 87.478.519 2.559.014.445 138.841.737 40,60 58,72 

İsrail 379.597.927 86.057.271 654.237.689 130.121.647 72,35 51,20 

İspanya 2.767.672.856 106.911.466 2.978.625.955 123.085.249 7,62 15,13 

Hindistan 384.526.149 125.685.146 328.966.273 110.203.190 -14,45 -12,32 

Irak 134.551.762 48.009.806 180.363.204 102.720.461 34,05 113,96 

BAE 354.655.102 56.376.596 428.096.216 90.857.974 20,71 61,16 

Diğerleri 11.618.162.721 1.199.297.897 11.685.549.996 1.293.282.357 0,58 7,84 

TOPLAM 24.677.507.131 3.558.788.269 28.025.549.275 4.397.090.177 13,57 23,56 

Kaynak: Madenciliğe Sektörüne Ait Temel Ekonomik Göstergeler MTA, 2017 

Tablo 17: Maden İthalatımızdaki ilk 10 ülke (2017 Yılı İtibariyle) 

İTHALAT 2015 2016 DEĞİŞİM 

ÜLKE ADI 
MİKTAR 

(kg) 
DEĞER ($) 

MİKTAR 

(kg) 
DEĞER ($) 

MİKTAR 

% 

DEĞER 

% 

Rusya  14.307.397.512 1.155.320.664 16.100.451.331 1.687.970.596 12,53 46,10 

Kolombiya 15.606.895.403 937.197.294 17.708.680.368 1.580.939.255 13,47 68,69 

Brezilya 1.231.157.690 114.960.133 2.286.473.892 409.426.857 85,72 256,15 

Avustralya 5.184.912.516 294.933.556 4.694.849.907 369.442.883 -9,45 25,26 

Güney Afrika Cumhuriyeti 2.729.797.617 205.571.362 3.162.899.723 326.736.025 15,87 58,94 

Kanada 2.283.492.674 218.653.011 1.489.019.304 289.713.373 -34,79 32,50 

Ukrayna 1.499.078.470 124.219.163 1.895.134.133 207.233.975 26,42 66,83 

İsveç 1.463.604.998 126.597.209 1.907.853.746 198.496.144 30,35 56,79 

Hindistan 1.850.880.177 175.237.334 1.299.116.699 177.083.292 -29,81 1,05 

ABD 253.707.557 73.497.142 426.319.352 148.410.738 68,04 101,93 

Diğerleri 5.046.061.625 734.433.199 5.154.191.243 777.163.616 2,14 5,82 

TOPLAM 51.456.986.239 4.160.620.067 56.124.989.698 6.172.616.754 9,07 48,36 

Kaynak: Madenciliğe Sektörüne Ait Temel Ekonomik Göstergeler MTA, 2017 
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Şekil 7: Yıllara Göre Maden İhracat ve İthalat Miktarları 

Kaynak: Madencilik Sektörüne Ait Temel Ekonomik Göstergeler MTA, 2017 

Tablo 18: Maden İhracatı ve İthalatının Değişimi 

YIL 
İHRACAT 

(MİLYON $) 

İTHALAT 

(MİLYON $) 

İHRACATIN-İTHALATI 

KARŞILAMA ORANI % 

2012 4.030,97 6.816,84 59,1 

2013 4.869,93 5.581,02 87,3 

2014 4.096,93 4.849,25 84,5 

2015 3.750,24 4.607,90 81,4 

2016 3.558,79 4.160,62 85,5 

2017 4.397,09 6.172,61 71,2 

Kaynak: Madenciliğe Sektörüne Ait Temel Ekonomik Göstergeler MTA, 2017 

1.2.4. Yeni Yasal Düzenlemeler 

Ülkemizde, 2014 yılında iki büyük madencilik kazası meydana gelmiştir. İlki, 13 Mayıs 2014 

günü Manisa – Soma’daki bir kömür madeninde çıkan yangında 301 madencinin yaşamını yitirmesine 

neden olmuş, ikincisi ise 28 Ekim 2014’te Karaman – Ermenek’te yine bir kömür madeninde meydana 

gelen ani su baskını sonucu mahsur kalan 18 madencinin yaşamlarını yitirmesiyle sonuçlanmıştır. 

Madenciliğin dünyanın en tehlikeli işlerinden olduğunun bilinmesinin yanı sıra, kömür madenciliğinin 

kendine özgü parametrelerinden dolayı en zor madencilik olduğu da bilinmektedir.  

Kazaların önlenmesi için, madenciliğin sürdürülebilir şekilde yapılabilmesinin ve tükenen doğal 

kaynakların sürdürülebilir olarak yönetilmesinin sağlanmasına yönelik olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Onuncu Plan döneminde gerek mevzuat düzenlemeleri, gerekse yeni yapısal dönüşümlerle 

ülkemizde güvenli madenciliğin sağlam temellerde oluşmasına yönelik çok önemli planlamalar 

gerçekleştirmiştir. Yasal düzenlemelerin, yapısal dönüşüm ve uygulamaların olumlu sonuçları On 

Birinci Kalkınma Planı döneminde alınacaktır.  
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Güvenlik kültürünün oluşturulması ve etkin bir iş sağlığı güvenliği yönetiminin sağlanması için 

madencilik sektöründe ileri düzeyde olan ülkelerde; ABD’de MSHA (ABD Maden Sağlık ve Güvenlik 

Kurumu), Kanada’da Canada Ontario Mine S&H Inspectorate (Kanada Maden Sağlık ve Güvenlik 

Kurumu), Avustralya’da Avustralya NSW Mine S&H Inspectorate (Avustralya Maden Sağlık ve 

Güvenlik Kurumu) gibi varolan bir “Maden Güvenlik Kültürü”nün hayata geçirilmesine yönelik 

çalışmalara başlanmıştır. Bu ülkelerdeki madenlerde yaşanan kayıtlı kaza oranları, kurumların faaliyete 

geçirilmesinden çok kısa bir süre sonra, neredeyse sıfıra ulaşmıştır. Ayrıca bu kurumlar sayesinde 

toplumda oluşturulması uzun zaman alan “Güvenlik Kültürünün” yerleştirilmesi kısa süre içinde 

sağlanmıştır. Ülkemizde de bu türden “Maden Güvenlik Kültürünün” oluşturularak, madenlerde iş 

sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyet ve politikaların yönetilmesi konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 

10 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı kanun ile iş kanununda, 2 Şubat 2015 

yürürlüğe giren 6592 sayılı Kanun ile Maden Kanununda köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu 

değişikliklerle; iş güvenliğinde kaza riskini azaltıcı, çalışanların özlük haklarını ve çalışma ortamlarını 

iyileştirici yasal düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu düzenlemelere göre, maden sektöründe çalışan 

işçilerin emeklilik yaşı 50’ye indirilmiştir. Linyit ve taş kömürü çıkarılan işyerlerinde çalışan işçilerin 

maaşının asgari ücretin iki katına çıkarılması ve haftalık çalışma süresinin 36 saat olması hüküm altına 

alınmıştır. Ayrıca, güvenli madenciliğin altyapısını oluşturmak amacıyla ruhsat verme kriterlerinde 

değişiklikler yapılmıştır. 

Onuncu plan döneminde Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklerle madencilik sektöründe 

yapısal değişimlere gidilmesi yönünde adımlar atılmıştır. Ülkemizde somut, şeffaf ve güvenilir 

raporlama sisteminin olmayışı Madencilik projelerine finansman sağlanamamasının temel 

nedenlerindendir. Bu sorunun aşılması amacıyla kısa adı "UMREK" olan Ulusal Madenlerde Rezerv ve 

Kaynak Raporlama Komisyonu" kurulmuştur. UMREK ile maden faaliyetleri sonucunda elde edilecek 

verilerin güvenilirliği, takibi, gelişmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların güvenilir madencilik verileri ile 

yatırımlarını yapabilmeleri, doğal kaynaklarımızın değerlendirilmesi, yönetilmesi, planlanması 

hedeflenmiştir. 

Bir diğer önemli yapısal değişim ise maden arama, araştırma ve üretimi sırasında kamu ve özel 

sektör tarafından üretilen yerbilim verileri ile sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri 

numuneleri arşivlemek, yayımlamak ve kullanıcıların hizmetine sunmak, önemli karot ve jeolojik 

örneklerin ülke çapında toplanmasını, yönetimini, araştırılmasını sağlamak ve bu bilgileri kamuoyuna 

sunmak amacıyla kurulan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’dır (TUVEK). Onuncu Plan 

döneminde çalışmalarına başlayan TUVEK, maden aramacılığına ait temel verilere kullanıcıların 

ulaşmasını sağlayarak, mükerrer aramaların önünü keserek milli kaynaklarımızın boşa gitmesini de 

önleyecektir. 



23 
 

1.3. Onuncu Kalkınma Planı ÖİK Raporunda Önerilen Konular ve Gerçekleşen Eylemler 

Onuncu Kalkınma Planı ÖİK Önerileri Gerçekleştirilen Eylemler 

Madencilik sektöründe arzu edilen gelişmenin sağlanabilmesi için ruhsat 

güvencesini artırıcı yönde yasal düzenlemeler yapılması, madencilik faaliyetleri 

üzerindeki kontrol ve denetim yetkisinin olabildiğince tek merkezde toplanması 

ve madencilik faaliyetine haksız müdahalelerin önlenmesi gerekmektedir. 

4/2/2015 tarih ve 6592 No’lu kanun ile 3213 sayılı maden kanununun 7. maddesi 

değiştirilerek; “Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve 

çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya on üçüncü fikraya aykırı faaliyette 

bulunulduğunun tesbiti halinde idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme 

faaliyetleri durdurulur. Bu ihlallerin üç yıl içerisinde üç kez veya daha fazla 

yapıldığının tespiti halinde ise ruhsat iptal edilir” düzenlemesi getirilmiş 

böylelikleruhsat iptallerinin mümkün olduğunca idari para cezasına 

dönüştürülmesi yoluyla ruhsat güvencesini arttırmaya yönelik değişiklik 

yapılmıştır. 

Enerji kaynağı ve hammadde ihtiyacı açısından madenler ekonominin en temel 

girdilerini oluşturmaktadır. Madencilik ürünlerinin tedarikinde arz güvenliği, bir 

ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal güvenliğini temin eden temel unsurlar 

arasında yer almaktadır. Madenler konusunda arz güvenliğini temin edebilmenin 

en emin yolu yurtiçi üretimin yeterli düzeye getirilmesinden geçmektedir. Bunun 

sağlanabilmesi ise maden arama çalışmalarının yeterli düzeyde ve etkin bir 

biçimde yapılabilmesine bağlıdır. Bunun için öncelikli olarak bir Ulusal 

Madencilik Arama Politikasının oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu 

kapsamda öncelikli maden türleri, hedef alanlar, uygun arama stratejileri tespit 

edilmeli, arama çalışmalarına hız ve destek verilmelidir. Sınırlı alanlar yerine 

havza ve jeolojik kuşakları kapsayan bölgesel ölçekte arama projeleri 

geliştirilmeli, yüzeyde ve sığ derinliklerdeki maden yataklarının azalması 

nedeniyle daha derinlerdeki maden oluşumları hedeflenmelidir. 

Ulusal Karot Bilgi Bankası oluşturularak, kamu ve özel sektör firmalarının çeşitli 

amaçlarla yapmış oldukları sondaj çalışmalarından elde edilen mineralojik, 

kimyasal, jeofizik vb. veriler arşivlenerek paylaşıma açılmalıdır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının oluşturmuş olduğu yerli ve milli enerji 

ve maden politikaları ile bu çalışmaları destekleyecek yapıda kanun ve 

yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ile sektörün dinamik tutulması 

amaçlanmaktadır. 

Ocak 2018’de Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının (TÜVEK) 

kurulması ile yer altı kaynaklarının arama ve araştırma faaliyetleri sonucu üretilen 

bilgi ve çalışmalar sayısal olarak kullanıcıların hizmetine sunulacak ve arama 

çalışmalarında önemli bir yer tutan yatırım harcamalarında, kaynakların etkin 

kullanımı sağlanmış olacaktır. TÜVEK’in kurulum çalışmaları MTA Genel 

Müdürlüğü tarafından tamamlanarak Ocak 2018’den itibaren faaliyete geçmiştir. 

Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) kurularak 

sektörde yaşanan kalite eksikliğinin önüne geçilmek istenilmiştir. CRIRSCO 

üyeliğinin de tamamlanmasıyla ulusal bir kod haline gelen UMREK, raporlama 

kalitesine katkıda bulunacaktır. 

UMREK ile bağlantılı çalışacak, profesyonel organizasyon olan “Yerbilimleri 

Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM) 04.12.2017 tarih ve 

2017/11211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 
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Onuncu Kalkınma Planı ÖİK Önerileri Gerçekleştirilen Eylemler 

Maden arama çalışmaları uzun zaman isteyen, yüksek maliyetli ve mali açıdan 

yüksek risk taşıyan çalışmalardır. Bu nedenle genel jeolojik etütler ve arama 

çalışmaları kapsamında üretilmiş olan bilginin önemli bir değer olduğu göz 

önünde bulundurulmalı, üretilen bilgiden maksimum verimin elde edilmesi ve 

arama maliyetlerinin düşürülebilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu 

kapsamda maden arama çalışmalarının temelini oluşturan çeşitli ölçeklerdeki 

jeoloji, jeokimya, jeofizik ve metalojeni haritaları MTA Genel Müdürlüğü 

tarafından tamamlanmalı, mevcut haritalar güncellenerek basılıp yayımlanmalıdır. 

Arama alanında faaliyet gösteren kuruluşların (kamu ve özel kesimden) üretmiş 

oldukları ticari sır niteliği taşımayan veriler Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Altyapısı çerçevesinde derlenmeli ve kullanıcıların hizmetine sunulmalıdır. 

•MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye Genel Jeokimya

Haritalarının Hazırlanması Projesi” 2018 yılı içerisinde bitirilmesi

planlanmaktadır. Bu proje sonunda Türkiye Jeokimya Atlası basılacaktır.

•MTA Genel Müdürlüğü tarafından, geçmiş yıllarda yapılmış ancak günün

ihtiyaçlarına cevap veremeyen 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarının günün

koşullarına uygun temel bilgileri içerecek şekilde güncellenmesi çalışmalarına

devam edilmektedir.

•MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Türkiye’nin 1/1.000.000 Ölçekli

Metalojenik ve Endüstriyel Hammadde Provensleri ve Açınsaması Projesi” ile

2000 yılında yayımlanmış olan Türkiye Metalojeni Haritasının güncellenmesini

amaçlamaktadır. Proje sonucunda bir açınsama kitapçığı oluşturulacak ve rejyonal

jeofizik haritaları ile maden yatakları arasındaki ilişkiler tartışılacaktır.

•MTA Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’nin havadan jeofizik veri

ölçümlerinde, gelişmiş teknik cihazlar kullanılarak manyetik ve radyometrik

veriler ölçülmeye başlanmıştır. Çalışmanın temel hedefleri; radyoaktif

minerallerin aranması, kömür, petrol ve doğalgaz aramaları, endüstriyel

hammadde ve metalik maden aramaları, çevre kirliliğinin araştırılması, tektonik

hatların belirlenmesi, örtülü alanlardaki magmatik sokulumların araştırılması,

jeotermal enerji aramaları, çevre jeofiziği ve iletken zonların araştırılması vb. tüm

yerbilimleri araştırmalarına yönelik altlık veri tabanı oluşturulmasıdır. Ölçülen her

iki veri kümesine ait haritalar, özellikle ekonomik ve stratejik kaynaklı yeraltı

zenginliklerinin aranmasında öncel bir çalışma teşkil edecektir.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2017 yılında metalik madenler, endüstriyel

hammaddeler ve enerji hammaddeleri aramalarına yönelik olarak yaklaşık 1

milyon metre sondajlı arama faaliyeti gerçekleştirmiştir.

Arama faaliyeti ekonomik açıdan madenciliğin en riskli aşamasını 

oluşturmaktadır. Maden arama çalışmalarına özel kesimin katkı ve katılımının 

artırılması amacıyla, maden aramada finansman sorununun çözümüne yönelik 

olarak risk sermayesi tarzında sektöre kaynak sağlayabilecek yapı ve yöntemlere 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 21.09.2017 tarih ve 34/1151 sayılı toplantısında

aldığı Karar kapsamında sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde;

maden arama, maden kaynak ve maden rezerv tahmin sonuçlarının

raporlanmasında, maden ruhsatının değerlemesinde, maden kaynak ve maden



25 
 

Onuncu Kalkınma Planı ÖİK Önerileri Gerçekleştirilen Eylemler 

ihtiyaç bulunmaktadır. İşletme karının bir bölümünün rezerv tüketim payı olarak 

ayrılması ve ayrılan payın vergi matrahından indirilmesi, şirketlerin aramalar için 

kaynak yaratması bakımında yararlı olacaktır. Bunun yanı sıra, maden aramalarını 

teşvik edecek ve kolaylaştıracak vergi ile ilgili düzenlemelere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu kapsamda, sondajlı aramalarda KDV iadesi ve arama ve sondaj 

giderlerinin (personel ücretleri ve konaklama dahil) desteklenmesi amacı ile 

oluşturulacak yeni destek mekanizmaları maden aramalarının gelişmesine katkı 

sağlayabilecektir. Bunun yanı sıra aramaya yönelik ekipman ve malzeme 

temininde yerli katkı payının artırılması amacıyla, ekipman ve malzeme 

üreticilerine yönelik teşvik sistemi getirilmelidir. 

rezervlerinin değerlemesinde, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama 

Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilmiş kişiler tarafından hazırlanan 

raporların esas alınacağını açıklamıştır. 

3213 sayılı Maden Kanunun’da değişiklik yapılarak sektöre maddi anlamda 

sıkıntılar çıkaran orman bedelleri düzenlenmiştir. 7061 sayılı Kanun ile sektörde 

olumsuz eleştirilere konu olan orman arazi izin bedelleri düşürülmüş ve uç ürün 

üreten maden işletmeleri teşvik edilmek istenmiştir. 

Maden aramalarına getirilen teşvikle birlikte asgari 5 milyon TL tutarındaki 

müstakil sondaj yatırımlarının ikinci bölgede uygulanan bölgesel desteklerden 

yararlanması sağlanmıştır. 

Madenlerin, bulundukları yerlerde işletilmeleri zorunludur. Bunun yanı sıra 

madenler çoğunlukla önemli altyapı eksiklileri bulunan kırsal bölgelerde yer 

almaktadır. Bu durum nedeniyle az gelişmiş bir bölgedeki maden ile daha gelişmiş 

bir bölgedeki maden arasında altyapı imkanları açısından çoğunlukla çok önemli 

farklılık yoktur. Mevcut  teşvik sistemi bölgesel nitelikli olmasına karşılık, 

madencilik sektörünün söz konusu ihtiyacını dikkate almakta ve madencilik 

yatırımları yatırım yeri farkı gözetilmeksizin Türkiye’nin her yerinde (İstanbul ili 

hariç) “öncelikli yatırım” olarak değerlendirilmekte olup, sektör 5. bölgede 

uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. Bununla birlikte, sektörün 

kendi özellik ve ihtiyaçlarını dikkate alan özel bir sektörel teşvik düzenlemesinin 

daha yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

2017 yılı Torba yasa ile gelen teşvikler: 

50 milyon lira ve üzerindeki sabit yatırım tutarı olanlara, yılın 6 aylık dilimlerinde 

yüklenilen KDV, 6 ayı takip eden bir yıl içinde, daha düşük sabit yatırım tutarı 

olanların yıl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen KDV ise ertesi yıl iade 

edilecek. Bu kapsamda yapılacak işlemlerle ilgili usul ve esaslar Maliye 

Bakanlığınca belirlenecektir. 

 Maden Kanunu çerçevesinde devam eden sözleşmelere yansıtılabilen maliyet 

artışlarının, Maden Kanunu kapsamında yeni yapılacak rödövans sözleşmelerine 

de yansıtılması sağlanarak, maliyet artışlarının fiyat farkı olarak ödenmesi 

öngörülmektedir. 

Gerekli koşulları sağlayan 2c (kalsit, kireç, kalsit öğütme) ve 4. Grup (kömür 

dahil) maden ruhsatlarında işletme izin tarihinden itibaren 10 yıl boyunca orman 

izin bedeli (ağaç bedelleri hariç) alınmayacaktır. 

UMREK ile yabancı yatırımcı artışı sağlanacak, ülkemizdeki ulusal ve 

uluslararası yatırımların kredilendirilmesi sağlanacaktır. 
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Ülke demiryolu ve liman altyapısının, madencilik sektörünün ihtiyaçları da 

dikkate alınmak suretiyle planlanması ve buna uygun olarak geliştirilmesi 

gerekmektedir. 

Son yıllarda birçok yeni demiryolu projesi tamamlanmış, mevcut ağlarda ise 

düzenlemeler yapılmıştır. Son beş yılda toplam ağdaki artış 500 km civarındadır. 

Mevcut jeolojik veriler ve bugüne kadar yapılan arama çalışmalarının sonuçları, 

başta petrol, doğal gaz, yüksek kaliteli kömür ve metal madenlerinin büyük 

çoğunluğu açısından Türkiye’nin çok şanslı bir konumda olmadığını açık şekilde 

göstermektedir. Söz konusu ürünlere yönelik olarak yurtiçi üretimi artırmaya 

yönelik çabaların yanı sıra, orta ve uzun vadede arz güvenliğini güvence altına 

alabilmek için Türk madenciliğinin yurtdışına açılması bir zorunluluktur. Bu 

kapsamda, yurtdışında arama ve üretim amaçlı madencilik yatırımları planlanmalı, 

bu amaçla kamu ve özel kesim arasında işbirlikleri tesis edilerek, uygun projelere 

gerekli destekler sağlanmalıdır. 

MTA Genel Müdürlüğü, 4/6/2016 tarihli ve 6719 Sayılı Kanunla, Kuruluş 

Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen görevleri kapsamına giren iş ve hizmet 

konularında; 11/9/1981 tarihli ve 2522 sayılı Kamu Kuruluşlarının Yurtdışındaki 

İhalelere Katılması Hakkında Kanuna tabi olmaksızın, bağlı bulunduğu Bakanlık 

onayı ile yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri yapmaya, bu faaliyetlerin 

yürütülmesi amacıyla yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt dışında 

şirket veya ortaklık kurmaya, imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya ortaklıklarla 

ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satmaya ve yurt 

dışında çalışma büroları açmaya yetkili kılınmıştır. Bu yurtdışı faaliyetler için 

Yönetmelik de 24.08.2017 tarihinde 2017/10659 karar ile Resmi Gazetede 

yayımlanmıştır. 

Türkiye’nin bir petrol ülkesi olmadığı bilinmektedir. Türkiye’de keşfedilmiş 

petrol sahalarının %90’ı küçük, %10’u ise orta büyüklükte saha kategorisindedir. 

Buna karşılık jeolojik veriler, Türkiye’nin mevcut petrol ve doğal gaz üretim 

bölgeleri olan Güneydoğu Anadolu ve Trakya havzalarının yanı sıra iç havzalarda 

da petrol ve doğal gaz potansiyelinin varlığına işaret etmektedir. Yeterince arama 

yapılması durumunda bu bölgelerde yeni sahaların bulunması mümkündür. Bu 

yöndeki çabaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. Buna ilave olarak, uzun bir 

süredir devam eden jeolojik ve jeofizik çalışmalar, özellikle Karadeniz ve 

Akdeniz’de önemli düzeyde petrol ve doğal gaz rezervinin mevcut olabileceğine 

işaret etmektedir. Buna karşılık, “derin denizlerde sondaj”a ilişkin teknolojik ve 

finansal sorunlara bağlı olarak denizlerimizde yeterince sondajlı arama çalışması 

yapılamamıştır. Buna karşılık, son yıllarda deniz sondaj teknolojisindeki 

gelişmeler, su derinliklerinin yüksek (1.000–2.000 m) olduğu alanlarda arama ve 

üretim yapmaya daha fazla imkan vermektedir. Bu çerçevede denizlerimizde 

hidrokarbon aramaya yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. 

•TPAO Genel Müdürlüğü Barbaros Hayrettin Paşa Araştırma Gemisini 2013

yılında petrol ve doğalgaz aramak için satın aldı. İki ve üç boyutlu sistim veri

toplayabilen, yön ve pozisyon tayinini uydu haberleşmesiyle otomatik olarak

yapabilen 84 metre uzunluğundaki gemide bir de helikopter pisti yer almaktadır.

Halen Karadeniz ve Akdeniz’de sismik araştırmalar yapmaktadır.

•Ülkemizin açık denizlerdeki etkinliğinin artırılması amacıyla MTA Genel

Müdürlüğü adına Savunma Sanayii Müsteşarlığı koordinasyonunda 2012 yılında

yerli imkanlarla inşaasına başlanarak yapımı tamamlanan ve 23 Haziran 2017

tarihinde geçici kabulü yapılan milli araştırma gemisi ORUÇ REİS, 2B/ 3B sismik

araştırma kapasitesine sahip olmanın yanı sıra Deniz araştırmaları alanında çeşitli

ölçüm, örnekleme, veri toplama ve işleme açısından Dünyada benzeri az olan tam

donanımlı araştırma gemilerinden birisidir. ORUÇ REİS, uzaktan kumandalı

sualtı aracı (ROV) başta olmak üzere, çeşitli hidrografi, oşinografi cihaz ve

sistemleri ile donatılmış olup, okyanuslar dahil tüm denizlerde deniz altı jeolojisi,

petrol ve doğal gaz başta olmak üzere maden ve enerji kaynakları arama ve
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araştırması, boru ve kablo hattı güzergahı belirleme, mevcutların periyodik 

kontrollerinin yapılması gibi bir çok konuya hizmet verecektir. 

•Türkiye Petrolleri A.O. envanterine kayıtlı altıncı nesil ve dünyadaki en son 

teknolojilerle donatılmış sondaj gemisi Deepsea Metro 2, 2018 yılı içinde 

Akdeniz’de sondaj faaliyetlerine başlayacaktır. 

Günümüzde bitümlü kayaçlardan ekonomik olarak önemli miktarlarda petrol ve 

doğal gaz üretimi yapılmaktadır. Ülkemizde bu tür kayaçların oldukça yaygın 

olduğu bilinmektedir. Bu kapsamda, söz konusu kaynaklardan petrol ve doğal gaz 

üretimine yönelik olarak gerekli yasal ve idari tedbirlerin alınması bu yöndeki 

çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir. 

Bitümlü şeyl üretiminde ortak yatırıma yönelik etüt ve araştırmaları 

Koordinatörlüğünü Türkiye Kömür İşletmelerinin (TKİ) üstlendiği çalışmalar, 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ve Maden Tetkik ve Arama Genel 

Müdürlüğü (MTA) ile birlikte yürütülmüştür. Bolu Göynük, Ankara Beypazarı ve 

Nallıhan, Konya Ereğli ve Niğde Bor ilçelerinde yapılan detay jeolojik aramalar 

ile ülkemiz rezervinin 15 milyar tona çıkarılması hedeflenmiştir. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalar yeterli olmasa da, Türkiye’nin komşu ülkelerle 

kıyaslanabilir düzeyde bir petrol ülkesi olmadığı açıktır. Arama çalışmalarının 

yoğunlaşması sonucunda Türkiye’nin petrol ve doğal gaz rezervlerinin artırılması 

mümkün görülmekle birlikte, sağlanacak artışların en azından yakın gelecekte 

ülke ihtiyacını karşılayabilecek düzeye ulaşabilmesinin hiç de kolay olmadığı, 

bütün uzmanların üzerinde ittifak ettikleri bir husustur. Bu durum, ülkenin kara ve 

deniz alanlarında arama çalışmalarını yoğunlaştırmanın yanı sıra yurtdışındaki 

fırsatların da göz önünde bulundurulmasını zorunlu hale getirmektedir. 

Karadeniz ve Akdeniz’de yoğunlaşan petrol ve doğalgaz aramaları dışında ülke 

dışında da çalışmalar Türkiye Petrolleri tarafından yapılmaktadır. Kazakistan ile 

yapılan anlaşmanın sona ermesi ile 2014 yıl sonu itibariyle Azerbaycan’da arama, 

geliştirme ve üretim projelerine ortaklık sağlanmıştır. Ayrıca önemli TPAO 

ortaklıkları; Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Ham Petrol Boru Hattı Projesini hayata 

geçirmek amacıyla kurulan BTC Co. Şah Deniz ve Güney Kafkasya Doğalgaz 

Boru Hattı Projelerinde de yer almaktadır. 

Doğal gazda arz güvenliği sorununun en önemli boyutlarından birisini depolama 

konusu oluşturmaktadır. Yaz ve kış ayları arasındaki tüketim farklılığı, doğal gazın 

yönetimini güçleştiren unsurların en başında gelmektedir. Yaz ve kış tüketim 

dengesinin kurulamaması nedeniyle, Türkiye hızlı bir şekilde doğal gazı elektrik 

üretimi amacıyla tüketmeye yönelmiş, bunun sonucunda ithal doğal gaz, elektrik 

üretiminde en büyük paya sahip kaynak durumuna gelmiştir. Bu durum 

Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır. 

Sorunun çözümü için doğal gazda yeterli depo kapasitesinin oluşturulması ve yaz- 

kış tüketim dengesinin kurulması, ayrıca acil durumlar için emniyet stoku 

oluşturulması bir zorunluluktur. 

• Kış aylarında doğalgaz sıkıntısı yaşanmaması, arz güvenliğinin sağlanması için 

BOTAŞ Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi, yakın zamanda tüm 

tedarikçilerin kullanımına açılacaktır. 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın BOTAŞ bünyesinde hizmete aldığı 

Hatay Dörtyol FSRU (sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve gazlaştırma ünitesi) 

Terminali ile Türkiye rekor üretim taleplerini, sistemde yaşanacak arıza veya bir 

ülkeden kaynaklanan kısıntılardan etkilenmeden doğalgaz talebini 

karşılayabilecek altyapıya ulaşmıştır. Tesis, 263 bin m3 LNG depolama kapasitesi 

ile dünyanın en büyüklerindendir. Ayrıca, İzmir’de özel sektöre ait 85 milyon 

metreküp depolama kapasiteli bir FSRU da devreye alınmıştır. 
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Linyitten enerji üretimi projelerinde verimlilik artırıcı, çevre sorunlarını önleyici 

yeni teknolojilerden yararlanılması, yeni yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesi 

büyük önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra, mevcut linyit kaynaklarımızın, çevre 

üzerindeki olumsuz etkilerini minimum düzeyde tutacak şekilde 

değerlendirilmesine imkan sağlamak üzere gazlaştırma vb. yeni teknolojilerden 

yararlanılması ve teknoloji geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi 

gerekmektedir. 

Soma Kömür Gazlaştırma Projesi: 

TKİ tarafından ticari ölçekte kömür gazlaştırma tesisi kurulması amacıyla AR-

Ge çalışmaları yapılmaktadır. Bu tesiste, Yüksek oranda (%70-80) ithalata bağlı

olan Amonyak / Üre ve Metanol ve Türevleri, yerli kömürden elde edilecek

sentezgazı (syngas) ile üretilecektir. Pilot tesis çalışmaları tamamlanan projede

AR-Ge ve ÜR-Ge çalışmaları devam etmektedir. Plazma yöntemi ile manisa

kömürlerinin yakılması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere bağlı olarak madencilik emekyoğun 

sektör olma niteliğini kaybetmekte ve giderek sermaye ve teknoloji yoğun nitelik 

kazanmaktadır. Kömür madenciliği, bu gelişmenin en yoğun şekilde izlendiği 

madencilik alanlarının başında gelmektedir. Gerek yeraltı ve gerekse açık ocak 

işletmelerinde, mekanize üretim yöntemlerinin uygulanması, yüksek yetenek ve 

kapasiteye sahip araç ve teçhizatın kullanılması suretiyle milyonlarca tonluk 

üretim, çok düşük istihdamla gerçekleştirilebilmektedir. Bu durum nedeniyle, 

özellikle kömür madenciliği alanında küçük ölçekli işletmeciliğin rekabet şansı 

her geçen gün azalmaktadır. Buna karşılık, son yıllarda Türkiye’de sektörel 

yapılanma aksi yönde bir gelişme göstermiştir. Yapılan özelleştirme ve rödevansla 

devir uygulamaları sonucunda kömür madenciliğimizde kurumsal ölçekler 

küçülmekte ve uzmanlaşma giderek azalmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren 

uluslararası şirketlerin büyük çoğunluğu aynı zamanda madencilik sektörünün 

diğer alanlarında da faaliyette bulunmaktadır. Bu tarz çalışma, söz konusu 

kuruluşlara riski dağıtma ve yatırım için daha rahat şekilde kaynak yaratma imkanı 

tanımaktadır. Risk yönetimi bakımından söz konusu kuruluşlar tarafından tercih 

edilen bir diğer unsur ise, dikey entegrasyondur. Kömür madenciliğinde dikey 

entegrasyon, özellikle taşıma ve elektrik üretiminin de faaliyet alanına dahil 

edilmesini ifade etmektedir. Kömür madenciliğinin, Türkiye’nin enerji dengesine 

katkısının artırılabilmesi her şeyden önce, dünyadaki genel eğilime uygun olarak, 

kurumsal yapıların büyütülmesi ve uzmanlaşmanın güçlendirilmesinden 

geçmektedir. 

Kömür Madenciliğine getirilen ilave teşvikler şunlardır: 

Devlet Hakkı Ödemeleri 

Yeraltı Kömür İşletmelerinde: Yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılması 

durumunda, devlete ödenecek olan vergi dışı ocak satış bedeli üzerinden ödenen 

%4 oranındaki devlet hakkı %50 indirimli olarak %2 olarak tahakkuk etmektedir. 

Zenginleştirme Tesisi Olan İşletmelerde: Ürettiği madeni yurt içinde ve kendi 

tesisinde işleyip ek katma değer sağlayanlardan, bu tesislerde üretimde 

değerlendirilen maden miktarı için %4 olan devlet hakkı oranı %50 indirimli 

olarak %2 olarak tahakkuk etmektedir. 

Yeraltı Kömür İşletmelerine Uygulanan İşçilik Ödemesi 

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren beş yıl boyunca “yeraltı kömür madenlerinin 

işçilikten kaynaklanan maliyet artışlarının karşılanması” kararlaştırılmıştır. Bu 

kapsamda; yeraltı kömür işletmelerinin işçiliğinde uygulanan iki asgari ücretin 

birisi MİGEM tarafından destek olarak iade olarak ödenmektedir. 

Metan Gazının Enerjide Kullanımı 

Bu yasaya göre; yeraltı kömür işletmesi esnasında ortaya çıkan veya drenaj yolu 

ile üretilen metan gazının petrol kanunu konu edilerek petrol mevzuatındaki 

teşviklerden faydalanma imkanı sağlanmış ve enerji hammaddesi olarak 

kullanılmasına imkan tanınmıştır. 
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Yerli Kömüre Dayalı Termik Santrallardan Elektrik Alımı 

TETAŞ, yerli kömüre dayalı termik santraller ve yerli kömür karıştırarak enerji 

üreten ithal kömüre dayalı termik santraller, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen 

birim fiyat ve miktar üzerinden destekleme alımı yapmaktadır. 

Orman Arazi İzin Bedeli Muafiyeti 

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır. 7061 sayılı Kanun ile sektörde olumsuz 

eleştirilere konu olan orman arazi izin bedelleri düşürülmüş ve uç ürün üreten 

maden işletmeleri tesvik edilmek istenmiş ve maden sahalarının atıl kalmasını 

önlemek için ruhsat iptalleri yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, 3213 sayılı 

Maden Kanunu’nun Maden m.30/III uyarınca  ara ve uç ürün üretmek şartıyla 

yapılan ihalelerden alınan maden sahaları ile maden sahaları için işletme izni 

düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı Orman Kanunu 

kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç herhangi bir bedel alınmayacağı 

öngörülmüştür. Yine aynı Düzenleme ile ara ve uç ürün üreten IV.Grup maden 

ruhsatları için işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, on yıl süreyle 

6831 sayılı Kanun kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer bedellerin alınıp 

alınmayacağını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Aşağıdaki sahalarda yapılacak 2.c (çimento, kireç, kalsit öğütme) ve 4. grup 

(kömür dahil) ruhsatlarda işletme izin tarihinden itibaren 10 yıl orman izin 

bedelinden (ağaç bedeli hariç) muaf kılınmıştır. 

•MİGEM tarafından ara ve uç ürün üretmek şartı ile ihale edilen sahalar,

•Özelleştirme İdaresi tarafından işletilmek üzere ihale edilen sahalar,

•MTA tarafından bulunup işletilmek üzere ihtisaslaşmış kamu kurum veya

ortaklıklarına devredilen sahalar,
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•Ara ve uç ürüne yönelik üretim yapan 4. grup sahalar (Bakanlar Kurulu Kararı

ile), diğer ruhsatlı sahalar (kömür dahil), işletme izin tarihinden itibaren ilk 10 yıl

orman arazi bedelinin %50 ‘sini ödemektedir.

Mevcut kömür kaynaklarımızın çevreye duyarlı bir anlayışla ülkenin enerji 

dengesine daha yüksek düzeyde katkı yapmasını temine yönelik gerekli yasal ve 

idari tedbirlerin alınması, bilimsel ve teknoloji geliştirme çabalarının 

yoğunlaştırılması zorunludur. 

ETKB tarafından“akıllı kömür” stratejisi başlatılmıştır. Bu kapsamda denetimler 

sıklaştırılarak gerekli güvenlik önlemlerini almayan ve risk yönetimi yapmayan 

madenlerde kapatma cezalarına varan yaptırımlar uygulanmaya başlanacaktır., 

İnsan, bilim, şeffaf ve açık yönetim odaklı olarak inşaa edilen bu strateji ile 

ülkemiz kömür madenciliğinde ‘akıllı kömür’ dönemi başlatılmıştır. 

Türkiye’nin, enerji kaynakları bakımından hiç de avantajlı olmayan mevcut yapısı 

dikkate alındığında, mevcut kaynakların değerlendirilmesinin yanı sıra kaynak 

artırıcı arama çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği konusu daha 

belirgin hale gelmiştir. Bu kapsamda, kömür aramalarına daha fazla kaynak 

aktarılması ve havza bazında arama çalışmalarının önündeki yasal ve idari 

engellerin kaldırılması gerekmektedir. 

Yerli ve milli enerji politikaları ile mevcut kömür rezervlerinde büyük bir artış 

sağlanmış, arama çalışmalarına büyük bütçe ayrılmıştır. Bununla birlikte, ilerleyen 

günlerde belirlenen yeni rezervlerin ülke ekonomisine katkı sağlayacak üretimlere 

dönüşmesi beklenmektedir. 

2015 yılı sonu itibarı ile Türkiye linyit rezervleri 15,68 milyar ton olmuştur. Buna 

1,5 milyar tonluk taşkömürü rezervi de ilave edildiğinde toplam kömür rezervi 

17,18 milyar ton olarak ifade edilmektdir. 

Dünyada ve ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde jeotermal enerji 

kaynaklarının payı giderek yükselmektedir. Jeotermal aramalarına öncelik 

verilmelidir. Mevcut jeotermal alanlarda üretimin sürdürülebilirliğini temin etmek 

ve kaynağın yenilenebilir olma özelliğini korumak amacıyla işletmecilere bilimsel 

ve teknik destek sağlanmalıdır. Bilinen mevcut jeotermal sistemlerin daha 

derindeki uzantıları araştırılarak jeotermal potansiyelimiz artırılmalıdır. 

Jeotermal sektörü, MTA Genel Müdürlüğü öncülüğünde yapılan yatırım ve 

mevzuat düzenlemeleri ile hızla büyüyerek kurulu gücü 1085,7 MWe  olan 

jeotermal santral kapasitesine ulaşmıştır. MTA Genel Müdürlüğü, bilinen bu 

jeotermal sistemler ile ilgili daha derin yapıları araştırmaya devam ederken, bunun 

yanında gelecek on yıllarda ihtiyaç duyulabilecek ülkemiz yerkabuğunun daha 

derin kısımlarında yüksek sıcaklık içeren ancak yeterli gözenek ve geçirgenliğe 

sahip olmayan kızgın kayaçların bulunduğu alanların da tespitini yaparak, onların 

fiziksel ve kimyasal parametrelerini belirleyip, bunlarla ilgili haritalama ve 

envanter çalışmasını yapmayı planlamaktadır. 

Dünyada ve ülkemizde yüksek tenörlü demir cevheri kaynakları azalmakta ve bu 

nedenle düşük tenörlü yatakların önemi giderek artmaktadır. Demir-çelik 

üretiminde dünyada ilk 8 arasında bulunan ülkemizin cevher kaynakları 

konusundaki mevcut durumu oldukça endişe vericidir. Ülke ekonomisi açısından 

son derece önemli olan demir-çelik sektörünün hammadde konusunda dışa 

Ülkemiz demir-çelik sektörünün hammadde ihtiyacınının yerli kaynaklardan 

karşılanması amacıyla MTA Genel Müdürlüğü ülke genelinde yeni yatakların 

keşfine yönelik yoğun sondajlı arama çalışmaları yürütmektedir. Bu bağlamda 

ülkemizin en büyük demir provensi olan Malatya-Sivas bölgesinde, Orta 

Anadolu’da Kırıkkale-Kırşehir-Ankara bölgesinde ve Trakya’da Kırklareli-
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Onuncu Kalkınma Planı ÖİK Önerileri Gerçekleştirilen Eylemler 

bağımlılığının azaltılabilmesi amacıyla, yüksek tenörlü kaynakların 

arttırılabilmesinin yanı sıra, düşük tenörlü ve/veya sorunlu demir cevheri 

rezervlerinin değerlendirilebilmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarına destek ve 

ağırlık verilmesi çok büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda ayrıca düşük 

tenörlü demir cevheri zenginleştirme yatırımlarının, stratejik yatırımlar sınıfına 

alınması gerekmektedir. 

Edirne-Tekirdağ illerinde olmak üzere üç proje kapsamında demir arama 

çalışmaları yürütülmektedir. 2014 yılında Malatya-Darende ve Kuluncak’ta 

ortalama %14 Fe içerikli toplam 1,3 milyar ton düşük tenörlü demir yatakları 

bulunarak MİGEM’e devir edilmiştir. Ayrıca Sivas-Divriği-Karaağaç’ta %31,80  

ortalama Fe içerikli toplam 20 milyon ton gör+muh. Fe rezervi tespit edilmiştir. 

Mevcut işletilen bakır yataklarının rezervleri azalmış olmasına rağmen bu 

yatakların yakın çevresinde yapılan çalışmalar yeni ve önemli kaynaklar ortaya 

koymuştur (örnek olarak Siirt-Madenköy, Küre, Murgul). Bu bağlamda bilinen 

bakır havzalarının yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

Özellikle MTA ve özel şirketler tarafından havza madenciliğine yönelik projeler 

geliştirilerek yeni bakır kaynaklarının ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri’nin elinde bulunan sahaların bir 

an önce aramalara açılması yararlı olacaktır. 

Son yıllarda bakır madeni aramacılığı alanında da ülke genelinde projeler 

yürütülerek önemli keşifler yapılmıştır. Bu bağlamda havza kuşak madenciliğini 

geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalarda orta ve düşük tenörlü 1 milyar ton 

civarında yeni bakır rezervleri tespit edilmiştir. 

Türkiye’de kayda değer düzeyde kurşun-çinko madenciliği yapılmakla birlikte, 

herhangi bir izabe tesisinin mevcut olmaması nedeniyle, üretilen konsantreler 

ihraç edilmekte, metal talebi ise, özellikle çinkoda, hemen tümüyle ithalat yoluyla 

karşılanmaktadır. Bu nedenle hem yerli üretimin değerlendirilmesi ve kurşun-

çinko madenciliğinin desteklenmesine, hem de yurtiçi metal talebinin karşılanması 

amacıyla kurşun-çinko izabe tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, 

öncelikli olarak kurşun-çinko madenciliğinin en yoğun olarak yapıldığı Güney 

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgelerinde sülfürlü cevherleri işleyebilecek 

kurşun-çinko izabe tesislerinin kurulması madenciliğin gelişmesi ve hammadde 

arz güvenliğinin geliştirilmesi bakımından önemli düzeyde yarar sağlayacaktır. 

MTA tarafından keşfedilen Manisa-Soma- Çatalçam altın+kurşun çinko 

cevherleşmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Şu ana kadar ortaya 

çıkarılan cevherleşmenin, Güney Marmara bölgesindeki Kurşun-Çinko izabe 

tesisini besleyebilecek önemli bir kaynak olacağı ön görülmektedir. 

Üreticiler arası fiyat rekabeti, endüstriyel hammadde ihracatında fiyatların 

gerilemesi ve ihracat gelirlerinin azalmasına yol açan sorunlar arasında önemli bir 

yere sahiptir. Bu sorunun çözümlenebilmesi için ürün grupları itibariyle üretici 

birliklerinin oluşturulmasının önemli düzeyde katkı sağlayacağı öngörülmektedir. 

Faaliyette olan üretici birlikleri şunlardır: Kömür Üreticileri Derneği 

(KÖMÜRDER), Mermer ve Mermer Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), 

Altın Madencileri Derneği, Agrega Üreticileri Birliği (AGÜB), Çimento 

Müstahsilleri Birliği, Kireç Üreticileri Derneği, Maden Jeologları Derneği, 

Jeotermal Yatırımcıları Derneği. İhracatçı Birlikleri genel anlamda bir STK olsalar 

da, bunlar içinde Ege İhracatçı Birliği ve İstanbul Maden ve Mermer İhracatçı 

Birliği madencilik konusunda öne çıkmaktadır. 
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2. ÜRÜN/ÜRÜN GRUPLARI İTİBARİYLE SEKTÖREL DURUM

2.1. Enerji Hammaddeleri 

Enerji kaynakları büyük bir çeşitlilik göstermekle birlikte, bu kaynaklar içinde madencilik 

kökenli olanlar her zaman tartışmasız bir ağırlığa sahip olmuştur. Maden kökenli kaynaklar içinde ise 

fosil kökenli enerji hammaddelerinin ağırlığı bulunmaktadır. 2016 yılı itibariyle dünya toplam elektrik 

üretimi içinde kömür %41’lik ağırlığa sahiptir. Durum, Türkiye açısından da çok farklı değildir. 2017 

yılında kömür, Türkiye toplam elektrik enerjisi üretimi içinde %31,4’lük ağırlığa sahip olmuştur (Şekil 8). 

Şekil 8: Dünya’da ve Türkiye’de Elektrik Üretiminin  Kaynaklara Göre Dağılımı 

Dünya (IEA, Uluslararası Enerji Ajansı, 2016) Türkiye (EUAŞ, 2017) 

Bu nedenle madencilik sektörü ile ilgili bu incelemede enerji hammaddeleri özel bir bölüm 

ayrılmıştır. Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal enerji konusunda önemli 

gelişmeler yaşanmıştır. Termal turizm amaçlı projelerin yanı sıra jeotermal enerjiden elektrik üretimine 

yönelik birçok proje de uygulamaya konulmuş ve Türkiye'de jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi 

2017 yılında toplam elektrik üretiminin %1,8’ine ulaşmıştır. Yapılan araştırmalar, jeotermal enerjinin 

oldukça önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum nedeniyle madencilik kökenli 

enerji kaynakları içinde jeotermal enerji için ayrı bir başlık açılmıştır. Uranyum ve toryumdan oluşan 

nükleer enerji hammaddeleri de madencilik kökenli enerji kaynakları içinde yer almakla birlikte, bu 

alanda Türkiye'de henüz çok önemli bir gelişme sağlanabilmiş değildir. Bu durum nedeniyle nükleer 

enerji maddelerine kısaca değinilmekle yetinilecektir.  

2.1.1. Ham Petrol ve Doğal Gaz 

2.1.1.1. Tanım ve Kapsam 

Ham petrol ve doğal gaz sektörü sıvı ve gaz formundaki hidrokarbonları içermekte, asfaltit olarak 

da isimlendirilen katı formdaki hidrokarbonları dışarıda bırakmaktadır. Rapor kapsamında kömür, 

taşkömürü ve linyit olarak iki alt grupta incelenmiş, asfaltit ve kahverengi kömür ise linyit başlığı 

altında değerlendirilmiştir. 
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2.1.1.2. Dünya’da Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektörünün Görünümü 

2016 yılı itibariyle dünya ispatlanmış petrol rezervi 1.706 milyar varil, doğal gaz rezervi ise 186,6 

trilyon m3’tür (BP, 2017). 2016 yılında dünya petrol üretimi 92,1 milyon varil/güne ulaşırken, doğal 

gaz üretimi 3.551,6 milyar m3/gün olarak gerçekleşmiştir (BP, 2017). Doğal gaz üretimindeki artış, 

bölgesel olarak Orta Doğu (%3,3) ve Asya Pasifik’te (%2,9) yaşanan oransal üretim artışlarından 

kaynaklanmıştır. Dünya petrol rezervlerinin %47,7’lik kısmı Orta Doğu bölgesinde bulunmaktadır. 

Orta Doğu’yu, %19,2’lik rezerv miktarı ile Orta ve Güney Amerika, %13,3’lük rezerv ile Kuzey 

Amerika takip etmektedir. 2016 yılında 33,5 trilyon m3 ispatlanmış doğal gaz rezerv miktarı ile ilk 

sırada yer alan İran’ı 32,3 trilyon m3 ile Rusya, 24,3 trilyon m3 ile Katar izlemektedir. 2016 yılı itibariyle 

dünyada bilinen petrol rezervinin ömrü mevcut tüketim düzeyi ile 50,6 yıl, doğal gaz rezervlerinin ömrü 

ise 52,5 yıl olarak hesaplanmaktadır. 2016 yılında dünyada ortalama günlük petrol tüketimi bir önceki 

yıla göre 1,5 milyon varil/gün artışla 96,5 milyon varil/gün düzeyine yükselmiştir. 2016 yılında Doğal 

gaz tüketimi ise %1,5’luk artışla 3,5 trilyon m3 olarak gerçekleşmiştir (BP, 2017).  

2006-2016 döneminde dünya enerji tüketiminde yıllık bazda ortalama artışın yaklaşık %1,5 

düzeyinde olduğu kaydedilmiştir (UEA, 2017a). Uluslararası Enerji Ajansı Yeni Politikalar 

senaryosuna göre 2016-2040 döneminde dünya birincil enerji talebinin yıllık ortalama %1 artış ile 

yaklaşık %28, Mevcut Politikalar senaryosuna göre ise yıllık ortalama %1,4 artış ile %40 civarında 

artacağı tahmin edilmektedir (UEA, 2017a). Söz konusu dönemde Yeni Politikalar senaryosuna göre 

kömür ve petroldeki artışın sınırlı seviyede kalmasıyla birincil enerji talebindeki fosil yakıt payının 

%75’e gerilemesi beklenirken Mevcut Politikalar senaryosuna göre kömür ve petroldeki talep artışının 

yüksek oranda devam etmesi nedeniyle fosil yakıt payının sınırlı seviyede düşüşle %79 olarak 

gerçekleşmesi öngörülmektedir.  

2014 yılından itibaren ham petrol fiyatlarında görülen beklenmedik düşüşlerin etkisiyle 

hidrokarbon sektöründe etkileri günümüze kadar devam eden gelişmeler gerçekleşmiştir. Düşüşe neden 

olan temel etkenler incelendiğinde Kuzey Amerika kaynaklı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. ABD 

ve Kanada’nın toplam üretimleri, 2008-2014 yılları arasında yaklaşık %65 oranında artarak 8 milyon 

varil/gün’den 13 milyon varil/gün’e yükselmiş, ankonvansiyonel üretim teknolojilerinin etkisiyle 

gerçekleşen bu artış küresel piyasaya bu süre zarfında %6 oranında bir arz artışı sağlamıştır. Aynı 

dönemde talebin aynı hızda artmaması, arz/talep dengesini bozarak fiyatları aşağı çekmiştir. Başta 

Suudi Arabistan olmak üzere körfez ülkelerinin rekor seviyede petrol üretimi yapmaları arz fazlasını 

derinleştirmiş, petrol fiyatları 2016 yılının Ocak ayında 26 $/varil ile 2004 yılından bu yana görülen en 

düşük seviyelere inmiştir. Buna ek olarak 2015 yılında İran’a uygulanan yaptırımların kaldırılmasının 

ardından 2016 yılı başında İran petrolünün piyasaya girişi de, küresel petrol arzında kayda değer bir 

artışa neden olmuştur. Petrol fiyatlarının seyrinde önemli bir etken olan küresel finansal gelişmeler de, 

petrol fiyatlarını 2016 yılında baskılamıştır. Doların değeri ve petrol fiyatı arasında ters bir korelasyon 

bulunmaktadır. Bunun nedeni, petrolün tüm dünyada ticaretinin dolar üzerinden yapılmasıdır. Doların 

değeri arttıkça, ithalatçı ülkelerin petrol için kendi para birimleri cinsinden ödedikleri bedel de 

artmaktadır. Bu nedenle doların ithalatçı ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanması, bu 

ülkelerde petrol ithalatının bütçe içerisindeki payını artırmaktadır. Bunun neticesinde petrol talebi 

azalmakta, buna mukabil petrol fiyatı da düşmektedir. Fiyatların geçmişe oranla görece düşük seyrettiği 

bu dönemde küresel petrol stoklarının rekor seviyeye yükselmesi de fiyatı aşağı yönlü baskılayan bir 

etken olarak ortaya çıkmıştır.  

Bu kapsamda ham petrol fiyatları 2014 yılbaşı 100-110 dolar/varil, 2014 yılsonu 50-60 

dolar/varil, 2015 yılbaşı 40-50 dolar/varil, 2015 yılsonu 30-40 dolar/varil, 2016 ortalarından itibaren 

50-60 dolar/varil düzeyinde seyretmiştir. 
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OECD verilerine göre üye ülkelerin petrol stokları 2016 yılında 1,7 milyar varile yükselerek tüm 

zamanların en yüksek rakamına ulaşmıştır. Resmi kaynaklara yansımasa da piyasadan elde edilen 

verilere göre dünya petrol stok seviyesinin, 2013-2016 yılları arasında %50’ye yakın artış gösterdiği 

belirtilmektedir.  

2.1.1.3. Türkiye'de Ham Petrol ve Doğal Gaz Sektörünün Görünümü 

Başlangıcından bu yana Türkiye sınırları içinde üretilen toplam ham petrol miktarı 150,2 milyon 

ton, üretilen doğal gaz miktarı ise 15,3 milyar m3 düzeyindedir. Son 10 yıllık dönemde Türkiye’deki 

ham petrol üretiminin yaklaşık %70’i TPAO tarafından gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında ise TPAO’nun 

yerli ham petrol üretimindeki payı %70, doğal gaz üretimindeki payı ise %65 olmuştur. Üretimin kalan 

bölümü ise yerli ve yabancı özel petrol şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında Türkiye 

ham petrol ve petrol ürünleri tüketimi 42,32 milyon ton, doğal gaz tüketimi ise 46,5 milyar m3 (9.155 

kcal/m3 üst ısıl değerde) olarak gerçekleşmiştir. Bugünkü üretim seviyesi ile yurtiçi toplam ham petrol 

rezervinin 18 yıllık, yurtiçi doğal gaz rezervinin ise 9 yıllık ömrü bulunmaktadır. Ham petrol üretim 

miktarının, 2023 yılında 2,67 milyon tona yükseleceği, doğalgaz üretim miktarının ise 180 milyon m3 

civarında olacağı tahmin edilmektedir. 2016 yıl sonu itibariyle Türkiye ham petrol ve doğal gaz 

rezervleri ve yıllar itibariyle ham petrol ve doğal gaz üretimi değerleri Tablo 19’da gösterilmiştir. 

2016’da petrolün Türkiye birincil enerji tüketimindeki payı %31 iken doğalgazın payı %28,1 

olarak gerçekleşmiştir (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017b). 2016 yılı sonu itibariyle petrolde 

ithalata bağımlılık oranı %94,1 civarında iken doğalgazda ithalata bağımlılık %99 seviyesindedir. 2016 

yılında yaklaşık 46,2 milyar m3 doğal gaz ithal edilirken 2015 yılı sonuna göre %4,6’lık bir azalma 

gerçekleşmiştir. 2016 sonu itibarıyla gerçekleşmiş ithalat rakamları üzerinden hareket edildiğinde doğal 

gaz ithalatının %53,5’inin Rusya’dan, %16,7’sinin İran’dan, %14’ünün de Azerbaycan’dan yapıldığı 

görülmektedir. 

Sahalarda uygulanan üretimi arttırma teknikleri, kuyuların verimi açısından büyük önem 

taşımaktadır. Her geçen gün artan petrol ve doğal gaz ihtiyacının yurtiçi kaynaklardan karşılanması 

yönündeki faaliyetler kapsamında, yeterince aranmamış basenlerde ve özellikle Karadeniz ve 

Akdeniz'deki deniz alanlarında son yıllarda yapılan çalışmalar büyük bir ivme kazanmıştır. Diğer 

taraftan, tüm dünyada doğal gaz piyasası dinamiklerini yeniden şekillendiren ankonvansiyonel gazın 

Türkiye'de aranmasına ve üretimine yönelik çalışmalara Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgelerinde 

devam edilmektedir. Bu kapsamda 2015 yılında petrol fiyatlarının düşük seyretmesine rağmen, ilgili 

faaliyetlere devam edilmiştir. Petrol arama ve üretimi için yapılan yurtiçi toplam yatırım miktarları 

2002 yılında toplamda 90 milyon Dolar iken 2016 yılında gerçekleşen toplam yatırım miktarı ise 135 

milyon dolar olmuştur. Özellikle petrol arama ve üretimi noktasında 2010 yılı itibarıyla ciddi artışlar 

gözlenmiştir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’nin 2002 yılında petrol arama ve üretimi 

için yaptığı yurtiçi yatırım miktarı 42 milyon Dolar iken 2016 yılında gerçekleşen yatırım miktarı ise 

90 milyon dolar olmuştur. 
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Tablo 19: 2016 Yıl Sonu İtibariyle Türkiye Ham Petrol ve Doğalgaz Rezervleri 

2016 YIL SONU İTİBARİYLE TÜRKİYE HAM PETROL REZERVLERİ 

Rezervuardaki Petrol (*) Üretilebilir  Petrol Kümülatif  Üretim Kalan  Üretilebilir  

Petrol 

Varil M.Ton Varil M.Ton Varil M.Ton Varil M.Ton 

Toplam 7 257 880 626 1 058 086 528 1 399 244 510 199 533 105 1 057 599 025 150 214 732 341 645 485 49 318 373 

2016 YIL SONU İTİBARİYLE TÜRKİYE DOĞAL GAZ REZERVLERİ 

Rezervuardaki Gaz (*) Üretilebilir  Gaz Kümülatif  Üretim Kalan  Üretilebilir  Gaz 

M3 M3 M3 M3 

Toplam 26 206 504 365 20 480 286 172 15 331 620 912 5 148 665 260 

YILLAR İTİBARİYLE HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÜRETİMİ 

Yıllar HAM PETROL ÜRETİMİ (M.Ton) DOĞALGAZ ÜRETİMİ (M3) 

1999 2 939 896 731 098 727 

2000 2 749 105 639 222 969 

2001 2 551 467 311 562 545 

2002 2 441 534 378 402 738 

2003 2 375 044 560 633 511 

2004 2 275 530 707 008 763 

2005 2 281 131 896 424 950 

2006 2 175 668 906 587 974 

2007 2 134 175 893 055 000 

2008 2 160 067 1014 530 570 

2009 2 401 799 729 414 369 

2010 2 496 113 725 993 340 

2011 2 367 251 793 397 572 

2012 2 337 551 664 353 885 

2013 2 398 454 561 544 788 

2014 2 455 893 502 108 992 

2015 2 515 662 398 723 410 

2016 2 571 928 381 596 942 

Kaynak: PİGM 

2.1.2. Linyit ve Taşkömürü 

2.1.2.1. Tanım ve Kapsam 

Birincil enerji kaynakları grubunda, fosil katı yakıtlar içerisinde yer alan kömürler, havanın 

oksijeni ile doğrudan yanabilen ve %50-95 arasında serbest veya bileşik karbon içeren organik 

kayaçlardır. Kömürlere ilişkin birçok sınıflama yapılmakla birlikte günümüzde, fiziksel özelliklerine 

göre yapılan turba, linyit, taşkömürü, antrasit sınıflaması yaygın olarak kullanılmaktadır. Kömürleşme; 

(*)  İspatlanmış, muhtemel ve mümkün rezervler toplamıdır.  

(*)  İspatlanmış, muhtemel ve mümkün rezervler toplamıdır. 
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sıcaklık ve basınç altında zaman faktörüne bağlı olarak organik malzemenin sırasıyla turba, linyit, 

taşkömürü ve antrasit evrelerini ifade eder. 

Ülkemizdeki önemli kömür oluşumları iki farklı jeolojik zaman içerisinde gerçekleşmiştir. 

Karbonifer döneminde ülkemizin kuzeybatısında kömürleşmeye uygun paleocoğrafik koşullar 

meydana gelmiş ve taşkömürü oluşmuştur. Bu nedenle Karbonifer yaşlı kömürler Zonguldak havzası 

olarak bilinen ve Ereğli’den Küre’ye kadar uzanan 200 km lik bir kuşakta ve yaklaşık 7.000 km2 lik bir 

alanda yer almaktadır. Bu dönem dışında Jura yaşlı, rezervi ihmal edilebilir birkaç kömür sahası dışında 

ülkemizdeki en yaygın kömür oluşumlarının Tersiyer yaşlı oldukları görülmektedir. Tersiyer çökelleri 

içindeki kömürler genellikle linyit olarak tanımlanmıştır. Tersiyer dönemi boyunca Eosen, Oligosen, 

Miyosen ve Pliyosen zamanlarında gerçekleşen kömür oluşumları; birbirinden farklı jeodinamik 

süreçlerle şekillenmiş ve değişik havzalarda bugünkü konumunu almıştır. 

2.1.2.2. Dünya’da Kömür Sektörünün Görünümü 

Dünya birincil enerji arzı, 1971-2015 yılları arasında yaklaşık iki buçuk katına çıkarak 2015 yılı 

itibarıyla 13.647 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) düzeyine ulaşmıştır. Söz konusu dönemde petrolün 

payı %44,1’den %31,8’e düşerken, doğal gazın payı %16,2’den %21,6’ya, yenilenebilir enerji 

kaynaklarının payı %13,1’den %13,4’e ve nükleer enerjinin payı %0,5’ten %4,9’a yükselmiştir 

(Uluslararası Enerji Ajansı, 2017). Aynı dönemde kömürün payı ise 2,1 puan artışla %26’dan %28,1 

düzeyine yükselmiştir. 2015 yılında dünyadaki kömür arzı ise 3.836 milyon TEP olarak gerçekleşmiştir. 

Dünya elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı incelendiğinde ise kömürün %41 gibi bir yüzdeye 

sahip olduğu görülmektedir (Şekil 9). 

Şekil 9: Dünya Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı (Uluslararası Enerji Ajansı, 

IEA, 2016) 

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan pekçok ülkede kömür önemli bir enerji kaynağıdır. 

Dünyada enerji üretiminde kömürün payının ülkelere göre değişimi incelendiğinde, Polonya %83 ile 

birinci sırada, Avustralya %61 ile ikinci sırada, Türkiye ise İngiltere ile birlikte %30 ile 10. Sırada 

yeralmaktadır. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (UEA) “Dünya Enerji Modeli” ile yaptığı çalışmaya göre biricil 

enerji talebindeki değişimlere ilişkin projeksiyona ait grafik Şekil 10’da gösterilmiştir. UEA 

senaryolarına göre nükleer enerji payının ise %5-6 arasında değişeceği öngörülmektedir.  
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Şekil 10: Dünya Enerji Üretim Kaynakları Gelecek Projeksiyonu 

Almanya Federal Yerbilimleri ve Doğal Kaynaklar Enstitüsü (BGR) verilerine göre, 2016 yılı 

başı itibarıyla dünya toplam görünür taşkömürü rezervleri (Şekil 11) 712.211 milyon ton (Mt), görünür 

linyit rezervleri (Şekil 12) ise 316.782 Mt dur.  

Şekil 11: Dünya Toplam Görünür Taşkömürü Rezervleri 

BGR tarafından yapılan çalışmaya göre; taşkömüründeki en büyük pay ABD'ye aittir. Toplam 

rezervin %31,09'u bu ülkede bulunmaktadır. ABD'yi %17,69 ile Çin ve %12,6 ile Hindistan 

izlemektedir. Diğer taşkömürü bakımından zengin ülkeler arasında Rusya (%9,78), Avustralya 

(%9,59), Ukrayna (%4,5), Kazakistan (%3,6) ve Polonya (%2,63) bulunmaktadır. Dolayısıyla, Dünya 

taşkömürü rezervlerinin %90'ı bu 8 ülkenin elinde bulunmaktadır (BGR, 2016).  
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BGR tarafından yapılan çalışmaya göre; linyit kömüründe en büyük pay Rusya’ya aittir. Toplam 

rezervin %28,64'ü bu ülkede bulunmaktadır. Rusya’yı %24,15 ile Avustralya ve %11,43 ile Almanya 

izlemektedir. Diğer linyit zengini ülkeler arasında ABD (%9,53), Türkiye (%3,46), Endonezya (%2,6), 

Çin (%2,42) ve Sırbistan (%2,25) bulunmaktadır. Dolayısıyla, dünya linyit rezervlerinin %85'i bu 8 

ülkenin elinde bulunmaktadır (BGR, 2016). 

Şekil 12: Dünya Toplam Görünür Linyit Rezervleri 

Dünya kömür üretimi 2016 yılında 7 milyar 268 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bunun 5 

milyar 769 milyon tonunu taşkömürü (%79), 1 milyar 498 milyon tonunu ise linyit oluşturmaktadır. 

Çin tek başına toplam kömür üretiminin yaklaşık %45’ini gerçekleştirmiştir. Taşkömürü üretiminde 

öne çıkan diğer ülkeler Hindistan, Avustralya, ABD, Rusya, Güney Afrika ve Endonezya’dır. Linyit 

üretiminde ise ABD, Endonezya ve Almanya ilk üç sırada yer almaktadır. Bu üç ülkenin toplam linyit 

üretimindeki payı %58’dir (UEA, 2017). 

Dünya toplam kömür tüketimi ise 2016 yılında 7 milyar 455 milyon ton seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Bunun 6 milyar 89 milyon tonunu taşkömürü ve 1 milyar 366 milyon tonunu linyit 

oluşturmaktadır. Çin tek başına toplam tüketimin yaklaşık olarak yarısını gerçekleştirmiştir. Tablo 

20’de ülkelerin tüketimleri, taş kömürü ve linyit başlıkları altında gösterilmektedir (Global Energy 

Statistical Yearbook, 2017). 
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Tablo 20: 2016 Yılı Ülkelere Göre Kömür Tüketimleri 

Ülke Tüketim (metrik ton) 

Çin 3.546 

Hindistan 922 

ABD 661 

Almanya 226 

Rusya 210 

Güney Afrika 194 

Japonya 191 

Güney Kore 126 

Polonya 124 

Avustralya 114 

Türkiye 106 

 

Dünya kömür ithalatı incelendiğinde 2016 yılında toplamda 1 milyar 331 milyon ton ithalat 

yapıldığı görülmektedir. Bunun 1 milyar 219 milyon tonunu (%92) taşkömürü oluşturmaktadır. 

Taşkömürü ithalatında öne çıkan ülkeler; Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan olup bu ülkelerin 

toplam ithalattaki payı %57 civarındadır. Linyit ithalatı ise toplamda 111 milyon 741 bin ton olarak 

gerçekleşmiş ve bunun 72 milyon 768 bin tonu Hindistan tarafından gerçekleştirilmiştir (UEA, 2017). 

Dünya kömür ihracatı 2016 yılında toplamda 1 milyar 333 milyon ton seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Toplam ihracatın 1 milyar 73 milyon tonu (%80,5) taşkömürü ihracatıdır. Taşkömürü 

ihracatında öne çıkan ülkeler; Avustralya, Rusya, Endonezya, Kolombiya ve Güney Afrika olup, 

Avustralya tek başına taş kömürü ihracatının %29’unu gerçekleştirmiştir. Linyit ihracatı ise 259 milyon 

505 bin ton olarak gerçekleşmiş ve bunun 239 milyon 896 bin tonu (%92) tek başına Endonezya 

tarafından gerçekleştirilmiştir (UEA, 2017). 

Dünya kömür fiyatları, 2013 yılı başında 85-90 USD/ton aralığında seyrederken uluslararası taş 

kömürü fiyatları 2013 yılı boyunca 70-90 USD/ton aralığında hareket etmiştir. Metalurjik kömür 

fiyatları ise 2011 yılında 330 USD/ton düzeyine kadar yükselmiş, ancak 2012 yılında tekrar 200 

USD/ton seviyelerine gerilemiştir. 2013 yılında 150 USD/ton seviyesinin altını gören koklaşabilir 

kömür fiyatları 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle yine yükselişe geçmiştir (TKİ, 2017). Son durumda ise 

2018 yılı Mart ayı TTK 6600 kcal/kg koklaşabilir taşkömürü fiyatının 708 TL’ye ulaşarak 175 

USD/ton’u aştığı görülmektedir. 

Kömürün gerek üretimi, gerekse tüketimi aşamasında ortaya çıkan çevre sorunları özellikle 

gelişmiş ülkelerde kömür üretim ve tüketimini sınırlandıran faktörlerin başında gelmektedir. Buna 

karşılık, kömürün çevre üzerindeki etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak teknoloji alanında, son 

yıllarda çok önemli gelişmeler sağlanmıştır. Kömürün üretimi, hazırlanması ve kullanımı süreçlerinde 

hem verimlilik ve hem de çevre boyutunu birlikte dikkate alan yeni bir yaklaşım "Temiz Kömür 

Teknolojileri" kavramı ile ifade edilmektedir. Söz konusu teknolojiler; bir taraftan emisyon ve atıkların 

azaltılmasını diğer taraftan birim kömürden elde edilecek enerjinin arttırılmasını hedeflemektedir. 

Kömüre dayalı termik santrallerin veriminin arttırılması ve CO2 emisyonlarının azaltılması, küresel 

bazda kömür endüstrisinin son yıllarda odaklandığı temel alanları oluşturmaktadır. 
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Yasal düzenlemeler açısından Dünya genelindeki gelişme eğilimi; özellikle çevre ve iş güvenliği 

alanlarında ciddi kısıtlamaların getirilmesi yönündedir. Araştırmaların, kömüre dayalı termik santral 

verimlerini arttırmaya ve CO2 emisyonlarını sınırlamaya yönelik olarak sanayileşmiş Batı ülkeleri 

tarafından benimsenen genel strateji çerçevesinde ve aşağıda üç aşamada tanımlanan hedefler 

doğrultusunda yol aldığı gözlenmektedir; 

a) Mevcut ya da yeni tesis edilecek kömür santrallarında, sahip olunan en son teknolojilerin

(süper kritik, ultra-süper kritik) kullanımının sağlanması ile %44-45 verimlilik düzeyine

ulaşılması ve CO2 emisyonunun 1/3 oranında düşürülmesi,

b) Termik santral teknolojilerinde daha ileri gelişmeler elde edilerek %50-55 verimlilik düzeyine

ulaşılması ve CO2 emisyonunun yeniden 1/3 oranında düşürülmesi,

c) CO2 tutma ve depolama (CCS) teknolojilerinin devreye alınması ile %52-55 verimlilik

düzeyine ulaşılması ve CO2 emisyonunun sıfırlanması.

Kömür madenciliğinde; gelişmiş ülkelerde teknolojiye dayalı sermaye yoğun ve yüksek nitelikli 

personel vasıtasıyla yapılan faaliyetler gelişmekte olan ülkelerde emek yoğun ve düşük nitelikli emeğe 

dayalı olarak devam etmektedir. Özellikle son 20-25 yıl içerisinde, kömürün çevreye etkileri konusunda 

gerek teknoloji gerekse mevzuat bakımından olumlu gelişmeler sağlanmış olmakla birlikte, bu hususta 

çözülmesi gereken pek çok sorun hala kömür endüstrisinin önünde durmaktadır. 

2.1.2.3. Milli Enerji ve Maden Politikası Çerçevesinde Linyit ve Taşkömürü 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yerli üretimi öne çıkaracak şekilde “Milli Enerji 

ve Maden Politikası” hazırlanmıştır. Enerji ve maden kaynakları için oluşturulan bu politikalar; enerji 

arz güvenliği, enerji ve doğal kaynaklarda öngörülebilir piyasalar ve yerlileştirme temaları gözetilerek 

belirlenmiştir. Bu politikaların hayata geçirilmesi için ilgili stratejiler belirlenmiş ve bu doğrultuda 

hedefler ortaya konmuştur.  

Bu hedeflerin başında, potansiyeli yüksek olan büyük kömür havzalarının elektrik üretim 

yatırımlarına açılması ve bu kapsamda her saha için uygun olan yatırım ve finansman modelinin 

geliştirilmesi gelmektedir. 

Ülkemizin kömür potansiyelini daha doğru bir şekilde belirleyebilmek için başta Maden Tetkik 

ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) ve Elektrik 

Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) olmak üzere, ilgili kuruluşların imkânları seferber 

edilerek kömür arama ve rezerv geliştirme hamlesi başlatılmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar 

neticesinde, ülkemizin bilinen linyit rezervleri 8,3 milyar tondan 17,3 milyar tona çıkmıştır.  

Yerli kömürden elektrik üretmek için oluşturulan bir model ile hem ucuz elektrik tüketme imkânı 

sağlanacak, hem de kömür madenciliği geliştirilecektir. Yapılan yasal düzenlemeler ile yatırımcı adına 

ÇED, Kamulaştırma vb. bütün izinler alınarak, kömür sahası karşılığında en ucuz elektriği üreten 

firmanın ihaleyi kazanarak elektrik üretim santrali kuracağı bir sistemin hayata geçirilmesi yönünde 

yerli kömür sahalarında yatırım yapılması şeklinde bir model uygulanmaktadır. Yerelde tarım ve 

hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla termik santralden ısı kazanımı şeklinde sosyal 

projeler model içerisinde yer almaktadır. Bu modelle, ilk olarak  700-800 MWe gücündeki termik 

santralin kurulması amacıyla, 190 milyon ton linyit kaynağına sahip Çayırhan B Sektörü ihale 

edilmiştir. Yine aynı şekilde ihale süreci devam eden Eskişehir Alpu kömür havzasında bulunan B 

Sektörü olarak isimlendirilen rezerv alanında ise yapılan etütler sonrasında 900-1.100 MW arası kurulu 

güce sahip olması planlanan bir termik santralin yatırımı öngörülmektedir. Kömür üretim miktarının 

artırılması projelerine ek olarak, temiz kömür teknolojileri konusunda da çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Kömürün daha çevre dostu olarak tüketilmesi ve değişik kullanım alanlarının oluşturulması için Ar-Ge 

projeleri yürütülmektedir. Yürütülen projeler sayesinde düşük kalorili kömür rezervlerimiz de 

ekonomiye kazandırılmış olacaktır. Bu kapsamda, düşük kalorili linyitleri yakabilecek bir sistem 

tasarımı geliştirmek üzere Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile 

çalışmalar yürütülmektedir. EÜAŞ bünyesinde 2017 yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 9,8 milyar ton linyit 

rezervi bulunmaktadır. EÜAŞ’a ait Çayırhan, Afyonkarahisar-Dinar, Tekirdağ-Çerkezköy, Tekirdağ-

Malkara, Konya-Karapınar ve Afşin-Elbistan Kömür Havzalarının yatırıma açılabilmesi amacıyla 

yatırım stratejileri ve yol haritaları üzerinde çalışılmaktadır.  

Bakanlar Kurulu Kararı ile TETAŞ'ın yerli kömür yakıtlı elektrik üretim şirketlerinden düzenli 

olarak belirli bir fiyat ve miktar üzerinden alım yapabilmesi sağlanmıştır. İlgili karar ile sektörün teşvik 

edilmesine yönelik önemli bir imkân sağlanmıştır.  

Afşin-Elbistan Havzası ( E ) sahasındaki gerekli etüt ve araştırmalar tamamlanmış olup yatırıma 

hazır hale getirilmiştir. Afşin–Elbistan (C+D) sahasının da benzer bir model ile ihale edilmesi 

planlanmaktadır.  

Ayrıca Konya-Karapınar Kömür havzasında uluslararası standartlarda kaynak raporu 

hazırlanması tamamlanmış olup, jeoteknik ve hidrojeolojik etütler devam etmektedir. Sahanın 2018 

yılında yatırıma açılması planlanmaktadır. 2020 yılına kadar 5.000 mwlık ilave yerli kömüre dayalı 

termik santralin kurulması hedeflenmektedir. 

Toplamda 1,53 milyar ton taşkömürü rezervi bulunan Zonguldak Havzasında, 11 milyar kWh/yıl 

elektrik üretim potansiyeline sahip olan rezervin %21’lik kısmı değerlendirilmiş durumdadır. Bu 

potansiyelin değerlendirilmesinde, yüksek verimin sağlanmasına ve çevrim teknolojilerinin 

kullanılmasına önem verilmektedir.  

Çevreye uyum konusunda 2019 yılına kadar termik santrallerin baca gazı emisyonlarının AB 

standartlarını karşılayacak şekilde modernize edilmesi yönünde gerekli yasal düzenlemeler yapılmış, 

firmaların bu konuda aksiyon alması sağlanmıştır.  

2.1.2.4. Türkiye'de Kömür Sektörünün Görünümü 

2016 yılı Türkiye toplam birincil enerji arzı 136,2 milyon tep olarak gerçekleşmiştir. Bu miktarın 

kaynaklara göre dağılımında ilk sırayı 42,2 milyon tep ile ham petrol ve petrol ürünleri, 38,5 milyon 

tep ile kömür, 38,3 milyon tep ile doğal gaz ve 16,9 milyon tep ile yenilenebilir enerji kaynakları takip 

etmektedir. Türkiye’de elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımı incelendiğinde kömürün katkısı 

%31’den fazladır (Şekil 13). Türkiye kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı (Şekil 14) 

incelendiğinde ise, kömürün %21’den fazla bir orana sahip olduğu görülmektedir. 2016 yılında enerji 

ticaret dengesi (ithalat-ihracat) 105,9 milyon tep olarak gerçekleşmiştir. Yerli üretim ise 35,4 milyon 

tep seviyesindedir.  Yerli üretimin toplam tüketime oranı %26 olup bu da ülkemizin büyük ölçüde 

enerjide dışa bağımlı olduğunu göstermektedir. Türkiye’de bulunan kömür yakıtlı 100 MWe ve üzeri 

kurulu güce sahip termik santraller haritası Şekil 15’de verilmiştir. 
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Şekil 13: Türkiye’de Elektrik Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı (EÜAŞ, 2017) 

Şekil 14: Türkiye Kurulu Gücünün Kaynaklara Göre Dağılımı 

KAYNAKLAR MW % 

 Hidrolik 27.063 33,5% 

 Doğalgaz + LNG 25.772 31,9% 

 Linyit + Taş 

Kömürü 
9.882 12,2% 

 İthal Kömür 7.474 9,3% 

 Rüzgar 6.216 7,7% 

 Lisanssız 

 Santrallar (**) 
1.733 2,1% 

 Sıvı Yakıtlar (*) 1.101 1,4% 

 Jeotermal 967 1,2% 

 Biyokütle 375 0,5% 

 Kojenerasyon 124 0,2% 

 Güneş 13 0,0% 

TOPLAM 80.719 100% 
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Şekil 15: Türkiye Kömür Yakıtlı Termik Santraller Haritası 
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Taşkömürü rezervlerimizin tamamı Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) ruhsatında 

bulunmaktadır (Tablo 21). Ülkemizde en önemli taşkömürü rezervleri Zonguldak Havzasında 

bulunmaktadır. Havzada bugüne kadar yapılan rezerv arama çalışmalarında, -1200 m derinliğe kadar 

tespit edilmiş toplam Jeolojik kaynak 1,5 Milyar ton olup, bunun yaklaşık %50’si görünür rezerv olarak 

kabul edilmektedir. Dünya genelinde rezerv tanımlamaları yapılırken, mevcut madencilik teknolojisi 

ile ekonomik olarak işletilebilir rezervler dikkate alınmaktadır. Havza bazında taşkömürü kaynağı -

1200 m derinliğe kadar yapılmış sondajlardan elde edilmiş verilerden hesaplanmıştır (TTK, 2017).  

Tablo 21: Türkiye’deki Taşkömürü Rezervleri (ton) 

REZERV 

TÜRÜ 

Koklaşmaz 
Yarı 

Koklaşabilir 
Koklaşabilir TOPLAM 

TTK Amasra Armutçuk Kozlu Üzülmez Karadon 

Hazır 384.000 1.739.250 2.845.985 386.049 2.943.021 8.298.305 

Görünür 400.286.853 6.524.821 63.820.075 134.135.139 130.188.611 734.955.499 

Muhtemel 154.855.599 15.859.636 40.539.000 94.342.000 159.162.000 464.758.235 

Mümkün 66.570.778 7.883.164 47.975.000 74.020.000 117.034.000 313.482.942 

TOPLAM 621.713.230 32.006.871 155.180.060 302.883.188 409.327.632 1.521.494.981 

Kaynak: TTK, 2017 

Havzada koklaşabilir kaynaklar, Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde yer almaktadır. 

Koklaşabilir taşkömürü kaynaklarının toplam kaynaklar içerisindeki payı yaklaşık %57’dir. Armutçuk 

bölgesinde yer alan kaynaklar; yarı-koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük bünye külü içeriği ile 

hem koklaşabilir kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize enjeksiyon (PCI) kömürü olarak demir-

çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliktedir. Amasra bölgesi kömürlerinin koklaşma özelliği 

bulunmamakla birlikte, belirli oranlarda metalürjik kömürler ile harmanlandığında koklaşma özelliğini 

bozmamaktadır. Havza kömürlerinin alt ısıl değeri 6.200 - 7.250 kcal/kg arasında değişmektedir (TTK 

2017). 

2005 yılına kadar 8,3 milyar ton olarak hesaplanan linyit kaynaklarımızın çoğunluğu 1976–1990 

yılları arasında bulunmuştur. 2005 yılında, TKİ koordinatörlüğünde, MTA’nın sorumluluğunda ve ETİ 

Maden, TPAO, EÜAŞ, TTK ve DSİ’nin de katılımıyla başlatılan “Linyit Rezervlerimizin Geliştirilmesi 

ve Yeni Sahalarda Linyit Aranması Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde; 2005-2012 

yıllarını kapsayan dönem içinde önemli linyit kaynakları artışları sağlanmıştır. 

Daha sonra kapsamı genişletilen ve MTA Genel Müdürlüğü koordinatörlüğüne verilerek başlığı 

“Türkiye Maden ve Jeotermal Kaynak Rezervlerinin Geliştirilmesi ve Yeni Sahaların Bulunması 

Projesi” olarak değiştirilen çalışma kapsamında; Trakya, Manisa-Soma-Eynez, Eskişehir-Alpu, Afşin-

Elbistan ve Konya-Karapınar ve Tekirdağ-Malkara’da ilave linyit rezervleri tespit edilmiştir.  

Bununla beraber, ülkemiz linyit kaynaklarının ısıl değerleri oldukça düşüktür. Genel olarak 1.000 

kcal/kg ile 4.200 kcal/kg arasında değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık %90’ının alt ısıl değeri 3.000 

kcal/kg’ın altındadır.  

Linyit kaynaklarımızın %78’i Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Kömür 

İşletmeleri (TKİ) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) olmak üzere üç kamu 

kuruluşunda, geriye kalan %22’si özel sektör ruhsat sınırları içinde bulunmaktadır. Ülkemiz linyit 

rezervlerinin %53,1 ile en büyük kısmı EÜAŞ’nin ruhsatındadır. Bu kurumu %22,7 ile TKİ 

izlemektedir (Tablo 22). 
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Ülkemiz kömür üretimlerinin yıllara göre değişimini gösteren Tablo 23 incelendiğinde 

üretimlerin düşüş eğiliminde olduğu ancak, 2016 yılından itibaren tekrar yükselişe geçtiği 

görülmektedir. 

Tablo 22: Kurumlara Ait Linyit Rezervleri, (bin ton, 2016 yılı sonu) 

KURUMLAR GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM 

EÜAŞ 8.360.141 139.335 2.963 8.502.439 

TKİ 3.414.885 200.646 8.139 3.623.670 

MTA 358.400 - - 358.400 

Özel Sektör v.y. v.y. v.y. 3.515.491 

TOPLAM - - - 16.000.000 

Kaynak: TKİ, 2017 v.y ; veri yok 

Tablo 23: 2009-2016 Yılları Arası Enerji Hammaddeleri Üretimi Değerleri 

Maden 

Adı 
Kurum 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Birim 

Asfaltit 362.435 572.089 649.830 648.953 336.852 837.112 1.475.101 ton 

Bitümlü 

Şist 
TKİ 813.827 394.277 394.277 149.828 259.508 288.185 372.028 ton 

Kömür EÜAŞ 36.267.866 31.455.812 24.297.709 16.011.459 18.987.907 10.855.125 13.267.974 ton 

TKİ 43.063.881 41.530.095 36.815.592 23.257.009 22.854.114 12.432.171 19.897.691 ton 

Diğer 

Kamu 
11.245.055 1.063.927 399.816 213.501  ton 

Özel 

Sektör 
7.537.869 9.389.340 16.900.893 12.810.342 23.301.062 35.043.058 39.718.241 ton 

Toplam 86.869.616 82.375.247 78.014.194 63.323.865 66.207.010 58.730.170 74.944.536 ton 

Taş 

kömürü 

TTK + 

Rödöva

nsçılar 
2.833.243 2.619.247 3.235.299 2.789.338 1.916.833 2.074.049 1.496.223 ton 

KÖMÜR GENEL 

TOPLAMI 
90.879.121 85.960.860 82.293.600 66.911.984 68.720.203 61.929.516 76.440.759 ton 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017 

2000-2016 dönemi dikkate alındığında ülkemizdeki taş kömürü tüketimi yaklaşık 21,5 milyon 

ton artarak 2016 yılında 37 milyon 23 bin ton seviyesine yükselmiştir (Tablo 24). Linyit tüketimi ise 

2009 yılında en yüksek seviyeye ulaşmış daha sonra azalarak 2015 yılında 56 milyon 661 bin ton 

seviyesine gerilemiştir. 2016 yılında ise linyit yakıtlı santral kurulu gücünün ve santral kapasite 
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kullanım oranlarının artması ile linyit kaynaklı elektrik enerjisi üretiminde %23 artış sağlanmış ve buna 

paralel olarak linyit tüketimi yaklaşık 11 milyon ton artarak 67 milyon 949 bin ton olarak 

gerçekleşmiştir. 2016 yılında linyit tüketimi 69 milyon 506 bin ton iken toplam kömür tüketimi 106 

milyon 529 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

2000-2016 dönemi incelendiğinde ülkemizin önemli ölçüde taş kömürü ithalatı yaptığı 

görülmektedir. Özellikle yeni taş kömürlü enerji santrallerinin inşa edilmesiyle ilişkili olarak taşkömürü 

tüketimi artmış ve 2016 yılında artan talebi karşılamak için ithal edilen taş kömürü miktarı 36 milyon 

216 bin ton seviyesine yükselmiştir (Tablo 25). Düşük kalorili olması ve ticaretinin ekonomik olmaması 

nedeniyle linyit ithalat-ihracatı yapılmamaktadır. 

Tablo 24: Ülkemiz 2000-2016 Dönemi Kömür Tüketimi (Bin Ton) 

Yıl Taş Kömürü (Bin Ton) Linyit Asfaltit Genel Toplam 

2000 15.525 64.383 22 79.930 

2001 11.176 61.010 31 72.217 

2002 13.830 52.040 5 65.875 

2003 17.535 46.052 336 63.923 

2004 18.904 44.823 722 64.449 

2005 19.421 56.571 738 76.730 

2006 22.798 60.184 602 83.584 

2007 25.388 72.317 632 98.337 

2008 22.720 75.264 630 98.614 

2009 23.698 75.641 1.010 100.349 

2010 24.549 69.239 1.046 94.834 

2011 26.749 72.918 865 100.532 

2012 30.924 67.269 868 99.061 

2013 28.491 55.201 767 84.459 

2014 31.451 64.656 771 96.878 

2015 34.817 56.661 1.034 92.512 

2016 37.023 67.949 1.557 106.529 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2017 
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Tablo 25: Ülkemiz 2013-2017 Dönemi Kömür İthalatı 

Yıllar Taş Kömürü (Bin Ton) 

2013 26.633 

2014 29.816 

2015 33.979 

2016 36.216 

2017 38.251 

Kaynak: ETKB, 2017a 

Ülkemizde 2015 yılında tüketilen taş kömürünün yaklaşık %96’sı ithal kömürken bu oran 2017 

yılında %98’e yükselmiştir. Linyitin ise tamamı yerli kömürdür. Bu doğrultuda 2015 ve 2016 yılına 

ilişkin kömürün sektörel kullanımı Tablo 26’da gösterilmektedir. 2015 yılında taş kömürünün yaklaşık 

%46’sı elektrik enerjisi üretiminde kullanılırken bu oran 2016 yılında bir miktar artışla %48,5 olarak 

gerçekleşmiştir. Linyitte ise 2015 yılında tüketimin %86’sı elektrik enerjisi üretiminde kullanılırken, 

2016 yılında bu oran %86,8’e yükselmiştir. Taşkömüründe öne çıkan tüketim alanları incelendiğinde 

2016 yılında %15,3’ünün kok üretmek amacıyla kok fırınlarında, %13,8’inin ticaret ve hizmet 

sektöründe, %10,2’sinin çimento sektöründe, %4’ünün konutlarda ve %3,3’ünün demir-çelik 

sektöründe kullanıldığı görülmektedir. Linyit ise 2016 yılında elektrik enerjisi üretimi dışında 

konutlarda %3,7, tekstil sektöründe %2 ve çimento sektöründe %0,8 oranında kullanılmıştır. 

Ülkemizin 2016 sonu itibariyle kömüre dayalı santral kurulu gücü 17.316 MW düzeyine 

yükselmiş olup toplam kurulu gücün %22’sine karşılık gelmektedir (TEİAŞ 2017). Toplam kurulu güç 

içerisinde yerli kömüre (9.102 MW Linyit, 335 MW taşkömürü ve 405 MW asfaltit) dayalı kurulu güç 

9.842 MW (%12,5) ve ithal kömüre dayalı kurulu güç ise 7.474 MW (%9,5)’dir. Yerli kömürün toplam 

brüt elektrik üretimi içindeki payı 2016 yılında %16,3 olmuştur. İthal kömüre dayalı santrallerin elektrik 

üretimindeki payı ise 47,7 TWh ile %17,4’dür. Yerli kömürün ülkemiz elektrik kurulu gücü içindeki 

payı 1986 yılında %37,3 düzeyinde iken 2016 yılı sonu itibariyle %12,5 seviyesine düşmüştür.  
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Tablo 26: 2015-2016 Yılı Kömür Tüketiminin Sektörlere Göre Dağılımı 

2015 Yılı 2016 Yılı 

Taş Kömürü 

(Bin Ton) 

Linyit 

(Bin Ton) 

Taş 

Kömürü 

(Bin Ton) 

Linyit 

(Bin Ton) 

ÇEVRİM VE ENERJİ SEKTÖRÜ 22.461 49.987 24.288 60.584 

Elektrik Üretimi 16.071 48.755 17.966 58.974 

Kok Fırınları 6.040 - 5.675 - 

SANAYİ TÜKETİMİ 5.454 3.723 5.954 3.727 

Madencilik Faaliyetleri 19 94 1 72 

Gıda, İçecek, Tütün Ürünleri İmalatı 228 787 222 811 

Tekstil, Deri Ürünleri İmalatı 355 1.086 157 1.398 

Ağaç ve Ürünleri İmalatı 17 26 10 28 

Kağıt ve Ürünlerinin İmalatı 43 202 46 181 

Kimya, Petro Kimya Ürünlerinin İmalatı 394 325 402 309 

Metalik Olmayan Mineral Ürünleri İmalatı 3.307 1.106 3.877 834 

Çimento Ürünleri İmalatı 3.142 956 3.768 551 

Ana Metal Sanayi 1.086 68 1.228 69 

Demir-Çelik Ürünleri İmalatı 1.077 - 1.218 - 

Makine, Elektrik, Elektronik Ürünleri İmalatı 3 17 - 15

Ulaşım Araçları İmalatı 8 - 5

Mobilya ve Diğer İmalatları - - 

İnşaat 1 3 - 3

Diğer Sanayi - 1 11 1

DİĞER SEKTÖRLER 6.739 2.894 6.596 3.323 

Konut 1.516 2.084 1.475 2.531 

Ticaret ve Hizmetler 5.223 810 5.121 792 

TOPLAM 34.817 56.661 37.023 67.949 

Kaynak: ETKB, 2017a 

Ülkemizde yerli kömür yakıtlı santraller incelendiğinde 100 MW üzeri büyük ölçekli santraller 

dikkate alındığında 15 adet linyit, birer adet taş kömürü ve asfaltit yakıtlı santralin yer aldığı 

görülmektedir. Bu santrallerden kapasite bakımından öne çıkan 1.440 MW ile Elbistan B, 1.355 MW 

ile Elbistan A ve 990 MW kapasite ile Soma-B santralleridir. Tablo 27’de yer alan yerli kömür yakıtlı 

santrallerden Elbistan A-B ve Çan santralleri EÜAŞ bünyesinde iken Çayırhan Santrali işletme hakkı 

devri yöntemiyle olmak üzere diğer santraller özel şirketlerin sahipliğinde faaliyet göstermektedir. 

Aşağıdaki tabloda yerli kömür yakıtlı santrallere ilişkin bilgiler verilmektedir (Tablo27). 
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Tablo 27: Türkiye’de İşletmede Olan Yerli Kömüre Dayalı Termik Santraller 

Santral Adı Kuruluş 
Kaynak 

Türü* 
Ünite Sayısı 

Ünitelerin 

Devreye Giriş 

Yılları 

Santral 

Kurulu Gücü 

(MW) 
Elbistan-B Termik Santrali 

(TES) 

EÜAŞ Linyit 4x360 2005 1.440 

Elbistan-A TES EÜAŞ Linyit 3x340+1x335 1984-85-86-88 1.355 

Çan TES EÜAŞ Linyit 2x160 2005 320 

Soma-B TES (1-4) Özel Linyit 4x165 1981-82-85 660 

Soma-B TES (5-6) 2x165 1991-92 330 

Kemerköy TES Özel Linyit 3x210 1994-95 630 

Yatağan TES Özel Linyit 3x210 1982-83-84 630 

Çayırhan TES (3-4) İşletme 

Hakkı 

Devri 

Linyit 2x160 1998-99 320 

Çayırhan TES (1-2) 2x150 1987 300 

Seyitömer TES(1-3) Özel Linyit 3x150 1973-77 450 

Seyitömer TES (4) 1x150 1989 150 

Kangal TES Özel Linyit 2x150+1x157 1989-90-2000 457 

Tufanbeyli TES Özel Linyit 3x150 2015-2016 450 

Yeniköy TES Özel Linyit 2x210 1986-87 420 

Tunçbilek TES (B) Özel Linyit 2x150 1977-1978 300 

Tunçbilek TES (A) Özel 1x65 1956 65 

Aksa Göynük TES Özel Linyit 2x135 2015-2016 270 

Orhaneli TES Özel Linyit 1x210 1992 210 

Yunus Emre TES Özel Linyit 1x145 2016 145 

Yeni Çatalağzı TES Özel Taş Kömürü 2x150 1989-91 300 

Silopi TES Özel Asfaltit 3x135 2009-2015 405 

Diğer Küçük Santraller 

(13 adet) 
Özel Linyit 265,6 

TOPLAM 9.872,6 

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. , 2017 b 

* Çok yakıtlı santraller dahil edilmemiştir.

Çeşitli aşamalarda süreci devam eden 7.625 MW gücünde linyit ve taş kömürü santral proje stoku 

bulunmaktadır. Söz konusu projeler devreye girdiğinde %10 devre dışı oranı ve 6500 saat çalışma saati 

ile yıllık toplam 44,6 milyar kWh elektrik üretecektir. Bu üretim ise %altmış verimli doğalgaz 

santrallarında yılda yaklaşık 7 milyar metreküp doğalgaz tüketiminin yapılmaması ve buna isabet eden 

döviz tutarından (yıllık yaklaşık 1,404 milyar ABD Doları, santral ömrü olan otuz yılda 42 milyar ABD 

Doları) tasarruf anlamına gelecektir. Sistemdeki tüm doğalgaz santrallerinin %60 verimli olmadığı 

dikkate alındığında tasarruf tutarı daha da yükselecektir. 

Yerli kömüre dayalı santral kapasitesinin yaklaşık yarısı 1980-1990 yılları arasında tesis edilmiş 

olup, küçük ölçekli bazı otoprodüktör santraller dışında bu santrallerin hemen tamamı 2013 yılına kadar 



50 

kamunun mülkiyetindedir. Bununla beraber, 2013 yılından itibaren gerçekleştirilen özelleştirmeler 

sonucunda; Seyitömer, Kangal, Yatağan, Yeniköy, Kemerköy, Soma, Tunçbilek, Orhaneli ve Çatalağzı 

Santralleri “varlık satışı” yoluyla özel sektöre devredilmiştir. Çayırhan A Santrali, İşletme Hakkı Devri 

kapsamında özel sektör tarafından işletilmektedir. 

2015 yılına kadar, yerli kömüre dayalı olarak işletmeye giren son termik santraller; 2005 ve 2006 

yıllarında devreye alınan 320 MW kapasiteli Çanakkale Çan ve 1440 MW kapasiteli Afşin Elbistan B 

santralleri ile 2009 yılında devreye giren 135 MW gücündeki Silopi Santrali’dir. 

Bununla beraber, 2015 yılında iki önemli yerli kömür santrali devreye alınabilmiştir. Bunlardan 

ilki, Adana-Tufanbeyli linyit sahası üzerinde tesisi edilen 450 MW gücündeki Tufanbeyli Termik 

Santrali’dir. Diğeri ise TKİ’nin ruhsatındaki kömürleri yakacak olan 270 MW büyüklüğündeki Bolu 

Göynük Termik Santrali’dir.  

Elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, “Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz 

Güvenliği Strateji Belgesi”nde “Elektrik enerjisi üretiminde yerli kaynakların payının artırılması 

öncelikli hedeftir.” denilmekte ve yerli kömüre ilişkin 2023 hedefi konulmaktadır (YPK, 2009). Söz 

konusu belgede; “Bilinen linyit kaynakları ve taşkömürü kaynakları 2023 yılına kadar elektrik enerjisi 

üretimi amacıyla değerlendirilmiş olacaktır. Bu amaçla elektrik üretimine uygun yerli linyit ve 

taşkömürü sahalarının, elektrik üretimi amaçlı projelerle değerlendirilmesi uygulaması 

sürdürülecektir.” ifadesine yer verilmektedir. Enerji ithalatının azaltılması ve başta kömür olmak üzere 

yerli kaynakların payının arttırılması politikası Kalkınma Planlarında, Orta Vadeli ya da Yıllık 

Programlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Stratejik 

Planlarında yer almaktadır. 

Son 10 yıldır yerli kömüre dayalı olarak işletmeye alınabilen santral kapasitesi toplam kurulu 

gücümüzün sadece %1,5’i düzeyindedir. Bunun sonucu olarak, yerli kömürlerimizin toplam elektrik 

üretimindeki payı %16’lara kadar gerilemiştir. Bununla beraber, ülkemizde elektrik üretimi amaçlı 

kullanılabilecek önemli kömür rezervleri bulunmaktadır. Söz konusu rezervlerden en yüksek ekonomik 

yararın elde edilmesini sağlamak amacıyla, kömür üretim faaliyetleri devam etmekte olan sahalarda 

mevcut proje ve planlamaların güncellenerek geliştirilmesi, henüz herhangi bir işletme projesi 

bulunmayan sahalarda işletme proje ve planlamalarının ortaya konulması, havza niteliği taşıyan 

bölgelerde ise havza madenciliğinin gerektirdiği orta ve uzun dönem planlamaları içeren ana master 

planlarının hazırlanması uygun olacaktır. Bu kapsamda, ülkemizde 20.000 MW’ın üzerinde kurulu güç 

yaratabilecek bir linyit/asfaltit potansiyeli bulunmaktadır. Tablo 28’de elektrik üretimi amaçlı olarak 

hızla değerlendirilmesi gereken rezervler listelenmektedir (MTA Genel Müdürlüğü 2017b). 

2017 Ekim sonu itibarıyla kömür kurulu gücü toplamı 17.346,5 MW’tır. EPDK’ya yapılan 

başvurulara göre Ekim ayı itibarıyla üretim lisanslı ve dolayısıyla yatırım süreci başlamış olarak 

değerlendirilen santral kurulu gücü 2.695,4 MW iken ön lisanslı ve ön lisans başvurusu yapılmış proje 

toplam kurulu gücü 1.545,3 MW’tır.  Yine EPDK verilerine göre İthal kömür yakıtlı santral 

başvurularına ilişkin proje aşamasında ve inşa halindeki üretim lisanslı santrallerin kurulu gücü 6.069,5 

MW iken ön lisanslı ve ön lisans başvurusu yapmış olan proje halindeki santrallerin kurulu gücü 8.500 

MW’tır (EPDK 2017). 

İthal kömür yakıtlı elektrik üretim tesislerine ilişkin olarak; 4.200 MW gücünde yürürlükte olan 

4 adet ve 8.268 MW gücünde değerlendirmede olan 9 adet ön lisans bulunmaktadır. EPDK verilerine 

göre, inşaat halindeki ithal kömüre dayalı santral toplam gücü 6.210 MW düzeyindedir (EPDK, 2017). 
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Tablo 28: Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanılabilecek Başlıca Kömür Sahaları 

SAHA TOPLAM REZERV(BİN TON) KURUM 

Afşin-Elbistan Havzası 4.817.700 EÜAŞ 

Çayırhan Havzası 415.770 EÜAŞ 

Kütahya Seyitömer 160.000 Özel sektör 

Konya Karapınar 1.832.816 EÜAŞ 

Afyon Dinar 941.440 EÜAŞ 

Eskişehir Alpu 1.453.000 EÜAŞ 

Tekirdağ Malkara 617.977 EÜAŞ 

Adana Tufanbeyli 323.329 TKİ 

Bingöl Karlıova 103.662 TKİ 

Bolu Göynük 37.875 TKİ 

Manisa Soma 688.000 TKİ 

Kütahya Tunçbilek 253.000 TKİ 

Tekirdağ Saray 283.000 TKİ 

Şırnak Asfaltit 71.000 TKİ 

Konya Ilgın 143.000 Özel 

Çankırı Orta 94.390 Özel 

Adıyaman Gölbaşı 32.000 Özel 

Kaynak: MTA Genel Müdürlüğü, 2017b 

Ülkemizde 100 MW üzeri ithal kömür yakıtlı 9 adet santral yer almaktadır. 2.790 MW kapasiteli 

Zonguldak Eren Santrali ile 1.320 MW kapasiteli Sugözü santralleri büyüklük bakımından öne çıkan 

santraller olarak değerlendirilmektedir (Tablo-29) 

Tablo 29: İşletmedeki Büyük Kapasiteli İthal Kömür Santralleri 

No Santral Adı Kuruluş 
Ünite 

Sayısı 

Devreye Giriş 

Yılları 

Kurulu Güç 

(MW) 

1 Zonguldak Eren TES Özel 2x700 2016 1.400 

2 Zonguldak Eren TES Özel 2x615+160 2010 1.390 

3 SUGÖZÜ İSKEN TES Yap İşlet Santrali 2x660 2003 1.320 

4 ATLAS TES Özel 2x600 2014 1.200 

5 BEKİRLİ TES Özel 2x600 2011 

2014 

1.200 

6 CENAL Elekt. Ür.A.Ş* Özel 1 2017 660 

7 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ Özel 3x135 2009 405 

8 İZDEMİR TES Özel 1 2014 350 

9 ÇOLAKOĞLU OP-2 Özel 1 2000 190 

10 Diğer Küçük Santraller Özel 18,9 

TOPLAM 8.133,9 

Kaynak: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. , 2017 b 

* 2017 Ekim sonu itibarıyla devreye girmiştir. 660 MW’lık ilave gücün ise 2018 yılında devreye girmesi öngörülmektedir.
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2.1.3. Jeotermal Enerji 

2.1.3.1. Tanım ve Kapsam 

Jeotermal enerji teknik olarak, yer kabuğunun derinliklerinde birikmiş olan magma kaynaklı ısı 

enerjisini ifade etmektedir. Günlük dilde ise jeotermal enerji terimi, bünyesinde çözünmüş çeşitli 

kimyasallar ve gazlar barındıran, doğal kaynaklar veya sondaj kuyuları vasıtasıyla söz konusu ısı 

enerjisini yeryüzüne taşıyan sıcak su ve su buharı anlamında kullanılmaktadır.  

Jeotermal kaynakların ekonomik değeri öncelikli olarak taşıdıkları ısı enerjisinden 

kaynaklanmaktadır. Sıcak su ve buhar formundaki jeotermal kaynakların kullanım alanları, sıcaklık 

değerlerine bağlı olarak önemli ölçüde değişkenlik göstermektedir.  Düşük sıcaklık değerlerine sahip 

kaynaklar esas itibariyle termal turizm ve ısınma amaçlı (konut, sera vb.) olarak değerlendirilirken, 

yüksek sıcaklık değerine sahip kaynaklar elektrik üretimi açısından çok önemli bir değere sahiptir. 

Jeotermal enerjinin elektrik üretimi amacıyla kullanımı, gelişen teknoloji ve artan çevre duyarlılığına 

bağlı olarak son yıllarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır.  

Jeotermal kaynakların bünyelerinde yer alan çözünmüş kimyasallar ve gazlar, bu kaynakları 

ekonomik açıdan değerli kılan bir diğer unsuru oluşturmaktadır. Özellikle lityum tuzları ve 

karbondioksit üretimi konusunda, jeotermal kaynaklar özel bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra son 

yıllarda elektrik üretimi, sera ve konut ısıtma ve kimyasal madde üretiminin tümünü kapsayan entegre 

projeler giderek daha fazla önem kazanmaktadır.  

Bu raporda jeotermal enerji alt sektörü, jeotermal kaynakların aranması ve üretimine ilişkin 

faaliyetleri kapsayacak bir çerçevede ele alınmıştır. Buna karşılık, jeotermal akışkanın (sıcak su ve su 

buharı) üretimi ile kullanımının eşzamanlı olması ve çoğunlukla üretim ve kullanım arasındaki sınır 

tespitinin güçlüğü nedeniyle jeotermal kaynakların kullanım/tüketim boyutuna da inceleme kapsamında 

yer verilmiştir. Bu kapsamda ısıl amaçlı kullanıma ilişkin büyüklükler MWt, elektrik üretimine yönelik 

büyüklükler ise MWe cinsinden ifade edilmiştir. Türkiye jeotermal kaynaklar haritası Şekil 16’da 

verilmiştir. 

2.1.3.2. Jeotermal Kaynaklar ve Ekonomik Önemi 

Jeotermal akışkanların (sıcak su ve buhar) ekonomik önemi öncelikli olarak taşıdıkları ısıl 

enerjiden, ikinci olarak da kimyasal içeriklerinden kaynaklanmaktadır.  Isı enerjisi kaynaklı kullanımlar 

esas itibariyle termal turizm, mekan ısıtma ve elektrik üretimine yöneliktir. Her durumda geçerli 

olmamakla birlikte, jeotermal akışkanlar başta karbondioksit ve lityum tuzları olmak üzere belirli 

kimyasalların ana üretim kaynakları durumundadır. Bazı durumlarda bir kaynak yalnızca bir yönü ile 

değerlendirilebilirken, özellikle buhar ağırlıklı, yüksek sıcaklık değerlerine ve kimyasal madde 

içeriğine sahip kaynakların entegre projeler kapsamında değerlendirilmesi projenin ekonomik değerini 

önemli düzeyde artırabilmektedir. Jeotermal kaynaklardan yararlanma yöntemleri aşağıda kısaca 

özetlenmiştir.  

a) Sağlık ve Turizm

Jeotermal kaynakların kimyasal kompozisyonlarına bağlı olarak çeşitli hastalıkların tedavisinde yararlı 

oldukları çok eski çağlardan beri bilinmektedir. Yapılan arkeolojik çalışmalar, yaklaşık 10 bin yıldan 

bu yana insanların termal sulardan tedavi amaçlı olarak yararlandığını ortaya koymaktadır. Ancak, söz 

konusu   yararlanma   yönteminin   insanlık  tarihi  kadar  eski  bir  geçmişe  sahip  olduğunu  söylemek 
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Şekil 16: Türkiye Jeotermal Kaynaklar Haritası (MTA 2017) 
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herhalde yanlış olmayacaktır. Tedavi edici özelliklerinin yanı sıra, kaplıcalar son yıllarda önemli tatil 

mekanları haline gelmiş ve bu durum termal turizm olarak da adlandırılan yeni bir turizm faaliyetinin 

doğmasına yol açmıştır. Almanya ve Macaristan’ı yılda 12 milyon, Rusya’yı 8 milyon,  Fransa’yı 1 

milyon ve İsviçre’yi 800 bin kişinin ziyaret ettiğine ilişkin istatistik konunun ekonomik boyutu 

hakkında önemli ölçüde fikir vermektedir. 126 Milyon nüfuslu Japonya’nın sadece Beppu şehri, termal 

turizm kapsamında her yıl yaklaşık 13 milyon kişiyi çekmektedir.  

Termal turizm son yıllarda Türkiye’de önemli bir gelişme göstermiştir. Birçok bölgede, birbiri 

ardına yüksek hizmet standardına sahip termal tesisler hizmete açılmıştır. Kaynak zenginliği açısından 

dünyada ilk 7 ülke arasında yer alan Türkiye’nin termal suları,  hem debi ve sıcaklıkları hem de çeşitli 

fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. 

Ülkemizde debileri 2-500 lt/sn arasında değişen kaynaklar bulunmaktadır. Türkiye’de, 350 adet 

kaplıcadan yılda 16 Milyon kişi birçok hastalığın tedavisi için ve rehabilitasyon ile dinlenme (tatil)  

amaçlı olarak faydalanmaktadır.  

b) Mekan Isıtma

Kaynağa fazla uzak olmayan yerleşim yerlerinde merkezi ısıtma sistemlerinin tesis edilmesi 

bakımından jeotermal kaynaklar, ısı ve debi değerlerine bağlı olarak büyük öneme sahip olabilmektedir. 

Bu konudaki ilk önemli uygulamanın İzlanda’da gerçekleştirildiği bilinmektedir. 1930’lu yıllarda 

İzlanda’nın başkenti Reykjavik kentinde jeotermal enerjiye dayalı ısıtma projesi bu alandaki ilk ve en 

önemli örneklerden birisini teşkil etmektedir.  

Jeotermal akışkanın kimyasal özelliğine bağlı olarak ısıtma sistemleri önemli farklılıklar 

göstermektedir. Kuyu içi ve kuyu dışı eşanjör uygulamaları ile jeotermal akışkanın ısısının temiz suya 

aktarılması ve ısıtma sisteminde temiz suyun dolaştırılmasını esas alan uygulamalar, kabuklaşmaya 

karşı inhibitör destekli çözümler ile jeotermal enerjiye dayalı ısıtma sistemlerinin ekonomisine önemli 

ölçüde katkı sağlayabilmektedir. 

Dünyadaki uygulamaların yanı sıra, Türkiye’de bu alanda da birçok başarılı proje 

gerçekleştirilmiş durumdadır. Son yıllarda doğal gaz rekabeti bu alandaki gelişmeyi bir ölçüde 

frenlemiş olmakla birlikte, ülkemizde hala önemli bir potansiyelin mevcut olduğu konusunda kuşku 

yoktur. Söz konusu potansiyelden yeterince yararlanılabilmesi durumunda bunun Türkiye’nin enerji 

sorununun çözümüne anlamlı düzeyde katkı yapacağı öngörülmektedir.  

c) Elektrik Üretimi

Jeotermal enerjiden elektrik üretimi son yıllarda giderek önem kazanmaktadır. Fosil yakıtlar 

öngörülebilir bir gelecekte tükeneceğinden, jeotermal enerjiye yönelişin arkasındaki önemli itici 

unsurlardan birisini oluşturmaktadır. Jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretim tesislerinin ekonomisi 

kaynağın niteliği ile yakından ilgilidir. Jeotermal sistemler buhar hakim ve su hakim sistemler olarak 

ikiye ayrılmakta olup, bir projenin geliştirilmesi sürecinde sahanın durumu da göz önüne alınarak, en 

ekonomik ve verimli teknolojinin seçilmesi gerekmektedir.  

Denizli- Kızıldere sahasında MTA tarafından ortaya çıkarılan jeotermal akışkanlardan enerji 

üretimine yönelik tesis edilen 15MW teorik kurulu güce sahip ancak, fiili kurulu gücü 12 MW 

düzeyindeki jeotermal enerji santrali uzun yıllar Türkiye’nin bu alandaki tek tesisi iken özellikle 5686 

sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun yürürlüğe girmesi sonrasında bu 

alanda hızlı bir gelişme gerçekleşmiş ve Türkiye’nin jeotermal enerjiye dayalı kurulu gücü 1085,7 

MWe düzeyine ulaşmıştır. Bu alandaki gelişmenin önümüzdeki yıllarda hızlanarak artmaya devam 

edeceği öngörülmektedir.  
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d) Tarımsal Kullanım 

Jeotermal enerjinin tarımsal amaçlı kullanımı konusunda seracılık, gıda kurutma ve balık 

çiftlikleri en ön sırada yer almaktadır. Tarımsal uygulama alanı ve jeotermal kaynağın yakın olduğu 

durumlarda, akışkanın ısısı, söz konusu uygulamaların ısı ihtiyacının karşılanması açısından önemli 

avantajlar sunmaktadır.  

Halen dünyada 12 bin dönüm, Türkiye’de ise yaklaşık 3,5 bin dönüm, jeotermal enerji ile ısıtılan 

sera bulunmaktadır. 2015 yılı itibariyle Türkiye jeotermal enerji ile sera ısıtma konusunda dünya lideri 

olmuştur. İzmir-Dikili’de 880, Manisa-Salihli’de 250, Kütahya Simav’da 310, Denizli-Kızıldere’de 

153, Şanlıurfa-Karaali’de 424 ve diğer bölgelerde ise 885 dönüm sera alanı jeotermal enerji ile 

ısıtılmaktadır. Bu alandaki gelişmenin hızlanarak devam edeceği öngörülmektedir.  

Bilindiği gibi karides, levrek-sarı levrek, çupra, tilapia (çupra türü), yayın,  sazan, kedi balığı, 

istiridye vb. gibi birçok balık türü ve deniz ürünü, kültür balıkçılığı yöntemi ile üretilebilmektedir. 

Jeotermal enerji bu uygulamada üretimin 12 ay boyunca sürdürülebilmesinde gerekli ısının temin 

edilmesi için devreye girmektedir. Jeotermal balıkçılık sayesinde uygun sıcaklık ortamı ile deniz 

ürünlerinin büyüme oranlarında %50-%100 oranlarında artış sağlanmaktadır. Örnek olarak, yayın balığı 

17-24°C (4-6 ay), alabalık 12-18°C (4-6 ay), karides 26-30°C (6-9 ay), yılan balığı 27-30°C (6 ay), 

tilapia (çupra) 22-30° (6 ay), pangasius (30°C) vb. Jeotermal suyun kimyasının uygun olduğu 

durumlarda akışkan doğrudan yetişme ortamına verilebilmektedir.  

e) Kimyasal Üretimi 

Jeotermal akışkandan ticari değeri olan CO2, KCl, LiCl, silisyum, çinko, lityum, magnezyum, 

manganez, bor, tungsten, sezyum, rubidyum, potasyum, kurşun, bakır, gümüş, baryum, stronsiyum vb. 

bileşik ve minerallerinin üretilmesi mümkündür. Debisi 415 litre/saniye, sıcaklığı 250 °C düzeyinde 

olan bir jeotermal akışkandan (çözünmüş madde miktarı>10 gram/litre olmak koşuluyla) elde 

edilebilecek elektrik üretim geliri 2-5 milyon dolar, ısı enerjisi geliri 16-34 milyon dolar iken, kimyasal 

madde üretiminden elde edilebilecek gelir 50 milyon dolar olarak hesaplanmaktadır (Edward Wahl, 

1977’den uyarlanmıştır). ABD’de Salton Sea jeotermal alanında Simbol Materials şirketi 2011 yılında 

Lityum, Manganez, Çinko üretim tesisi kurmuştur. Bunlara ilave olarak, jeotermal akışkanın sıvı 

hidrojen üretiminde kullanılmasına yönelik uygulamalar da son yıllarda dikkat çekmeye başlamıştır. 24 

Nisan 2003’de Shell ve belediye işbirliği ile dünyanın ilk hidrojen gaz istasyonu Reykjavik-İzlanda’da 

açılmıştır. 

Ülkemizde 1986 yılından buyana Denizli-Sarayköy jeotermal elektrik santralinden yan ürün 

olarak karbondioksit (CO2) elde edilmekte ve tesiste sıvı karbondioksit ve kuru buz üretimi 

gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Aydın-Salavatlı’da jeotermal elektrik santraline entegre olarak sıvı CO2 

üretimi yapılmaktadır. Yılda 160.000 ton civarında üretimi ile bu tesis, Türkiye’nin sıvı karbondioksit 

ihtiyacının (meşrubat üretimi) %50’sini karşılamaktadır.  

2.1.3.3. Dünya’da Jeotermal Enerji Sektörünün Görünümü 

Jeotermal enerji kaynaklarının dünya üzerindeki dağılımı yerkabuğunun tektonik yapısı ile çok 

yakından ilişkilidir. Harita üzerinden jeotermal kaynakların yeryüzündeki dağılımlarına bakıldığında, 

dağılımın plaka sınırları ile büyük bir paralellik gösterdiği açık biçimde görülebilmektedir.  

Dünyada jeotermal enerjiden yararlanma konusunda, termal turizm ve ısıtma amaçlı kullanım 

başı çekmekle birlikte son yıllarda teknolojik gelişmelere ve özellikle kızgın kuru kaya uygulamalarına 

yönelik çalışmalardan elde edilen olumlu sonuçlara bağlı olarak jeotermal enerjiden elektrik üretiminin 
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boyutu ve önemi her geçen gün artmaktadır. İtalya’da Larderello sahasında 1904 yılından, Kaliforniya 

Gayzer sahasında ise 1960 yılından beri jeotermal enerjiden elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir.  

2016 yılı itibariyle, dünyadaki jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretiminde kurulu güç 12.635 

MW düzeyinde olup, jeotermal enerjiden elde edilen elektrik üretim miktarı 87,3 GWh olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya’da jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretiminde kurulu gücün 2050 yılında 

250.000 MW düzeyine ulaşacağı öngörülmektedir.  

Dünyada jeotermal enerjiden elektrik üretimi alanında ilk 5 sırayı ABD, Filipinler, Endonezya, 

Meksika ve İtalya almaktadır. Filipinler’de toplam elektrik üretiminin %27’si, Kaliforniya Eyaleti’nde 

%7’si jeotermal enerjiden elde edilmektedir. Papua Yeni Gine’de bulunan 56 MWe kapasiteli jeotermal 

enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi, buradaki altın işletmesinin enerji ihtiyacının %75’ini 

karşılamaktadır.  

Dünyada jeotermal enerjinin termal turizm ve ısıtma amaçlı kullanımında ABD, Çin, İsveç, 

Türkiye ve Almanya ilk 5 sırayı almaktadır. 1890’dan beri Boise Idaho’da (ABD) ve 1934’den bu yana 

Reykjavik-İzlanda’da merkezi ısıtma sistemi bulunmaktadır. Ayrıca, Paris’te 160.000 konut Jeotermal 

enerji ile ısıtılmaktadır. İzlanda’da toplam konut ve işyeri ısıtma (şehir ısıtma) ihtiyacının %86’sı 

jeotermal enerjiden karşılanmaktadır. Dünya’da jeotermal enerjinin elektrik dışı toplam kullanım 

miktarı 70.329 MWt olarak hesaplanmakta olup, söz konusu miktar 6,2 Milyon konutun ısıtma 

ihtiyacına eşdeğerdir.  

2015 yılı itibariyle Avrupa’da yaklaşık 3,7 Milyon konut, ABD’de ise 7,2 Milyon konut 

jeotermal enerji ile ısıtılmaktadır. Dünya genelinde jeotermal enerjiden elektrik üretimi dışındaki 

kullanım oranları; %80,4 ile mahal ısıtma, %13,2 ile termal turizm ve sağlık amaçlı kullanım, %3,1 ile 

sera ısıtma, %1,3 ile balık üretimi, %1,1 ile endüstriyel amaçlı kullanım, %0,7 ile soğutma ve kar eritme 

ve %0,1 ile de diğer alanlarda gerçekleşmektedir.  

2.1.3.4. Türkiye'de Jeotermal Enerji Alt Sektörünün Görünümü 

Türkiye, dünyanın önemli jeotermal enerji kuşaklarından birisi olan Alp-Himalaya kuşağı 

üzerinde yer almaktadır. MTA tarafından yapılan ve halen resmi veri olarak kabul edilen çalışmaya 

göre, Türkiye’nin muhtemel teorik jeotermal ısı potansiyeli 31.500 MWt düzeyindedir. Son yapılan 

çalışmalar ile söz konusu potansiyelin 60.000 MWt seviyesine ulaşabileceği düşünülmektedir.  

Söz konusu potansiyelin öneminin anlaşılabilmesi bakımından aşağıdaki değerler, önemli ölçüde 

fikir vermektedir. Buna göre 60.000 MWt düzeyindeki ısı potansiyeli;  

 7,5 milyon konutun veya 300 bin dönüm seranın ısınma ihtiyacına,

 1 milyonun üzerinde kaplıca yatak kapasitesine,

 60 milyar m3/yıl doğalgaza eş değer bir büyüklüğü ifade etmektedir.

Ancak, Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyelinin büyük bir bölümünü düşük ve orta sıcaklık

değerlerine sahip alanlar oluşturmaktadır. Elektrik üretimine uygun, yüksek sıcaklık değerlerine sahip 

alanlar nispeten kısıtlı durumdadır. Yapılan araştırmalar, Türkiye’nin jeotermal kaynaklara dayalı güç 

potansiyelinin 2.000 MWe, üretim potansiyelinin ise 16 milyar kWh/yıl düzeyinde olduğunu ortaya 

koymaktadır. Mevcut piyasa koşullarında, toplam jeotermal potansiyelimizin (2.000 MWe hidrotermal, 

60.000 MWt) elektrik üretimi, şehir ısıtma, soğutma, sera ısıtma, termal tesis ısıtma, kaplıca kullanımı, 

kimyasal madde üretimi vb uygulamalarla tam değerlendirilmesi durumunda yıllık 80 milyar dolar 

düzeyinde net yurtiçi katma değer yaratılacağı hesaplanmaktadır.  

Son yıllarda, Geliştirilmiş veya Tasarlanmış Jeotermal Sitemler (Enhanced Geothermal System; 

Engineered Geothermal System- EGS) olarak isimlendirilen ve akışkan içermeyen jeotermal 
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kaynaklardan (kızgın kuru kaya) enerji üretimi konusu, bütün dünyada giderek önem kazanmaktadır. 

Söz konusu alandaki çalışmaların jeotermal enerji potansiyelinde çok büyük bir artış yaratacağı 

öngörülmekte ve bu yöndeki çalışmalar birçok ülkede özel teşviklerle desteklenmektedir. Türkiye 

Jeotermal Enerji Derneği tarafından geçekleştirilen bir çalışmada, Türkiye’nin EGS teknik potansiyeli 

250.000 MWe, 15 yıl içerisinde yararlanılabilir potansiyel ise 25.000 MWe olarak hesaplanmış olup, 

garantili fiyat desteğine ihtiyaç olduğu ifade edilmektedir.  

Belirtilen değerlerle jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyada yedinci sırada yer alan 

Türkiye, söz konusu potansiyel ile toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %5’ini, ısı enerjisi ihtiyacının 

ise %30’unu karşılayabilecek olanağa sahiptir. Söz konusu değerlerin ağırlıklı ortalaması alındığında 

Türkiye’nin enerji (elektrik+ısı enerjisi) ihtiyacının %14’ünün jeotermal kaynaklardan 

karşılanabilmesinin mümkün olduğu anlaşılmaktadır.  

Buna karşılık Türkiye’nin sahip olduğu potansiyelden yeterince yararlanabildiğini ileri 

sürebilmek güçtür. Haziran 2012 itibariyle, Türkiye’nin sahip olduğu jeotermal enerji potansiyelinin, 

büyük çoğunluğu konut ve sera ısıtması ve termal turizm uygulamalarına ait olmak üzere, ancak %12’si 

değerlendirilebilmektedir. Ancak son yıllarda bu alanda gelişme hızında önemli bir artış olduğu da 

açıktır. 1995 yılında, elektrik dışı uygulamalarda (jeotermal ısı ve kaplıca) Türkiye, dünyada 11’inci 

sırada yer alırken, 2016 yılında sıralamadaki yeri 4-5’incilik düzeyine yükselmiştir. Gelişmenin en 

dikkat çekici olduğu alanların başında ise jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretimi gelmektedir. Uzun 

bir süre 10 MWe düzeyinde sabit kalan fiili üretim kapasitesi 2016 yılsonu itibariyle 860 MWe 

seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılında jeotermal enerjiye dayalı kurulu güç değerinin 1100 MWe düzeyini 

geçeceği öngörülmektedir. Bunun yanı sıra jeotermal kaynaklardan CO2 üretimi 271.000 ton/yıl 

seviyesine ulaşmış durumdadır. Tablo 30 jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi hususunda 

Türkiye’deki son durumu özetlemektedir. Tablo 30’dan da görüleceği gibi, merkezi ısıtma uygulamaları 

Türkiye’de jeotermal enerjinin değerlendirilmesi bakımından özel bir yere sahiptir. Tablo 31’de 

merkezi ısıtma projelerinin uygulama durumu ayrıntılı şekilde verilmiştir.  

Mevcut durumda jeotermal enerjinin elektrik üretimi, jeotermal merkezi ısıtma, karbondioksit 

üretimi, termal turizm ve diğer uygulamalar vasıtasıyla Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 Milyar TL 

düzeyinde katkı yaptığı hesaplanmaktadır. Ayrıca sektörel istihdam toplam olarak 40.000 kişi 

düzeyindedir. Mevcut tüm jeotermal uygulamalarının doğal gaz eşdeğeri cinsinden parasal değeri yıllık 

bazda 2,2 Milyar TL olarak tespit edilmektedir.  

Türkiye Jeotermal Derneği tarafından gerçekleştirilen bir çalışmanın sonuçlarına göre, 

Türkiye’de jeotermal enerjiye dayalı olarak merkezi ısıtma projesi uygulanabilecek potansiyel alanlar 

ve ısıtılabilecek yaklaşık konut sayıları Tablo 32’de gösterilmiştir.  

 Son dönemlerde jeotermal enerjiye ilişkin yaşanan gelişmelerin başında, uzun yıllardan beri devam 

eden çabaların sonucu olarak jeotermal enerji kaynaklarının aranması, işletilmesi ile ilgili hususları 

düzenleyen bir yasanın yürürlüğe girmesi yer almaktadır. 13 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren 03.06.2007 tarih ve 5686 Sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 

Sular Kanunu” bu alandaki yasal boşluğu doldurmuş ve jeotermal kaynakların geliştirilmesine yönelik 

çalışmaların ivme kazanması sonucunu doğurmuştur.  
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Tablo 30: Türkiye’de Jeotermal Enerji Kaynaklarının Değerlendirilme Durumu 

KULLANIM ALANI KULLANIM MİKTARI 

Merkezi Isıtma 115.000 Konut Eşdeğeri (1.033MWt) 

Sera Isıtma 3.931 Dönüm (1.830 MWt) 

Kaplıca Tesisleri, Termal Oteller ve Devremülk 

Tesislerinin Isıtılması 

46.400 Konut Eşdeğeri (420MWt) 

Oteller, Kaplıcalar,Devremülklerde kullanılan 

suyun ısı enerjisi 

400 Termal Turizm Tesisi (1.005MWt) 

(Yıllık 18,5 milyon kişi) 

Jeotermal Isı Pompası 42,8 MWt 

Toplam Isı Kullanımı 3.322,3MWt (320.000 Konut Eşdeğeri) 

Toplam Elektrik Üretimi 1085,7 Mwe 

Karbondioksit Üretimi 240.000 Ton/Yıl 

Kaynak: MTA 

Tablo 31: Jeotermal Enerjiye Dayalı Merkezi Isıtma Uygulamaları 

YER ADI ISITILAN KONUT 

SAYISI 

DEVREYE 

GİRDİĞİ YIL 

JEOTERMAL SU 

SICAKLIĞI 0C 

Afyonkarahisar 24.950 1996 95 

Afyonkarahisar-Sandıklı 11.000 1998 70 

Ağrı-Diyadin 570 1999 70 

Ankara-Kızılcahamam 2.500 1995 70 

Balıkesir-Bigadiç 3.000 2005 96 

Balıkesir-Edremit 5.500 2003 60 

Balıkesir-Gönen 3.400 1987 80 

Balıkesir-Güre 850 2006 70 

Balıkesir-Sındırgı 2.300 2014 98 

Denizli-Sarayköy 2.500 2002 95 

İzmir-Balçova ve Narlıdere 35.000 1983 140 

İzmir-Bergama 450 2009 70 

İzmir-Dikili 2.000 2009 125 

Kırşehir 1.800 1994 57 

Kütahya-Simav 14.500 1991 145 

Manisa-Salihli 7.500 2002 94 

Nevşehir-Kozaklı 3.000 1996 90 

Yozgat-Sorgun 1.500 2008 80 

Kaynak: MTA 
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Tablo 32: Jeotermal Merkezi Isıtma Projesi Uygulanabilecek Potansiyel Alanlar 

ALAN YAKLAŞIK KONUT SAYISI 

İzmir (+Soğutma) 250.000 

Denizli ve civarı (+Soğutma) 120.000 

Aydın ve civarı (+Soğutma) 200.000 

Balıkesir ve civarı 27.000 

Afyonkarahisar ve civarı 55.000 

Manisa+Turgutlu 45.000 

Kütahya ve civarı 30.000 

Çanakkale ve civarı 20.000 

Sakarya-Akyazı-Kuzuluk 35.000 

Salihli (+Soğutma) 30.000 

Bolu ve civarı 10.000 

Yozgat ve civarı 25.000 

Nazilli 25.000 

Erzurum 10.000 

Şanlıurfa 20.000 

Kırşehir 20.000 

Dikili-Bergama 25.000 

Manisa-Alaşehir 15.000 

İzmir-Aliağa 15.000 

Sivas 20.000 

Bingöl 20.000 

Van 25.000 

Konya 25.000 

Manisa-Ahmetli 25.000 

İzmir-Torbalı 25.000 

Ağrı-Diyadin 15.000 

Hatay 25.000 

Nevşehir 25.000 

Karaman 25.000 

Tire 25.000 

Bayındır 25.000 

İstanbul-Silivri 25.000 

Diğer Yerleşim Yerleri 25.000 

Kaynak: MTA 

Bunu ilave olarak, MTA Genel Müdürlüğü tarafından Batı Anadolu Bölgesindeki bilinen 

jeotermal alanların geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan sondaj programı, bu bölgedeki birçok 

sahanın potansiyelinin ortaya çıkartılmasını ve büyük çoğunluğuyla elektrik üretimi amacıyla 

değerlendirilmesini sağlamıştır. MTA Genel Müdürlüğü son dönemlerde daha çok bilinmeyen ve 

keşfedilmemiş yeni alanlarda çalışma yaparak yeni sahaların ortaya çıkarılmasını sağlamıştır.  

On Birinci Plan döneminde (2019-2023) jeotermal enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve 

değerlendirilmesi sürecinin hızlanarak devam edeceği öngörülmektedir. Bu kapsamda öngörülen 

gelişmeler ve söz konusu gelişmelerin sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan yatırım miktarları Tablo 

33’de özetlenmiştir.  
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Tablo 33: On Birinci Plan Dönemi Jeotermal Enerji Hedefleri ve Yatırım İhtiyaçları 

UYGULAMA TÜRÜ 2016 2023 

YATIRIM 

İHTİYACI 

(USD) 

Elektrik Üretimi 860 mMWe 3.000MWe 8 Milyar 

Isıtma(Konut, Otel, T.Tesis vb) 120.000KE 1.000.000KE 3 Milyar 

Sera Isıtma 8.200Dönüm 50.000Dönüm 

Kurutma vb. 5.000 ton/yıl 20.000Ton/Yıl 1 Milyon 

Termal Turizm 450MWt 900MWt 1,5 Milyar 

Soğutma 300MWt 300 Milyon 

Balıkçılık ve Diğer 400MWt 150 Milyon 

T. Doğrudan Kullanım 10.000MWt 6 Milyon 

2018 Hedeflerine ulaşılması durumunda 

elektrik üretimi ısıtma,termal turizm,seracılık 

vb uygulamalar sonucu yaratılacak ekonomik 

değer. 

60 Milyar 

Yaratılacak doğrudan ve dolaylı İstihdam 500.000 Kişi 

Kaynak: JESDER 

2.2. Kıymetli Metaller ve Metalik Madenler 

2.2.1. Tanım ve Kapsam 

Bu bölümde kıymetli metal madenciliği ile metalik madenler birlikte ele alınmış olup söz konusu 

madenlerin diğer sektörlere oranla daha fazla alt sektöre dayalı ürünleri kapsamasından dolayı bu 

kısımlar alt başlıklar halinde sunulmuştur. Şekil 17’de ülkemizdeki endüstriyel hammaddelerin, enerji 

hammaddelerinin ve metalik madenlerin dağılımı görülmektedir. 

Şekil 17: Ülkemizdeki Endüstriyel Hammaddelerin, Enerji Hammaddelerinin ve Metalik 

Madenlerin Dağılımı 
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2.2.2. Altın 

2.2.2.1. Tanım ve Kapsam 

Altın, yer kabuğunda en az bulunan elementlerden birisi olduğu için her zaman değerli olmuştur. 

Çoğu metalden farklı olarak oksitlenmeye karşı gösterdiği direnç nedeniyle yer kabuğundan çıkarıldığı 

andan beri yok olmadığı için hep varlığını koruyabilmiştir. Altın, parlak sarı rengi, oksitlenmemesi 

(paslanmaması), kolaylıkla işlenebilmesi ve doğada serbest metal halinde bulunması nedeniyle bakır 

ile birlikte insanlar tarafından kullanılan ilk metallerden birisidir. 

2.2.2.2. Dünya’da Altın Madenciliği 

Bugüne kadar yer kabuğundan yaklaşık 185 bin ton altının çıkarıldığı (bugünkü fiyatlarla 

yaklaşık 7,5 trilyon $) tahmin edilmektedir. Dünyada 2017 yılında demir dışı metal madenleri 

aramalarına harcanan risk sermayesinin yaklaşık %50’si (4,050 Milyon $) altın arama projeleri için 

kullanılmıştır. United States Geological Survey’in (USGS) verilerine göre, günümüze kadar sürdürülen 

arama çalışmalarından elde edilen verilere göre dünya altın rezervi 57.000 tondur. Söz konusu rezervin 

%50’si beş ülkede bulunmaktadır. Bu ülkeler sırasıyla Avustralya (%17) , Rusya (%14) , G. Afrika 

(%10,5),  ABD (%5) ve Endonezya’dır (%5) (Tablo 34). 

Tablo 34: Dünya Altın Rezervi 

DÜNYA ALTIN REZERVLERİ (Ton) 

ABD Avustralya Brezilya Kanada Çin Gana Endonezya Meksika Papua 

Yeni 

Gine 

Peru Rusya Güney 

Afrika 

Özbekistan Diğer 

Ülkeler 

3000 9500 2400 2400 2000 990 3000 1400 1500 2400 8000 6000 1700 13000 

DÜNYA ALTIN REZERVLERİ TOPLAMI: 57000 Ton 

Kaynak: USGS 2017 

 

2010-2017 yılları arasında dünya altın talebi yaklaşık 4.300 – 4.600 ton arasında gerçekleşmiştir. 

Dünya altın talebinin yaklaşık %70’i madenlerden üretilen altınlardan %30’u ise hurda altından 

karşılanmaktadır. 2012 yılından sonra altın fiyatları düşüşe geçmiştir. 2012 yılında 1669 $/ons olan 

altın fiyatları 2015 yılına kadar hep düşüş eğilimi göstererek 1160 $/ons seviyesine gerilemiştir. 2015 

yılından sonra 2017 yılına kadar hafif bir artış eğilimine girmiş ve 2017 yılında ortalama altın fiyatı 

1257 $/ons olmuştur. 2016 yılında toplam 4.347 ton altın arzının %47’si mücevherat-kuyumculuk 

sanayiinde, %36,5’i yatırım amaçlı, %9’u merkez bankalarında ve %7,5’i de sanayide kullanılmıştır. 

Dünya altın üretiminde Çin 464 tonla başı çekmektedir. Çin’i, Avustralya (287), Rusya (274),  

ABD (226) ve Peru (166) takip etmektedir. Söz konusu beş ülke dünya altın üretiminin %44’ünü 

gerçekleştirmektedir. Güney Afrika üretimde gerilemesini sürdürmektedir. Kanada’nın altın üretimi ise 

artmaktadır (Tablo 35). 

Dünya altın üretiminde Barrick Gold 172 tonla ilk sırada yer almakta, bunu sırasıyla Newmont 

Mining (163), Anglogold (113), Goldcorp (89) ve Kinross Gold (77) takip etmektedir (Tablo 36).  

Merkez Bankalarının altın stokları 2016 yılı itibariyle 33.241 tondur. 8.133 tonla ABD Merkez 

Bankası ilk sırada yer almaktadır. ABD’yi 3.378 tonla Almanya, 2.814 tonla IMF takip etmektedir. 

Türkiye’nin Merkez Bankası altın stoku 496 tona çıkmıştır (Tablo 37). 

Altın fiyatları 2012 yılından sonra düşüş eğilimine girmiştir.  2015 yılında 1160 $/Ons ile en 

düşük seviyesine indikten sonra 2015-2017 yıllarında 1250-1300 $/Ons bandında seyretmiştir (Şekil 18). 
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Tablo 35: Dünya Altın Üretiminde İlk 20 Ülke (Ton) 

2015 2016 2015 2016 

1 Çin 460.3 463.7 12 Özbekistan 85.5 86.7 

2 Avusturalya 279.2 287.3 13 Papua Yeni Gine 58.1 60.4 

3 Rusya 268.5 274.4 14 Arjantin 63.8 59.6 

4 ABD 215.5 225.7 15 Tanzanya 53.2 55.3 

5 Peru 170.5 166.0 16 Kazakistan 51.0 52.6 

6 Güney Afrika 165.1 165.6 17 Kolombiya 49.2 51.8 

7 Kanada 157.7 162.1 18 Mali 49.2 50.1 

8 Meksika 131.7 128.4 19 Burkina Faso 38.6 41.6 

9 Endonezya 114.2 109.5 20 Şili 42.5 40.7 

10 Brezilya 95.4 96.8 21 Diğer Ülkeler 575.5 581.6 

11 Gana 95.4 95.6 Toplam 3220.2 3255.4 

Kaynak: Metal Focus, 2017 

Tablo 36: Dünya Altın Üretiminde İlk 20 Şirket 

2015 2016 2015 2016 

1 Barrick Gold 190.3 171.6 11 Sibanye Gold 47.8 47.0 

2 Newmont Mining 156.6 162.9 12 China National Gold Group 41.5 42.1 

3 Anglogold Ashanti 122.8 112.8 13 Yamana Gold 38.9 39.5 

4 Goldcorp 107.8 89.4 14 Randgold Resources 37.7 39.0 

5 Kinross Gold* 78.9 83.3 15 Shandong Gold Group 36.0 37.1 

6 Newcrest Mining 77.4 76.7 16 Zijin Mining 37.2 36.1 

7 Gold Fields 67.2 66.7 17 Harmony 33.3 33.2 

8 Polyus Gold Inter. 54.8 61.2 18 Glencore 30.0 31.9 

9 Navoi MMC** 61.0 61.0 19 Freeport McMoRan 35.5 30.8 

10 Agnico Eagle Mines 52.0 51.7 20 Fresnillo 23.7 29.1 

* Altın satışı

** Tahmini

Kaynak: Şirket Raporları, Metal Fokus 2017

2.2.2.3. Türkiye’de Altın Madenciliği 

Uygarlık tarihinde ilk parayı (Au-Ag karışımı olarak) Lidyalılar (MÖ 700) kullanmıştır. Lidya 

Kralı Krezüs (Kroisos, MÖ 560-547) döneminde ise ayarlı ilk altın para yine Anadolu’da basılmıştır. 

1914 yılında 1. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte durdurulan Çanakkale-Kartaldağı-Astyra 

madeni Anadolu’da işletilen son altın madenidir. Cumhuriyet döneminde, 1933’de kurulan ilk 

madencilik kurumu Altın Arama ve İşletme İdaresi’dir) MTA Genel Müdürlüğü’nde, 1991 yılında 

kurulan altın pilot tesisinde Gümüşhane-Mastra altın cevherlerinden siyanürleme yöntemiyle altın elde 

edilerek ilk altın dökümü gerçekleştirilmiştir. 2001 yılında Bergama-Ovacık’ta altın üretimi başlamıştır. 

Ovacık’tan sonra, diğer altın madenleri onu izlemiş ve günümüzde 13 farklı madende altın 

üretilmektedir.  
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Tablo 37: Merkez Bankalarının Altın Stoku (Ton) 

ABD 8.134 

Almanya 3.378 

IMF 2.814 

İtalya 2.452 

Fransa 2.436 

Çin 1.843 

Rusya 1.615 

İsviçre 1.040 

Japonya 765 

Hollanda 612 

Türkiye 496 

Diğer Ülkeler 7.656 

Toplam 33.241 

Kaynak: Metal Focus 2017 

Şekil 18: Altın Fiyatlarının Son 8 Yıldaki Değişimi 

Ülkemizde ise altın madeni aramalarına harcanan risk sermayesi 2000 yılından itibaren sürekli 

artarak 2012 yılında 120 Milyon $/yıl seviyesine çıkmıştır. Ne var ki daha sonraki süreçte izinlerin 

alınmasında yaşanan belirsizlikler nedeni ile arama bütçeleri azalmıştır. 

Dünyadaki altın yataklarının oluşum modellerine bağlı olarak, ülkemizin jeolojik yapısı özellikle 

Batı Anadolu bölgesinin ABD’de en çok altın üretimi yapılan Nevada ve Kaliforniya bölgelerinin 

jeolojisiyle büyük bir benzerlik göstermesi üzerine Prof. Dr. Ayhan Erler tarafından 1997 yılında 

yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda Türkiye’nin altın potansiyelinin 6 500 ton olabileceği ortaya 

konmuştur. Son 30 yılda sürdürülen aramalar sonucu keşfedilen altın yatakları Şekil 19’da verilmiştir. 
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Şekil 19: Ülkemizdeki Gümüş ve Altın Yatakları 

Türkiye’de ekonomik olarak işletilebilecek bir altın madeninin keşfedilip üretime 

geçirilebilmesi için geçen süre ortalama olarak 10-15 yıl olmakla beraber bazen daha da fazladır. Bu 

nedenle çoğu sermaye sahibi geri dönüş süresi bu kadar uzun olan bir alana yatırım yapmaya sıcak 

bakmamaktadır. 2001 yılında 1,4 tonla başlayan altın üretimi 2012 yılına kadar sürekli artarak 33,5 tona 

ulaşmıştır. 2012 yılından sonra izin sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeni ile üretim düşme eğilimine 

girmiş ve 2017 yılında altın üretimi 21 ton seviyesine gerilemiştir. 2001 yılından 2017 yılına kadar 

geçen 17 yılda toplam 273 ton altın üretimi gerçekleştirilmiş ve devlete 55 ton altına eş değer vergi 

ödenmiştir (Şekil 20). 

Şekil 20: Yıllara Göre Ülkemizdeki Altın Üretimi 

Türkiye 23 yılda 3649 ton altın ithal etmiştir. Türkiye’nin altın ithalatı inişli çıkışlı bir seyir 

göstermektedir. İthalatın yaklaşık 2,5-3 milyar doları altından mamul mücevher olarak yurtdışına ihraç 

edilmektedir (Şekil 21). 
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Şekil 21: Yıllara Göre Ülkemizde Altın İthalatı 

Türkiye sosyal yapısı ve altına dayalı gelenekleri gereği dünyada kişi başına en fazla altın satın 

alan ülkeler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Son 23 yılın verilerine göre Türkiye’nin yıllık altın 

talebi yaklaşık 150 tondur. Hâlihazırda söz konusu 150 ton altın talebinin yaklaşık %15’ini kendi 

üretimimizle karşılanmakta, geri kalanını ise ithal etmekteyiz. Oysa, Türkiye’nin 6500 ton altın 

potansiyelinin henüz yaklaşık 900 tonu rezerve dönüştürebilmiş durumdadır. Bundan sonraki süreçte 

yeni altın kaynaklarının keşfedilebilmesi için daha fazla arama risk sermayesine ihtiyaç vardır. 

Altın madenciliğinde ülkemiz metal madenciliğine rol model olabilecek pek çok proje 

gerçekleştirilmiştir. Uluslararası standartlarda maden arama, planlama, fizibilite, maden çıkarma, 

zenginleştirme ve rehabilitasyon ve sosyal mutabakat projelerini yürütebilecek pek çok uzman 

yetişmiştir.  

2.2.2.4. Türkiye’de Altın Madenciliğinin Geleceği 

Dünyada altın madenciliğinde maden arama-çıkarma-zenginleştirme-rafineri ve mücevherat 

yapımında halkaları tamamlayarak madeni katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmede dünya 

standartlarının üstünde bir seviyeye gelmiş olmamıza karşın, son yıllarda izin süreçlerinin 

hızlandırılması, izin bedellerinin düşürülmesi ve bu süreçlerin kolaylaştırılması ile yeni sahaların 

devreye alınmasını hızlandıracaktır.   

Türkiye’de altın madenciliği 2001 yılından 2012 yılına kadar çok önemli bir gelişme kaydetmiş 

ve aramalara harcanan risk sermayesi yılda 120 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.  

Altın, yerkabuğunda en az bulunan elementlerden birisi olduğu için altın madenciliğinde 

aramadan üretime geçinceye kadar yüzlerce arama ruhsatının alınması ve her birinde uluslararası 

kaynak ve rezerv güvenirliliğine dönük çalışmaların yapılması gerekmektedir. UMREK ve yapılan yeni 

yasal düzenlemeler ile yatırımların finansman açısından önü açılacaktır.  

Bugünkü verilere göre Türkiye’de 350 maden arama ruhsatından sadece bir tanesi uluslararası 

klasmanda bir altın madenine dönüşebilmiştir. Madencinin 349 sahada yürüttüğü arama çalışmalarının 

finansı madencinin zarar hanesine yazılmaktadır.   
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 Türkiye’de altın madenciliğinde yeni altın kaynaklarının ve rezervlerinin keşfi için zor bir süreç 

sonrası yeni atılım ve aksiyonlara ihtiyaç vardır. Son 30 yılda sürdürülen arama çalışmaları ile eskiden 

işletilmiş olan altın yatakları ve kısmen yüzeye yakın pek çok kaynak keşfedilmiştir. Bundan sonraki 

süreçte derinlerde gömülü yeni kaynakların keşfi için daha fazla risk sermayesi harcanması 

gerekmektedir. Altın madenciliğinin karşı karşıya olduğu sorunların çözüme kavuşturulması halinde 

altın üretiminde tekrar yukarıya doğru bir sıçrama potansiyeli mevcuttur. 

2.2.3. Alüminyum 

2.2.3.1. Tanım ve Kapsam 

Alüminyum sanayii, birincil ve ikincil olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birincil alüminyum 

üretimi; boksitten alümina, alüminadan da alüminyum metali üretilmesi sürecini kapsamaktadır. İkincil 

alüminyum ise, hurda alüminyumun geri dönüşümü yoluyla elde edilmektedir. Hurda metalin yeniden 

değerlendirilmesi sonucu elde edilen ikincil alüminyuma olan talep, yüksek enerji maliyetleri ve çevreci 

yaklaşımlara paralel olarak giderek artmaktadır. Birincil alüminyum üretim maliyetlerinin yaklaşık 

%40’ını enerji maliyetleri oluştururken; ikincil alüminyum üretiminde enerjinin toplam maliyetler 

içindeki payı %5 düzeyinde bulunmaktadır. Alüminyum doğada çok yaygın olarak bulunmakla birlikte, 

ekonomik açıdan önemli alüminyum minerali boksittir. Yaklaşık olarak, dört ton boksitten, iki ton 

alümina, ondan da bir ton alüminyum metali elde edilmektedir. 

2.2.3.2. Dünya’da Alüminyum 

Boksit kaynakları açısından ele alındığında, dünyanın en zengin kaynaklarına sahip ülkesi 

Gine’dir. Gine’nin ardından sırasıyla Avustralya, Brezilya, Vietnam ve Jamaika gelmekte ve en zengin 

boksit kaynağına sahip ilk beş ülke, toplamda yaklaşık 25 milyar tonla, dünya boksit rezervlerinin 

%85’ine sahip bulunmaktadır (Şekil 22). 

2016 yılı itibariyle dünya alümina üretiminde Çin ilk sırada yer almakta, onu Avustralya, 

Brezilya, Hindistan ve ABD takip etmektedir. Bu beş ülke dünya alümina üretimin büyük bölümünü 

gerçekleştirmektedir. Birincil alüminyum metali üretiminde ise 2012 yılı itibariyle Çin yıllık yaklaşık 

23 milyon ton üretimle yine ilk sırada yer almış olup, tek başına dünya birincil alüminyum üretiminin 

%39’unu gerçekleştirirken 2016 yılı itibariyle Çin üretimini 31 milyon tonun üzerine çıkarmıştır. Çin’in 

ardından Rusya, Kanada, Avustralya ve ABD gelmekte olup, bu ülkeler toplam 27,3 milyon ton üretim 

ile dünya birincil alüminyum üretiminde pay sahibi olmuştur (Tablo 38). 
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Şekil 22: Dünya Primer Alüminyum Üretimi 

Kaynak: TALSAD, 2017 

2.2.3.3. Türkiye’de Alüminyum 

Eti Alüminyum A.Ş. (Seydişehir) Tesislerinin 1967 yılında faaliyete geçmesiyle Türkiye’de 

birinci alüminyum üretimi ve alüminyum sanayiinin gelişme süreci başlamıştır. 1970’li yıllarda yapılan 

yatırımlarla gelişmeye devam eden tesiste 1980’li yılların başında enerji krizlerine bağlı olarak çeşitli 

sorunlar yaşanmışsa da tesis 1985 yılında tam kapasitede üretim yapmaya başlamıştır. 2005 yılında 

özelleştirilen işletme Türkiye’nin halen tek birincil alüminyum üretim tesisi olup, sektördeki diğer 

firmalar yarı ya da uç ürün (işlenmiş alüminyum) üretimi yapmaktadır. Seydişehir Alüminyum 

İşletmesinin hammadde ihtiyacı işletme yakınındaki boksit ocaklarından karşılanmakta, buradan 

üretilen boksit cevherinin işlenmesiyle alümina, alüminanın elektrolizi yoluyla da birincil alüminyum 

metali üretimi gerçekleştirilmektedir (Tablo 39, 40, 41 ve 42). 

Tablo 38: Dünya Primer Alüminyum Ticareti 
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Tablo 39: Türkiye 2016 Alüminyum Üretimi 

MİKTAR (Bin Ton) DEĞER( Milyon $) 

Birincil Alüminyum (7601) 50 88 

İkincil Alüminyum (7602) 136 169 

Ekstrüzyon (7604) 411 1.550 

Yassı Ürünler (levha-rulo) (7606) 303 814 

Folyo (7607) 108 363 

İletken (7606-7614) 130 409 

Diğer 401 2.138 

TOPLAM 1.539 5.531 

Tablo 40: Türkiye 2016 Alüminyum İthalatı 

MİKTAR (Bin Ton) DEĞER( Milyon $) 

Birincil Alüminyum (7601) 1.051 1.854 

İkincil Alüminyum (7602) 47 63 

Ekstrüzyon (7604) 10 49 

Yassı Ürünler (levha-rulo) (7606) 139 419 

Folyo (7607) 39 158 

İletken (7606-7614) 26 60 

Diğer 35 262 

TOPLAM 1347 2865 

Tablo 41: Türkiye 2016 Alüminyum İhracatı 

MİKTAR (Bin Ton) DEĞER( Milyon $) 

Birincil Alüminyum (7601) 32 59 

İkincil Alüminyum (7602) 27 28 

Ekstrüzyon (7604) 155 577 

Yassı Ürünler (levha-rulo) (7606) 200 493 

Folyo (7607) 89 271 

İletken (7606-7614) 18 78 

Diğer 149 717 

TOPLAM 670 2.223 

Tablo 42: Türkiye 2016 Alüminyum Tüketimi 

MİKTAR (Bin Ton) DEĞER( Milyon $) 

Birincil Alüminyum (7601) 1.069 1.890 

İkincil Alüminyum (7602) 156 195 

Ekstrüzyon (7604) 266 1.004 

Yassı Ürünler (levha-rulo) (7606) 242 650 

Folyo (7607) 59 196 

İletken (7606-7614) 138 434 

Diğer 288 1.535 

TOPLAM 2.218 5.904 



69 

Günümüzde alüminyum imalat sektörü, 6 milyar dolara yakın iş hacmiyle, ülke sanayiinin en 

önemli unsurlarından birisi durumundadır. Son yıllarda, özellikle hadde ve ekstrüzyon ürünlerine 

yönelik yeni yatırımlar sayesinde, dünya pazarlarında rekabet edebilir ölçekte kapasitelere ulaşılmış 

olup, ihracatta önemli aşamalar kaydedilmiştir. Alüminyum sanayiinde değişik alanlarda faaliyet 

gösteren 1.500’ü aşkın firma bulunmaktadır. Toplam istihdam 35.000 kişi civarındadır. Doğrudan 

inşaat sektörü ile ilgili olarak ise, ekstrüzyon alt sanayiinde, 75’den fazla üretici firma faaliyet 

göstermektedir. Türkiye’de alüminyum sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam üretim 

kapasitelerinin 1,5 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

2.2.4. Bakır 

2.2.4.1. Tanım ve Kapsam 

Günümüzde bakır; demir ve alüminyumun ardından en fazla tüketilen üçüncü metaldir. Bakır, 

elektrik ve ısı iletkenliği son derece yüksek olduğu için endüstride pek çok uygulama alanı bulmaktadır. 

Bakır, binlerce yıl önce çıkarılan ve işlenen ilk metallerden birisidir. Bakırın önemi gün geçtikçe artmış 

kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle kendine yeni vazgeçilmez kullanım alanları bulmuştur. Bakır; 

elektrik ve dağıtım, tesisat, haberleşme, inşaat, elektronik, motor, savunma, otomotiv, havacılık ve 

uzay, sağlık alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bakır, endüstriyel metaller arasında en iyi 

iletkenliğe sahip olanıdır. Yüksek, orta ve düşük voltaj güç kablolarında, enerji tasarruflu jeneratör, 

motorlar, transformatörler ve yenilebilir enerji üretim sistemlerinde etkin olarak kullanılmaktadır. 

Bakırın diğer etkin iletken metallere göre daha güçlü, korozyona ve sünmeye daha dirençli olması, 

elektrik ve enerji sektöründe vazgeçilmez bir yerde olmasını sağlamaktadır. İletişim sektöründe de 

bakırın önemi büyüktür. Ayrıca bakır, mikroişlemcilerin daha az enerji ile çok daha yüksek hızlarda 

işlem yapabilmesini sağlamaktadır. 

2.2.4.2. Dünya’da Bakır 

Bakır insanoğlu tarafından yaklaşık 7.000 yıldır kullanılmaktadır. Bilinen en eski bakır yatakları 

Kıbrıs adasındadır. Medeniyetin gelişmesi ile bakır üretiminin gelişmesi arasında bir paralellik söz 

konusudur. Bakır, teknoloji ve insan hayatında her geçen gün daha önemli bir rol oynamaktadır. 

Dünyada en çok bakır cevherine sahip ülkeler; Şili, Avustralya, Peru, Meksika, ABD ve Rusya ilk 

sıraları almaktadırlar. Şili 2016 yılında tek başına 5.5 milyon ton bakır metal üretimi yaparak diğer 

ülkelerin açık ara önünde yer almıştır. Chuquicamata Madeni, Şili’deki bakır üretiminin lokomotifi 

olarak değerlendirilebilir. Bakır üretiminde dünyanın en büyük ikinci bölgesi olarak, son zamanlarda 

ekonomisinde büyük gelişme kaydeden Asya Kıtası gösterilebilir. Önümüzdeki yıllarda potansiyel 

olarak Filipinler’deki Tampakan bakır ve altın yatağı dikkatleri üzerine çekmektedir. 2.4 milyar rezerve 

sahip bu madenin bakır metal içeriği ise %0.6 Cu dır. Ayrıca Afganistan’da Ainak Bakır sahası ve 

Rusya’nın doğu Sibirya bölgesinde yer alan Udokan Cu-Ag sahaları da bölgede önemli yer tutmaktadır. 

Dünya üretiminde önemli bir yer tutan kuzey Amerika’da Bingham Kanyonu Bakır madeni Amerika 

Birleşik Devletleri’nin bakır metal ihtiyacını karşılayan büyük yataklardan biridir. Tablo 43’de 

Dünyada 2015-2016 metal bakır üretimi ve rezervleri verilmektedir. 

Dünya’da bilinen bakır cevheri rezervleri bakır talebini uzun yıllar karşılayacak durumda 

olmasına rağmen, maden aramalarında bakır en başta gelmektedir. Dünyada tespit edilen bakır cevheri 

rezervi yaklaşık 720 milyon tondur. Bakırın kullanım alanlarının çok olması ve tüketiminin de her geçen 

gün artması, bakır metal üreticilerini yeni yataklar aramaya itmektedir. Dünya üzerinde en büyük 

üretim, yıllardır Güney Amerika’da yapılmaktadır. 
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Tablo 43: Dünyada 2015-2016 Metal bakır üretimi ve rezervleri (Bin Ton) 

Ülke 2015 2016 Rezerv 

ABD 1.380 1.410 35.000 

Avustralya 971 970 89.000 

Kanada 697 720 11.000 

Şili 5.760 5.500 210.000 

Çin 1.710 1.740 28.000 

Kongo 1.020 910 20.000 

Meksika 594 620 46.000 

Peru 1.700 2.300 81.000 

Rusya 732 710 30.000 

Zambiya 712 740 20.000 

Diğer Ülkeler 3.800 3.800 150.000 

Dünya Toplamı 19.076 19.420 720.000 

Dünya Bakır Metal Üretimi 19.420.000 tondur. Türkiye ve diğer ilk 20 de bulunan ülkeleri 

gösterir tabloda da görüleceği üzere Türkiye bakır üretiminde Dünya genelinde 19. Sıradadır. Bakır 

madenciliği açık ve kapalı işletme yöntemleri ile yapılmaktadır. %0.4 -10 Cu içeren sülfürlü bakır 

cevherleri, flotasyon yöntemi ile zenginleştirilmektedir. Bu işlemlerde, cevherdeki bakır %80-90 nın 

üzerinde metal randımanları ile zenginleştirilerek %13-44 Cu içeren bakır konsantreleri elde 

edilmektedir. Daha sonra bu konsantrelerden konvansiyonel izabe yöntemleri ile %99 Cu içeren blister 

bakır üretilmekte ve daha sonra blister bakır, rafinasyon işlemlerine tabi tutularak elektrolitik bakır 

üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Dünya bakır üretiminin yaklaşık %15’i hidrometalurjik uygulamalarla gerçekleştirilmekte olup, 

genellikle oksitli bakır cevherleri yerinde (in-sitü) veya yığın linç (heap liçing) işlemleri ile 

değerlendirilmektedir. Liç işlemleriyle çözeltiye alınan bakır daha sonra çözeltide 

solventeksraksiyon+elektrowinning ile metal bakır olarak kazanılmaktadır. Dünyada pirit, ya doğrudan 

pirit yataklarından yada bakır, kurşun, çinko, cevherlerinin flotasyonla zenginleştirilmesi sırasında yan 

ürün olarak elde edilmektedir. Sülfürik asit üretimi için kullanılan pirit cevher veya konsantrelerinde, 

en az %46 Sülfür (S) tenörü istenmektedir (Şekil 23). 

2.2.4.3. Türkiye’de Bakır 

Türkiye bakır yataklarının en önemlilerini masif tip yataklar oluşturmaktadır. Bu tip yataklardaki 

esas bakır minerali Kalkopirittir (CuFeS2) ve genellikle piritle beraber bulunur. Bu yataklarda cevher 

mineralleri daha iri tanelidir.  

Anadolu’da bakır madenciliğinin tarihi 7.000 yıl öncesine kadar dayanmaktadır. İlk olarak 

Çatalhöyük’te arkeolojik kazılar sonucunda bakırdan yapılma iğne, biz, kanca gibi küçük aletler ve bazı 

süs eşyaları bulunmuştur. Türkiye’de ilk bakır üretimi, 1905 senesinde Alman B. Siemens tarafından 

Kuvarshan Bakır işletmesinde  (Artvin) başlamıştır. Araştırma ve işletme çalışmaları 1917 yılında 1. 

Dünya harbi nedeniyle durdurulmuştur.  
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Şekil 23: Yıllara Göre Bakır Fiyatları 

Cumhuriyet döneminde 1938 yılına kadar bakır üretimi önemsizdir. 1930 yılından 1937 yılına 

kadar hiç üretim yapılmamıştır. 1937 yılında Kuvarshan Bakır İşletmesi hükümet tarafından tekrar 

açılmış ve 1939 yılında ise Ergani Bakır İşletmesi devreye alınmış ve Etibank tarafından ilk bakır 

üretimine başlanılmıştır. Bugün ülkemizde yıllık ortalama 110 bin ton metal bakır (70 bin ton izabe ve 

200 bin ton konsantre (40 bin ton metal bakıra eşdeğer)) üretilmekte olup bu da dünyadaki bakır 

üretiminin ancak %0.6’sına karşılık gelmektedir. Ülkemizde üretilen Bakır konsantrelerinin yarısına 

yakın miktarı ülkemizin tek izabe tesisi olan Samsun izabe tesisinde işlenmektedir. Ülkemizdeki bakır 

yatakları Şekil 24’de gösterilmektedir. 

Şekil 24: Ülkemizdeki bakır yatakları 

Türkiye’nin hali hazırdaki bakır madenlerinde üretilen zenginleştirilmiş bakır konsantreleri 

toplamı 550.000 tondur. Bu miktarın saf bakır içeriği ise yaklaşık 110 bin ton dur. Söz konusu 550 bin 

ton konsantrenin 350.000 tonu Samsun İzabe Tesisine (70 bin ton kapasiteli) gönderilmekte geriye 

kalan 200 bin ton konsantre ise İzabe Tesisi kapasite yetersizliği nedeniyle yurt dışına ihraç 

edilmektedir (Şekil 25 ve 26). 
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Şekil 25: Türkiye Yıllara Göre Bakır Konsantre Üretimi ve Metal Eşdeğeri 

Şekil 26: Türkiye’de Yıllara Göre Bakır İthalat ve İhracatı 

Son dönemde bulunan bakır yataklarının işletmeye alınması ile yıllık 1 milyon ton bakır 

konsantre değerine çıkılabilecektir. Bakır konsantresi ithal edilmesi yerine, yeni kurulacak bakır izabe 

tesisinde bu konsantrenin işlenmesi ile ülkemizin ihtiyacı olan bakır yerli kaynaklardan 

üretilebilecektir. Bu nedenle yıllık yaklaşık 550 bin ton olan bakır ithalimizin bir kısmı yerli 

kaynaklardan karşılanabilecektir. Bu nedenle ülkemizde bir bakır izabe tesisinin kurulması 

önerilmektedir.  
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2.2.5. Demir 

2.2.5.1. Tanım ve Kapsam 

Demir cevheri yer kabuğunda en çok bulunan ve tüm metaller içinde en çok kullanılan olup, tarih 

boyunca büyük öneme sahip olmuştur. Dış çekirdek eriyik halde “demir ve nikel”den iç çekirdek ise; 

katı halde bulunan “demir ve nikel”den oluşmaktadır. Demir doğada bileşik halinde bulunur. Çeliğin 

hammaddesi olup endüstriyel olarak önemlidir. Gelişen teknoloji içinde demir çelik endüstrisi önemli 

bir yere sahiptir. Bir ülkenin demir-çelik üretimi ve tüketimi o ülkenin ekonomik gücüyle ve 

gelişmişliği ile yakından ilgilidir. Demir-çelik sanayiinde gözlenen gelişmeler ile kalkınma süreci 

arasındaki yakın ilişkinin sebebi, demir-çelik ürünlerinin tüm endüstriyel dallara girdi vermesinden 

kaynaklanmaktadır. 

2.2.5.2. Dünya’da Demir 

Günümüzde ülkelerin ekonomik gelişmişlik göstergelerinden kişi başına düşen gayri safi milli 

hasılanın yanı sıra kişi başına düşen demir-çelik tüketimi ile de ölçülebilmektedir. Kişi başına nihai 

çelik ürünleri tüketimi dünya ortalaması 2015 yılı verilerine göre 208 kg olarak gerçekleşmiştir. Ülkeler 

bazında bakılacak olur ise 2015 yılı itibarıyla kişi başına nihai çelik ürünleri tüketiminde 1.113 kg ile 

ilk sırayı Güney Kore almaktadır. Güney Kore’yi 627,4 kg ile Çek Cumhuriyeti ve Çek Cumhuriyeti’ni 

de 497,3 kg ile Japonya izlemektedir. Türkiye’de ise kişi başına kg olarak nihai çelik tüketimi 437 kg 

olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2009 yılında 250,9 kg seviyesinde olan kişi başı çelik ürünleri tüketimi 

ile dünyada 13. sırada iken 2015 yılı itibariyle 437 kg tüketim miktarı ile 7. sıraya yükselerek Fransa, 

İtalya ve İngiltere gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinden daha fazla kişi başına nihai çelik ürünleri 

tüketmiştir (Tablo 44). 

Dünyadaki demir cevher rezervleri potansiyel olarak 330 milyar tondur. İşletilebilir rezerv 172,5 

milyar ton olarak bilinmektedir. Bu rezervlerin 154,5 milyar tonluk bölümü (%90) Avustralya, Rusya, 

Brezilya, Çin, Hindistan, Ukrayna, Kanada, İsveç, ABD, İran, Kazakistan ve Güney Afrika ülkelerinde 

bulunmaktadır. 18 milyar tonluk kısmı ise dünyanın diğer ülkelerinde bulunmaktadır. (Mineral 

Commodity Summeries 2017). 

Dünyada yüksek Fe içerikli cevher üretimi; 2009 yılında 1,595 milyar ton iken 2016 yılı 

içerisinde 2,228 milyar ton olarak gerçekleşmiştir. Dünyada önemli demir üretici ülkeler, en büyük 

rezervlere sahip ülkelerdir. Büyük rezervlere sahip ülkeler kendi demir cevheri gereksinimlerinin yanı 

sıra dünya ülkelerinin gereksinimlerini de karşılamaktadır.  

Dünyanın en büyük demir cevheri üretici firmaları arasında ilk 10 sırayı alan firmalar ve 

miktarları baz alındığı zaman; bu firmaların 7’si Avusturalya’da yer almaktadır. Dünyanın en büyük 

demir madeni işletmesi, Rio Tinto’nun Batı Avusturalya’da bulunan Hamersley demir cevheri 

madenidir. Tek işletme olarak faaliyet göstermektedir. Bu maden aynı zamanda dünyada üretim 

maliyetlerinin en düşük olduğu işletmedir. Brezilya’da bulunan Vale’s Carajas Maden Kompleksi 

dünyanın ikinci büyük işletmesidir. Madende üç ayrı açık ocak mevcuttur. İşletmelerdeki demir cevheri 

tenörü %66 olup bu tenör değeri dünyadaki çoğu madenden üretilen demir cevherinin zenginleştirme 

sonrası ulaştığı tenöre eşdeğerdir. Dünyada tenörü en yüksek olan maden rezervi olarak bilinmektedir. 

Büyük demir cevheri üreticisi ülkeler; Avustralya, Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’dır. Dünyada ilk 

sıralarda yer alan ihracatçı ülkeler; Avustralya, Brezilya, Kanada, Güney Afrika ve Ukrayna’dır. Çin, 

Japonya, Güney Kore ve AB ülkeleri de başlıca alıcı konumundadır. Dünyada 2015 yılında 1,5 milyar 

ton civarında demir cevheri ticareti yapılmıştır. Bu ticaretten %56,52’lik ihracat payıyla Avusturalya 
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birinci sırada yer almaktadır. Bu ülkeyi sırasıyla; Brezilya (%25,56), Ukrayna (%3,19), Güney Afrika 

(%2,91) ve Kanada (%2,59) takip etmektedir. 

Tablo 44: Dünya Demir Cevheri rezervleri (Mineral Commodity Summaries, 2017) 

ÜLKELER REZERV (Milyon  ton) 

ABD 3.000 

Avustralya 52.000 

Brezilya 23.000 

Kanada 6.000 

Çin 21.000 

Hindistan 8.100 

İran 2.700 

Kazakistan 2.500 

Rusya 25.000 

Güney Afrika 1.200 

İsveç 3.500 

Ukrayna 6.500 

Diğer Ülkeler 18.000 

Dünya Toplamı (yaklaşık) 172.500 

Demir cevheri fiyatları 2002 yılında 13 $/ton’dan 2008 yılına kadar kademeli olarak 70 $/ton 

seviyelerine yükselmiştir. Fiyatlar, 2009 -2013 yılları arasında 140 $/ton dolaylarında dalgalı bir seyir 

izlemiştir. 2014 yılında 90-100 $/ton aralığında seyreden demir cevheri fiyatları 2015 yılında 55,21 

$/ton, 2016 yılında 57,71 $/ton olmuştur. Dünyadaki demir cevheri fiyatlarındaki değişim ve 

dalgalanmalar diğer metal fiyatları ve Çin ekonomisiyle yakından ilişkilidir. Yıllara göre demir cevheri 

fiyatları Şekil 27’de gösterilmiştir. 

Şekil 27: Yıllara Göre Demir Cevheri Fiyatları 
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Demir cevheri fiyatlarına Çin’in çok büyük etkisi olmaktadır. Dünya Bankası raporlarına göre, 

2015 yılında %3,2, 2016 yılında %3,1 büyüyen dünya ekonomisinin, 2017 yılında ise %3,4 büyümesi 

beklenmektedir. Demir çelik sektörünün en büyüklerinden olan Çin’de, 2008 krizi sonrası yüksek 

büyüme dönemi başlamıştır. Çin bunu başarmak adına özel sektörü destekleyici adımlar atarken, 

Yuan’ın dolar karşısındaki değer kaybını da desteklemiştir.  

2017’nin ikinci yarısında yükselişe geçen demir cevheri 90 dolar bölgesinin üzerine yerleşmediği 

sürece demir fiyatlarındaki yükseliş sınırlı kalabilir. Ancak, büyük üreticilerin Çin beklentilerine göre 

2018 yılında demir cevher fiyatının düşeceği ve  50 dolar civarına yerleşeceği beklentisi ağırlıktadır. 

2.2.5.3. Türkiye’de Demir 

Ülkemizin işletilebilir toplam demir cevheri rezervi az, alt yapısı olmayan bölgelerde ve küçük 

sahalardan oluşmaktadır. Ülkemizde bilinen entegre demir-çelik fabrikalarında kullanılabilecek 

özellikteki yüksek tenörlü demir cevheri rezervleri; Sivas, Malatya, Erzincan, Bingöl, Adana ve Kayseri 

bölgelerinde yoğunlaşmış olup bu cevherlerin yanı sıra Ankara, Balıkesir ve Adapazarı bölgelerinde de 

değişik büyüklüklerde çimento tesislerinde kullanıma uygun demir cevheri rezervleri mevcuttur.  

Ülkemizin işletilebilir demir rezervi miktarı 115 milyon tondur. Ülkemizin 7,1 milyon tonluk yıllık 

üretim kapasitesi bulunmakta olup üretim miktarının büyük bir kısmı (6 Milyon ton) ülkemiz entegre 

demir-çelik fabrikalarında kullanılırken, düşük tenörlü demirler çimento sektöründe farine katılarak 

klinker (yarı mamül) yapımında ve ince öğütülmüş 50.000 ton kadar manyetit cevheri kömür 

zenginleştirme prosesinde ağır ortam yaratmada (lavvar) kullanılmaktadır. Yeni yatakların tespit 

edilememesi durumunda, mevcut rezerv 7,1 milyon ton yıllık üretim kapasitesine göre 16 yıl sonunda, 

ihtiyaçların tamamının ülke içinde karşılanması halinde ise 7 yıl sonunda tükenecektir (Tablo 45). 

Ülkemiz yıllık yüksek tenörlü 16,5 milyon tonluk demir cevheri ihtiyacının 6 milyon tonu 

(%36,4) yurt içinden, geriye kalan 10,5 milyon tonu (%63,6) ise yurt dışından ithalat yolu ile 

karşılanmaktadır. 

Yurtiçi yüksek tenörlü cevher ihtiyacının, 1,5 milyon ton %66,5 Fe içerikli pelet ve 0,75 milyon 

ton parça-toz demir cevheri olmak üzere toplam 2,25 milyon tonu Sivas-Divriği’de bulunan ocak ve 

tesislerde üretilmektedir.   

Demir çelik sektöründe normal dönemlerde ve kriz dönemlerinde, hammadde ihtiyacının ülke 

kaynaklarından temin edilebilmesi çok önemlidir. Bu nedenle artık düşük %Fe içerikli ve/veya 

cevherde empürite içeren sahaların değerlendirilmesi gerekmektedir. Zenginleştirme gerektiren bu 

cevherlerin kazanılabilmesi için zenginleştirme tesisleri kurulması zorunludur.  

Demir cevheri, ülkemizde kömürden sonra en yüksek bedel ödenerek ithal edilen hammaddeler 

arasında ikinci sırada gelmektedir. Türkiye’nin 2005-2016 yılları arasında yapmış olduğu demir cevheri 

ithalat ve ihracat değerleri Tablo 46’da verilmiştir. 2016 yılında demir cevheri ithalatı 697.699.037 $ 

karşılığında 10.420.731 ton olarak gerçekleşmiştir.  

Tablo 45’de görülen az miktarlardaki ihracatlar ise yurtiçinde değerlendirilmesi zor olan düşük 

%Fe tenörlü ve/veya yüksek empüriteli cevherler olup Çin’e satılmaktadırlar. Çin bu cevherleri paçal 

yolu ile kullanmaktadır. 
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Tablo 45: Ülkemizde yıllara göre demir cevheri üretimi 

YILLAR ÜRETİM (ton) 

2004 4.119.484 

2005 4.598.230 

2006 3.785.121 

2007 4.849.397 

2008 4.696.950 

2009 3.854.972 

2010 5.814.045 

2011 6.450.480 

2012 4.969.901 

2013 8.589.362 

2014 11.887.154 

2015 7.760.957 

2016 7.137.233 

Kaynak: MİGEM 

2.2.6. Gümüş 

2.2.6.1. Tanım ve Kapsam 

Soy metal element grubunda yer alan gümüş, serbest halde bulunması zor olan bir element 

özelliği taşımaktadır. Kıymetli bir element olarak birçok alanda tercih edilmekte olan gümüş, havadan 

etkilenmeyen ve toprak yüzeyinde tek başına bulunabilen bir elementtir. Tek başına bulunabildiği gibi, 

bakır ve altın gibi elementlerin içinde de bulunmaktadır. Takı ve süs eşyası olarak geçmişten günümüze 

kullanılan gümüş, teknolojik gelişmeler ile birlikte enerji, elektronik, sağlık ve savaş endüstrilerinden 

çok ciddi bir talep görmektedir. 

Tablo 46: Ülkemizde yıllara göre demir cevheri ithalat ve ihracat rakamları 

YILLAR 

İHRACAT İTHALAT 

MİKTAR (Ton) DEĞER ($) MİKTAR (Ton) DEĞER ($) 

2005 3.197 214.242 4.685.112 315.080.458 

2006 791 133.875 7.208.901 538.018.627 

2007 716 133.739 6.925.163 636.803.194 

2008 4.163 467.177 5.021.601 749.437.910 

2009 3.360 187.900 7.771.658 902.329.226 

2010 200.601 18.664.531 7.220.977 923.742.505 

2011 296.674 29.239.524 6.644.309 1.169.657.390 

2012 423.503 31.348.206 7.842.125 1.148.803.453 

2013 954.121 84.697.383 8.114.388 1.159.543.375 

2014 1.073.333 82.749.573 8.543.993 1.067.141.663 

2015 338.036 15.540.201 10.011.446 800.476.223 

2016 398.916 17.559.751 10.420.731 697.699.037 
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2.2.6.2. Dünya’da Gümüş 

Meksika, 2016 yılında, 5.790 ton gümüş üretimi ile dünyanın en büyük gümüş üreticisi olmuş ve 

onu Peru (4.593 ton), Çin (3495 ton), Şili (1.496) ve Rusya (1.449 ton) izlemiştir. Türkiye ise 174 ton 

gümüş üretimi ile 2016 yılında dünya sıralamasında 18. sırada yer almıştır. Kurşun/çinko madenleri, 

2016 yılı yan ürün üretiminin %35'ini oluşturmuş olup, bunu %23'lük oranla gümüş madenleri ve %12 

oranla altın madenciliği izlemiştir (Tablo 47). 

Gümüş denildiğinde akla gelen ilk şey mücevher, arkasından madeni paralar olmakla birlikte, 

fiziksel gümüş talebinin en büyük bileşeni aslında endüstriyel uygulamalardır. Gümüşün %50'sinden 

fazlası elektronik, tıp, su arıtma, güneş pilleri, kimyasal katalizörler ve diğer alanlarda olmak üzere 

endüstride kullanılmaktadır. Fotoğrafçılıkta bir zamanlar çok gümüş kullanmasına rağmen, dijital 

fotoğrafçılık bu uygulamayı sona erdirmiştir. Geriye kalan talep miktarı, takı, madeni para ve gümüş 

eşya sektöründe oluşmaktadır. 2016 yılında dünya genelinde toplam gümüş talebi yaklaşık 32.000 ton 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Yapımında gümüş kullanılan güneş pillerinden gelen enerji üretimi, dünya 

genelinde artmaya devam etmekte ve  %34 artışla 2016'da yeni rekora imza atmasına rağmen 

endüstriyel talep halen giderek artmaktadır.  

Ülke bazında, en çok gümüşü Çin tüketmekte onu ABD ve Japonya izlemektedir. Gümüş, 

antifriz, formaldehit ve plastik gibi pek çok ürünü üretmek için kullanılan kimyasal bir bileşik olan 

etilen oksit üretiminin çok önemli bir parçasıdır ve bu sektördeki talep artarak yaklaşık 317 tonluk rekor 

bir seviyeye ulaşmıştır. Talepteki en büyük düşüş, 2016 yılında gerileyen madeni para üretiminden 

kaynaklanmış ve düşüşün büyük bölümü Hindistan’da olmuştur. Dünya genelindeki durgun ekonomik 

koşullar nedeniyle, mücevherat imalatı 2016 yılında %9 oranında düşerek 207 milyon ons’a yani son 

dört yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Global gümüş madeni üretimi 2016 yılında %0,6 oranında 

azalarak 27.548 ton olmuştur. Bölgesel olarak, Meksika’da geçen yıl üretimde meydana gelen en büyük 

düşüşü, Avustralya ve Arjantin izlemiş; ancak bu kayıplar kısmen Orta ve Güney Amerika ve Asya'daki 

üretim artışlarıyla dengelenmiştir. 

Gümüş fiyatları özellikle 2010-2013 yılları arasında yüksek artış trendi göstererek 35 USD/ons 

seviyesini görmüştür. Ancak 2014 yılından itibaren hızlı bir düşüşe geçen fiyatlar 2016 yılında yeniden 

toparlanma sürecine girmiştir. İlgili otoritelerin tahminlerine göre özellikle Çin’den gelmesi beklenen 

yüksek talebe bağlı olarak 2018 yılının son çeyreğinde hızlı bir artış trendi göstereceği tahmin 

edilmektedir (Şekil 28). 
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Tablo 47: 2016 Yılı Dünya Metal Gümüş Üretimi 

ÜLKE ÜRETİM (Ton) 

Meksika 5.790,82 

Peru 4.593,47 

Çin 3.495,64 

Şili 1.495,91 

Rusya 1.449,26 

Avustralya 1.355,96 

Bolivya 1.352,85 

Polonya 1.197,35 

ABD 1.100,94 

Arjantin 933,00 

Guatemala 836,59 

Kazakistan 553,58 

İsveç 510,04 

Hindistan 435,40 

Kanada 404,30 

Endonezya 348,32 

Cezayir 314,11 

Türkiye 174,16 

Ermenistan 143,06 

İran 111,96 

Diğer 948,55 

TOPLAM 27.548,38 

Şekil 28: Yıllara Göre Ortalama Gümüş Fiyatları (Tl/Kg) 

Son aylarda 17 USD/ons seviyesinde seyretmekte olan gümüş fiyatlarının, özellikle 2018 yılı son 

çeyreğinde Çin’deki güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları ve güneş paneli üretiminden kaynaklanan 

yüksek talep artışına bağlı olarak 25 USD/ons seviyesine çıkabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır 
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2.2.6.3. Türkiye’de Gümüş 

MTA Genel Müdürlüğü 2016 yılı Mart ayı verilerine göre ise, Türkiye’de tespit edilen görünür 

ve muhtemel gümüş rezervlerinde toplam 5.740 ton metal gümüş içeriği bulunduğu belirtilmiştir. Diğer 

metal madenlerinin bünyesinde bulunan gümüş varlığı bir tarafa bırakıldığında, Kütahya-Gümüşköy’de 

bulunan gümüş madeni yatağı, halen Türkiye’nin üretim yapılan en büyük gümüş yatağı olma özelliğini 

korumaktadır. Türkiye’deki gümüş üretimi 2015 yılında 171 ton 2016 yılında ise 174 ton olarak 

gerçekleşmiştir (Şekil 29).  

Şekil 29: Yıllara Göre Granül Gümüş Üretimi (Kg) 

 

Ancak yapılan üretim, Türkiye’de son yıllarda yaşanan gümüş talebi artışına bağlı olarak ihtiyacı 

karşılayamamakta ve Türkiye gümüş ithalatı yapmak zorunda kalmaktadır. Örneğin 2015 yılında 

Türkiye’de tüketilen 432 ton gümüşün 261 tonu, 2016 yılında ise tüketilen 442 ton gümüşün 268 tonu 

ithal edilmiştir (Şekil 30). Bu rakamlar, Türkiye ekonomisinin yaklaşık %61 oranında dışa bağımlı 

olduğu anlamına gelmektedir. 

Şekil 30: Ülkemizde Yıllara Göre Gümüş İthalatı (Kg) 
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2.2.7. Krom 

2.2.7.1. Tanım ve Kapsam 

Spinel grubunda yer alan kromitin mineralojik formülü (Mg,Fe++)O(Cr,Al,Fe+++)2O3 ve ideal 

bileşimi ise FeOCr2O3 tür. Bu bileşimde olan kromit %68 Cr2O3 içerir. 1797 yılından 1827 yılına kadar 

dünya krom üretiminin merkezi Rusya’nın Ural Dağları bölgesindeki kromit yataklarıydı. Bölgede 

üretilen krom cevherlerinin ana kullanım alanı kimya sanayii idi. Özellikle boya sanayiinin 

gelişmesinde Rusya’daki üretim, ana etkenlerden biri oldu. Krom üretiminde Rusya’nın tekel olma 

özelliği 1808 yılına kadar devam etmiştir. 17. yüzyılın sonlarına doğru insanlık tarihi ile tanışan krom 

elementinin yaşantımıza kimyasal sanayi (boya sanayi, deri sanayi, asitler) ile giriş yapmasına karşın, 

endüstride kullanımı sınırlı kalmıştır.  

Sanayide kromun yaygın olarak kullanımı, ferrokromun üretilmesiyle artış göstermiştir. 

Ferrokrom ilk olarak 1820 yılında krom ve demir oksit karışımının bir pota içinde odun kömürü ile 

redüklenmesi sonucu elde edilmiştir. 1893 yılında ise elektro termik işleminin uygulanmasıyla bir 

elektrik fırınında %60 Cr, %6 C ihtiva eden ferrokrom elde edilmiştir. Düşük karbonlu ferrokrom 

üretiminde en çok kullanılan siliko termik metod 1909’da endüstriye tamamen yerleşmiştir. Kromun 

asıl önemi, parlaklık sağlaması olmasına (krom kaplama) rağmen, paslanmaz çelik üretiminin 

gelişimine bağlı olarak paslanmaz çelik yapımında kullanılmasıyla hızla artmıştır. Paslanmaz çelik, 

%10,5 ve üzeri oranda Krom ve %1,2 ve altında Karbon içeren ve bunun sonucu olarak korozyona karşı 

dayanıklılık sağlayan, kendini onaran bir yüzey tabakası oluşturan demir alaşımıdır. Sert, parlak, ısıya 

ve darbeye karşı dayanımı gibi özellikleri nedeniyle de her geçen gün sanayideki kullanımı artmaktadır. 

Ülkemiz yaklaşık 530.000 ton paslanmaz çeliği ithal etmektedir (Şekil 31). İthal edilen bu yassı mamul 

paslanmaz çeliğin %14,6’sı beyaz eşya sektöründe, %22,1’i mutfak gereçlerinde, %8.5’i boru profil 

sektöründe, %5,4’ü otomotiv sektöründe ve geri kalanı ise, kimya-tekstil, gemi sanayi, yapı sektörü, 

evye sanayi, makina imalat vd. sektörlerde kullanılmaktadır. Dünyada kişibaşına düşen paslanmaz çelik 

tüketiminin durumu Şekil 32’de verilmektedir (PASDER, 2017). Gelişmiş ülkelerin hepsi paslanmaz 

çelik üretimi gerçekleştirmekte olup genel olarak da kişi başına düşen paslanmaz çelik tüketimleri 

yüksektir. 

Türkiye’de 1848 yılında Bursa Harmancık bölgesinde Jeolog Lavvrence Smith tarafından 

bulunan kromit yatakları 1850 yılından itibaren işletilmeye başlanmıştır. Dünya krom literatürüne 

geçmiş bu yataktan uzun yıllar yüksek dereceli metalürjik özellikte krom üretimi gerçekleştirilmiştir. 

ABD’de yer alan Maryland kromit yataklarının üretime bağlı olarak rezervlerinin sonlanması ile birlikte 

Türkiye’de yer alan bu yataklar büyük önem kazanmıştır. 

1906 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti ile Hindistan’daki kromit yataklarındaki üretim 

faaliyetlerine başlanması neticesinde bu iki ülkede dünya krom pazarında etkin rol oynamaya 

başlamışlardır. Krom içeren 82 kadar mineral bilinmekte olup, bunların en yaygınları Kromit, Uvarovit 

ve Kemererit’dir. Bunlardan yalnızca kromit, cevher mineralidir. 
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Şekil 31: Türkiye 2006-2016 Arası Toplam Paslanmaz Çelik İthalatı (PASDER, 2017) 

Şekil 32: Dünyada Kişi Başına Düşen Paslanmaz Çelik Tüketimi (Kg/Kişi) (ISSF) 

Krom cevheri metalurji, kimya, refrakter ve döküm sanayiinde kullanılmaktadır. Krom 

cevherinin endüstrideki kullanım alanlarına göre kimyasal bileşimi ve fiziksel özellikleri ile ilgili 

sınırlamalar söz konusudur. Kimyasal analizlerde SiO2, Cr2O3, Al2O3 %miktarları ve Cr/Fe oranı çok 

belirleyici olmaktadır. Teknolojik gelişmelere uygun olarak cevherin kimyasal bileşiminden 

kaynaklanan kullanım sınırlamaları giderek daha esnek hale gelmektedir. 
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2.2.7.2. Dünya’da Krom 

Genel olarak tabakalı komplekslere bağlı yataklar başta Güney Afrika olmak üzere Zimbabwe, 

Finlandiya ve Hindistan’da izlenirken, Alpin tip ultrabazik masiflere bağlı yataklar Kazakistan, 

Türkiye, Hindistan, Filipinler ve Küba’da bulunmaktadır. Tüm Dünya’da 12 milyar tondan daha fazla 

kromit cevher kaynağı olduğu ve bu kaynağın %95’inin Kazakistan ve Güney Afrika’da olduğu 

varsayılmaktadır. 

Dünyada krom cevheri üretimi açık ocak ve yeraltı üretim yöntemleriyle yapılmaktadır. Dünya 

kromit cevheri üretimi 42 milyon ton civarındadır. Düşük tenörlü üretilen krom cevherleri genelde jig, 

sallantılı masa gibi gravimetrik yöntemlerle zenginleştirilmektedir. Dünya krom cevheri üretiminin 

%90 gibi büyük bir kısmı ferrokrom üretiminde kullanılmaktadır. 

Dünyada 2016 yılında toplam yüksek karbonlu ferrokrom üretimi yaklaşık 11,1 milyon mt olarak 

gerçekleşirken toplam tüketim yaklaşık 11,5 milyon mt olarak gerçekleşmiştir. Bu üretimin 4,1 milyon 

mt’u Çin’de, 3,6 milyon mt’u ise Güney Afrika’da gerçekleşmiştir. 

Dünyada 2016 yılı toplam paslanmaz çelik üretimi ise 45,6 milyon mt olmuştur. Bu üretimin 

24,2 milyon mt’u Çin’de gerçekleşmiştir. 2016 yılında paslanmaz çelik üretim artışı dünya genelinde 

%8,4, aynı dönemde Çin’deki üretim artışı ise %12,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Dünya Krom fiyatlarının 2002-2018 yılları arasındaki değişimi Şekil 33’de verilmiştir. 

Görüldüğü Krom fiyatları oldukça dalgalı bir yapı sergilemektedir. 

Şekil 33: Dünya Krom Fiyatlarının 2002-2018 Yılları Arasındaki Değişimi 

2.2.7.3. Türkiye’de Krom 

Türkiye Alpin tip kromit yatakları açısından büyük kaynak potansiyeli sunmakta, bununla 

beraber sahip olduğu altyapı zenginliğine rağmen yeterince maden arama yatırımı yapılmamaktadır. 

Türkiye’nin en zengin kromit cevherleşmesi, tüm Tetis metalojenik kuşağının en verimli bölgelerinden 

biri olan Guleman Ofiyoliti’inde yer alan Kef Dağı cevherleşmesidir. Guleman Ofiyoliti, Bitlis-Zağros 
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kenet kuşağı boyunca yüzeyleyen ofiyolit kütlelelerinden biridir. Kromit cevheri ülkemizde yoğun 

olarak İç-Pontid kenet zonunda yer alan Kop Dağı madenlerinden, İzmir-Ankara-Erzincan Kenet zonu 

boyunca yer alan Dursunbey, Harmancık ve Mihalıççık civarından, İç Pontid Kenet kuşağı boyunca 

Acıpayam-Köyceğiz civarından ve Adana Aladağ’dan üretilmektedir. Ülkemizin tüvenan krom cevheri 

üretimi yurtdışı piyasa talebine ve dolayısıyla fiyatlara bağlı olarak ciddi değişiklikler göstermektedir 

(Tablo 48). Ülkemizdeki krom yatakları Şekil 34’da gösterilmektedir. 

Şekil 34: Ülkemizdeki Krom Yatakları 

 

Tablo 48: Ülkemizde Yıllara Göre Krom Cevheri Üretimi (MİGEM) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Krom cevheri (ton) 9.971.000 12.431.000 11.131.000 10.241.000 8.301.000 6.066.000 

6 milyon ton tüvenan cevherden tahminen 1,8 milyon ton satılabilir (parça + konsantre) cevher 

elde edilmektedir. 2014 yılından itibaren Dünya emtia fiyatlarına hakim olan olumsuz koşullar daha da 

ağırlaşarak, 2016 yılı Eylül sonuna kadar devam etmiş, Ekim-Aralık 2016 tarihleri arasındaki üç aylık 

dönemde ise fiyatların yükseldiği gözlemlenmiştir (Şekil 35, Tablo 49). Emtia fiyatlarının dolar 

bazındaki düşüşünün en büyük nedeni Çin’de yaşanan ekonomik durgunluğun diğer dünya ülkelerine 

yansımasıdır. 2008 yılı küresel ekonomik krizine kadar yıllık ortalama %10’un üzerinde büyüme hızı 

gösteren Çin ekonomisinde de diğer ülkelerde olduğu gibi krizle birlikte yavaşlama ve durağanlaşma 

görülmüştür. Büyüme hızı %8’in altına inmesini Çin Hükümeti “Yeni Normal” kavramı adı altında 

tanımlamıştır. Çin’in yeni kalkınma modeline göre, öncelikli hedef üretim ve üretim kapasitesinin 

artırılması değil, üretimde verimlilik ve kalitenin artırılmasıdır. Yeni modelin odaklandığı kavram ise 

“inovasyon” olup bilgi ve ileri teknolojinin öne çıktığı üçüncü ve dördüncü seviye ekonomik 

faaliyetlere geçiş hedeflenmektedir. 

2017 yılı 2016 yılı gibi, ülkemiz ekonomisi ve doğal olarak da madencilik açısından zor bir sene 

olmuştur. Dünya emtia fiyatları kapsamında hammadde fiyatlarında aşağıya giden trend yılsonuna 

doğru bir miktar artış yönünde ivme gösterse de en büyük hammadde tüketicisi konumunda olan Çin’in 

2017 yılı sonlarına doğru alımları durdurma noktasına getirmesi özellikle krom üretimi gerçekleştiren 

madenciler açısından olumlu havanın tekrar tersine dönmesine yol açmıştır. 

Ülkemizin yüksek karbonlu (155.000 ton) ve düşük karbonlu ferrokrom (36.000 ton) toplam 

üretim kapasitesi yaklaşık 190.000 ton/yıl civarındadır.  
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Şekil 35: 27-05-2017 Tarihli Türk Kromu Fiyatları (Madenrehber.Com) 

Tablo 49: 2015 ve 2016 Yıllarında Ülkemizdeki İhracat Rakamları 

2015 Yılı 2016 Yılı 

Cevher 

Cinsleri 

Miktar 

( Ton) 

Değer 

(Milyon $) 

Ortalama 

İhraç 

Fiyatı 

Miktar 

( Ton) 

Değer 

(Milyon $) 

Ortalama 

İhraç 

Fiyatı 

Krom 1.258.031 251.498 199,91 $/t 1.213.019 245.138 202,09 $/t 

Ülkemizin en büyük krom cevheri ve ferrokrom üreticisi konumundaki Eti Krom A.Ş. 1936’da 

Kef Dağı madeninin üretime geçmesiyle başlayan kromit üretimine, 1976’da açılan ferrokrom 

tesislerinin hayata geçirilmesi ile ferrokromu bünyesine ekleyerek devam etmiştir. 2004 yılında 

özelleştirilen işletme Türkiye’nin yüksek karbonlu ferrokrom’un tek üreticisidir. Şirket 

özelleştirildikten sonra giderek artan yüksek kaliteli yüksek karbonlu ferrokrom talebini karşılamak 

üzere çalışmayan fırınları yenilemiş ve tesislerini modernleştirmiştir. Dört elektrik ark fırınına sahip ve 

tam entegre yapıda bulunan ferrokrom fabrikası, şirketin sahibi olduğu madenlerden çıkarılan yüksek 

tenörlü krom cevherini kullanarak yılda 140.000 ton yüksek kaliteli yüksek karbonlu ferrokrom 

üretebilmekte ve yılda 15.000 ton metal geri kazanımı elde edebilmektedir. Eti Krom, geniş hammadde 

çeşitliliği sayesinde müşteri talebine göre üretilmiş ürünler tedarik edebilmektedir. 

Türkiye’nin tek “Düşük Karbonlu Ferrokrom” ve “Ferrosilikokrom” üretim merkezi olan, 

paslanmaz çelik üreticilerinin hammadde tedarikçisi Eti Elektrometalurji 1958 yılında Antalya’da 

devlet iştiraki olarak kurulmuş ve 2000-2004 yılları arasında özelleştirilmiştir. Bu şirketlerimizin üretim 

kapasite kullanım oranlarını dünya ferrokrom fiyatları belirlemektedir. 

Türkiye’nin yıllık yassı paslanmaz çelik ithalatı yaklaşık olarak 550.000 ton civarında olup, 

ülkemizde paslanmaz çelik üretimi gerçekleştirilemediği için ihtiyacımız ithalat yoluyla 
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karşılanmaktadır. Bu nedenle yıllık yaklaşık 550 bin ton olan yassı paslanmaz çelik ithalatımızın bir 

kısmının yerli kaynaklardan karşılanabilmesi için ülkemizde entegre bir paslanmaz çelik tesisinin 

kurulması önerilmektedir.  

2.2.8. Kurşun ve Çinko 

2.2.8.1. Tanım ve Kapsam 

Çinko ve kurşun elementleri yaygın şekilde, oksitli ya da sülfürlü minerallerle birlikte 

yataklanmaktadır. Bu nedenle kurşun ve çinko, çoğunlukla ortak bir madencilik konusunu 

oluşturmaktadır. Bu incelemede de kurşun ve çinko madenciliği iki ayrı başlıkta ele alınmaktadır.  

Diğer metal madenlere kıyasla çinko ve kurşun yatakları doğada daha yaygın şekilde bulunmakta 

olup, kurşun-çinko madenciliği birçok ülkeye yayılmış durumdadır. Bu durum nedeniyle diğer metal 

madenlerden farklı olarak, belirli ülkelerin kurşun-çinko madenciliği konusunda belirleyici bir konuma 

sahip olduğunun ileri sürülebilmesi güçtür. Kurşun ve çinko tabiatta tek başına bulunabileceği gibi 

değişik oranlarda bakır, kurşun ve çinkonun birlikte bulunduğu yataklara da sıklıkla rastlanmaktadır. 

Kurşunca zengin yataklarda gümüş, çinkoca zengin yataklarda altın gümüş kadmiyum metalleri de 

yüksek oranlarda bulunabilmektedir. 

Kurşun-çinko metallerinin üretim süreci maden yataklarından tüvenan cevher üretimi ile 

başlamakta, tüvenan cevherlerin çeşitli zenginleştirme işlemlerinden geçirilmesi sonucunda konsantre 

cevherler (kurşun konsantresi, çinko konsantresi veya bulk konsantre formlarında) elde edilmektedir. 

Konsantre cevherlerin izabe edilmesi sonucunda elde edilen birincil kurşun ve çinko metali çeşitli nihai 

ürünlere dönüştürülmektedir. Bakır ve alüminyumda olduğu gibi, kurşun metal talebinin 

karşılanmasında da hurda metallerin geri kazanımına dayanan ikincil üretimin payı giderek 

yükselmekte olup, çinkoda birincil üretime bağımlılık nedeniyle bu tür bir imkân söz konusu değildir. 

2.2.8.2. Kurşun 

2.2.8.2.1. Tanım ve Kapsam 

Kurşun yüzyıllardır bilinen ve kullanılan en eski metallerden biri olup, doğada bol bulunan, 

yaygın kullanımı olan, işlenmesi kolay bir madendir. Kurşun madenciliği ve metalürjisi dünya çapında 

önemli bir sanayi kolu olup, günümüzde Dünya kurşun üretiminde, birincil kaynaklardan üretimin yanı 

sıra eski hurda kaynaklardan da önemli bir oranda kurşun üretimi (ikincil kaynaklar) 

gerçekleştirilmektedir. İzabeden sonra rafine edilen rafine kurşunun değişik kullanım alanları olduğu 

gibi kurşun bazlı ve katkılı çeşitli alaşımların üretiminde de kullanılmaktadır. 

Kurşunun ana kullanım alanı akü imalatı olup, yeraltı haberleşme kablolarının kurşunla 

izolasyonu, diğer önemli tüketim alanıdır. Korozyonu önleyen kurşun oksit boyalar, kabloların 

kaplanmasında, kurşun tetraetil ve tetrametil formlarında benzin içinde oktan ayarlayıcı bileşikler 

olarak, radyasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle x-ışınlarından korunmada, renkli televizyon 

tüplerinin yapımında ve mühimmat imalinde önemli kullanım alanları bulmuştur. 

2.2.8.2.2. Dünya’da Kurşun 

Günümüzde Dünya genelinde yıllık kurşun üretimi 5 milyon ton civarında olup, Dünyadaki 

kullanılabilir ve ticari kurşun rezervlerinin toplam miktarı yaklaşık 90 milyon ton olarak tahmin 

edilmektedir. Dünyada en fazla kurşun rezervine sahip ülkeler A.B.D., Meksika, Rusya, Avustralya ve 
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Kanada’dır. Dünyada mevcut kurşun ocaklarının hemen hepsi yeraltı işletmesi olarak çalışmaktadır 

(Tablo 50). Buna neden olarak mevcut kurşun yataklarının açık işletmeye elverişli derinliklerde 

olmayışı gösterilmektedir. 

Tablo 50: Dünyada Kurşun Üretimi ve Rezerv Değerleri 

ÜLKE 
ÜRETİM (x1.000 Ton) 

REZERV (x1.000 Ton) 

2015 2016 

A.B.D. 367 335 5.000 

Avustralya 652 500 35.000 

Bolivya 82 80 1.600 

Çin 2.340 2.400 17.000 

Hindistan 136 135 2.200 

İran 41 41 540 

İrlanda 33 33 600 

Kazakistan 41 41 2.000 

Kuzey Kore 35 35 - 

Makedonya 33 33 600 

Meksika 254 250 5.600 

Peru 316 310 6.300 

Polonya 37 40 1.600 

Rusya 225 225 6.400 

Güney Afrika 41 40 300 

İsveç 76 76 1.100 

Türkiye 74 75 860 

Diğer 170 170 1.500 

TOPLAM 4.953 4.819 88.200 

Kaynak: U.S.G.S. – Mineral Commodity Summaries, 2017 

Üretilen kurşun cevherinin doğrudan izabe edilmesi ekonomik olmadığından, önce çeşitli cevher 

zenginleştirme yöntemleriyle konsantre edilmesi gerekmektedir. Günümüzde, sülfürlü kurşun-çinko 

cevherlerinde zenginleştirme hemen hemen tümüyle flotasyon yöntemi ile yapılmaktadır. Diğer 

yöntemlere oranla daha pahalı ve fazla enerji gerektiren bir yöntem olmasına rağmen, düşük tenörlü 

cevherlerde bile yüksek metal kazanma verimleriyle, yüksek tenörlü konsantreler elde edilebilmesi 

flotasyonu en yaygın zenginleştirme yöntemi haline getirmiştir. Kurşun metaline olan talep son yıllarda 

düzenli şekilde artmakta olup, diğer madencilik ürünlerinin büyük çoğunluğunda olduğu gibi Çin, 

kurşun metali tüketiminde de lider konumundadır. Kurşun metal fiyatları, diğer birçok metalde olduğu 

gibi Londra Metal Borsasında (LME) belirlenmekte olup, kurşun cevher ve konsantre fiyatları da esas 

itibariyle LME fiyatlarına göre hesaplanmaktadır. 2018 Ocak ayı başı itibariyle metal kurşun fiyatı 

2.589 dolar/ton düzeyinde bulunmaktadır (Şekil 36). 
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Şekil 36: Yıllara Göre Kurşun Fiyatları  

 

2.2.8.2.3. Türkiye’de Kurşun 

Türkiye’nin rezerv bakımından birinci derecede önemli kurşun-çinko yatakları Karadeniz 

Bölgesi’nde bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesini, Zamantı (oksitli cevherleşmeler) Keban ve Batı 

Anadolu Bölgeleri takip etmektedir. Mevcut kurşun madenlerimiz, Dünya standartlarına göre 

değerlendirildiğinde düşük kapasiteli ve yüksek maliyetli ocaklardır. Mevcut konsantre tesisleri, bir 

kaçının dışında 100-150 ton/gün tüvenan cevher işleyebilecek durumdadır. Kapasite düşüklüğü 

maliyetleri etkilemekte ve düşük tenörlü cevherlerin zenginleştirilmesi yerine yüksek tenörlü 

cevherlerin flotasyonla zenginleştirilmesine neden olmaktadır. Cevher zenginleştirme tesislerimizin 

tamamına yakını flotasyon ile zenginleştirmeye göre tasarlanmıştır. Ancak, bu tesislerin birçoğunda 

teknolojik problemlerin yanında cevher mineralojisine ilişkin de sorunlar olduğundan, daha değerli olan 

selektif ürünler yerine daha kolay elde edilebilen toplu (bulk) konsantre üretimine yönelmişlerdir.  

Yurtiçi kurşun tüketimi tümüyle metal bazında olmaktadır. Buna istinaden kurşun metali 

tüketimi, ülkemizde üretilen kurşun cevherinin yurtdışı izabe tesislerinde metal hale getirilmesi ve 

geçici ihracat yoluyla ülkemize alınmasının yanında, ithalat yoluyla ülkemize gelen kurşun metali ve 

hurda kurşun üretiminden karşılanmaktadır. Yıllara göre kurşun ithalat, ihracat rakamları ve üretim 

miktarları Tablo 51’de verilmiştir. 

Son beş yıllık kurşun ithalat-ihracat rakamlarımıza bakıldığında, yaklaşık 80.000 ton/yıl kurşun 

cevher ve konsantre üretimimize rağmen, ülkemizde metal kurşun üretimi gerçekleştirecek bir izabe 

tesisi bulunmadığından dolayı bu üretilen rakamın tamamına yakınının ihracat yoluyla 

değerlendirildiği, buna karşılık yurtiçi kurşun tüketiminin tamamen metal kurşun olmasından kaynaklı 

olarak ciddi bir ithalat rakamı ve döviz çıkışı gerçekleştiği, bu sebeple de yine kayda değer bir dış ticaret 

açığı oluştuğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle, kurşun-çinko cevherlerini işleyecek bir izabe tesisinin 

kurulması önerilmektedir. 

2.2.8.3. Çinko 

2.2.8.3.1. Tanım ve Kapsam 

Çinko kullanım açısından demir dışı metaller içerisinde alüminyum ve bakırdan sonra gelen en 

önemli üç metalden birisidir. Demir ve çeliğin korozyona karşı direncinin artırılmasında, döküm 

sanayiinde kullanılan pirinç ve özel alaşımların yapımında, ayrıca çatı kaplama malzemeleri, lastik ve 

pil yapımında önemli miktarlarda çinko kullanılmaktadır. 
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Tablo 51: Yıllara Göre Kurşun İthalat-İhracat ve Üretim Miktarları 

KURŞUN İTHALAT-İHRACAT RAKAMLARI ($) 

2013 2014 2015 2016 2017 

İHRACAT 

Cevher ve Konsantre 200.442.806 142.828.439 157.209.473 117.949.121 144.668.137 

İşlenmemiş 340.677 156.418 760.052 856.602 1.792.453 

Külçe 74.883 - - - 16.005 

Rafine 3.445.244 1.946.294 873.524 238.476 1.279.049 

Hurda 97.381 1.833 42.944 3.648 2.272 

TOPLAM 204.400.991 144.932.984 158.885.993 119.047.847 147.757.916 

İTHALAT 

Cevher ve Konsantre 909.015 97.270 220.784 11.680 19.829 

İşlenmemiş 11.572.859 18.400.750 18.386.166 17.729.855 18.456.263 

Rafine 201.325.045 222.256.502 177.492.912 187.429.973 246.161.484 

TOPLAM 213.806.919 240.754.522 196.099.862 205.171.508 264.637.576 

ÜRETİM (Cevher, 

Ton) 

131.936 106.507 129.283 107.667 105.314 

Görünür metal çinko rezervi dünyada yaklaşık 220 milyon ton, Türkiye’de 2,3 milyon tondur. 

Türkiye’nin dünya çinko rezervindeki payı %2,07 olmasına karşın, cevher üretimi ancak %0,28 

civarındadır. Avustralya, ABD, Kanada ve Çin en çok çinko rezervine sahip ülkelerdir. Dünyada çinko 

cevher üretimi 8 milyon ton, hurda çinko üretimi 0,5 milyon ton civarındadır.  

Toplam çinko tüketiminin %50’si galvanize çelik üretiminde, %20’si pirinç üretiminde, %15’i 

döküm, %8’i çinko oksit üretiminde, %7’si yarı fabrikasyon ürünlerde kullanılmaktadır. Ekotoksik 

etkisi nedeniyle çinko, bazı alanlarda sınırlı tüketilmektedir (özellikle yapı ve inşaat sektörü gibi). 

Günümüzde çinko ikame malzemesi olarak; alüminyum, magnezyum ve plastikler, özellikle otomotiv 

sektöründe kullanılmaktadır. Kimyasal yönden aktif olması ve diğer metallerle kolayca alaşım 

yapabilmesi nedeniyle çinko, endüstride birçok alaşımın ve bileşiğin üretiminde kullanılmaktadır. 

Kuvvetli elektropozitif özelliğinden dolayı diğer metallerin özellikle demir-çelik ürünlerinin aşınmaya 

karşı korunmasında kullanılmaktadır. 

Çinko düşük kaynama sıcaklığı ile özellikle pirometalurjik metal üretiminde çok belirleyici bir 

etmendir. Dökülmüş halde sert ve kırılgandır. 120 C’de şekillendirilebilir.  

Çinko cevherinin %15’i açık ocak maden işletmeciliği, %64’ü kapalı ocak madenciliği ve 

%21’lik bölüm ise her iki ocak sisteminin bir arada işletildiği durumlarda çıkartılmaktadır. Maden 

ocaklarından çıkartılan cevherin doğrudan tüketilecek (ergitilecek) zenginlikte olması çok nadirdir. 

Genel olarak konsantre edilmeye ihtiyacı vardır. Çinko cevherleri başlangıçta %5-15 arası çinko 

içerirken, konsantrasyon sonrası yaklaşık %50-55 arası çinko içermektedir. 

2.2.8.3.2. Dünya’da Çinko 

Dünya’da mevcut Çinko ocaklarının hemen hemen hepsi yeraltı işletmesi olarak çalışmaktadır. 

Buna neden olarak mevcut çinko yataklarının açık işletmeye elverişli derinliklerde olmayışı 

gösterilmektedir. Yeraltı maden işletmeciliği; maden yatağının şekli, boyutu ile cevher ve yan taşının 
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jeomekanik özelliklerine bağlı olarak değişik yöntemlerle yapılmaktadır. Çinko madenciliğinde ise 

genellikle damar tipi ve masif cevherlerde kes ve doldur (cut and fill) ve dolgulu (caving) yöntemler, 

tabakalı ve yatay damarlarda ise; oda topuk (room and pillar) yöntemleri uygulanmaktadır. Arakatlı 

kazı ve arakatlı göçertme yöntemleri de kullanılan yaygın yöntemlerdir. 

Günümüzde Dünya genelinde yıllık çinko üretimi 12 milyon ton civarında olup, Dünyadaki çinko 

rezervlerinin toplam miktarı yaklaşık 220 milyon ton olarak tahmin edilmektedir. En fazla çinko 

rezervine sahip ülkeler Çin, Meksika, Peru ve Avustralya’dır (Tablo 52).  

Çinko metal fiyatları, kurşun ve diğer birçok metalde olduğu gibi Londra Metal Borsasında 

(LME) belirlenmekte olup, çinko cevher ve konsantre fiyatları da esas itibariyle LME fiyatlarına göre 

hesaplanmaktadır. 2018 Ocak ayı başı itibariyle metal çinko fiyatı 3.391 dolar/ton düzeyinde 

bulunmaktadır (Şekil 37). 

Tablo 52: Dünya Çinko Üretim ve Rezerv Bilgileri 

ÜLKE 
ÜRETİM (x1.000 ton) 

REZERV (x1.000 ton) 

2015 2016 

A.B.D. 825 780 11.000 

Avustralya 1.600 850 63.000 

Bolivya 440 460 4.000 

Kanada 277 310 5.700 

Çin 4.300 4.500 40.000 

Hindistan 821 650 10.000 

İrlanda 236 150 1.100 

Kazakistan 339 340 11.000 

Meksika 680 710 17.000 

Peru 1.420 1.300 25.000 

İsveç 247 250 3.000 

Türkiye 370 425 2.300 

Diğer 1.240 1.185 29.700 

TOPLAM 12.795 11.910 222.800 

2.2.8.3.3. Türkiye’de Çinko 

Ülkemizde sedimanter, volkanik ve metamorfik birimler içinde her yerde mostra, zuhur ve yatak 

olarak kurşun ve çinkoya rastlanmaktadır. Bunun belli başlı üç önemli olay ile yakından ilgisi 

bulunmaktadır. 
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Şekil 37: Yıllara Göre Metal Çinko Fiyatları 

Bunlardan birincisi; Doğu Alplerin Macaristan-Romanya-Yugoslavya ve Bulgaristan üzerinden 

Sinop dolaylarından Türkiye’ye giren ve Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanarak, Kafkaslar üzerinden 

İran’a geçen Volkano-sedimanter formasyonların oluşturduğu ve üzerinde bir çok bakır yatağının da 

yer aldığı, damar veya kuroko tipi sayısız sülfürlü yatak ve zuhurlarını içermesi, ikincisi; Yunanistan’ı 

boyuna katederek güneybatıdan Türkiye’ye giren Toroslar kuşağı üzerinde yeralan Misisipi vadisi tipi 

Pb-Zn yatakları ile kıyaslanabilecek karbonatlı ve sülfürlü yine sayısız fakat küçük rezervli zuhur ve 

yataklar, üçüncüsü ise; özellikle kuzeybatı Anadolu’da karbonatlı sedimanlar arasına sokulum yaparak 

skarnlara bağlı, değişik boyutlarda bir çok yatak ve zuhurların oluşmasına neden olan Alpin 

intrüziflerinin bulunmasıdır.   

Türkiye’de kayda değer düzeyde kurşun-çinko madenciliği yapılmakla birlikte, üretilen cevher 

ve konsantreler metal içeriği olarak ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Buna ilave olarak, ülkede herhangi 

bir izabe tesisinin bulunmaması nedeniyle ülkenin metal çinko ihtiyacı tümüyle ithalat yoluyla 

karşılanmaktadır. Hurda dönüşümü, kurşun talebinin karşılanmasına önemli ölçüde katkı sağlamakla 

birlikte, çinkoda birincil üretime bağımlılık nedeniyle bu tür bir imkân söz konusu değildir (Tablo 53, 

54). 

Ülkemizde bir çinko-kurşun metal izabesinin mevcut olmaması, yaklaşık 420.000 ton/yıl üretim 

rakamına ulaşmış olan çinko konsantresinin de aynı kurşun gibi tamamına yakınının ihraç edilmesine 

ve metal çinko ihtiyacının ithalat yolu ile karşılanmasına neden olmakta, bu sebeple de yine kayda değer 

bir dış ticaret açığı oluştuğu gözlemlenmektedir. 

Ülkemizde üretilen kurşun-çinko konsantrelerinin kurulacak bir izabe tesisinde işlenmesi hem 

talebin yerli imkanlardan karşılanmasını sağlayacak hem de önemli bir ithalat bağımlılığını azaltacaktır. 

Tablo 53: Ülkemizde Çinko Üretim Rakamları 

ÇİNKO ÜRETİM TABLOSU (Ton) 

ÜRETİM 2013 2014 2015 2016 2017 

Cevher 400.046 423.728 368.585 425.052 674.019 

Kaynak: TÜİK – Kurşun-Çinko İthalat-İhracat Verileri 2013-2017 
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Tablo 54: Çinko İthalat ve İhracat Rakamları 

ÇİNKO İTHALAT-İHRACAT TABLOSU ($) 

2013 2014 2015 2016 2017 

İHRACAT 

Cevher ve Konsantre 202.320.437 237.797.110 168.314.289 188.500.203 348.430.187 

İşlenmemiş 1.134.734 829.849 244.955 245.440 1.010.808 

Külçe 204.222 570.117 2.891.128 2.899.845 987.041 

Hurda 2.967.540 2.302.153 1.151.389 1.636.883 621.483 

TOPLAM 206.626.933 241.499.229 172.601.761 193.282.371 351.049.519 

İTHALAT 

Cevher ve Konsantre 60.557 47.774 21.717 22.887 119.800 

İşlenmemiş 351.644.360 395.475.344 335.134.789 346.174.789 500.887.966 

Külçe 125.178.724 153.502.482 161.866.672 166.089.554 225.010.051 

Hurda 146.018 329.672 312.376 409.304 1.282.881 

TOPLAM 477.029.659 549.355.272 497.335.554 512.696.534 727.300.698 

Kaynak: TÜİK – Kurşun-Çinko İthalat-İhracat Verileri 2013-2017 

2.2.9. Manganez 

2.2.9.1. Tanım ve Kapsam 

Manganez; demir, alüminyum ve bakırdan sonra, en fazla tüketilen dördüncü metaldir. Son 5 

yıldaki verilere göre, yılda yaklaşık 20 milyon ton mertebesinde metal üretilip tüketilmektedir. Dünyada 

üretilen manganez cevherlerinin çoğunluğu metal sanayiinde tüketilir. Metal sanayiinden sonra 

manganezin ikinci büyük tüketim alanı, manganez dioksit şeklinde kullanıldığı kuru pil yapımıdır.  Bu 

iki alan dışında, az miktarda tuğla/seramik ve boyalarda renklendirici madde, gübre, hayvan yemi, yakıt 

katkıları, su arıtıcılar ve potasyum permanganat imalinde de kullanılır. Manganez metal sanayiinde 

çeliğe katılan demir-manganez alaşımlarının elde edilmesinde kullanılır. Demir-dışı alaşımların 

üretiminde ise daha az miktarda manganez metali halinde kullanılır. Bu alaşımlarının en önemlileri, 

alüminyum esaslı alaşım (alüminyum-manganez alaşımı) ile manganezli tunç denilen bakır-çinko-

kalay-manganez alaşımıdır. Alüminyum-manganez alaşımı başlıca gıda ambalajında; manganezli tunç 

ise, deniz suyunun paslandırma ve çürütme etkilerine karşı çok dayanıklı olduğundan gemi 

pervanelerinin yapımında kullanılır. 

Mangan, demir-çelik sanayiinde iki amaçla kullanılır: 

* Oksijen giderme ve kükürt tutucu olarak,

* Çeliğin özelliklerini geliştirmek için katkı maddesi olarak ya da manganezli alaşım çelikleri yapımı

Çelik üretiminde kullanılan ham demirde bulunan oksijen ve kükürt, çelik için istenmeyen 

maddelerdir. Çünkü oksijen gazı ürünün gözenekli yapıda olmasına yol açar. Az miktarda manganez 

katıldığında, çelik içinde çözünmüş halde bulunan oksijenle birleşir ve gözenek oluşmasını önler. Aynı 

şekilde demir içindeki kükürt düşük ergime noktalı sülfat oluşturur. Bu da çeliğin sıcakken kırılgan 

olmasına ve “sıcak çekme“ diye bilinen yüzey çatlamalarına neden olur. Çeliğe yeterli manganez 

katıldığında kükürtle birleşerek bunu önler. Bugün demir-çelik sanayiinde tüketilen manganezin üçte 

biri bu amaçla kullanılır. Daha büyük oranlarda katıldığında ise, manganez çeliğin dayanım ve kopma 
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direncini arttırır. Manganlı çelikler denen bu özel çelikler, ağır iş makinelerinin çeşitli parçalarının 

(örneğin kepçelerin bıçak ve tırnakları), demiryolu ray ve makaslarının yapımında kullanılır. Demir 

çelik sanayiinde tüketilen manganezin üçte ikisi manganezli alaşım çelikleri yapımında 

kullanılmaktadır. Ana kullanım yerlerinde manganezin yerini alabilecek bir malzeme henüz 

bulunamamıştır. Birincil kaynakların (manganez cevherlerinin) bolluğu nedeniyle hurdadan manganez 

kazanımı önemsizdir. Sadece demir dışı metal hurdaları ve yüksek oranda Mn içeren çelik cüruflarından 

bir miktar manganez kazanılır. Kuru pillerde kullanılan manganez de bir ölçüde yeniden kazanılır. 

2.2.9.2. Dünya’da Manganez 

Doğada bileşiminde manganez bulunan 300’den fazla mineral bulunmakla birlikte, manganez 

elde etmek için 12 mineralin doğal zenginleşmelerinden yararlanılır. Bunlardan en önemlileri; 

Psilomelan (BaMn9O18 2H2O), Kriptomelan, Pirolüsit (MnO2) ve Vad denilen bir manganlı 

topraklardır. Bunlar dışında mangan cevherleri Manganit (Mn2O3 H2O), Braunit (3Mn2O3MnSiO3), 

Rodokrozit (MnCO3), Hausmanit (MnMn2O4) gibi minerallerdir.  

Manganez yerkabuğunda en bol 12. elementtir. Bununla birlikte manganezin maden yatağı 

oluşturma yeteneği zayıftır. Dünya manganez cevher rezervleri, düşük tenörlü cevherler dâhil, 3 milyar 

630 milyon ton tahmin edilmektedir. Fakat sadece yüksek tenörlü cevherler göz önüne alındığında, 

cevher rezervleri 690 milyon tondur. G.Afrika (200 milyon ton), Ukrayna (140 milyon ton), Brezilya 

(116 milyon ton), Avustralya (91 milyon ton), Hindistan (52 milyon ton), Çin (43 milyon ton) en fazla 

rezerve sahip ülkelerdir. 

Manganez yatakları genellikle, kimyasal çökel, kalıntı ve hidrotermal yataklar diye üç ana sınıfa 

ayrılır: Dünya manganez rezervlerinin çoğu kimyasal çökel ve kalıntı (lateritik) mangan yataklarına 

aittir. Dünya cevher üretimi de esas olarak bu tür yataklardan yapılır. Hidrotermal yatakların gerek 

rezervler, gerekse üretim içindeki payı önemsizdir. Bunların dışında gelecekte önemli manganez 

kaynakları arasına girebilecek deniz dibi manganez yumrularını belirtmek gerekir. %25 Mn ve %1 

düzeyinde nikel ve bakır içeren deniz dibi manganez yumrularının (nodüllerinin), metal manganez 

eşdeğeri olarak 350 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. 

Çelik üretimi sırasında manganez, ürüne üç biçimde katılır: Ferromanganez, Spiegel ve 

Silikomanganez. Bunların üçü de demir ve manganez alaşımıdır. Her üçü de manganez içeren 

cevherlerin, demir üretiminde kullanılan yüksek fırınlara benzeyen fırınlarda veya elektrik ark 

ocaklarında  izabe edilmesiyle elde edilir. Genellikle 1 ton ferromangan elde etmek için 3 ton manganez 

cevheri gerekmektedir.Çelik üretiminde 1 ton çelik için çelik cinslerine göre 5 -10 kg civarında 

ferromangan veya silikomangan tüketilmektedir. Manganez cevher üretimi çelik üretimine paralel 

olarak geçen yüzyılın başından beri sürekli artış göstermiştir. 1900’lerin başında dünyada üretilen 

manganez cevheri yılda 1 milyon ton dolayında iken, 1950’lerde yılda 5 milyon tona, günümüzde ise, 

yılda 16 milyon ton düzeyine çıkmıştır. Ana üretici ülkeler ve dünya üretimindeki payları, G. Afrika 

(4,7 milyon ton), Çin (3 milyon ton), Avustralya (2,5 milyon ton)  Gabon (2 milyon ton), Brezilya (1,1 

milyon ton), Hindistan (1,0 milyon ton),Ukrayna (0,4 milyon ton)dur. Üretilen cevherlerden yüksek 

karbonlu ferromangan, orta-düşük karbonlu ferromangan, silikomanganez ve elektrolitik manganez 

elde edilmektedir. 

Dünya manganez talebi, doğrudan metalurji sanayiinin ihtiyacına bağlıdır. Metalurji dışı 

kullanımlardan, elektrikli otolar için yeni geliştirilmekte olan lityumlu batarya teknolojisinin manganez 

talebi, manganez genel talebi üzerinde önemli bir etki yapabilecek ölçüdedir. Dünyada ticareti yapılan 

cevher ve konsantrelerde en az %30 Mn içeriği istenmektedir. 
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2.2.9.3. Türkiye’de Manganez 

Türkiye’de 900’den fazla manganez oluşumu bilinmektedir. Ancak bunların çoğu 

işletilemeyecek kadar küçük zuhurlardır. MTA kayıtlarına göre  Türkiye manganez rezervi, %20 Mn 

tenörlerinde metal içeriği olarak 1,5 milyon ton kadardır. Türkiye’deki manganez yatakları, başlıca dört 

bölgede toplanmakta ve bunlar farklı özellikler göstermektedir: 

1. Batı Toroslar bölgesi, 

2. Trakya bölgesi, 

3. Doğu Karadeniz bölgesi, 

4. İzmir-Ankara ve Güney Doğu Anadolu ofiyolit kuşağı 

2.2.10. Nikel 

2.2.10.1. Tanım ve Kapsam 

Nikel sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özellikler sayesinde kullanım alanı hızla genişleyen, 

teknolojik gelişmelerin de katkısıyla üretim ve tüketimi zaman içinde büyük artış gösteren bir metaldir. 

Mevcut veriler 21. yüzyılda nikelin daha da fazla aranan bir metal haline geleceğine işaret etmektedir. 

Geçen yüzyıl boyunca nikelin en önemli tüketicisi sanayileşmiş batılı ülkeler iken, bilhassa 1990’ların 

ortalarından itibaren güçlü biçimde sanayileşen ve ekonomisi kararlı biçimde gelişen Çin, hem en 

önemli üretici, hem de tüketicilerden biri haline gelmiştir. Meta Nikel Kobalt Madencilik Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. Türkiye’de nikel üretimi ve ihracatı konusunda en büyük yatırımcıdır. 2013 yılında 

yatırımı yapılan Gördes Nikel Kobalt Tesisi’nde 2016 yılından itibaren nikel cevheri “Yüksek Basınç 

Altında Asit ile Çözündürme yöntemi kullanarak işlenmiş ve üretilen Karışık Hidroksit Çökeltisinin 

tamamı yurt dışına ihraç edilmiştir. 

Yerkabuğunun %0,008 kadarını oluşturan nikel, çekirdeğin derin kısımlarında demir, oksijen, 

silis ve magnezyumdan sonra en bol bulunan beşinci elementtir. Nikel doğada oksitler, sülfitler ve 

silikatlar halinde bulunur. Belli başlı nikel mineralleri arasında pentlandit ((Ni, Fe)9S8), nikelin (NiAs), 

kloantit (NiAs2-3), milerit (NiS), anaberjit ((Ni)3(AsO4)2.8H2O) ve garniyerit (Ni, Mg)3Si2O5(OH)4 

bulunmaktadır. Genel olarak nikel, tüm dünyada iki tip cevher yatağından üretilmektedir. Bunlardan 

biri lateritlerdir. Dünyada bilinen nikel cevheri yataklarının %60-%70 civarındaki kısmı lateritik tip 

olup üretiminin %43’ü bu tür cevher yataklarından yapılmaktadır. Jeolojik dönemler boyunca tropik 

ve/veya subtropik iklim koşulları altında, aşırı yağış ve sıcaklık değişimlerine maruz kalan mağmatik 

kökenli kayaçların doğal ayrışmasını tanımlayan bir jeolojik sürecin neticesinde ortaya çıkan kayaçlar 

“Lateritik kayaçlar” olarak tanımlanır. Lateritleşme, madencilik teknolojisi açısından irdelendiğinde, 

yerinde doğal bir özütleme (liç) sürecidir. İçeriklerinde genelde, %0,1-0,3 nikel ve kobalt türü metaller 

bulunan ultramafik kökenli ana kayaların atmosferik ve hidrosferik olaylarla ayrışması sonucu 

lateritleşmesiyle, %1-3 tenörlü “lateritik nikel cevher yatakları” oluşur. Bunlar;  

• Görece düşük demir içerikli (Saprolitik, %1,5-2,5 nikel tenörlü) yataklar,  

• Yüksek demir içerikli (Limonitik, %1-2 nikel tenörlü) yataklar ve  

• Limonitik ve saprolitik lateritler arasında geçiş zonunu oluşturan nontronitik yataklardır.  

Lateritik yataklarda, nikelin yanı sıra kobalt da %0,1’den düşük konsantrasyonlarda bulunur. Ana 

cevher mineralleri nikel içeren (nikeliferus) limonit [(Fe,Ni)O(OH) ve bir magnezyum ve demirli nikel 

silikat olan garniyerittir ((Ni,Mg)3Si2O5(OH)4). Diğeri de magmatik sülfit yataklarıdır. Bu tip 

yataklanmalar, ultra bazik ve bazik magmatik kayaçların içlerinde gelişir. Bunlarda esas cevher 

minerali pentlandittir. Nikel sülfitler çoğunlukla ultramafik olarak adlandırılan demir ve magnezyumca 
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zengin kayaçlarla ilişkilidir. Ayrıca, bakır ve platin grubu minerallere de sıklıkla rastlanır. Nispeten 

yüksek tenörlerine karşın, küçük rezervleri olan ve daha az önem atfedilen hidrotermal yataklar ise 

üçüncü tip olarak verilebilir. Ultramafik kayaçları kesen genç plütonik ve volkanik kayaçlar içinde 

meydana gelir. Hidrotermal çözeltilerin ultramafik kayaçlardan çözdükleri nikelin kırık ve çatlaklar 

boyunca yeniden çökelmeleri sonucu bu tip yataklar oluşurlar. 

1889 senesinde nikel, çelik endüstrisinde kullanılmaya başlanıp paslanmaz çelik üretimine 

geçilmesi ile birlikte nikel kaplama ve döküm sektörleri için en önemli metallerinden biri haline 

gelmiştir. Oksitlenme direnci göstermesinden dolayı günümüzde alaşımların üretiminde de (özellikle 

süper alaşımlar) yaygın olarak kullanılan nikelin katma değeri her geçen gün daha da yükselmektedir. 

Gelecekte araçlar, evler ve şehirler daha fazla yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları kullanmaya 

başlayacak ve en önemli konulardan birisi enerjinin depolanması olacaktır. Elektrikli otomobillerle 

birlikte her geçen gün daha fazla ön plana çıkan nikel ve kobalt, pil teknolojisinin gelişimindeki en 

önemli unsurlardan biridir. Nikelin başlıca kullanım alanları aşağıda verilmiştir. 

• Bilgisayarlar ve cep telefonları

• Uçak yapım malzemeleri

• Elektrikli araç bataryaları

• Rüzgâr türbinleri

• Elektronik eşya pilleri

• Elektronik endüstrisi

• Sağlık ekipmanları, hayvancılık ekipmanları, yiyecek endüstrisi, mutfak gereçleri ve inşaat sektörü

• Gözlük çerçevesi ve stentleri

2.2.10.2. Dünya’da Nikel 

Tüm dünyada, tenörü %1 veya daha yüksek olan kaynakların en az 130 milyon ton kadar nikel 

içerdiği ifade edilmektedir. Bunun yaklaşık %60’ı lateritlerde ve %40’ı da sülfitli yataklarda yer 

almaktadır. Ayrıca, manganez tabakalarındaki ve nodüllerdeki derin deniz nikel kaynakları, özellikle 

Pasifik Okyanusu’nda olmak üzere, okyanus tabanında geniş alanlar kaplamaktadır. 

Geleneksel maden bölgelerinde yeni sülfitli yatakların bulunmasındaki uzun dönemli azalma, 

maden şirketlerinin, aramaları Arap Yarımadası, merkezi doğu Afrika ve Güney Kutbu gibi daha fazla 

ilgi duyulan alanlara kaydırmasına neden olmaktadır. Ayrıca 2007’de, Kanada’da, Ontario’nun kuzey-

batısındaki James Bay ovalarında, umut vadeden yüksek tenörlü sülfür kaynakları bulunmuştur. Doğal 

demir-nikel alaşımı olan, pentlandite kıyasla daha kolay zenginleştirilebilen ve Kanada’nın diğer 

bölgelerinde bulunan avaruit (Ni2Fe – Ni3Fe) yataklarının geliştirilmesi durumunda, uzun vadedeki 

Nikel konsantresi açığının giderilmesine katkı yapacağı öne sürülmektedir. Genellikle %1-3 civarında 

nikel içeren sülfitli yatakların büyük rezervli olanları Kanada, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, 

Finlandiya ve Avustralya’da bulunurken, daha düşük nikel içerikli lateritik yatakların Küba, Yeni 

Kaledonya, Endonezya, Filipinler, Avustralya, Madagaskar, Papua Yeni Gine ve Brezilya’da olduğu 

görülmektedir (Tablo 55). Dünyanın çeşitli noktalarına dağılmış birçok ülkenin üretici olarak 

tanımlanması mümkündür, ama üretim, büyük oranda Rusya, Kanada, Avustralya ve Güney Amerika 

olmak üzere dört bölgeden gerçekleştirilmektedir. Tablo 55 incelendiğinde, öteden beri belli başlı 

üreticiler olan Kanada, Yeni Kaledonya, Avustralya, Çin ve Rusya’nın yanı sıra, Brezilya, Endonezya, 

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Küba’nın azımsanmayacak rezervlerinin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Dolayısıyla, bu ülkelerin, yakın gelecekte üretimlerini giderek arttıracaklarını dile getirmek yanlış 

olmayacaktır. Ayrıca, 10 yıl öncesine kadar nikel rezervine sahip ülkeler arasında yer almayan 

Madagaskar’ın da ortaya konan son rezerv verileriyle, önemli üreticilerden birine dönüşeceği 
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söylenebilir. Nikel üretiminde şirketler mercek altına alındığında, madencilikte ve neredeyse her 

sektörde gözlenen, sınırlı sayıdaki üretici hâkimiyeti, nikel üretiminde de açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Dünyada 5 şirketin tüm nikel üretiminin %48,6’sını, 10 şirketin ise %61 kadarını ürettiği 

görülmektedir (Şekil 38) (https://www.thebalance.com/the-10-biggest-nickel-producers-2013-

2339731). Bütün bunların ötesinde, birleşmeler ve satın almalarla birlikte bu durum daha da 

pekişmektedir. Özellikle 2000’lerin başlarından itibaren, en büyük üretici Norilsk’in dışında kalanlarda, 

bu açıdan yoğun bir süreç yaşanmıştır. BHP Billiton, 2005’de, WMC Resources’ı bünyesine katmış, 

Falconbridge ve Noranda aynı yıl birleşmiştir. Xstrata, 2006’da Falconbridge’i, 2007’de VALE de 

Inco’yu almıştır. 

İhtiyaca, artan nüfusa ve yeni kullanım-tüketim alanlarına bağlı olarak büyüyen talep dolayısıyla, 

genel olarak, birçok hammaddenin tüketimi giderek artmaktadır. Tabiatıyla, çağın önemli metallerinden 

biri olan nikel için de aynı durum geçerliliğini korumaktadır. Bunun ötesinde, yıllık tüketimdeki artış 

oranları, diğer baz metallere kıyasla yüksektir. 

Büyük tüketiciler, Çin, Japonya, ABD, Almanya ve Güney Kore gibi sanayileşmiş ülkelerdir. 

Nikel talepleri 100.000 ton ya da daha fazla olan bu ülkeler arasında Çin, aynı zamanda önemli 

üreticilerden biridir. Henüz en büyük üretici olmasa da, üretim miktarını istikrarlı ve hızlı biçimde 

arttırmaktadır. Japonya, ABD, Almanya ve Güney Kore ise, kendi rezervleri ya çok sınırlı ya da hiç 

olmayan ülkelerdir ve başlıca ithalatçılardır. 

Tablo 55: Rezerv Verilerinin Yıllara Göre Değişimi 

 Yıllara Göre Rezerv (ton) 

ÜLKE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ABD     160.000 160.000 160.000 160.000 

Avustralya 24.000.000 20.000.000 18.000.000 19.000.000 19.000.000 19.000.000 

Botsvana 490.000 490.000         

Brezilya 8.700.000 7.500.000 8.400.000 9.100.000 10.000.000 10.000.000 

Kanada 3.300.000 3.300.000 3.300.000 2.900.000 2.900.000 2.900.000 

Çin 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.500.000 

Kolombiya 720.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 

Küba 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 

Guatemala 1.000.000 970.000 970.000 930.000 1.800.000 1.800.000 

Endonezya 3.900.000 3.900.000 3.900.000 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

Madagaskar 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Yeni Kaledonya 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 8.400.000 6.700.000 

Filipinler 1.100.000 1.100.000 1.100.000 3.100.000 3.100.000 4.800.000 

Rusya 6.000.000 6.100.000 6.100.000 7.900.000 7.900.000 7.600.000 

Güney Afrika 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 

Diğer Ülkeler 4.600.000 4.600.000 5.100.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 

Dünya Toplam 

(yuvarlanmış) 

80.000.000 75.000.000 74.000.000 81.000.000 79.000.000 78.000.000 

  

https://www.thebalance.com/the-10-biggest-nickel-producers-2013-2339731
https://www.thebalance.com/the-10-biggest-nickel-producers-2013-2339731
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Şekil 38: Global Nikel Tüketimi ve Paslanmaz Çelik Üretimi 

Yükseliş eğiliminde esas belirleyici, hemen her alandaki tüketimi büyümekte olan Çin iken, 

küresel ekonomik kriz nedeniyle, 2007’de 1,323 milyon tona çıkan sonraki yıl 1,28 milyon tona 

gerileyen tüketim, genel artış oranını aşağıya çekmiş görünmektedir. Ancak en büyük tüketici 

konumundaki Çin öylesine güçlü bir etki yaratmaktadır ki, yalnızca bu ülkenin talebi dahi “artış eğilimi 

sergilenmesi için yeterli” izlenimi bırakmaktadır. Royal Nickel Corporation (RNC) tarafından, Şubat 

2012’de yayımlanan verilere göre, Çin’in nikel tüketimi 2000’de 63.000 ton iken, 2005’de 183.000 tona 

ve 2011’de de 702.000 tona çıkmış görünmektedir. Başlangıç yılı 2000 alındığında, 2010’a kadar 

ortalama %25 olan artış, 2004 ile 2007 arasında %30’u yakalamış, krizin tüm dünyayı sardığı 2007 – 

2010 arasında ancak %19’a inerken, 2009 – 2011 döneminde, yılda 100.000 tonun üzerinde artış ortaya 

koymuştur (RNC, 2012). 

2.2.10.3. Türkiye’de Nikel 

Bilinen rezervlere bakıldığında, en dikkat çekici olanlar Manisa-Turgutlu-Çaldağ, 

Manisa¬Gördes ve Eskişehir – Mihalıççık - Yunusemre bölgelerindeki lateritik yataklardır. 

MTA tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla, Anadolu’nun farklı noktalarında hem lateritik, 

hem de sülfitli tip nikel cevherleşmelerinin varlığı saptanmıştır. Bulunan rezervlerin en önemlisi ise, 

1940’lardan itibaren bir demir yatağı olarak bilinen, ama 1977’de nikel için prospeksiyon çalışmalarına 

geçilen Manisa-Turgutlu-Çaldağ’da yer almaktadır. Çaldağ dışındaki lateritik yataklar; Manisa-Gördes, 

Uşak-Banaz, Bolu-Mudurnu-Akçaalan, Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre’de ve Uşak-Banaz¬Murat 

Dağı’nda bulunmaktadır. Bitlis-Pancarlı, Bursa-Orhaneli-Yapköydere, Sivas-Divriği-Güneş ve Hatay-

Payas-Dörtyol ise sülfitli yataklardır. MTA kaynaklarına göre Türkiye toplam nikel rezervi 40 milyon 

tondur ve 33 milyonu Manisa Çaldağ’da bulunmaktadır.  Toplam nikel metali ise 400 bin ton kadardır 

ve Dünya nikel rezervlerinin binde 6’sına denk gelmektedir.  

Nikelin, 2000’li yılların başından itibaren gösterdiği arz-talep ve fiyat eğilimi ile birlikte, 

bilhassa, özel sektör kuruluşlarının ortaya koyduğu arama, rezerv geliştirme ve üretim-zenginleştirme 

çabaları, yakın gelecekte, nikel üretiminde ciddi artış yaşanacağına işaret etmektedir. Meta Nikel Kobalt 

A.Ş Gördes işletmesine ait ruhsatlı lateritik nikel cevheri sahalarında yapılan araştırmalar sonucunda

en verimli hidrometalurjik kazanım yönteminin son teknoloji uygulaması olan “Yüksek Basınç Altında
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Asit ile Çözündürme (High Pressure Acid Leach (HPAL)) olduğuna karar verilmiş ve tüm yatırımlar 

bu hidrometalurjik proses üzerine yapılmıştır. Bu tesis Dünya'daki sayılı tesislerdendir. 

Türkiye’de nikel en çok demir-çelik sanayi tarafından tüketilmektedir. Yurtiçi nikel tüketiminde 

mond-katot nikel önemli yer tutmaktadır. Bu ürünün Türkiye'de tüketildiği en önemli alan kaplama 

sanayii ve az miktarda alaşımlı çelik dökümüdür. Bilya şeklinde pelet nikel döküm sanayiinde 

kullanılmaktadır. Yıllık nikel ithalatı yaklaşık 1500 – 2000 ton aralığındadır. 

2.2.11. Metal Madenciliğine İlişkin Mevcut Durum, Görüş ve Öneriler 

Türkiye’nin metal madenciliğinde cevher ve konsantre üreten ülke olmaktan çıkıp, metal üreten 

katma değeri daha düşük ürünler yerine daha yüksek ürünler üreten ülke konumuna gelmesi için metal 

madenciliğinin stratejik ve kritik yatırımlar kapsamına alınıp desteklenmesi gerekmektedir. 

Türkiye demir-çelikte yılda yaklaşık 4-5 milyar dolar, metal ve kıymetli metallerde fiyatlara bağlı 

olarak yılda 7-10 milyar $ olmak üzere net 11-15 milyar dolar net cari açık vermektedir. 

Ülkelerin kişi başına düşen milli gelirleri ve sanayileşme düzeyi arttıkça kişi başına düşen metal 

tüketimleri de artmaktadır (Şekil 39). Türkiye’nin sanayileşmesi, gelişmesi, daha fazla metal ve enerji 

tüketimini gerektirecektir. İhtiyaç duyacağımız enerji ve metalleri ya ithal edilecek ya da kendi 

potansiyelimizden karşılanacaktır.  

Metal tüketiminde dışa bağımlılığımızı azaltmaya dönük projeler ve kararlar zamanında devreye 

sokulamazsa, kişi başına milli gelirimizi 15-20 bin dolar seviyesine çıkaracak sanayi yatırımlarının 

ihtiyaç duyacağı metal ve kıymetli metaller ithalat yolu ile karşılanmak zorunda kalınacaktır. Bu 

durumda halen 7-10 milyar dolar /yıl olan metal ve kıymetli metallerdeki cari açığımız katlanarak 

artacaktır. 

Türkiye’nin kendi otomobilini, savunma sanayi ürünlerini, beyaz eşya, elektronik araç 

gereçlerini, kentsel dönüşümünü yapabilmesi için, madenciliğini ve madenciliğe dayalı sanayi 

yatırımlarını uluslararası standartlara göre yapabilen bir yapıya kavuşturması gerekmektedir.  

Türkiye’yi metal madenciliğinde cevher veya konsantre ihraç edip metal ve metallerden yapılan 

ara mal ithalatçısı bir ülke konumundan çıkarmanın yolu; kurulacak entegre tesisleri sürekli besleyecek 

bir maden endüstrisinin yaratılmasına ve bu yatırımların rekabet edebilir konumlarını sağlayacak teşvik 

mekanizmalarına bağlıdır. 

Şekil 39: Metal Tüketimi ve Kişi Başına Düşen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İlişkisi 
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Bu kapsamda, ülkemiz sanayisinin metal ihtiyacının ithalat yoluyla karşılanması şekliyle değil, 

üretilen metal konsantrelerin yarı mamul ve mamul olarak üretilmesine dönük izabe tesis yatırımlarının 

yapılması önerilmektedir. Bu kapsamda yılda 100.000 ton kapasiteli bir bakır izabe tesisinin kurulması 

ve hiç olmayan kurşun-çinko tesislerinin kurulmasının cari açığın düşürülmesine önemli etkisi 

olacaktır. 

Türkiye yılda yaklaşık 550 - 600 bin ton paslanmaz çelik ithal edip bir kısmını işledikten sonra 

ihraç etmekte ve sonuçta 350 - 400 bin ton net paslanmaz çelik tüketmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu 

miktar giderek artacaktır.  Türkiye bir krom ülkesidir. Dünyada üretilen kromun %90’ı ferrokrom 

üretiminde, ferrokromun da %90’ı paslanmaz çelik üretiminde kullanılmaktadır. Türkiye paslanmaz 

çelik ihtiyacı için stratejisini dünyadaki hali hazır durumu gözeterek değil, 2030 yılına dönük 

sanayileşme senaryosuna göre belirlemelidir. Böylesine önemli entegre yatırımların 

gerçekleştirilebilmesi için arazi temini, ucuz enerji ve vergi kolaylıkları sağlanması gerekmektedir. 

Unutmayalım ki dün Avrupa’nın, Amerika’nın, Japonya’nın ve Çin’in gerçekleştirdiği 

sanayileşme hamlesini yakın gelecekte Hindistan ve Türkiye gerçekleştirecektir. Çin’in günümüzdeki 

dünyada üretilen her türlü madenin hem alıcısı hem de satıcısı olma rolünü yakında Hindistan 

üstlenecektir. Bu nedenle madencilik yatırımlarına ilişkin vizyonumuz kısa vadeli değil uzun vadeli 

olmalıdır. 

2.3. Türkiye’de Endüstriyel Hammaddeler Madenciliği 

2.3.1. Tanım ve Kapsam 

Günümüzde gelişmişliğin göstergeleri olarak nitelendirilen enerji ve tarım ürünleri üretimindeki 

devamlılık büyük ölçüde madencilik ürünleri ile sağlanmaktadır. Tarımın ana girdisi olan gübre 

üretiminde kullanılan hammaddelerin %90’ı madencilik faaliyetleri sonucunda elde edilmektedir. 

Seramik, metalurji, cam, refrakter sanayileri ve inşaat sektörü başta olmak üzere; dolgu maddeleri, 

doğal boyalar, süzücüler, aşındırıcılar, değerli taşlar, sondaj çamurları, gübre, elektronik ve kimya 

endüstrilerinin en önemli girdisi madenlerdir. 

Son dönemde Dünyada endüstriyel hammadde sektöründe hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde de endüstriyel hammaddelerin, metalik madenlere nazaran fiyat artışı çok düşük olmasına 

karşın katma değeri yüksek olmuştur. Sanayileşme ve ulusal kalkınma açısından ihmal edilmeyecek bir 

öneme sahip olan endüstriyel hammadde sektörünün ekonomiye katkısının en sağlıklı göstergesi 

sektörün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) içindeki payıdır. Bu pay imalat sanayiine girdi olarak 

devredildiğinde GSYH içindeki pay daha da artmaktadır.  

Endüstriyel Hammaddeler içinde; killer, kuvars, kuvarsit, kuvars kumu, çakıl, kireçtaşı, talk, 

vermikülit, zeolit, sepiolit, diyatomit, grafit, manyezit, perlit, pomza, feldispat, mika, wolastonit, barit, 

florit, bor, sodyum sülfat incelenecektir. 

2.3.2. Türkiye’de Endüstriyel Hammaddeler Madenciliğinin Durumu 

Ülkemiz endüstriyel hammadde açısından kendine yeterli kaynaklara sahiptir (Tablo 56). Bor, 

feldispat, manyezit, barit, kaolin, bentonit, alçıtaşı, kireçtaşı, tuz, perlit, kuvars kaynakları endüstriyel 

hammaddeler arasında öne çıkmaktadır. Bunların yanı sıra bazı endüstriyel hammaddeler ise ithalat 

yoluyla karşılanmaktadır. Bunlar arasında fosfatlar, kaolin ve kaolinli killer, manyezit, kükürt ve grafit 

ithalatta önemli yer tutmaktadır.  
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2.3.3. Üretim Miktarları ve Değerleri 

Endüstriyel minerallerde dünya rezervlerinin %2,5’i, dünya bor mineralleri rezervlerinin %73'ü, 

bentonit rezervlerinin %20' si ve perlit rezervlerinin de yarısından çoğu ülkemizde yer almaktadır. Bu 

kaynaklardan elde edilen madenler sanayi sektöründe hammadde olarak kullanılmakta, üretim fazlası 

ihraç edilmektedir. Dünyada 791 milyon tonluk endüstriyel mineral üretilmekte; bunun 42,3 milyon 

tonu ülkemizde üretilmekte olup %5,3’lük bir pay ile ülkemiz dünyada 3. sırada yer almaktadır. Bu 

üretimi değer olarak incelediğimizde %4’lük bir payla 8. sırada yer almaktadır. 

Türkiye endüstriyel hammadde üretiminde; 2016 yılı miktarlarına göre üretimin en fazla olduğu 

madenler; kalsit, feldispat , alçıtaşı, kuvars kumu, pomza ve bor olmuştur. Bu üretim verileri, işletme 

ruhsatlı sahalardan ruhsat sahiplerince Maden İşleri Genel Müdürlüğü’ne beyan edilen üretim 

miktarlarına göre düzenlenmiştir. Türkiye’nin coğrafi konumu ve üç tarafının denizlerle çevrili olması, 

üretilen ürünlerin dünya pazarlarına ucuz ve kolaylıkla ulaştırılması açısından önemli avantajlar 

sağlamaktadır. Ancak Orta ve Doğu Anadolu Bölgesi madencileri bu avantajdan yeteri kadar 

yararlanamamaktadır. Günümüzde sektörün yatırım açısından çekiciliğinin giderek azalması sonucu, 

başta mermer alanında olmak üzere, sektöre yeni yatırımcı ve sermaye girişinde artış 

gözlenmemektedir. Özellikle Çin ekonomisindeki gelişme, beraberinde dünya hammadde talebi ve 

madencilik ürünlerinin fiyatlarındaki artış eğiliminin devam etmesi, madencilik sektöründe sermaye 

birikiminin artmasına ve daha güçlü firmaların ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Ancak 2008 

ekonomik krizi bu olumlu beklentileri sekteye uğratmıştır. 2012’den sonra talep doğrultusunda 

üretimler ayırt edilir şekilde azalmış olup 2016 yılında çok az artmış, değer bakımından ise fiyatlar 

aşağıda kalmıştır. Tablo 57’de görüleceği üzere talep doğrultusunda bazı hammaddelerin üretimi artmış 

bazılarının ise düşmüştür. 
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Tablo 56: Türkiye Endüstriyel Hammadde Rezervleri 

MADEN 

CİNSİ 

REZERV (Gör+Muh) 

(Ton) 
AÇIKLAMALAR 

Asbest 29.646.379 Değişik lif boylarında, lif yüzdesi %4 ' un üzerinde 

Barit 34.222.792 %71-99 BaSO4 içerikli

Bentonit 241.519.504 Sondaj+Döküm+Ağartma 

Bor 3.269.398.870 Jeolojik Rezerv (%24.4-35B2O3 içeriği 948.711.950

ton)Diatomit 44.001.040 İyi kalite

Disten 3.840.000 %21-52 Al2O3

Dolomit 19.817.124.196 %15 MgO ve üzeri 

Feldispat 428.981.991 Albit ve Ortoklaz 

Fosfat 70.500.000 %19 P2O5

Fluorit 2.530.694 %40-80 CaF2 İçeriği

Grafit 86.736 %2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir 

Kaya Tuzu 5.700.000.000 %88,5 üzeri NaCl ( 200 000 000 tonu göl rezervi) 

Kil (Ser+Ref) 420.647.806 Seramik+Refrakter 

Kuvars 423.737.846 %78- 98 SiO2 

Kuvars Kumu 1.884.208.585 %90 Üzerinde SiO2

Kuvarsit 7.673.726.934 %90 Üzerinde SiO2

Kükürt 625.700 %32 S içeriği 

Lületaşı 1.483.670 (sandık) İyi, orta kalite karışık 

Manganez 3.200.000 %34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 ) 

Manyezit 106.673.833 %41-48 MgO içeriği 

Perlit 5.688.021.716 Değişik genleşme oranlarında 

Pomza 1.397.786.725 m3 İyi Kalite 

Profillit 6.644.000 Seramik+refrakter+ çimento 

Sepiolit 13.535.374 %50 üzeri Sepiolit 

Sodyum 

Sülfat

11.050.467 %81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu rezervi)

Stronsiyum 347.101 %72 Üzeri SrSO4 içerikli

Talk 427.574 İyi kalite 

Toryum 380.000 %0.24 ThO2 

Trona 836.283.891 %56 ve üzeri Trona 

Zeolit 344.217.073 Klinopitilolit+ Höylandit 

Zımpara 3.607.564 İyi kalite 

Kaynak: MTA, 2017 
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Tablo 57: 2011-2016 Yılları Endüstriyel Hammaddeler Üretimi 

Sıra 

No 
Maden Adı 

ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ÜRETİMİ (ton) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Alçıtaşı 5.723.439 8.248.446 9.790.097 9.051.158 8.638.715 10.124.221 

2 Alünit (Şap) 0 0 13.568 0 0 0 

3 Barit 250.786 1.677.221 736.316 203.984 655.943 321.239 

4 Bentonit 490.458 1.032.325 731.936 1.098.817 3.134.911 1.744.912 

5 Bor 6.348.487 4.220.291 4.065.655 7.309.708 5.071.896 4.814.553 

6 Civa 0 0 0 0 0 0 

7 Çört 150.000 140.294 46.562 11 288.023 211.073 

8 Dikit 0 0 0 0 0 0 

9 Diyatomit 45.187 86.403 84.571 61.884 86.656 61.722 

10 Feldispat 7.076.068 9.479.699 13.764.126 7.960.844 10.422.766 9.475.319 

11 Fluorit 4.524 5.197 3.874 4.271 6.238 10.339 

12 Fosfat 0 0 510.080 604.000 713.230 772.500 

13 Grafit 5.250 31.500 28.740 3.850 0 0 

14 İllit 17.265 4.824 800 16.200 44.000 12.110 

15 Kalsedon 896 2.287 2.249 1.689 1.154 0 

16 Kalsit 10.084.119 9.248.471 9.727.092 11.054.222 10.071.769 8.410.582 

17 Kaolen 1.229.352 988.081 1.168.441 2.032.103 1.887.302 1.283.260 

18 Kuvars 471.201 931.310 870.166 973.240 929.594 832.972 

19 Kuvars Kumu 7.020.622 7.085.380 7.969.392 10.258.912 12.013.933 10.471.915 

20 Silis Kumu 124.834 37.875 170.778 72.491 85.870 53.515 

21 Kuvarsit 3.896.477 2.499.094 3.087.670 2.521.107 2.839.449 2.674.768 

22 Diğer Killer* 3.672.837 3.628.601 3.055.857 4.600.107 7.130.271 3.677.258 

23 Kükürt 3.820 5.889 8.069 0 823 0 

24 Leonardit 0 0 5.737 2.996 1.780 1.500 

25 Manyezit + 

Hidromanyezit 

2.588.276 2.475.828 2.597.465 2.377.157 3.335.258 3.258.445 

26 Mika 277 1.253 276 1.240 637 3.321 

27 Montmorillonit 630.306 655.974 315.880 330.329 379.102 971.318 

28 Nef. Siyenit 1.500 4.000 404 2.241 0 1.432 

29 Obsidyen 300 1.230 3.240 400 0 0 

30 Olivin +Dünit 221.079 244.753 126.990 244.138 184.623 304.279 

31 Perlit 702.673 887.600 1.075.949 897.125 843.242 1.066.251 

32 Pomza 5.765.583 12.281.626 8.644.716 6.966.987 5.660.190 5.637.494 

33 Radyolarit 58.774 43.045 17.895 24.046 32.786 16.800 

34 Rutil (Tüvenan) 241 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

35 Sepiyolit 29.506 31.180 59.426 53.110 28.804 56.038 

36 Sileks (Çakmaktaşı) 2.248 5.403 5.051 596 6.131 7.726 

37 Sodyum Sülfat (Soda) 179.740 309.088 207.315 203.184 167.688 261.159 

38 Stronsiyum Tuzu 0 0 0 0 0 0 

39 Talk 9.959 14.537 1.132 5.048 9.681 8.559 

40 Trona 1.749.068 1.852.817 1.665.077 1.828.167 1.854.290 1.976.880 

41 Turba 148.012 108.610 156.357 150.828 134.647 134.091 

42 Vermikülit 0 0 1.604 716 425 1.050 

43 Zeolit 214.179 60.258 33.197 49.366 55.224 71.568 

44 Zımpara +Diyasporit 113.602 54.848 43.776 38.816 75.538 89.756 

45 Zirkon (Tüvenan) 500 200 0 1.100 1.500 500 

TOPLAM 12.419.643 19.043.139 14.974.556 13.182.590 12.777.369 13.873.167 

Kaynak: MİGEM, 2017 
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Bor Mineralleri 

Dünyada bor rezervleri 4 yerde yoğunlaşmıştır (Türkiye, Rusya, Güney Amerika ve ABD). 

Türkiye’nin sahip olduğu madenler içerisinde, rezerv ve üretim kapasitesi, yüksek tenörü, rezerv 

büyüklüğü, işletme kolaylıkları ile gerek kalite ve çeşitlilik, gerekse de üretim maliyetlerindeki rekabet 

üstünlükleri açısından dünyada söz sahibi olabileceği en önemli maden, kuşkusuz dünya rezervinin 

%73’üne sahip olması sebebiyle, bor cevherleridir (Şekil 40). 

Şekil 40: Toplam Bor Rezervinin (Görünür+Muhtemel) Ülkeler Bazında Dağılımı (2016) 

Kaynaklar: Türkiye’nin bor rezervi 31.12.2016 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.  

USGS Mineral Commodity Summaries, January 2002, 2009, 2012 

Roskill 2015, USGS Mineral Commodity Summaries 

Marching Ahead Borates Look to High Priced Future, Asian Glass, December/January 2012. 

http://www.riotinto.com/documents/RT_AR2016_Production_reserves_operations.pdf   22.05.2017 

Türkiye'de rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri kolemanit ve tinkal’dir. Türkiye'de 

önemli tinkal yatakları Kırka/Eskişehir'de (824.720.950 ton) yer alırken, kolemanit yatakları 

Emet/Kütahya (1.811.072.520 ton), Kestelek/Mustafakemalpaşa/Bursa (5.254.920 ton) ve 

Bigadiç/Balıkesir (628.350.480 ton) çevrelerinde bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak, Bigadiç’te 

üleksit rezervleri de bulunmaktadır. Dünya bor pazarı, sınırlı üretici olması ve ürün grubunun 

birbirlerini ikame edebilme özelliklerinin ürün çeşitlendirmesi gerektirmesi nedeniyle kartel 

anlaşmaları olan oligopol bir piyasadır. Dünya Bor kimyasalları üretimi  ve tüketimi yaklaşık 2 milyon 

ton B2O3 dür.  

Dünyada bor üretimi yapan en önemli ülkeler Türkiye, ABD, Arjantin, Rusya, Çin ve Şili’dir. 

Bu üretimin %50’si Türkiye’de, %29’u ABD’de, geriye kalanı ise diğer ülkelerde gerçekleşmiştir (Şekil 

41). Dünya bor tüketiminin 2005-2017  yılları arasındaki değişimi Şekil 42’de verilmiştir. 2016 yılı bor 

pazarının bölgesel dağılımı Tablo 58’de verilmiştir. 
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Şekil 41: Dünya Bor Üretimi (B2O3) (Eti Maden, 2016) 

Şekil 42: Dünya Bor Tüketiminin 2005-2017 Yılları Arasındaki Değişimi 

Tablo 58: 2016 yılı Dünya Bor Pazarının Bölgesel Dağılımı 

BÖLGELER PAZAR  PAYI (%) 

Avrupa (Türkiye) 48 

Kuzey Amerika (ABD) 25 

Güney Amerika (Şili, Arjantin, Peru ve Bolivya) Asya (Rusya ve Çin) 27 

Kaynak : Eti Maden 
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Dünya bor ürünleri tüketimi 2016 yılı sonunda 3,77 milyon tona ulaşmıştır. Dünyada bor 

ürünlerinin kullanım alanlarına göre tüketim oranları Şekil 43’de verilmektedir. 2017 yılı bor ürünleri 

tüketiminin ise 3,85 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’nin, bor ürünleri tüketimi, dünya 

tüketiminin yaklaşık %2-3’ü gibi son derece düşük seviyesindedir. Dünyada bor ürünlerinin kullanım 

alanlarına göre tüketim oranlarının ülkeler bazındaki dağılımı Şekil 44’de gösterilmektedir. Türkiye’nin 

bor ticareti rafine ürün ihracatına yöneliktir. Türkiye, 2016 yılında dünya bor ürünlerinin 3,77Milyon 

ton ile tüketim pazarının %48’ini karşılamıştır. Türkiye’nin yıllık rafine bor ürünleri ihracatı 2016 

yılında 689 milyon $ iken 2017 yılı verilerine göre  854 Milyon $ seviyesine ulaşmıştır. (Tablo 59).  

Şekil 43: Sektörel Dünya Bor Tüketimi (2016) (Kaynak Eti Maden, 2016) 

Şekil 44: Dünyada Bor Ürünlerinin Kullanım Alanlarına Göre Tüketim Oranlarının Ülkeler 

Bazındaki Dağılımı 

ğ
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Tablo 59: Dünya Bölgesel Bor Tüketim Dağılımı 

BÖLGELER TÜKETİM PAYI (%) 

Avrupa  17 

Amerika   26,4 

Asya   55 

Ortadoğu 0,7 

Afrika 0,9 

Kaynak : Eti Maden 2016 Faaliyet Raporu 

Feldispat 

Feldispat cam sanayi, seramik sanayi, kaynak elektrodları ve boya sanayiinde kullanılan önemli 

bir endüstriyel hammaddedir. Türkiye dünya toplam feldispat rezervleri içinde %10’luk paya sahiptir. 

Önemli feldispat yatakları Manisa- Demirci, Kütahya-Simav, Aydın-Çine ve Muğla-Milas bölgelerinde 

yer almaktadır. Türkiye’nin feldispat rezervi (görünür+mümkün) 429 Milyon ton’dur. Feldispat 

ihracatında, ihraç edilen en önemli ürün ham feldispatın dışında öğütülmüş feldispat ve yüzdürülerek 

arıtılmış feldispattır.  

Ülkemizde Na-Feldispat (Albit) açısından sorun yoktur ve ihraç edilmektedir. Ancak K-Feldispat 

Hindistan ve Mısır’dan ithalatı yapılarak temin edilmektedir. 

1990 yılında başlayan feldispat  ihracatı 2016 yılında 155,5 milyon $ civarındadır. Türk feldispat  

üreticileri hem ulusal hem de uluslar arası pazarlarda bu cevherin tedarikinde rekabet içindedirler. 

İtalya, İspanya, Rusya, Polonya, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Türk feldispatı için en önemli 

pazarlardır. Türkiye feldispat üretiminde dünyada %33,9’luk payla birinci sırada yer almaktadır. 

Pomza 

Türkiye, pomza rezervleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Araştırma yapılmış alanlarda 

yaklaşık 1.5 milyar m3’lük pomza rezervi (görünür+mümkün) olduğu tahmin edilmektedir. Rezervler 

İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Mevcut yataklar Orta Anadolu’da özellikle 

Ürgüp Avanos ve Kayseri’nin Talas – Tomarza - Develi bölgesinde yer almıştır. Ayrıca Doğu Anadolu 

bölgesinde Bitlis, Van, Ağrı, Kars, Isparta illerinde bulunur.  

Pomza (Sünger taşı) ve pumis için kullanım yerine göre ikame edilebilir kaynaklar, ezilmiş 

agrega, diatomit, genleştirilmiş şist, kil ve vermikülit sayılabilir. 

Tekstil ve yalıtım sektöründeki eğilimlere bağlı olarak değişim gösteren pomza taşı ihracatımız, 

2017 yılında 16,6 Milyon $ olarak gerçekleşmiştir. İhracat yaptığımız önemli ülkeler; Pakistan, 

Bangladeş, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tunus’tur.  

Manyezit 

Özellikle ısıya dayanıklı refrakter malzeme yapımında kullanılan manyezit, ülkemizin dünya 

maden sektöründe rekabet edebileceği madenlerden biridir. Dünyadaki önemli rezervlerden birine sahip 

olan Türkiye’nin manyezit rezervi 106 milyon tondur (görünür + mümkün).  

Bu rezervin büyük bölümü Kütahya - Eskişehir arasında yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra 

Erzincan ve Çankırı’da da mevcut yataklar bulunmaktadır. Türkiye’de en önemli manyezit üreticileri 

Kümaş Kütahya Manyezit İşletmesi ve Magnezit A.Ş.’dir. İhraç ettiğimiz manyezit ürünleri arasında 

tabii magnezyum karbonat ve ateşe dayanıklı tuğla en büyük paya sahiptir.  
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2017 yılında manyezit ihracatı yaklaşık 398,7 Bin ton karşılığı 101 Milyon $ civarında 

gerçekleşmiştir. Aynı yılda ise 61,8 Bin ton karşılığı 34,5 Milyon $ ithalat gerçekleştirmiştir. 

Barit 

Türkiye yaklaşık 35 Milyon ton barit rezerviyle dünya toplam barit rezervinin yaklaşık %2’sine 

sahiptir. Bu rezervler öğütülmüş, ufalanmış veya ham iyi kalitede barit içerir. Barit yatakları Konya, 

Maraş, Muş, Antalya ve Kütahya’da yer alır. En önemli barit tüketicilerinin yakınında yer alan Türkiye, 

ihracat için iyi imkanlara sahiptir. 2017 yılı barit ihracatımız 27,2Milyon $ olup; Azerbaycan, Mısır, 

Kanada,  İtalya ve Brezilya ihracatımızda ilk sıralarda yer almıştır. 

Bentonit 

Türkiye’nin bentonit rezervleri 240 milyon ton civarındadır. Türkiye’de öğütülmüş bentonit 

üretimi geçen yirmi yıl süresince düzenli olarak artmıştır. Türkiye’de bilinen bentonit yatakları Edirne-

Enez, Çankırı, Çanakkale, Kütahya-Demirli, Manisa-Osmançalı, Tokat-Reşadiye, Ankara-Kalecik, 

Ordu-Ünye-Fatsa ve Giresun-Tirebolu’da bulunur. Bentonit ihracatı, 2016 yılında 59 Milyon $’a 

ulaşmıştır. Bentonit ihracatında; Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa ve Polonya ilk sıralarda yer 

almaktadır.  

Sondaj ve demir cevherinin peletlenmesinde kullanılan Na bentonitler Türkiye’de az 

bulunmaktadır. Buna rağmen Ca bentonit ve ara tip bentonit rezervi Türkiye’de oldukça fazladır. 

Ağartma ve kedi kumu olarak kullanılan Ca bentonit Ordu-Ünye-Fatsa’da büyük yataklar teşkil etmekte 

olup yılda yaklaşık 50Bin ton kadar ihracat yapılmaktadır. Çankırı bentoniti döküm bentoniti olarak 

değerlendirilmektedir. Diğer bir büyük rezerv ise Tokat-Reşadiye bentoniti olup peletleme ve sondaj 

bentoniti olarak değerlendirilmektedir. 

Perlit 

Dünyadaki perlit rezervlerinin önemli bir bölümü Türkiye’de bulunmaktadır. Türkiye’nin perlit 

rezervi yaklaşık 6 milyar ton’dur. En önemli perlit yatakları; Cumaovası, Manisa, Soma, İzmir-

Bergama-Dikili, Eskişehir-Üçsaray-Beşsaray, Kütahya Konya ve Erzincan’da bulunmaktadır. 2011 

yılında 17 Milyon $ olarak gerçekleşen perlit ihracatımız, 2017 yılında 28,2 Milyon $’a ulaşmıştır. 2017 

yılında Güney Kore, Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Belçika, İspanya, İtalya, Çin ve Brezilya ilk 

sıralarda yer alan önemli pazarlar olmuştur. 

Perlit üretildiği gibi ham olarak kullanılmasının yanı sıra genleştirilerek de kullanılmaktadır. 

Perlit, ısıyla genleşme özelliği olan, genleştirildiğinde çok hafif ve gözenekli hale gelen, asidik 

karakterli volkanik bir kayaçtır. Genleştirilmiş perlit, gözenekli ve hafif camsı bir şekil almaktadır. Bu 

olaya “intümesens”, oluşan ürüne de “genleşmiş perlit” denilmektedir. Genleşmiş perlite ticari değer 

kazandıran en önemli özellikleri düşük yoğunluğu, fiziksel esnekliği, kimyasal tepkimesizliği, düşük 

ısı ve ses iletkenliği, ateşe karşı dayanıklılığıdır. 

Dünyada perlit ısı ile genleştirilerek kullanılmasının yanı sıra üretildiği gibi tüvenan olarak da 

inşaat sektöründe beton yapımı, sıva ve şapta da kullanılmaktadır. Perlitin genel olarak kullanım 

alanları: 

 Şekillendirilmiş olarak çatı izolasyon ve cephe kaplama malzeme üretiminde,

 Perlitli sıvalarda,

 Çimento veya alçı bağlayıcılı perlit agregalı hafif yalıtım betonunda,

 Perlit agregalı hafifi yapı elemanları üretiminde, tavan kiremitleri, boru izolasyonlarında,

 Tavan aralıkları, zemin ve duvar boşluklarında yalıtım malzemesi olarak,

 Silikonla özel bir işleme tabi tutularak köpük halinde gevşek dolgu malzemesi olarak,
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 Yüzey döşemelerinde ısı ve ses yalıtıcı izolasyon maddesi olarak çimento ve alçı 

dışındaki bağlayıcılarla yapılan özel amaçla perlit betonlarında yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Talk 

Ülkemizde bilinen talk yatakları Sivas, Aydın, Balıkesir, Bolu, Eskişehir, Sakarya illerinde 

bulunmaktadır. Toplam rezerv (görünür+muhtemel-iyi kalite) 425Bin ton civarındadır. Ülkemizde 

yapılan araştırmalara göre talk üretimi tüketime göre yapıldığından tüketim üretimle eşdeğerdir. 

Ülkemizde en çok talk tüketimi %25 oranla lastik sanayiindedir. Ülkemizin yıllık tüketimi ortalama 25-

30 Bin ton kadardır. 2017 yılı Türkiye talk ithalatı 10,8Milyon $ civarındadır. 

Trona 

Trona, doğal soda minerallerinden biri olup en yaygın olanıdır. Soda külü üretiminde kullanılan 

en ekonomik doğal mineraldir. Soda külü dünyada en yaygın kullanılan 10. Kimyasaldır. Soda külünün 

pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam (%54) sanayinde hammadde olarak 

kullanılmaktadır. Diğer önemli kullanım alanları ise kimya (%22), deterjan (%10), gıda tarım, ilaç 

kimyasal madde ve metalürji sanayidir.  

Ülkemiz soda külü üretimi Beypazarı eti soda 1.8 milyon ton/yıl, Kahraman kazan 2.7 milyon 

ton olup  toplam 4.5 milyon ton yıl. Dünya toplam doğal soda külü üretiminin %14 ü tek başına 

Kahraman Kazan soda tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyadaki en büyük soda külü üreticileri ve 

miktarları Şekil 45’de verilmektedir. 

Ülkemizin ilk trona yatağı Ankara-Beypazarı bölgesinde MTA tarafından yapılan kömür 

sondajları sırasında 1979 yılında tesadüfen bulunmuştur. Bu yatakla ilgili rezerv, kalite ve üretim 

yöntemine yönelik çalışmalar 1986 yılına kadar sürmüştür. Yatakta %56 ve üzeri trona içeren 235 

Milyon ton rezerv vardır. Ülkemizde ikinci trona yatağı ise 2000 yılında bir yabancı şirket tarafından 

Ankara-Kazan’da bulunmuş olup rezervi 601 Milyon tondur. Beypazarı ve Kahraman Kazan trona 

yatakları 836 Milyon tonluk toplam rezervi ile ülkemizi soda rezervine sahip çok önemli bir ülke 

konumuna getirmiştir. Türkiye’nin Avrupa, Asya ve Ortadoğu pazarlarına yakın olması önemli bir 

avantajdır. 

Ankara'nın Kahraman Kazan ve Sincan ilçe sınırlarında bulunan TRONA madeni (diğer adıyla 

Sodyum Seskikarbonat Na2CO3 NaHCO3 2H2O) güvenli ve çevreci bir madencilik tekniği olan, 

çözelti madenciliği üretilmektedir. Kahraman Kazan trona rezervi 1.650.000.000 tondur. 

Beypazarı ve Kahraman Kazan’daki tesisler ile yıllık toplam üretim kapasitesi 7 milyon ton soda 

külüne çıkmıştır. Bu rakam ile dünyanın en büyük soda külü  üreticisi olmuştur.  

  



108 

Şekil 45: Dünyadaki En Büyük Soda Külü Üreticileri ve Miktarları 

Seramik Killeri ve Kaolen 

Seramik denildiğinde ilk akla gelen hammadde, gerek teknolojik gerekse miktar olarak kil ve 

kaolendir. Kil ve kaolenler kabaca aynı kimyasal sınıflamada yer alan ancak fiziksel özellikleri farklı 

ürünlerdir. Seramikte kullanılan killerde kimyasal özelliklerin yanı sıra kuruma ve çekme küçülmesi, 

plastiklik, kuru mukavemet, pişme rengi aranan diğer özelliklerdir. 

Ülkemizdeki seramik hammaddesi olarak kullanılabilir özellikteki kil yatakları iki bölgede 

bulunmaktadır. Bunlar İstanbul-Şile ve Kemerburgaz'dır. Özel sektöre ait sahalarda yaklaşık 66,5 

milyon ton seramik kili rezervi bulunmaktadır. Ancak bu yataklarda rezervin azalması, yerleşim 

alanlarının genişlemesi ve yatakların su beslenme havzalarında yer alması nedeniyle seramik sektörünü 

önümüzdeki süreçte ciddi hammadde problemleri beklemektedir. Bu yataklarda daha çok fayans kili ve 

daha az miktarlarda seramik ve döküm kili bulunmaktadır. Söğüt bölgesinde ise 6,5 milyon ton olan kil 

rezervlerinin büyük kısmı seramik kili ve kumlu kil kalitesindedir. Daha az miktarlarda fayans ve 

döküm kili bulunmaktadır. Son yıllarda özel sektör tarafından Konya-Doğanhisar'da bulunan seramik 

kil yatağı işletilmektedir. Uzun yıllardır işletilen yataklardaki kaliteli seramik kili rezervleri önemli 

ölçüde azalmıştır. Bu bölgelerin haricinde seramik fabrikalarına yakınlık bakımından ikinci derecede 

önemli kil yataklarımız da vardır. Seramik ve orta-yüksek sıcaklık refrakter kili içeren bu yatakların 

başlıcaları; Balıkesir-Balya ve Gönen, Çanakkale-Bayramiç, Yenice, Çankırı-Korgun, Bartın-Amasra, 

Kurucaşile, Zonguldak-Karadon, Kozlu ve Kütahya'da bulunmaktadır. 

Seramik sanayiinin diğer önemli hammaddesi ise kaolendir. Ülkemizde %15-37 Al2O3 tenörlü 

89 milyon ton kaolen potansiyeli bulunmaktadır. İmpurite sorunları nedeniyle işletilebilir iyi kaliteli 

seramik kaolen rezervi 35 milyon tondur. Ancak seramik teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle 

tesislerin yakınındaki düşük kaliteli kaolenler özellikle yer karosu imalatında kullanılabilmektedir. 

Türkiye'nin en büyük kaolen yatağı MTA tarafından havzada detay jeolojik etütleri yapılan Balıkesir-

Sındırgı'daki Düvertepe yatağıdır. Bu havzada %11-33 Al2O3 tenörlü yaklaşık 128 milyon ton kaolen 

ve alunitli kaolen potansiyeli vardır. Bilindiği gibi alunitli kaolen seramik sektöründe 
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kullanılamamaktadır. Ocaklarda sadece seramik için uygun kaolenize seviyeler işletilmekte, alunitli ve 

zenginleştirilerek kullanılabilir seviyeler pasa olarak atılmaktadır. 

Ülkemizin diğer kaolen yatak ve zuhurları Balıkesir-Ayvalık, İvrindi ve Gönen, Çanakkale-Çan, 

Bursa-Kemalpaşa, İstanbul-Arnavutköy, Eskişehir-Mihalıççık, Bilecik-Söğüt, Kütahya-Gevrekseydi, 

Altıntaş, Emet ve Simav, Uşak - Karaçayır, Kayseri - Felahiye, Konya - Sağlık, Nevşehir - Avanos, 

Aksaray, Trabzon - Araklı, Rize - Ardeşen, Giresun - Bulancak ve Ordu – Ulubey’de bulunmaktadır. 

Bursa - Kemalpaşa, Kütahya - Gevrekseydi ve Aksaray kaolenleri alunitli olup kağıt sanayiinde kısmen 

kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda kağıt sektöründe kaolen yerine ikame maddeler kullanılmaya 

başlanmıştır. 2016 yılı kaolen ihracatı 2,26 Milyon $ olarak gerçekleşirken, İtalya, Tunus, Lübnan ve 

Rusya önemli pazarlarımız olmuştur. İhracatımızın büyük kısmı alüminalı çimento hammaddesi olarak 

kullanılmaktadır. Aynı yılda 48 Milyon $ kaolen ithal edilmiştir. İthal edilen kaolenler rafine malzeme 

olup sır malzemesi olarak kullanılmaktadır. İthal edilen kaolenler İngiltere, Ukrayna ve Bulgaristan’dan 

temin edilmektedir. 

Kuvars, Kuvars Kumu, Kuvarsit 

Kuvars, kimyasal yapısı SiO2 olan bir mineraldir. Endüstriyel kullanımlarda yüksek saflıkta 

olması istenmektedir. Kuvars kristali daha çok optik, elektronik sanayiinde ve süs taşı olarak 

kullanılmaktadır. Türkiye'nin kuvars yatakları Aydın-Çine ve Söke civarında olup, bunlar ince kuvars 

damarları ve pegmatit tipi oluşumlar şeklindedir. Ülkemizin toplam 423 milyon tonluk 

görünür+muhtemel kuvars rezervi vardır. Bunlar, seramik ve cam sanayiine uygundur. 

Kuvars kumu 1/16-2 mm tane boyutundaki silis taneciklerinden oluşur. Kuvarsit ise, kuvars 

kristal ve taneciklerinin silis çimentoyla tutturulması sonucu oluşmuş bir kayaçtır. Kuvars kumu, kuvars 

ile kuvarsit ise öğütülerek, cam, döküm, seramik ve demir-çelik sanayi, filtre kumu, aşındırıcı ve dolgu 

maddesi, gaz-beton (ytong) imalinde kullanılmaktadır. 

Kuvars kumu yataklarımız İstanbul-Şile ve Çatalca, Tekirdağ-Safaalan, Sinop-Sarıkum ve 

Zonguldak-Kilimli ve Bartın'da bulunmaktadır. Ülkemizin %90 ve üzeri SiO2 içerikli 1,88 milyar ton 

(görünür+muhtemel) kuvars kumu potansiyeli vardır. İstanbul civarında cam kalitesindeki kuvars kumu 

yataklarımız azalmıştır. Ülkemiz yatakları cam dışındaki döküm ve seramik sanayiine daha uygundur. 

Özellikle temiz kum olarak ülkemiz 2016 yılında 870 milyon tona karşılığı 34 milyon dolarlık ithalat 

gerçekleştirmiştir. 

Kuvarsit yatakları; Adana-Feke, Tufanbeyli ve Kozan, Antalya-Gazipaşa, Kastamonu-Daday, 

Zonguldak-Kurucaşile, Eflani, Şapça, Denizli-Merkez'de bulunmaktadır. Ülkemizde toplam 7,6 milyar 

ton görünür+muhtemel %90 ve üzeri SiO2 içerikli kuvarsit potansiyeli bulunmaktadır. Kuvarsit 

üretimimiz büyük oranda cam, ytong ve demir-çelik sanayiinde tüketilmektedir. 

Fosfat 

Yeterli oranda fosfatlı (P) minerallerden oluşan kayaçlar; fosfat veya fosfat kayası olarak 

tanımlanmaktadır. Ekonomik anlamda genellikle sedimanter kökenli yataklar fosfat yatakları, 

magmatik kökenli yataklar ise apatit olarak isimlendirilmektedir. 

Fosfat; gübre, yem, gıda, deterjan, metalürji, kağıt, kibrit ve kimya sanayiinde kullanılmaktadır. 

Gübre sanayiinin ana girdisi olan fosfat; denizel yataklar, ikincil yataklar, magmatik yataklar ve guana 

tipi yataklar olarak dört şekilde yataklanma göstermektedir. Dünya fosfat üretiminin %80'i denizel 

sedimanter, %20'si ise magmatik kökenli yataklardan elde edilmektedir. Dünya fosfat rezervi 47 milyar 

ton olarak tahmin edilmektedir. 
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Ülkemizde fosfat aramaları 1909 yılında başlamıştır. MTA tarafından yapılan fosfat arama 

çalışmaları uzun yıllar devam etmiştir. Bu çalışmalarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 

fosfat yataklarımız ortaya çıkarılmıştır. Özellikle Mardin-Mazıdağ, Bingöl-Bitlis ve Aşağı Fırat 

Bölgeleri’nde detay çalışmalar yapılmıştır. 

Mardin-Mazıdağı Bölgesi: MTA tarafından %8-15 P2O5 içeren, düşük tenörlü kil-karbonat ganglı 

yaklaşık 260 milyon ton potansiyel rezervli Taşıt Fosfat Yatakları bulunmuştur. MTA tarafından detay 

etütleri yapılan Mazıdağ-Kasrık-Şemikan Fosfat Yatakaları'nda açık ve kapalı işletmeye uygun 75,5 

milyon ton %15-21 P2O5 içerikli işletilebilir sedimanter tip fosfat rezervi bulunmaktadır. Bu yataklar 

Eti Maden tarafından 1993 yılına kadar işletilmiştir. Konsantre tesislerinde killi, silisli ve oolitik ham 

fosfatlar %30'a kadar zenginleştirilebilmiştir. Ancak mevcut rezervin %70-80'ini oluşturan karbonatlı 

tip fosfatlar mevcut teknoloji ile zenginleştirilememektedir. Bu yatakta 68,2 milyon ton rezerv 

kalmıştır. Akras fosfatları glokoni tip olup %8-15 P2O5 içermektedir. Demir ve alüminyum oksitlerce 

zengin, 2,5-3 milyon ton fosfat potansiyeli bulunmaktadır. Mazıdağı Fosfat Tesisleri 2011 yılında 

özelleştirilmiş olup, yıllık 550 000 ton fosfat kayası üretim kapasitesi ile üretim faaliyetine devam 

etmektedir. 

Bingöl-Bitlis Bölgesi: Bu bölgedeki fosfat oluşumları Bitlis Masifi metamorfik kayaçları 

içerisindeki apatit-manyetit cevherleşmeleri şeklindedir. MTA tarafından 1974-1985 yılları arasında 

Bitlis-Ünaldı apatitli-manyetit yatağında yapılan detay çalışmalar sonucunda %2,5-4,4 P2O5 ve %15-

15,6 Fe2O3 içerikli 6,3 milyon ton cevher saptanmıştır. 

Bingöl-Genç-Avnik apatitli-manyetit yataklarında da MTA tarafından 1979-1983 yılları arasında 

fosfat ve demir aramaları yürütülmüştür. Bölgede %0,6-12,96 P2O5 ve %0,2-52,54 Fe2O3 içerikli toplam 

52 milyon ton görünür rezerv saptanmıştır. Kimyasal ve mineralojik yapıları benzerlik gösteren Bitlis 

ve Bingöl apatitli-manyetit yataklarında demir ve fosfat birlikte değerlendirilmelidir. 

Aşağı Fırat Bölgesi: Bölgede Hatay-Yayladağ, Adıyaman-Besni ve Çelikhan, Gaziantep, Kilis, 

Şanlıurfa-Bozova'da glokoni tipi sedimanter fosfat yataklarında %3-13 P2O5 içerikli 16 milyon ton 

toplam fosfat rezervi bulunmaktadır. Adıyaman-Çelikhan'da %2 P2O5 ve %28,5 Fe2O3 içerikli 69 

milyon ton toplam apatitli-manyetit rezervi belirlenmiştir. 

Bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin özellikle GAP bölgesinin sulu tarıma açılması ile fosfat talebi 

giderek artmıştır. Tüketim büyük oranda ithalatla karşılanmaktadır. Ayrıca gübre imalinde kullanılan 

fosforik asit ve mamul gübre ithalatı da yapılmaktadır. Ülkemizin 500 milyon tona yakın düşük tenörlü 

fosfat potansiyeli vardır. Bitlis-Bingöl bölgesindeki apatitli manyetit yataklarının bir kısmı işletmeye 

elverişlidir. Ancak demir ve fosfatın birlikte işletilmesi gerekmektedir. Ülkemiz 2017 yılında 1,03 

milyon ton karşılığı 88,4 milyon dolarlık fosfat ithalatı gerçekleştirmiştir. 

Diğer Önemli Maden ve Mineraller 

Ticari olarak üretilen diğer maden ve mineraller; diatomit, alçıtaşı, tuz, sodyum sülfat, kuvars, 

endüstriyel kum, dolomit ve kalsiyum florittir. 

2.3.4. Endüstriyel Hammaddelerin Ülke Ekonomisi Açısından Önemi 

TÜİK verilerine göre 2017 yılında 157.055.370.554 $ olarak gerçekleşen ülkemiz toplam ihracatı 

içerisinde endüstriyel hammadde ihracatı toplam 925.633.217 $ olarak gerçekleşmiştir. Bunlardan 

başlıcaları; tuzlar 25,2 Milyon $, kükürt 17,56 Milyon $, kuvars 76 Milyon $, bentonit 64,6 Milyon $, 

barit 27,2 Milyon $, pomza 16,6 Milyon $, manyezit 101 Milyon $, alçıtaşı 49 Milyon $, kireçtaşı 15 

Milyon $, tabii boratlar ve konsantreleri 264,9 Milyon $, feldispat 178,9 Milyon $, perlit 28,26 Milyon 

$ ve süstaşları 10,8 Milyon $’dır.  
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Bu grupta ihracat yaptığımız ülkeler arasında sırasıyla; Çin (135 Milyon $), İtalya (83,7 Milyon 

$), İspanya (82Milyon $), ABD (75 Milyon $) ve Avusturya (43 Milyon $) yer almaktadır. Bu ülkeleri 

sırasıyla; Hollanda, İsrail, Rusya, Almanya, Mısır ve Nijerya takip etmektedir (Tablo 60). 

Ülkemiz birçok endüstriyel hammadde bakımından kendine yeterli bir ülke konumundadır. 

Ancak bazı endüstriyel hammaddeler ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bunların başında fosfatlar, 

kaolin ve kaolinli killer gelmektedir. 2017 yılında 1,03 milyon ton karşılığı 88,4 milyon $’lık fosfat, 

395 bin ton karşılığı 53,5 milyon $’lık kaolin ve kaolinli kil ithalatı gerçekleşmiştir. Manyezit, kükürt, 

kum ve grafit ithalatta önemli yer tutmaktadır (Tablo 61). 

2.4. Agrega ve Çimento 

2.4.1. Agrega 

2.4.1.1. Tanım ve Kapsam 

Agrega beton/asfalt üretiminde kullanılan kum, çakıl, kırmataş gibi malzemelerin genel adıdır. 

Tane boyutlarına göre ince (kum, kırma kum) ve kaba (çakıl, kırmataş) agrega olarak ikiye 

ayrılmaktadır. Beton içinde hacimsel olarak %70-80, asfalt içinde ise %95 civarında yer işgal eden 

agrega, inşaat sektörü için vazgeçilmez bir yapı hammaddesidir. Beton ve asfaltın kalitesini etkileyen 

en önemli bileşenlerden biri agregadır. Kaliteli agrega kaliteli yaşam demektir. Ülkemizin deprem 

bölgesinde bulunduğu düşünüldüğünde yapılarda kullanılan betonun kalitesi, dolayısı ile agrega 

kalitesinin önemi ortadadır.  

Agrega’nın; çevre ve transit ulaşım yapıları (boğaz köprüleri, otoyollar, tüneller, bağlantı yolları 

ve kavşakları, demiryolları, drenaj ve yüzey suyu denetim yapıları); kent içi ulaşım yapıları (yol, tünel, 

köprü, alt ve üst geçitler, metro, tramvay, metrobüs); deniz yapıları (liman, iskele, dalgakıran, sahil 

tahkimatı); havalimanı, servis yapıları; altyapı (temiz su, atık su kolektörleri, arıtma tesisleri, elektrik 

ve iletişim hatları); uydu yerleşke yapılaşmaları; organize sanayi ve ticaret bölgeleri; yönetim ve kamu 

hizmet binaları; konutlar; eğitim ve öğretim binaları; sağlık binaları (hastaneler, kür ve rehabilitasyon 

merkezleri); turizm ve konaklama yapıları; İnanç ve kültür-sanat yapıları (cami, kongre-konser binaları, 

anıtsal yapılar); spor tesisleri (stadyum, kapalı spor salonu, yüzme havuzları, tenis kortları, yarış pistleri, 

jimnastik-koşu parkurları); çevre koruma ve düzenleme (parklar, korular, seyir yerleri, piknik alanları) 

gibi çok sayıda kullanım alanı mevcuttur. 
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Tablo 60: Endüstriyel Hammadde İhracatı 

Hammadde 
2013 2014 2015 2016 2017 

Miktar (kg) Miktar (kg) Miktar (kg) Miktar (kg) Miktar (kg) 

Tuzlar 90.207.898 158.951.859 380.250.739 263.867.460 326.002.330 

Kavrulmamış demir 

piritleri 

1.243.225 14.730.010 4.891.753 6.154.305 5.996.355 

Kükürt 47.707.119 62.813.898 118.984.023 124.353.784 156.054.027 

Grafit 835.604 662.93 618.081 862.167 1.291.397 

Kum 112.126.807 98.544.050 72.104.002 81.812.270 106.772.896 

Kuvars 400.679.228 426.910.138 462.129.090 457.511.484 503.960.416 

Kuvarsit 4.463.205 15.897.963 2.832.360 278.538 303.192 

Kaolin ve kaolinli killer 91.293.861 117.303.902 150.984.052 67.393.823 141.692.070 

Bentonit 393.870.844 370.153.765 414.368.106 539.297.040 592.333.291 

Refrakter killer 21.983.734 18.080.595 89.296.372 189.474.708 59.990.962 

Fosfatlar 105.093.454 1.338.423 91.311 102.568 41.400 

Barit 212.516.491 273.831.267 216.711.846 166.359.521 207.913.204 

Tripolit, diatomit, 
kiselgur 

55.673.171 46.832.433 52.044.379 48.689.103 73.428.325 

Pomza (sünger taşı) 121.844.071 129.621.944 218.188.522 239.851.111 260.785.925 

Zımpara taşı ve diğer 

tabii aşındırıcılar 

55.560.662 50.392.734 54.635.804 48.802.424 54.589.999 

Çakıl taşı, çakmaktaşı, 

mıcır, cüruf, moloz 

699.118.718 425.942.650 254.279.954 1.414.348.152 386.511.499 

Dolomit 47.589.716 53.593.768 52.852.448 37.318.401 28.794.184 

Manyezit 304.800.068 303.434.857 283.771.172 318.829.094 398.732.343 

Alçı taşı, alçılar 945.200.714 813.653.682 646.137.748 576.328.804 683.130.934 

Kireç ve kireçtaşları 163.673.338 985.831.974 2.427.021.196 2.389.476.590 2.605.223.405 

Mika 623.742 572.095 528.435 584.815 351.027 

Talk 3.404.869 3.379.515 2.474.084 2.775.067 3.680.254 

Tabii boratlar ve 
konsantreleri 

738.592.805 848.590.793 713.320.778 680.876.847 824.695.720 

Feldispat 4.096.543.407 4.559.460.171 5.150.938.772 5.521.300.311 6.439.995.093 

Florit 357.1 726.057 405.055 409.68 555.000 

Lösit, nefelin ve siyenit 

nefelin 

8 2.926.297 14.168.715 33.823.970 5.687.833 

Perlit 384.505.222 418.095.684 416.635.378 407.274.724 495.910.839 

Vermikülit 152.147 25.59 668.277 1.869.424 1.219.691 

Lüle taşı 45.841 197.2 2.915 6.178 9.883 

Boya hammaddeleri 1.154.796 163.339 827.257 16.299.166 31.686 

Süs taşları 607.189 2.726.241 1.769.426 2.140.433 30.815 

Zirkonyum silikat 54.2 26.23 26.15 113.404 59.687 

Tabii sodyum sülfat 33.563.000 2.462.877 1.284.895 3.589.590 196.685 

Diğer endüstri mineralleri 275.200.242 212.857.713 229.705.870 231.191.473 200.308.937 

Toplam 9.415.941.650 10.426.469.678 12.434.948.965 13.873.366.429 14.566.281.304 

Kaynak: TÜİK 
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Tablo 61: Endüstriyel Hammadde İthalatı 

  2013 2014 2015 2016 2017 

  Miktar (kg) Miktar (kg) Miktar (kg) Miktar (kg) Miktar (kg) 

Tuzlar 66.014.408 29.446.050 8.581.440 9.343.663 294.888.969 

Kavrulmamış demir 

piritleri 
204.66 329.291 649.13 574.469 609.000 

Kükürt 136.430.160 127.636.608 170.389.878 281.077.959 296.239.870 

Grafit 11.774.936 8.796.160 9.097.408 10.846.233 13.512.528 

Kum 643.282.115 732.502.674 697.289.127 871.052.496 964.305.601 

Kuvars 3.963.332 3.851.381 2.302.696 1.703.103 2.161.992 

Kuvarsit 336.538 116.351 5.378 06.Oca 148.956 

Kaolin ve kaolinli killer 404.327.862 442.310.543 445.452.473 357.252.041 395.658.184 

Bentonit 2.036.023 1.950.226 2.668.785 1.990.199 5.099.555 

Refrakter killer 139.079.726 282.503.119 298.940.010 253.211.247 326.547.620 

Andaluzit, disten, 

sillimanit 
9.435.002 11.121.898 13.658.090 8.045.796 14.240.508 

Fosfatlar 745.424.020 911.061.498 891.987.331 1.060.641.266 1.034.051.854 

Barit 29.020.273 31.297.164 5.024.278 3.639.224 4.522.435 

Tripolit, diatomit, 
kiselgur 

2.245.897 2.290.000 3.024.824 1.986.899 3.031.935 

Pomza (sünger taşı) 5.607 4.392 3.044 16.613 6.844.957 

Zımpara taşı ve diğer 
tabii aşındırıcılar 

2.603.887 975.104 2.224.761 1.730.471 3.728.094 

Çakıl taşı, çakmaktaşı, 

mıcır, cüruf, moloz 
1.147.389 1.909.208 10.972.464 1.235.483 1.326.492 

Dolomit 4.119.547 4.281.377 3.410.338 4.114.703 4.750.056 

Manyezit 57.134.809 58.716.952 47.137.087 53.709.109 61.835.892 

Alçı taşı, alçılar 350.311.439 313.765.824 247.835.482 264.851.364 265.857.427 

Kireç ve kireçtaşları 3.149.691 3.222.271 4.236.100 5.432.463 6.566.087 

Mika 504.013 406.502 520.51 463.502 468.542 

Talk 28.003.958 23.084.753 25.365.429 26.463.683 31.800.324 

Tabii boratlar ve 

konsantreleri 
13.026 4.127 3.271 24 2 

Feldispat 39.455.780 41.695.220 65.405.676 44.365.936 56.515.048 

Florit 56.451.427 61.616.053 67.734.631 81.359.666 94.746.885 

Lösit, nefelın ve siyenit 

nefelin 
1.514.500 2.179.952 1.616.564 1.766.256 2.249.150 

Perlit 76.786 1.381.752 76.092 81.63 97.490 

Vermikülit 5.122.391 5.009.001 5.945.453 4.065.681 2.402.989 

Lüle taşı 78.92 0 460 Nis.89 22.300 

Boya hammaddeleri 155.189 282.435 102.414 101.066 76.600 

Süs taşları 148.379 105.478 20.935 18.182 20.895 

Zirkonyum silikat 22.212.133 24.008.021 29.542.207 30.435.004 33.940.952 

Diğer endüstri 

mineralleri 
13.427.091 12.707.295 12.811.033 14.398.494 14.496.537 

Toplam 2.779.995.598 3.141.261.438 3.074.034.799 3.395.984.915 3.942.765.726 

Kaynak:TÜİK 
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2.4.1.2. Türkiye’de Agrega Sektörünün Durumu 

MİGEM verilerine göre 2016 yılında yaklaşık 470 milyon ton agrega üretimi gerçekleşmiştir. 

Agrega sektörü 25.000 kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlamaktadır. Kişi başı tüketim değerlerine 

bakılacak olursa; TÜİK verilerine göre Türkiye’nin nüfusunun 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle 

79.814.871 olduğu göz önüne alındığında kişi başı yıllık agrega tüketim miktarı 6 ton olarak karşımıza 

çıkmaktadır. MİGEM verilerine göre 2015 yılında tüm madenlerden elde edilen ciro 19.902.974.720 

TL iken agregadan elde edilen ciro 3.986.620.940 TL’dir. Agregadan elde edilen cironun tüm 

madenlerden elde edilen ciroya oranı %20’dir. Yine MİGEM verilerine göre 2016 yılında tüm 

madenlerden tahakkuk eden devlet hakkı 738 milyon TL iken agregadan tahakkuk eden devlet hakkı 

208 milyon TL’dir. Agregadan tahakkuk eden devlet hakkının tüm madenlerden tahakkuk eden devlet 

hakkına oranı %28,1’dir. Üretimlerin ekonomik büyüklüklerine baktığımızda ülke genelinde 5,5 milyar 

$’lık toplam maden üretimi içinde agrega madenciliği yaklaşık 1,1 milyar $ ile mermer ve linyitten 

sonra 3. sırada yer almaktadır. 

2.4.1.3. Dünya’da ve Türkiye’de Agrega Üretimi 

Dünya agrega üretim miktarlarına göre 2015 yılı üretim miktarlarını karşılaştırdığımızda Türkiye, 

Almanya ve Rusya’dan sonra üçüncü en büyük agrega üreten ülke konumundadır (Şekil 46).  

Şekil 46: 2015 yılı Avrupa’daki Agrega Üretimi  (www.uepg.com) 

Toplam agrega kullanımında önemli bir paya sahip olan hazır beton sektörü verileri 

incelendiğinde, Türkiye’nin 2016 yılında 109 milyon m3’lük yıllık üretim miktarı ile Avrupa birincisi; 

Çin ve ABD’den sonra dünya üçüncüsü konumunda olduğu görülmektedir. Bu veri agrega sektörünün 

tüm dünya ülkeleri arasındaki sıralamasını yansıtması açısından önemlidir. Dünya kişi başı agrega 

tüketim miktarlarına bakıldığında; Avrupa’da kişi başı agrega tüketimlerine göre Norveç yaklaşık 17 

ton/kişi ile ilk sırada, Finlandiya 14 ton/kişi ile ikinci sırada bulunmaktadır. Liste incelendiğinde 

Türkiye kişi başı tüketim olarak yaklaşık 6 ton ile 12. sırada, Almanya’nın (8 ton/kişi) bir sıra gerisinde 

bulunmaktadır (Şekil 47). 

http://www.uepg.com/
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Şekil 47: 2015 Yılı Avrupa’da Farklı Ülkelerdeki Kişi Başı Agrega Tüketim Miktarları ve 

Türkiye’nin Durumu (Ton/Kişi) ( www.uepg.com) 

2.4.2. Çimento Hammaddeleri 

2.4.2.1. Tanım ve Kapsam 

1911 yılında Darıca’da kurulan ve yıllık 20.000 ton kapasiteye sahip fabrika ile üretime başlayan 

Türk çimento sektörü 2016 yılında 54’ü entegre 18’i öğütme olmak üzere toplam 72 tesis ile yaklaşık 

66 milyon ton klinker ve 77 milyon ton çimento üretimine ulaşarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı 

sürdürmektedir. %82’si yerli, %18’i yabancı sermayeden oluşan sektör, üretimde Avrupa birincisi, 

Dünya beşincisidir. 2016 yılında tahmini 2,8 milyar $’lık ciro ve 500 milyon $’lık ihracat hacmi ile 

GSYH’da önemli bir paya sahiptir ve yaklaşık 17.500 kişiye istihdam sağlamaktadır.  

Çimento endüstrisinde kullanılan hammaddeler hem doğal kaynaklı olabilmekte hem de 

endüstriyel ürünlerden elde edilebilmektedirler. Genel olarak, kalker, killi kalker, marn ve kil olarak 

ifade edilen çimento hammaddeleri, kimyasal bileşimlerine bağlı olarak oranlanıp 

harmanlanmaktadırlar. Bunlar, çimento üretimi için gerekli olan kalsiyum, silisyum, alüminyum oksit 

ve demir oksiti sağlayan hammaddelerdir. Bu bileşenlerden kalsiyum ve silisyum ana bileşenler olarak 

tanımlanırken, alüminyum oksit ve demir oksit ısı ekonomisi açısından maliyeti düşürmek amacıyla 

girdi olan bileşenlerdir. 

Hammadde karışımında ağırlıkça %76 ile %80 arasında kireç yer almaktadır. Kalkerli 

malzemenin doğal kaynakları çeşitli formlarda olan kireçtaşı, tebeşir, metamorfik, mercan ve ikincil 

kireçtaşları ile marndır.  

Karışımdaki diğer önemli bileşen, alüminyum silikatlar ile bunların feldispat ve mika gibi 

kimyasal dönüşüm ürünlerini içeren alkali ve toprak alkalilerin günlenmesiyle oluşan killerdir. Kaynağı 

başta saf kil olmak üzere içinde önemli miktarlarda silis bulunan şeyl, silttaşı, kum ve marn gibi 

malzemeler kil görevi görmektedirler. 

Bunlar dışında, kimyasal bileşimi düzeltici nitelikte demir cevheri, boksit, silis kumu vs. gibi 

Fe2O3, SiO2 ya da Al2O3 içerikli bazı yardımcı malzemeler de değişen oranlarda proseste girdi olarak 

kullanılmaktadırlar.  

Çimento prosesinde ocaktan çıkan hammaddeler öğütüldükten sonra belli oranlarda karıştırılıp 

harmanlanmakta ve 1450°C’de sinterlenmek üzere fırına beslenmektedirler. Bu karışım ham karışım, 

http://www.uepg.com/
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fırın besleme ya da farin olarak adlandırılmaktadır. 1450°C, son ürün olan çimentonun yarı mamül 

maddesi klinkerin oluştuğu sıcaklıktır. Klinkerin alçıtaşı ile öğütülmesiyle de çimento elde 

edilmektedir. 

Farinin içeriğinde bulunan dört ana oksitin birleşmesi sonucunda klinker fazları oluşmaktadır. 

Çimento kimyası, klinker için belirlenen optimum hedefler doğrultusunda hammaddelerin oransal 

dizaynları ile yönetilmektedir. Dizayn, üç ana modül ile bazı kritik yüzdesel oranlar esas alınarak 

gerçekleştirilmektedir. 

2.4.2.2. Türkiye’de Çimento Sektörünün Durumu 

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Çimento Sektörü Kıyaslama (Benchmarking) çalışmasına 

göre Türk çimento sektörü, 2016 yılında toplam 126.843.376 ton hammadde tüketmiştir. Bunların 

123.389.568 tonu doğal malzemeler, geriye kalan 3.453.808 tonu ise kömürle üretim yapan termik 

santrallerden, sülfirik asit üretiminden veya demir çelik endüstrisi atıklarından elde edilen doğal 

olmayan malzemeler ve EF tozlarıdır (Şekil 48). Aynı çalışmaya göre sektör 2016 yılında ayrıca 

1.159.153 ton da alternatif hammadde tüketmiştir. 

Sektör hammadde üretimlerini çoğunlukla açık işletme usulü ile gerçekleştirmektedir. Ülkemizin 

en büyük ikinci enerji tüketicisi durumunda olan çimento endüstrisinde, enerji tüketimlerinin ve 

maliyetlerin optimum seviyelere indirildiği verimlilik uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Bu 

doğrultuda çimento sektörüne ait ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetleri uluslararası rekabete 

uygun seviyede modern teknikler ve ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. 

Şekil 48: Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Çimento Sektörü Kıyaslaması 

Bununla birlikte sektör, madencilik faaliyetlerinin yapıldığı tüm ruhsat sahalarında iş ve işçi 

sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olarak çalışılmasına da oldukça özen göstermektedir. Düzenli 

personel eğitimleri, faaliyetlere ve faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlara göre talimat ve uyarıların 

hazırlanması ve dağıtımı, uygun güvenlik ekipmanlarının kullanımı ile iç denetime ilişkin gerekler 

hassasiyetle yerine getirilmektedir. 
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Ayrıca, hammaddelerini büyük oranda doğadan elde eden çimento endüstrisi, hammadde 

sahalarında ve çevrelerinde madencilik faaliyetleri nedeniyle doğal, ekolojik ve sosyal etkiler 

yarattığının bilincindedir. Öte yandan ekonomik kalkınma için sanayinin sürdürülebilirliği esastır. Bu 

farkındalık ile sektör, bozulmasından sorumlu olduğu tüm sahaların türler bazında doğal yapılarının 

yeniden düzenlenmesi, doğal dengenin kurulması, insanların ya da diğer canlıların yeniden güvenle 

yararlanabileceği hale getirilmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmakta ve sürdürülebilir arazi yönetim 

uygulamalarını ön planda tutmaktadır. Çimento sektöründe sürdürülebilir arazi yönetimi uygulamaları 

genel anlamda maden sahalarının rehabilitasyonunu, çalışanların bilinçlendirilmesini, ulusal ve 

uluslararası iyi uygulama örneklerinin, farklı uygulama teknolojilerinin ve ilgili mevzuatın takibini 

içermektedir. 

2.5. Türkiye’de Doğal Taş Madenciliği 

2.5.1. Tanım ve Kapsam 

Türkiye’de ve Dünya’da mermer ve doğal taşa olan talep sürekli olarak artmakta ve mermer ve 

doğal taş sektörü giderek daha cazip bir sektör haline gelmektedir. Mermer ve doğal taş kullanımında 

artışı sağlayan nedenlerin arasında kendinden desenli doğal malzeme olması, moda yaratması, çevre ile 

uyumlu, estetik, sağlıklı, zamana dayanıklı ve geri dönüşümlü bir ürün olması, farklı mekanlarda 

kullanıma uygun olması ve değişik beğenilere hitap eden çeşitlerin bulunması sayılabilir. Artıklarının 

çeşitli alanlarda kullanıldığı mermer ve doğal taşa olan talebin dolayısıyla mermer ve doğal taş 

üretiminin önümüzdeki yıllarda da giderek artması beklenmektedir.  

Doğal taşlar, doğadan çıkarıldıktan sonra işlenip kullanılan en eski inşaat malzemeleridir. Tarih 

boyunca insanoğlu tarafından yapılarda, anıtlarda güzelliği ve dayanıklılığı nedeniyle kullanılmıştır. 

Zamanla kullanımı artan ve çeşitlenen doğal taşlar günümüzde özellikle inşaatlarda yapı elemanları 

(%7), iç duvar kaplama (%9), dış duvar kaplama (%8), döşeme (%35), heykelcilik - mezar taşı yapımı 

(%18), basamak-rıht (%3) ve özel eşya-süs eşyası (%18) yapımında kullanılmaktadır (Şekil 49).  

Doğal taş sektörü, son dönemde yeni ülkelerde yeni üreticilerin de pazara girmesiyle ivme 

kazanan; hem ülkemiz hem de dünya ticareti için önem arz eden sektörler arasındadır. 

Mermer, traverten, kireç taşları (kalkerler) ve kum taşları, granit ve sert taşlar, inşaata elverişli 

yapı taşları gibi doğal taşlar bu gruba girmektedir. 

Şekil 49: Doğal Taşların Kullanım Alanları 

Mezartaşı	yapımı
18%

Zemin	ve	kaldırım	
döşeme
35%

Dış	duvar	kaplama	
8%

Basamak	ve	rıht	
3%

İç	duvar	kaplama	
9%

Özel	çalışmalar	
heykelcilik,	vs

18%

Yapısal	(inşaat	yapı	
elemanları)	
çalışmaları	

7%

Diğer	kullanım	alanları
2%
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2.5.2. Türkiye’nin Doğal Taş Potansiyeli 

Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp Kuşağında yer alan ülkemizde doğal 

taş kaynaklarına ilişkin ilk değerlendirmeler, 1966 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış 

olup, ülkenin muhtemel doğal taş kaynaklarının 5,1 milyar m3 (13,9 milyar ton) düzeyinde olduğu 

belirtilmiştir (Tablo 62). Sektörde yaklaşık 2.500 adet ruhsatlı doğaltaş ocağı olup, bunların 1.500 adedi 

aktif olarak çalışmaktadır. KOBİ niteliğinde olmak üzere 200 kadar büyük tesis ile yaklaşık 9.000 adet 

orta ve küçük ölçekli işletme ve atölye sektörde faaliyet göstermektedir. İstihdam edilen personel 

sayısının yaklaşık 180.000 direkt (mavi yakalı) işçi ile 5.000 teknik personelden (beyaz yakalı) 

oluşmaktadır. Türkiye’de doğal taş tanımına uygun çeşitli renk ve desenlerde sedimanter kireçtaşı, 

kristalize kireçtaşı (mermer), traverten, traverten oluşumlu kalker (oniks), kum taşı, konglomera, breş 

ve magmatik kökenli kayaçlar (granit, siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin, vb.) ve püskürük türü kayaç 

grupları (ignimbirit, andezit, bazalt, vb.) bulunmaktadır. Kristalize kireçtaşları (mermer) ağırlıklı olarak 

Menderes, Istranca ve Bitlis Masifi’nde yer almaktadır. Mikritik veya deniz canlılarının kavkılarını 

yoğun olarak içeren kireçtaşları, Kuzeybatı Marmara, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Toros Kuşağı, 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde geniş alanlar kaplamaktadır. 

Tablo 62: Türkiye Doğal Taş (Mermer) Kaynakları 

m3 ton 

Bilinen Kaynaklar 589.000.000 1.590.000.000 

Muhtemel Kaynaklar 1.545.000.000 4.171.000.000 

Mümkün Kaynaklar 3.027.000.000 8.172.000.000 

Toplam Potansiyel 5.161.000.000 13.934.000.000 

Ülkemizin aktif tektonik yapısı nedeniyle mevcut büyük fay zonları çevresinde traverten ve albatr 

(oniks) yatakları görülmektedir. Traverten kaynaklarının bölgeler itibariyle dağılımı, Ege’de %32, 

Marmara’da %26, İç Anadolu’da %11, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz 

Bölgesi’nde %31’dir. Bir diğer doğal taş grubunu oluşturan ve sert taşlar olarak adlandırılan magmatik 

ve volkanik kökenli kayaçlar ağırlıklı olarak Marmara, Kuzeybatı Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz 

Bölgeleri’nde bulunmaktadır. Ülkemiz sadece zengin rezervleri ile değil, aynı zamanda mermer ve 

doğal taşlarının renk ve desen çeşitliliği ile de dikkat çekici bir konumdadır. Türkiye’de 80’in üzerinde 

değişik yapıda ve 220’nin üzerinde değişik renk ve desende mermer rezervi belirlenmiştir. Süpren, 

Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Burdur Bej, Bursa Bej, Mersin Bej, Kaplan 

Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker uluslararası 

piyasada tanınan Türkiye’nin mermer ve doğal taş çeşitlerinden bazılarıdır.  

Ülkemizde 2016 verilerine göre karbonat kökenli doğal taşların üretimi yıllık yaklaşık 17,5 

milyon ton civarında olup işleme tesislerinin toplam plaka üretim kapasitesi 7 milyon m2 civarındadır. 

Türk doğal taş sektörü çeşit zenginliği, kaynak büyüklüğü, nakliye kolaylığı, deneyimli personel, 

teknolojik düzey açısından sahip olduğu avantajlar sayesinde dünya doğal taş piyasasında önemli bir 

yere sahiptir. Özellikle kalker kökenli doğal taşlar açısından sahip olduğu zenginlik nedeniyle Türkiye 

dünya doğal taş endüstrisinin en önemli hammadde tedarikçilerinden birisi konumundadır. Hammadde 

tedarikçisi olmanın yanı sıra Türkiye, işlenmiş üründe de dünya genelinde ilk 5 içinde yer almaktadır. 

2.5.3. Dünya Doğal Taş Pazarları ve Türkiye Doğal Taş İhracatı 

Mermer ve doğal taş sektörü ülkemizin ihracatındaki payını giderek arttıran bir sektördür. Dünya 

ticaretinde de payı büyümekte olan sektör, Türkiye’de Dünya’daki bu artışın da ötesinde büyümektedir. 
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Türkiye 2015 yılında doğaltaş ihracatında pazar payı kaybına uğramış payı 2014'te %12,1 iken 2015'te 

%11,2' ye gerilemiştir. 2015 yılında Türkiye, Çin ve İtalya'dan sonra doğaltaş ihraç eden ülkeler 

arasında üçüncü sıraya yerleşmiş ve bu üç ülke ihraç edilen doğaltaşın birim değerini artıran ülkeler 

olmuştur. 2016 yılında Türkiye, Dünya mermer ve traverten ham blok ihracatında ilk sıraya 

yerleşmiştir. Dünya granit ham blok ihracatında ise 11. sırada yer almaktadır. 2016 yılı verilerine göre 

Dünya’da ham blok halinde mermer ve traverten ihracatçısı önemli ülkeleri gösterir istatistikler Tablo 

63 ve 64’de verilmiştir. Türkiye, 2017 yılı itibariyle mermer ve doğal taş ihracatında Çin ve İtalya’nın 

ardından üçüncü sırayı almaktadır. Ülkemizde üretilen mermer ve doğal taşlar 179 ülkeye ihraç 

edilmektedir. Yeni pazar arayışlarıyla bu sayının giderek artması beklenmektedir.  

Dünya ticaretinde, doğal taşların ihracata yönelik değer itibariyle ciro hacmi 17,3 Milyar $’dır. 

Ülkemizin 2017 yılı itibariyle 2,1 Milyar $ doğal taş ihracatı gerçekleştirdiği dikkate alınırsa dünya 

doğal taş ihracat hacminin %12’si ülkemiz taşlarıyla yapılmıştır. 2017 yılı itibariyle dünya doğal taş 

ihracatı yaklaşık 94 Milyon ton civarı olduğuna göre, 2017 yılında ülkemiz yaklaşık 8 Milyon ton doğal 

taş ihracatı yaparak üretim bazında dünya dış ticaret hacminin miktar itibariyle %2,2’sini karşılamıştır. 

2017 yılı dünya blok mermer ihracatının %43’ü (başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere), işlenmiş 

mermer ihracatının ise %19’u ülkemiz doğal taşlarıyla gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, 2014-2017 

yılları arası Türkiye doğal taş ihracat değerleri Tablo 65’te, 2017 yılı Türkiye doğal taş ihracatının 

yapıldığı ilk 10 ülke ise Tablo 66’da verilmiştir. İç piyasa için doğal taş (mermer) üretimi 2017 yılında 

19,9 Milyon ton olarak gerçekleşmiş olup bu değerin 2023 yılında 28,3 milyon ton olacağı tahmin 

edilmektedir. 

Tablo 63: Dünya Mermer ve Traverten Ham Blok İhracatında 2016 Yılındaki İlk On Ülke 

ÜLKELER DEĞER ($) MİKTAR (Kg) PAY (%) 

Türkiye 731.018.135 3.708.535.117 62,77 

İtalya 161.049.846 485.020.161 13,83 

İspanya 71.769.725 173.045.589 6,16 

Hindistan 29.138.163 164.532.480 2,50 

Pakistan 27.734.559 204.056.000 2,38 

Portekiz 17.192.630 90.799.280 1,48 

Makedonya 16.523.252 66.918.956 1,42 

Yunanistan 13.731.444 60.086.903 1,18 

Tunus 9.763.124 85.649.593 0,84 

Mısır 9.651.925 33.419.226 0,83 

Diğer Ülkeler 77.045.552 339.045.158 6,62 

TOPLAM 1.164.618.355 5.411.108.463 100,00 

Kaynak: http://data.un.org/Data.aspx?q=marble&d=ComTrade&f=_l1Code%3a26%3bcmdCode%3a251512 

  

http://data.un.org/Data.aspx?q=marble&d=ComTrade&f=_l1Code%3a26%3bcmdCode%3a251512
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Tablo 64: Dünya Granit Ham Blok İhracatında 2016 Yılındaki Önemli Ülkeler 

ÜLKELER DEĞER ($) MİKTAR (Kg) Pay (%) 

Brezilya 176.796.921 957.232.651 43,66 

Hindistan 91.704.666 702.551.287 22,65 

Zimbabve 34.581.128 176.305.392 8,54 

Güney Afrika 13.469.941 107.598.891 3,33 

Belçika 12.909.870 19.586.176 3,19 

Namibya 10.920.826 51.154.514 2,70 

İtalya 9.742.570 15.822.859 2,41 

Portekiz 8.784.668 89.818.221 2,17 

ABD 7.171.003 21.713.000 1,77 

İspanya 6.266.342 30.756.324 1,55 

Türkiye 5.814.927 66.306.604 1,44 

Diğer Ülkeler 26.803.323 187.609.969 6,62 

TOPLAM 404.966.185 2.426.455.888 100,00 

Kaynak: http://data.un.org/Data.aspx?q=marble&d=ComTrade&f=_l1Code%3a26%3bcmdCode%3a251512 

http://data.un.org/Data.aspx?q=marble&d=ComTrade&f=_l1Code%3a26%3bcmdCode%3a251512
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Tablo 65: 2014-2017 Yılları Arası Türkiye Doğal Taş İhracat Değerleri 

YILLAR 2014 2015 2016 2017 

İHRACAT MİKTAR 

(KG) 

DEĞER ($) MİKTAR 

(KG) 

DEĞER ($) MİKTAR 

(KG) 

DEĞER ($) MİKTAR 

(KG) 

DEĞER ($) 

DOĞAL TAŞLAR 

Mermer ve Traverten Ham 

Blok ve Plakalar Halinde  

5.560.252.502 990.659.065 4.898.957.831 883.923.234 4.869.254.266 871.714.560 6.118.746.755 1.112.260.553 

Mermer, İşlenmiş 1.847.741.692 968.039.965 1.739.141.838 868.940.662 1.775.763.132 801.807.210 1.870.476.846 795.468.955 

Traverten, İşlenmiş 282.191.297 144.962.710 284.067.574 137.459.766 250.072.991 112.437.513 318.522.916 122.972.890 

Granit, Ham 122.986.156 7.316.196 74.266.152 4.973.280 67.255.172 5.971.781 60.199.192 5.180.994 

Granit, İşlenmiş 17.296.225 10.534.266 18.765.925 8.030.357 15.152.994 5.496.536 13.805.074 5.736.349 

Kayagan Taşı (Arduvaz), 

Ham  

5.347.497 637.846 2.909.966 372.935 3.187.169 374.144 4.833.120 519.656 

Kayagan Taşı (Arduvaz), 

İşlenmiş  

1.791.923 1.615.868 1.450.380 747.673 929.491 571.559 2.533.698 797.534 

Yontulmaya veya İnşaata 

Elverişli Diğer Taşlar 

153.728.234 18.788.132 89.310.573 17.723.694 84.816.191 19.728.529 79.531.702 16.364.213 

TOPLAM 7.991.335.526 2.142.554.048 7.108.870.239 1.922.171.601 7.066.431.406 1.818.101.832 8.468.649.303 2.059.301.144 
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Tablo 66: 2017 Yılı Türkiye Doğal Taş İhracatı İlk 10 Ülke 

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($) 

Çin 4.702.851.092 945.810.182 

ABD 645.951.531 294.717.822 

Suudi Arabistan 261.631.952 104.548.567 

Hindistan 431.002.818 84.826.361 

Irak 270.891.360 64.140.500 

İsrail 219.077.890 53.943.343 

BAE 100.365.280 52.699.030 

Fransa 138.400.308 51.837.199 

Avustralya 75.412.967 35.788.600 

Kanada 35.473.786 30.812.756 

Diğer Ülkeler 1.587.590.319 340.176.784 

TOPLAM 8.468.649.303 2.059.301.144 

2.5.4. Türkiye Doğal Taş İthalatı 

Doğal taş ithalatı olarak ise ülkemiz, 2017 yılında 170 Bin $ civarında ve ağırlıklı olarak granit 

– sert taşlar ithalatı gerçekleştirmiştir. 2017 yılı için ithalat yapılan ilk 10 ülkenin ithalat miktarları ve

değerleri Tablo 67’de gösterilmiştir. İthalat yapılan ülkeler arasında Hindistan, İspanya, Vietnam, İran

ve İtalya ilk sıralarda yer almaktadır. Bununla birlikte, 2014-2017 yılları arası Türkiye doğal taş ithalat

değerleri Tablo 68’de verilmiştir.

Tablo 67: 2017 Yılı Türkiye Doğal Taş İthalatında İlk 10 Ülke 

ÜLKELER MİKTAR (kg) DEĞER ($) 

Hindistan 128.608.183 68.995.814 

İspanya 68.989.205 28.818.169 

Vietnam 49.060.228 25.135.750 

İran 41.139.373 18.208.975 

İtalya 14.073.372 14.080.285 

Çin 10.561.342 7.560.816 

Brezilya 8.214.750 5.355.083 

Yunanistan 8.268.098 5.289.246 

Fransa 9.184.684 2.222.673 

Norveç 2.238.900 930.985 

Diğer Ülkeler 12.673.620 4.095.240 

TOPLAM 353.011.755 180.693.036 
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Tablo 68: 2014-2017 Yılları Arası Türkiye Doğal Taş İthalat Değerleri 

YILLAR 2014 2015 2016 2017 

İTHALAT MİKTAR 

(KG) 

DEĞER 

($) 

MİKTAR 

(KG) 

DEĞER ($) MİKTAR 

(KG) 

DEĞER ($) MİKTAR 

(KG) 

DEĞER ($) 

DOĞAL TAŞLAR 
        

Mermer ve Traverten Ham Blok ve 

Plakalar Halinde   

8.566.824 3.211.636 11.221.090 2.377.220 9.955.695 2.093.342 13.258.433 2.833.935 

Mermer, İşlenmiş 40.414.547 35.771.317 36.965.168 28.011.567 36.343.679 26.847.257 35.967.732 25.910.199 

Traverten, İşlenmiş 630.728 650.218 850.630 633.027 931.854 385.391 1.111.988 369.774 

Granit, Ham 51.888.220 6.963.704 35.107.405 3.082.469 11.855.894 1.896.272 19.933.634 2.284.882 

Granit, İşlenmiş 340.099.225 193.016.32

7 

311.915.510 170.827.806 306.429.583 169.368.152 266.844.133 144.092.315 

Kayagan Taşı (Arduvaz), Ham 434.473 77.969 514.709 81.333 753.486 113.007 1.021.368 179.389 

Kayagan Taşı (Arduvaz), İşlenmiş  5.033.679 1.939.260 6.425.681 2.132.419 5.233.922 1.605.787 7.224.429 2.137.402 

Yontulmaya veya İnşaata Elverişli 

Diğer Taşlar 

203.166 210.710 2.926.791 884.644 8.066.897 1.946.835 7.650.038 2.885.140 

TOPLAM 447.270.862 241.841.14

1 

405.926.984 208.030.485 379.571.010 204.256.043 353.011.755 180.693.036 
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2.5.5. Doğal Taş Madenciliğinin Ülke Ekonomisi Açısından Önemi 

2015 yılı verilerine göre dünya doğaltaş blok üretimi 150 milyon tonu aşmış olup, bu üretimin 

yarısı Çin ve Hindistan’a aittir. Yıllık 17.5 milyon tona ulaşan doğaltaş üretim miktarı, Türkiye'yi Çin 

ve Hindistan’dan sonra İtalya ve İran’ın önünde dünyanın ilk 3 üreticisi arasına sokmuştur. Türkiye’nin 

2013-2016 yılları arası doğal taş üretimi Tablo 69’da verilmiştir. Tabloda verilen değerlere mıcır olarak 

yapılan üretim miktarları da dahildir. 

Tablo 69: 2013-2016 Yılları Arası Doğal Taş Üretimi 

Sıra 

No 
MADEN ADI 

DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ 

2013 2014 2015 2016 Birim 

1 İgnimbirit 29.380 32.195 36.579 39.302 m3 

2 Mermer 4.255.545 4.220.564 5.613.435 5.287.780 m3 

3 Oniks 15.665 10.688 6.905 7.177 m3 

4 Traverten 713.697 812.840 1.239.369 1.096.112 m3 

Toplam 5.014.287 5.076.287 6.896.288 6.430.371 m3 

m3 = 2,7 ton 13.538.575 13.705.974 18.619.978 17.362.002 ton 

1 Andezit 3.358.863 6.803.746 2.863.978 3.234.082 ton 

2 Bazalt 21.870.408 22.887.509 23.060.917 24.883.169 ton 

3 Granit 183.535 189.364 157.463 314.059 ton 

4 Dekoratif taş + Mozaik + Kayrak 

vd. 

529.708 1.142.357 1.920.333 1.022.022 ton 

5 Serpantin 14.701 13.112 138.454 991.276 ton 

6 Yapıtaşı 37.945 33.553 68.302 85.790 ton 

7 Diyabaz 335.958 226.939 331.027 3.132.276 ton 

8 Gabro 252.463 255.070 198.947 540.103 ton 

Toplam 26.537.051 31.266.844 26.927.243 34.331.917 ton 

Genel Toplam 40.075.626 44.972.818 45.547.221 51.693.919 ton 

Kaynak: http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Taslar 

Mermer ve doğal taş sektörünün ulusal ekonomiye katkı bakımından diğer pek çok sektörden 

üstün yönü ithalata düşük bağlılığıdır. Sektörde kullanılan ocak ve fabrika makinelerinin çok büyük bir 

bölümü ülke içinde üretilmekle birlikte ihraç ettiğimiz ürünler arasında da yer almaktadır. Mermer ve 

doğal taşın ocaktan çıkarılmasından mamul ürün hale gelmesine kadar geçen safhalarda ithal ara ürün 

kullanımı %5 civarındadır. Yerli makine kullanımında ise bu oran sıfırdır. Diğer bir değişle, yerli 

kullanım oranı %95-100 arasındadır.  

Ülkemizde hali hazırda mermer ve doğal taş ocakları, ülke rezervlerinin çok küçük bir bölümünü 

kullanmaktadırlar. Henüz işletmeye alınmamış, ruhsata bağlanmamış, devreye alındığında yüzyıllar 

boyu ürün verebilecek kapasitede birçok mermer ve doğal taş oluşumları mevcuttur. Bu da ülkemize 

çok net ve göreceli bir üstünlük sağlamaktadır. Bürokratik, mahallî ve idarî tedbirlerin alınmasıyla 

yapılacak iyileştirmeler neticesinde yeni ocaklar devreye girerek ekonomiye kazandırılacaktır. 

http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Dogal-Taslar


125 

Mermer ve doğal taş sektörü emek yoğun bir sektördür. 2017 yılı itibari ile takribi 150.000 kişi 

sektörde direkt istihdam edilmektedir. Yan sanayisi ile birlikte bu rakam takribi 250.000 kişiye 

ulaşmaktadır. Artan üretimle birlikte yeni iş olanaklarının yaratılmasıyla 2023 yılında sektörde takribi 

500.000 kişiye doğrudan istihdam sağlanabilmesi planlanmaktadır. Yan sanayisi ile birlikte bu rakamın 

800.000 kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Dünya’da pazar lideri konumuna gelmenin yaratacağı üstünlükler arasında mermer ve doğal taş 

ticaretine yön vermek sayılabilir. Özellikle bölge ülkelerde üretilen mermer ve doğal taşların ticareti 

konusunda ileriki yıllarda Türkiye bölgesel güç olarak daha etkin bir rol oynayacaktır. Özellikle İran, 

Mısır, Orta Doğu ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kuzey Avrupa ve Asya’da Türkiye’nin sektördeki belirleyici 

rolü artacaktır. Bu da Türkiye’nin ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
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3. TÜRK MADENCİLİĞİNE İLİŞKİN GENEL KONULAR

3.1. Madencilik Mevzuatı 

Maden hukuku tarihinde yaşanan gelişmelerde, devletin bir tarafta madenleri kamusal 

mülkiyetine uygun olarak düzenleme düşüncesi ile diğer tarafta özel sektörün madencilik yatırımlarına 

özendirilmesi isteği arasında bir mücadele yaşandığı görülür. Özellikle Türkiye’de 1950 ve 1990 

dönemi arasında yaşanan madencilik yasalarında yapılan değişikliklerde bu mücadelenin yansıması net 

bir şekilde ortaya çıkmıştır.  

Dünyada 1960 ve 1970 soğuk savaş dönemi madencilik endüstrisi için refah yıllarıdır. Bu 

dönemde aynı zamanda milliyetçilik düşüncesi artmış, kolonilerden ulus devletlere doğru bir dönüşüm 

yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda 1970’lerin ortalarından itibaren devlete ait maden 

şirketleri kurulmaya ve işletmeye başlamıştır. Bununla birlikte, 1980’lerin ortalarından itibaren devlet 

tarafından yürütülen milli madencilik yöntemi sürdürülemez olmuştur. Devlet şirketlerinin arama ve 

inovasyona yeterli yatırımı yapmamaları, ocaklarda eski teknolojileri kullanmaları ve artan işçilik 

maliyetleri de karlılıklarının ve pazar paylarının düşmesine neden olmuştur. Şili’den başlayarak 

1980’den itibaren Meksika, Peru ve diğer ülkelerde maden kanunlarında yapılan değişikliklerde yeni 

eğilim, doğrudan devlet kontrolü yerine özel sektörün madencilik sektörüne yatırım yapmasına yönelik 

yaklaşımlar yerini almıştır .   

Zaman içinde maden kaynaklarının kamu/özel sektör tarafından rasyonel kullanımı yanında 

çevre hukukunun da dönüşümüyle sürdürülebilir kalkınma kavramı da etkili olmaya başlamıştır. 

Madencilikte gelişmiş ABD, Kanada, Avustralya gibi ülkeler ile Batı Avrupa ülkelerinde maden 

yatırımları bakımından çevreyle ilgili düzenlemeler, maden hukukundan daha kritik bir rol 

oynamaktadır. Bu ülkelerde yapılan çevreyle ilgili düzenlemeler, büyük ölçüde, olumsuz çevre 

etkilerinin azaltılmasına ve yeniden kazandırılmasına yönelmiştir. Madencilik sektörüyle ilgili birçok 

firma bu dönüşümü kolaylaştırmak ve yerleştirmek için birtakım isteğe bağlı kurallar (codes of conduct) 

oluşturmuşlardır. Bu kurallar, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi çok uluslu kuruluşlar 

tarafından geliştirilmeye çalışılan MMSD (Mining, Minerals and Sustainable Development Project) 

projesi gibi çalışmalarla paralellik göstermektedir. Dünya Bankası da madencilik, petrol ve doğal gaz 

sektörünün kalkınmada gelecek rollerine dikkat çeken “Extractive Industries Review – EIR” adlı bir 

çalışma başlatmıştır. Gerek MMSD gerekse EIR insiyatifleri, madencilik sektöründeki büyük aktörlerin 

sürdürülebilir kalkınma ile ilgili kendi reflekslerini yansıtma çabalarının ürünüdür. 

Dünya Bankası ve diğer uluslararası kuruluşlar maden kanunu reformlarında model kanunlar 

hazırlanması ve örnek uygulamaların yaygınlaşması için yoğun çaba sarfetmektedirler. Dünya Maden 

Kanunların tek düze haline gelmesi ve giderek ortak bir maden kanunu “lex minarele” oluşumuna 

yönelik beklentiler artmaktadır. Bununla birlikte, ülkelerin farklı hukuk ailelerinden olmaları, 

madencilikten bekledikleri yararlar ve çeşitli grup ve toplulukların beklentisi maden kanunlarında farklı 

yaklaşımların benimsenmesine neden olmaktadır.  

3.1.1. Maden Hukuku Bakımından Başarılı Ülke Uygulamaları ve Türkiye’nin Yeri 

Fraser Enstitüsü, her yıl global olarak maden şirketleri açısından madenlere erişim, maden 

politikaları, vergi sistemi ve maden mevzuatındaki istikrar açısından yıllık değerlendirme yapmaktadır. 

Yatırım çekiciliği açısından değerlendirmede 2015 yılı açısından ilk sırayı Batı Avusturalya almaktadır. 

Saskatchawen (Kanada Eyaleti) ikinciliğini korumuş, Dünya’da yatırım için en çekici ülke olan Batı 

Avustralya, Nevada (ABD)’yi üçüncülüğe itmiştir. İrlanda onuncu sıradan dördüncülüğe yükselmiş ve 

Finlandiya beşinci sırada yer almıştır. Dünyada yatırım çekiciliği açısından maden potansiyeli ve 
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politikaları üzerinde yapılan değerlendirmede en alt sırada Arjantin’in La Rioaja Bölgesi 

bulunmaktadır. La Rioja’yı Venezualla, Honduras, Yunanistan ve Solomon Adaları izlemektedir.  

Dünyada genel eğilim, madencilik sektörü açısından çekici bir yatırım ortamının sağlanmasıdır. 

Doğal olarak hukuki alt yapı ve maden bürokrasisinin yaklaşımı çok önemlidir. Küresel olarak maden 

kanunu reformunun madencilik sektörüne nasıl olumlu etki ettiğinin en önemli örneği Finlandiya’dır. 

Fin Maden Kanunu 2011 yılında değiştirilmiş ve bu ülkeyi dünya sıralamasında onunculuktan ikinciliğe 

yükseltmiştir. Fin Maden Kanunu’nda devlet hakkı kaldırılmış, buna karşılık çevreye ve yerel topluma 

verilen önem ve haklar artırılmıştır. Finlandiya’da madencilik sektörünün bu kanun değişikliğinden 

hemen sonra bir önceki yıla göre %11 büyümesi dikkat çekicidir. 

Bunun dışında madencilikte ilk üçte yer alan Avustralya, ABD ve Kanada’da yüz yılı aşan eski 

maden kanunları bulunmasına rağmen madencilikte sürdürebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak diğer 

mevzuatlarını yenilemişler ve madenci dostu yaklaşımlarıyla iyi bir yatırım ortamı sağlamışlardır. 

Buna karşılık Afrika ülkelerinde Dünya Bankası ve diğer uluslararası aktörlerin teşvikiyle 

madenciliğin kalkınmada motor görevi görmesi beklentisiyle New Ekstractivizm olarak adlandırılan 

ekonomik model uygulamaya konulmuştur. Ancak Afrika ülkelerinde devlet madencilik sektöründen 

daha fazla pay alabilmek için maden işletmelerinden alınan vergileri artırmak ve devletin maden 

şirketlerindeki zorunlu bedelsiz hisse oranını yükseltmek gibi yeni eğilimler içinde bulunduğu 

gözlemlenmektedir. 

Türkiye’de madenciliği ilgilendiren mevzuatlarda çok sık değişimler olmaktadır. Bu 

değişikliklerde sürdürülebilir madencilik ilkelerinin amaç edindiği gerekçelerde belirtilse de, modern 

eğilimlere aykırı bazı hükümler de bulunabilmektedir. 

Türkiye’de maden mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat değiştirilirken gerçek anlamda Düzenleyici 

Etki Analizi yapılmalı ve gereği yerine getirilmelidir. Yapılacak yasal reformlarda ve idari 

uygulamalarda modern eğilimler ve ülke gerçekleri bir potada eritilerek bir denge sağlanmaya 

çalışılmalıdır. Ayrıca, AB stratejilerini yansıtan Fin Maden Kanunu ve yatırım iklimi açısından dünyada 

ilk sıralarda yer alan Avustralya ve Kanada Maden Kanunları ve ikincil düzenlemeleri mutlaka örnek 

kanun uygulaması olarak incelenmeye alınmalıdır.  

3.1.2. Türk Madenciliğine İlişkin Genel Konular 

3.1.2.1.Türk Madenciliğinin Yasal ve Kurumsal Yapısı 

Herhangi bir ekonomik faaliyet türü ile ilgili olarak sağlıklı bir analiz yapabilmek için, ilgili 

faaliyetin nasıl bir yasal çerçeve içinde cereyan ettiğinin doğru anlaşılması çok önemlidir. Sektördeki 

üretici, tüketici vb. aktörlerin aktivitelerinin sınırlarını çizen, bazı durumlarda imkân sağlayan ve teşvik 

eden, bazı durumlarda ise kısıtlamalar getiren, hatta yaptırım uygulayan hukuki zemin doğru olarak 

anlaşılmaksızın, sektördeki sorunların doğru olarak teşhis edilebilmesi, bunlara çözümler 

geliştirilebilmesi mümkün değildir. Özellikle madencilik gibi, kamu yönetiminin mutlak hâkimiyetinin 

söz konusu olduğu alanlarda bu husus daha da büyük önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra doğal 

olarak, hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi, bir kurumsal altyapının varlığını gerektirmektedir. 

Öncelikli olarak kamu otoritesi, yürürlüğe koyduğu yasal düzenlemeleri kamu kuruluşları aracılığıyla 

hayata geçirmektedir. Ancak, kurumsal yapının önemi yalnızca yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi 

ile sınırlı değildir. Bunun yanı sıra bazı durumlarda bazı kurumlar, oyuncu olarak da sektörde büyük 

öneme sahip olabilmektedir. Bu durum, üstlendikleri bilimsel, teknik, ticari vb. roller nedeniyle bazı 

kurumları, sektör açısından yasal düzenlemeler kadar, hatta bazı durumlarda onlardan daha fazla önemli 

hale getirebilmektedir. Bu durum nedeniyle, yürürlükteki maden mevzuatı ile mevcut kurumsal yapının 
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ana hatları ile de olsa ele alınmasına, yasal ve kurumsal yapıya ilişkin sorunların irdelenmesi ve çözüm 

yollarının araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

3.1.2.2. Türkiye’de Maden Hukukunun Geçirdiği Aşamalar 

Osmanlı İmparatorluğunda 1858 tarihli Arazi Kanunu yürürlüğe girinceye kadar, madenlerle 

ilgili özel düzenleme mevcut değildi. 1858 tarihli Arazi Kanundaki hükümler ise yalnızca madenlerin 

mülkiyeti ile ilgilidir. Zonguldak Kömür havzasından edinilen tecrübeler ve dünyadaki endüstriyel 

gelişmeler, Osmanlı İmparatorluğunu madenciliği düzenleyen bir mevzuat çıkarmaya yöneltmiştir. Bu 

amaçla, 1278 (1862) tarihinde Fransız Maden Kanunu’ndan alınan Maadin Nizamnamesi yürürlüğe 

konmuştur. 1278 tarihli Maadin Nizamnamesi de, 1303 ve 1322 tarihli Maadin Nizamnameleriyle 

değiştirilmiştir. Yapılan bu değişikliklerle yabancıların maden işletmeciliğinde bulunabilmelerine izin 

verilmiştir. Fransız Ereğli Şirketi ve diğer yabancı sermayeli şirketlerin Zonguldak Kömür Havzasına 

girmelerinin ve birçok madene kolayca sahip olmalarının yolu açılmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı sonunda yatırdıkları sermayeyi korumak bahanesiyle Zonguldak Havzası'nı 

Ereğli'ye kadar işgal eden Fransızlar, ciddi bir milli mücadeleyle karşılaşarak kısa bir süre sonra 

bölgeden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Havzada çalışan işçilerin durumlarının düzeltilmesi amacıyla 

incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a gönderilen Celal Bayar’ın yapmış olduğu incelemeler 

sonucu 10 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı "Havza-i Fahmiye Amele Kanunu" yürürlüğe konmuş ve o 

zamana kadar yabancı sermaye tarafından büyük ölçüde sömürülen işçiler lehine önemli değişiklikler 

getirilmiştir. Daha sonra, 23 Mart 1922 tarihli Madenlerin Aranması ve İşletilmesi Hakkında Kanun 

yürürlüğe girmiştir. 

Cumhuriyetin meşruiyet temellerinin atıldığı 17 Şubat – 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan 

İzmir İktisat Kongresi’nde, madenlerle ilgili Zonguldak Kömür Havzası’ndaki olumsuz durum 

gündeme getirilmiş ve tartışılmıştır. Kongre delegelerinin oybirliği ile kabul ettiği ilk 12 maddelik 

Misak-ı İktisadi Esasları’nda "Türkiye halkı, madenlerini kendi milli üretimi için işletir ve servetlerini 

herkesten fazla tanımaya çalışır." ifadesi ile madenciliğin milli karakteri açıkça vurgulanmıştır. 

Cumhuriyet devrinde de 6309 sayılı Maden Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 11 Mart 

1954 tarihine kadar, 1322 tarihli Maadin Nizamnamesi ve 23 Mart 1922 tarihli Madenlerin Aranması 

ve İşletilmesi Hakkında Kanun, madenleri düzenleyen kurallar olarak kalmışlardır. 

6309 sayılı Maden Kanunu, gerekçesinde de belirtildiği gibi, Devlet işletmeleri ile özel kişilere 

ait işletmeler arasında eşitlik sağlamaya çalışmıştır. Böylece riskli ve uzun süreli bir yatırım olan 

madencilik, hem özel girişim hem de yabancı yatırımcılar için cazip hale getirilmek istenmiştir. 

1970’li yıllarda dünyada yaşanan petrol krizi ve linyite dayalı termik santrallerden elektrik 

üretiminin planlanması nedeniyle özel sektörün elindeki bir kısım maden işletmelerinin Devlet eliyle 

yürütülmesine karar verilmiş ve bu amaçla 4 Ekim 1978 tarih ve 2172 sayılı "Devletçe İşletilecek 

Madenler Hakkında Kanun" çıkarılmıştır. 2172 sayılı kanuna dayanılarak 1979 yılında 9 adet bor, 6 

adet asfaltit, 79 adet linyit ve 84 adet demir sahasının işletilmesi, özel sektörden alınarak Devlete 

verilmiştir. 

1980 yılından itibaren ekonomide dışa açık gelişme stratejisi yürürlüğe konularak, özelleştirme 

ve enerji politikaları Dünya Bankası ile yapılan anlaşmalar doğrultusunda yeniden şekillendirilmiştir. 

Bu bağlamda öncelikle 2172 sayılı "Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun"a ilişkin işlemler 

durdurulmuştur. Daha sonra çıkartılan 10.06.1983 tarih ve 2840 sayılı Kanunla 2172 sayılı Kanun 

yürürlükten kaldırılmış ve daha önce kamu kuruluşlarına devredilen demir ve linyit sahalarının 

sahiplerine iade edilmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan 2840 sayılı Kanuna göre, Bor tuzları, Uranyum 
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ve Toryum gibi stratejik madenlerinin işletmesinin ancak Devlet eliyle yapılabileceği düzenlemesi 

getirilmiştir.  

6309 sayılı Maden Kanunu madenciliğin ihtiyaçlarına cevap veremeyince, 1985 yılında ilga 

edilerek, 3213 sayılı Maden Kanunu uygulamaya sokulmuştur.  

3.1.2.3. Madencilikte Yasal Durum 

Mevzuat madencilik sektörününün gelişimini etkileyen önemli unsurlardan bir tanesidir. Kural 

olarak, belli bir konuda yürürlükte bulunan kanunlar ve buna bağlı olarak çıkartılmış diğer mevzuat 

(tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge vb.), o konuda faaliyet gösterenlerin uyacakları kurallar bütününü 

belirleyerek bir ana çerçeve çizmektedir. 

Madencilik faaliyetleri de bu türden özel bir yasa ile düzenlenmiş olmakla birlikte, madencilik 

mevzuatının tam anlamıyla bir bütünselliğe sahip olduğunu söyleyebilmek güçtür. Diğer sanayi 

faaliyetlerinden farklı olarak madencilik, belirlenmiş ve altyapısı hazırlanmış belirli bir bölgede değil, 

madenin bulunduğu yerde yapılmak zorundadır. Bu durum nedeniyle, madencilik faaliyetleri başka 

alanlara ilişkin mevzuatın da ilgi alanına girmekte, sonuç olarak yasal açıdan yetki çatışması vb. 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Açıklanan bu durum nedeniyle, madencilik mevzuatından söz edildiğinde yalnızca Maden 

Kanunu ve ilgili yönetmelikler üzerinde durmak yeterli olmamakta, bunlara ek olarak madenciliğe 

doğrudan veya dolaylı olarak etki eden diğer yasa, yönetmelik vb. hukuki düzenlemelerin dikkate 

alınması gerekmektedir. Bu bakış açısı altında Türk Maden Mevzuatının önemli belgeleri aşağıda 

sırasıyla gözden geçirilmiştir. 

3.1.2.4. Anayasa 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Ekonomik Hükümler” başlığı altındaki ikinci bölümünde, 

altı ana konunun düzenlemesine yer verilmiştir. Bunlardan birincisi 166. Madde “Planlama”, ikincisi 

ise 168. Madde “Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi” esaslarıdır. Planlama ile ilgili 

olarak 166. Maddede “ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirmesini yaparak verimli şekilde 

kullanılmasını planlamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak devletin görevidir...” denilmiştir. 

Anayasanın 168. maddesinde ise, “Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, 

gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin 

gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle yapılması, kanunun 

açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak 

gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.” denilmektedir. 

3.1.2.5. 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Maden Yönetmeliği ve İlgili Yönetmelikler 

1982 Anayasası, madenlerin hukuk rejimini belirleyen temel ilkelerin Anayasa’da, bunların 

aranma ve işletilmesine ilişkin hususların da kanunla belirlenmesine ilişkin olarak, 1961 

Anayasası’ndan daha ayrıntılı bir düzenleme öngörmüştür. Konuya ilişkin olarak Anayasa’nın 168. 

maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 1982 Anayasası, 1961 Anayasası’nda olduğu gibi madenler 

üzerinde devlet egemenliğini sürdürmekte ve devlete ait arama ve işletme hakkının ancak kanunun açık 

izniyle özel sektör eliyle de kullanılabileceğini öngörmektedir. Bununla birlikte ayrıca, Devletin maden 

arama ve işletme hakkını özel sektör eliyle kullanması durumunda, 1961 Anayasası’nda olmayan arama 

ve işletmeyi yapan “gerçek ve tüzel kişilerin uyması gereken şartlar” ve bunların üzerinde “Devletçe 
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yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir” düzenlemesini de 

getirmiştir. 

Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve yaptırımları öngören ayrıntılı düzenleme 

1985 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu ile yürürlüğe konulmuştur. Maden türleri, maden hakkının 

özgün nitelikleri, arama ve işletme faaliyetleri vb. hususlar Anayasa’nın 168. maddesinin öngördüğü 

şekilde Maden Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca Anayasa’nın öngördüğü şekilde, madenler üzerinde 

devletçe yapılacak gözetim ve denetim konusunda, Maden Kanununun 11. maddesiyle münhasıran 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkili ve görevli kılınmıştır. Madenlerin aranması ve işletilmesine 

ilişkin faaliyetler ile ilgili koşul, usul ve esaslarla, yetkili makamlar, yükümlülükler ve yaptırımlar 

Maden Kanunu’nda belirlendikten sonra bazı maddelerin uygulanmasına ilişkin ayrıntıların 

yönetmelikle düzenlenmesi öngörülmüştür. Bunlarla birlikte, Dünya’daki çevresel duyarlılığa paralel 

olarak ülkemizde de çevresel duyarlılığın artması, 3213 sayılı Kanunun uygulanmasında yaşanan 

sorunlar, bürokratik işlemlerin azaltılması gibi nedenlerle 05.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5177 

sayılı Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanununda köklü değişiklikler yapılmıştır. 

03.02.2005 tarihinde Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği ve Maden Kanununun I (a) Grubu 

Madenleri ile ilgili Uygulama Yönetmeliği, 21.06.2005 tarihinde ise Madencilik Faaliyetleri İzin 

Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Anayasa Mahkemesi’nin 15.01.2009 gün Esas:2004/70, Karar 

No:2009/7 sayılı kararıyla 3213 sayılı Maden Kanununun 7. Maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları 

ile 10. Maddesinin altıncı fıkrası, ilgili düzenlenmenin yasada yapılması gerektiği, düzenlemenin 

Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliğe bırakılmasının Anayasaya aykırı olduğu 

gerekçesiyle iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararının ardından Danıştay Sekizinci 

Dairesi tarafından, 3213 sayılı Kanunun 7. Maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak yürürlüğe giren 

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinin yasal dayanağı kalmadığı gerekçesiyle ilgili maddelerinin 

yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın iptal kararlarıyla 

ortaya çıkan 3213 sayılı Maden Kanunu’nda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu kapsamda, 5995 

sayılı “Maden Kanunu’nda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 24.06.2010 

tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra, 6.11.2010 tarihli Resmi 

Gazete’de mevcut Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak “Madencilik 

Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği” adıyla yeni bir yönetmelik yürürlüğe sokulmuştur. 

24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5995 sayılı 

“Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 3213 Sayılı Maden 

Kanunu kapsamlı bir şekilde tadil edilmiştir. Bu kapsamda, eski düzenlemenin aksine, ruhsat 

başvurularında başvuru sahibinin belirli teknik ve mali kriterlere (ön inceleme raporu, maden arama 

projesi, termin planı ile mali yeterliliğin bulunması şartları) sahip olması şartının getirilmesi önemli 

yeniliklerden birisini oluşturmuştur. 

2010’lu yıllar maden mevzuatında oldukça fazla sayıda kanuni değişikliklerin yapıldığı yıllar 

olmuştur. Bu bağlamda 18.02.2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren 6592 sayılı “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 3213 sayılı 

Maden Kanunu’nda önemli değişiklik ve eklemeler gerçekleştirmiştir. 6592 sayılı Kanunla ruhsat 

iptalleri ve teminat iratları yaptırımlarının yerine idari para cezaları öngörülerek ruhsat güvencesi 

açısından önemli adımlar atılmıştır. Buna karşılık 6592 sayılı Kanunla Devlet haklarını artıracak yeni 

standartlar ve mekanizmalar getirilmiştir. Yine, işletme ruhsat süreleri yeniden belirlenerek ve çevre ile 

can güvenliğine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidilerek yetkilendirilmiş tüzel kişilik kavramı 

getirilmiştir. 

6592 sayılı Kanunla yapılan yasal değişiklikler yeni bir yönetmelik yapılması ihtiyacını ortaya 

çıkarmıştır. Yaklaşık iki yıllık uzunca bir hazırlık döneminin sonunda, Madencilik Faaliyetleri 
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Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılarak bunun yerine üç yönetmelik çıkarılmıştır. Bunlardan 

ilki, 03.06.2016 tarih ve 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile 

İlgili Yönetmelik diğerleri ise, 21.09.2017 tarih ve 30187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden 

Sahaları İhale Yönetmeliği ve Maden Yönetmeliğidir.  

2016 yılında 3213 sayılı Maden Kanunu’na ilaveler yapılmaya devam edilmiştir. 07.09.2016 

tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırımların Proje Bazında 

Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun ile 3213 sayılı Maden Kanunu’na Ek:13 ve Ek:14. Maddeleri eklenmiştir. 3213 sayılı Maden 

Kanunun Ek:13. maddesi ile kısa adı TÜVEK olan Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası kurulması 

öngörülürken, Ek:14. madde ilede kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama 

Komisyonu kurulmuştur. TÜVEK ile ilgili 21.07.2017 tarih ve 30130 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları 

Yönetmeliği; UMREK ile ilgili de 26.07.2017 gün ve 30135 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal 

Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu Hakkında Yönetmelik yürürlüğe konmuştur.  

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 

7020 sayılı Kanunla 3213 sayılı Maden Kanunu’nda önemli değişiklik yapılmıştır. 7020 sayılı Kanun, 

Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla maden bölgesinin oluşturulması, bölgedeki ruhsatlarının 

kısıtlanması, birleştirilmesi, taşınması, iptali ve ihale edilmesiyle, maden bölgelerinin oluşturulması, bu 

bölgelerde komisyon kurulması ve rödovans sözleşmeleriyle ilgili önemli hükümler getirilmiştir. 

3213 sayılı Maden Kanunu’nda en son değişiklik ise 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılmıştır. 7061 sayılı Kanun ile sektörde olumsuz eleştirilere 

konu olan orman arazi izin bedelleri düşürülmüş ve uç ürün üreten maden işletmeleri teşvik edilmek 

istenmiş ve maden sahalarının atıl kalmasını önlemek için ruhsat iptalleri yeniden düzenlenmiştir.  

3.1.2.6. Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) 

Ülkemiz karmaşık jeolojisi ve yoğun tektonik yapısı sonucu çok çeşitli maden kaynaklarına 

sahiptir. Ülke sanayiinin ihtiyaçları ve dünya madenciliğindeki gelişmeleri de göz önünde 

bulundurarak, Ülkemiz jeolojik yapısının sunduğu imkânlar doğrultusunda, bu kapsamda henüz 

bulunmamış, gömülü veya bulunması zor madenlerin aranmasına yönelik ileri teknoloji yöntemleri 

kullanarak maden arama çalışmalarımız yürütülmektedir. Bu çalışmalar esnasında arazide haritalar 

yapılmakta, jeofizik veriler üretilmekte, yerin binlerce metre altına giden sondajlar yapılarak karotlar 

elde edilmekte, bunların analizleri ve testleri yapılarak kesitler, stratigrafi haritaları üretilerek maden 

varlığı ile ilgili olumlu veya olumsuz veriler üretilmektedir. Bu tür faaliyetler çok masraflı olduğu için 

ülkeler elde edilen numune ve verileri arşivlemektedirler. Her türlü sondaj karot ve kırıntı örnekleriyle 

jeolojik örneklerin ve bu örneklere ait tüm analiz ve bilgilerin modern arşiv ve bilgisayar ortamlarında 

saklandığı merkezler Karot Bilgi Bankası olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde buna 

benzer karot bilgi bankaları kurulmuştur. Ülkemizde maden arayan yerli yabancı kurum ve kuruluşların 

yapmış oldukları sondajlardan temsili numuneler alınarak Sondaj Karot Bilgi Bankası merkezlerinde 

arşivlenecektir. Ayrıca karot ve başka yöntemlerle elde edilen yer bilimlerine ait bilgilerin tek elde 

toplanması, üniversiteler ve yatırımcılar tarafından erişilebilir olması büyük önem arz etmektedir. 

Yapılan düzenleme ile kurulan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası sayesinde madencilik 

faaliyetleri konusunda önemli açık giderilecektir. Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankasının 

Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin yayım tarihi olan 21.07.2017 tarihinden itibaren 

yürütülen maden arama çalışmaları sonucu elde edilen ve saklanması zorunlu olan veri ve numunelerin 

http://www.madencilik-turkiye.com/haberler/kelime/1023
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ilgili kamu kurumu ve özel sektör tarafından 01.01.2018 tarihinden sonra TÜVEK’e teslim edilmesi 

gerekmektedir. 

3.1.2.7. Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu (UMREK) 

Madenlerin kaynak ve rezervleri ile kalitesinin belirlenmesi için, maden yatağı hakkında yeterli 

bilgilerin elde edilmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, kaynak ve rezervler bu bilgilerin nitelik ve 

niceliklerinin yeterliliği ölçüsünde belirlenmekte ve sınıflandırılmaktadır. Bir maden sahasında yapılan 

arama çalışmaları ve buna bağlı yapılan değerlendirme çalışmaları sonucunda yatağın yalnız hacmi ve 

tonajı değil fiziksel, kimyasal, jeolojik, mineralojik, teknik, teknolojik ve ekonomik, yasal, çevresel ve 

sosyal tüm karakteristiklerinin ortaya çıkarılması için yapılan tüm çalışmaların kompozisyonu o yatağın 

kaynak/rezervinin belirlenmesine esastır. Uluslararası ticaretin ve madencilik yatırımlarının artması 

sebebiyle uluslararası kabul edilebilir bir rezerv/kaynak sınıflandırma sistemi oluşturma ihtiyacı 

doğmuştur.  

Dünyada halen farklı isim ve tanımlamalarla çok sayıda rezerv ve kaynak sınıflandırılmaları 

kullanılmaktadır (JORC, PERC vb.). Projeksiyonlar ve kalkınma planlarının güvenilir maden envanteri 

verileri üzerine yapılması durumunda ekonomide ve madencilikte sürdürülebilir planlama ve kalkınma 

sağlanabilir. Yatırımcılar, girişimciler ise yatırım risklerini kaynak güvenilirliğini esas alan 

sınıflandırmalar doğrultusunda yapmak ve belirlemek durumunda olacaklardır. Bu açıdan, 

yerkabuğunda doğal halde bulunan madenlerin tanımlanması ve sınıflandırılması önemlidir. Rapor 

etme standartları; borsa ve mali kuruluşlar tarafından, maden arama sonuçları, maden kaynakları ve 

rezervlerinin, üretimlerinin kamuoyuna rapor edilebilmesi için gerekli asgari standartlar ve bu konuda 

en iyi uygulamaları tanımlamaktadır. 

Borsa İstanbul'da şu anda, işlem gören BIST Madencilik Endeksi XMADN'de dört madencilik 

şirketi işlem görmektedir. Kanada Toronto Borsalarında 1.400'den fazla madencilik şirketi işlem 

görmektedir. Bir kısmı Türkiye'de de maden işletmeciliği yapan bu şirketlerin hiçbiri BIST’e kote 

değildir. 

1994 yılından itibaren uluslararası alanda sonradan Maden Rezervlerini Uluslararası 

Standartlarını Belirleme Komitesi (CRIRSCO) adını alan Komite çalışmalarına başlamıştır. Bu 

çalışmalar olumlu sonuç vermiş ve 1997 yılında Avustralya, Kanada, Güney Afrika, ABD ve İngiltere 

maden rezerv ve kaynaklarının raporlamasında uluslararası standarda bağlanması konusunda 

anlaşmaya varmışlardır (Denver Anlaşması). 1999 yılında da Cenevre’de CRIRSCO standart 

tanımlarının BM Çerçeve Sınıflaması UNFC’ye dâhil edilmesi kararlaştırılmıştır. 15.11.2013 tarihli 

CRIRSCO’nun Uluslararası Raporlama Şablonu güncellenerek yayımlanmıştır. 

Türkiye’de 2012 yılında CRIRSCO ile iyi niyet protokolü imzalanmıştır. Daha sonra 07.09.2016 

tarihinde yürürlüğe giren 6745 sayılı Kanun ile kısa adı UMREK olan Ulusal Madenlerde Rezerv ve 

Kaynak Raporlama Komisyonu kurulmuştur. CRIRSCO ailesi kodlarını veya şablonunu (template) esas 

alarak bir rezerv kodu UMREK tarafından oluşturulmaya başlanmıştır.  

UMREK sisteminin kurulması ile; 

 Maden faaliyetleri sonucunda elde edilecek verilerin güvenirliliği, takibi, gelişmesi

sağlanacaktır.

 Yerli ve yabancı yatırımcılar güvenilir madencilik verileri üzerinde yatırımlarını

yapabilecektir.

 Doğal kaynaklarımız değerlendirilmesi, yönetilmesi, planlaması sağlanabilecektir.

 Madencilik sektöründe doğru raporlama ortamını sağlamak ve geliştirmek, sektörde çalışan

teknik personelin niteliklerini sınıflandırmak, eğitim ve gelişimi sağlanacaktır.
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3.1.2.8. Maden Bölgeleri 

Maden Bölgelerini oluşturan 7020 sayılı Kanun’da “Maden bölgesi ilan edilmesi, ruhsatların 

birleştirilmesi, taksiri ve iptal edilmesi, yatırım giderlerinin belirlenmesi ve ödenmesi, maden 

sahalarının ihale edilmesi, rezerv tespiti ve ruhsatlandırma, bir veya birden fazla il sınırına giren maden 

bölgeleri komisyonunun oluşturulması, toplanma ve çalışma süresi, görev ve yetkileri, faaliyetlerin 

inceleme ve denetimi ile ruhsatların taşınması, proje ve planlaması gibi uygulamaya ilişkin usul ve 

esaslar Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır. 7020 sayılı 

Kanunla getirilen yeni düzenleme ile, birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, yapılan üretimin 

çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden 

dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde “maden bölgesi” ilan edilebileceği öngörülmüştür. Bu 

suretle maden bölgelerinin oluşturma sebep ve gerekçeleri somutlaştırılmaya çalışılmıştır.  

3.1.2.9. Madencilikle İlgili Diğer Mevzuatlar 

Yukarıda da değinildiği gibi, madencilik faaliyetleri, yalnızca doğrudan madencilik faaliyetlerine 

yönelik olarak yapılmış düzenlemelerden etkilenmemektedir. Bazı durumlarda, başka alanlara yönelik 

olarak yapılmış yasal düzenlemeler, en az madenciliğe özgü düzenlemeler kadar madencilik faaliyetleri 

üzerinde etkili olabilmektedir. Bu bölümde söz konusu yasal düzenlemeler kısaca ele alınmaktadır. 

3.1.2.9.1. Çevre Mevzuatı 

Ülkemizde madencilik, kamuoyuna ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışındaki kamu 

bürokrasisine anlatılamamıştır. Maden yatırımları diğer sektörlerde olduğu gibi yer seçim şansına sahip 

olmayıp, madenin bulunduğu yerde yapılmak zorundadırlar. Maden yatırımlarının yapılabilmesi için 

önce maden varlığının bulunması gerekmektedir. Bunun için en yaygın yöntem sondajla madenin 

aranmasıdır. Ancak, ülkemizde yapılmadığı halde kamuoyunda siyanürle arama yapıldığı kanısı 

yaygındır. 

Madencilik faaliyetlerinin tamamı ÇED yönetmeliğine tabidir. Maden ruhsat alanlarında çevre 

bakımından ÇED izni alınması ve Çevre izinlerinin (emisyon, deşarj, atık) alınması gerekmektedir.  

Çevre mevzuatı açısından; ülkemizde uygulanan çevre mevzuatı AB mevzuatı ile uyumlu 

olmasının yanı sıra daha katı çevreci uygulamalar söz konusudur. 2013 AB ilerleme raporunda ÇED 

mevzuatı ile ilgili herhangi bir eleştiri bulunmamasına rağmen, 2014 yılında ÇED Yönetmeliğinde 

yapılan değişiklik ve yapılan uygulamalarla süreç uzamış madencilik yatırımları aksamıştır. Bunula 

birlikte, 81 ilde uygulamada birliktelik bulunmamaktadır. Bir örnek verecek olursak; 15 yıldır doğal taş 

üretiminde (patlayıcı madde kullanılmadığı, emisyon başta olmak üzere diğer çevresel etkilerin 

minimize olduğu) 5.000 m3/yıl ÇED yönetmeliği kapsamı dışında değerlendirilmiş, 2013 AB ilerleme 

raporunda dahi bu husus söz konusu edilmemiştir. Buna rağmen ÇED yönetmeliğinde 2014 yılında 

yapılan düzenleme ile 1 m3 üretim yapılması faaliyeti bile ÇED Yönetmeliği kapsamına alınmıştır. 

Madenlerin işlendiği prosesin (fiziksel işlem, ısıl işlem, kimyasal işlem, vb.) bilinmemesi 

nedeniyle atıkların sınıfına karar verilememektedir. 2010 yılında sallantılı masada zenginleştirme 

işlemi yapılan tesiste atık içerisinde bulunan Cr için, Cr6 içerebilir diye tehlikeli atık kapsamında 

değerlendiriliyordu. Ancak, Cr’nin ancak ısıl işlem görmesi halinde Cr6 ya yükseltgeneceği ve burada 

yapılanın fiziksel işlem olduğu anlatıldıktan sonra tehlikeli atık alarak değerlendirilmekten 

çıkarılmıştır. Ancak, Cr madeninin fiziksel olarak zenginleştirilmesinden kaynaklanan atıkları dahi 

yayımlanan Yönetmeliğin EK-4 İnert atık listesinde bulunmamaktadır. 
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Yayımlanan Yönetmelik, bugünkü uygulamalara göre daha fazla sorunlara yol açacaktır. AB 

direktifinin çerçevesinde ülkemiz madenciliği göz önüne alınarak hazırlanması yerine birebir direktif 

uygulanmış olup, direktiften daha kısıtlayıcı hükümler bulunmaktadır. 

EK-4 de inert atık listesi verilmektedir, ancak listede yer alan madenlerin aranması, çıkarılması 

ve fiziksel olarak işlenmesi sonucu çıkan atıkların inert olacağı belirtilmekte, bunun haricinde başka bir 

işlemden geçirilmesi halinde yeniden değerlendirme yapılması istenmektedir.  

AB ülkelerindeki uygulamalarda uzman değerlendirmelerinde direktif maddelerinin haricinde 

sahanın jeolojik yapısı, yeraltı suyu, yerleşime yakınlığı gibi koşullar göz önüne alınmaktadır. 

Atık barajlarında, 50 cm. kil ve üzerine jeomembran + drenaj kompozit uygulaması tehlikeli ve 

tehlikesiz maden atıkları ile Bakanlık tarafından gerek görülürse inert atıklara dahi uygulanmakta olup, 

bu uygulamaya yayımlanan Yönetmelikle de devam edilmektedir. AB ülkelerinde ise bizdeki 

uygulamalardan farklı olarak sahanın jeolojik yapısı, yeraltı suyu, yerleşime yakınlığı gibi koşullar göz 

önüne alınarak yalnız tehlikeli atıklar için, Atık barajlarında, 50 cm. kil ve üzerine jeomembran + drenaj 

kompozit uygulaması yapılmaktadır. 

Madencilik yatırımlarının yapılamamasının veya yatırımcıların bu sektöre ilgi duymamasının 

nedeni, Maden Kanunu dışında diğer kurumların getirdiği gereksiz kısıtlamalar, uygulamalar ve 

özellikle sektörün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışında diğer kurumlar tarafından 

bilinmemesidir. Bunda da en önemli etken diğer Bakanlıkların (Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri 

ve Tarım ve Gıda) çıkardığı mevzuat ve yapılan mevzuat değişikliklerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı’nın görüşlerini dikkate almaması ve yapılan uygulamalar ile MİGEM’in uygulama alanını 

kısıtlamasıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genel olarak yapmış olduğu mevzuat değişikliklerinde 

madencilik faaliyetleri sona ermiş olan AB ülkelerinin kriterlerini esas almakta, ancak madencilik 

konusunda daha ileri seviyede olan ülkeleri (ABD, Kanada, Avustralya) dikkate almamaktadır. 

2014 ÇED Yönetmeliği ve Temmuz 2015 de yayımlanan ve Temmuz 2016 da yürürlüğe girecek 

olan Maden Atıkları Yönetmeliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talebi üzerine Temmuz 

2017’ye ertelenmiş olup 15 Temmuz 2017 de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik maden 

atıklarını endüstriyel atık kapsamında değerlendirerek bertaraf edilmesini hükmetmektedir.  

3.1.2.9.2. Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, son yıllarda madencilik sektörünü olumsuz yönde 

etkileyen düzenlemelerin başında gelmektedir. 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 5177 sayılı “Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun” ile 21.06.2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Madencilik 

Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nin 9. bölümünde “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat 

varlıklarının bulunduğu alanlarda madencilik faaliyetlerinin nasıl yapılacağı yeniden düzenlenmiş, 

madencilik faaliyetleri sırasında Kültür ve Tabiat Varlığına rastlanması durumunda bir heyet ile 

inceleme yapılacağı bu varlıkların zarar görmesi durumunda ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Kültür ve Tabiat Varlığı ve 

Doğal Sit Alanlarının tespit ve tescilinde Bakanlıktan görüş alınması, önceden tescil edilmiş korunması 

gerekli taşınmaz, Kültür ve Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 

(MİGEM) talebi ile maden kaynakları göz önüne alınarak ilgili Bakanlık tarafından yeniden belirlenir 

hükmü getirilmiştir. Ancak uygulamada, tek taraflı olarak maden ruhsat sahalarını da içine alacak 

şekilde yeni “sit alanları” ilan edilmekte, bu kararlara dayanarak ruhsatların iptal edilmesi, işletme 

faaliyetlerinin durdurulması, işletme alanının en kısa zamanda terk ve ıslah edilmesi talepleri halen 

devam etmektedir. Kültürel SİT, tarihi SİT ve arkeolojik SİT ilanlarının yanı sıra “doğal SİT” ilanları 
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ve bu alanların da çoğunlukla maden alanlarıyla çakışması sektörü zor durumda bırakmaktadır. 

Özellikle Doğal SİT olarak ilan edilen alanların, doğal kaynaklar dikkate alınmadan belirlenmesi, geniş 

alanları kapsaması ve bunlar için geriye dönük olarak işlem yapılmasının talep edilmesi yatırımcı 

üzerinde caydırıcı rol oynamaya devam etmektedir. 

3.1.2.9.3. Orman Mevzuatı  

Ülkemizin orman alanlarının binde 2.48’inde madencilik faaliyeti yapılmaktadır. 1956 yılında 

çıkarılan 6831 sayılı Orman Kanunu’nda 05.11.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4999 sayılı Orman 

Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 17.06.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5192 sayılı 

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile bazı değişiklikler yapılmış, ilgili 

yönetmelikleri de zaman zaman değişmiştir. 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. maddesinde belirtilen 

alanlarda madencilik faaliyetlerinin hangi esaslara göre yürütüleceği ve bu esaslarla ilgili olarak 

bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının vereceği izinlere dair usul ve esaslar yeniden 

düzenlenerek 21.06.2005 tarihinde Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği yürürlüğe konmuştur. İzin 

Yönetmeliği’nde Orman, Muhafaza Ormanı, Milli Parklar ve Ağaçlandırma Alanlarında madencilik 

faaliyetlerinin hangi esaslara göre yapılacağı belirtilmiştir. Ancak, Danıştay’ın bu Yönetmeliğin birçok 

maddesini iptal etmesi nedeniyle Yönetmelik işlerliğini kaybetmiştir. 5177 ve 5995 sayılı Kanunla 

Maden Kanunu’nda yapılan değişikliklere paralel olarak Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında 

Yönetmelikte değişiklik yapılmıştır. Ayrıca 7061 sayılı Kanun ile teşvik kapsamında orman arazi 

bedellerinden indirim yapılmıştır. Buna ilişkin hazırlanacak yönetmelik değişikliğinde zaman ve 

faaliyet kapsamı bakımından madencilik sektörünün beklentilerini karşılayacak hükümlere yer 

verilmelidir.  

2014/1 sayılı ekosistem genelgesi madencilik faaliyetlerini, Maden Kanuna göre kısıtlayıcı 

hükümler getirmiştir. Genelgenin yürürlükten kaldırılması sektörün ortak beklentisidir. 

3.1.2.9.4. Tarım Mevzuatı 

28.02.1998 tarih ve 23272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4342 sayılı Mera Kanunu ile 

31.07.1998 tarih ve 23419 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mera Yönetmeliği madencilik 

faaliyetlerine büyük çapta kısıtlama getirmiştir. Buna karşılık, 14.06.1998 tarihinde Mera Kanunu’nun 

14. Maddesinde yapılan değişiklik ile madencilik sektörüne bir rahatlama getirilmiştir. Buna ek olarak, 

08.06.2004 tarih ve 25486 Resmi Gazete’de yayımlanan “5178 sayılı Mera Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile de duruma biraz daha açıklık getirilmiştir. Bu kapsamda, 

rezervi belirlenen madenlerin işletilmesi için zaruri olan mera alanlarının ne şekilde tahsis edileceği 

konusu yeniden düzenlenmiş, madencilerin faaliyetlerini çevreye ve kalan mera alanlarına zarar 

vermeyecek şekilde yürütmekle ve kendilerine tahsis edilen yerleri tahsis süresi bitiminde eski 

durumuna getirmekle yükümlü olacakları belirtilmiştir. 

Ancak Mera Kanunu’nda yıllar öncesinden (“kadimden”) beri mera olarak kullanıldığı bilinen 

yer olarak tanımlanan bir mera için Maden Kanunu’nda tapu siciline kayıt edilmiş olması şartı 

aranmaktadır. Ülkemizdeki meraların çoğunun bu şartı taşımadığı ve bunun mümkün olmadığı da 

bilinen bir gerçektir.  

3.1.2.9.5. Zeytinlikle İlgili Mevzuat 

4086 sayılı Kanun, 26.01.1939 tarihli 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin 

Aşılattırılması Hakkında Kanunun bazı maddelerini değiştiren, bazı hükümlerini yürürlükten kaldıran 

ve bazı ek maddeler öngören 08.03.1995 tarihli bir düzenlemedir. 
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Kanunun sektörü ilgilendiren 20. maddesinin birinci fıkrasında, “Zeytinlik sahaları içinde ve en 

az üç (3) kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine 

mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanda 

yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım 

ve Köy İşleri Bakanlığının iznine bağlıdır” denilmektedir. 

Bu konuda ekonomik katkı gözetilerek, zeytinlik tanımı ve uygulamanın nasıl yapılacağı 

yönünde 03.04.2012 tarih ve 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Zeytinciliğin Islahı, 

Yabanilerinin Aşılattırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

yayımlanmıştır. Bu Yönetmelik ile zeytinlik sahanın tanımı ve zeytinlik sahada hangi şartlarda 

madencilik yapılabileceği belirtilmektedir. 

Ancak Danıştay İdari Davalar Daire Kurulunun 2013/157 E. Sayılı karar ile Yönetmeliğin 4 üncü 

maddesinde yer alan "Zeytinlik Saha" tanımının ve 23. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına 

20.06.2013 tarihinde karar verilmiştir. Danıştay Yürütmeyi Durdurma kararında “Zeytinliklerin 

korunmasının ve amaç dışı kullanımı ile tahribinin önlenmesinin kamu görevi olduğu, bu alanların 

amacı dışında kullanılamayacağı ve küçültülemeyeceği, bu alanların 3 km yakınında zeytinyağı 

fabrikası hariç zeytinlerin gelişimini engelleyici tesis kurulamayacağı, yasa koruyucunun bu konularda 

genel prensipleri düzenleyici ve uygulayıcı olduğu, idarelerin yönetmelik düzenlemesinin yasalara 

uygun olması gerektiği, bunun şartlarının olduğu ve yönetmeliklerin yasalara getirilen hükümleri 

kısıtlayıcı nitelikte olamayacağı” belirtilmektedir. Bu konuda 4086 sayılı Kanun’da değişiklik 

yapılması konusunda hazırlanan yasa tasarısı, kamuoyundan gelen baskılar sonucu Bakanlar 

Kurulu’nca geri çekilmiştir. 

3.1.2.9.6. Milli Emlak Mevzuatı 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin 

kiraya verilmesi yetkisi, 178 sayılı Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 13. maddesinin (b) bendine göre Maliye Bakanlığı’na aittir. Bu işlemler esas 

olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74. maddesine istinaden çıkarılan Devlete Ait 

Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye 

Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. 

05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 26.05.2004 

tarihli ve 5177 sayılı “Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun” 

20. maddesiyle 3213 sayılı Kanunun 46. maddesi tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle Hazinenin özel

mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri için bu

Kanunun yürürlük tarihinden sonra kira ve ecri misil alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

3.1.2.9.7. Toprak Mevzuatı 

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik 13.6.2003 tarih ve 25137 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikle, Tarım arazisi tahsis amacı 

değişikliğine ilişkin işlemler taşra teşkilatına devredilmiştir. Böylece bürokrasi azaltılarak, işlem süreci 

kısaltılmıştır. 

3.1.2.9.8. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı 

3213 sayılı Kanun kapsamında yayımlanan Maden Yönetmeliği’nde iş sağlığı ve güvenliği 

açısından önemli değişikliklere yer verilmiştir. Buna göre, “İşletme projeleri ve değişiklikleri ile ilgili 
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dökümanlar ve işletmelerin faaliyetlerinin durdurulmasına dair işlemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı ile Bakanlık tarafından karşılıklı olarak elektronik ortamda erişime açılır.” Mevzu bahis 

değişiklikle birlikte işletme projeleri ve durdurulan madenlere ilişkin güncel verilerin belirtilen iki 

Bakanlık arasında paylaşılması öngörülmüştür. 

Maden Yönetmeliğinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak, “Daimi nezaretçi iş sağlığı ve 

güvenliği ile ilgili alınan tedbirlerin uygunluğunu denetler.” hükmü öngörülmüştür. Söz konusu 

düzenleme ile birlikte madenlerde tam süreli çalışan vardiya mühendislerinin de iş sağlığı ve 

güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri denetleme yükümlülükleri yer almıştır.  

Bununla birlikte 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun kapsamında 19.9.2013 

tarihli ve 28770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği”nde işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yerine getirmesi gerekli 

olan hükümler ifade edilmektedir. İlgili yasal mevzuatta son dönemdeki düzenlemelere göz atmak 

gerekirse; 

 Ülkemiz standartlarına (TS-EN 13794) uygun Oksijenli ferdi kurtarıcıların kullanılması 

zorunluluğu getirilmiş karbonmonoksit maskeleri kaldırılmıştır.   

 Faaliyet alanları ile yeryüzüne çıkış ağzı arasında oksijenli ferdi kurtarıcı değişim 

istasyonları kurulma zorunluluğu getirilmiştir. 

 ILO’nun 176 sayılı Sözleşmesinde taahhüt ettiğimiz yeraltında çalışanların takibini 

sağlayacak personel takip sistemi zorunluluğu getirilmiştir. 

 Diğer işyerlerinde yılda bir yapılan tatbikatların madenlerde altı ayda bir yapılması ve 

tatbikata ilişkin görüntülerin kaydedilmesi hususu getirilmiştir. 

 Acil bir durumda çalışanların yerüstüne çıkmalarını kolaylaştırmak için Amerika`da da 

uygulanan “hayat hattı” yer altı maden işyerlerinde zorunlu hale getirilmiştir. 

 Acil durumlar için yeraltı metalik maden işyerlerinde sığınma odaları kurulma zorunluluğu 

getirilmiştir.  

 Yer altı maden işyerlerinde kullanılacak Bant konveyörlerin de yangına karşı korumalı TS-

EN 14973 standardına uygun olması zorunluluğu getirilmiştir.  

 Maden haritalarının elektronik ortamda üç boyutlu olarak hazırlanması zorunluluğu 

getirilmiştir. 

 Madenlerde insan naklinin yapıldığı yollarda eğimin 18 dereceyi geçmeyeceği, bu durumun 

sağlanamaması halinde gerekli mekanik taşımanın sağlanması hükmü getirilmiştir. 

 Kömür madenlerinde havalandırmaya yönelik ölçümler ve önlemler detaylandırılmıştır. 

 Madenlerde su baskınları ile toz ve gaz patlamalarını önlemek üzere kontrol sondajı 

zorunluluğu getirilmiştir. 

 Ölümlü iş kazasına sebep olan maden işverenlerinin 2 yıl kamu ihalelerinden yasaklanması 

hükmü getirilmiştir.  

Ayrıca 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu “Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar” 

başlıklı 7 nci maddesine “İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler” kalemi eklenmiş olup 

kamudan ihale yolu ile maden üretimi gerçekleştirecek işverenlerin imzalayacakları sözleşmelerde iş 

sağlığı ve güvenliği hususlarını da dâhil etmek zorunluluğu getirilmiştir.  

3.1.2.9.9. Diğer Mevzuat 

2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5172 sayılı Belediyeler 

Kanunu, 3383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 
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kurulmasına dair KHK ve bununla ilgili düzenlemeler, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gibi 

düzenlemeler ile bunların uygulanmasına dair yönetmelikler, İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili tüzük ve 

yönetmelikler ile de Madencilik sektörü yüz yüze kalmaktadır. 

Patlayıcı Madde Tüzüğü, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Çevre Kanununa dayalı olarak 

çıkarılmış ve genellikle ÇED kapsamında değerlendirilen Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Sulak 

Alanların Korunması Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Katı Atıkların 

Kontrolü Yönetmeliği gibi düzenlemeler ve bunlara dayanılarak yapılan değişik yorum ve 

değerlendirmeler de ayrıca sektör üzerinde etkili olmaktadır. 

3.1.2.10. 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 

Resmi Gazete’nin 16 Haziran 2012 tarih ve 28325 sayılı nüshasında yayınlanan 2012/15 sayılı 

Başbakanlık Genelgesi, görünüşte madencilikle ilgili herhangi bir yönü bulunmamakla birlikte, fiili 

olarak madenciliği etkileyen yasal unsurların en önemlilerinden birisi haline gelmiştir. Bir paragraftan 

oluşan söz konusu genelgede; “Kamu kurum ve kuruluşları (Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile 

sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, kendi 

mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu kurum ve kuruluşları, 

vakıf, dernek veya bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, devir 

vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri için Başbakanlıktan izin alınacaktır” denilmektedir. Devletin 

merkezi idare çatısı altında bulunan bütün kamu kuruluşları Genelge kapsamına alınmış, yerel yönetim 

idareleri olan belediyeler ve il özel idareleri hariç tutulmuştur. İştirak olarak adlandırılan kamu kurum 

ve kuruluşlarının sermayesinin %50’sine sahip limited ve anonim şirketlere ait taşınmazlar üzerindeki 

tasarruflar dahi Genelgeye dâhil edilmiştir. Buna göre, bütün bakanlıklar ve katma bütçeli kamu 

kurumlarının taşınmazları üzerindeki tasarrufları söz konusu Genelgeye tabidir. Genelgede “kendi 

mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazları” ibaresi kullanılarak serbest mal, orta malı 

veya hizmet mallarından hangisi olursa olsun bütün kamu taşınmazları Genelgeye tabi tutulmuştur. 

Genelgede söz konusu kamu taşınmazları için yapılması söz konusu olan tüm hukuki işlem ve 

tasarruflar kapsama alınmaya çalışılmıştır. Gerçekten de Genelgede yer alan “satış, kira, irtifak, takas, 

tahsis, devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri” denilmek suretiyle kamu taşınmazlarıyla ilgili 

satıştan tahsise kadar bütün işlemler örnek kabilinden sıralanmıştır. Burada sayılmayan ve benzeri her 

türlü işlem dahi iznin kapsamına sokulmuştur. Niteliği gereği madencilik, ormandan meraya ve sahipsiz 

arazilere kadar kamu taşınmazlarının kullanımını gerektirmektedir. Bu nedenle söz konusu taşınmazlar 

üzerinde yapılacak madencilik faaliyetleri için Genelge kapsamında Başbakanlıktan izin alınmaktadır.  

Ayrıca, her türlü maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi ve bu ruhsatların devri ve kısmi 

bölünme işlemleri için dahi Genelge uyarınca Başbakanlıktan izin alınmasına karar verilmiş ve 

uygulama bu şekilde sürdürülmüştür. Danıştay 8. Dairesi 11.11.2015 gün ve E.2014/7883 sayılı 

kararıyla Genelgenin maden ruhsatları yönünden yürütmesini durdurmuştur. Danıştay’ın yürütmenin 

durdurulması kararının ardından MİGEM Genelge’ye dayalı olarak maden ruhsatı verilmesi ya da 

ruhsat devri işlemlerini Genelge kapsamından çıkarmıştır.  

3.1.3 Madencilik Sektörünün Kurumsal Yapısı 

3.1.3.1. Düzenleyici Kurumlar 

Başta ruhsatlandırma olmak üzere madenciliğe ilişkin yasal düzenlemelerin uygulanmasından 

sorumlu olan kurum ve kuruluşlar bu başlık altında ele alınmıştır. Bu kapsamda, Maden Kanunu ile 
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Jeotermal Kaynaklar Kanunu’nun uygulanmasından sorumlu olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü, 

Petrol Kanunun uygulanmasından sorumlu olan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile özellikle Jeotermal 

Kaynaklar Kanunu’nun uygulanması konusunda, Maden İşleri Genel Müdürlüğü gözetiminde önemli 

yetki ve yükümlülüklere sahip İl Özel İdareleri ele alınmaktadır. 

3.1.3.1.1. Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) 

Bugünkü durum itibariyle, petrol, doğal gaz ve su dışında kalan bütün yer altı kaynaklarının 

aranması ve üretimine yönelik olarak ruhsatlandırma ve denetim işlemleri MİGEM tarafından, 5995 

sayılı Yasa ile bazı hükümleri değiştirilmiş 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde yerine 

getirilmektedir. Geçmişte, Daire Başkanlığı olarak örgütlenmiş iken, daha sonra artan iş yükü nedeniyle 

Genel Müdürlük olarak yeniden yapılandırılan MİGEM, faaliyetlerini bakanlığın ana hizmet 

birimlerinden birisi olarak ve bakanlık bütçesi kapsamında yürütmektedir. Genel Müdürlüğün 

merkezde tek bir birimi olup, taşrada herhangi bir teşkilatı bulunmamaktadır. 

Genel Müdürlüğü ETKB’na bağlı, özel bütçeli, yeterli örgüt ve kadro yapısına sahip, 

ruhsatlandırma ve denetim faaliyetlerinin ötesinde madencilik konusunda özel yetkilerle donatılmış, 

madenci ve madenciliğin sorunlarının çözümü, ulusal politikaların oluşturulması ve hayata geçirilmesi 

konularında daha ileri düzeyde sorumluluklar üstlenmiş bir yapıya kavuşturulması sektörün genel talebi 

durumundadır. 

3.1.3.1.2. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) 

Petrol ve doğal gazın aranması ve üretimine yönelik ruhsatlandırma ve denetim işlemleri PİGM 

tarafından, 1954 tarihli 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümleri çerçevesinde yerine getirilmektedir. PİGM 

faaliyetlerini, Bakanlığın ana hizmet birimlerinden birisi olarak ve Bakanlık bütçesi kapsamında 

yürütmektedir. Ankara’da yerleşik olan Genel Müdürlüğün taşrada herhangi bir birimi 

bulunmamaktadır. Türkiye’deki petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerinin sınırlı yapısı dikkate 

alındığında, PİGM’in mevcut yapısı ile üstlendiği görevleri yerine getirmek bakımından önemli bir 

sorununun olmadığı değerlendirilmektedir. 

3.1.3.1.3. İl Özel İdareleri 

Jeotermal Kaynaklar Kanunu, jeotermal kaynakların araştırılması ve işletilmesi konusunda 

valiliklerin bünyesinde hizmet veren il özel idarelerine, büyükşehirlerde ise belediyelere özel yetki ve 

sorumluluklar vermiştir. İl Özel İdareleri ve belediyeler söz konusu yetki ve sorumluklarını, Maden 

İşleri Genel Müdürlüğü’nün gözetimi altında sürdürmektedir. 

3.1.3.1.4. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 

iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların; görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerinin 

düzenlenmesi amacıyla yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve GüvenliğiKanunu kapsamındaki tüm 

işlemler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. 

3.1.3.1.5. Madencilik Sektöründe Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuruluşları 

Madencilik ile ilgili bilimsel ve teknik altyapının geliştirilmesi konusunda ülkemizdeki en önemli 

kuruluş Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’dür (MTA) (Arama politikaları kısmında detaylı 

anlatılacaktır). MTA’nın yanı sıra, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile 
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üniversitelerin yerbilimleri ve madencilik ile ilgili bölümleri bu alanda önemli bir yere sahiptir. Bunlara 

ek olarak, ülkenin önemli yeraltı kaynakları arasında bulunan borun kullanım alanlarının geliştirilmesi 

amacıyla 2003 yılında kurulan Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) de, bu kapsamda değerlendirilmesi 

gereken bir diğer kuruluştur. 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) 

Bor tüketimin artırılması ve borun kullanım alanlarının çeşitlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle 

2003 yılında 4865 sayılı Yasa ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) kurulmuştur. 2004 yılından 

bugüne kadar bor ürün ve teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaştırılması 

amacıyla 250 adet projeye destek sağlanmıştır. BOREN, TÜBİTAK, üniversiteler ve çeşitli sanayi 

kuruluşlarıyla işbirliği içinde, ülkemiz için yeni sayılabilecek konularda bor ürünleri için yeni kullanım 

alanları geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.   

Ülkemizde bor tüketimin arttırılması, bora dayalı sanayinin geliştirilmesi, bor ve türevlerinin 

sanayide aktif kullanımının yerinde ve tek merkezli olarak takip edilmesi, sektör önceliklerine cevap 

veren proje sonuçlarının uygulamaya dönüştürülerek katma değer oluşturulması amacıyla Bor 

Araştırma Külliyesi (BAK) ve Bor Organize Sanayi İhtisas Bölgesi (BOROSİB) kurulmasına yönelik 

çalışmalar devam etmekte olup bora dayalı sektörler bu bölgede desteklenecek ve teşvik edilecektir. 

TÜBİTAK ve Üniversiteler 

TÜBİTAK ve üniversitelerin yerbilimleri ve madencilikle ilgili bölümleri, yürüttükleri bilimsel 

ve teknolojik araştırmalarla madenciliğin altyapısının geliştirilmesine katkı yapan kuruluşlar arasında 

yer almaktadır. Özellikle TÜBİTAK hem bilimsel araştırmalara sağladığı desteklerle ve hem de 

Marmara Araştırma Enstitüsü vasıtasıyla doğrudan yürüttüğü çalışmalarla bu kapsamda özel bir yere 

sahiptir. Üniversitelerde ise ağırlıklı olarak master ve doktora programları kapsamında yapılan 

çalışmalar ve yayınlar madenciliğin altyapısının geliştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Ancak, 

TÜBİTAK ve üniversitelerin bu anlamda yaptıkları katkının yeterli olduğunu söyleyebilmek oldukça 

güçtür. Özellikle üniversiteler sahip oldukları yetişmiş insan gücüyle mevcut katkılarının çok daha 

ötesinde katkı yapabilecek bir potansiyele sahiptir. 

3.1.3.1.6. Finansmana İlişkin Kurumsal Yapı 

1935 yılında madencilik sektörünün finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla ve bir ihtisas 

bankası olarak görev yapmak üzere kurulan ETİBANK 1998 yılında özelleştirilmiştir. 1985 yılında 

yürürlüğe giren 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 34. Maddesi ile “Madencilik, arama, teknolojik 

araştırma, geliştirme, proje, tesis, altyapı, istihsal ve ihracat finansman kredileri olarak kullanılmak 

üzere...” Madencilik Fonu kurulmuştur. 

Söz konusu fon bir süre kuruluş amacı doğrultusunda hizmet vermişse de 1993 Mali Yılı Bütçe 

Kanunu ile Madencilik Fonu’na kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet gösterme konusunda çok 

önemli bir sınırlama getirmiştir. Kanun’un 29. Maddesinde yer alan düzenlemeyle diğer birçok fonla 

birlikte Madencilik Fonu da Genel Bütçe kapsamına alınmıştır. Fonun 4629 sayılı Kanun gereğince 31 

Aralık 2001 tarihinde kapanması üzerine yerine, aynı amaçlı olarak 14.06.2002 tarih ve 24785 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Maden Kanunu Gereğince Yapılacak Bazı Harcamalar ile Madencilik 

Sektörüne Verilecek Kredilere İlişkin Esas ve Usuller Tebliği” gereğince “Madenciliği Teşvik, 

Destekleme ve Kredi Komisyonu Sekreterliği” kurulmuştur. Daha sonra ise söz konusu sekreterlik 

MİGEM bünyesinde Madenciliği Teşvik, Destekleme ve Kredi Şube Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 
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3.1.3.1.7. Üretime İlişkin Kurumsal Yapı 

Üretime ilişkin kurumsal yapısı geleneksel olarak kamu iktisadi teşebbüsleri ağırlıklı olan Türk 

madenciliğinin bu yapısı son dönemde büyük ölçüde değişmiştir. Başta Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü’nün birçok bağlı ortaklık ve iştiraklerindeki hisselerinin özelleştirilmesi, TKİ ve TTK’nın 

bazı işletme ve ruhsat alanlarının rödövans karşılığı özel sektöre devir edilmesi sonucunda kamu 

kuruluşlarının sektördeki ağırlıkları önemli ölçüde gerilemiş, buna karşılık özel sektörün payı artmıştır. 

Özel kesimin sektördeki payının artışında, özelleştirmelerin yanı sıra, başta mermer, altın ve kömür 

madenciliği alanında olmak üzere sektöre yeni girişlerin de önemli düzeyde etkisi olmuştur. Son 

dönemde, yabancı sermayeli kuruluşların da Türk madenciliğinde etkinliklerinin giderek arttığı 

gözlenmektedir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ), Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ), Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü hâlihazırda madencilik alanında üretime yönelik faaliyet gösteren başlıca kamu iktisadi 

teşebbüsleridir. 

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO) 

TPAO, Türkiye’deki tek önemli petrol ve doğal gaz üreticisi kamu kuruluşudur. Petrol ve doğal 

gaz açısından ülkenin çok verimli olmayan jeolojik yapısı içinde MTA’dan devir aldığı iki saha ile 

başladığı faaliyetlerini yaklaşık 50 yıldır geliştirerek sürdürmeyi başarmıştır. Bunun yanı sıra 1990’lı 

yılların başlarından itibaren, petrol ve doğal gaz arama ve üretimi konularında ulaştığı personel, 

ekipman ve bilgi düzeyini değerlendirerek uluslararası arenada bağımsız olarak veya büyük petrol 

şirketleri ile işbirliği içinde arama ve üretim çalışmalarına başlamıştır. TPAO başlangıçta petrol 

sanayiinin her alanında faaliyet göstermek üzere örgütlenmiş olduğu halde, zaman içinde yapısında 

önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır. Özellikle petrol krizlerinin bütün dünyayı sarstığı 70’li yıllarda 

yapılan düzenlemelerle TPAO, dünyadaki dev petrol şirketlerinin yapılanmasına uygun olarak 

aramadan, üretime, rafinasyona, taşımaya ve pazarlamaya uzanan zincirin her halkasında faaliyet 

gösteren çok sayıda bağlı ortaklıkları bulunan büyük bir holdinge dönüştürülmüştür. Ancak, 1980’li 

yılların ikinci yarısından itibaren özelleştirmeye hazırlık düşüncesiyle bağlı ortaklıkların birer birer 

kurum bünyesinden ayrılarak özelleştirilmeleri neticesinde bugünkü yapısı ile TPAO yalnızca petrol ve 

doğal gazı arayan ve üreten bir kuruluş durumundadır. TPAO’nun son yıllarda akaryakıt dağıtımı ile 

ilgili faaliyetlere tekrar başladığı görülmektedir. 

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 

Türkiye’nin en eski maden işletmelerinden olan Zonguldak’taki taşkömürü yataklarını işleten 

kurum Türkiye’nin en sorunlu kamu işletmelerinden birisi durumundadır.  

Yıllık yaklaşık 2,0-2,5 milyon tonluk üretimi ile ülke taşkömürü ihtiyacının ancak küçük bir 

bölümünü karşılayabilen kuruluş, üretim faaliyetlerini Zonguldak ilinin merkez ve Ereğli ilçeleri ile 

Bartın ilinin Amasra ilçesinde yürütmektedir. Merkez ilçedeki işletmelerde koklaşabilir taşkömürü 

üretimi yapılırken, Amasra ve Ereğli ilçelerindeki üretim yarı koklaşabilir niteliktedir. Geçmişte üretim 

ağırlıklı olarak demir-çelik sanayiinin ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu halde, son yıllarda 

özellikle kalite sorunları nedeniyle demir-çelik sanayiinin talebi önemli ölçüde düşmüştür. Halen 

Çatalağzı Termik Santralı, kuruluşun en önemli müşterisi durumundadır. Zaman içinde giderek artan 

sorunlarının çözümü amacıyla uzun bir süredir, kuruluşun yeniden yapılandırılmasına yönelik 

çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda kuruluş, bazı işletmeleri ile küçük ölçekli üretim alanlarını 

rödevans karşılığı işletilmek üzere özel kuruluşlara devir etmeye başlamıştır. Uygulamanın zamanla 

daha da yaygınlaşması ve kurumun üretim ile ilgili ihtiyaçlarının giderek daha büyük bölümünü hizmet 

alımı yoluyla karşılaması beklenmektedir. 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) 

Kömür madenciliği alanında Türkiye’nin en büyük kuruluşudur. Kurum, enerji sektöründe 

ağırlıklı bir yere ve Türkiye enerji politikalarının belirlenmesinde ve sorunların çözümünde önemli 

katkılar koyan bir misyona sahiptir. Kurum tarafından üretilen kömürün büyük bir kısmı kurulu bulunan 

termik santrallerde kullanılmakta olup, bu kömür ayrıca ısınma ve sanayinin kömür talebinin 

karşılanmasında ağırlıklı bir yere sahiptir. Kömür üretimi ağırlıklı olarak açık ocak işletmelerinden 

yapılmaktadır. 

Termik santrallere verilen kömür miktarının azalması sonucu ısınma ve sanayi amaçlı kömürlerin 

üretim ve satışı Kurum için büyük önem kazanmıştır. Bu kapsamda, ısınma ve sanayi sektörünün 

kaliteli kömür ihtiyacını karşılamak için mevcut kömür eleme, yıkama ve torbalama tesislerinin 

iyileştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması yoluna gidilmiştir. 2003 yılında başlayan ve muhtaç ailelere 

devlet tarafından yardım amacıyla verilen kömürlerin büyük bir kısmının TKİ üretim ocaklarından 

karşılanması da bu yönde yapılan çalışmalara ivme kazandırmıştır. 

Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) 

EÜAŞ, esas itibariyle TKİ ve TTK tarafından üretilen kömürlerin değerlendirilmesi yoluyla 

elektrik enerjisi üretmek üzere teşkilatlandırılmıştır. Buna karşılık 1990’lı yıllarda kömüre dayalı 

termik santralların özelleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, TKİ’nin işletmelerinden, önce 

Sivas-Kangal Linyit İşletmesinin, ardından da Afşin- Elbistan Linyit İşletmesinin kuruluşa devir 

edilmesiyle, EÜAŞ, madencilik sektöründe faaliyeti olan kamu kuruluşları arasına girmiştir. Büyük 

bölümü Afşin-Elbistan İşletmesinde olmak üzere 20 milyon ton/yıl’ı aşan üretim kapasitesiyle EÜAŞ 

bugün, miktar itibariyle, TKİ’nin ardından kömür madenciliği sektöründeki en büyük ikinci üretici 

durumundadır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

1935 yılında kurulan, ülkenin madencilik sektörünün temel taşlarından olan ve bugün faaliyet 

gösteren pek çok İşletmeyi sektöre kazandırarak bu süreçte sektöre yön veren  ETİBANK, bankacılık 

bölümünün özelleştirilmesinin ardından 1998 yılında Eti Holding A.Ş. adıyla yeniden 

yapılandırılmıştır. Bu dönemde hala madenciliğin birçok alanında faaliyeti olan kuruluş, bor dışında 

kalan bağlı ortaklıklarının 2003 ve 2004 yıllarında özelleştirilmesinden sonra ise, Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü adını almıştır. Bugün  ihtisas alanı olan bor madenciliği, rafine bor ürünlerinin 

üretimi, pazarlanması ve satış faaliyetlerini yürüten  kuruluş, Türkiye’nin en büyük maden ihracatçısı 

olmaya devam etmektedir. Dünya bor rezervlerinin yaklaşık %73’üne sahip olan ülkemizde, yasa ile 

bor madenlerinin tek işleticisi olarak belirlenmiş olan Eti Maden İşletmeleri, bu alanda dünyadaki iki 

büyük üreticiden birisi durumundadır.  

Eti Maden; Eskişehir-Kırka’da bulunan tinkal cevherlerinin rafine ürünlere dönüştürülmesi  

amacıyla Kırka Bor İşletme Müdürlüğü,  

Kütahya-Emet’teki kolemanit cevherlerinin rafine bor ürünlere dönüştürülmesi amacıyla  Emet 

Bor İşletme Müdürlüğü,  

Balıkesir-Bigadiç ve Bursa-Kestelek’teki Kolemanit ve Üleksit cevherlerinin rafine bor 

ürünlerine dönüştürülmesi amacıyla Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü  

Balıkesir-Bandırma’da farklı rafine bor ürünlerinin üretilmesi ve lojistik faaliyetlerinin yerine 

getirilmesi amacıyla Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü şeklinde yapılanmıştır (Şekil 

50). Şekil 50’de ayrıca bor rezervlerinin dağılımı da gösterilmektedir. Burada 5.254.923 tonluk rezerve 

sahip Kestelek, bünyesinde İşletme Müdürlüğü olmadığından gösterilmemiştir.  
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Şekil 50: Eti Maden İşletme Müdürlüklerinin ve Bor Rezervlerinin Dağılımı 

Eti Maden İşletmeleri, bor ürünlerinin satış ve pazarlaması için yurtdışında yaygın bir 

örgütlenmeye sahiptir. Bu kapsamda, Lüksemburg, Finlandiya, İtalya, Almanya ve ABD’de kuruluşun 

kendisine ait pazarlama şirketleri ve bunların dışında kalan bölgelerde ise yaygın bir distribütörlük ağı 

bulunmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarına göre şekillendirilen ürün portföyünde 17 adet farklı bor ürünü 

vardır. Eti Maden hem ürün çeşitliliğine, hem de farklı spekt değerlerde ürünlere sahiptir. Rafine bor 

ürünlerinden başlıcaları: Etibor-48, Boraks Pentahidrat, Boraks Dekahidrat, Borik Asit, Etidot-67 (Zirai 

Bor), Etibor-68 (Susuz Boraks), Bor Oksit, Çinko Borat, Kalsine Tinkal, Öğütülmüş Kolemanit, 

Öğütülmüş Üleksit, Granül Kolemanit ve Granül Üleksit olup; söz konusu ürünlerin üretiminde 

kullanılmak üzere konsantre bor da üretilmektedir. Ayrıca, Eti Maden tarafından temizlik sektörüne 

yönelik olarak borlu doğal bir temizlik ürünü olan “Eti Matik Bor Temizlik Ürünü” üretilerek piyasaya 

sunulmuştur. Eti Maden, bor zenginliğimizden daha fazla katma değer yaratabilmek için yeni bor 

ürünleri ve/veya yeni tüketim alanları geliştirmek üzere Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vermektedir. Bu 

kapsamda; bor oksit, zirai bor, çinko borat, kalsine tinkal, kalsine kolemanit, Eti Matik borlu temizlik 

ürünü ve susuz boraks gibi ürünler geliştirilmiş ve endüstriyel ölçekte üretimine başlanmıştır. Eti 

Maden tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarında üniversiteler, BOREN (Ulusal Bor Araştırma 

Enstitüsü) ve araştırma merkezleri ile birlikte işbirliği yapılmaktadır. Kuruluşun gündemindeki önemli 

projeler ve kısa açıklamaları aşağıda verilmektedir.  

 Seramik Sektöründe Bor Ürünlerinin Kullanımı ve Yeni Ürün Geliştirilmesi: Seramik

sektöründe bor ürünlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen projede Ar-Ge

merkezi ve özel sektör ile çalışılmaktadır.

 Düşük Tenörlü Bor Cevherleri ve Rafine Ürünlerden Gübre Eldesi: Tarımda mikro besleyici

olarak kullanılacak bor ürünlerinin çeşitlerinin ve formlarının arttırılması amacıyla çalışmalar

yapılmaktadır.

 Bor Esaslı Temizlik Ürünleri Geliştirilmesi: Renkli ve beyaz çamaşırlar ile tüllerin

yıkanmasında kullanılmak üzere üç yeni ürün geliştirilerek pazara sunulmuştur.

Kuruluş tarafından patent alanında 9 adet ulusal, 3 adet uluslararası olmak üzere 12 adet patent 

alınmıştır. 2 adet ulusal patent başvuru süreci devam etmektedir.  
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Diğer taraftan, Beypazarı trona yataklarını işletmek üzere faaliyet gösteren Eti Soda A.Ş. 

kuruluşun iştiraki olarak faaliyet göstermektedir. 

3.1.4. Vergi ve Teşvik 

Devlet yardımları ve teşvikler yatırım, ihracat vb. ekonomik faaliyetin pek çok alanında 

karşımıza çıkabilmekle birlikte, madencilik sektörü açısından yatırım teşvikleri diğer alanlara kıyasla 

çok daha fazla önem ve önceliğe sahiptir. Bu durum nedeniyle bu bölümde esas itibariyle yatırım 

teşvikleri üzerinde durulmaktadır. 

Maden işyerlerine sağlanan teşviklerde ön koşul olarak; yeni ruhsatlar için işletme izni başvuru 

aşamasında, faal ruhsatlar için faaliyet raporlarında çalışma ortamını iyileştirecek hususlar ile ilgili (iş 

sağlığı ve güvenliği, kalite, çevre vb.) çalışmaların yapılacağının ve önlemlerin alınacağının taahhüt 

edilmesi değerlendirilmektedir. Sonrasında teşvikten yararlanmaya hak kazanan işyerlerinin ulusal 

veya uluslararası geçerliliği olan yönetim sistemi standartlarını entegre edeceği aksi takdirde verilen 

teşviklerin kesilmesi ve işverene rücu edilmesi değerlendirilmektedir. Böylelikle maden işyerlerinin 

kurumsallaşmasına destek olunacağı ve sektörde sıkça karşılaşılan banka kredisi, itibar v.b. 

problemlerin çözüleceği düşünülmektedir. 

3.1.4.1. Yatırım Teşvikleri 

19 Haziran 2012 tarih 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkında Karar” isimli Bakanlar Kurulu Kararı ve bu kararın uygulanmasına ilişkin 

usul ve esaslar düzenleyen, 20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/1 

sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile yeni bir 

teşvik sistemi uygulamaya sokulmuştur. Ağırlıklı olarak bölge esaslı yeni yatırım teşvik sistemi 4 farklı 

uygulamadan oluşmaktadır. 

• Genel Teşvik Uygulamaları

• Bölgesel Teşvik Uygulamaları

• Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

• Stratejik Yatırımların Teşviki

Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları Tablo 70’de özetlenmiştir. 

- Asgari Yatırım Tutarı

Yatırım teşviklerinden yararlanacak olan yatırım projeleri için gerekli asgari yatırım tutarları 

bölgeler ve yatırım konuları itibariyle aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 

- Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,

1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL, 3, 4, 5 ve 6. bölgelerde ise 500 Bin TL’dir.

- Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon

TL’den, diğer bölgelerde ise 500 Bin TL’den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her

bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.

- Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak üzere

sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır.

- Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.
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Tablo 70: Yeni Teşvik Sisteminin Temel Unsurları 

DESTEK 

UNSURLARI 

Genel Bölgesel Büyük Ölçekli Stratejik 

Teşvik Teşvik Yatırımların Yatırımların 

Uygulamaları Uygulamaları Teşviki Teşviki 

KDV İstisnası √ √ √ √ 

Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 

√ √ √ √ 

Vergi İndirimi  √ √ √ 

Sigorta Primi İşveren  

Hissesi Desteği 

 
√ √ √ 

Gelir Vergisi Stopajı √ √ √ √ 

Desteği* 

Sigorta Primi Desteği* 
 

√ √ √ 

Faiz Desteği ** 
 

√ 
 

√ 

Yatırım Yeri Tahsisi 
 

√ 
 

√ 

KDV İadesi*** 
   

√ 

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 

** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3, 4, 5 veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 

*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 

3.1.4.2. Genel Teşvik Uygulamaları 

Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak 

üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı yapılmaksızın Genel 

Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. 

3.1.4.2.1. Bölgesel Teşvik Uygulamaları 

Bölgesel Teşvik Uygulamalarında her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve 

ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik seviyelerine 

göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri 

özet olarak Tablo 71’de gösterilmiştir. Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Madencilik 5. Bölge 

desteklerinden yararlanmaktadır. 

3.1.4.2.2. Büyük Ölçekli Yatırımlara Yönelik Teşvikler 

Tablo 72’de belirtilen yatırımlar, büyük ölçekli yatırımların teşviki kapsamında 

desteklenmektedir. Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak Tablo 73’de 

gösterilmiştir. 

Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında vergi indirimi ve 

sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri sağlanacak yatırımları; 

- OSB’lerde yapılacak yatırımlar, 

- Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon yatırımları 

şeklindedir. 
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Tablo 71: Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destek Unsurları 

Tablo 72: Büyük Ölçekli Yatırımlar 

DESTEK UNSURLARI 
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı 

Oranı (%) 

OSB İçi 15 20 25 30 40 50 

OSB Dışı 20 25 30 40 50 55 

Sigorta Pirimi 

İşveren 

Hissesi 

 Desteği 

Destek Süresi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Faiz Desteği İç Kredi YOK YOK 3 

Puan 

4 

Puan 

5 

Puan 

7 Puan 

Döviz/Dövize Endeksli Kredi 1 

Puan 

1 

Puan 

2 

Puan 

2 Puan 

Sigorta prim Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Sıra 

No 
YATIRIM KONULARI 

Asgari Sabit 

Yatırım Tutarları 

(Milyon TL) 

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1.000 

2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 

3 Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları 200 

4 Motorlu Kara Taşıtlarının İmalatı Yatırımları 

4-a Motorlu Kara Taşıtları Ana Sanayi Yatırımları 200 

4-b Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları  50 

5 Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları 50 

6 Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları 

7 Elektronik Sanayi Yatırımları 

8 Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları 

9 İlaç Üretimi Yatırımları 

10 Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları 

11 Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları 

12 Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu 

metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine 

yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil) 
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Tablo 73: Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları 

DESTEK UNSURLARI 
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Vergi İndirimi Yatırıma 

Katkı Oranı 

(%) 

OSB İçi 25 30 35 40 50 60 

OSB Dışı 30 35 40 50 60 65 

Sigorta Pirimi 

İşveren 

Hissesi 

Desteği 

Destek Süresi OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Sigorta prim Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

3.1.4.3. Stratejik Yatırımların Teşviki 

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik 

yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda desteklenecek olan 

yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir; 

- Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon TL olması, 

- Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması, 

- Yatırımla sağlanacak asgari katma değerin %40 olması (rafineri ve petrokimya yatırımlarında 

bu şart aranmayacaktır), 

- Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 Milyon $ olması (yurt 

içi üretimi olmayan mallarda bu şart aranmayacaktır) 

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak Tablo 74’de gösterilmiştir. 

3.1.4.4. Madencilik Yatırımlarına Yönelik Teşvikler 

Madencilik sektörüne yönelik yürürlükteki yatırım teşvikleri, birincisi yukarıda özetlenen 

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” isimli BKK, diğeri ise 3213 Sayılı 

Maden Kanunu olmak üzere başlıca iki temel belgeden kaynaklanmaktadır. 

2012/3305 sayılı BKK ile tesis edilen yatırım teşvik sistemi esas itibariyle bölgelerin gelişmişlik 

düzeylerini esas alan bir yapıya sahip olmakla birlikte, Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. 

Maddesinde, çeşitli öncelikli yatırım konuları tespit edilmiştir. Söz konusu maddede, belirtilen 

yatırımların hangi bölgede yapıldıklarına bakılmaksızın (istisnaları madde kapsamında belirtilmiştir) 5. 

Bölge için belirlenen teşvik unsurlarından yararlandırılacakları ifade edilmektedir. 

Bu kapsamda öncelikli olarak, (g) fıkrasında; “Maden istihraç yatırımları ve/veya maden işleme 

yatırımları (4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan I. grup madenler ve mıcır 

yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya işleme yatırımları hariç) öncelikli 

yatırım konuları olarak tanımlanmıştır. 
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Tablo 74: Stratejik Yatırımlar için Sağlanan Destek Unsurları 

DESTEK UNSURLARI 
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR 

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı Oranı 

(%) 

50 

Sigorta Pirimi İşveren 

Hissesi Desteği 

Destek Süresi 7 Yıl (6. Bölgede 10 Yıl) 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR 

Faiz Desteği İç Kredi 5 Puan 

Döviz/Dövize Endeksli Kredi 2 Puan 

Sigorta Prim Desteği 10 Yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar 

İçin) 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 Yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar 

İçin) 

KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve Üzeri Yatırımlar İçin) 

İkinci olarak ise, 2012/3305 sayılı BKK’da çeşitli değişiklikler yapan ve 15 Şubat 2013 tarihli 

Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4288 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile madencilik kaynaklı elektrik 

üretimi yatırımları, bu kapsama dahil edilmiştir. Söz konusu BKK ile 17. Maddeye ilave edilen (j) 

fıkrasında; “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen geçerli bir maden işletme ruhsatı 

ve izni kapsamında 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 2. maddesinin 4-b grubunda yer alan madenlerin 

girdi olarak kullanıldığı elektrik üretim yatırımları” da öncelikli yatırım konusu olarak vurgulanmıştır. 

Buna göre bütün madencilik yatırımları ile madenciliğe dayalı elektrik üretim yatırımları, hangi 

bölgede yapıldıklarına bakılmaksızın (istisnaları gözetilmek suretiyle), genel teşvik sistemi ile 

belirlenen 5. Bölge teşviklerinden yararlandırılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, söz konusu madencilik 

ve elektrik üretim yatırımlarına KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi (Yatırıma 

Katkı Oranı %40), Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 Yıl), Faiz Desteği (İç Kredide 5 Puan, Döviz 

ve Dövize Endeksli Kredide 2 Puan) teşvik unsurları uygulanmaktadır. 

Söz konusu madde kapsamında yer alan diğer bir düzenleme ise; yatırımın 6. Bölgede yapılması 

durumunda, madencilik ve madencilik kaynaklı elektrik üretim yatırımlarının, yatırımcı açısından daha 

avantajlı olan 6. Bölgeye ilişkin teşvik unsurlarından yararlandırılacağı düzenlemesidir.  

Buna ilave olarak, madencilik ile ilgili olarak 2012/ 3305 sayılı BKK’da yer alan bir diğer önemli 

husus Büyük Ölçekli Yatırımlarla ilgili düzenleme kapsamında yer almaktadır. Buna göre, söz konusu 

BKK Ek-3’deki “Büyük Ölçekli Yatırımlar listesinde yer alan ve yatırım tutarı 50 milyon TL’nin 

üzerinde olan “Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik 

madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere 

entegre madencilik yatırımları dahil)” büyük ölçekli yatırımlar için belirlenen teşvik unsurlarından 

yararlanmaktadır. Bu kapsamdaki yatırımlara hangi bölgede yapıldıklarına bakılmaksızın 5. Bölgedeki 

büyük ölçekli yatırımlara sağlanan teşvik unsurları olan KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, 

Vergi İndirimi (Yatırıma Katkı Oranı %50) ile Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 Yıl) 

sağlanmaktadır. Söz konusu büyük ölçekli yatırımın 6. Bölgede yapılması durumunda ise Vergi 
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İndiriminde Yatırıma Katkı Oranı %60’a, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin uygulama süresi ise 

10 yıla yükselmektedir. 

Madencilik yatırımlarına yönelik ikinci grup teşvik unsurları ise 5995 sayılı Kanunla Değişik 

3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında belirtilen, Devlet Hakkı indirimlerinden oluşmaktadır. Bu 

kapsamda, üretilen madenleri işlemeye yönelik tesis yatırımları ile yeraltı madenciliğinin desteklenmesi 

hedeflenmektedir. Bu hususa ilişkin olarak Maden Kanununun Devlet Hakkına ilişkin 14. Maddesinde 

aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır. 

1)(Ek fıkra: 10/06/2010-5995 S.K/8.mad.) IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt içinde ve kendi 

entegre tesisinde kullanılarak metal hale getirilmesi halinde ödenmesi gereken Devlet hakkının %50‘si 

alınmaz. 

2)(Ek fıkra: 10/06/2010-5995 S.K/8.mad.) Yeraltı işletme yöntemi ile üretim yapılması 

durumunda ödenmesi gereken Devlet hakkının %50‘si alınmaz. 

En son olarak da ara ve uç ürün üreten madencilik yatırımlarını teşvik kapsamında 7061 sayılı 

Kanun’da birtakım yeni düzenlemeler öngörülmüştür. Buna göre, 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 

Maden m.30/III uyarınca  ara ve uç ürün üretmek şartıyla yapılan ihalelerden alınan maden sahaları ile 

maden sahaları için işletme izni düzenlendiği tarihten başlamak üzere, ilk on yıl süreyle 6831 sayılı 

Orman Kanunu kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç herhangi bir bedel alınmayacağı öngörülmüştür. 

Yine aynı Düzenleme ile ara ve uç ürün üreten IV.Grup maden ruhsatları için işletme izni düzenlendiği 

tarihten başlamak üzere, on yıl süreyle 6831 sayılı Kanun kapsamında ağaçlandırma bedeli hariç diğer 

bedellerin alınıp alınmayacağını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

3.2. Arama Politikaları 

Dünyada hızlı nüfus artışı ve sanayileşmeye bağlı olarak artan tüketimi karşılamak üzere maden 

ve enerji kaynaklarına olan talep hızla artmaktadır. Diğer yandan teknolojideki gelişmelere bağlı olarak 

özellikle yüksek teknolojinin gereksinim duyduğu bazı endüstriyel mineral ve metallere yeni talepler 

oluşmaktadır. Bu bağlamda ülkelerin hammadde teminini güvence altına almaları için ulusal, bölgesel 

veya küresel ölçekte maden arama stratejilerini geliştirmeleri gerekmektedir. 

Bir madenin aranması ve bulunan yatağın işletilerek ekonomiye kazandırılması uzun vadeli 

bilimsel çalışmalar gerektirmektedir. Bu çalışmalar farklı bilim disiplinleri tarafından ortaklaşa 

yürütülmektedir. Bir maden yatağındaki arama faaliyetleri, madenin keşfinden önce başlayıp işletilmesi 

sırasında da devam etmektedir. Yerbilimleri alanında her geçen gün ilerlemeler kaydedilmekte, bu 

ilerlemelere paralel olarak maden yataklarının oluşumu, parajenezi, içeriği ve yeryüzündeki dağılımı 

ile ilgili yeni modeller ortaya konulmaktadır. Herhangi bir bölgede yapılan maden arama çalışmalarının, 

geliştirilen yeni teoriler ve arama teknikleri ışığında, daha sonraki yıllarda, aynı maden türü veya başka 

maden türleri yönüyle, parajenez ve ekonomik yönden ilginç olabileceği ortaya çıkmakta, söz konusu 

saha yeniden arama çalışmalarına konu olabilmektedir. Bu noktadan hareketle, maden aramacılığının 

son bulmasının söz konusu olamayacağı gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

Bir madenin bölgesel olarak aranması kararı ile keşfedilen yatağın işletmeye alınması arasında 

geçen süre yatağın büyüklüğüne bağlı olarak yaklaşık 7-8 yıl olabilmektedir. Jeotermal kaynak arama 

çalışmalarında ise mevzuat gereği arama faaliyeti 3-4 yıl olup, işletmeye geçildikten sonra da arama 

faaliyetine devam edilmektedir. 
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3.2.1. Türkiye'de Maden Aramacılığının Yasal ve Kurumsal Yapısı ve MTA Genel 

Müdürlüğü 

Dünyada birçok ülkede, maden kaynakları ile ilgili bölgesel jeolojik, jeofizik, jeokimyasal ve 

mineralojik verilerin toplanması ve yorumlanması, tenör ve rezerve yönelik çalışmaların yürütülmesi, 

maden yatağının ekonomikliği ortaya konularak, yatırım ve işletme aşamasına geçilmesi özerk kamu 

kurumları ve/veya büyük sermayeli madencilik şirketleri tarafından yapılabilmektedir. Dünyadaki 

maden arama kuruluşları genellikle Yerbilimleri Araştırma Kurumu (Geological Survey) adı altında 

yapılandırılmıştır. İlk olarak İngiltere Jeolojik Araştırma Kurumu (BGS) 1835 yılında kurulmuştur. 

Ülkemizde de 100 yıl sonra, 1935 yılında MTA, aynı ihtiyaçları karşılamak amacıyla kurulmuştur. 

Jeolojik Araştırma Kurumları ilk kuruluş yıllarında temel olarak jeolojik haritalama ve maden 

aramalarında yoğunlaşmış ancak jeolojik afet ve hidrojeoloji araştırmalarında da bulunmuşlardır. 

Jeolojik Araştırma Kurumlarının araştırma konuları her ülkenin kendisine özgü koşullarına göre 

değişiklik göstermekle beraber bu kuruluşlar, bütçeleri çoğunlukla devlet tarafından karşılanan, maden 

ve enerji kaynaklarının araştırılması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bu çalışmaların altyapısını 

oluşturan her türlü bilimsel jeolojik araştırmaları yapan kurumlardır. 

Dünyada MTA benzeri kuruluşlar incelendiğinde (USGS, GSJ, İtalya Maden Arama ve 

Madencilik Kuruluşları, BRGM, Metal Mining Agency of Japan vb.) ortak olan en önemli özelliklerinin 

yaptıkları çalışmaların devlet tarafından desteklenmesi veya finanse edilmesi olduğu görülmektedir. 

Kendi içyapılarına uygun görev ve teşkilatlanması bulunan bu kuruluşlar maden aramacılığı yapmakta, 

genel jeolojik veri üretmekte ve ürettikleri veriyi sektörün hizmetine sunmaktadırlar. 

MTA Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununda belirtilen görevleri kapsamında doğal kaynakların 

aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken; yerkabuğunun temel jeolojik özelliklerini araştırarak, 

ülkemizdeki madencilik ve hammadde kaynağı çalışmalarına, doğal enerji kaynaklarının aranmasına, 

bulunmasına ve doğal afet risklerinin belirlenmesine temel oluşturan veriler elde etmekte ve bu verileri 

başta madencilik olmak üzere diğer sektörlerin kullanımına sunmaktadır. Bu kapsamda planlanan 

arama-araştırma faaliyetlerinde çevreye duyarlı ve sürdürülebilir madencilik politikası benimsenmiştir. 

MTA, yaptığı jeolojik araştırmalar sonucunda değişik ölçekte jeoloji haritaları hazırlayarak 

kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Ülkemiz 5.547 adet 1/25.000 ölçekli paftadan oluşmakta olup, bu 

paftalara ait jeoloji haritalarının tamamı MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış ve Türkiye 

genelinde hazırlanan bu haritaların sayısal ortama aktarılmasıyla da Türkiye Jeoloji Veri Bankası 

oluşturulmuştur. MTA Genel Müdürlüğü tarafından yer bilimlerinin değişik alanlarında üretilen farklı 

ölçek ve temadaki haritaların sayısal Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında aktarılması çalışmalarının 

büyük bir kısmı tamamlanmıştır.  

Genel Müdürlüğe ait Uzaktan Algılama Laboratuvarında yerli ve yabancı uydulardan elde edilen 

veri ve görüntüler analiz edilerek jeoloji, maden, endüstriyel hammadde, jeotermal enerji gibi doğal 

kaynakların aranması ve heyelan, deprem, çevre kirliliği gibi doğal afet konularında önemli veriler 

sağlanmaktadır.  

Son 15 yıllık dönem içerisinde Enerji Hammadde aramalarına MTA tarafından büyük önem 

verilmiş, bu süreçte yerli kaynakların kullanılması ve dışa bağımlılığın azaltılması doğrultusunda 

yapılan çalışmalarla Türkiye kömür rezervi (taşkömürü hariç) 8,3 milyar tondan %110 oranında bir 

artışla 17,3 milyar tona çıkarılmıştır. 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen jeotermal kaynak arama çalışmaları sonucu 

termal tesis ve sağlık uygulamalarında, sera ısıtmasında, konut ısıtmasında ve elektrik üretiminde çok 

büyük artışlar sağlanmıştır. Gelecek 10 yıl içerisinde, gelişen bilim ve teknoloji sayesinde kızgın kuru 

kayalardan elektrik ve ısı üretiminin daha ekonomik hale geleceği düşünülerek; ülkemiz yerkabuğunun 
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daha derin kısımlarında yüksek sıcaklık içeren ancak yeterli gözenek ve geçirgenliğe sahip olmayan 

kızgın kuru kayaçların bulunduğu alanların tespiti, haritalanması ve envanterinin hazırlanması enerji 

üretiminde yeni bir projeksiyon olarak devreye sokulacaktır. 

Ülkemizde kurulacak nükleer enerji santrallerinin hammadde ihtiyaçlarının bir kısmının 

yurtiçinden karşılanabilmesi için, MTA Genel Müdürlüğü tarafından uranyum aramalarına önem 

verilmiş, yeni uranyum kaynaklarının ortaya konulmasına yönelik olarak arama ve araştırma projeleri 

uygulamaya konulmuştur.  

Ülkemizin birçok maden yataklarının bulunmasında ve bilinen yatakların rezervlerinin 

geliştirilmesinde önemli görevler üstlenen MTA, havza-kuşak madenciliğinin geliştirilmesi ve yeni 

maden yataklarının bulunmasına yönelik olarak arama projeleri yürütmektedir. Bu bağlamda 2017 

yılında metalik madenler, endüstriyel hammaddeler ve enerji hammaddeleri aramalarına yönelik olarak 

930.240 metre sondaj gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalarda tespit edilen kaynaklara ilişkin çalışmaların 

devamının sağlanması ve yeni yeni sahaların bulunması amacıyla 2018 yılında 2 milyon metre sondaj 

programı yapılmıştır. Önümüzdeki plan döneminde sondaj programlarının artarak devam etmesi 

planlanmaktadır. 

Yerbilimleri alanında karada yapılan çalışmaların yanında, ülkemizin deniz yetki alanları başta 

olmak üzere tüm denizlerde arama ve araştırmaların etkin bir şekilde icra edilmesi amacıyla 2012 

yılında tamamen yerli imkânlarla yapımına başlanan ve ileri teknoloji ürünü bilimsel ve teknik 

ekipmanla donatılan Oruç Reis milli araştırma gemisi Karadeniz’de araştırma faaliyetlerine başlamıştır.  

Tam donanımlı İlk yerli araştırma gemisi olan Oruç Reis modern sevk ve manevra sistemleriyle 

birlikte, jeofizik (2B/3B derin sismik, gravite, manyetik) sistemler ve deniz tabanı ayrıntılı 

görüntüleme/haritalama sistemleri, uzaktan kumandalı sualtı aracının (ROV) yanı sıra, su kolonu ve 

deniz tabanından jeolojik örnekleme yapabilecek ekipmanla donatılmış olup, gemide alınan verilerin 

işlenmesi, analizi ve değerlendirmesine yönelik jeoloji, jeofizik, hidrografi, oşinografi ve biyoloji 

araştırma laboratuvarları yer almaktadır.  

Türkiye’nin havadan jeofizik ölçümlerinin gelişmiş teknik cihazlar kullanılarak mevcut verilerin 

yenilenmesi ve yeni ölçümlerin daha hassas ve detaylı alınması amaçlanarak yürütülecek çalışmalar 

sonucunda Türkiye havadan manyetik ve radyoaktivite haritaları üretilecektir. Havadan jeofizik ölçüm 

çalışmaları 2018 yılının sonunda tamamlanacaktır. 

Ülkemizin bir Jeokimya haritasının olmaması nedeniyle gömülü tip maden yataklarının keşfi ve 

jeolojik sorunların çözümü, gelişen çevre bilinci ve daha birçok konuda kullanılacak olan Jeokimya 

Haritalarının hazırlanmasına 2017 yılında başlanmıştır. 

MTA’nın yurt dışında maden arama faaliyetleri yapmasına imkan tanıyan kanunun 17.06.2016 

tarihinde, uygulama yönetmeliğinin de 24.08.2017 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından, MTA 

tarafından yurt dışında maden arama faaliyetlerine yönelik olarak Afrika Ülkeleri ve Türk 

Cumhuriyetleri hedef olarak seçilmiştir. MTA tarafından yurt dışında özellikle altın, demir, bakır, 

boksit, kömür, uranyum ve fosfat hammaddeleri konusunda arama faaliyetleri yapılması 

planlanmaktadır. 

Planlama ve uygulamalarda kullanılmak üzere ülke genelinde heyelanları belirlenerek, risk 

potansiyelini ortaya koymak amacıyla başlatılan Türkiye Heyelan Envanteri Projesi kapsamında 

ülkemiz heyelan haritaları MTA tarafından tamamlanmış ve 1/500.000 ölçekli Heyelan Envanteri 

Haritalarının tamamı (18 adet) ile 1/1.500.000 ölçekli Heyelan Envanter Haritasının basımı 

gerçekleştirilmiştir. Ülke çapında toplam 5.547 adet 1/25.000 ölçekli paftada heyelan araştırması 
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yapılmış ve içinde heyelan bulunan 2.945 adet harita sayısallaştırılarak yien MTA tarafından Türkiye 

Jeoloji Veri Tabanına entegre edilerek kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. 

Bu bilgi ve veri üretimiyle MTA Genel Müdürlüğü, ilgili sektöre gerekli altyapı hizmetini 

vererek daha doğru ve güvenli bir planlama yapılabilmesine, doğal kaynaklarımızın bulunabilmesi ve 

işletilebilmesi için daha etkili arama ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesine bilimsel destek 

sağlamaktadır. 

3.2.2. Maden Arama Çalışmalarında Önceliklerin Belirlenmesi 

Maden aramacılığında önceliklerin belirlenmesi açısından üç kriter büyük öneme sahiptir. 

Öncelikli Bölge Seçimi 

Bir bölgenin sosyal ve ekonomik koşulları iyileştirilmek istendiğinde, bölgenin doğal kaynak 

potansiyelini saptamak öncelikli olarak yapılması gereken işlerdendir. Bu durumda bölgenin jeolojik 

haritaları yorumlanmak suretiyle, hedef alanlar ve maden türleri belirlenmeli ve kamu kuruluşlarının 

yanı sıra, özel madencilik kuruluşları da teşvik mekanizmaları yardımı ile bölgeye yönlendirilmelidir. 

Öncelikli Hammadde Seçimi 

Maden aramacılığında, ülke ekonomisinin ihtiyacı olanlar ile gelecekte üretiminin karlı veya 

gerekli olacağı düşünülen madenlere öncelik verilmesi, kısıtlı kaynakların doğru kullanımı açısından 

son derece önemlidir. Pazar olanakları kısıtlı veya rezerv yönünden hiç bir sorun bulunmayan 

madenlerin aranması için kaynak tahsis edilmesi kaynak israfından başka bir sonuç doğurmayacaktır. 

Öncelikli Alan Seçimi 

Aramaların, jeolojik yapı itibariyle umutlu alanlara yönelmesi maden aramacılığında kaynakların 

doğru kullanımı açısından çok önemli bir diğer husustur. Bu noktada, temel jeolojik ve jeofizik etütlerin 

önemi ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede konuyla ilgili olarak oluşturulmuş olan kamu kuruluşlarına 

büyük görev düşmektedir. Kaynakların doğru alanlara yönlendirilebilmesi için söz konusu kuruluşlar 

temel etütler ile ilgili çalışmalarını bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında sürekli olarak 

güncellemeli ve sonuçlarını kamu veya özel tüm madencilik camiasının kullanımına sunmalıdır. 

3.2.3. Madencilik ve Maden Aramaları 

Ülkeler nüfus artışı, sanayi ve teknolojideki gelişmeler doğrultusunda gelecekteki doğal 

kaynaklara olan ihtiyaçlarını analiz ederek madencilik stratejilerini belirlemeli ve bu doğrultuda maden 

arama politikaları oluşturmalıdır. Böylece ülke sanayilerinin hammadde güvencesi sağlanmalıdır. 

Ülkemiz, sanayi ve madencilik alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarını bir 

araya getirerek günümüz ve gelecekteki hammadde ihtiyacını belirlemelidir. Bu bağlamda madencilik 

politikaları oluşturarak arama çalışmalarını yönlendirmeli, gerekli ekonomik ve yasal tedbirleri 

almalıdır. 

Maden arama önceliklerinin belirlenmesinde jeolojik yapı ve pazar durumu önem taşımaktadır. 

Jeolojik yapı, aranması hedeflenen madenlerin tespitinde en önemli etkenlerden birisidir. Daha önce de 

değinildiği gibi bir bölgenin jeolojik yapısı o bölgede hangi madenlerin bulunmasının olası olduğunu, 

hangi madenlerin söz konusu edilemeyeceğini belirlemektedir. Bu durum aramaların başlangıç 

aşamasında önemli bir yol haritası sağlamaktadır. Jeolojik yapının yanı sıra pazardaki talebin yapısı da 

hedef tespiti açısından kritik öneme sahiptir. Pazarda talebi olmayan ürünlerin aranmasına yönelik 

yatırım yapılması kaynak israfından öteye anlam taşımayacaktır. 
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Enerji sektöründe yerli kaynak kullanımının mutlaka arttırılması ve böylelikle uzun dönemde 

giderek artma eğilimi gösteren enerji talebinin karşılanması gerekmektedir. Bu da enerji sektöründe en 

güvenilir yerli kaynak olan kömüre dayalı termik santrallerin sayısının çoğaltılması dolayısıyla 

kurulacak yeni santrallere yakıt verebilecek yeni kömür kaynaklarının bulunması amacıyla aramaların 

hızlandırılması ile mümkün görünmektedir. Yeni bir enerji temin kaynağı olarak nükleer santral 

kurulması planlanmakta olduğundan burada yakıt olarak kullanılacak uranyumun yurt içinden temini 

için aramalara gecikmeden başlanılmalıdır. 

Üzerinde aramalarda yoğunlaşılması gereken ikinci maden grubu endüstriyel hammaddelerdir. 

Ülkemizin jeolojik yapısı nedeniyle endüstriyel hammaddelerde önemli potansiyele sahip olduğu ve bu 

ürünlerde gerek hammadde ve gerekse işlenmiş üründe önemli bir ihracat potansiyelinin bulunduğu 

bilinmektedir. Özellikle son yıllarda bu alanda önemli gelişmeler izlenmektedir. Söz konusu gelişmenin 

sürdürülebilmesi bakımından endüstriyel hammaddelere yönelik arama faaliyetlerine ağırlık verilmesi 

madencilik açısından büyük önem taşımaktadır.  

Bunların yanı sıra metal madenciliği de Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. Baz 

metallerde maden rezervlerimizin büyük çoğunluğu sanayimizin gereksinimini karşılayacak boyutta 

değildir. Son yıllarda şirketlerin özellikle altın, bakır, kurşun, çinko, nikel gibi metalik maden aramaları 

konusunda elde ettikleri başarılar bu alanda önemli bir potansiyelin varlığına işaret etmektedir. Jeolojik 

yapı nedeniyle büyük yataklanma beklenmemekle beraber başta altın olmak üzere, demir, bakır, nikel, 

kalay ve diğer baz ve değerli metal aramalarına önem verilmelidir. Metalojenik kuşaklar ve bölgeler 

boyutunda, arama çalışmalarına yol göstermek amacıyla, MTA Genel Müdürlüğü tarafından maden 

yataklarının oluşum ve yerleşimleri açısından jeolojik özellikleri belirlenerek yataklanma modelleri 

çıkarılmalıdır. 

Doğal enerji kaynaklarından jeotermal enerji konusundaki aramalar 2007 yılında ilgili 

kanununun yürürlüğe girmesiyle büyük önem kazanmış ve MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 

arama/araştırma çalışmaları ile birçok jeotermal kaynak açığa çıkarılarak (başta elektrik olmak üzere 

ısıtma ve termal amaçlı olarak kullanılmak üzere) ekonomiye kazandırılmıştır.  

Ayrıca, yurt içi talebin karşılanmasında, ithalata bağımlılığın yüksek düzeyde olduğu ürünler de 

maden aramaları açısından özel öneme sahiptir. Bu ürünler içerisinde petrol, doğal gaz, kömür, demir 

cevheri ve fosfat en önemli olanlarıdır. Ancak çoğu zaman dikkatlerden kaçan bir hususun da burada 

vurgulanmasında büyük yarar görülmektedir. Türkiye, yıllık 3 milyar dolar üzerindeki tutarıyla 

dünyanın en büyük altın ithalatçılarından birisidir. Söz konusu ithal altının önemli bir bölümü işlenmiş 

ürün olarak yeniden ihraç edilmekle birlikte, çok büyük bir bölümünün de yurtiçinde ziynet eşyası 

olarak kullanıldığı açıktır. Bu durum, maden aramaları yönünden altının önemine işaret etmektedir. 

Ülkemiz, Cumhuriyet döneminde, madencilik ve maden aramacılığı açısından 

küçümsenemeyecek başarılar elde etmiş, önemli bilgi birikimi sağlamış, uzman kadrolar yetiştirmiştir. 

Söz konusu birikim, ülke maden potansiyelinin açığa çıkartılarak değerlendirilmesi bakımından olduğu 

gibi, hammadde güvenliğine katkı yapmak üzere, yurtdışında uygun yatırım ve üretim imkanlarını 

belirleyerek, değerlendirmek açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, başta çevre 

ülkelerde olmak üzere yurtdışında maden arama, proje geliştirme ve yatırım konularının da gecikmeden 

Türk madenciliğinin gündeminde hak ettiği yeri alması gerekmektedir. 
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3.2.4. Sektörün Ülkemizin Gelişmesine Katkısının Değerlendirilmesi 

1. Maden Aramacılığındaki Kamu Kuruluşları

Ülkemiz için stratejik madenlerin belirlenmesi, ulusal ve uluslararası kritik hammaddeler ile ülke 

sanayi ve endüstrisine güvence sağlayacak, katma değer yaratacak hammaddelerin belirlenmesi bir 

gereklilik halini almıştır.  

Madencilik sektörümüze stratejik planlar oluşturabilmek için madenciliğimizin çok yönlü 

envanterleri mutlaka yapılmalıdır. Türlerine göre madenler için arama çalışmalarının, yatırım 

döneminin ve üretimin süreleri, boyutları ve maliyetleri hakkındaki bilgilerin kamuya açık olarak 

yayımlanması madenciliğin ağırlık verileceği yön hakkında bir fikir verecektir. Elbette bunlar kadar 

önemli olan çevre korumaya yapılan yatırımlar ve maliyetler ile rehabilitasyon hakkındaki bilgiler de 

madenciliğimizin mevcut durumunu, bütün detayıyla, ortaya koyacaktır. 

Bu faaliyetlerin, yani maden aramacılığına temel oluşturacak ülkemizin temel jeolojik 

bilgilerinin üretilmesinin, tıpkı madencilikte ileri gelen ülkelerde olduğu gibi, kamu tarafından yerine 

getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin olmazsa olmaz kuruluşlarından biri olan MTA bu hizmetleri 

günümüze kadar yerine getirmiştir. MTA tarafından üretilen jeolojik, jeofizik, jeokimyasal v.b. veriler 

ile jeolojik haritalar çok düşük bedellerle temin edilebilmelidir. 

2. Aramaların Kamu Yararı Faaliyet Olması ve Teşviki

Türkiye’de aramalara harcanan risk sermayesi oranında, maden aramacılığını ödüllendirici ve 

destekleyici bir arama teşvik modeli oluşturulmalıdır. En önemli teşvik, tüm maden arama 

faaliyetlerinin “Kamu Yararına Faaliyet” olduğunun belirtilmesi olacaktır. 

Maden arama/araştırma faaliyetlerinin aslında kamu yararına yapılan faaliyetler olduğu 

düşünülerek izin bedelleri aramaları teşvik edecek miktarda olmalıdır. Yatırım ve üretim için 

harcanması gereken risk sermayesinin izin bedelleri için harcanmaması gerekir. Örneğin madencilikte 

gelişmiş ülkelerde toplam proje süresince ödenen orman izin bedelleri yatırımın %2’sini bulmazken 

ülkemizde bu oran %48’leri bulmaktadır. 

Kamuoyu madenciliğin önemi konusunda bilgilendirilmelidir. Ülkemiz yer altı kaynaklarını göz 

ardı etme lüksüne sahip bir ülke değildir. Yer altı kaynakları ülkelerin refahına sunulmayı bekleyen 

gizli hazineleri olarak düşünülmelidir. Bu anlamda öncelikle bu kaynakların aranıp bulunması 

gerekmektedir. Kamu yararı kararı alınmış madencilik yatırımlarına arazi ve altyapı hizmetlerine 

ulaşmada diğer sanayi sektörlerine verilen desteğin madencilik sektörüne de verilmesi gerekir. Bu 

çerçevede aramalara istisnalar getirilmeli jeofizik, orman izin bedelleri, yol açma, sondaj gibi arama 

faaliyetlerine teşvikler sağlanmalıdır. Maden arama faaliyetlerine KDV ve yakıttan ÖTV muafiyeti gibi 

teşvikler getirilmelidir.  

3. Maden Borsası ve Yatırım Güvencesi

Dünyada madencilik sektöründe her yıl milyarlarca dolarlık yeni arama ve yatırım yapılmaktadır. 

Türkiye, bu yatırım pastasından daha çok pay alacak bir vizyona sahip olmalıdır. Madencilik kültürü 

olan kurumsal firma sayısını arttırıcı bir yatırım ortamının yaratılması madencilik sektöründe büyük 

yatırımların artmasını ve bunun sonucunda da ekonomik ve sosyal gelişmenin hızlanmasını 

sağlayacaktır. Bu sayede yatırımcıların kazandıkları paraları yeni arama projelerine ve katma değeri 

yüksek urun üretecek projelere ayırabilmesi ve teknolojilerini yenileyip geliştirebilmesi için sektörde 

ruhsat güvencesi ve sürdürülebilirlik koşullarının devamlılığı konusunda endişe duymamaları gerekir.  

Madencilikte yatırım ortamı çok sık değiştirilerek kazanılmış haklar korunmadığında, 

öngörülebilirlik ortadan kalkmaktadır. Ruhsat ve izin alabilme güvenceleri tehlikeye girdiğinde 
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kurumsal yatırımcıların sektöre ilgisi azalmaktadır. Ülkede yatırım yapmayı kolaylaştırıcı ve cazip hale 

getirici çözümler üretildiğinde, ülkenin yasal düzenlemelerine güvenerek yatırım yapanları hayal 

kırıklığına uğratmayacak bir yatırım ortamı sağlandığında sektöre sermaye girişi hızlanmaktadır. 

Madencilikte gelişme sağlayan ülkelerde; devletin, sektördeki yatırımcıların ve diğer tüm paydaşların 

kabul edip benimsedikleri ortak vizyonu olan bir madencilik stratejisine sahip olduğu, maden arama 

projelerinin uluslararası rezerv güvenilirliğine göre yürütüldüğü, madencilik projelerinin finanse 

edildiği sağlıklı finans piyasalarının oluşturulabildiği görülmektedir. 

Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Temel Ekonomik Göstergelerden alınan verilere göre 

madencilik sektöründeki sabit sermaye yatırımlarının toplam sermaye yatırımları içindeki payı, 

ekonomimizin yukarı doğru bir sıçrama yaptığı ortada iken, 2011 yılında %2,3 iken 2015 yılında hâlâ 

aynı ve önceki yıllarda ise 1,9 düzeyindedir. Yeterli sermaye birikiminin sağlanamamış olması 

nedeniyle maden kaynaklarımız güçlü bir şekilde değerlendirilerek katma değeri yüksek sanayi 

ürünlerine geçiş sağlanamamıştır. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için ulusal borsada maden 

şirketlerinin işlem görebilmesi yoluyla özellikle maden arama projelerinin gelişimi için gerekli 

sermayenin doğrudan hissedarlardan elde edilmesi yolu açılmalıdır. Borsaya sunulacak projelerin 

sağlam ve güvenilir raporlara dayanmasını sağlamak için uygulamaya konulan UMREK sistemi 

desteklenmelidir. 

Ülkemizde madencilik sektörünün başta metalürji ve kimya sektörü olmak üzere diğer sanayi 

dalları ile olan ilişkileri istenen düzeyde değildir. Genellikle madencilik; cevherin yer altından 

çıkartılıp, işlenmeden satılması şeklinde algılanmaktadır. Bunun içindir ki maden ihracat değerleri 

madenciliğin büyüklüğü için kullanılmaktadır. Buna karşın tüvenan maden ihraç ettiğimiz ülkelerde 

madencilik, metalürji, kimya, enerji, inşaat ve hatta makine imalat sanayii ile bir bütün olarak 

değerlendirilmektedir. Madencilik sektörü ile ilgili diğer sektörler arasında hammadde-üretim 

bağlantıları mutlaka kurulmalıdır. Madencilikte ülkemizin bakış açısı cevher üretip satan hammadde 

kaynağı bir ülke olmaktan çıkıp, sanayi ile ilişkilenmiş dünya pazarlarında katma değeri yüksek uç 

ürünlerde söz sahibi bir ülke konumuna gelmek olmalıdır. Bunun için başta altın, bor, soda, krom, 

kurşun, çinko, mermer, demir ve endüstriyel mineraller olmak üzere madenlerin üretimleri ile bunları 

uç ürünlere dönüştüren sanayi sektörü bir bütün olarak düşünülmeli, planlama ve teşvikler bu bütünlük 

içinde yapılmalı, ulusal bir madencilik politikası ve stratejisi oluşturulmalıdır. 

Yatırımcı ve finansman, madencilik sektörünün dün olduğu gibi günümüzde ve geleceğinde de 

son derece önemli ve olmazsa olmazlarıdır. Yatırımcılar neye yatırım yapacaklarını bilmek ve geleceği 

görmek durumundadır. Madencilik faaliyetlerine ilişkin yatırımları, arama öncesi dönemde başlayarak, 

arama döneminde devam eden ve işletme dönemi sonrasına kadar gecen sureyi kapsayan, gelir elde 

etmek amacıyla harcama yapmayı gerektiren yatırım projeleri olarak tanımlamak mümkündür. 

Buradaki en önemli etken açık bir ifadeyle paradır. Madencilik sektöründe çekim kuvvetini güvenilir 

rezerv bilgisi, maden aramacılığına uygun jeolojik ortam ve özellikleri, jeolojik verinin yeterliliği ve 

güvenilirliği, mevzuat kolaylıkları, ulusal ve küresel ekonomik eğilimler gibi faktörler belirlemektedir. 

Metal “Economics Group” 2013 yılı raporunda yer alan verilere göre, 2012 yılında dünya çapında demir 

dışı metal maden aramacılığına harcanan para miktarı 21,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde ise maden arama projelerine 150 - 250 milyon dolar tutarında bir kaynak ayrıldığı tahmin 

edilmektedir. Bu konuda da ne kadar bir kaynak harcandığına dair somut bir veri sağlamak mümkün 

değildir. 

Ruhsat hukukunun teminat altına alındığı, rekabete dayalı, şeffaf bir uygulamanın ortaya 

konulduğu ülkelerde aramalara ne kadar risk sermayesi harcanırsa madencilikte de o oranda gelişme 

sağlanmaktadır. Bu nedenle sektöre sermaye girişini arttırıcı bir yatırım ortamı oluşturulmalıdır. 
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 Makro düzeyde madencilik; ülkedeki metalojenik kuşakların belirlenmesi, buralardaki jeolojik 

sorunların ortaya konması, havzaların jeolojisinin yapılması gibi hedeflerle sınırlıdır. Bu işlev jeolojik 

araştırmalardan sorumlu Kuruluş tarafından akademisyenler de dahil edilerek, bütüncül bir şekilde 

yerine getirilmektedir.  

Mikro düzeyde maden aramacılığının (işletmeye dönük) en temel özellikleri riskinin yüksek ve 

geri dönüşümünün uzun olmasıdır. Yatırımcıları bu alana çekmek için ruhsat alım satımlarının 

yapılması ve mevzuatın buna uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde riskin paylaşılmak 

suretiyle düşürülmesi, aramacılığın “ekonomik bir faaliyet” halini almasıyla geri dönüş sürelerinin 

kısaltılması sağlanmış olacak ve madencilik cazip bir yatırım haline gelecektir 

3.3. Madenciliği Destekleyici Hizmetler 

Madenciliği destekleyici hizmetler kapsamında, madenciliğin yan sanayii anlamında, 

madencilikle birebir ilişkili ve sadece madencilik için çalışan ya da madencilik için de hizmet ve/veya 

ekipman üreten sektörler ifade edilmektedir. Bunlar; Mühendislik hizmetleri, Maden arama ve 

geliştirme hizmetleri (Sondaj, Harita, Jeofizik, jeoteknik v.b.), Makine ekipman üretimi, Makine 

ekipman ithalat, Lojistik hizmetler (nakliye, gümrük v.b.), Müteahhitlik hizmetleri, İş sağlığı ve iş 

güvenliği hizmetleri, Laboratuvar hizmetleri, ÇED ve Çevre Hizmetleri, Yazılım ve otomasyon 

hizmetleri,  Geri kazanım, Mevzuatla ilgili Yetkili Tüzel Kişi, Maden Hakları ve Müşavirlik Hizmetleri, 

Madencilikte Basın Yayın ve Organizasyon Hizmetleri, Madencilikte teşvik, proje finansmanı ve 

leasing hizmetleri, Madencilikte sarf malzemeleri temin ve imalatı, Delme-patlatma hizmetleri, 

Madencilikte Eğitim ve İnsan Kaynakları Hizmetleri, Aracı Kurumlar (Banka, Borsa, Ticari Eşleştirme) 

ve diğerleridir. 

Kalkınma Planı çalışmalarında Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu kapsamına ilk 

defa alınan “Madenciliği Destekleyici Hizmetler Alt Komisyonu” her bir sektöre ait bilgi ve 

değerlendirmeleri, her sektörün kendisine özgü yapısı nedeni ile ayrı alt başlıklarda vermiştir. 

3.3.1. Zenginleştirme Tesisleri ve Makina Ekipman Üretimi 

3.3.1.1. Tanım ve Kapsam 

Madencilik faaliyetleri, her aşaması uygun olarak tasarlanmış, üretilmiş ve yerine monte edilmiş 

veya temin edilmiş makine-teçhizatlar ile yapılmaktadır. Son yıllarda her alanda otomasyon 

uygulamaları ile süreklilik arz eden bir faaliyete dönüşmüştür. Ayrıca, madenciliğin daha derinlere 

doğru genişlemesi, cevher tenörlerinin düşmesi ve uluslararası rekabet şartlarında daha ucuza üretimin 

hedeflenmesi sonucunda makine-teçhizat kapasiteleri sürekli büyümekte ve gelişmektedir. Elbette 

işletmelerin de ölçekleri oldukça büyümekte, yatırım tutarları artmaktadır.  

Madencilik Sektörü Makine-Teçhizat Yatırımları ile ilgili güncel görünüm ve sektörel bilgiler,  

Makine-Teçhizat Sanayii Sektörü ve bu sektörün alt sektörü olan Madencilik, Taş Ocağı ve İnşaat 

Makineleri Sanayisi ile ilgili görünüm ve istatistikler üzerinden değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

2016 yılı itibariyle, Makine İmalat Sanayiinde girişimci sayısı 13.212, Maden, Taşocağı ve İnşaat 

Makineleri Sektörü girişim Sayısı 921 adet (%7). Makine İmalat Sanayisinde istihdam 215.382, Maden, 

Taşocağı ve İnşaat Sektörü istihdamı ise 16.069 (%7,5)’dur. Üretim Değerleri ise sırasıyla 56,39 Milyar 

TL ve 4,34 Milyar TL (%7,7). Makine Teçhizat Sektörü ihracatı 8,58 Milyar dolar, ithalatı ise 20,3 

Milyar dolardır. Maden, Taşocağı ve İnşaat Makineleri sektöründe ise ihracat 844 Milyon dolar, ithalat 

ise 2,071 Milyar dolardır. 2016 yılı Makine-Teçhizat Sanayi Sektörü yabancı sermaye yatırımı 24 
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milyon $’dır. (Kaynak:Makine-İmalat Sektörü Türkiye ve Dünya Değerlendirme Raporu 2017-Makine 

İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu, Temmuz 2017). 

Madencilik Sektörü Makine-Teçhizat Yatırımlarının alt sektörlere göre ayrıştırılması daha 

sağlıklı analizlere imkan verecektir. 

Madencilik yatırımlarında ölçek ekonomisinin ve buna bağlı yatırım tutarlarının artmasının 

sonucu olarak yatırım öncesi madenciliğin risklerinin minimize edilmesi amacıyla daha fazla arama, 

etüt, mühendislik ve Ar-Ge faaliyetleri zorunluluk haline gelmiştir. Rezerv ve tenör bazında detay 

fizibilite çalışmaları tamamlanmış, yatırım yapılmasına karar verilmiş bir endüstriyel tesisin, yapım ve 

işletmeye alma aşamaları aşağıda verilmiştir; 

• Kapasite seçimi 

• Ekipman seçimi 

• Yer seçimi 

• Elektrik, su, haberleşme, doğalgaz vb. alt yapıların belirlenmesi 

• Liman, demiryolu, karayolu vb ulaşım, lojistik imkânlarının belirlenmesi 

• Zemin etüdü (jeoteknik, hidrojeoloji ve meteorolojik etütler) 

• İşgücü temini planlaması, kamp yeri ve kapasitesinin belirlenmesi 

• İnşaat, imalat, montaj ve elektrik-otomasyona esas temel ve detay mühendislik çalışmalarının 

yapılması 

• ÇED, arazi, ruhsat vb inşaat izinlerinin alınması 

• Ana ekipman-teçhizat ile yardımcı tesis, inşaat ve montaja ilişkin satın-alma şartnamelerinin 

oluşturulması 

• Teknik ofis ve proje müdürlüğünün oluşturulması 

• Proje finansmanın temin edilmesi 

• Projenin iş ve zaman programının oluşturulması 

İnşaat, montaj ve tesis ile ilgili işler ancak yukarıda özetlenen süreçlerin doğru ve sağlıklı yerine 

getirilmesinden sonra gerçekleşmesi gereken süreçlerdir.   

Madencilik sektörü ile ilgili tesis yatırımları ülkemizde ağırlıklı olarak; 

• Krom konsantre tesisleri  

• Kurşun-çinko-bakır flotasyon tesisleri 

• Demir, mangan cevheri zenginleştirme tesisleri 

• Bor cevheri ve ürünleri zenginleştirme tesisleri 

• Endüstriyel hammadde zenginleştirme tesisleri 

• Kömür yıkama tesisleri 

• Termik santrallar kömür hazırlama tesisleri 

• Termik santrallar mikronize kireçtaşı öğütme tesisleri 

• Yeraltı maden ekipman ve teçhizat yatırımları 

• Açık işletme makine ve teçhizat yatırımlarıdır. 

Bu tesislerde temel olarak kırma, eleme, öğütme grubu, konveyör, elevatör, boru v.b. cevher nakil 

sistemleri, tikiner-filtre grubu ile prosese göre flotasyon, sallantılı masa, spiriyal, manyetik seperator, 

yıkama v.b. sistemler yer almaktadır. Bu tesis ve ekipmanların neredeyse tamamı verimlilikleri ve 

emre-amadeliliklerine bakılmaksızın Türkiye’de yapılabilmektedir. Ayrıca Türkiye’nin bu alanda bazı 

ürünlerde ihracat yaptığı da bilinmektedir. Türkiye, basınçlı ve basınçsız çelik imalat ve montajlarında 

da oldukça başarılıdır. 
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3.3.1.2. Dünya’da Genel Durum 

Dünya genelinde özellikle Çin, Hindistan, Brezilya başta olmak üzere “Gelişmekte Olan 

Ekonomilerin” son yıllarda yüksek oranlarda büyümesi sonucunda madencilik her alanda 

gelişmektedir. Madencilik faaliyetlerinin dünya geneline yayılması, maden makine-teçhizat sektörünü 

de elbette büyütmekte yeni fırsatlar yaratmaktadır. Maden Makine-Teçhizat ile ilgili önemli teknoloji 

firmaları, başlıca ABD, Kanada, Finlandiya, Avusturalya, Almanya, Polonya ve Çek Cumhuriyeti 

firmalarıdır. Ancak finansman ve ucuzluk avantajları nedeniyle her alanda Çin firmaları dünya 

genelinde aktif çalışmaktadır. 

3.3.2. Maden Makinaları Üretimi 

3.3.2.1. Türkiye’de Genel Durum 

Dünyada maden sektöründeki gelişme ve üretim artışının mekanizasyon seviyesine paralel olarak 

gerçekleştiği bir gerçektir. Türkiye’de de aynı şekilde mekanizasyon Türk madenciliğine büyük katkılar 

yapmaktadır. 

Türkiye’de; yükleyiciler, belden kırma kamyonlar, deliciler, sondaj makinaları, mermer üretim 

ve işleme makinaları üretilmektedir. Yeraltı ve açık ocak maden işletmelerinde kullanılan tüm makine 

ve teçhizat bu kapsama girmektedir. 

3.3.4. Jeofizik Hizmetler 

3.3.4.1. Türkiye’de Genel Durum 

Jeofizik çalışmaların ülkemizdeki tarihsel gelişimi (aletsel olarak) 1930’lu yıllarda United 

Geophysics desteğiyle başlamış, Türkiye Petrolleri ve MTA aynı tarihlerde yurtdışı destekli projelerle 

çalışmalar yapmışlardır. Jeofizik hizmeti verecek yerli firmalar ise, 1995 yılı itibari ile kurulmaya ve 

çalışmaya başlamıştır. Bu tarihe kadar Türkiye’de bulunan maden araştırmalarında yabancı jeofizik 

firmaları hizmet vermiştir. 2007-2010 yılları arasında özel sektör oldukça gelişim göstermiş ve yabancı 

jeofizik firmalarının ülkemizdeki operasyonları büyük oranda azalmış, yerli firmalarca hem ülkemizde 

hem de yurtdışında başarılı çalışmalar yapmıştır. Günümüzde uluslararası standartlarda akredite 

projeler yapılır hale gelmiştir. Bu alt sektör halen gelişimini sürdürmekte ve bir çok firma dünya ile 

eşzamanlı gelişim göstermektedir. 

Günümüzde yerli jeofizik firmaları hemen hemen tüm kıtalarda hizmet vermektedir. Bunlardan 

başlıcaları, Arabistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Brezilya, Bulgaristan, Demokratik Kongo 

Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Güney Afrika, Kanada, Kosova, Meksika, Nijerya, 

Portekiz, Romanya, Sırbistan, Şili, Sudan, Tanzanya olarak sıralanabilir. 

3.3.5. Sondaj Hizmetleri 

3.3.5.1. Türkiye’de Genel Durum 

Türkiye’de özellikle 2005 yılından itibaren MTA ve yabancı sermayeli şirketlerin talep etmiş 

olduğu sondaj hizmet alım talepleri ile birlikte sondaj hizmeti sağlayıcılarının yatırımları da artırmıştır. 

Makine ve insan kaynaklarına yapılan yatırımlar sayesinde Türk sondaj şirketleri makine üretimi ve 

operasyon yönetimi açısından kendine yeter bir seviyeye gelmiştir. Dünyadaki maden şirketlerinin 
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arama bütçelerinin artmasına paralel olarak yine aynı yıllarda Türk sondaj hizmeti sağlayıcıları yurt 

dışına açılmaya başlamıştır. 

Günümüzde, 100 metreden 2.500 metreye kadar derinlik kapasitesine sahip sondaj  makinaları 

üreten, sadece yurt içi pazarında değil uluslararası pazarlarda da makine satışları gerçekleştiren bir 

sektör oluşmuştur. Ancak, standartlaşma ve üretim kalitesinin artırılması yolunda çalışmalar 

desteklenmeli ve teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır. 

Ülkemizdeki kamu ve özel sektör sondaj makine parkı göz önüne alındığında toplamda 5 milyon 

metre sondaj yapabilecek bir kapasite bulunmaktadır. Sondaj hizmetlerindeki kalitenin artırılması ve 

eksik olan nitelikli işgücünün artırılması için eğitim ve sertifikasyona önem verilmesi gerekmektedir.  

3.3.6. Laboratuvar Hizmetleri 

3.3.6.1. Tanım ve Kapsam 

Madencilik faaliyetlerinin arama, hazırlık, üretim, üretim sonrası rehabilitasyon ve izleme 

dönemlerinde en önemli hizmet alanlarından biri laboratuvar hizmetleridir. Laboratuvar hizmetlerinde 

en önemli husus, hızlı sonuç veren ve uluslararası geçerliliğe sahip raporların sunulmasıdır. 

Madencilik sektörüne hizmet veren laboratuvarların hizmetleri, sadece kimyasal analiz, 

mineroloji, petrografi analizleri ile sınırlı değildir. Doğal taş (mermercilik v.b.) sektörüne yönelik 

kesme, parlatma, kenar-köşe durumu, dayanım testleri (sıcak-soğuk, asit, darbe v.b.) yapan  

laboratuvarlar, maden işletmelerinin hazırlık ve üretim safhalarında önemli olan kaya-zemin testlerinin 

yapıldığı jeoteknik laboratuvarları, seramik ve tuğla sektörüne yönelik  hammadde ve ürün kalite 

laboratuvarları, pişme, su tutma, beyazlık ve renk özellikleri, malzeme dayanım testlerinin yapıldığı 

özel amaçlı kontrol laboratuvarları, çimento sektöründe hammadde kalitesi ve ürün kalitesine yönelik 

laboratuvarlar sektörü destekleyici hizmetler vermektedir.  

Bunların dışında; maden ve endüstriyel hammadde üretimlerinin çevreye etkilerini inceleyen 

kontrol laboratuvarları, su kirlenmesine yönelik analizler, hava kalitesi kontrol test ve analizleri, gürültü 

kirliliği kontrol ve veri değerlendirme sistemleri, pasa ve atık sahalarının kontrolüne yönelik analiz ve 

değerlendirmeler, kömür analizi ve kalite kontrolü, jeofizik etütleri destekleyen analizler, jeokimyasal 

çalışmalar, sondaj verileri kontrol çalışmaları (karot veri bankası) da laboratuvarların hizmet 

alanlarındandır. 

3.3.6.2. Dünya’da Genel Durum 

Hali hazırda dünyada hem kamuda hem de özel sektörde bulunan maden analiz 

laboratuvarlarında madeni tanımlamak ve ekonomik girdiyi artıracak uç ürünlere dönüştürmek için 

birçok laboratuvar çalışması yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar genel olarak dört bölüme ayrılabilir;  

Mineraloji-Petrografi Laboratuvarları: Mineralojik petrografik analizler, XRD, kömür 

petrografisi, sıvı kapanım, SEM, Mineral Serbestleşme (MLA), FT-IR analizleri. 

Kimyasal Analiz Laboratuvarları: Klasik yöntemler, XRF, ICP-OES/MS, kupelasyon gibi 

kimyasal, jeokimyasal, analizler. 

Teknoloji Laboratuvarları: Cevher zenginleştirme, endüstriyel hammaddeler ve seramik 

malzeme araştırmaları, metalik malzeme araştırma analizleri. 

Fiziksel Test Laboratuvarları: Doğal veya kompozit her türlü malzemelerin fiziksel analizleri. 
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İleri üretim teknolojileri uygulayan ülkelerde, laboratuvar hizmetleri, jeometalurji adı altında 

yürütülmektedir. Analiz yöntemlerinin cevher yatağının tipine göre seçilmesi çok önemli bir faktördür. 

Analiz yöntemlerinin Uluslararası “17025 Akreditasyon Belgeli” laboratuvarlar tarafından yapılması, 

fizibilite raporlarının bankalarca kredi için kabul edilebilir olması açısından gereklidir. 

CRIRSCO ve kapsadığı standartlarda maden rezervinin tahmini hesaplanması ve raporlandırma 

sonrasında temel parametreleri oluşturan şeffaflık, ölçülebilirlik ve yetkinlik ilkelerinin benimsendiği 

laboratuvarlar akredite edilmektedir. Bu anlamda şeffaflık ilkesi gereği laboratuvarlar analiz 

aşamasında buldukları tüm bulguyu paylaşmaktadır. Arama analiz ve rezerv hesaplamalarının her 

aşamasında olduğu gibi laboratuvar aşaması da belli standart sapmalar ve değişkenlikler gösterebilir. 

Bu anlamda yetkinlikte temel ölçüt, “TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları”nın 

yeterliliğidir. Bu standardın getirdiği kurallarda, genel şartlara ek olarak maden sektörü için bazı ek 

gereklilikler de ortaya çıkmaktadır. 

3.3.6.3. Türkiye’de Genel Durum 

Türkiye’de analiz ve teknolojik araştırma bazında labaratuvar çalışmaları, önce madencilik 

faaliyetleri yürüten kamu kurumları ve KİT’lerde (MTA, ETİBANK, KBİ, TDÇİ, TPAO vb.) 

başlamıştır. Daha sonra üniversitelerin maden mühendisliği ve jeoloji mühendisliği bölümlerinde 

eğitim amaçlı, dar kapsamlı laboratuvarlar oluşturulmaya başlanmıştır.  

Kamu kuruluşu laboratuvarları, ağırlıklı olarak kendi iç hizmetlerine yönelik çalışmaları 

yürütürken, ihtiyaç halinde, MTA laboratuvarlarına başvurmuşlardır. Demir çelik fabrikalarında, tesisi 

besleme kalitesini belirleme ve hammadde alımlarını takip amacıyla laboratuvar hizmetleri 

yürütülmüştür. Kamuya ait maden işletmelerinde de kendi üretim faaliyetlerini takip amacıyla 

laboratuvarlar kurulmuştur. 

Maden dış ticaretinin gelişimi ile, limanlarda maden ihracatı ve ithalatı sırasında ürün kalitelerini 

belirlemek amacıyla özel sektör laboratuvarları kurulmaya başlanmıştır. Uzun yıllar element sayısı 

itibari ile sınırlı kapasite ile çalışmış olan bu laboratuvarlar, daha çok klasik yaş yöntem analizleri 

yapmışlardır. 

Laboratuvarların bir kısmı, laboratuvar analiz cihazlarının, elektronik ve bilgisayar 

teknolojilerinin gelişmesi ile kendini geliştirmiş, bir kısmı ise gelişmeye ayak uyduramayıp 

kapanmıştır. Halen maden ticareti nedeniyle yükleme ve tahliye yapılan limanlara yakın yerlerde az 

sayıda analiz laboratuvarları bulunmaktadır. Bir dönem MTA, geçici ihracat yönetmeliği kapsamında 

yer alan bakır, kurşun, çinko, krom vb. madenlerin yurt dışı çıkışlarında, yönetim ve analiz hizmetleri 

yürütmüştür. 

Gözetim firmaları, ticarete konu olan maden ürünlerinden stokta ve yükleme sırasında 

numunelendirme yaptığında, kendi laboratuvarlarında veya anlaşmalı oldukları Türk veya yabancı 

ortaklı laboratuvarlardan analiz hizmeti almıştır. Bu gelişmeler yaşanırken kamu işletmeleri kendi 

üretimlerini takip amacıyla kurdukları laboratuvarlardan verimli sonuç almaya başlayınca, özel sektör 

işletmeleri de kendi üretim, kontrol laboratuvarlarını kurmaya başlamıştır. Bu şekilde gelişen zaman 

içinde mevcut kamu işletmeleri kendi kontrol laboratuvarlarını geliştirme sürecine girmişlerdir.  

Limanlardaki ticarete yönelik kurulan analiz laboratuvarları dışında özellikle kömür arama, 

ticareti ve termik santral kurulumuna ışık tutan TS EN ISO/IEC 17025 akredite laboratuvarlarının 

kurulması süreci başlamıştır. Bunların bir kısmı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolünde 

çalışmaktadır. 
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1985 yılında maden kanununda yapılan değişiklikte, yabancı sermayeli Türk şirketlerinin 

Türkiye’de arama ve üretim faaliyetleri için teşvik edilmesi ile özellikle altın aramaları için analiz 

hizmetine ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere; yabancı laboratuvarlar, hızla Türkiye’ye 

gelerek hizmet vermeye başlamışlardır. Analiz sayılarının artması, numunelerin sahadan alındığı gibi 

nakledilmesinde yüksek maliyetler ortaya çıkarınca, Türkiye’de prep birimleri (analiz için numune 

hazırlama) kurmuşlardır. Numuneyi burada öğütüp, çeyrekleyerek, şahit numune ayırmak suretiyle 

nakledilecek miktarı düşürmüşler (%75 oranında) ve büyük tasarruf yapmışlardır. Bu laboratuvarlar 

daha sonra belirli analizleri Türkiye’deki laboratuvarlarında yapmaya başlamışlardır. 

Türkiye’de TÜRKAK’a kayıtlı çeşitli sektörlere yönelik 1488 akredite laboratuvar 

bulunmaktadır. Bilim, teknoloji ve yenilik yapma yeteneği, ülkelerin rekabet üstünlüğünün ve 

sürdürülebilir sosyo-ekonomik gelişmenin en önemli etkenlerinden biridir. Bu çerçevede, ülkemizde de 

son yıllarda bilim, teknoloji ve yenilik alanında önemli gelişmeler sağlanmıştır. Toplam araştırma ve 

geliştirme (Ar-Ge) harcamaları, 2002 yılında 1,8 milyar TL düzeyinden 2015 yılında 20,6 milyar TL’ye 

yükselmiş; bu harcamaların gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı ise 2002 yılında %0,53 iken 2015 yılı 

itibarıyla %1,06 olarak gerçekleşmiştir. Ar-Ge harcamalarının 2002 yılında %28’i özel sektör 

tarafından gerçekleştirilirken, bu oran 2015 yılında %50’ye ulaşmıştır.  

Türkiye’de Araştırma Altyapılarının Bilimsel ve teknolojik gelişmede oynadığı rolün önemi göz 

önüne alınarak, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2000’li yıllardan itibaren üniversiteler ile kamu kurum 

ve kuruluşları bünyesinde, ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını 

göz önüne alan araştırma altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi yatırım programları kapsamında 

desteklenmektedir. Bu amaçla 2017 yılı fiyatlarıyla yaklaşık 6 milyar TL kaynak tahsis edilmiştir. 

Yatırım programları kapsamında “tematik araştırma laboratuvarları” ve “merkezi araştırma 

laboratuvarları” olmak üzere iki tür araştırma altyapısı desteği verilmektedir: Tematik araştırma 

laboratuvarları, belli bir bilimsel alanda uzmanlaşmış ve bu alanda ulusal ve bölgesel düzeyde araştırma 

faaliyeti yürütme kapasitesine sahip araştırma birimleridir. Bu altyapılar aracılığıyla ileri düzeyde 

araştırma yapma imkânı oluşturulması, araştırmacı insan kaynağının nicelik ve nitelik yönünden 

geliştirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 2016 yılı sonu 

itibarıyla, devlet ve vakıf üniversitelerinde 99 tematik araştırma laboratuvarı projesi tamamlanmış olup, 

62 proje ise devam etmektedir. Başta TÜBİTAK enstitüleri olmak üzere çeşitli kamu kurum ve 

kuruluşlarında ise 33 proje tamamlanmış olup 45 proje devam etmektedir. Bu araştırma altyapıları 

ağırlıklı olarak sağlık, havacılık ve uzay, bilgi ve iletişim, makine-imalat, savunma ve nano-teknoloji 

alanlarında faaliyet göstermektedir. Merkezi araştırma laboratuvarı destekleriyle ise devlet 

üniversitelerinin farklı birimlerinin araştırma altyapısı ihtiyacının ortak olarak karşılandığı 

laboratuvarlar oluşturulmaktadır. Bu laboratuvarlar kişilerin veya bölümlerin kontrolü altında olmayan 

ve bütün araştırmacıların kullanımına açık nitelikte tasarlanmış, amacı daha fazla sayıda nitelikli 

personel çekerek araştırma kültürünü yaygınlaştırmak ve üniversite-özel sektör işbirliğinde somut 

projeler geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. 2016 yılı sonu itibarıyla 57 üniversitede merkezi 

araştırma laboratuvarı kurulumu tamamlanmış olup, 38’inde ise kurulum devam etmektedir. 

3.3.7. Yazılım ve Otomasyon Hizmetleri 

3.3.7.1. Tanım ve Kapsam 

Hayatın tüm alanlarında ve diğer sektörlerde olduğu gibi, madencilik de bilgisayarın, yazılım ve 

bilgisayar uygulamalarının yaygın olarak kullanıldığı bir daldır. Yazılım ve bilgisayar uygulamalarının 

madencilik için önemi, madencilikte arama sonuçları, projelendirme ve üretim planlamasına getirdiği 



162 

kolaylıklar, klasik yöntemlerde güvenilir veri üretmenin zaman alması ve maliyetlerinin çok yüksek 

olmasıdır. 

Yazılım ve bilgisayar uygulamaları; muhasebe, insan kaynakları yönetimi, stok kontrolü, sipariş, 

satış, satın alma gibi her sektörün kullandığı alanlarda doğal olarak kullanılmaktadır. Bunun için 

madenciliğe özgü özel bir yazılıma ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak, madencilikte aramanın 

planlanması, yeraltı kaynaklarının belirlenmesi, üç boyutlu modellerinin ortaya çıkarılması, rezervlerin 

hesaplanması, projelendirilmesi, fizibilite hazırlanması, üretim planlaması, üretim ve diğer faaliyetlerin 

izlenmesi, üretim sonrası rehabilitasyonun projelendirilip, planlanmasında her ocağın kendine özgü 

koşullarına uygun faktörlerle beraber yapılmasında sektöre özgü “yazılım ve bilgisayar uygulamaları” 

vazgeçilmez bir unsur haline gelmiştir. 

İyi bir madencilik yazılımı, verilerin daha hızlı değerlendirilmesi ve insan faktöründen 

kaynaklanan hataların en aza indirgenmesi ile klasik sistemlere nazaran çok daha hızlı ve güvenli bir 

sonuç vermektedir. Bu sistemlerin klasik sistemlere bir diğer üstünlüğü ise sınıflandırılmış rezerv 

dağılımlarının elde edilmesinin mümkün olmasıdır. Bu sistemlerle sahada değişik kalite 

parametrelerine bağlı dağılımların belirlenmesi ve buna bağlı olarak kömür, metalik ve endüstriyel 

hammaddeler gibi malzemelerin kalitesindeki parametreler de göz önüne alınarak, değişen şartlara göre 

daha kısa sürede ve hassasiyetle saha değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Madencilik yazılımı ile 

rezerv belirlenmesi, maden yatağından en verimli şekilde faydalanmayı ve proje bazında maksimum 

kâr elde edilmesini sağlamaktadır. 

Türkiye dışındaki ülkelerde; madencilik sektörüne özgü yüzlerce yazılım mevcuttur. Ancak 

bunların öncelikle kendi ülkelerinin koşullarına göre hazırlanmış programlar olduğu, kendi ülkeleri 

dışında kullanılması halinde bazı değişiklik ve uyarlamalara tabii tutulması gerektiği gözardı 

edilmemelidir. Örneğin Amerika’da 164, Kanada’da 115, Avustralya’da 99, Brezilya’da 46, Güney 

Afrika’da 44, İngiltere’de 30, Çin’de 9, Endonezya, Almanya ve yeni Zelanda’da 7’şer, Rusya’da 6, 

Fransa ve İsviçre’de 5’er yazılım sadece madencilik için kullanılmaktadır. Türkiye’de madencilik 

sektöründe, 1 yerli yazılıma karşılık, 5 yabancı yazılım kullanılmaktadır. 

3.3.7.2. Türkiye’de Genel Durum 

Türkiye’de 1989 yıllarından itibaren madencilikte yerli bilgisayar uygulamaları, harita tabanlı 

çalışmalarda etkin olarak kullanılmaya başlanmış, 2006 yılından sonra her gün etkinliğini arttırarak 

gelişmiştir.  

Mevcut yabancı yazılımların çok pahalı olması, ülkemiz koşullarına uygun hazırlanmış 

olmamaları, yazılımların yabancı dilde olmasından kaynaklanan kullanım zorluklarının yanı sıra teknik 

destek konusunda da problemlerin yaşanması nedenleriyle, modelleme ve projelendirme çalışmalarında 

hedeflenen başarıya ulaşmak için yerli bir yazılım olarak madenciliğin tüm alanlarında, yabancı 

rakiplerine karşı yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Bugün ticari bir yerli yazılım TKİ, MTA, ETİ MADEN, EÜAŞ gibi kamu kurumlarında ve özel 

sektör firmalarında 250 yerli lisans aktif olarak kullanılmaktadır. Üniversitelerde ise KTÜ, Çukurova, 

Selçuk, Hacettepe, Osmangazi ve Bülent Ecevit Üniversiteleri Maden Mühendisliği Bölümleri’nde ders 

müfredatı kapsamına alınmıştır.  
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3.3.8. Basın ve Yayın Hizmetleri 

3.3.8.1. Tanım ve Kapsam 

Türkiye madencilik sektörü uzun yıllar kapalı bir kutu halinde çalışmalarını sürdürmüş, sade 

vatandaş bir yana sektör mensupları bile hangi firmanın nerede ne yaptığından habersiz kalmış, zaman 

zaman kamu kuruluşları bile özel sektörün faaliyetlerinden yeterince haberdar olamamıştır.  

Günümüzde bile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ilgili kuruluşlarının çeşitli 

kademelerdeki personelleri, özel sektörün faaliyetlerinden sektörel dergiler aracılığı ile haberdar 

olduğunu beyan etmektedir. Bu noktada sektörel yayınlar, oldukça önemli bir konuma gelmiştir. 

Diğer taraftan sektörel yayınlar, sektörel lobi faaliyetleri ve sektörün pozitif anlamda 

şekillendirilmesi için de önemli mecralardır.  

Sektörel yayınlar faaliyet gösterilen sektörün ilgi alanlarına özel konularda yoğunlaştığı için 

içeriğinde önemli bilgi ve değerlendirmeleri barındırmaktadır. Sektörel dergilerin ana hedef kitlesi yine 

kendi sektörüdür. İkincil olarak da sektöre girmek isteyen yatırımcıları, sektörü takip edenler kişi ve 

kuruluşları, en doğru şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Nitelikli yayınlar içinde barındırdıkları 

reklamlar ile okuyucuyu bilgilendirip reklam veren firmanın da tanıtılmasını sağlamaktadır. 

Sonuç olarak sektörel yayınlar, ülke ekonomisine ve hizmet verdiği sektöre, katkı üretmekte, 

sektörün büyümesine katkı sağlamakta, reklam veren firmaların bilinirliğini artırmakta, marka değerini 

yükseltmekte, firmaların pazarlamasını ve satışını destekleyerek ekonomik gelişime katkı 

sağlamaktadır. 

3.3.8.2. Dünya’da Genel Durum 

Madencilikte lider ülkelerin madencilik alanında mutlaka saygın sektörel yayın organları  

bulunmaktadır. Bu dergiler tamamen özel şirketler tarafından yayınlanmaktadır. Geçmişleri 150 yılı 

aşan bu yayınların neredeyse her kıtada ofisleri ya da temsilcilikleri bulunmaktadır. Dağıtım ağları  ile 

dünyanın her yerine ücretsiz gönderim yapmaktadırlar. Reklam ücretleri oldukça yüksek olup, gelişen 

teknolojiye rağmen halen basılı formatta yayın yapmakta ve bu varlıklarını devam ettirmektedirler. 

Bunlardan bazıları; 

• Mining Magazine (Ülke: İngiltere, Kuruluş Yılı: 1909 (109 yaşında)) 

• Engineering & Mining Journal (Ülke: Amerika, Kuruluş Yılı: 1866 (152 yaşında)) 

• Mining Journal (Ülke: İngiltere, Kuruluş Yılı: 1835 (183 yaşında)) 

• Australian Mining (Ülke: Avustralya, Kuruluş Yılı: 1908 (110 yaşında)) 

Dergi kurucuları, editörleri ve muhabirleri genellikle maden ve jeoloji mühendislerinden 

oluşmaktadır. Bu yayınlar, maden ve hizmet şirketlerinden önemli seviyede saygı ve destek 

görmektedirler. Şirketler de bu yayınları tanıtımları için çok aktif şekilde kullanmaktadır. 

3.3.8.3. Türkiye’de Genel Durum 

Türkiye’de popüler madencilik yayınları kapsamında aşağıdaki üç yayını göstermek 

mümkündür. 

• Sektör Maden (YMGV Yayını, İçerikte ağırlıklı olarak Vakıf faaliyetlerine yer vermekte ve 

yılda 4 sayı çıkarılmaktadır. Kuruluş Yılı: 1987 (31 Yaşında) 



164 

• Sektörden Haberler (TMD Yayını, İçerikte ağırlıklı olarak Dernek faaliyetlerine yer

verilmekte ve yılda 4 sayı çıkarılmaktadır. Kuruluş Yılı: 1992 (26 Yaşında)

• Madencilik Türkiye Dergisi içeriğinde Türkiye madenciliği ile ilgili konulara yer verilmekte

ayrıca dünyadan gelişmeler hakkında bilgiler de yayınlanmaktadır. Yılda 8 sayı

çıkarılmaktadır. Kuruluş Yılı: 2009 (9 Yaşında).

Bu seçkin üç yayın kıyaslanırsa Sektör Maden ve Sektörden Haberler dergileri ilgili STK 

üyelerinin gönüllü çabalarıyla çıkarılmaktadır. Ancak STK’ların asli işleri yayıncılık olmadığından bu 

dergiler gerek dağıtım ağı gerekse içerik anlamında sınırlı bir faaliyet gösterebilmekte, ağırlıklı olarak 

haber bülteni tarzında varlıklarını sürdürmektedirler. 

3.4. Dünya Hammadde Talebindeki Gelişmeler 

3.4.1. Dünya Hammadde Üretimi ve Rezervleri 

Küresel hammadde talebine karşılık vermek için madencilik firmaları bir taraftan kapasitelerini 

artırmakta, diğer taraftan rezerv geliştirme ve yeni maden rezervleri bulma arayışına girmektedirler. Bu 

durum, ülkelerin yeni maden arama projelerine daha çok kaynak aktarmalarını sağlamış, özellikle son 

yıllarda, toplam küresel maden arama harcamaları ciddi bir artış göstermiştir. Bunun yanı sıra, gelişmiş 

ülkelerin bir kısmının madencilik şirketlerinin arama faaliyetlerini teşvik etmek için bu faaliyetleri 

zorunlu tutmaları ve belirli oranlarda sübvanse etmeleri küresel maden arama harcamalarında önemli 

artışlar sağlamıştır (Şekil 51).  

3.4.2. Hammadde Talebinde Gelişmeler 

Dünya hammadde talebini etkileyen başlıca faktörler; ekonomik ve teknolojik gelişmeler, nüfus 

artışı, hayat standartlarındaki değişimler, enerji talebindeki değişimler ve ülkelerin stratejik 

yaklaşımları olarak özetlenebilir. Bu değişim ve gelişmeler bazı hammaddelere duyulan talebin 

azalmasına neden olmakla birlikte, genel olarak, hammadde talebinde büyük bir artış söz konusudur. 

Artan talebe karşılık vermek için madencilik firmaları bir taraftan kapasitelerini artırmakta, diğer 

taraftan rezerv geliştirme ve yeni hammadde rezervleri bulma arayışına girmektedirler. Bu durum, 

ülkelerin yeni hammadde arama projelerine daha çok kaynak aktarmalarını sağlamış, özellikle son 

yıllarda, toplam küresel maden arama harcamaları ciddi bir artış göstermiştir. 
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Şekil 51: Ülkelerin Dünya Mineral Üretimindeki Payları (%) 

 

3.4.2.1. Dünya Ekonomisindeki Değişimler 

Hammadde talebindeki değişimleri etkileyen en önemli faktör dünya ekonomisindeki 

değişimlerdir. Son yıllarda özellikle Çin, Rusya ve Hindistan’ın hem ekonomik etkinlikleri, hem 

nüfusları hem de askeri güç potansiyelleri hammadde talebinde çok önemli bir artışa neden olmuştur. 

Dünya ekonomisi son yirmi yıldaki izlenimlere göre yıllık ortalama %3,8 büyümeden, özellikle Çin’in 

ekonomik büyümesinin etkisiyle, 2004’ten bu yana yıllık %5 oranında bir büyümeye sıçramıştır. Ancak 

bu oran, ekonomik krizin etkisiyle, 2008’de %3’e, 2009’da da %1,1’e gerilemiştir.  Eğer gelecek için 

%3,8’lik bir büyüme oranı alınırsa, 2030’da dünyanın ekonomik üretimi 2006’nın 2,4 katı olacaktır. Bu 

ekonomik büyüme de gelecekteki hammadde talebinde artışa neden olacaktır. 

Bu durum başta ABD, Avrupa Birliği ve Japonya gibi gelişmiş ülkeler olmak üzere diğer 

ülkelerin hammadde tedarik kırılganlığının farkına varmasına yol açmış olup her ülke kalkınma 

hedefleriyle uyumlu hammadde tedarik çözümleri geliştirmeye çalışmaktadır. 

3.4.2.2. Teknolojik Gelişmeler 

Hammaddelerin gelecekte ekonomik önemini etkileyecek en önemli faktörlerden biri teknolojik 

değişimdir. Teknolojik gelişmeler bazı hammaddelere talebi azaltırken genel olarak talep artışına ve 

talepte artan çeşitliliğe neden olmaktadır. Bunlar; Galyum, germanyum, indiyum, kobalt, bakır, lityum, 

paladyum, platin, renyum, skandiyum, nadir toprak metalleri, gümüş, tantalyum, titan, kalay gibi 

hammaddelerdir. Bu hammaddeler gelişmiş ülkelerin geniş hacimli ve yüksek teknolojiye dayalı 

ekonomileri için hayati önem taşımaktadır. 

Yeni teknoloji kullanımı hammadde talebini etkilemektedir. Bazı hammaddeler için başlıca yeni 

teknolojiler Tablo 75’de özetlenmektedir. 

Çin 25%

ABD 12%

Rusya 9%
Avusturalya 7%

Hindistan 5%

Suudi Arabistan
4%

Endonezya 3%

Brezilya 3%

Kanada 3%

İran 2%
Güney Afrika 2%

Kazakistan 1%

Diğer Ülkeler 
(152) 24%
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Tablo 75: Bazı Hammaddeler ve Yeni Teknolojiler 

HAMMADDE GELİŞEN TEKNOLOJİLER (SEÇİLMİŞ) 

Galyum İnce tabakalı fotovoltaikler, led ışık 

Neodyum Mıknatıslar, lazer teknolojisi 

İndiyum Ekranlar, ince tabakalı fotovoltaikler 

Germanyum Fiber optik kablo, infrared optik teknolojiler 

Platin Yakıt hücreleri, kapasitörler 

Tantal Mikro kapasitörler, medikal teknoloji 

Gümüş Radyo Frekans Tanımlaması-RFID, kurşunsuz yumuşak lehim 

Kobalt Lityum-iyon piller, sentetik yakıtlar 

Paladyum Katalizörler, deniz suyunu tuzdan arındırma 

Titanyum Deniz suyunu tuzdan arındırma, implantlar 

Bakır Verimli elektrikli motorlar, Radyo Frekans Tanımlaması-RFID 

Niobyum Mikro kapasitörler, demir alaşımları 

Antimon Antimon trioksit, mikro kapasitörler 

Krom Deniz suyunu tuzdan arındırma, deniz teknolojileri 

Hammaddeler için gelecekteki talebe sadece marjinal etkiler yapabilecek başka teknik buluşlar 

da mevcuttur. Örneğin, ortopedik implant üretimi, yaşlanan toplumumuzda hızla büyüyen bir pazardır.  

Yeni teknolojilerin hızlı yayılımı belli hammaddelere olan talebi arttırabilirken diğerlerine talebi 

azaltabilir. Bu nedenle yeni teknolojiler tarafından oluşturulan gelecekteki hammadde talebi 

değerlendirmesini yapmak önemlidir. 

Cevap verilmesi gereken soru, yeni teknolojilerin gelecekteki kullanımlarının hammaddelere 

olan talebi nasıl etkileyeceği ve bu yeniliklerin özellikle hangi maddelere bağımlı olacağıdır.  

3.4.2.3. Nüfus Artışı 

Dünya nüfus artışı hammaddelere duyulan talepte önemli artışlara neden olmaktadır. BM'nin 

Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesinin 2017'de yayınladığı Dünya Nüfus Tahminleri Raporu'na göre, 

dünya nüfusu son 12 yılda 1 milyar artarak 7,6 milyara ulaşmıştır. 

Dünya nüfusunun 2030 yılında 8,6 milyara, 2050 yılında 9,8 milyara ve yüzyıl sonunda 11,2 

milyara ulaşması beklenmektedir. 

Nüfusun %60’ı (4,5 milyar) Asya’da, %17’si (1,3 milyar) Afrika’da, %10’u Avrupa’da (742 

milyon), %9’u (646 milyon) Latin Amerika ve Karayipler’de ve geriye kalan %6’sı (361 milyon) da 

Kuzey Amerika ve Okyanusya’da yaşamaktadır. 

Çin 1,4 milyarlık, Hindistan da 1,3 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık iki ülkesi 

konumunda yer almaktadır. Çin, dünya nüfusunun %19’unu, Hindistan ise %18’ini oluşturmaktadır. 

Erkek nüfusu kadınlara oranla daha fazladır. 2017 itibarıyla dünyada her 100 kadına karşılık 102 

erkek yaşamaktadır. 

Dünya nüfusunun %26’sını 15 yaş altı çocuklar, %61'ni 15-59 yaş arasındaki yetişkinler ve 

%13'ünü ise 60 yaş üstündeki insanlar oluşturmaktadır. 
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Küresel nüfus artışı 10 yıl önce yılda %1,24 iken, bugün %1,10’a gerilemiştir. Bu, dünya 

nüfusunun her yıl 83 milyon kişi arttığı anlamına gelmektedir. 

3.4.2.4. Hayat Standartlarındaki Değişimler 

Dünya nüfusundaki artışla beraber özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki hayat standartlarının 

yükselmesi hammadde talebinde çok ciddi artışa neden olmaktadır. Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkeler 

bunun en iyi örneğidir. Bu tür ülkelerde araba, beyaz eşya, teknolojik ürünler, yeni yerleşim alanlarına 

duyulan ihtiyaç gibi kalemler zaman zaman hammadde temininde güçlüklere neden olabilmektedir. 

3.4.2.5. Enerji Talebindeki Değişimler 

Hem nüfus artışı, hem özellikle gelişmekte olan ülkelerin artan ekonomik etkinlikleri hem de 

hayat standartlarındaki artışa bağlı olarak enerji tüketiminde görülen artış tüm ülkelerde enerji 

hammaddelerine duyulan talepte artışa neden olmaktadır.  

Artan enerji talebini karşılamak için ülkeler tedarik çözümleri geliştirmeye çalışmaktadır. 

Kömür, petrol gibi bilinen enerji kaynaklarının yanı sıra tedarik güvenliğini sağlamak ve daha temiz 

enerji elde etmek adına yeni teknolojiler ve alternatif hammaddeler konusunda çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Bazı ülkelerin, özellikle enerji hammaddelerine sahip kimi ülkeleri, öncelikle çeşitli ekonomik 

ve politik yöntemlerle kendi politikalarıyla uyumlu hale getirmeye çalıştığı; bunun mümkün olmadığı 

ve hammadde temininin stratejik önem ve ivedilik arz ettiği durumlarda doğrudan müdahale yoluna 

gidebildiği, bir dünya gerçeğidir. Artan enerji talebine bağlı olarak bilinen ve yeni enerji 

hammaddelerinin temini konusunda benzer uygulamaların devam edeceği tahmini gerçekçi olacaktır. 

3.4.2.6. Stratejik Nedenler 

Ülkeler, ekonomik ve askeri stratejilerine paralel olarak hammadde temini ve güvenliği 

konusunda çalışmalar yapmakta bu doğrultuda politikalar geliştirmektedirler. ABD, Avrupa Birliği 

Ülkeleri, Japonya, Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin uyguladıkları politikalar dünya hammadde 

talebinde belirleyici olmaktadır. 

Son yıllarda, dünya hammadde piyasasını etkileyen en önemli unsur, özellikle Çin’in bu 

konudaki ekonomi politikaları olmuştur. 

3.4.3. Ülkelerin Hammadde Tedarik Yaklaşımları 

3.4.3.1. Stratejik Hammaddeler 

Ülkelerin olası bir kriz durumunda ulusal güvenliklerinin en önemli dayanağı savunma 

sanayileridir. Günümüzde sürekli gelişen savunma sanayileri ana metaller ve endüstriyel 

hammaddelerden, özel alaşımlarda ve uygulamalarda kullanılan nadir elementlere kadar pek çok farklı 

hammaddeye ihtiyaç duymaktadır. Barış dönemlerinde ülkeler bu hammaddelerin temininde önemli bir 

sıkıntı yaşamasalar da, olası bir kriz ya da savaş ortamında bu hammaddelerin temin edilebilmesi, artan 

fiyatların olumsuz etkisi bir tarafa bırakılsa bile mümkün olmayabilmektedir. Bundan dolayı, gelişmiş 

ülkeler savunma sanayileri için, kullanımlarına göre değişen içerik ve miktarlarda ihtiyaç duydukları 

bazı hammaddeleri, stratejik hammaddeler olarak nitelendirmekte ve bu hammaddelere erişim bu 

ülkelerin ulusal güvenlikleri için hayati önem taşımaktadır.  
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Ulusal acil durumlar sürecinde, yalnızca ulusal güvenlik ve askeri ihtiyaçlar veya donanımlarla 

ilişkili olan madenlere “stratejik hammaddeler” denilmektedir. Bu kapsamda, stratejiklik bir bütün 

olarak planlamaları, taktik düzenlemeleri ve hesaplamaları içermektedir. 

3.4.3.2. Kritik Hammaddeler 

Gelişmiş ülkelerin sahip oldukları endüstrilerin büyüklükleri ve hammadde konusundaki dışa 

bağımlılıkları herhangi bir arz kesintisine karşı bu ülkelerin ekonomilerini oldukça kırılgan 

yapmaktadır. Olası bir kaynak arzı kesintisinde ya da hammadde fiyatlarındaki fahiş bir artış 

durumunda ekonomilerinin uğrayacağı zararlar ve bunların olası toplumsal etkileri, bu ülkeler için 

kabul edilemez boyutlara ulaşabilir. Hammaddeler konusunda yüksek dışa bağımlılık, gelişmekte olan 

ülkelerin (özellikle Çin ve Hindistan) giderek artan hammadde talepleri, hammaddeye erişimde üçüncü 

ülkelerde yaşanılan ticari engellemeler ve artan ülke riskleri gibi konular bazı madenleri gelişmiş 

ülkeler için hayati derecede önemli kılmaktadır. Kritik madenler olarak nitelendirilen bu madenler 

gelişmiş ülkelerin mevcut endüstrileri için elzem oldukları gibi, gelişen teknolojiler eşliğinde yön 

değiştiren endüstrilerin gelecek şekillenmeleri için de giderek artan bir biçimde önem kazanmaktadır. 

Kullanımları itibariyle temel nitelikleri olan ve önemli ölçüde arz riskine konu olan madenlere 

“kritik hammaddeler” adı verilmektedir. 

3.4.3.3. Stratejik ve Kritik Hammaddelerin Belirlenmesi 

Günümüzde, endüstriyel hammaddeler çok geniş bir biçimde sanayinin her dalında yer 

almaktadırlar. Gündelik hayatta kullandığımız temizlik ürünlerinden kimyasallara, dayanıklı tüketim 

mallarından oturduğumuz evlere kadar çoğu malzeme, endüstriyel hammaddeler kullanılarak 

yapılmaktadır. Metalik madenler ise televizyonlardan otomobillere, cep telefonlarından sağlık 

gereçlerine kadar sayısız uygulamada hayatımızın her alanında sürekli yararlandığımız malzemeler 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı, hem enerji hem de enerji dışı hammaddelere güvenilir ve 

sağlıklı bir erişimin güvenliğinin sağlanması, dünyadaki pek çok kaynak bağımlısı ülke için kritik bir 

sorun haline gelmiştir. Avrupa Birliği, ABD ve Japonya gibi endüstrileşmiş ülke ya da bölgeler 

ekonomilerinin işlemesi için belirli hammaddelere erişilebilirliğin sebep olabileceği sorunları açıkça 

kabul etmektedir. Bu ülkelerin öngörüleri, hükümetlerine arz kesintilerini azaltma ve stoklama gibi özel 

faaliyetlerde gerekli adımları atmak konusunda yardımcı olmaktadır. 

ABD ve Avrupa Birliği, kritik hammaddelerin belirlenmesine yönelik olarak metodolojiler 

geliştirmişlerdir. Bu metodolojiler, bu ülkelerin endüstrilerinin ihtiyaçlarına ilişkin veriler eşliğinde; arz 

riskleri, dışa bağımlılık, ikame edilme, geri dönüşüm imkanları ve ülke riskleri v.b. unsurların 

matematiksel olarak değerlendirilmesi sonucu kritikliğin seviyesini belirlemeye yöneliktir. 

Stratejik hammaddelere yönelik politikalar ülkeler için “yüksek politika” kapsamında 

değerlendirilen konulardır. Uzun vadeli projeksiyonlara ve stratejilere ihtiyaç duyulması dolayısıyla bu 

konuda çalışma yapan ülke sayısı bir hayli sınırlıdır. Stratejik hammaddeler konusunda çalışma yapan 

ülkeler de ulusal güvenlikleri için hayati önem arz eden stratejik hammaddelerin neler olduğu ve 

bunların olası arz riskleri karşısında ulusal savunma sanayilerinin kırılganlıklarının boyutları 

konusunda detaylı bilgi vermekten kaçınmaktadırlar. Bundan dolayı, dünya genelinde ülkelerin stratejik 

hammaddelere yönelik uyguladıkları politikalar, büyük çoğunlukla gizli bir biçimde yürütülmektedir.  
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3.4.3.4. ABD’nin Stratejik ve Kritik Madenler Politikası 

ABD, özellikle enerji hammaddelerinde dışa bağımlı olmanın etkilerini yoğun bir biçimde 

yaşamış bir ülkedir. Enerji dışı hammaddeler konusu üzerinde biraz daha az durulmasına rağmen ABD 

ekonomisi için çok büyük önem taşımaktadır. ABD’nin kendisi de önemli bir enerji ve hammadde 

üreticisi olmasına rağmen bu kaynakların çıkarılması ve üretimi ABD dışındaki diğer ülkelere doğru 

kaymaktadır. Günümüzde gelinen noktada ABD’nin çoğu malzemede dışa bağımlılığı artmakta ve 

yabancı kaynak arzının güvenilirliğine yönelik kaygılar yükselmektedir.  

Hammaddeler doğrudan veya dolaylı olarak ekonominin her sektörü için temel bir önem 

taşımaktadır. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine ve USGS’in hesaplamalarına göre işlemden geçmiş 

hammadde ürünlerine dayalı ana sanayilerin 2016 yılında ortaya koyduğu katma değer 2,78 trilyon 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu açıdan, ABD’nin 18,86 trilyon dolarlık toplam GSYİH’si içerisinde 

hammadde ve hammaddeye dayalı sanayilerin sağladığı katma değer, %14,7’lik payla önemli bir yer 

işgal etmektedir. ABD’de 2016 yılında hammadde endüstrisine dayalı sanayi kollarında 1,3 milyon kişi 

doğrudan istihdam edilmiştir. 

ABD Savunma Sanayisinde kullanılan, ikame imkanı olmayan ve büyük çoğunlukla dışa 

bağımlılığın söz konusu olduğu, herhangi bir arz kesintisi durumunda savunma sanayilerinin ve ulusal 

güvenliklerinin olumsuz olarak etkileneceği hammaddeler “stratejik” olarak tanımlanmaktadır. Bu 

nedenle ABD stratejik hammaddelere yönelik özel politikalar izlemekte ve belirli aralıklarla stratejik 

hammadde listelerini ve uyguladıkları politikaları revize etmektedir. 

ABD, stratejik hammaddelere ilişkin olarak bazı hammaddeleri stoklamaya yönelik politikasını 

her yıl gözden geçirerek yenilemektedir. Amerikan Ulusal Savunma Stokları (NDS) stratejik 

hammaddelerin tedarik edilmesinde ve depolanmasında oldukça başarılı olmasına rağmen mevcut 

sistem, hammaddelerin stratejik bir biçimde kullanımı konusunda dışa kapalı bir yapı arz etmektedir. 

Bundan dolayı mevcut stok programı (NDS) daha etkin bir yapı haline getirilmek amacıyla Stratejik 

Malzemeler Güvenlik Programı’na (SMSP) dönüştürülmeye çalışılmaktadır.  

Nadir hammaddelere olan talepteki küresel artış ve Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya ve diğer 

gelişmekte olan ülkelerdeki endüstriyel büyüme ABD’nin çeşitli tedbirler almasını gerektirmektedir.  

Programın yeni haliyle yapılandırılmış, birbirine bağlı bir dizi inisiyatifi kapsaması ön 

görülmektedir: 

 Akıllı–stratejik alıcı programı kurulması (Kullanımı en fazla olan 11 malzemenin 

değerlendirilmesi programa başlangıç olması açısından uygun görülmektedir (bakır, galyum, 

indiyum, lityum, manganez, niobyum, PGM’ler, Nadir Toprak Elementleri, tantalyum, 

titanyum ve vanadyum)); 

 Potansiyel malzeme kıtlığı hallerinin düzenli olarak değerlendirilmesi (Barış Zamanı Arz 

Kesintisi Senaryolarına (PSD) ve Ulusal Güvenlik Senaryolarına (NSE) bağlı olarak); 

 Malzeme arzlarının risklerini azaltma yollarının belirlenmesi (Stoklama, Acil Durum 

Sözleşmeleri (ABD’de ve diğer), Kapasite Yatırımları ve Diğerleri); 

 Seçeneklerin değerlerine bağlı olarak yapılan analizlere dayalı riskleri azaltma; 

 COCOM (Çok Taraflı İhracat Kontrolleri Koordinasyon Komitesi) ekipman ihtiyaçları ve 

birim hazırlığı konusunda mevcut ve potansiyel kıtlık hallerinin etkilerinin düzenli olarak 

değerlendirilmesi  

Yukarıda detayları aktarılan bütün düzenlemeler çerçevesinde ABD, geçmiş dönem 

tecrübelerinin de katkısıyla stratejik hammaddelere yönelik olarak oldukça kapsamlı ve geleceğe dönük 

bir politika izlemeyi hedeflemektedir. Yurt dışı temin imkanlarının artırılması için dost ülkelerle 
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işbirliği, kendi alanında küresel ölçekte tekel halinde olmayan üreticilerle işbirliği, stratejiklik seviyesi 

yüksek belirli hammaddelerin stoklanması, hammadde tedarikçisi ülkeler ve şirketlerle uzun vadeli 

antlaşmalar yapılması vb. pek çok stratejik ve taktik uygulamayı içerecek bu politika, ABD’nin ulusal 

savunma konsepti içerisinde önemli bir önceliğe ve yere sahip olacaktır. 

3.4.3.4.1. ABD’nin Kritik Hammaddelere Yönelik Uyguladığı Metodoloji 

ABD, kritik hammaddelerin belirlenmesine yönelik olarak “kritiklik matrisi” adı verilen bir 

yöntem uygulamaktadır. Bu yöntem kapsamında ortaya konulan kritikliğin iki önemli boyutu; 

kullanımdaki önem ve elde edilebilirliktir.  

Kullanımdaki Önem; Bu kriter bazı enerji dışı hammaddelerin kullanımda diğerlerinden daha 

önemli olduğunu belirtmektedir. İkame edilebilirlik buradaki anahtar unsur olmaktadır. Örnek olarak, 

bir üründe bir hammaddenin diğer bir hammadde ile ikame edilmesi teknik olarak daha kolay, göreli 

olarak daha ucuz ise o hammaddenin öneminin düşük olduğu söylenmektedir. Diğer taraftan, eğer 

ikame teknik olarak zor veya çok masraflı ise bu hammaddenin önemi, arzındaki bir kısıtlamanın yol 

açacağı maliyet veya etki kadar yüksek olmaktadır.  

Arzdaki bir kısıtlamanın hammaddenin ikame edilebilirliğine dayanan maliyeti veya etkisi ne 

kadar büyükse hammadde de o kadar önemli olmaktadır. 

Elde Edilebilirlik kritikliğin ikinci boyutudur. Temel olarak, toplumlar bütün yakıt dışı 

hammaddeleri bir maden çıkarma ve maden işleme sürecinden sağlamaktadır (birincil kaynak). Buna 

ek olarak, fabrikasyon ve üretim esnasında ve ürünlerin kullanım ömürlerinin sonuna ulaşılması 

sonrasında hurda malzemelerin tekrar işlemden geçirilmesi suretiyle de hammadde ürünleri 

sağlanabilmektedir (ikincil kaynak). Elde edilebilirlik orta vadeden uzun vadeye bir dizi düşünceyi 

yansıtmaktadır: jeolojik, teknik, çevresel ve sosyal, siyasi ve ekonomik. Bunlara ek olarak, kısa dönem 

içerisinde güvenilirliği ve arz riskini değerlendirmek de önemlidir. 

Kritikliğin her iki boyutunda da zaman önemli bir unsurdur. Hammadde üreticileri ve tüketicileri 

değişen pazar şartlarına kısa vadede (birkaç yıllık süre veya daha az) ve orta vadede (on yıldan az) hızlı 

ve etkin bir biçimde cevap verme konusunda uzun zaman periyodlarına göre genellikle daha 

başarısızdır. Belirli bir zaman diliminde, bazı hammaddeler diğerlerine göre kullanımda daha önemli 

ve arz kesintisinde daha kırılgan hale gelebilir. Verilen bir intibak sürecinde (kısa dönemden uzun 

döneme), kritik hammaddeler görece olarak ikamesi zor ve arz riskinin çok olduğu hammaddelerdir. 

Hammadde ithalatının gerçekleştirildiği ülkelerin risklerinin değerlendirilmesi, kritikliğin 

belirlenmesinde önemli rol oynayan hususlardan birisidir. Ülkeler için belirlenen risk 

derecelendirmeleri olası bir kriz durumunda maruz kalınacak arz kesintisi ihtimalinin seviyesinin 

belirlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda hammaddelerin her birisinin kritikliği, belirli bir sanayi sektöründe 

kullanılıp kullanılmadığına veya yaygın bir biçimde kullanılan bir ya da daha fazla tüketici ürününün 

üretiminin bu hammaddenin arzındaki bir kesintiden olumsuz olarak etkilenmesi durumunun 

oluşmasına bağlı olarak değerlendirilmiştir.  

Kritiklik matrisinin (Şekil 52) her iki ekseninde de yüksek değerler olarak sıralanan hammaddeler 

“kritik hammaddeler” olarak nitelendirilmektedir.  
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Şekil 52: ABD İçin Hammaddeler Kritiklik Matrisi 

 

ABD’de yapılan kritiklik değerlendirmeleri sonucunda aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:  

 Kritiklik matrisi, bir malzemenin kritiklik derecesinin değerlendirilmesi için kullanışlı bir 

yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Kritiklik, bir olmak ya da olmamak durumu değildir. 

Fakat iki boyutlu, çok göstergeli bir süreklilik durumunda belirli bir yeri temsil etmektedir. 

Kritik hammaddeler hem kullanımda temel önemi olan, hem de arz riskine konu olan 

malzemelerdir. 

 Bir hammaddenin ya da hammadde ürününün dikey eksende yerleştirilmesinde (arz 

kesintisinin etkisi) kullanımdaki teknolojik öneminin değerlendirilmesi diğer geniş 

ekonomik faktörlere göre daha kolay olmaktadır. Kullanımdaki teknolojik önem, temel 

olarak ilgili hammaddeyi teknik olarak ikame edecek malzemenin aynı işlevselliği sağlayıp 

sağlayamayacağı hususuna dayanmaktadır. 

 Bir arz kesintisinin ekonomik etkileri, bir hammaddenin arzı kesintiye uğradığında 

maliyetlerin yükselme derecesine ve daha genel olarak, bir arz kesintisinin bir şirketin 

karlılığını (ve diğer taraftan işçi ihtiyaçlarını) veya ulusun, ulusal güvenlik ihtiyaçları gibi 

kamu gereklerini tedarik etme kabiliyetini nasıl etkilediğine bağlı olmaktadır. Bu ekonomik 

etkilerin belirlenmesi tek tek olaylar üzerinde gerçekleştirilen ekonomik etki analizlerini 

gerektirmektedir. 

Bir hammaddenin veya hammadde ürününün yatay eksende yerleştirilmesi (arz riski), arz riskinin 

değerlendirilmesi konusuna dikkat etmek içindir. Buradaki en büyük sorun birincil, ikincil ve üçüncül 

malzeme akışları, (yarı-ekonomik kaynaklar, tali ürün eldesi, hurdadan ikincil üretim, grup şirketleri 

arası ticaret) ile dış ticaret odaklı hammadde ürünleri konularında yeterli bilgiye sahip olunmamasıdır.  

3.4.3.5. Avrupa Birliği’nin Kritik Madenler Politikası 

Avrupa birçok hammaddede yüksek oranda ithalata bağlı durumdadır ve bu hammaddeler 

gelişmekte olan ekonomilerin giderek artan taleplerinden ve küresel pazarın olağan işleyişini kesintiye 

uğratan çok sayıdaki ulusal politik önlemlerden giderek artan bir biçimde etkilenmektedir.  

Hammaddeler konusundaki bu bağımlılık durumuna karşın, Avrupa Birliği hali hazırda değerli 

rezervlere ve hammaddelerin bulunması açısından önemli jeolojik potansiyele sahiptir. Ancak, bunların 

aranmaları ve çıkarılmaları farklı arazi kullanımları tehdidiyle karşı karşıyadır ve bütün bu faaliyetler 
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günümüzde neredeyse tamamen sıkı düzenlenmiş bir Çevre Mevzuatı içerisinde gerçekleştirilmek 

durumundadır.  

Bu karmaşık ve birbiriyle bağlantılı sorunlara işaret etmek için Avrupa Komisyonu Kasım 2008 

yılında “Avrupa Birliği Hammaddeler Girişimi” adı altında entegre bir strateji açıklamıştır. Girişim, 

Avrupa’ya dışarıdan sürdürülebilir hammadde girişini korumayı, Avrupa içinde hammaddelerin 

çıkarılma şartlarına ilişkin bir çerçeve geliştirmeyi ve bu malzemelerin geri dönüşümünü ve kaynak 

etkinliğini teşvik etmeyi içeren üç alandaki önlemleri ihtiva etmektedir.  

3.4.3.5.1. Avrupa Birliği’nin Kritik Hammaddelere Yönelik Uyguladığı Metodoloji 

Bir hammadde, bu hammaddeye ilişkin tedarik kıtlığı riskleri ve bunların ekonomi üzerindeki 

etkileri diğer hammaddelerin çoğundan yüksek ise “kritik” olarak nitelendirilmektedir. Bu konuda 

Avrupa Birliği oldukça detaylı bir metodoloji sunmaktadır. Uygulanan metodoloji, değişik faktörlerin 

kritikliğe ilişkin nispi katkılarının doğrudan değerlendirilmesine izin vermekte ve böylece politika 

önerileri için yargılarda bulunmayı kolaylaştırmaktadır. 

Şekil 53’de ekonomik önem ve arz risklerinin sonuçları bir arada görülmektedir: X ekseni, 

malzemenin Avrupa Birliği ekonomisi için önemine bağlı olarak aldığı pozisyonu göstermektedir. 

Sonuçlar en düşükten (talk) en yükseğe (manganez) doğru sıralanmaktadır. Berilyum gibi 

hammaddelerin tablonun sol tarafına doğru yer almaları bu malzemelerin sağ tarafta olanlardan daha az 

önemli olduğu manasına gelmemektedir. Bu durum, sağ taraftaki malzemelere ilişkin bir arz 

kesintisinin potansiyel tesirinin artı değer bağlamında, diğer hammaddelere nazaran ekonomik değer 

zincirinin daha büyük bir bölümünü etkilemesine yol açabileceğini belirtmektedir. Buna rağmen, 

ekonomik önemin az olduğu uygulama durumlarında da bu malzemelerin arz problemlerinin varlığının, 

ekonomideki çok özel uygulamaların gelişiminde oldukça önemli sorunlara yol açabileceğinin de akılda 

tutulması gerekmektedir. Y ekseni, tanımlanan arz risklerine bağlı olarak malzemelerin pozisyonunu 

göstermektedir. Bir malzemenin politik ve ekonomik olarak istikrarsız olarak belirlenen birkaç ülkede 

üretilmesi ve buna ek olarak düşük geri dönüşüm oranı ve düşük düzeyde ikame edilebilirlik çok yüksek 

arz riskine neden olacaktır. Sonuçlar en düşükten (titanyum) en yükseğe (nadir toprak elementleri) 

doğru sıralanmıştır. 

Şekil 53: AB Ülkeleri İçin Kritik Hammaddeler Alt Kümeleri 
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Bir kısım malzeme şeklin sağ üst köşesinde ayrı bir alt küme içerisinde yer almaktadır. Bu alt 

küme içerisine denk gelen 14 hammadde taşıdıkları yüksek ekonomik önem ve yüksek arz riski 

dolayısıyla kritik olarak tanımlanır. Şeklin sağ alt köşesindeki alt kümede yer alan hammaddeler yüksek 

derecede ekonomik öneme sahip olmalarına rağmen, nispeten daha az arz riskinin söz konusu olduğu 

hammaddelerdir. Bu durum, arz riski parametrelerinden birisindeki küçük bir yer değiştirmenin 

yukarılara doğru hızlı bir değişime neden olabileceğini vurgulamaktadır. Diğer bir deyişle, altta yatay 

değişkenlerdeki hafif bir değişiklik bu malzemelerin “kritik” olarak yeniden tasnifine yol açabilecektir. 

Şeklin sol alt köşesinde yer alan hammaddeler ise nispeten daha az ekonomik önemi ve arz riski olan 

malzemelerdir.  

Yukarıda değişik malzemeler arz risklerine ve ekonomik önemlerine bağlı olarak 

değerlendirilmişlerdir. Kritik hammaddeler listesine olası eklemeler yapabilmek için çevresel ülke 

riskleri de değerlendirilmiştir. Kullanılan metodoloji çerçevesinde, ekonomideki öneminin eşiğin 

üzerinde olması durumunda bir hammaddenin kritikliğini belirlemek için arz riski veya çevresel ülke 

riski yeterli olmaktadır. 

3.4.3.5.2. Avrupa Birliği İçin Kritik İleri Teknoloji Hammaddeleri Listesi  

Galyum, Germanyum, İndiyum, Kobalt, Bakır, Lityum, Paladyum, Platin, Renyum, Skandiyum, 

Nadir Toprak Metalleri, Gümüş, Tantalyum, Titan ve Kalay. Bu hammaddeler Avrupa Birliği’nin geniş 

hacimli ve yüksek teknolojiye dayalı ekonomisi için hayati önem taşımaktadır ve dışa bağımlılığı 

önemli bir risk faktörüdür. Üretici ülkelerin dünya üretimindeki pay yüzdelerinin büyüklüğü ve istikrar 

durumları Avrupa Birliği için bu hammaddelerin kritiklik düzeyinin belirlenmesinde önemli birer kriter 

olmaktadır.  

Şekil 54’de ileri teknoloji hammaddelerinin 2035 yılında dünya ölçeğinde göreceği tahmin edilen 

talep artışını göstermektedir. Şekil 54’de, lityum, ağır nadir elementler, renyum, hafif nadir elementler 

ve tantalyum'un 2035 yılı talebinin 2013 yılı düzeyine göre 3-5 kat yükseleceği ön görülmektedir. 
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Şekil 54: Teknolojik Hammaddelerin 2035 Yılı Küresel Talep Artış Tahmini 

Şekil 54’ün oluşturulmasında seçilen ileri teknoloji alanları: 

 Otomotiv, Havacılık ve Ulaştırma Teknolojileri: Hafif çelik yapı elemanları, hibrit,

elektrikli ve yakıt hücreli araçlar için elektrikli tahrik motorları, elektrikli araçlar için yakıt

pilleri, motorlu kara taşıtları için süperkondansatörler, hafif gövde alaşımları, sürücüsüz

karayolu taşıtları, ticari uygulamalar için insansız hava araçları;

 Bilgi ve iletişim teknolojileri: optik teknoloji, mikro teknikler, kurşunsuz lehim, radyo

frekans tanımlayıcıları, görüntü teknolojisinde indiyum-kalay oksit, gece görüş ekipmanları,

kızılötesi dedektörler, beyaz LED, fiber optik kablo, mikro-elektronik kapasitörler, Yüksek

mikro-çipler;

 Enerji: Elektrik ve Sürücü teknolojisi yüksek verimli endüstriyel elektro-motorlar,

termoelektrik jeneratörler, renkli güneş hücreleri, fotovoltaik ince filmler, güneş enerji

santralleri, sabit yakıt hücreleri, karbon tutma ve depolama, otomobiller için lityum-iyon

yüksek kapasiteli aküler, redoks akış depoları, vakum izolasyon, elektrik enerjisinin

endüktif iletimi, ısı depolama, çevreden mikro-enerji kazanımı, rüzgar türbinleri;

 Kimyasal proses ekipmanları: çevre koruma teknolojileri, makine imalatı, sentetik yakıtlar,

deniz suyunu tuzdan arındırma, sanayi üretimi için solid-state lazerler, nano gümüş;

 Tıp: Tıbbi implantlar, tıbbi görüntüleme;

 Malzeme Mühendisliği: Süper alaşımlar, yüksek ısı süper iletkenleri, yüksek performanslı

sabit mıknatıslar, endüstri 4.0 standardı uygulamaları, karbon lifiyle güçlendirilmiş sentetik

hafif malzemeler, CNT (karbon nanotüpler), dolgu malzemeleri ("3B yazıcı").
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3.4.3.5.3. Avrupa Birliği’nin Kritik Hammaddelere Yönelik İzlediği Gelecek Stratejileri 

Son yıllarda, dünya hammadde pazarını belirleyen iki önemli unsur söz konusudur. Bunların 

birincisi, hammaddelere yönelik olarak özellikle gelişmekte olan ülkelerden kaynaklı küresel talep 

artışı, diğeri ise üçüncü dünya ülkelerinin Avrupa Birliği’ne hammadde arzını etkileyen biçimde 

artırdıkları ticaret sınırlamalarıdır. Bu sınırlamaların büyük çoğunluğu ithalat kısıtlamaları olup; 

kapsamlı ithalat yasakları, ithalat kotaları, ithalat vergileri, ithalat sorumlulukları ve ayrımcı ithalat 

lisansları gibi uygulamaları içermektedir.  

Avrupa Birliği ekonomisinde yakıt dışı hammaddelerin sürdürülebilir arzının sağlanması hususu, 

çok sayıda karmaşık ve birbiriyle ilişkili sorunu bünyesinde barındırmaktadır. Bu konuda sorunların 

devam etmesi veya daha da artması muhtemel görülmektedir. Avrupa rekabet gücünün 

korunabilmesinin sağlanması için Avrupa çapında kararlı bir uygulamaya gereksinim vardır. Bu 

nedenlerden dolayı, hammadde konusuna üst düzey politik ilgi gösterilmesi ve hammaddelere ilişkin 

sorunlara karşı uygulanan çeşitli Avrupa Birliği politikalarını bir araya getiren ve üye ülkeler arasında 

ileri düzeyde işbirliğine dayalı bütüncül bir Avrupa Birliği stratejisinin ortaya konulması büyük önem 

taşımaktadır. Bu kapsamda önerilen stratejinin üç ana ayağının temel hedefi; 

 Üçüncü ülkelerdeki kaynaklara erişimde düzgün bir oyun alanının temin edilmesi, 

 Avrupa Birliği içerisinde hammadde çıkartılmasında daha iyi mevzuat şartlarının 

sağlanması, 

 Kaynak etkinliğinin artırılması ile geri dönüşümün teşvik edilmesi yoluyla hammadde 

tüketiminin azaltılması olmaktadır. 

3.4.4. Ülkelerin Ulusal Hammadde Güvenliği Stokları 

Bazı gelişmiş ülkeler herhangi bir savaş, seferberlik veya ekonomik kriz durumlarında 

yaşanabilecek arz kesintilerine karşı hazırlıklı olmak amacıyla belirli hammaddeleri stoklamaya yönelik 

politikalar uygulamaktadır. Stoklamaya konu hammaddeler savunma sanayilerinin ve ülke 

ekonomilerinin hammadde ihtiyaçları, ilgili hammaddeye ilişkin dışa bağımlılık durumu ve temin 

edilememesi halinde ülkenin uğrayacağı ekonomik, sosyal ve güvenliğe ilişkin zararlar göz önüne 

alınarak belirlenmektedir. Temel hedefleri aynı olmakla birlikte, farklı ülkelerin birbirlerinden farklı 

ulusal güvenlik stok politikaları bulunmaktadır. Ekonomik gelişmişlik, o ülkenin dünya ekonomisinde 

ve siyasetinde oynadığı rol, hammaddelerin yerel kaynaklardan temin edilebilme imkanı, hammaddede 

dışa bağımlılık oranı ve bağımlı olunan ülkelerin nitelikleri, ülkenin karar vericilerinin dünya siyaseti 

ve ticaretine ilişkin gelecek dönem öngörüleri v.b. nedenlerle farklı ülkeler birbirlerinden yapısal olarak 

farklı stok programları izlemektedir. 

 AB: Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte Avrupa ülkeleri 1990’lı yıllar sonrası stratejik 

hammadde stoklarını tamamen boşaltmıştır. Ancak Çin, Rusya ve Hindistan’ın hem ekonomik 

etkinlikleri, hem de askeri güç potansiyelleri birçok gelişmiş ülke gibi Avrupa Birliği’ni de yakın 

dönemde stok programlarını revize etmeye ve yeni stok programları uygulamaya itmiştir. Avrupa 

Birliği hammadde tedarik kırılganlığının farkına varmaya başlamış olup sürdürülebilir kalkınma 

hedefleriyle uyumlu çözümler geliştirmeye çalışmaktadır. 

 ABD: ABD Ulusal Savunma Stokları (NDS) programı, ulusal acil durumlarda kullanması 

amacıyla stratejik ve kritik malzemelerin tedarik edilmesi ve yönetilmesi için ABD’nin 1939 

tarihli Stratejik ve Kritik Malzemeler Stok Yasası çerçevesinde oluşturulmuştur. Kuruluşundan 

bu yana, program kapsamında belirtilen amaçla maden cevherleri, ana metaller, kıymetli metaller, 

hammadde ve tarım ürünleri stoklanmıştır. Soğuk Savaş’ın sona ermesini takiben ABD Savunma 

Bakanlığı mevcut stok envanterinin ihtiyaçlarından fazla olduğunu belirtmiştir. 1993 yılında 
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Kongre’nin malzemelerin %99’undan fazlasının satışına izin vermesinden itibaren bu 

malzemelerin satışı gerçekleştirilmiştir. Bu satışlardan elde edilen gelirler başta askeri sağlık ve 

emeklilik fonları yararına olmak üzere çeşitli savunma programlarına tahsis edilmiştir. 

ABD stok programını, genel olarak savunma ihtiyaçları çerçevesince geliştirmektedir. ABD’nin 

küresel ölçekte operatif askeri gücünün varlığı, ülkenin geniş çaplı bir savunma sanayisine sahip 

olmasını zorunlu kılmaktadır. Bu boyuttaki bir savunma sanayisinin hammadde tedariki konusu, 

ABD gibi bazı hammaddeler konusunda büyük oranda dışa bağımlı bir ülke için önemle ele 

alınması gereken bir konu olarak görülmektedir. ABD, özellikle savunma sanayisinde dışa 

bağımlılığın minimize edilmesi konusunda da oldukça hassas davranmaktadır. Bu konuda 

izlediği çeşitli politikalara ek olarak ABD, stratejik hammaddelere yönelik eskiye dayanan ve 

etkin bir izleme sistemine sahip bir stok programı yürütmektedir. Program, küresel tehdit 

algılamalarında yaşanan değişimler çerçevesinde zaman içerisinde hem içerik, hem de yapısal 

olarak önemli bir dönüşüm geçirmekte, karar vericiler tarafından günümüz siyasi ve ekonomik 

koşullarına uyumlu duruma getirilmektedir.  

Stoklarının çok büyük bir kısmını elden çıkarmış olan ABD stok programını daha etkin ve esnek 

bir hale getirmeyi hedeflemektedir. Kendisi için hayati önem taşıyan malzemeleri yakın dönemde 

tekrar belirleyen ABD, stokta bulunan bazı hammaddelerin satışının azaltılmasını, bazılarının da 

tamamen durdurulmasını öngören bir düzenlemeyi hayata geçirmektedir. ABD Savunma Lojistik 

Ajansı (DLA), ulusal acil durum zamanında savunma üretimini ve temel sivil ihtiyaçlarını 

desteklemek amacıyla seçilen maden ürünleri ile metallerin Ulusal Savunma Stokları'nı (NDS) 

muhafaza etmektedir. DLA, Amerika Birleşik Devletleri genelindeki dokuz bölgede 19 madenin 

çeşitli türev ürünlerini depolamaktadır. ABD Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve her yıl 

yayımlanan raporlarda, NDS'de stoklanmış olan malzemelerin miktarları, değerleri ve özellikleri 

ile ilgili verilere kamuoyuna açık olarak yer verilmektedir. 

 Çin: Stratejik ve kritik hammaddelere ilişkin olarak stok bulunduran ülkelerin başında Çin Halk

Cumhuriyeti gelmektedir. Çin Hammadde Stokları Devlet Bürosu, daha genel adıyla Devlet

Rezerv Bürosu (SRB) bir makro ekonomik yönetim ajansı olan Ulusal Kalkınma ve Reform

Komisyonu’nun (NDKC) bir bölümü olarak hareket etmektedir. Bu Büro, devlet

düzenlemelerinin ve merkezi hükümet ajanslarının yönetimi ile uyumlu bir biçimde ulusal

hammadde stok sistemi içerisinde depoların yönetiminden, stratejik hammadde stok planlarının

yapılmasından, ilgili fonların, aktiflerin, personelin, stoklama hizmetlerinin ve alt yapı

inşaatlarının etkin olarak yönetilmesinden sorumludur. Çin Devlet Stok Bürosu (SRB), endüstriyi

desteklemek için parasal fonlar tahsis ederek maden satın almakta ve ekonomik durgunluk

dönemlerinde iç istihdamı korumaya çalışmaktadır. Çin hükümetinin hammadde stokları ile ilgili

envanter bilgilerine erişim sınırlıdır. Ayrıntıları yayınlanmayan bazı metallerin stokları Fanya

Metal Exchange tarafından bildirilen stoklara dahil olabilir. SRB'nin alüminyum, antimuan,

kadmiyum, kobalt, galyum, germanyum, indiyum, molibden, nadir toprak elementleri, tantalyum,

kalay, volfram ve zirkonyum gibi seçilmiş hammadde ürün stoklarına sahip olduğu

bildirilmektedir. Çin, dünyadaki en büyük üretici ve tüketici stoklarını sürdürmektedir. 2014

yılında Endonezya'dan ham nikel ürünlerine yapılan ihracat yasağına tepki olarak Çin, lateritik

nikel cevheri stoklarını yükseltmek için Avustralya, Filipinler ve Vietnam'dan yapılan alımları

artırarak cevap vermiştir.

 Rusya: Rusya Federasyonu‘nun da çeşitli metallerin stratejik stoklarına yer verdiği

bilinmektedir. Ancak lokasyon ve miktar verileri açıklanmamaktadır.

 Japonya: Japonya Hükümeti, devlet depolarında 42 gün, özel sektör depolarında ise 18 günden
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oluşan stratejik stok tutarak 60 günlük iç tüketim seviyesini korumaya çalışmaktadır. Stokların 

krom, kobalt, galyum, indiyum, manganez, molibden, nikel, volfram ve vanadyum için muhafaza 

edildiği bildirilmiştir.  

Modern yaşam ve sanayi için zorunlu hale gelmeleri dolayısıyla nadir metaller Japonya 

ekonomisi için büyük önem taşımaktadır. Düz ekran televizyonlar ve yarı iletkenlerden 

otomobillere kadar Japon firmalarının ürettiği sofistike ürünlerin pek çoğu indiyum, galyum ve 

platinyum gibi nadir metallere dayanmaktadır. Japonya bu metallerin hemen hemen hepsini ithal 

etmek zorundadır. Bundan da öte, bu madenlerin arzını gerçekleştiren ülke ve şirketlerin oligopol 

halini almaları pazar güçlerinin etkilerini azaltmakta, spekülatif hareketlere ve arz 

dengesizliklerine yol açmaktadır. Bu ve diğer değerlendirmeler nadir metallerin yeterli 

rezervlerinin bulundurulmasını Japon ekonomisinin istikrarı için zorunlu hale getirmektedir. 

1970’lerin petrol krizleri, enerji maddelerini ve yakıt dışı hammaddeleri ithalat yoluyla karşılayan 

Japonya’nın ekonomik kırılganlığını çok açık bir biçimde göstermiştir. Buna ek olarak, bu 

deneyim kaynak arzındaki hızlı değişimlerin Japon ekonomisi üzerinde neden olabileceği 

olumsuz etkileri de ortaya koymuştur. Nadir metaller, aynı petrol gibi Japon ekonomisi için 

zorunlu olan ve arz koşullarının önem taşıdığı malzemelerdir. Japonya, “nadir metaller” olarak 

nitelediği madenleri 1983 yılından beri stoklamaktadır. Japon Ulusal Petrol, Doğalgaz ve 

Metaller Kurumu’nun (JOGMEC) yönettiği ulusal stoklar, yedi çeşit madenin; nikel, krom, 

volfram, kobalt, molibden, manganez ve vanadyumun Japonya’daki 42 günlük standart 

tüketimine denk bir hacmi ifade etmektedir. Bu metaller, Ibaraki Devlet Bölgesi’ndeki depolarda 

toplu olarak depolanmakta ve yönetilmektedir. JOGMEC, nadir metallere yönelik arz, talep ve 

fiyat trendlerini araştırmakta ve istikrarlı kaynaklara dayanmak için uygun tedbirlerin alınmasını 

sağlamaktadır. Bu çerçevede, JOGMEC gerektiğinde metallerin stoklarını boşaltmakla veya 

satmakla yetkilidir. 

 Güney Kore: Güney Kore’de bazı metallerin stratejik stokları, Kore Kaynakları Şirketi 

(KORES) tarafından, 60 günlük ithalata eşdeğer bir miktarın depolanması amacıyla 

tutulmaktadır. KORES stokları antimuan, krom, galyum, molibden, niyobyum, nadir toprak 

elementleri, selenyum, titanyum ve volframdan oluşmaktadır. Seçilen demir dışı temel metaller 

için stoklar ise Kore Devlet Satın Alma Servisine (PPS) aittir. PPS'nin, alüminyum, kobalt, bakır, 

indiyum, kurşun, lityum, manganez, nikel, silikon, kalay, vanadyum ve çinko stokları bulunduğu 

bilinmektedir ve bizmut, germanyum, magnezyum, stronsiyum ve tantalyumu stoklamayı 

planladıkları açıklanmıştır.  

3.4.4.1. Metal Alım Satım Borsa Stokları 

Dünya hammadde ürünlerinin çoğunun üreticiden tüketiciye doğrudan sevk edilmesine rağmen 

birçok mineral emtia borsaları alışverişi yoluyla küresel olarak da işlem görmektedir. Mal değişim 

borsaları sertifikalı depolarla entegre kurulmuş genellikle iyi altyapıya sahip, küresel ticaret için 

finansal merkez veya merkez olarak kabul edilen şehirlerde bulunmaktadır. Ticaret merkezlerinde 

stoklar öncelikle istikrarlı bir kaynak temin etmek ve finansal spekülasyon amacıyla bir araç olarak 

tutulmakta, ancak aynı zamanda talep artışını gidermek ve emtia fiyatlarının oynaklığını azaltmak için 

bir tampon görevi görmektedir. Tutulan tonaja ve değerine dayanarak dünyanın en büyük metal 

borsalarının bazıları, (1) Ticaret Borsası A.Ş. (COMEX) ve New York Ticaret Borsası A.Ş.'yi 

(NYMEX) bünyesinde bulunduran CME Group, Inc., (2) Fanya Metal Borsası (Fanya), (3) London 

Metal Exchange (LME) ve (4) Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) ile Şanghay Altın Borsası 

(SGE)’dır. Bu borsaların çoğunun ticaret ve stok verileri günlük olarak raporlanmaktadır. Sözkonusu 

borsalarda işlemler kısaca şöyledir: 
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CME Group, Inc. (ABD) 

Merkezi Chicago, Illinois'de bulunan CME Group, Inc. 1848 yılından beri çeşitli tarımsal, enerji 

ve metal ürünlerinin ticaretinde lider bir opsiyon ve vadeli işlem borsasıdır. Grup, 1969 yılında metal 

ticaretine başlamıştır. Grup yılda yaklaşık bir katrilyon ABD doları tutarında yaklaşık 3 milyar 

sözleşme gerçekleştirmektedir. COMEX ve NYMEX, CME Group, Inc.'e aittir ve Grup tarafından 

işletilmektedir. NYMEX dünyanın en büyük enerji ve metal ticareti değişim aracıdır. 

COMEX alüminyum, bakır, altın ve gümüş, NYMEX ise çeşitli yakıt türleri, alüminyum, demir 

cevheri, demir-çelik grubu metaller, demir dışı metaller ve kıymetli metaller gibi yakıt dışı hammadde 

ürünlerinin dahil olduğu çeşitli hammadde ürünlerinin ticaretini yönetir. CME Group, Inc., Amerika 

Birleşik Devletleri'nde ve Kanada’da alüminyum, bakır, altın, paladyum, platin ve gümüş stokları 

bulundurmaktadır.  

Fanya Metal Borsası (Çin) 

Fanya Metal Borsası 2011 yılında işlemlere başlamış ve kayıtlara göre Şubat 2015 itibariyle 

190.000 üyeye ulaşmıştır. Borsa; antimuan, bizmut, kobalt, disporsiyum, galyum, germanyum, 

indiyum, selenyum, gümüş, tellüryum, terbiyum, amonyum paratungstat formundaki volfram ve 

vanadyumu Doğu Çin'in sanayi merkezlerinde bulunan 25 depoda stoklamaktadır. Borsa tarafından 

yayınlanan verilere göre, bizmut, galyum, germanyum, indiyum ve amonyum paratungstatın ticaretinde 

Fanya dünyada ilk sırada yer almaktadır. 2015'te Çinli yetkililer, Borsa'nın finansal ve ticaret verilerinin 

yasadışı uygulamalarda kullanılması ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Denetim sonucunda Fanya 

Borsasının ticaret faaliyetleri geçici olarak askıya alınmıştır. 

Londra Metal Borsası (UK) 

Londra Metal Borsasının (LME) kökleri, 1571'de metal tüccarlarının emtia bilgilerini düzenli 

olarak toplamaya başlama amacıyla kurulan Royal Exchange of London’a dayanmaktadır. LME, 1877 

yılında resmen kurulmuş ve bakır ve kalay ticaretiyle işe başlamıştır. Kurşun ve çinko ticareti 

1920'lerde, alüminyum ve nikel ticareti 1970'li yıllarda, kobalt ve molibden ticareti ise 2010 yılında 

başlamıştır. LME, demir dışı baz metaller için dünyanın en büyük borsasıdır. Bunlar işlenmiş ve 

işlenmemiş şekillerde, rafine edilmiş veya alaşım halindeki ürünlerdir. Borsa paladyum ve platin 

ticaretine Aralık 2014'te başladığı için; bu metallerin geçmişe dayalı borsa değişim kayıtları mevcut 

değildir. LME‘de altın ve gümüş işlem görmez. LME, dünya çapında 37 noktada 670 depo 

bulundurmaktadır. Aralık 2012'den önce, LME bankalar ve brokerlere ait iken, 2012 yılı sonunda, LME 

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited tarafından satın alınmıştır. Bu şirket ayrıca, demir, demir 

dışı ve değerli metallerin büyüyen borsası olan Shanghai Futures Exchange ‘nin de bir girişim ortağıdır. 

LME birincil alüminyum metal, bakır, kurşun, çinko ve nikel metal stokları, mevcut tüm depolarda 

önemli miktarlara ulaşmaktadır. Beş şirket (C. Steinweg Grubu; Glencore Xstrata PLC; Goldman Sachs 

Group, Inc; J.P. Morgan Chase & Co. ve Trafigura Beheer BV), LME lisanslı depolarının %75'ini 

işletmektedir. Goldman Sachs Group. Inc, metal depolama işini Aralık 2014'te Reuben Brothers'a 

devretmiştir. 

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası ve Şanghay Altın Borsası (SHFE) (Çin) 

Merkezi Şanghay, Çin'de bulunan ve ülkenin Devlet Konseyi tarafından denetlenen Şanghay 

Vadeli İşlemler Borsası (SHFE), 1992 yılında kurulmuştur. SHFE alüminyum, bakır, altın, kurşun, 

gümüş ve çinko ile üç demir çelik ürününü (sıcak haddelenmiş rulolar, inşaat demiri ve filmaşin) 

depolamaktadır. 

Son on yıl içinde Çin'de hızlı şehirleşme ve sanayileşme, demir dışı metallere olan talebin aşırı 

bir şekilde artmasına neden olmuş ve SHFE'nin önemi artmıştır. Bu nedenle SHFE tarafından Çin'in 
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büyümesini desteklemek için artan miktarda alüminyum ve baz metal stokları oluşturulmuştur. 

SHFE'de tutulan alüminyum ve baz metal stokları öncelikli olarak Şanghay, Guangdong, Jiangsu ve 

Zhejiang'daki Çin şehirlerinde üretim merkezlerine yakın depolarda stoklanmaktadır. 

Şanghay ayrıca, 2002 yılında ticarete başlayan Şangay Altın Borsasına (SGE) ev sahipliği 

yapmaktadır. SGE, 36 Çin şehrinde 58 maden ocağına ait değerli hammaddelerin fiziksel ticaretlerini 

organize etmekte ve altın ve gümüş stoklamaktadır. Günümüzde SGE dünyanın en büyük fiziksel altın 

ticareti platformudur. Buna karşılık, COMEX üzerindeki kıymetli hammaddelerin ticareti daha fazla 

değer taşımaktadır, ancak işlemler öncelikle fiziksel metal yerine vadeli işlem sözleşmelerinin alım 

satımına dayanmaktadır.  

3.4.4.2. Üretici, Tüketici ve Tüccar Stokları 

Maden üreticileri ve tüketicileri, örneğin demir- çelik imalatı için gerekli olan demir cevheri gibi 

emtiayı müşterilerine kolayca temin etme amacıyla tedarik kaynağının veya imalat alanının yakınında 

önemli miktarda maden cevherini depolamaktadır. Stoklar genellikle 30 ila 90 günlük talep aralığına 

eşittir. Hammadde ve hurda tüccarlarına ait bu stoklarda borsa işlemleri yapılmaz. Bu stoklar 

sanayileşmiş ülkelerde kısa süreli müşteri talebi öngörülerek oluşturulmuştur ve depolardan müşterilere 

gerektiğinde hızlı sevkiyat ile kolaylık sağlanmaktadır.  

Bu üretici, tüketici ve tüccar stoklarının miktarı, konumu ve niteliğiyle ilgili istatistiki veriler,  

ilişkili yayınlarda bazı uluslararası kuruluşlar ve büyük üreticiler tarafından sınırlı bir şekilde 

raporlanmaktadır. Bakır, kurşun, çinko ve nikel için uluslararası çalışma grupları ve Uluslararası 

Alüminyum Enstitüsü gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan stok tahminleri genellikle üye şirketler ve 

bu ülkelerdeki verilerle sınırlıdır.  

Bankalar, vadeli satış (hedge) fonları ve emtia tüccarlarının, başta Çin, Hollanda ve ABD olmak 

üzere kayıtlı olmayan özel depolarında milyonlarca ton metal stokları mevcuttur. Bu metallerin bir 

bölümü LME depolarında bulunsa da, bu hammaddeler LME sisteminin bir parçası olarak 

düşünülmemektedir. 2013 yılının sonunda LME depolarında yaklaşık 7 ila 10 milyon ton alüminyum 

metal varlığı tahmin edilirken, bu depolarda 5,4 milyon ton mevcuttur. Depolardaki elleçleme 

ücretlerinin, LME depolarındaki ücretlerden 10 kat daha düşük olabileceği tahmin edilmektedir. Bu 

lojistik depolardaki hammadde ve metal ürünlerin doğru stok rakamlarının edinilmesi güçtür ve 

tahminler önemli ölçüde değişiklik göstermektedir. Verilerin azlığı bu stokların küresel tedarik 

zincirindeki etkilerini belirlemeyi zorlaştırmaktadır. 

3.4.4.3. Türkiye için Kritik Hammadde Ön Stok Programı Önerisi 

Türkiye’nin güvenlik mülahazaları ve ulaştığı sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi kritik 

hammaddelerin stoklanması üzerinde detaylı çalışmalar yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz 

özellikle son dönemde savunma sanayisine yönelik önemli yatırımlar yapmış, teknoloji ve üretim 

çeşitliliği konularında ilerlemeler kaydetmiştir. Gelişmiş ülkeler seviyesindeki bir savunma sanayisi 

için kesintisiz hammadde temini büyük önem taşımaktadır. Türkiye ana metallerin bazılarında ve nadir 

metallerin neredeyse tamamında dışa bağımlıdır. Türkiye’de üretilen metal cevherleri ağırlıklı olarak 

ihraç edilmekte, ihtiyaç duyulan metaller ise ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Ülke sanayisi için gerekli 

hammaddelerin arzında yaşanabilecek olası sıkıntılarda ekonominin alacağı darbeyi rakamsal büyüklük 

olarak hesaplamak, bu durumun ekonomik değer zincirine ve toplumsal yapıya etkilerini tam olarak 

ortaya koymak gerekir.  

Bu program, arz riskli durumundan seferberlik haline kadar farklı ölçeklerdeki senaryolar 

çerçevesinde ve belirli süreler öngörülerek şekillendirilmelidir. Planlamalar yapılırken öngörülen 



180 

sürenin uzunluğu kaynak israfına neden olabileceği gibi kısalığı da savunma sanayisini ve ekonomiyi 

hammadde arzından yoksun bırakabilecektir. Bundan dolayıdır ki, gerekli sürenin ve ilgili 

hammaddelerin stok miktarlarının tutarlı olarak ortaya konulabilmesi için pek çok verinin bir araya 

getirilerek değerlendirilmesi gerekmektedir. Elde edilen bilgiler tek elde toplanmalı ve operasyonel 

özerkliği olan bir birim tarafından değerlendirilerek kurumlar üstü bir anlayış ve hukuki yapıyla hayata 

geçirilmelidir. ABD ve Japonya’nın birbirinden farklı yapılardaki stok programlarının işleyişleri göz 

önünde bulundurularak toplanan verilerin ve yapılan analizlerin bu özerk birim tarafından kısa 

aralıklarla gözden geçirilmesi, raporlanması ve yenilenmesiyle ülkemiz için farklı bir stok programı 

geliştirilmesi uygun olacaktır. Bu çerçevede Türkiye’nin olası bir kriz ya da savaş durumunda maruz 

kalacağı hammadde arz kesintisine karşı savunma sanayisinin ve ekonomisinin ihtiyaç duyduğu kritik 

önemdeki hammaddelerin depolanmasını öngören bir stok programının uygulanmasının kısa dönemde 

gerekli olmayabileceği bunun yerine ‘’Ön Stok Sistemi‘’nin devreye konulabileceği düşünülmektedir. 

Bu bağlamda “Ulusal Hammadde Güvenlik Ön Stok Programı ” adını taşıyan ve konunun 

savunma ve ekonomi boyutlarını birlikte ele alan bir program uygulanmalıdır. Ulusal güvenlik için 

önem taşıyan stratejik ve kritik hammaddelerin gerçekçi bir analizle gözden geçirilerek, önem seviyeleri 

yüksek olarak belirlenmiş olan madenlerin rezervlerinin artırılması, ülkenin olası kriz durumlarından 

en asgari zararla çıkabilmesi için yararlı olacaktır. 

Türkiye’nin sahip olduğu hammaddelerin stratejik ve kritik önemleri göz önünde bulundurularak, 

mevcut haliyle doğal bir “Ulusal Güvenlik Ön Stok”una dönüştürülmesi için uygulanması gereken en 

öncelikli politika, ülkenin sahip olduğu hammadde rezervlerinin en ayrıntılı biçimde tespit edilmesi ve 

bunların bir an önce işletilebilir hale getirilmesidir. Bu hammaddelerin bir kısmı işletilebileceği gibi, 

bir kısmı da işletilmeye hazır halde bekletilebilecektir.  

3.4.5. Türkiye için Kritik Hammaddeler 

Son yıllarda enerji dışı hammaddelerin güvenli ve düzenli temini, hammadde bağımlısı ülkeler 

için kritik bir sorun olmaya başlamıştır. Bu konunun giderek artan önemi karşısında başta ABD  olmak 

üzere AB ülkeleri, Japonya ve diğer birçok sanayileşmiş ülke, kritik hammaddeleri belirlemek, 

gelecekte tedariğe dair stratejiler ve planlar oluşturmak ve yapılacakları belirlemek amacıyla çalışmalar 

yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Bu çalışmalardan en önemlisi Avrupa Birliğinin hazırlamış 

olduğu “AB için Kritik Hammaddeler” raporudur. 

Gelişmekte olan ve sanayileşmiş ülkelerin tümü gibi Türkiye de mevcut durumunu korumak, 

geliştirmek ve devam ettirmek için hammadde kaynaklarına bağımlıdır. Bu konuda dışa bağımlı olmak 

büyük bir risk oluşturduğu gibi yüksek oranda dışa bağımlılığının devam etmesi durumunda, Türkiye 

ekonomisinin mevcut durumunu koruması ve büyümesini sürdürmesi güç olacaktır.  

Türkiye’nin savunma ve ekonomik ihtiyaçları için gerekli hammadde taleplerine ve olası arz 

risklerine dayalı kritik hammadde listelerinin hazırlanarak bunlara ilişkin politikaların belirlenmesi için 

öncelikle yöntemsel bir alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Bu bağlamda ABD ve Avrupa 

Birliği’nin hammaddelerin ülkeleri için önem derecelerini belirlemeye yönelik olarak uyguladıkları 

matris sistemleri, hammaddelerin kritiklik boyutunu gerçek olarak yansıtmaları ve farklı özelliklerdeki 

hammaddelere ayrım gözetilmeksizin uygulanabilmeleri açısından oldukça işlevsel görülmektedir. 

Türkiye için önem arz eden kritik hammaddelerin tespit edilmesinde benzer bir matris 

yönteminin kullanılması oldukça faydalı olacaktır. Ancak, bu tür bir matrisin uygulanabilmesi için ülke 

ekonomisinin ihtiyaçlarının nitel ve nicel olarak çok net bir biçimde belirlenmesine ve arz kaynakları, 

arz riskleri, mevcut tedarik zincirlerinin yapıları, ülke riskleri, ikame imkanları ve dışa bağımlılık 

oranları gibi pek çok bilginin bir araya getirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu etütlerden elde edilecek 
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bilgi ve verilerin madencilik, ekonomi ve savunma sanayii uzmanları tarafından değerlendirmeye tabi 

tutularak konuyla ilgili gerekli stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. 

3.4.5.1. Kritiklik Kıstasları 

Kritiklik değerlendirmeleri için yapılan çalışmalarda her ülke veya bölge için farklı kıstaslar 

kullanılmakta ve farklı tanımlar yapmaktadır. Veri kaynakları ve toplanan bilgiler de ülkelere ve 

zamana göre değişmektedir.  

Ülkemiz için Kritik Hammaddelerin belirlenmesi amacıyla AB tarafından kullanılan 

parametrelerin dikkate alınması uygun olacaktır. 

 AB tarafından kullanılan üç ana parametre etüt edilen hammaddenin ekonomik önemi, 

tedarik riski ve rezervlere ulaşmayı ya da hammaddelerin arzını kısıtlayabilecek potansiyel 

çevre sınırlamalarını belirleyen bir çevresel ülke riski’dir.  

 Hammaddeler arasında ikame edilebilirlik ayrıca göz önüne alınmaktadır. Kolay ikame 

edilebilirlik durumunda arz riski aşağıya doğru inmektedir.  

 Çalışmada hem birincil, hem de ikincil hammaddeler birlikte ele alınmaktadır.  

 Parametreleri bir araya toplamak için mantıksal bir yol izlenir. Örneğin, ekonomik önem, 

hammaddenin toplam kullanımındaki nispi payıyla ağırlaşan artı değerinin eklenmesiyle 

hesaplanır. 

 Çalışma esnasında yaygın biçimde kabul edilen endeksler kullanılmaktadır. Risklerin 

belirlenmesi konusunda ülke bazlı endekslerden faydalanılmaktadır. Üretici ülkelerin politik 

ve ekonomik istikrarı Dünya Bankası tarafından düzenli olarak basılan “Dünya Yönetişim 

Endeksi” (WGI) kullanılarak; üretici ülkelerin çevresel performansı ise “Çevre Performansı 

Endeksi” (EPI) kullanılarak hesaplanmaktadır. Uygulamada, bu endeksler 0 ile 10 aralığında 

derecelendirilmektedir. 

Sonuç itibariyle, Avrupa Birliği’nin çalışması oldukça detaylı bir metodoloji sunmaktadır. 

Uygulanan metodoloji, değişik faktörlerin kritikliğe ilişkin nispi katkılarının doğrudan 

değerlendirilmesine izin vermekte ve böylece politika önerileri için yargılarda bulunmayı 

kolaylaştırmaktadır. 

Ülkemiz için önümüzdeki plan döneminde kritik hammaddeler listesi hazırlanması öncelikli 

olarak görülmektedir. Aşağıda böylesi bir çalışmada göz önünde bulundurulması gereken kriterler yol 

gösterici olması açısından verilmektedir.   

1- Hammaddenin sanayi için önemi değerlendirilirken; yerli ve yabancı sanayide kullanım 

yaygınlığı, kullanım miktarları, sanayi için alternatifsizliği gibi kriterler göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

SANAYİ 

İÇİN 

ÖNEMİ 

Kullanım miktarı ve alanı yaygın, birçok 

sektörde kullanılıyor ve vazgeçilmez 

   Sınırlı sektörde ve miktarda 

kullanılıyor, alternatifleri çok 

PUAN 5 4 3 2 1 
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2- Hammaddenin ekonomiye katkısı değerlendirilirken; ortalama işlem hacmi, ithalat (dışa

bağımlılık) ve ihracat yoğunluğu gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

EKONOMİYE 

KATKISI 

İşlem hacmi büyük, yoğunlukla ithal ya da 

ihraç ediliyor, ülke ekonomisinde rolü büyük 

İşlem hacmi sınırlı, ithalat - 

ihracat dengeli 

PUAN 5 4 3 2 1 

3- Hammaddenin tedarik kolaylığı değerlendirilirken; ülkemiz ve dünya rezervleri, üretim

yaygınlığı, ulaşılabilirlik, çevre gibi kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

TEDARİK 

KOLAYLIĞI 

Tedarik Problemi Yok Ülkemiz ve dünyadaki 

kaynaklara erişim sıkıntılı ya 

da yok 

PUAN 5 4 3 2 1 

4- Hammaddenin ikame edilebilirliği-geri dönüşüm oranı

TEDARİK 

KOLAYLIĞI 

Tedarik Problemi Yok Ülkemiz ve dünyada erişim 

sıkıntılı ya da yok 

PUAN 5 4 3 2 1 

5- Hammaddenin zamana ve teknolojiye bağlı arz-talep değişkenliği

TEDARİK 

KOLAYLIĞI 

Yakın ve orta vadede, kullanıldığı 

sektörlerde talebin artması beklenmektedir, 

teknolojik gelişmelere açıktır. 

Teknolojik gelişmeler bu 

hammaddeye olan talebin 

azalması yönünde ilerliyor, 

PUAN 5 4 3 2 1 

Sonuç olarak, Türkiye için stratejik ve kritik madenler, öncelikli olarak araştırılması gereken 

hammaddeler ve yarı-mamuller ile yüksek rezervi bulunan ve özel üretim ve pazarlama stratejilerinin 

izlenmesi gereken hammaddelerin belirlenmesi amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı 

sıra Milli Savunma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi ilgili 

bakanlıklar ile özel sektör temsilcilerinden oluşan komisyon veya komisyonlar aracılığı ile kapsamlı 

bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada madenlerin ülke endüstrisi için taşıdıkları önem, 

bağımlılık düzeyi, ikame olanakları, olası arz riskleri, geri dönüşüm olanakları, fiziki ve sosyal 

ulaşılabilirlik riskleri, değer zincirindeki yerleri, yabancı ülkelerin stratejileri, teknolojik gelişmeler, 

savunma sanayi ihtiyaçları v.b. birçok etken göz önünde bulundurulmalıdır.  

3.5. Sürdürülebilir Madencilik 

Madencilik, istihdam oluşturması, enerji ihtiyacını karşılaması, hizmetler, imalat ve yan sanayi 

sektörlerini teşvik etmesi, bölgesel kalkınmayı ön plana çıkarması ve ülkeye döviz sağlaması açısından 

en önemli sektör konumundadır. Doğal kaynaklarımızın madencilik ve entegre sanayi tesisleri ile 

değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılması ve yeni nesil madencilik eğilimlerine yönelik 

çalışmalar yapılması ülke ve günümüz gerçeklerine daha uygun olacaktır. Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı tarafından Milli Enerji ve Maden Politikası’nın üç ekseninden biri olarak, sürdürülebilir 

enerji temininde Türkiye’nin arz güvenliğini sağlamasının kritik bir öneme sahip olduğu açıklanmıştır. 

Türkiye’nin geleceğe yönelik enerji perspektifinin belirlemesinde arz güvenliğinin sağlanması öncelikli 

alanlardan biri olacaktır. Enerjide kaynak ve pazar çeşitliliğinin sağlanması, kaynak transferinin 

sürdürülebilir ve güvenilir olması ve ithal edilen kaynakların maliyetlerinin azaltılması gibi hedefleri 
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içeren arz güvenliği, bu politikada bahsi geçen “güçlü ekonomi” ve “ulusal güvenlik” konuları ile de 

yakından ilgilidir .  

Kapsayıcı, bütüncül ve milletimizin sosyal refahını yükseltme odaklı yaklaşım esas alınmak 

suretiyle Milli Enerji ve Maden Politikası Stratejileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

belirlenmiş olup bu stratejiler; Enerji Arz Güvenliği, Yerlileştirme ve Öngörülebilir Piyasalar olacak 

şekilde üç ana başlık üzerinde inşa edilmiştir. 

“Enerji Arz Güvenliği” bağlamında bakıldığında; birincil enerji kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sahip olduğumuz doğal kaynakların rasyonel şekilde 

kullanılması sürekli ve düşük maliyetli enerji arzının kilit bileşenleri olarak ortaya çıkmakta olup, ülke 

ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. 

“Yerlileştirme” ile enerji ve doğal kaynaklarda ülkemizin kendi kendine yeterliği sağlanacak ve 

yerli teknolojinin önü açılacaktır. Ar-Ge çalışmalarının, katma değeri yüksek alanlara yönelmesi, 

endüstrileşmesi ve ticarileşmesi ön planda tutularak teşvik ve izleme yapılarının bu doğrultuda 

kurgulanması kapsamında madencilik, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında eğitim, Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetleri desteklenecek, teknoloji transferini mümkün kılacak düzenlemeler hayata 

geçirilecektir. 

“Öngörülebilir Piyasalar” sayesinde girişimcilerin yatırımlarını daha kolay ve hızlı 

yapabileceği bir ortam sağlanacak, yatırımların önündeki sorunlar giderilecek, enerji ve madencilik 

sektöründe gelişimin önü açılacaktır. Yerli kaynakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması, 

yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, enerji verimliliği ile ülkemizin enerji yoğunluğunun 

azaltılması ve piyasalarda etkin bir arz/talep yönetiminin oluşturulması amacıyla adımlar atılarak 

gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Ülkelerin kendi öz kaynaklarını kullanarak, dışarıya bağımlı olmadan enerjiye ulaşmaları 

noktasında yerli üretim oldukça önemlidir. Bu doğrultuda son olarak Milli Enerji ve Maden Politikası 

kapsamında üzerinde durulan “yerlileştirme”, Türkiye’nin yıllardan beri enerji konusundaki dışa 

bağımlılığını azaltmak adına bu alandaki politika ve stratejilere yeni bir boyut kazandırması açısından 

kritik bir konumdadır. Yerli enerji üretiminin artırılması, Türkiye gibi enerjisinin yaklaşık %70’ini 

dışarıdan satın alan bir ülkenin enerji arz güvenliğini sağlaması noktasında da oldukça önemlidir. Yıllar 

itibarıyla nüfusu hızlı bir şekilde artan Türkiye’nin, enerji arzı ile ilgili riskleri azaltmak adına yerli 

enerji projelerine önem vermesi gerekmektedir. Söz konusu riskler hem ekonomik hem de zaman 

zaman siyasi olabilmektedir. Bu bakımdan Türkiye’de tüketilen enerjinin yerli kaynaklardan 

karşılanması için önemli çalışmalar yapılmaktadır. Bununla beraber sürdürülebilir enerji temini adına 

son on beş yıllık dönem içerisinde yatırımlara hız verilmiştir. Bu doğrultuda ülkede bulunan öz 

kaynakları ekonomiye kazandıracak olan yenilenebilir enerji yatırımları, enerji kaynaklarını 

çeşitlendirmek adına da son derece kritiktir. 

Madencilik, toplum bireylerinin yaşamlarını sürdürmeleri ve daha iyi bir yaşam düzeyine 

erişmelerinde, tarım ve hayvancılık, enerji üretimi ve diğer tüm sanayi sektörlerinin ihtiyacı olan 

hammaddeleri doğal kaynaklardan temin eden birincil sanayi faaliyetidir. Üretilen maden cevherleri, 

toplumlara bir ekonomik değer ile sosyal açıdan doğrudan ve dolaylı iş sahaları ve katma değerler 

yaratmaktadır. Madencilik faaliyetleri sonucunda elde edilen metal ve minerallerin diğer sanayi dalları 

tarafından kullanılması sonucunda yaratılan katma değer, madencilik ürünlerinin kendi değerlerinden 

çok daha fazladır. 

Sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uyulduğu takdirde geçtiğimiz yıllarda kanıtlandığı gibi, 

kaynakların kullanılmasına ve korunmasına yönelik çalışmalar birbirini destekleyerek yürütülebilmekte 

ve çok duyarlı ekosistemlerle bile bağdaşabilen geniş çaplı kaynak kullanımları 
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gerçekleştirilebilmektedir. Madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirildiği araziler, uygulanacak 

rehabilitasyon işlemleri sonucunda tarım ve besicilik için yeniden kullanılabilir duruma getirilmektedir. 

Madencilik, bu genel ekonomik yararına ilaveten, gelişme yolundaki ülkeler için bir sıçrama tahtası 

olarak kullanılmakta, değerler zincirinin başlangıcında yer almakta ve dolayısıyla, birçok başka sanayi 

dalının ihtiyaç duyduğu ekonomik kalkınmayı başlatma kapasitesine sahip olmaktadır. Madencilik 

faaliyetleri, bulunduğu ülkede çok karmaşık bir tedarik hattı ve gelişmiş yerel pazarlar bulunmasını 

gerektirmez. Maden işletmeleri, bulundukları ülkedeki yerel malzeme ve hizmet tedarikçileri için fırsat 

yaratırlar. Madencilik tesis yatırımları, diğer sanayi dallarına da aktarılabilecek teknoloji ve iş eğitimini 

de birlikte getirirler.  

Ülkemizin sanayileşme politikaları oluşturulurken, hammadde tedarik stratejisi çok önem 

oluşturmaktadır. Kalkınma modellerini, öncelikle öz kaynaklarına dayandıran ve eksikliklerini dış 

kaynaklarla destekleyebilen ülkeler, kalkınma sürecini sancısız, istikrarlı ve güvenli bir şekilde 

aşabilmişlerdir. Ülkemizin nüfusu ve yaşam seviyesi arttıkça, maden ürünlerine olan ihtiyaçlarımız da 

o oranda artacaktır. Ayrıca globalleşen dünyada, maden hammaddesine ihtiyacın yoğun bir rekabet

şeklinde süreceği değerlendirilmektedir. Bu ihtiyacı karşılayabilmek ve rekabet koşullarına ayak

uydurabilmek için hammadde üretimini ve verimliliği arttırmak; kaliteli ürün ve ucuz maliyeti

yakalamak günümüz küresel ekonomi şartlarında bir zorunluluk arz etmektedir.

11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında hazırlanmış olan bu rapor kapsamında;  güçlü bir

madencilik sektörünün varlığı, kalkınmada sürekliliğin sağlanması açısından madencilik faaliyetleri 

sırasında çevreyi korumanın yanı sıra, ekonomik ve sosyal dengenin sürdürülebilirliği ile şimdiki ve 

gelecek kuşakların çevre-ekonomi-doğal kaynak dengesi gözetilmiş, korunmuş ve sağlıklı bir ortamda 

yaşamasını güvence altına almasına yönelik sürdürülebilir bir kalkınma politikasında madencilik 

açısından izlenmesi gereken stratejik politikalar ele alınmıştır. 

3.5.1. Sürdürülebilir Madenciliğin Temel Göstergeleri 

3.5.1.1. Küresel Ölçekte 

Madencilik; istihdam yaratan, yenilikleri teşvik eden ve daha uzun vadelerde ve daha geniş bir 

ölçekte yatırım ve altyapı gerektiren küresel bir sektördür. Maden Endüstrisi; diğer ülkelerde olduğu 

gibi, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınmaya büyük katkı sağlayan bir sektör konumundadır. Ancak 

yetersiz biçimde yönetildiğinde, madencilik faaliyetleri diğer zorlukların yanı sıra çevresel bozulmaya, 

nüfusun yer değiştirmesine, eşitsizliğe ve anlaşmazlıkların artmasına da neden olabilmektedir. Son 

yirmi yıl içerisinde, madencilik faaliyetlerinin daha fazla sorumluluk alarak ve sürdürülebilirlik 

konusuna daha fazla dikkat ederek nasıl yürütülebileceği konusundaki küresel anlayışta önemli 

gelişmeler yaşandığı görülmüştür. 

Çevre, sağlık, emniyet ve güvenlik konularına yönelik olarak gerçekleştirilen iyi uygulamalarda 

önemli ilerlemeler sağlanmış ve gelişmeye devam etmektedir. İyi yönetim, istikrarlı ve yapıcı kurumsal 

ilişkiler ve iyi ekonomi yönetimi de, sorumlu madencilik şirketleri tarafından irdelenmesi gereken 

önemli konular olarak kabul edilmiştir. Özellikle de Maden Çıkarma Endüstrileri Şeffaflık İnisiyatifi 

(MÇESI) (Mining and the Extractive Industries Transparency Initiative), maden çıkarma endüstrileri 

ve madencilik alanındaki şeffaflık ve raporlamaya ilişkin küresel standart haline gelmiştir. 

Günümüzde küresel bazda oluşturulan Madencilik Stratejileri’nde, sektördeki bu gelişmeler 

ışığında, çevre, sağlık, güvenlik, toplum ve cinsiyet eşitliği konularına yaklaşımlar ön planda 

tutulmaktadır.  
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Küresel ekonomide madencilik alanında oyuncu konumundaki ülkelere ait Madencilik 

Stratejisi'nin önemli yapı taşları şunlardır:  

i. Madencilik şirketlerinin işletme verimliliğini arttırmasına ve daha rekabetçi olmasına 

yardımcı olunmasıyla madencilik sektöründeki rekabet gücünün desteklenmesi;  

ii. Daha fazla şeffaflığın ve gerektiğinde düzenleyici reformun teşvik edilmesiyle madencilik 

sektöründeki iyi yönetimin desteklenmesi;  

iii. Çevre dostu madencilik yöntemlerinin ve kaynak verimliliğinin teşvik edilmesiyle madencilik 

sektöründeki sürdürülebilirliğin desteklenmesi;  

iv. Yerel hizmet sektörünün desteklenmesi, kadınlar ve gençler ile katılıma dair diğer hedef 

grupların iş gücüne katılımının kolaylaştırılması ve yerel ekonomilerdeki çarpan etkisinin en 

üst seviyeye getirilmesiyle madencilik faaliyetlerindeki katılımın teşvik edilmesi. 

3.5.1.2. Ulusal Ölçekte 

Ülkemiz maden çeşitliliği ve rezervleri bakımından bugüne kadar bilinen madencilik 

kaynaklarının aksine yeni parlayan madencilik ürünleri bakımından da şanslı bir ülke konumundadır. 

Yeni kaynakların keşfi ve işletilebilir maden rezervleri bakımından Türkiye’nin yanı sıra Afganistan, 

Moğolistan, Finlandiya gibi ülkeler de son yıllarda maden aramaları yönünden küresel ekonominin 

gözünü diktiği alanların başında gelmektedirler. Küresel madencilik ekonomisinde şirketlerin 

birleşmesi, uluslararası yapılanması ve ürün çeşitliliğine yönelik entegre madencilik tesislerinin 

kurulması yeni dönemde daha da önem kazanan unsurlar olarak karşımızda durmaktadır.   

Evrensel koşullar aslında sistemi bu konuda zorlamakta ve yönlendirmektedir. Jeolojik olaylar 

maden havzalarının bir bütün halinde aranması ile işletmeye açılması yanında bu madenlerin entegre 

sanayi tesislerinde değerlendirilmesi gereğini de ortaya çıkarmaktadır. Örneğin bir linyit madeni ile 

birlikte çıkarılan plastik kilin yakın çevredeki bir seramik fabrikasında değerlendirilmesi linyitin 

madenciliğini daha da ekonomik hale getirebilmektedir. Bazı kaolin yataklarında yıkama ile ayrılan 

kuvars kumunun değerlendirilmesi bir başka örnektir. Yan ürünleri değerlendiren tesislerin bulunması 

da birçok hallerde ekonomik olarak işletilebilir görülmeyen cevherlerin işletilmesini mümkün 

kılmaktadır. Entegre tesislerin maden havzaları yakınında bulunması, ulaşım masraflarını azaltmakta, 

tahkimat, havalandırma ve su yönetimine ilişkin çalışmaların daha rasyonel bir düzeyde ele alınmasını 

sağlamaktadır. Diğer yandan entegre sanayi tesislerinin kurulu olması, rezervi azalan maden 

yataklarının yerine yeni kaynakların aranmasını zorlamakta ve maden havzalarının daha detaylı 

etütlerle genişletilmesine olanak yaratmaktadır. Ancak bu tesisler sayesinde, bulunmayan bazı 

hammaddelerin de başka maddelerle ikamesi mümkün olabilmektedir.  

Küresel düzeyde son yıllarda gündeme gelen Uzay Madenciliği de ülkemiz açısından çalışılması 

gereken diğer önemli konular arasındadır. Değişik kaynaklardan alınan bilgilere göre güneş 

sistemimizde yaklaşık 60 milyon asteroit olduğu tahmin edilmektedir. Henüz yapılan çalışmalar tahmin 

edilen asteroitlerden %1’inden daha azının keşfedildiğini göstermektedir. Bu çalışmalar ile yaklaşık 

600 bin kadarının keşfedildiği söylenmektedir. Bu asteroitlerin 15 bin tanesi dünyaya çok yakın geçen 

yörüngelere sahip konumdadır. Asteroitlere gidip gelebilmek için gereken enerjinin, aya gidip 

gelebilmek için gereken enerjiden daha düşük olması kaynak geliştirmek için ilgi çekici hale gelmesine 

neden olmaktadır. Bu konuda çalışan küresel firmalar özellikle platin grubu metaller, osmiyum, radyum 

gibi elementleri içeren kaynaklar üzerinde yoğunlaşmış durumdadırlar. Bu metaller teknolojik 

üretimlerde çok önemli bir yer tutmakta olup, özellikle ilaç sektöründe, radyolojide, tıp enerjisi 

sektöründe kullanılan elementleri içerdiğinden büyük öneme sahiptirler. İlerde bu alandaki çalışmaların 
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özellikle demir, nikel ve kobaltın bir arada bulunduğu ve “uzay sınıfı paslanmaz çelik” olarak 

adlandırılan kaynak asteroitler üzerinde olacağı beklenmektedir. Ayrıca nitrojen, karbon, oksijen, 

hidrojen gibi önemli elementler de uzay madenciliğinin konuları arasındadır. Uzay araçları için yakıt 

üretilebilmesi de diğer çalışılan konuların başında gelmektedir. Suyu oluşturan hidrojen ve oksijen 

elementlerinin zararlı radyasyondan korunma, uzay yakıtına, roket yakıtına dönüştürülebilmede 

kullanılabilirliği çalışılmaktadır. NASA’nın yaptığı çalışmalarda özellikle asteroitlerden maden 

kazısına yönelik uzay kazı ekskavatörlerinin geliştirilmeye çalışıldığı da bilinmektedir.  

Türkiye’nin bir yandan madencilik sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmaları hızlandırması 

bir yandan da küresel sermayeler ile yerli sermayelerin ortaklığının kurulmasına olanak sağlayacak 

yasal ve idari düzenlemelere de gidilerek kaynak milliyetçiliğini de göz ardı etmeden kurumsal yapıda 

bir sektör oluşturması gerekmektedir. Diğer yandan, uzay madenciliği de dahil olmak üzere inovasyona 

dayalı ve yaratıcı maden ürünlerinin teşvik edilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin arttırılması yoluyla 

sinerji oluşturulması bir diğer stratejik hedef olmalıdır. Bu konuda yapılması gerekenler aşağıda özetle 

sıralanmıştır. Buna göre; 

Devletin öncelikli olarak: 

 Sektörde madencilik yatırımlarını (arama, üretim, cevher hazırlama ve zenginleştirme,

teknoloji geliştirme, ürün çeşitliliği v.b.) teşvik edici uygulamalar yapması,

 Kanun ve uygulamaların açık, yapıcı, teşvik edici, basit ve uygulanabilir, küresel anlamda

uygun ve sektörün fikirlerini alarak oluşmasını sağlaması,

 Madenciliğin en uygun bir şekilde yapılmasını sağlayacak her türlü alt yapıyı (siyasal,

ekonomik ve finansal) oluşturması,

 Madenlere ve yürürlükte olan projelere karşı çevresel açıdan ölçülebilir sayısal performans

göstergelerine dayalı denetleme ve kontrol sistemlerinin kurularak iş güvenliği ve çevresel

konularda proaktif önlemler alması,

gerekmektedir. 

Türkiye’de faaliyet gösteren madencilik firmalarının sürdürülebilir madencilik ilkeleri 

çerçevesinde politikalarını tesis etmeleri ve buna yönelik aşağıdaki uygulamaları yapmaları 

gerekmektedir: 

 Şirket varlıklarını en iyi ve doğru şekilde kullanacak idari yapıyı bünyesinde oluşturmak,

 Madeni en verimli şekilde işletmek ve rezerv kayıplarını minimize ederek optimum

şartlarda kazanım yapmak,

 Bulunduğu bölgedeki yerel halkla barışık olmanın şartlarını oluşturarak onların güvenlerini

kazanmak ve ekonomik kazanımı sosyal çevreye en uygun şekilde dağıtmak,

 Maden sahası içerisinde iş sağlığı koşullarını oluşturmak ve çalışan herkesin emniyet ve

sağlığını korumak,

 Rezerv geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarına önem vererek hem şirket değerini arttırmak hem

de gelecek nesillere kaynaklar bırakmak,

 Eğer maden/metal fiyatları yükseliş gösterirse düşük tenörlü sahaları işletmeye almak,

 Yeni teknolojileri izleyerek sürekli iyileştirme politikası ile teknolojik ve verimli üretim

nimetlerinden faydalanmak, uygulamak ve geliştirmek,
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 Yeni teknolojiler kullanarak ve geliştirerek kazanım verimini daha da artırarak düşük tenörlü 

sahaların işletilebilmesini mümkün kılmak, 

 Ekonomik ve teknolojik yöntemlerle eski maden atıklarının tekrar kullanılmasına yönelik Ar-

Ge çalışmaları yapmak. 

3.5.2. Mevcut Durum Analizi ve Önceki Plan Dönemlerinin Analizleri 

3.5.2.1. Çevresel Açıdan Sürdürülebilir Madencilik  

3.5.2.1.1. Dünya’da Genel Durum 

Özellikle 20. yüzyılda yaşanan teknolojik gelişmeler ile bunun sonucunda yaşanan hızlı 

sanayileşme ve sanayi atıklarının çevre üzerindeki olumsuz etkileri insan ve çevre sağlığını tehdit edici 

boyutlara ulaşmıştır. Bu tehlike küresel ısınma, kuraklık, iklim değişikliği, içme suyu kaynaklarının 

azalması şeklinde göz ardı edilemeyecek bir durum almıştır. Çevre sorunlarındaki artış aynı zamanda 

çevre ile ilgili önlem alınması gerekliliğini de ortaya çıkarmış, çevresel değerlerin hukuki güvence 

altına alınması amacıyla çevreye ilişkin hükümler Anayasa, Kanun ve Yönetmeliklerde yer almaya 

başlamıştır. Ayrıca küresel bir boyut kazanan çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ve 

iyileştirilmesi artık her ülkeyi ilgilendirdiğinden doğal kaynaklarla ilgili koruma ve kullanım esaslarının 

belirlenmesine yönelik uluslararası antlaşmalar yapılması gerekmiştir. 

Çevre kavramının gelişmesinde, 1972 yılında, Stockholm’da toplanan BM Çevre ve İnsan 

Konferansı çevre sorunlarına yönelik politika arayışlarında bir milat olmuştur. Konferans bildirisinde 

yer alan “İnsan, onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede, özgürlük, eşitlik ve 

yeterli yaşam koşulları temel hakkına sahiptir” ilkesi çevre hakkını ilk kez tanımlamıştır. Bu tarihten 

sonraki çalışmalar çevrenin tek başına ele alınmasıyla sorunun çözülmeyeceğini göstermiştir.  

“Sürdürülebilir Kalkınma” kavramı ilk kez, 1987 yılında BM Dünya Çevre ve Kalkınma 

Komisyonu’nca hazırlanan Brundtland Raporu’nda "Bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların 

gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma" olarak tanımlanmış ve 

bu tarihten itibaren yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Kalkınmanın sürdürülebilir olması için 

üretim faaliyetleri, çevrenin korunması, sosyal sorunların giderilmesi ve etkin yönetim sistemi 

bütünleştirilmelidir. Buna göre, Sürdürülebilir Kalkınma’nın bir bütün oluşturan ve biri diğerinin önüne 

geçmeyen dört temel ilkesi vardır: Ekonomik kalkınma, Sosyal sorumluluk, Çevre koruma ve Şeffaf 

yönetim. 

Madencilikte önde olan gelişmiş ülkeler, sürdürülebilir kalkınma kavramına hızla uyum 

sağlamışlardır. Bir şirketin, karar ve eylemlerinin toplum ve çevre üzerindeki etkilerinin sorumluluğunu 

taşıması anlamına gelen Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramı 90’lı yılların başlarında ön plana 

çıkmış ve yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. KSS, olaya madenciler açısından tek taraflı olarak 

yaklaştığından yetersiz kalmış ve 90’ların sonlarında, madenci firmanın kurumsal hakları ile 

madencilikten etkilenen birey ve grupların hakları arasında bir denge kurulmasını öngören Sorumlu 

Madencilik kavramı gündeme gelmiştir. Kimyasal sızıntılar ve atık barajlarının yıkılması olaylarına 

bağlı olarak madenciler ile yerel toplum arasındaki çatışmaların artması sonucunda 1997’de, Dünya 

Bankası’nın düzenlediği “Madencilik: Gelecek 25 Yıl” konferansında, İşletme İçin Sosyal Lisans 

alınması önerilmiştir. Birkaç yıl sonra Sosyal Onay’ın tanımı “Bir maden arama veya işletme projesine 

ait etkinliklerin yürütülmesi için toplumun geniş anlamda kabulüne, onayına sahip olunduğunda İşletme 

İçin Sosyal Lisans mevcuttur” biçiminde yapılmıştır. 
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Çevresel ve sosyal tepkiler nedeniyle madencilik projelerinin giderek daha çok tehdit altına 

girmeleri nedeniyle uluslararası 10 büyük bankanın girişimiyle, Haziran 2003’te, finansal risk 

yönetiminde kılavuz olması amacıyla Ekvator İlkeleri (Equator Principles) uygulamaya sokulmuştur. 

Bu ilkeler, madencilik ve metal işleme projelerinin finansmanında ileride sorun olabilecek çevresel ve 

sosyal konulardaki riskleri yönetmek üzere Ekvator İlkeleri Finansman Kuruluşları denilen bir grup 

tarafından düzenlenmektedir. Günümüzde bu grubu 37 ülkeden 91 katılımcı oluşturmakta ve 2013 

yılında üçüncü revizyonu yapılan Ekvator İlkeleri uluslararası proje finansman borçlarının %70’ine 

uyarlanmaktadır. 

Avrupa Birliği’nde Çevre Müktesebatı 

AB’nin genişlemesine bağlı olarak çevre kirliliğiyle birlikte ekolojik sistemin de zarar 

görmesiyle 1970’li yıllarda Topluluk çevre sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştır. 1987 yılındaki Avrupa 

Topluluğu’nun kurumsal yapısında değişiklik yapan Tek Avrupa Senedi birliğin çevre hukukunda 

dönüm noktasıdır. Senet ile, çevre konusu resmi metinler içine girmiş ve ilk kez bağımsız bir politika 

alanı olarak ortak amaçlardan biri haline gelmiştir. Ekonomik ve sosyal gelişmeyle uyum içinde olması 

gereken AB çevre politikasında “kirleten öder” ilkesi temel mali kaynak olarak görülmektedir. Ekolojik 

dengenin veya doğal kaynakların zarar görmesine neden olabilecek her türlü eylemden sakınılmaktadır. 

Bu politika, su ve hava kirliliği, atık ve kimyasalların yönetimi, biyoteknoloji, doğa koruma, endüstriyel 

kirlilik ve risk yönetimi, gürültü ve radyasyondan korunma gibi konuları içeren 300’ün üzerinde hukuki 

düzenlemeyi (Direktif) kapsamaktadır. Üye ülkeler, Direktifler ile belirlenen çerçeve çevre 

politikasının ilkelerini kendilerine uyarlayarak yürürlüğe koymaktadır. 

3.5.2.1.2.Türkiye’de Genel Durum 

Ülkemizde çevre bilinci ve hakkının gelişmesi, dünyadaki örneklerinden oldukça sonra olmuştur. 

Çevre hakkı ilk kez 1982 tarihli Anayasa’da yer almıştır. Anayasa’nın 56. Maddesi’nde “Herkes sağlıklı 

ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre 

kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir” biçiminde ifadesini bulmuştur. Hemen ardından 

çevre konusundaki ilk resmî belge olarak 9 Ağustos 1983 tarihinde 2872 sayılı Çevre Kanunu 

yayımlanmıştır. Bu yasanın uygulaması olan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği’nin 

yürürlüğe girmesi ise ancak 10 yıl sonra, 7 Şubat 1993 tarihinde olmuştur. Yasayı dayanak alan birçok 

yönetmelik, genelge ve tebliğ halen yayınlanmaya devam etmektedir.  

1993 öncesi yapılan madencilik faaliyetleri ile günümüz ÇED sürecine tabi madencilik 

faaliyetlerinin arasındaki ciddi farklar bugün göz önündedir. Ülkemizde aramacılıktan işletmeciliğe 

kadar olan madencilik çalışmaları sırasında işletmecinin bilinçsizce oluşturduğu çevre kirliliği, sorun 

oluşturmakta ve kamuoyu baskısına yol açmaktadır. Kamuoyu tarafından kötü örnekler esas alınarak 

bütün çalışmaların aynı olacağı zannıyla madenciliğe karşı olumsuz bir tutum sergilenmekte bu durum 

ise madencilik açısından bir darboğaz oluşturmaktadır. Maalesef son yıllarda, kamuoyunda 

madenciliğin desteklenmesinden çok yasaklanması gerektiği yönünde bir algı oluşturulmaya 

çalışılmaktadır. Madencilik daha çok iş kazalarına, büyük boyutlu çevre kirliliğine yol açan, felaketlere 

sebep olan bir faaliyet gibi, hiçbir bilimsel temeli olmayan ve gerçeklerle örtüşmeyen suçlamalarla 

kamuoyunun gündemine taşınmaktadır. Diğer taraftan, bilinçli veya bilinçsiz yapılan yanlış ve yanıltıcı 

kampanyalarla madencilik topluma çevreyi tahrip eden zararlı bir faaliyet gibi gösterilmekte, 

madenciliğin modern hayat açısından sahip olduğu vazgeçilmez önem göz ardı edilmektedir. Bu durum 

dikkate alındığında, sektörün sorunlarının çözülebilmesi için öncelikle madenciliğin kamuoyuna doğru 

olarak anlatılması, kamuoyunda sağlıklı bir madencilik bilincinin oluşturulması ve toplumsal desteğin 

kazanılması gerekmektedir.  
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Sanayimizin ihtiyacı olan enerji, hammadde ve yarı mamulleri her geçen yıl artan ölçülerde ithal 

ederek karşılamak yerine kendi kaynaklarımızdan sağlayabilmemiz için toplumun madenciliğe olan 

desteğini artıracak yönde, madenciliğin iyi anlatılması gerekmektedir. Özellikle bu aşamada kamu ve 

işletmecilere büyük görevler düşmektedir. Özellikle ÇED süreci ile ilgili kamu spotları ve TV 

reklamlarına önem verilmelidir. İşletmeciler tarafından da arama safhasından başlamak üzere çevre 

mevzuatına uyularak çevreye ve doğaya azami özenin gösterilmesi, sürdürülebilir bir madencilik 

anlayışının yerleştirilmesi ve çevreye dost madencilik teknolojilerinin takip edilip geliştirilmesi 

gerekmektedir. Madencilere çevre bilinci öğretilmeli ve uygulamaları sağlanmalıdır. MİGEM, bu 

konuda bilgisi ve donanımı olmadığını belirterek başvuran, özellikle KOBİ statüsündeki küçük 

madencilere teknik yardım sağlamalıdır. Öte yandan, çevre bilinci olmayanların hakim olduğu bir 

yatırım ortamında, bir yatırım projesiyle ülkede çevreye duyarlı bir üretim yapılması beklenemez. 

Kabul etmek gerekir ki, söz konusu yanlış algının oluşmasında, ÇED Kararını sadece alınması gereken 

bir belgeden ibaret gören zihniyetin de önemli bir payı bulunmaktadır. Çevre ve insan sağlığı ile ilgili 

gereklilikler yerine getirmeden madencilik yapılmasına müsaade edilmemelidir. 

Geçmiş dönemlerde hiçbir önlem alınmadan terk edilen sahipsiz maden ocakları çevre kirliliği 

yaratmaktadır. Bu tür madenler ve atıkların bir ekonomik potansiyele sahip olmaları durumunda 

bunların ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatılması da teşvik edilmelidir. Ülkemizdeki terk 

edilmiş madenler ve bunların cüruf ile pasaları konusunda bir çalışma başlatılması son derece yararlı 

olacaktır.  

Madencilik faaliyeti sırasında bozulan arazinin eski durumuna getirilmesi çalışmaları 

(rekreasyon) önemlidir. Madenciler çevreyi ilk durumlarına yakın olarak devretmek zorundadır.  

Çevre duyarlılığı ön planda olmalı ve sektör faaliyetlerinin toplum sağlığı ve çevre üzerindeki 

olumsuz etkileri önlenmelidir. Topluma çevre konusunda güven ortamı oluşturulmalıdır. Gelişmiş 

ülkelerde, sosyal sorumluluk projeleri madenciliğin çevre kaynaklı sorunları aşabilmesinin önemli bir 

aracı olarak kabul edilmektedir. Bu projeler sayesinde madencilik yöre halkıyla bütünleşebilmekte ve 

anlaşmazlıklar giderilebilmektedir. Sektörde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) 

madencileri bilinçlendirmesi ve madencilerin de kamuoyuna sosyal sorumluluk ilkelerini açıklaması, 

toplumdaki önyargıları ortadan kaldırabilecektir. Bu konuda öncelikle STK’ların madencilikle ilgili 

doğru bilinçlenmesi önem arz etmektedir. Tüm bu hususlara dikkat edilerek ciddi çalışmalar yapılması 

madenciliğin darboğazı olan çevre konusundaki kamuoyu baskısını ortadan kaldıracaktır. 

3.5.3. Entegre Yönetim Sistemleri 

3.5.3.1. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ve İstihdam Kapsamında Ulusal ve Uluslararası 

Politikalar 

Madencilik, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden birisidir. Maden ürünleri; 

sanayi, enerji, tarım ve inşaat sektörlerinin temel girdilerini oluşturmaktadır. Yerüstünde bulunan 

maden yataklarının hızla tükeniyor olması, yeraltında bulunan zenginliklerin ortaya çıkarılmasını daha 

da zorunlu kılmıştır.  

Herhangi bir sektör, her şeyden önce dayandığı kaynakların zenginliği oranında gelişebilir. Bu 

bakımdan uzun vadeli madencilik gelişme planları için hedef ve stratejiler belirlenirken ülkenin maden 

potansiyeli göz önünde bulundurulması gereken en önemli husustur. 

Mineral ve hammadde kaynakları, insan ve toplum yaşamının önemli bir parçasıdır. Yaşamı 

fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin hemen hemen tamamı mineral hammadde kaynaklarından 
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sağlanmaktadır. Bir gerçek daha var ki, o da, bu mineral hammadde kaynaklarının madencilik 

faaliyetleri ile toplumların kullanımına sunulduğudur. Yani, inşaat, kimya, otomotiv gibi birçok temel 

sektörün işlevselliği madencilik sektörünün sağlayacağı mineral hammadde kaynaklarına dayalıdır. 

Dolayısıyla, ekonomiye işlevsellik kazandırması bakımından mineral hammadde kaynaklarına erişim 

ülkeler için ne kadar hayati ise bu kaynakları ekonomiye kazandıran ve bununla birlikte toplumun 

refahına katkı sağlayan Madencilik Sektörü de o kadar hayatidir. 

Ortada bir başka gerçek var ki, o da; madenlerin ancak bulundukları coğrafik yerlerde 

çıkartılabileceğidir. O yerin jeolojisine özgü cevherleşmeler madencilik faaliyetlerinin yerini belirler. 

Dolayısıyla, diğer sektörlerden farklı olarak, madencilik sektörünün faaliyet alanı yer seçimi şansı 

yoktur. Maden nerede bulunuyorsa orada işletilmek zorundadır. 

Madencilik sektörünün kendine has başka özellikleri de vardır. Özellikle, her aşaması riskli, 

yatırımın geri dönüş süreci uzun olan madencilik; geniş istihdam olanakları sağlayan bir sektördür. 

Madenciliğin, genellikle kırsal kesimlerde yapılması da göçü önleyici etki oluşturmaktadır. 

Çalışma hayatının en tehlikeli sektörlerinden birisi olan madencilik sektörü genellikle emek 

yoğun bir sektördür. 2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistik rakamları dikkate alındığında 

petrol ve doğalgaz çıkarılması işleri hariç NACE sistemi (5-9) altılı kod sınıflarında ülkemizde yer alan 

toplam maden işyeri sayısı 6.777, sektörde çalışan toplam çalışan sayısı ise 129.657’dir (Şekil 55). 

2002 yılı SGK verileri ile günümüz verileri kıyaslandığında ülkemizde madencilik sektöründe 

çalışan kişi ve işyeri sayılarında gözle görünür bir değişim olduğu fark edilmektedir. 2002 yılında 

madencilik sektöründe faaliyet gösteren işyeri toplam sayısı 3.206 iken sektörde çalışan toplam sayı ise 

81.968 olarak karşımıza çıkmaktadır. 2016 yılı rakamlarına bakıldığında ise işyeri sayısında %111 

oranında bir artış olmasına rağmen çalışan sayısında %58 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 

Şekil 55: Maden Sektöründe İşyeri ve Çalışan Sayısı Dağılımı (2002-2016) 

İşyeri-çalışan sayısı oranlarına bakıldığında, emek yoğun bir sektör olan madenciliğin son 15 

yılda mekanizasyon üzerine yoğunlaştığı sonucu da işyeri ile çalışan sayıları arasındaki değişim 

farkından tahmin edilebilmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu, 2016 verileri dikkate alındığında, Madencilik sektörüne ilişkin 

istatistikleri Tablo 76 ve 77’de gösterilmiştir. 
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Tablo 76: Madencilik Sektörüne Ait İstatistikler 

 

 

 

 

  

1 2-3 4-6 7-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-249 250-499 500-749 750-999 1000+

05 Kömür ve Linyit Çıkartılması        114 108 73 39 63 43 50 57 35 15 7 5 5 614

07 Metal Cevheri Madenciliği           182 193 117 59 98 72 58 58 24 15 4 1 0 881

08 Diğer Madencilik Ve Taş Ocak.  875 851 789 512 940 374 244 112 53 6 3 0 1 4.760

09 Madenciliği Destekleyici Hizmet     120 112 87 44 65 35 34 13 9 2 1 0 0 522

1.291 1.264 1.066 654 1.166 524 386 240 121 38 15 6 6 6.777 

19,0 18,7 15,7 9,7 17,2 7,7 5,7 3,5 1,8 0,6 0,2 0,1 0,1 100,0 

TOPLAM
  İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ 

(İşyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı) 

TOPLAM

GENEL TOPLAM İÇERİSİNDEKİ ORANI (%)

FAALİYET

KODU

FAALİYET GRUPLARI

(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)

İŞYERİ SAYISI

1 2-3 4-6 7-9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-249 250-499 500-749 750-999 1000+

05 Kömür ve Linyit Çıkartılması        114 256 357 316 877 1.060 1.899 3.967 5.431 5.354 4.229 4.314 9.408 37.582

07 Metal Cevheri Madenciliği           182 459 563 461 1.334 1.710 2.179 4.065 3.481 5.240 2.506 811 0 22.991

08 Diğer Madencilik Ve Taş Ocak.  875 2.057 3.858 4.065 12.741 8.848 9.012 7.419 7.874 1.952 1.676 0 1.112 61.489

09 Madenciliği Destekleyici Hizmet     120 273 405 346 920 822 1.307 799 1.160 725 718 0 0 7.595

1.291 3.045 5.183 5.188 15.872 12.440 14.397 16.250 17.946 13.271 9.129 5.125 10.520 129.657 

1,0 2,3 4,0 4,0 12,2 9,6 11,1 12,5 13,8 10,2 7,0 4,0 8,1 100,0 

TOPLAM

FAALİYET

KODU

FAALİYET GRUPLARI

(NACE Rev.2 sınıflamasına göre)

ZORUNLU SİGORTALI SAYISI

TOPLAM
  İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ 

(İşyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı) 

GENEL TOPLAM İÇERİSİNDEKİ ORANI (%)

50 'den az 

sigortalı sayısı olan işyerlerindeki iş 

kazası sonucu ölüm

Toplam iş kazası 

sonucu ölüm 

 içerisinde %

50 'den fazla

sigortalı sayısı olan işyerlerindeki iş 

kazası sonucu ölüm

Toplam iş kazası sonucu   ölüm 

içerisinde %

toplam

 işyerlerindeki iş kazası sonucu ölüm

855 60,85 550 39,15 1.405

Tablo 3.41

50 'den az 

sigortalı sayısı olan işyerlerindeki iş 

kazası sonucu yaralı

Toplam iş kazası 

sonucu yaralı

 içerisinde %

50 'den fazla

sigortalı sayısı olan işyerlerindeki iş 

kazası sonucu yaralı 

Toplam iş kazası sonucu   yaralı 

içerisinde %

toplam

 işyerlerindeki iş kazası sonucu yaralı

86.463 30,37 198.200 69,63 284.663

İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMLERİN İŞYERLERİNE GÖRE DAĞILIMI

İŞ KAZASI SONUCU YARALANMALARIN  İŞYERLERİNE GÖRE DAĞILIMI



192 

Tablo 77: Sektördeki İşçi Sayıları ve Ölümlü İş Kazalarının Sektörlere ve Yıllara Göre Dağılımı 

İş kazası sonrası ölüm sayısı bakımından sektörler incelendiğinde maden sektörünün inşaat ve 

nakliyat sektöründen sonra 3 üncü sırada yer aldığı görülmektedir. 

TÜRKİYE 

KÖMÜR

MADENCİLİĞİ

TÜRKİYE TÜM

MADENCİLİK

TÜRKİYE TÜM

İŞKOLLARI

TÜRKİYE 

KÖMÜR/TÜM MAD.)

TÜRKİYE (TÜM MAD./TÜM 

İŞKOL.)

(KİŞİ) (KİŞİ) (KİŞİ) (%) (%)

2007 43.384 106.004 8.505.390 40,93 1,25

2008 49.487 121.222 8.802.989 40,82 1,38

2009 51.975 113.936 9.030.202 45,62 1,26

2010 50.143 122.059 10.030.810 41,08 1,22

2011 51.662 131.051 11.547.134 39,42 1,13

2012 50.949 132.128 11.939.620 38,56 1,11

2013 48.706 133.656 12.484.113 36,44 1,07

2014 41.058 128.962 13.240.122 31,84 0,97

2015 40.508 128.741 13.999.398 31,46 0,92

2016 37.582 129.657 13.775.188 28,99 0,94

*sgk.gov.tr Not: Faaliyet alanları olarak 05-07-08-09 Nace Kodlu faaliyetler alınmıştır.

YILLAR

SİGORTALI İŞÇİ SAYISI
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3.5.4. Ülkemizde Madenciliğin Sürdürülebilirliğine İlişkin Gelişmeler  

3.5.4.1. Son Yıllarda Gerçekleştirilen Yasal Düzenlemeler 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun kapsamında 19.9.2013 tarihli ve 28770 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” nde 

işverenlerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yerine getirmesi gerekli olan hükümler ifade 

edilmektedir. İlgili yasal mevzuatta son dönemdeki düzenlemeler yapılmış bu düzenlemelerle ilgili 

detay bilgiler bölüm 3.1.2.9.8’de verilmiştir.  

3.5.4.1.1. Madenlerde İş Güvenliği Konusu 

Madencilik, doğası gereği içerdiği riskler nedeniyle özellik arz eden, bilgi, deneyim, uzmanlık 

ve sürekli denetim gerektiren en ağır ve tehlikeli sektörlerin başında gelmektedir. İş kazaları ve meslek 

hastalıkları açısından en riskli sektörler arasındadır. 

Ülkemizdeki maden işletmelerinin; madencilik için gerekli bilgi, uzmanlık, nitelikli işgücü ve 

sermaye yapısından yoksun olması, çalışan teknik eleman ve işçilerin sıklıkla değişmesi, çalışanların 

ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi düzeylerinin yetersizliği ve teknolojik 

gelişmelerin takip edilememesi iş sağlığı ve güvenliği sorunlarını oluşturmaktadır.  

Çalışma hayatı, istihdamdan, çalışma şartlarına, sosyal güvenlikten, mesleki eğitimine, iş sağlığı 

ve güvenliğinden, çalışan haklarının korunmasına kadar çok geniş bir alanı ve toplumun büyük bir 

kesimini kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusu ise sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil, 

toplumun genelini doğrudan ilgilendiren bir önceliktir. 

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çıkan kanun ve yönetmeliklerde temel düşünce, olayın ortaya 

çıkmasından önce varsayımlara, öngörülere, değerlendirmelere ve analizlere dayalı olarak gerekli 

önlemlerin alınmasıdır. Bugüne kadar uygulamada geçerli olan kuralcı yaklaşımdan ziyade iyileştirici 

ve geliştirici bir yaklaşımın benimsenmesi; mevzuatın uyulması gereken bir zorunluluk olarak 

algılanması yerine, sağlık ve güvenliğimizi destekleyici bir araç olarak görülmesi durumunda iş sağlığı 

ve güvenliği alanında gelişme sağlanabilecektir. İşyerindeki her operasyon noktasındaki çalışanın bir iş 

sağlığı ve güvenliği elemanı yetkinliğinde olması, bu anlamda bir güvenlik kültürü oluşturulması en 

büyük hedeftir.  

İşyerlerindeki çalışma şartlarının çalışanlar üzerindeki sağlık ve güvenlikle ilgili olumsuz 

etkilerini en aza indirecek şekilde işyerinin tasarımı, iş ekipmanları, çalışma şekli ve üretim metotlarının 

seçimi gibi hususlara özen gösterilerek işin çalışanlara uyumlu hale getirilmesi, teknik gelişmelere 

uyum sağlanması, tehlikeli olanların, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirilmesi, 

teknolojinin, iş organizasyonunun, çalışma şartlarının, sosyal ilişkilerin ve çalışma ortamı ile ilgili diğer 

faktörlerin etkilerini kapsayan genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, toplu korunma önlemlerine, 

kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi, çalışanlara uygun talimatların verilmesi gibi genel 

prensipleri esas alan yeni yasal düzenlemenin işyerlerimizde uygulamaya konulması çalışanlar ve 

sektörümüz açısından son derece faydalı olacaktır. 

Madencilik işyerlerinde her kademe yöneticinin, iş sağlığı ve güvenliği anlamında gerekli iradeyi 

ortaya koyması, her kademede çalışana bu iradenin bu kararlılığın hissettirilmesi gerekmektedir. Statik, 

durağan bir mekanizmadan, hareketli, salt iş sağlığı ve güvenliği için sahaya inen, ödüllendiren, belli 

periyotlarla çalışan temsilcileriyle toplantılar yapan felsefeye sahip düşünce sektörümüzü iş sağlığı ve 

güvenliği anlamında çok daha yukarılara taşıyacaktır.  
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Risk yönetimini esas alan ve en üst yöneticiden başlayarak tüm çalışanları kapsayan bir yönetim 

sistemi mantığını madenciliğimize yerleştirmek önemli bir zorunluluktur. 

3.5.4.1.2. Daimi Nezaretçilik 

Daimi nezaretçi, projenin sağlıklı bir şekilde yürütümünden sorumlu işveren vekili 

pozisyonundaki kişidir. Bu kişinin, aynı zamanda çalıştığı işletmeyle ilgili; yani kendi kontrolünde 

yürütülen işle ilgili değerlendirme yapması istenmektedir. Bu tip bir görevlendirme, görevi sırasında 

objektif bir değerlendirme yapıp, özgürce karar alabileceği ve görevini layıkıyla yerine getirebileceği 

bir çalışma zemini oluşturulmalıdır. Tüm mühendisler kendilerinden beklenen iş kalemleri konusunda 

belli aralıklarla eğitilmelidir. 

3.5.4.1.3. Güvenilir Raporlama ve Proje 

Maden arama, rezerv ve madenlere ilişkin diğer bilgilerin güvenilir ve uluslararası standartlara 

uygun olmayışı, maden arama sonuçları, maden kaynak ve rezervleri hakkında yanlış ve/veya yanıltıcı 

raporlar kamunun, yatırımcıların ve finansörlerin zarara uğramasına neden olmaktadır. 

Dünya madencilik sektöründe söz sahibi ülkeler oluşturdukları standartlar ve raporlama 

teknikleri ile gerçek kaynak ve rezerv değerlerini tespit edebilmekte ve maden yatırımlarının 

finansmanını sağlamada, bu alt yapı ve standartlar kullanılmaktadır.   

Bu alanda düzenlemesi yapılan UMREK ve TÜVEK uygulamalarına hız verilmeli; bu konuda 

acil bir standardizasyona geçilmeli ve MİGEM tarafından buna uygun düzenlenmiş raporlar dikkate 

alınmalıdır.  

Madencilik projelerinin hazırlanması, onaylanması ve izlenmesi süreçlerinin; mühendislikte 

yetkinlikler ve sertifikasyonlar penceresinden değerlendirilmesi ve bu konuda kurumsal 

organizasyonlar dahil insan kaynağı altyapısı da oluşturulmalıdır. 

3.5.4.2. Çevre Yönetim Sistemleri 

İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması 

ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı 

verilmektedir. 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlığı tehdit eden çevre sorunları ve kirliliği, 

sanayileşmenin yoğunlaşmasıyla iyice hissedilir hale gelmiştir. Önceleri sadece kirlenme olarak 

algılanan ve uluslararası boyut kazanmadan yerel özellik taşıyan çevre sorunları, gün geçtikçe hızla 

çoğalmış ve yerellikten kurtulup tüm dünyanın sorunu olmuştur. İşte bu noktada insanlığın çevreye 

verdiği zararı azaltmak için çevre standartları, çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar 

uygulamaya alınmıştır. Bu kapsamda çevrenin korunmasına yönelik olarak Çevre Yönetim Sistemi 

adıyla Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) tarafından yayımlanan standart serisine ISO 14000 

serisi denilmektedir. 

Çevre Yönetim Sistemi Standardı'nın hazırlanması, 1992 yılının Haziran ayında Rio'da yapılan 

dünya zirvesinde alınan kararlara ve Rio Sözleşmesi'nde yer alan prensiplere dayanmaktadır. Rio 

zirvesinden yaklaşık bir yıl sonra, 1993 yılında ISO tarafından, uluslararası çevre yönetim standartlarını 

hazırlamak üzere, yaklaşık 50 farklı ülkenin temsilcilerinden oluşan Çevresel Yönetim Teknik Komitesi 

kuruldu. Bu komitenin çalışmaları sonucunda, 1996 yılı eylül ayında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 

standardı yayınlanarak hayata geçirildi. Çevre yönetim sisteminin ISO 14001 güncel versiyonu Nisan 
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2015’de yayımlandı ve 2018 yılı Eylül ayına kadar da şirketler bu yeni duruma geçişlerini tamamlamak 

zorundadırlar. 

ISO 14000 serisi standartları, özünde, doğal kaynak kullanımının azaltılması ile toprağa, suya ve 

havaya verilen zararların en az düzeye indirilmesini amaçlayan ve risk analizleri tabanında kurulan bir 

yönetim modelidir. Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline 

dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış 

koşullara uymayı şart koşmaktadır. 

Çevre Yönetim Sistemi Standardı ve ilgili standartlar serisi, hazırlanışı itibarı ile tüm ülkelerde 

yürürlükte olan çevre yasaları ve uygulamaya yönelik yönetmelikler ile uyumlu bir yapıda olduğundan, 

uygulamalar genel olarak mevzuat şartlarının getirdiği yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik 

gösterir ve uygulamaların bir sistem içinde gerçekleştirilmesi için zemin oluşturur. ISO 14000 standart 

serisi, birçok standart içermektedir. Bu standartlar içerisinde en önemlileri ve bilinenleri:   

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri - Şartlar ve Kullanım Kılavuzu 

 ISO 14004 Çevre Yönetim Sistemleri - Prensipler, Sistemler ve Destekleyici Tekniklere 

Dair Genel Kılavuz 

 ISO 14020 Çevre Etiketleri ve Beyanları - Genel Prensipler 

 ISO 14031 Çevre Yönetimi - Çevre Performans Değerlendirilmesi - Kılavuz 

 ISO 14040 Çevre Yönetimi - Hayat Boyu Değerlendirme - İlkeler ve Çerçeve 

Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar 

geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve 

önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir sistemin 

kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan 

standartlar serisidir. 

ISO 14000 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği 

ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır (UNEP, 2002). 

Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı 

şart koşar. Halen ISO 14000 standardının uygulaması gönüllülük esasına dayanmakla birlikte, yakın bir 

gelecekte gerek toplumun, gerek uluslararası kuruluşların ve gerekse devletlerin zorlaması ile 

standardın zorunlu bir uygulamaya dönüşeceği tahmin edilmektedir. 

Çevre Yönetim Sistemi’nin en önemli ve temel hususu, madencilik şirketinin bir Çevre Politikası 

oluşturması ve topluma, bu politikayı bütün faaliyetlerinde uygulayacağını taahhüt etmesidir. Çevre 

politikası, şirketin, hem fiziksel hem de sosyal çevreye bakış açısını gösterir. Bu politika ve taahhüt, 

şirketin her düzeydeki çalışanı tarafından kavranmalı, kabul edilmeli ve şirketin her faaliyetinde 

uygulanmalıdır. Şirketler, bu konuda başarılı olabilmek için, tüm çalışanlarına sürekli ve düzenli eğitim 

vermek zorundadır. 

Çevre Yönetim Sistemi’nin temel ilkeleri şunlardır: 

Yükümlülük Altına Girme ve Politika: Kuruluş, çevre politikasını belirlemeli ve çevre yönetim 

sistemine bağlılık taahhüdünde bulunmalıdır.  

Planlama: Kuruluş, faaliyet ile ürün ve hizmetlerinin çevre boyutlarını belirlemeli ve bunların 

önemli olanlarını seçmelidir. Taahhütlerini gerçekleştirmek için amaç ve hedefler saptayarak bunlara 

ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetleri programlamalıdır. 

Uygulama ve İşlem: Kuruluş, çevre politikasını gerçekleştirmek ile amaç ve hedeflerine 

ulaşabilmek amacıyla etkin bir uygulamada bulunabilmek için gerekli yetenek ve olanaklarla birlikte 

bir destek mekanizması geliştirmelidir. 
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Kontrol ve Düzeltici Faaliyet: Kuruluş, çevre eylemini ve bu eylemdeki başarı derecesini 

ölçmeli, izleyip değerlendirmelidir. 

Gözden Geçirme ve Geliştirme: Kuruluş, genel çevre eylemini ve bu eylemdeki genel başarı 

derecesini geliştirmek amacıyla çevre yönetim sistemini gözden geçirmeli ve sürekli olarak 

geliştirmelidir. 

3.5.5. Eğitim, Ar-Ge ve Sertifikasyon 

3.5.5.1. Eğitim 

Eğitim alanında dünyada inanılmaz bir yenilenme mevcuttur. Dünyada gelişime ve yeniliğe açık 

birçok üniversite, sektörden gelen talepleri göz ardı etmemiştir ve bir taraftan çalışırken diğer taraftan 

eğitimini sürdürmek isteyenlere yönelik uzaktan öğrenim hizmeti vermektedir. Teknoloji olarak bugün 

gelinen noktada zaten artık birçok ders kalem-kağıtsız takip edilebilmektedir. Birçok üniversite ve 

bölüm, öğrencilerine binlerce kilometre mesafeden internet aracılığıyla ders vermekte ve uzaktan 

öğrenim sağladığı öğrencilerini mezun etmektedir. 

Günümüzün çağdaş eğitim yaklaşımı; öğrencilerin üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı 

sağlayan, 21 inci yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesi esası üzerine kuruludur. Çağın 

gereklilikleri ve teknolojideki gelişmelerle birlikte; düşünen, sorgulayan, araştıran ve buluş yapabilen 

nesillere olan gereksinim gün geçtikçe artmaktadır. Endüstri 4.0 ya da 4. Sanayi Devrimi, birçok çağdaş 

otomasyon sistemini, veri alışverişini ve üretim teknolojilerini içeren kollektif bir terim olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle madencilik süreçlerinde 4. sanayi devrimine ayak uydurabilecek 

eğitim ve Ar-Ge süreçlerinin geliştirilmesi sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. 

Endüstri 4.0 kavramının içerisinde yer alan Nesnelerin İnterneti, Hizmetlerin İnterneti ve Siber-Fiziksel 

Sistemler gibi kavramların ve Akıllı Üretim Süreçlerinin madencilik sektöründe de adaptasyonu 

gelecekteki sürdürülebilir madencilik açısından büyük önem taşımaktadır.  

Aramadan işletmeye, zenginleştirmeden işlemeye madenciliğin tüm safhalarında ortaya çıkan 

sorunlara etkili çözümler üretebilmenin, mesleğinde iyi yetişmiş usta, nezaretçi ve mühendislerle 

mümkün olabileceği kuşkusuzdur. Yeraltı kaynaklarının en iyi şekilde değerlendirilmesi, onları arayıp 

bulan jeoloji ve jeofizik; işleten maden ve petrol; zenginleştiren cevher hazırlama mühendisleri ile aynı 

dallardaki nezaretçi ve ustaların uyum içinde çalışabilmeleri halinde mümkün olabilecektir. Buna ilave 

olarak, madencilik yerinde faaliyeti zorunlu kıldığından, yöre halkının bilgilendirilmesi de madenciliğe 

karşı olumsuz tavrın oluşmasının önlenmesi bakımından önemli düzeyde yarar sağlayacaktır. Bu 

kapsamda, yöre halkına madencilik faaliyetine başlanmadan yapılacak faaliyetlerin anlatılması, faaliyet 

sonrası yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının açıklanması birçok sorunun ortaya çıkmasını 

önleyebilecektir. Ayrıca, madencilik konusunda toplu bir bilinçlenme temin etmeye yönelik olarak, 

özellikle ilköğretim düzeyinde madencilik konusunda bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına 

gereksinim duyulmaktadır.  

Dünyada son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler, günümüz devletlerinin var olmak için 

teknolojik gelişmeleri takip etmek, uyarlamak ve uygulamak zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 

Ülkemiz de bu gelişmelerden gençler etkilenmekte ve kendilerine meslek olarak teknoloji ağırlıklı 

meslekleri ilk sıralarda tercih etmektedirler. Bu durumda, konvansiyonel meslek grupları arasında yer 

alan yerbilimleri ile ilgili meslek alanları gençlere cazip gelmemektedir. Ayrıca, ülkemizde madenciliğe 

dayalı sanayilerdeki istikrarsızlık, işsizlik, yatırımların azlığı, kamunun madencilik sektöründen 

çekilmesi, istihdam sıkıntısı, çalışma koşullarının ağırlığı, arazi şartlarının zorluğu, maden ve iş kazaları 

ile çevrecilerin baskısı meslek seçimi yapan genç insanları madencilikle ilgili (maden, jeoloji, jeofizik, 

metalürji) mühendisliklerden giderek uzaklaştırmaktadır. 
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Gelinen bu noktada, madencilikle ilgili mühendislik mesleğindeki sorunların çözümü için; 

merkezi planlamalar yapılmalı, toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı ve yaşam boyu eğitimi, 

ülkenin bilim ve teknoloji yeterliliğinin güçlendirilmesini temel alan eğitim politikaları üniversitelerde 

yaşama geçirilmelidir. Bu çerçevede ülkenin gereksinim duyduğu kadar ve kalitede madencilikle ilgili 

mühendisler yetiştirilmelidir. Mevcut bölümlerin eğitim niteliğini yükseltecek çalışmalar yapılmalıdır. 

Yeni madencilikle ilgili mühendislik bölümleri açılmamalı, mevcut olanların ise, eşit ve yeterli 

olanaklara kavuşması sağlanmalıdır. İlgili bölümlerde ders müfredatı değişen ihtiyaçlara göre yeniden 

düzenlenmeli, zemin mekaniği, işçi sağlığı iş güvenliği ve risk analizi, madencilikte bilgisayar 

uygulamaları ve çevre vb. dersler, zorunlu ders olarak müfredata konulmalıdır. 

3.5.5.2. Sertifikasyon 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 23 Nisan 2008 tarihli Hayat Boyu Öğrenme için 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinin (AYÇ) Oluşturulmasına Yönelik Tavsiye Kararı (2008/C 111/01) 

ülkelerin ulusal yeterlilik çerçevelerini (UYÇ) oluşturmalarını ve Ulusal Yeterlilik Çerçeve’lerini AYÇ 

ile ilişkilendirmelerini ve belirtilen süreçlerin Ulusal Koordinasyon Noktaları (UKN) tarafından 

koordine edilmesini tavsiye etmektedir. Söz konusu tavsiye kararı uyarınca, Mesleki Yeterlilik Kurumu 

(MYK), AYÇ Ulusal Koordinasyon Noktası olarak belirlenmiştir ve MYK Aralık 2008’den itibaren 

AYÇ Danışma Grubunda ülkemizi temsil etmektedir (www.myk.gov.tr).  

MYK; ulusal yeterlilik sisteminde yer alan yeterliliklerin seviyelerinin AYÇ seviyelerine 

referanslanması, referanslama süreci boyunca şeffaf bir yöntem kullanılmasının sağlanması, 

yeterliliklerin ulusal yeterlilik sistemleri vasıtasıyla AYÇ ile ne şekilde ilişkilendirildiğine dair 

paydaşların ilgili bilgi ve rehberliğe erişimleri ve ilgili paydaşların yeterliliklerin Avrupa seviyesinde 

kıyaslanması ve kullanılması sürecine dahil edilmesi ile yükümlüdür.  

MYK’nın önemli hedeflerinden birisi, ülkemizde belgelendirilen yeterliliklerin (diploma, 

sertifika, mesleki yeterlilik belgeleri vb.) Avrupa Birliği ülkelerinde tanınır ve geçerli hale gelmesini 

sağlamaktır. Bu amaca ulaşma sürecindeki ilk adım, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin (TYÇ) 

19/11/2015 tarihli Resmi Gazetede yürürlüğe konulmasıyla atılmıştır. Sürecin ikinci önemli adımı ise, 

TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanmasıdır.  

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ); Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olacak şekilde 

tasarlanan; ilk, orta ve yükseköğretim dâhil, meslekî, genel ve akademik eğitim ve öğretim programları 

ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan tüm yeterlilik esaslarını gösteren ulusal yeterlilikler çerçevesini 

ifade etmektedir. 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 

doğrultusunda ülkemizdeki mevcut yeterliliklerin kapsamlı bir şekilde bir araya getirilmesi, 

yeterliliklerin kalitesinin artırılması, hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması ve sistemli bir şekilde 

desteklenmesi, ulusal ve uluslararası şeffaflığın ve tanınabilirliğin en üst düzeyde karşılanması ve 

toplumun tüm bireyleri için eğitim ve istihdam fırsatları yaratılması hedeflenmektedir 

(www.myk.gov.tr). 

3.5.5.3. Yeterlilik Türleri 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi geliştirme sürecinde yapılan incelemelerde, sadece seviye yapısı 

kullanılmasının etkili bir sınıflandırma yapılmasını güçleştireceği öngörülerek seviye yapısının yanı 

sıra çeşitli yeterlilik türlerinin belirlenmesine ve kullanılmasına karar verilmiştir. 

http://www.myk.gov.tr/
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Yeterlilik türü; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nin aynı seviyesinde yer alan ve işlevleri, 

öğrenme kazanımları, kredi değerleri veya genel, meslekî ve akademik yönelimleri açısından benzerlik 

gösteren yeterliliklerin sınıflandırıldığı yeterlilik gruplarını temsil etmektedir. Yeterlilik türleri, belirli 

bir öğrenme alanıyla ilişkili değildir. Yeterlilik türleri, aynı seviyede yer alan ancak işlevleri, öğrenme 

kazanımları, kredi değerleri ve/veya yönelimleri açısından önemli farklılıklar gösteren yeterliliklerin 

birbirinden ayırt edilmesine olanak sağlamaktadır. Yeterlilik türlerine; 5. seviyede Ön Lisans 

Diploması ve 5. Seviye Meslekî Yeterlilik Belgesi; 4. seviyede ise Mesleki Ortaöğretim Diploması ve 

Ustalık Belgesi örnek verilebilir. 

MYK maden sektöründe çalışan beşinci grup seviyesine kadar 43 adet alan belirlemiştir. Bu 

alanlarla ilgili yönetmelik çalışmaları tamamlanmış ve resmi gazetede yayınlanmıştır. Madencilik ile 

ilgili alanlarda eğitim verecek yerlerin yeterlilik kriterleri belirleme çalışmaları devam etmekte olup 

kamu, üniveriste, MEB, MYK işbirliği içerisinde çalışmalıdır.  

3.5.6. Madencilikte Sürdürülebilir Madencilik Ölçekli Teknolojik Durum ve İnovasyon 

Madencilik faaliyetleri birkaç genel aşamaya ayrılabilir. Bunlar; 1) Maden arama, 2) 

Değerlendirme, 3) Hazırlık, 4) Yeraltı veya açık ocak yöntemi ile üretim, 5) Cevher hazırlama ve 

zenginleştirme (kırma, öğütme, zenginleştirme, solvent ekstraksiyonu, elektroliz gibi) 6) Ergitme 

ve/veya rafinasyon, 7) Kapatma ve kapatma sonrası iyileştirme işlemlerini içerir. 

Üretimin artırılması ve işletme maliyetinin düşürülmesi, mekanizasyon ve robotlaşmanın 

adaptasyonu için evrensel nedenlerdendir. Diğer yandan, çok tehlikeli çalışma koşullarına sahip olan 

madencilik sektöründe, yüksek teknolojinin kullanımı ile işçi sağlığı ve iş güvenliğinde iyileştirme 

sağlanacaktır. 

Günümüzde emek yoğun işlerin tamamına yakını makineler tarafından yapılmaktadır. Nihai 

amaç "insansız üretim" ve "uzaktan kumandalı üretim" için makinelerin geliştirilmesidir. 

Maden işletmelerinde merkezi kontrol birimi oluşturularak tüm işler bir merkezde kontrol, sevk 

ve idare edilebilmektedir. Bu gelişmeye, yer altı kömür üretiminde uygulanan tam mekanize üretim 

sistemi örnek verilebilir. Tam mekanizasyonda kullanılan makinelerde yoğun olarak hidrolik devreler 

kullanılmaktadır. Elektronikteki gelişmeler hidrolik sistemlere aktarılarak elektro-hidrolik valfler, 

servo valfler ve uzaktan kumandalı elemanlar ile makinelerin sevk ve idaresi sağlanmaktadır. Tamburlu 

kesici-yükleyiciler, damar yapısına ve kazı karakterine en uygun ilerleme hızının seçimini olası kılan 

Eicomatik sistemdeki elektro-hidrolik sistemle donatılmaktadır. 

Son 20 yılda eicomatik sistemdeki elektrohidrolik devreye mikro işlemciler yerleştirilerek 

"Eicotronik" sistem geliştirilmiştir. Tamburlu kesici yükleyiciye çeşitli sensörler yerleştirilerek yan taş-

kömür kontağı hassas olarak algılanmakta ve tambur yüksekliği otomatik olarak yapılmaktadır. Son 

yıllardaki diğer bir gelişme ise tamburlu kesici-yükleyiciye bir verici yerleştirilerek, makine kazıyı 

gerçekleştirip ilerledikten sonra yürüyen tahkimatlar üzerindeki algılayıcı devreye girip tahkimatı 

ötelemesidir. Yeraltındaki tüm bu çalışmalar aynı anda yerüstündeki ana kontrol merkezine iletilerek, 

buradaki mikro işlemciler vasıtasıyla gerek dijital olarak, gerekse mimik diyagramlarla 

görüntülenmekte ve böylece makinelerin sevk ve izlenmesi sağlanmaktadır. 

Uzaktan kumanda, makinelerin belli bir mesafeden çalıştırılması ve kontrolü olarak 

tanımlanabilir. Ayrı bir fonksiyon olarak otomasyonu içerebilir veya içermeyebilir. Madencilikte 

uygulanan kontrol sistemleri günümüzde elle ve uzaktan kumanda edilmektedir. Uzaktan komanda 

edilen sistemlerde makineyi kullanan operatör, uzaktan kumanda sayesinde makineden biraz daha 

uzağa yerleştirilebilmektedir. Böylece makinenin çalıştırılması daha verimli ve sürekli olduğundan 

üretim artışı sağlanmakta ve işletme maliyetini düşürmesi mümkün olabilmektedir. Uzaktan kumanda 
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sistemi operatörün emniyetini artırdığından iş kazalarından kaynaklanan harcamalar da 

azalabilmektedir. Bu şekilde; operatörün herhangi bir kaza esnasında göçük altında kalma riski daha 

azalmaktadır. Operatörün çalıştığı ortamda toz ve gaz konsantrasyonu daha az olmaktadır. Operatörün 

daha az gürültülü bir ortamda çalışması mümkün olmaktadır. Ayrıca makinelerin kullanımından 

kaynaklanan yaralanma riski daha az meydana gelmektedir.  

Uzaktan kumandanın en çok kullanıldığı madencilik uygulamaları tamburlu kesici-yükleyici ve 

doldur-taşı-boşalt sistemleridir. İşçilik maliyetlerinde bir indirimin sağlanması ve emniyetli bir çalışma 

ortamı yaratması uzaktan kumanda sisteminin kullanımını özellikle cazip hale getirmektedir. Tablo 

78’de maden işletme operasyonlarında kullanılan otomasyon sistemleri verilmektedir.  

Tablo 78: Maden İşletme Operasyonlarında Kullanılan Otomasyon Sistemleri 

KULLANILDIĞI OPERASYON 
KULLANILDIĞI MADEN 

TÜRÜ 
İŞLETME ŞEKLİ 

Delme Metal ve metal dışı madenler Açık işletme ve yeraltı işletmesi 

Sürekli kesiciler Kömür ve metal dışı  Yer altı işletmesi 

Kılavuz sürücü Kömür  Yer altı işletmesi 

Tamburlu kesici yükleyici Kömür  Yer altı işletmesi 

Lokomatifli nakliye sistemleri Metal ve kömür madenleri Açık işletme ve yeraltı işletmesi 

Bant konveyör Metal ve kömür madenleri Açık işletme ve yeraltı işletmesi 

Kuyu nakliyatı Kömür, metal ve metal dışı  Yer altı işletmesi 

Tavan saplama sistemleri Metal ve kömür madenleri Yeraltı işletmesi 

Yürüyen tahkimat Kömür  Yer altı işletmesi 

Merkezi gaz ve toz izleme sistemleri Kömür  Yer altı işletmesi 

Personel takip sistemleri Kömür, metal ve metal dışı  Yer altı işletmesi 

Havalandırma  Metal ve kömür madenleri Yeraltı işletmesi 

Uzaktan şev kontrolu(gerçek zamanlı)  

izleme sistemleri 

Kömür, metal ve metal dışı Açık işletme 

Robotlaşma otomasyon sisteminin ileri bir aşamasını teşkil etmektedir. Bu sistemde robotlar veya 

mekanik kollar programlanarak ve uzaktan kumanda ile belli fonksiyonları yerine getirirler. Endüstride 

kullanımları çok kısıtlı olmakla beraber, genellikle çok sık tekrarlanan işlemlerde, çok tehlikeli işlerde 

veya çok temiz olması gereken ortamlarda kullanılmaktadır. Madencilikteki kullanım alanları hala 

araştırılmaktadır. A.B.D.'de ve Rusya'da madencilikte robotların kullanımı üzerine çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Cevher hazırlamadaki işlemler hakkında Ar-Ge çalışmalarında ana faktörler şunlardır.  

1- Üretim maliyetlerini düşük tutan kaynak verimliliğine dayalı üretim süreçleri 

 Ürün ve yan ürün kazanımı 

 Enerji verimliliği 

 Etkin su yönetimi  

2 – Verimlilik (yükselen üretim hacmi) ve ürün kalitesi  

3 -  Üretim süreçlerini ve döngüleri ekonomik boyutta ele alma 

4 – Çevresel mevzuat (emisyon, iklim değişikliği persfektifi v.b.) 

5 – Genel operasyon izinleri  
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Cevher hazırlama alanında yapılan Ar-Ge çalışmalarında gereksinim olan en önemli hususlar 

şunlardır; 

a) Yeni enerji verimliliğine dayalı proseslerin geliştirilmesi (Özellikle kırma-öğütme

sistemleri için)

b) İnce boyut dağılımına sahip polimetalik cevherlerin işlenmesi ve safsızlıkların

giderilmesi için yeni ayırma proseslerinin geliştirilmesi

c) Ekonomik olmayan kaya (EOK) ve atık suyun azaltılmasına yönelik maden

zenginleştirme işlemlerinin optimizasyonu

d) Maden zenginleştirmeyi kolaylaştıran ön muamale işlemlerinin belirlenmesine yönelik

yöntemlerin geliştirilmesi

e) Minerallerin ve metallerin yan ürün ve atık akımlardan (zenginleştirme ve ekstraksiyon

tesisleri) verimli bir şekilde ayrılması için yeni işleme yolları

Bir maden yatağında birbirlerine yakın konumda farklı tenör, kayaç yapısı ve sertliğe sahip 

cevher blokları bulunabilmektedir. Bu durumda kırma devresi ve konsantratöre beslenen cevherin hangi 

özelliklere sahip cevher bloğundan yapıldığının bilinmesi tesis verimliliği açısından oldukça önemlidir. 

Bunun için besleme özelliklerinin patlatmadan itibaren tüm üretim süreçleri boyunca izlenmesi 

gerekmektedir. Bu amaçla Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisini kullanan, yenilikçi 

cevher takip sistemleri geliştirilmiştir. 

Optik zenginleştirme, cevher hazırlama ve zenginleştirme alanında dünyadaki en eski 

zenginleştirme yöntemidir. Elle ayrıştırma yöntemleri, ilk madencilik uygulamalarından beri 

mevcuttur. Günümüzde halen elle ayrıştırma yöntemini kullanan mineral işleme tesisleri 

bulunmaktadır. Ancak insan gözünün kapasitesi sınırlı ve düşüktür. Optik zenginleştirme makineleri 

20. yüzyılın ilk yarısından beri kullanılmaktadır. Günümüzün algılayıcı tabanlı elektronik ekipmanları,

renk, parlaklık ve transmisyona göre yapılan bir ayırma işlemine olanak tanımaktadır. Sensör tabanlı

zenginleştirme tekniği, mevcut geleneksel işleme yöntemleriyle karşılaştırıldığında birçok avantaja

sahiptir. Bu teknik ile düşük maliyetli ayrıştırma ve farklı malzeme üretimi mümkündür. Örneğin,

endüstrileşmiş batı ülkelerinde saydam kuvarsın (süt kuvars) zenginleştirilmesi, alkali metaller ve

zararlı gazların kontaminasyonu sebebiyle mümkün değildir. Bu noktada, optik zenginleştirme

üreticilere verimli bir ayırma imkanı sunmaktadır. Optik zenginleştirme genel olarak talk, manyezit,

refrakter killer, değerli taşlar, demir cevheri, kuvars, tuz ve elmas ayrıştırması işlemlerinde

kullanılmaktadır.

3.5.7. Bilişim Teknolojileri ve Halkla İlişkiler 

3.5.7.1. Bilişim Teknolojileri 

İçinde bulunduğumuz zamanda, sanayinin geleceği olarak “yapay zekâ” ve “bilişim” 

gösterilmekte, birçok ülke bu konularda hazırlık ve yatırım yapmaktadır. Madencilik sektörü de bu 

gelişmeden nasibini almış durumdadır. Ülkemizde, maden işletmelerinde mekanizasyon henüz daha 

yeni tamamlanıyor iken gelişmiş ülkelerde sürücüsü olmaksızın, uzaktan kumandayla kazıda iş 

makinaları ve cevher naklinde kamyonlar kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bu gelişim için 

daha çok erken bir vakitte olduğumuz kabul edilse bile akademi ve araştırma kurumlarında bu 

düşünceye alışmak üzere hazırlıklar yapılmalıdır. 

Bilişim teknolojilerinin ilk ve kritik basamağını “yazılım” oluşturmaktadır. Madencilik 

sektörümüzde, aramadan işletmeye kadar çok farklı paket yazılım programları halen kullanılmaktadır. 

Bu yazılım programlarını yaratabilecek nitelikte mühendislerin yetiştirilmesine yönelik girişimlere 

başlamak üzere bir model akademik-araştırmacı ortam hazırlanmalı ve denemelere başlanmalıdır. Bu 
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eylem planının en stratejik bölümü eğitimdir. Hem madencilik hem de elektronik-bilgi işlem teknik 

eğitiminde lider üniversitelerimizden birisinde eğitim programları oluşturulabilir.  

3.5.7.2. Toplum İlişkileri 

Bir yöredeki madencilik faaliyetinin çevresel etkileriyle birlikte sosyokültürel ve ekonomik 

etkileri de incelenmeli ve çözümler işin başında, fizibilite projesinden itibaren ortaya konmalıdır. 

Madencilerin, faaliyetlerini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmeleri için de çevresel ve sosyal 

sorumluluklarının bilincinde olduklarını topluma göstermeleri gerekmektedir. Kendilerini ve olumlu 

uygulamalarını topluma anlatabilmelerinin ve çalışmalarını başarıyla hayata geçirebilmelerinin tek yolu 

toplumla kurulacak olumlu ilişkiden geçmektedir. Özellikle yöre halkı ve genelde toplum, madenci 

tarafından, konunun bütün taraflarını kapsayacak şekilde projenin faydaları ve riskleri hakkında sürekli 

olarak, faaliyetin her aşamasında bilgilendirilmelidir. Projenin yatırıma dönüşmesi için karar verme 

döneminde, mutlaka, toplumun bütününü temsil eden değişik grupların proje hakkındaki görüşleri 

dikkate alınmalıdır. Bilgilendirme toplantılarında, bu görüşlerde öne çıkan hususlar özellikle 

açıklanmalıdır. 

Önceleri madenciler, büyük bir hata olarak, fizibilite dönemine gelmeden yerel toplumla 

görüşmeye bile yanaşmıyorlardı. Bu bilgilendirme işlemi, günümüzde artık tesisin inşasını beklemeden 

projenin en başında, arama döneminde başlamaktadır. Özellikle arama dönemi, şirket ve proje hakkında 

ilk izlenimlerin yaratıldığı bir dönem olması açısından çok önemlidir. Madenciliğin bu evresinde 

yapılanlar tüm maden ömrü boyunca toplumla olan ilişkileri olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilediğinden toplumsal çalışmalara arama döneminde başlamamak ileride sadece sorun 

yaratmaktadır. Toplumla olan ilişkilerde dikkat edilecek en önemli hususlar iletişim programını en 

uygun başlatma ve bitirme zamanı, programa kimlerin katılacağı, hangi konuların tartışılacağı ve 

iletişimin ne zaman katılıma dönüşeceğidir. Dünya Bankası, bu program öncesinde ve sırasında 

aşağıdaki hususlara dikkat edilmesini önermektedir: 

 Bu konuda kamu yönetiminin desteği mutlaka alınmalıdır. 

 Toplumla iletişim, projenin tasarımı sırasında mümkün olduğu kadar erken başlatılmalıdır. 

 Programa katılacak taraflar önceden belirlenmeli ve dahil edilmelidir. 

 Yörede etkisi olan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) da çağrılmalıdır. 

 İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yöredeki kanaat önderleri de programda 

yer almalıdır. 

 Program sırasında katılımcılar proje hakkında bilgilendirilmeli ve onlardan geri dönüş 

mutlaka sağlanmalıdır. 

 Kadınların programa katılması için özel gayret sarf edilmelidir. 

Toplumla sağlıklı iletişim kurabilmek için mevcut Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iletişim 

ve hatta iş birliği içinde olmak bir zorunluluktur. STK’lar, madencilik faaliyetinin yapılacağı bölgedeki 

gelişim, eğitim, sağlık, insan hakları, sosyal adalet, yardım ve çevre konularında söz sahibi olabilirler. 

Taraflar, karşılıklı olarak bir “yapıcı etkileşim” içinde olduklarında kendi hedeflerine daha kolay 

ulaşabilirler. Bunun sonucunda, Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramıyla birlikte yöre halkıyla Sosyal 

Onay (Sosyal Lisans) denilen bir toplumsal anlaşma uygulaması da yaşama geçmiştir. Sosyal Onay 

alınmasının amacı, temelde, madeni işletmeye alabilmek için sosyo-politik riski en aza indirmek ve 

işletme süresince sosyo-politik ortamı duraylı tutabilmektir. Kurumsal Sosyal Sorumluluk, projenin 

toplum üzerindeki etkilerini dikkate alır; Sosyal Onay ise toplumun proje hakkındaki algısı, düşünüşü 

ve yaklaşımlarını dikkate alır. Eğer yatırımcı, Sosyal Onayı işletme için bir “risk” olarak görürse 

“sürdürülebilir kalkınma” kavramı üzerine gölge düşmüş olur. 
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Sosyal Onay, bir madencilik faaliyetine başlamadan önce toplumla kurulan sağlıklı iletişim ve 

katılım sonucunda yöre halkının geniş bir kesiminin ve diğer paydaşların bu faaliyeti benimsediğini ve 

kabul ettiğini, işletme faaliyetini onayladığını ve desteklediğini belirtir. Artık madencilik yapılabilecek 

insanların yaşamadığı bir yer bulmak çok güç olduğundan Sosyal Onay konusu günümüzde daha da 

önem kazanmaktadır. Bir proje için ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerden çok daha kapsamlı olanı 

sosyal onayın elde edilmesidir. Sosyal Onay, bütün tarafların kazançlı çıkacağı bir proje üzerinde 

anlaşabilmek anlamına gelmektedir. Neredeyse bütün dünyada, bir yatırım projesinin en başından 

itibaren taraflar bir araya gelip gayet uygar bir biçimde projeyi tartışarak kaygı, kuşku ve sorunlarına 

çözüm yolu bulabilmektedir. Ülkemizde ise bu olay, bırakın anlaşmayı hiçbir surette görüşmeye 

yanaşmaksızın yatırımcıya gayet düşmanca bir tavır takınmak yoluyla “ret cephesi” biçimini almıştır. 

Oysa bir projenin bütün paydaşlarının, muhakkak, o projeden çeşitli beklenti ve talepleri vardır. 

Karar verme sürecindeki görüşmelere tüm paydaşların etkin olarak katılımını sağlamak gerekir. 

Masaya oturulduğu ilk andan itibaren, bu sürecin sonunda “iki tarafın da el sıkıştığı” bir tablonun sürekli 

akılda tutulması olumlu sonuç alınmasını sağlayacaktır. Şu da unutulmamalıdır ki, bu istenilen sonuca 

ulaşmayı sağlayacak “müzakereler” sırasında karşılıklı ödünler verilecek ve bir şeylerden vaz 

geçilecektir.  

Müzakerelere, her iki tarafın da “bir şeyler kaybetmeye” razı olabilecekleri maddelerden 

başlamak esastır. Böylece, daha çetrefilli anlaşmazlıkların tartışması masaya gelmeden çok önce 

taraflar birbirlerini iyice tanıma ve gittikleri yolu benimseme fırsatını bulacaklardır. Şirketin 

katılımcıları sabırla dinlemesi, öne sürdükleri noktaları kaydetmesi ve toplantılar sırasında herkesin 

konuşmasını ve görüşlerini belirtmesini sağlaması esastır. Toplumla olan ilişkileri olumlu yönde daha 

da geliştirmek amacıyla, yörenin bazı sosyal ihtiyaç ve eksiklerini karşılamak üzere “Sosyal 

Sorumluluk Projeleri” gerçekleştirilir. Madencilik şirketleri tarafından yürütülen Sosyal Sorumluluk 

Projeleri, sadece, yöreye ekonomik yardım veya altyapı onarımı ve inşası olarak görülmemelidir. Eğer 

şirketin bir sürdürülebilirlik stratejisi yoksa sosyal sorumluluk adı altında yapılacaklar hayırseverlikten 

başka bir şey değildir. Sosyal sorumluluk olarak topluma bütünüyle katkısı ve yararı olacak okul, sağlık 

merkezi, çocuk bahçesi gibi projeler seçilmelidir. Madenciliğin en büyük olumsuz sosyal etkisi, maden 

kapandıktan sonra yörenin ekonomik gücünün zayıflaması ve yerleşim yerinde nüfusun azalmasıyla 

görülmektedir. Madencilik faaliyeti sırasında yöre insanının gerek çalışarak gerekse hizmet vererek 

veya mal satarak kazandığı gelirler maden kapanınca bıçakla kesilmiş gibi bitmektedir. Madenin 

çalıştığı onlarca yıl boyunca belirli bir ekonomik ve sosyal refaha ulaşan insanlar birden bundan 

mahrum kalırlar. Hatta maden yakınındaki yerleşim yerlerinin bile söndüğü örnekler bilinmektedir. 

Sürdürülebilirliğin sağlanması için madencilik sektörü açısından önemli bir kriter, yerel paydaşlara 

uzun süreli ve faaliyetin sona ermesi ile ortadan kalkmayacak refah alt yapısının oluşturulmasıdır. Bu 

bakımdan şirketler, en önemli Sosyal Sorumluluk Projesi olarak, çalışanlarına ve yöre halkına, yörenin 

şartlarına ve yöre insanının karakterine uygun madencilik sonrasında ek gelir getirici işler konusunda 

eğitim vermeli, yardımcı ve destek olmalıdır. Madencilik sektörünün önündeki en büyük sosyal 

sorumluluk projesi bu sorunun çözüme kavuşturulmasıdır.  

3.5.8. Yatırım ve Teşvikler 

Madencilik sektörü, ülke ekonomilerinin kalkınmasına çok önemli katkılar sağlamaktadır. Hızla 

artan dünya nüfusu, sanayinin gereksinimi arttırmakta ve bu sanayi için gerekli olan hammaddelere 

olan talebi de beraberinde getirmektedir. Bahsi geçen hammaddelerin çıkarılması ise maalesef 

beraberinde birtakım çevresel sorunları ortaya çıkarmaktadır. Çevresel sorunları en aza indirgemek ve 

madencilik yapılan bölgedeki yöre halkının ve çevresinin bu sorunlardan etkilenmesini en aza 

indirgemek için sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez olduğunun kabul edildiği gibi madenciliğinde 

sürdürülebilir olarak gerçekleştirilmesini kabul etmek büyük önem arz etmektedir. Sürdürülebilir 
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kalkınmanın doğası gereği yenilenemeyen kaynaklarla uğraşan madencilik sektöründe uygulanması 

çok gibi gözükmekle birlikte madencilik sektöründe sürdürülebilirlik, yenilenemeyen kaynakların 

kullanımını ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel kaynaklarının korunmasını ve verilen 

zararın makul ölçülerde kalacak şekilde yada zararların telafi edilmesi şeklinde özendirilerek 

uygulanabilir. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği sürdürülebilir kalkınma stratejisinin 4 ana hedefinden biri 

sürdürülebilir tüketim ve üretimin özendirilmesi ve doğal kaynakların kontrolsüz olarak tüketilmesinin 

önüne geçilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Madencilik konusunda ülkemizin hukuki açıdan örnek aldığı gelişmiş madencilik ülkelerine 

bakıldığında ise son zamanlarda maden hukuku ile ilgili yapılan reformlarda giderek sürdürülebilir 

kalkınma (sustainable devolopment) kavramının odak noktası haline geldiği görülmektedir. ABD, 

Kanada, Avustralya gibi ülkeler ile Batı Avrupa ülkelerinde maden yatırımları bakımından çevreyle 

ilgili düzenlemeler çok kritik bir rol oynamaktadır. Bu ülkelerde yapılan çevreyle ilgili düzenlemeler, 

çok önemli ölçüde, olumsuz çevre etkilerinin azaltılmasına ve yeniden kazandırılmasına yönelmiştir. 

Madencilik sektörünün düzenlemesini yeni yapan ülkemiz ve gelişmekte olan diğer ülkelerde ise, 

sürdürülebilir madencilik kavramının hedef alınması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda 

sürdürülebilir madenciliğin devlet tarafından teşviklendirilmesi şirketlerin bu hedefe ulaşmalarında 

büyük bir motivasyon olacaktır. İlgili teşvikler için aşağıdaki dört kalem öngörülmüştür; Geri dönüşüm 

teşvikleri, Sürdürülebilir su kullanımı ve yeraltı suyu kirliliğini azaltmak için teşvikler, Maden 

atıklarının yönetimi için teşvikler, Atıkların depolanması için teşviklerdir.  



204 

4. SORUN VE ÖNERİLER

4.1. Kritik Hammaddeler 

Madencilik, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden biridir. Maden ürünleri, 

Sanayi, Enerji, Tarım ve İnşaat sektörlerinin temel girdilerini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir 

kalkınmamızı devam ettirebilmek için sürdürülebilir madencilik politikalarımızı geliştirmemiz, 

yönetmemiz gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin kalkınma süreci incelendiğinde, madenciliğin itici 

gücünden yararlandıkları görülecektir. 

Politikalarımız, yer altı kaynaklarımızın yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye 

kazandırılmasını, enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşılanmasını, arz 

kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesini, üretilen hammaddelerin yurt içerisinde işlenerek 

nihai ürünlere dönüştürülmesini içermektedir. 

Türkiye’nin dışa bağımlılığının asgari, ulusal güvenliğinin azami düzeye çekildiği, modern 

küresel ekonomiyle bütünleşik, uluslararası ölçekte üretim yapan bir endüstri yapısının gelişimi, 

ülkenin enerji hammaddeleri ile birlikte enerji dışı mineral hammaddeler konusunda da planlama 

yapılmasını gerektirmektedir. Belirlenen kritik hammaddelerden yurt içinden tedarik edilebilenler ile 

dışa bağımlılık söz konusu olanlara ilişkin bütüncül bir politika uygulanması önem taşımaktadır. 

Ülkemizdeki stratejik ve kritik hammaddelere yönelik olarak geliştirilecek bir politikada aşağıdaki 

hususlar dikkate alınmalıdır; 

 Ülke stratejisi ve ekonomisi için temel nitelikte olan kritik hammaddeler belirlenmeli ve

ülkemizdeki potansiyeli ortaya konulmalıdır.  Bunların dünya genelindeki ana üreticileri tespit

edilmeli ve üretim durumlarındaki gelişmeler takip edilmelidir. Kritik hammaddelere ilişkin ulusal

güvenliğe uygun ancak bu hammaddeleri sadece korumaya değil aynı zamanda kritik şartlar göz

önünde bulundurularak yasal ve teknik düzenlemeler yapılmalıdır.

 Özel sektör ve kamu sektörünün etkin katılımı ve devletin yetkin otoritelerinin destekleri ve

yönlendirmeleriyle, Türkiye’de bulunan kritik hammaddelere güncel verilere ve analizlere dayalı

kapsamlı bir strateji izlenmelidir.

 Hammaddelerle ilgili sürekli ve güncel veri akışı sağlayacak sistem geliştirilmelidir.

 Aranması ve işletilmesi ile ilgili teşvik, destek ve stok durumları ile ilgili yasal düzenlemeler

yapılmalıdır.

 Kritik hammaddelerin üretimini yapan kamu ya da özel sektör şirketlerinin sermaye ve

organizasyon yapıları güçlendirilmelidir.

 Yurt içinden temin, kaynak çeşitlendirmesi, dost ülkelerden tedarik, ikame, geri dönüşüm

imkânları artırılmalı ve araştırılmalıdır.

 Stratejik ve Kritik hammaddelerle ilgili ulusal stok programı oluşturulmalıdır.

 Gelişmiş ülkelerin hangi hammaddeleri kritik olarak kabul ettiklerine ilişkin raporlar, dış ticaret

bilgileri ve tahminleri sürekli takip edilmelidir.

 Sanayi Hammaddeleri, Kritik ve Stratejik her bir maden için eylem planı oluşturulmalı ve bu

madenlerin aranması, araştırılması ve ekonomiye kazandırılması için proje ve programlar

uygulanmalıdır.



205 

4.2. Arama Politikaları  

Maden potansiyelinin ortaya çıkarılması ülke ekonomileri açısından hayati bir önem 

taşımaktadır. Henüz arama çalışmaları tamamlanmamış alanlar dikkate alındığında madencilik sektörü 

ekonomimiz için çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu nedenle geçtiğimiz dönemde kamu tarafından 

başlatılan arama çalışmalarının ülke genelinde özel sektörün de dâhil edildiği bir arama hamlesine 

dönüştürülmesi gerekmektedir. Ülkemizdeki maden aramalarına yönelik olarak geliştirilecek bir 

politikada aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır; 

 Maden aramaları risk içeren çalışmalar olup önemli ölçüde sermaye ve bilgi birikimi 

gerektirmektedir. Son yıllarda MTA’nın çalışmaları ile büyük oranda artan arama faaliyetlerine 

özel sektörün de katılabilmesi için maden arama risklerini azaltacak finansal bir mekanizma ve 

teşvik sistemi oluşturulmalıdır. 

 Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ile uluslararası madencilik 

sektör standartlarına uyumlu ulusal bir raporlama sistemine sahip olunacaktır. Yerli ve yabancı 

yatırımcılar güvenilir madencilik verileri üzerinde yatırımlarını yapabilecektir. Doğal 

kaynaklarımızın değerlendirilmesi, yönetilmesi, planlaması sağlanabilecektir. Madencilik 

sektöründe doğru raporlama ortamının oluşturulması ve geliştirilmesi, sektörde çalışan teknik 

personelin niteliklerinin sınıflandırılması, eğitim ve gelişimi sağlanacaktır. Tüm veriler yeni 

kurulacak bağımsız değerlendirme kurumu tarafından uluslararası standartlara uygun şekilde 

raporlanacaktır. Bağımsız kurul tarafından hazırlanacak bu raporlar bankalar ve diğer finans 

kurumları tarafından kabul edilecektir. Türkiye’de maden borsasının kurulmasının altyapısı 

hazırlanmış olacaktır. Raporların uluslararası finans piyasaları tarafından kabul görür hale 

getirilmesi amacıyla Ulusal Madenlerde Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve 

Türkiye Yer Bilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) faaliyetlerine hız verilmeli, ulusal 

raporlama kodu oluşturma çalışmaları tamamlanarak standardizasyona geçilmelidir. UMREK 

uluslararası çatı organizasyon olan CRIRSCO’ya bir an önce üye olup, uluslararası sisteme 

entegrasyon sağlanmalıdır. TÜVEK sistemi de faaliyete geçirilerek, üretilen yer bilimleri 

verilerinin arşivlenmesi kısa zamanda sağlanmalıdır.  

 Ülkemizde yoğun bir maden arama programı uyguladığımızda,  bilimsel yöntemler kullanarak 

maden arama faaliyetlerini yürüttüğümüzde, yeterli derinlik ve sıklıkta sondaj yaptığımızda 

önemli maden varlıklarını keşfedebiliriz. Ülkemizde yapılan maden arama sondajlarının ortalama 

derinliği yaklaşık 250 metre civarındadır. Daha derinlere inilmeli, maden varlıkları için yerin 

1.000 m altına bakılmalı, daha sık sondaj yapılmalıdır. Bu kapsamda yerbilimleri ile ilgili doğru 

ve güvenilir veriler hazırlanmalı ve sektör, ikinci etap madenciliğe, yani gömülü madenlerin 

aranmasına, işletilmesine geçmelidir. 

 Ülkemizde ve dünyada, yüzeye yakın cevherlerin tükenmeye başlaması ve maden aramalarının 

gittikçe daha derinlerde yapılması zorunluluğu nedeniyle artan maliyetleri azaltmaya yönelik 

teşvik ve desteklerle güçlü maden firmalarının oluşturulması sağlanmalıdır. MTA tarafından 

yürütülmekte olan Maden aramalarının temelini oluşturan ülkemizin çeşitli ölçeklerdeki jeoloji, 

jeokimya, jeofizik ve metalojeni haritalarının güncellenmesi çalışmaları tamamlanarak 

yatırımcıların hizmetine sunulmalıdır.  

 Petrol, doğalgaz, kaya gazı, kömür, jeotermal, uranyum ve belirlenecek diğer kritik maden 

aramalarına hız verilmelidir. 

 Maden aramalarının “kamu yararına faaliyet” olduğu gerçeği konusunda toplumun ve kamunun 

tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulmalıdır. 
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 Ülkemiz yerkabuğunun daha derin kısımlarında yüksek sıcaklık içeren ancak yeterli gözenek ve

geçirgenliğe sahip olmayan kızgın kuru kayaçların bulunduğu alanlar keşfedilerek haritalanmalı

ve bunların envanterleri hazırlanarak derin jeofizik ve sondaj çalışmalarına öncelik verilmelidir.

 Hammadde tedarik stratejisi kapsamında MTA ve özel sektörün yurtdışında maden arama ve

işletmesi ile ilgili strateji ve politikalar oluşturulmalı ve bu faaliyetler desteklenmelidir.

 Aramadan, üretim faaliyetlerine, nihai ürüne kadarki tüm aşama ve değer zincirlerine projeler

geliştirilmelidir.

 Arama faaliyeti hiç yürütülmemiş olan kısımlar için, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik de

gözetilerek arama çalışmalarına yönelik yaklaşımlar geliştirilmelidir.

 Barbaros Hayrettin Paşa ve MTA Oruç Reis gemileri ile Akdeniz ve Karadeniz’de detaylı sismik

aramalara devam edilmelidir.

 2017 yılı içerisinde alımı tamamlanan sondaj gemi/platformu ile Karadeniz ve Akdeniz’de her yıl

ikişer adet sondaj faaliyeti yapmak suretiyle petrol ve doğal gaz aramacılığında aktif bir strateji

izleme hedefleri gerçekleştirilmelidir.

 Konvansiyonel olmayan yöntemlerle elde edilebilecek hidrokarbon potansiyelinin (kaya gazı,

ikincil üretim vb.) belirlenmesine ilişkin çalışmalara devam edilmelidir.

 Kömür havzalarımızdaki, üretilebilir kömür kökenli metan gazı rezerv potansiyelinin ortaya

konulması ve bu potansiyelin ülkemiz ekonomisine en kısa zamanda kazandırılması için mevzuat

eksikliği ivedilikle giderilerek, metan gazı üretimine başlanması için gerekli adımlar atılmalıdır.

 Piyasaların sürdürülebilirliği ve arz güvenliğinin sağlanması için gerekli finansal ve fiziki kapasite

oluşturularak acil durumlarda kullanmak üzere tamamlayıcı petrol stoku tutulmalıdır.

 Madencilik faaliyetleri öncesi ve süresince temin edilmesi gereken izinlerin daha hızlı ve bürokrasi

azaltılarak yapılabilmesi için ilgili izinlerin temin edildiği kamu kurumlarından temsilcilerin

bulunduğu “Madencilik Koordinasyon Kurulu” etkin bir şekilde çalıştırılmalı. Hatta MİGEM de

ilgili bakanlık temsilcilerinin yerleri olmalı, gerekli izinlerin yerinde ve hızlı şekilde verilmesi

sağlanmalıdır. İzinlerin tek elden ve kısa sürede alınması için strateji ve uygulamalar

geliştirilmelidir.

 Madencilik işlemlerinin kamu tarafından hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla

sürdürülen “E-Maden” projesi hayata geçirilmelidir.

 Yer altı kaynaklarımızın daha etkin tespiti ve bu tespitin yurdun her köşesinde yapılması amacıyla

jeofizik, jeokimya ve sondaj çalışmalarına artırılarak devam edilmelidir.

 2017 yılında MTA’ya 1 milyon metre ve takip eden yıllarda 2 ve 3 milyon metre sondaj yapma

hedefi verilmiştir. Özel sektörle beraber yılda 5 milyon metrenin üzerinde maden arama sondajı

yapılması hedeflenmektedir.  Bu hedeflerin artarak devam etmesi önemlidir.

 Bitki örtüsünden topografik yapıya kadar tüm Türkiye coğrafyasını içeren ve madencilikte sahip

olunan kaynakların görülebileceği Türkiye jeofizik ve jeokimya haritaları 2018'de

tamamlanacaktır. Bu çalışma sonucunda ülkemizin metalojeni, ofiyolit, neojen havzalarına

yönelik haritaların da yapılması gerekmektedir.
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4.3. Madencilik Mevzuatı  

Madencilik sektörü risk içeren, bilgi, tecrübe ve sermaye gerektiren bir iş alanıdır. Bu nedenle 

bilgi ve tecrübe sahibi şirketlerin varlığı ve sürdürülebilirliği sektörün gelişimi açısından oldukça 

önemlidir. Maden Kanunu ile verilen maden işletme ruhsat ve izinlerinin kullanımı birçok durumda, 

diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yasa, yönetmelik vb. düzenlemelerle 

engellenmektedir. Madencilikle ilgili izin, işlem ve denetimlerin birden fazla bakanlık tarafından 

yürütülmesi yetki ve sorumlulukların dağılmasına neden olmakta; çevre, sağlık ve kaynakların verimli 

kullanılması konularında etkin önlemler alınamamaktadır. İzin ve onay süreçlerinin Bakanlıklar 

arasında etkin bir biçimde işleyeceği bir sistemin kurulması gerekmektedir.  

Madencilik yatırımlarının yapılabilmesi için geçen süreç (arama-izinlerin alınması) ortalama 

olarak 5-6 yıl sürmektedir. Madencilik yatırımlarının planlanması ve hayata geçirilmesi diğer 

sektörlerdeki yatırımlara göre daha fazla zaman almakta, maden varlığının bulunmaması durumunda 

da yapılmama riski taşımaktadır. 2012/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kamu kuruluşlarına veya genel 

anlamda hazineye ait arazilerin madencilik amaçlı tahsisinde Başbakanlığı son karar mercii konumuna 

getirmek suretiyle soruna yeni bir boyut getirmiştir. Mera tahsis değişikliği için, Mera Kanunu’nda 

belirtilen biçimiyle, MİGEM’in başvuruda bulunması gerekmektedir. İki kurum arasındaki bu mevzuat 

çelişkisinden dolayı madencilik faaliyetleri aksamaktadır. Madencilik faaliyetleri yapılacak mera 

alanları ile ilgili pratik ve hızlı sonuç alan yeni bir mevzuat çalışmasına ihtiyaç vardır. Zeytinle ilgili 

4086 sayı ve 26.01.1939 tarihli Kanun uyarınca zeytinlik sahaları içinde ve en az üç (3) kilometre 

mesafede zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve 

duman çıkaran tesis yapılması ve işletilmesi yasaklanmıştır. 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 2634 

sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1380 

sayılı Su Ürünleri Kanunu, 5172 sayılı Belediyeler Kanunu, 3383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

ile kurulan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı kurulmasına dair KHK ve bununla ilgili 

düzenlemeler, 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gibi düzenlemeler ile bunların uygulanmasına dair 

yönetmelikler, İş ve İşçi Sağlığı ile ilgili tüzük ve yönetmeliklerden kaynaklanan sorunlar da sektörü 

zaman zaman olumsuz yönde etkilemektedir. 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda tarım arazileri tarım arazisi, 

mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi, marjinal tarım arazisi olmak üzere 5 sınıfta 

gruplandırılmıştır. Bu arazilerde madencilik faaliyetlerinin yapılabilmesi için 13. maddenin (ç) 

bendinde belirtildiği gibi kamu yararı kararı alınması gerekmektedir.  

Anlaşmazlıkların Çözümü; Madencilik faaliyetlerine ilişkin izin ve ruhsatlarla ilgili 

anlaşmazlıkların mahkeme yoluyla çözülmesi çok zaman almakta ve bazen sürüncemede kalmaktadır. 

Mahkemelerce oluşturulan bilirkişi müessesesi tarafından izin ve ruhsat konusunun değerlendirilmesi 

uygulamada teknik yeterlilik açısından sorunlara yol açmaktadır. Maden yatağının bulunduğu alanın 

özel mülkiyete konu olması durumunda arazi satın alma işlemlerini gerçekleştirmek neredeyse imkansız 

hale gelmiştir. Ruhsat sahasındaki arazi sahipleri anlaşmaya yanaşmamakta veya anlaşmak için kabul 

edilmesi mümkün olmayan taleplerde bulunmaktadırlar. Bu durumda Maden Kanununun 46. 

maddesindeki kamulaştırma işlemi gündeme gelmektedir. Güçlü bir sermaye yapısı için, Türkiye'deki 

madencilik şirketlerinin halka açılmaya teşvik edilmesi ve Borsa İstanbul'da işlem görmesinin 

özendirilmesi önem arz etmektedir. Mevzuatın; sivil toplum örgütlerinin ve yurtdışı lobilerin yanlış 

yönlendirmesi ile değil, siyasi otoritenin, ülkenin ihtiyaçları ve bilimsel veriler ışığında uluslararası 

uygulamalar göz önüne alarak vereceği kararlar doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir. AB uyum 

sürecinde özellikle çevre konusunda yapılacak olan mevzuat değişikliklerinin çerçevesinin AB 

mevzuatından alınmasıfaaliyetlerinin, ülke koşulları göz önüne alınarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Yöre halkının bilgilendirilmesi de madenciliğe karşı olumsuz tavrın oluşmasının önlenmesi bakımından 
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önemli düzeyde yarar sağlayacaktır. Bu kapsamda, yöre halkına madencilik faaliyetine başlanmadan 

yapılacak faaliyetlerin anlatılması, faaliyet sonrası yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının açıklanması 

birçok sorunun ortaya çıkmasını önleyebilecektir. Bu ve benzeri konularda sektör STK’larının 

yetkilendirilmesi yarar sağlayacaktır. Madencilik konusunda toplu bir bilinçlenme temin etmeye 

yönelik olarak, özellikle ilköğretim düzeyinde ve kamu spotu niteliğinde çalışmalar ile tüm kesimlere 

bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Maden Kanunu kapsamında işletme izni alabilmek için gerekli belge ve izinlerin (ÇED, GSM, 

kamulaştırma, mera izni vb.) temini konusunda bölgeden bölgeye önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Söz konusu işlemlerle ilgili olarak her bölgede farklı bilgi ve belgeler talep edilmekte ve bu durum 

keyfi uygulamalara ve zaman kayıplarına yol açmaktadır. Uygulamada standartlaşmaya gidilmesi yasa 

ve yönetmeliklerde bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılması yararlı olacaktır.  

Yurtiçi maden sevkiyatlarının büyük çoğunluğu karayolu ile kamyonlarla yapılmakta ve bu 

durum, yol açtığı diğer sorunların yanı sıra yüksek taşıma maliyetleri nedeniyle ihracatçı firmaların 

rekabet şansını olumsuz yönde etkilemektedir. Mevcut limanların önemli bir bölümünde ya hiç 

demiryolu bağlantısı bulunmamakta veya mevcut bağlantı yetersiz kalmaktadır. Ayrıca, limanların 

çoğunluğu konumları ve donanımları itibariyle maden ihracatı açısından uygun koşullara sahip değildir. 

Özelleştirilen limanları işleten firmalar genellikle 3 yıllık bekleme süresinin sonunda yüksek oranlarda 

fiyat artışları yapmakta ve doğal tekel konumlarından yararlanmak suretiyle müşteri taleplerini göz ardı 

ederek keyfi uygulamalara yönelmektedir. Tüm bunlara bağlı olarak Madencilik Mevzuatı ile ilgili 

öneriler aşağıdaki gibidir; 

 Maden üretimi yapılan her bir ruhsat sahasının jeolojik, coğrafi, mevsimsel, ulaşım, rezerv

özellikleri, cevher tenörü vb. birçok konuda kendine özgü koşullarının bulunduğu dikkate alınarak,

sahaya özgü yaklaşım prensibi doğrultusunda Maden Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gözden

geçirilmeli ve yenilenmelidir.

 Madenciliğin daha etkin ve şeffaf bir şekilde yönetimi için Bakanlık bünyesinde yer alan kurum

ve kuruluşlarda yeniden yapılanma süreçlerine hız verilmelidir. Sektörle daha etkili iletişim

kurulmalıdır.

 AB Mevzuatı gereği yeraltı kömür işlemelerinde ATEX sertifikalı ürün kullanma zorunluluğu,

ülkemizde üretimi olmayan bu ürünlerin ithalini gerektirmekte, bu durum işletmeleri sadece

Avrupa’daki birkaç üreticiye bağımlı kılmakta ve kısa sürede tedarik sorunlarını ortaya

çıkarmaktadır. Ayrıca ATEX sertifikalı ürünlerin maliyeti de diğer sertifikalı ürünlere oranla

oldukça yüksektir. ATEX sürecine uyum süresi verilmeli, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

yönetmeliği düzenlemeli, sektörün yol haritası çizilmeli, mevcut ex-proof cihazlar ile ATEX

uygulaması arasında uyum sağlanmalıdır.

 Maden hakları mülkiyet hakkı gibi güçlü bir niteliğe sahip olmalıdır. Maden haklarının güvenliği

ya da ruhsat güvencesi olarak adlandırılan bu ilkeye göre, maden haklarının kazanılması kadar,

durdurulması ve iptal edilmesi de belirli kurallara bağlı kalmalıdır.

 Mevzuat gereği olan izin ve ruhsatlarını alarak üretime hazır hale gelen tesislerin, idari/yargısal

kararlarla iyileştirilmelerinin gerekli olması halinde bunun için yeterli süre verilmelidir.

 Maden Kanunu dışında, madenlerin aranması, işletilmesi ve denetimine ilişkin şartları belirleyen

bu türden kanun ve yönetmelikler Maden Kanunu ile uyum içinde olmalı ve söz konusu hukuki

düzenlemeler MİGEM ile koordinasyon içinde hazırlanmalıdır.

 Madencilik yatırımlarının yapılamamasının veya yatırımcıların bu sektöre ilgi duymamasının

nedeni, Maden Kanunu dışında diğer kurumların getirdiği gereksiz kısıtlamalar, uygulamalar ve
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özellikle sektörün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dışında diğer kurumlar tarafından 

bilinmemesidir. Diğer Bakanlıkların (Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri ve Tarım ve Gıda)  

çıkardığı mevzuat ve yapılan mevzuat değişikliklerinde madencilik faaliyetleri açısından Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın koordinasyonu sağlanmalıdır. 

 Madencilik faaliyetlerinin tek merci ve tek izinle yürütülmesi madenciliğimizin en başta gelen 

ihtiyaçlarındandır. İşlemleri yapacak, organizasyonu sağlayacak ve tek elden yönetim ilkesini 

yürürlüğe geçirecek bir sistem kurulmalıdır. 

 Maden idaresinin yerinden yönetim (decentralization) ilkesine göre yapılandırılmasına yönelik iyi 

yönetim örnekleri incelenmelidir. 

 Madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin alınmasında mevzuatta yazılı şartları tam olarak 

yerine getiren yatırımcı, ne kadar sürede izin alabileceğini net olarak görebilmelidir. Ruhsat ve 

izin işlemleri sürelere bağlanmalıdır. İzin müracaatlarının en geç 2 ay içinde olumlu veya olumsuz 

neticelendirilmesi yönetmeliklerle sağlanmalıdır. 

 4086 sayılı Kanunun kapsamında yer alan zeytinlik tanımı ve zeytinliklere zarar veren tesis tanımı 

yasal olarak yeniden yapılmalı ve bu konuda kamuoyunu bilinçlendirme faaliyetleri artırılmalıdır. 

 Madenin bulunduğu yerde, işletmeden dolayı olumsuz etkilenen kesimler için daha fazla söz hakkı 

verilmesi ve elde edilen gelirin dağıtımında bu bölgelere daha fazla pay ayrılmasına yönelik 

mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

 Özellikle hakim ve savcıların maden hukuku hususunda bilgilendirilmeleri için Adalet Bakanlığı, 

Adalet Akademisi ve Hakim ve Savcılar Kurulu nezdinde gerekli girişimler yapılmalıdır. Aynı 

bağlamda maden uyuşmazlıklarının yoğun olduğu bölgelerde Madencilik İhtisas Mahkemeleri 

kurulmalı, diğer yerlerde de belirli sıradaki mahkemelerin örneğin, 2 nolu mahkeme gibi, 

madencilik faaliyetleri uyuşmazlıklarında görevlendirilmeleri uzmanlaşmayı artıracak ve daha 

adil kararların verilmesini sağlayacaktır. 

 Maden Atıkları Yönetmeliği sadece maden atıklarına yönelik olmalıdır. Yönetmelikte, tehlikeli, 

tehlikesiz ve inert atık sınıflandırması madenlerin mineralojisi, içerdiği bileşikler ile 

hazırlama/zenginleştirme yöntemlerine göre yapılmalıdır.    

 Madencilik yatırımları için öngörülen bütün mali yükleri ülkenin yatırım çekme kabiliyetini 

engellemeyecek şekilde açık ve kesin olarak belirleyen iyi bir mali rejim oluşturulmalıdır. Vergi 

hukuku madencilik yatırımlarının özelliklerini dikkate almalı ve makul bir devlet hakkı, yatırım 

malları için düşük oranlı gümrük vergileri, arama masraflarının aktifleştirilmesi ve hızlandırılmış 

amortisman uygulaması öngörmelidir. 

 Ülkemizin doğal kaynaklarının değerlendirilmesi, yönetilmesi ve planlamasının sağlanabilmesinin 

yolu doğru ve uluslararası standartlara uygun rezerv ve kaynak sınıflamalarından geçmektedir. 

Bunun için yasal düzenlemeye kavuşturulan UMREK uygulaması bir an önce hayata geçirilmeli 

ve uluslararası kabul görecek UMREK kodu hazırlanarak bir an önce yayımlanmalıdır. 

 Türkiye Yerbilimleri Veri  ve Karot Bilgi Bankasında maden arama, araştırma ve üretimi 

esnasında elde edilen sondaj karotları, numuneler ve yerbilimleri verileri ile haritalarının 

arşivlenmesi ve ilgililere açılması uygulamasına işlerlik kazandırılmalı ve titiz şekilde 

uygulanmalıdır. 

 Maden iş kazalarının bir daha yaşanmaması için ilgili mevzuatta öngörülen Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında gerekli işbirliği kurularak 
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bilgi ve belge paylaşımı yapılmalıdır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Maden 

İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki işverenlerin ve çalışanların iş 

sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerin yerine getirilmesine yönelik inceleme ve denetimler sıkı 

ve etkin bir şekilde yapılmalıdır. Maden iş kazası yaşanan maden işletmelerine karşı caydırıcı bir 

yaptırım öngörülürken gerekli önlemleri alan örnek iyi uygulamaları teşvik edici bir sistem 

kurulmalıdır.  

 Havza madenciliği ve Jeolojik yapıyı aydınlatma makro düzeyde faaliyetlerdir. Bunlar maden

bulunmasından ziyade veri tabanının geliştirilmesi için yapılabilecek faaliyetler olduğundan ruhsat

hukuku kapsamı dışında tutulmalıdır. Bu faaliyetler sırasında münhasıran tespit edilen maden

yatakları MİGEM’e bildirilip, buluculuk hakkıyla birlikte ihale edilmek üzere devredilmelidir.

“Buluculuk” hakkı geliştirilerek “Buluculuk ve Geliştirme Hakkına” dönüştürülmeli, ihaleden

elde edilen gelirden maden ruhsatı değerinin artmasına katkısı olan eski ruhsat sahipleri de

faydalanmalıdır. Böylece, hem arama faaliyetleri teşvik edilecek hem de maden ruhsatlarının

ruhsat sahiplerinin ellerinde atıl olarak tutulmasının önüne geçilmiş olacaktır.

 Ülkenin, sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel

hedeflerini, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere bölge planlarının yapılması

zorunluluğu getirilmelidir. Böylece, maden kaynaklarının ve madencilik faaliyetinin yoğun

olduğu bölgelerde, sektörle ilgili plan kararlarının üst ölçekli planlamada yer alması sağlanarak,

bütüncül planlama anlayışı sağlanabilecektir.

4.4. Sürdürülebilir Madencilik 

Kapsayıcı, bütüncül ve milletimizin sosyal refahını yükseltme odaklı yaklaşım esas alınmak 

suretiyle Milli Enerji ve Maden Politikası Stratejileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 

belirlenmiş olup bu stratejiler; Enerji Arz Güvenliği, Yerlileştirme ve Öngörülebilir Piyasalar olacak 

şekilde üç ana başlık üzerinde inşa edilmiştir. 

“Enerji Arz Güvenliği” bağlamında bakıldığında; birincil enerji kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sahip olduğumuz doğal kaynakların rasyonel şekilde 

kullanılması sürekli ve düşük maliyetli enerji arzının kilit bileşenleri olarak ortaya çıkmakta olup, ülke 

ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. 

“Yerlileştirme” ile enerji ve doğal kaynaklarda ülkemizin kendi kendine yeterliği sağlanacak ve 

yerli teknolojinin önü açılacaktır. Ar-Ge çalışmalarının, katma değeri yüksek alanlara yönelmesi, 

endüstrileşmesi ve ticarileşmesi ön planda tutularak teşvik ve izleme yapılarının bu doğrultuda 

kurgulanması kapsamında temel hedefler madencilik, yenilenebilir ve nükleer enerji alanlarında eğitim, 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri desteklenecek, teknoloji transferini mümkün kılacak düzenlemeler 

hayata geçirilecek şeklinde belirlenmiştir. 

“Öngörülebilir Piyasalar” sayesinde girişimcilerin yatırımlarını daha kolay ve hızlı 

yapabileceği bir ortam sağlanacak, yatırımların önündeki sorunlar giderilecek, enerji ve madencilik 

sektöründe gelişimin önü açılacaktır. Yerli kaynakların kullanımının önündeki engellerin kaldırılması, 

yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, enerji verimliliği ile ülkemizin enerji yoğunluğunun 

azaltılması ve piyasalarda etkin bir arz/talep yönetiminin oluşturulması amacıyla adımlar atılarak 

gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Madencilik riskli bir sektördür. Hem finansman olarak riskli hem de faaliyet olarak riskli bir 

sektördür. Milli Enerji ve Maden Stratejisi çerçevesindeki hedeflere ulaşabilmek, değer zincirini 

sağlayabilmek amacıyla yapısal dönüşümü, yerli kaynakların ekonomiye güvenli bir şekilde 
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kazandırılması ve değer zincirinin oluşturulması amacıyla madencilik alanında önemli yapısal 

düzenlemelere devam edilmelidir. 

Kurumsal yapıda bir sektör oluşturulması amacıyla kamu ve özel sektör politikalarının 

sürdürülebilir madencilik ilkeleri çerçevesinde tesis edilmesi gerekmektedir. Birçok madencilik 

faaliyeti için ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler kadar toplumla sağlıklı ve sağlam ilişkilere dayalı 

sosyal onay önemlidir. Ülkemizdeki maden işletmelerinin; madencilik için gerekli bilgi, uzmanlık, 

nitelikli işgücü ve sermaye yapısı açısından yeterli seviyede olması, nitelikli ara eleman yetiştirilmesi, 

çalışanların ve işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi düzeylerinin arttırılması güvenli 

madencilik kültürü oluşumunu sağlayacaktır. Sürdürülebilir Madencilik Stratejisi için aşağıdaki ilkeler 

göz önüne alınmalıdır;  

 Ülkemizde üretilen maden kaynaklarından yarı mamul ve mamul üretimine yönelik proses, Ar-Ge 

çalışmaları ile yeni ve yerli teknoloji kullanımı desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 

 Yerli imalatın geliştirilmesi ve ülkemizin imalat sanayiinin kömür santrallerinin yapımına azami 

katkı sağlaması için gerekli çalışmalar yapılmalı ve teşvik modelleri geliştirilmelidir. 

 Özellikle dünya bor rezervinin yüzde 72’den fazlasının ülkemizde bulunması ve bor’un 250’den 

fazla kullanım alanının olması Ar-Ge ve inovasyonu daha da önemli hale getirmektedir. Bor 

cevherinden bilgi ve teknolojiye dayalı ekonomik değer üretilmeli, bor ile ilgili sürdürülebilir 

yenilikler sağlanmaya çalışılmalı ve ülkemizde bora dayalı sanayinin gelişmesi desteklenmelidir. 

Bor’a dayalı sanayinin ülkemizde kurulabilmesi için “Bor kümelenme bölgesi” kurulmalı, 

yatırımlar burada şekillenmeli, Bor Araştırma Külliyesi (BAK) kurularak bor’a dayalı teknolojik 

ürünler üretilmeli, BOREN’de bu kümelenme bölgesinde sektörle beraber faaliyetlerini  

yürütmelidir. 

 Ülkemizin katma değeri yüksek nihai ürünlerde söz sahibi olabilmesi için söz konusu ürünlerin 

üretiminin artırılmasını sağlayacak AR-GE ve teknoloji geliştirme çalışmaları desteklenmeli ve 

teşvik edilmelidir. Üniversitelerdeki Yer Bilimleri ile ilgili mühendislik eğitiminin uluslararası 

standartlarda olması sağlanmalıdır. 

 Teknolojik problemi olan ve değerlendirilmeyen madenler zenginleştirme yapılarak mamul ve yarı 

mamule dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmalıdır. 

 Ekonomik olarak değeri yüksek ve işletilmesi yüksek katma değer sağlayacak olan demir, bakır, 

altın gibi maden sahaları için nihai ürüne dönük yatırım yapılmasına imkân verecek ihale politikası 

ve süreçleri oluşturulmalıdır. Kamu ve özel sektör işbirliği modelleri sisteme adapte edilmelidir. 

 Madenciliğin en uygun şekilde yapılmasını sağlayacak alt yapı (siyasal, ekonomik ve finansal) 

oluşturulmalıdır. 

 Madencilik projelerinin yatırım sürecinde sosyal iletişime önem verilmeli, kamu ve özel sektöre 

ait projelerin sosyal onayına ilişkin uzman insan kaynağı kapasitesi geliştirilmelidir. 

 Madenler ve mevcut projeler için çevresel açıdan ölçülebilir, sayısal performans göstergelerine 

dayalı denetleme ve kontrol sistemleri kurularak iş güvenliği ve çevresel konularda proaktif 

önlemler alınmalıdır. 

 Dünyada madencilikte ileri ülkeler, güvenlik kültürünün oluşturulması ve etkin bir iş sağlığı 

güvenliği yönetiminin sağlanması için müstakil olarak “Maden Güvenlik Kurumlarını” 

kurmuşlardır. ABD’de MSHA (ABD Maden Sağlık ve Güvenlik Kurumu), Kanada’da Canada 

Ontario Mine S&H Inspectorate (Kanada Maden Sağlık ve Güvenlik Kurumu), Avustralya’da 

Avustralya NSW Mine S&H Inspectorate (Avustralya Kanada Maden Sağlık ve Güvenlik 
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Kurumu), bu kurumlara en iyi örneklerdir. Bu ülkelerdeki madenlerde yaşanan kayıtlı kaza 

oranları, söz konusu kurumların faaliyete geçirilmesinden çok kısa bir süre sonra, neredeyse sıfıra 

yaklaşmıştır. Ayrıca bu kurumlar sayesinde toplumda oluşturulması uzun zaman alan “Güvenlik 

Kültürünün” yerleştirilmesi kısa süre içinde sağlanmıştır. Ülkemizde de bu türden müstakil bir 

“Maden Güvenlik Kurumu” oluşturulmalı ve madenlerde iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 

faaliyetler ve politikalar tek noktadan yönetilmelidir. 

 MİGEM Akademi eğitim ve sertifikasyon süreçlerini yoğun bir şekilde devam ettirerek, sektörü

bilgilendirme çalışmalarını sürdürmelidir.

 MİGEM yönetim ve idari olarak ETKB’na bağlı, ancak müstakil bir yapıda, kendine ait

ihtisaslaşmış hukuk ve teftiş birimleri olan  daha bağımsız bir kurum haline dönüştürülmelidir.

MİGEM madenlerde daha etkin kontrol ve denetim yapabilmesi için MTA’nın bölge

müdürlüklerini kullanabilmelidir.

 Rezerv geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarına önem vererek kaynakların verimli üretilmesi, atıkların

değerlendirilmesi ve kaynak kaybının önlenmesi sağlanmalıdır.

 Kamu ve STK’lar tarafından, özellikle madencilik ve ÇED süreci ile ilgili kamu spotlarına önem

verilmelidir.

 Sektörde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) madencileri bilinçlendirmeli ve

madencilerle kamuoyuna sosyal sorumluluk ilkelerini açıklamalı, toplumdaki önyargıları ortadan

kaldırmalıdır.

 Toplumla olan ilişkileri olumlu yönde daha da geliştirmek amacıyla, yörenin bazı sosyal ihtiyaç

ve eksiklerini karşılamak üzere “Sosyal Sorumluluk Projeleri” gerçekleştirilmelidir.

 İş güvenliği alanında; risk yönetiminin etkin uygulanması, akredite değerlendirme kuruluşlarınca

denetim ve kurumlar arası koordinasyon sağlanmalıdır.

 Madencilik sektöründe gelişmiş ülkelerdekine benzer, ara eleman yetiştiren teknik lise, meslek

yüksekokulları ve yaşam boyu eğitim hedefli madenci eğitim merkezlerinin ülkemizde madenlerin

yoğun olduğu bölgelerde açılması çalışmaları hızlandırılmalıdır.

 Madencilikle ilgili mühendislik bölümlerinin altyapı olanakları güçlendirilmeli, ayrıca, işçi sağlığı

iş güvenliği ve risk analizi, madencilikte bilgisayar uygulamaları ve çevre gibi uygulamaya

yönelik dersler zorunlu ders olarak müfredata konulmalı, üniversitelerde ders müfredatı standart

hale getirilmelidir.

 Madenciler yerel eğitim kurumlarıyla işbirliği yaparak, eğitim ve iş temelli öğrenme fırsatları

oluşturmalı, elemanlarının niteliklerini çeşitlendirip güçlendirerek, yetenekli insan kaynağına

erişim sağlayabilmelidir.

 Mesleki yeterlilik alanında belirlenmiş 43 adet alanın yönetmelikleri tamamlanmış olup bunların

yeterlilik kriterleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. MYK, MİGEM, sektör ve MEB

işbirliğiyle sektörün nitelikli eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar hızlandırılmalıdır.
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4.5. Enerji Hammaddeleri  

Ülkemizin cari açığını oluşturan en önemli kalem enerji hammaddeleri olup bu durum ülkemiz 

ekonomisi ve arz güvenliği açısından enerji hammaddelerine ilişkin madencilik faaliyetlerinin kritik 

önem arz ettiğini göstermektedir. Büyüyen ve gelişen ülkemizin enerji hammaddelerine olan talebi hızla 

artmaktadır.  

 ETKB’nın “Enerji ve Kömür” özelinde Milli Enerji ve Maden Politikasının üç sacayağı olan enerji 

ve hammadde arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasa hedeflerinin gerçekleşmesi için 

çalışmalara devam edilmelidir. 

 Kömür madenlerinde tehlike oluşturan metan gazının üretim öncesi drenajı büyük öneme sahiptir. 

Plan dönemi içerisinde mevcut kömür madenlerindeki metan gazı içerikleri belirlenmeli, 

ruhsatlandırma çalışmaları tamamlanmalı ve potansiyel görülen bölgelerdeki metan gazının 

üretilerek ekonomiye kazandırılması sağlanmalıdır.   

 Geleceğin enerji kaynağı olacak olan gaz hidratların potansiyeli ortaya çıkartılmalı ve ekonomiye 

kazandırılmalıdır.  

 Afşin-Elbistan, Afyonkarahisar/Dinar, Eskişehir/Alpu, Konya/Karapınar ve Tekirdağ/Çerkezköy-

Malkara havzaları gibi yaklaşık 7 milyar ton üretim potansiyeli olan büyük kömür havzaları 

yatırıma açılmalıdır. Bu sahaları daha cazip hale getirebilmek için ÇED süreci, kamulaştırma, 

uluslararası standartlarda kaynak raporlaması, gerekli izin süreçlerinin tamamlanması gibi işlemler 

yerine getirilerek ihale sürecini hızlandırma ve cazip hale getirme çalışmalarına devam edilmeli, 

benzer süreçler özel sektörün yatırımları için de uygulanmalıdır.  

 Özel sektöre ait kömür sahalarında termik santral kurulması desteklenmeli ve teşvik edilmelidir. 

 Dünyada önemli kömür üreticisi konumunda olan ABD, Kanada, Çin ve Avusturalya gibi 

ülkelerdeki uygulamalar ve kullanılan malzeme/ürünler incelenerek ülkemiz için standartlar 

oluşturulmalıdır. 

 Sektörün büyümesi ve dünya ile rekabet edebilecek seviyelere gelmesi için mevcutta yüksek rezerv 

ve geniş alana yayılmış sahalarda tam ya da yarı mekanize sisteme geçilmeli ve daha az insan 

gücüne dayalı üretimle kaza riskleri azaltılmalı ve üretim kapasitesi artırılmalıdır. 

 Yeni doğalgaz depolama alanları oluşturularak doğalgaz depolama kapasitesi artırılmalıdır. 

 Jeotermalde kullanılan eşanjör, trafo ve ısı değişticiler yerlileştirilmelidir. 

 Jeotermal arama faaliyetleri için uygun teşvik mekanizmaları oluşturularak hayata geçirilmelidir. 

Öncelikli olarak jeotermalde 5.000 MWe elektrik üretimi ve 1 milyon konut ısıtması planlanmalı 

ve bu hedefler doğrultusunda oluşturulacak teşvik mekanizmaları ile projeler desteklenmelidir. Bu 

mekanizmalar aşağıdaki şekilde olabilir: 

a) Konut ısıtmasına ilişkin tesisler 5. Bölge Teşvikleri ile desteklenmeli, 

b) Jeotermal enerji aramalarında ihtiyaç duyulan yakıt kullanımına ilişkin KDV ve ÖTV 

istisnaları sağlanmalı, 

c) Jeotermal enerji ile konut ısıtması konusunda yerel yönetimlere, İller Bankası tarafından  

düşük faizli ve uzun vadeli krediler sağlanmalı, 

d) Mevcutlar korunarak, ACC ve ısı değiştirici eşanjörler yerli teşvik mekanizmasına dâhil 

edilmelidir.   
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4.6. Metalik Madenler 

Türkiye demir-çelikte yılda yaklaşık 4-5 milyar dolar, metal ve kıymetli metallerde fiyatlara bağlı 

olarak yılda 7-10 milyar dolar olmak üzere 11-15 milyar dolar net cari açık veren bir ülke 

durumundadır. Metal madenciliğinde en önemli gereklilik aramaların uluslararası kaynak ve rezerv 

güvenilirliğine göre yapılmasını sağlayacak bir sistemin kurulması ve yönetilmesidir. Diğer alanlarda 

yatırım yapanlara bedelsiz arazi, yol, su elektrik vb. altyapı hizmetleri verilirken, madenciler yatırımın 

başlangıç aşamasında çok ağır arazi izin bedelleri ve altyapı hizmet bedelleri ödemek zorunda 

bırakılmaktadır. Türkiye, ihtiyacı olan bakırı üretmek için yeterli kapasitede izabe tesisine sahip 

olmadığından üretilen konsantre yurt dışına ihraç edilmektedir. İşletilmekte olan maden yataklarımızın 

yeterli pirit potansiyeline sahip olmasına rağmen, Türkiye geçmiş yıllarda pirit ithal etmek zorunda 

kalmıştır. Halen bazı tesislerimizde pirit konsantresi pazarlanamadığından üretilememektedir. Yurt içi 

nakliye taşımaları ve DDY cevher taşıma tarifeleri yurt dışı rekabet gücünü olumsuz yönde 

etkilemektedir. Madenlerin aranması, işlenmesi, kapanması, rehabilitasyonu, izleme ve denetlenmesi 

konularının Maden Kanunu ile düzenlenmesi gerekirken, birçok farklı kanun ve yönetmeliklerle bu 

konularda düzenleme yapılmaktadır. Bu durum madenciliğin önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. 

Ülkemiz krom envanterinde CRIRSCO uluslararası rezerv ve kaynak tasnif sisteminde yer alan 

kriterlere göre rezervi hesaplanmış yatakların sayısı azdır. Krom yataklarının ruhsat bazında izafi 

sınırlara bölünmüş olması nedeniyle bölge arama çalışmalarına bütüncül yaklaşılıp, maden yatağı 

oluşumu teorik çerçevesinin düzgün şekilde oluşturulmasında güçlük çekilmektedir. Küçük ve orta 

ölçekli krom üreticileri, ürünlerini yurtiçinde satmak üzere ferrokrom ve krom kimyasalları 

endüstrisinden yeterli talep ve destek görmeyişleri nedeniyle zorunlu olarak yöneldikleri uluslararası 

piyasalardaki manipülatif etkilere karşı korumasız, açık haldedir. Türkiye’de ferromangan ve 

silikomangan faal üretimi yapan bir tesis yoktur. Tüm demir-çelik ve alümiyum tesisleri tükettikleri 

silikomangan ve ferromanganın tamamını ithal etmektedir. İzmir-Ankara-Erzincan-Kars ve Güneydoğu 

Anadolu ofiyolit kuşaklarındaki radyolaryalı çörtlü volkano-tortullar içinde yer yer manganez ya da 

demirli manganez yataklarının rezervleri geliştirilmeli ve teknolojik çalışmalar yapılmalıdır. Genellikle 

küçük ölçekli olan kurşun-çinko yataklarının işletilmesinde düşük sermayeli ve küçük ölçekli şirketler 

faaliyet göstermektedir. Petrol ve doğalgaz harici hammaddeler arasında demir cevheri, kömürden 

sonra en yüksek bedel ödenerek ithal edilen ikinci hammaddedir. Ülkemizin işletilebilir demir cevheri 

rezervi az olup alt yapısı olmayan bölgelerde ve küçük sahalar şeklindedir. Az miktardaki ihracat 

yurtiçinde değerlendirilmesi zor olan düşük %Fe tenörlü ve/veya yüksek empüriteli cevherler olup 

Çin’e satılmaktadırlar. Stratejik öneme sahip metal madenleri arasında yer alan işletilebilir yüksek 

tenörlü demir rezervlerimizin 16 yılın sonunda tükenmesi ve demir cevheri ihtiyacımızın karşılanması 

konusunda tümüyle ithalata bağımlı hale gelmemiz öngörülmektedir. Yüksek tenörlü demir cevheri 

kaynaklarımız entegre tesislerimizin ihtiyacının yıllık yaklaşık 10,5 milyon tonunu 

karşılayamamaktadır. Ayrıca, ülkemizde her yıl önemli miktarda paslanmaz çelik ithal edilmektedir.

 Türkiye’nin metal madenciliğinde, cevher ve konsantre üreten ülke olmaktan çıkıp, metal üreten

katma değeri daha yüksek ürünler üreten ülke konumuna gelmesi için metal madenciliği için özgün

bir destek mekanizması ve politika geliştirilmelidir.

 Stratejik ve kritik madenler listesinde yer alan madenler için orman sayılan alanlarda madencilik

faaliyeti için zorunlu olarak bir ağaç kesilirse Orman Genel Müdürlüğü’nün göstereceği bir yerde

en az 5 yeni ağaç dikilmesi kaydı ile ağaçlandırma bedeli dışında bir bedel alınmaması yoluyla

hem ülkemizin orman varlığının artırılması hem de yeraltındaki madenlerin ekonomimize

kazandırılmalıdır.
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 Yeni bir kaynak/rezerv keşfeden veya yeni bir madeni işletmeye alanlar, başarılı rehabilitasyon 

projeleri gerçekleştirenler, çevreye, iş sağlığı ve güvenliğine, rehabilitasyon projelerine önem 

veren işletmeler ödüllendirilmelidir. 

 Ülkemizde arama, işletme, rafineri ve kuyumculuk sektörü ile entegrasyonunu tamamlamış olan 

altın madenciliğinde üretimin düzenli olarak artış göstermesi için kamunun katkısı ile sosyal 

çalışmalar ve özel arama programları ile sürdürülebilirlik sorunu ortadan kaldırılabilir. 

 Ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde yeni rezervlerin ortaya çıkarılması ve yurt içinde 

üretilen konsantreleri işleyebilecek yeni izabe tesislerin kurulması çalışmalarına hız verilmelidir. 

 Dünyanın birçok ülkesinde bakır yatakları için ekonomik asgari tenör (cut of grade) %0.1-0.2  

Cu’ya kadar düşmüş olup bu değerdeki bakır yatakları işletilmektedir. Türkiye’de Maraş, 

Kırklareli-Demirköy ve Erzurum-İspir yatakları yeni bir anlayışla ele alınıp değerlendirilmelidir. 

 Araştırma ve üretim kurumlarımızın aralarındaki ilişki ve işbirliği geliştirilerek kompleks 

cevherlerde mevcut yüksek tenörlü Ag ve Cd gibi diğer yan elementlerin kazanılmasına 

çalışılmalıdır. 

 Sanayinin paslanmaz çelik ithalatına bağımlılığını azaltmak için entegre paslanmaz çelik tesisi 

kurulmalıdır. Bu süreçte ülkemiz demir-çelik ve ferrokrom üreticilerinin bir araya gelerek bu 

entegre tesisi kurması teşvik edilmelidir. 

 Düşük demir tenörlü ve/veya cevherde empürite içeren sahaların değerlendirilmesi için 

zenginleştirme tesislerinin kurulması zorunludur. Entegre demir-çelik fabrikalarının hammadde 

ihtiyaçlarının azami ölçüde yerli kaynaklardan karşılanabilmesi için işletilmeyen düşük tenörlü 

sahalarda üretim yapılması gerekmektedir. Bunun için de zenginleştirme tesisleri kurulum için 

teşvik edilmelidir. 

 MTA, ülkemiz krom kaynaklarını TÜVEK verileri doğrultusunda jeoistatistik yöntemler 

kullanarak yeniden değerlendirmeli ve Türkiye ofiyolit haritası güncellenmelidir. 

 Aynı bölgede birbirine mücavir ruhsat alanlarında çalışan Şirketler, ‘’Kümelenme Destek 

Programı‘’ çerçevesinde, arama ve rezerv geliştirme konusunda ortak davranış sergilemeleri 

hedefiyle birlikte iş yapma anlayışlarının geliştirilmesi ve kalıcılaştırılması için teşvik edilmelidir. 

 Küçük ve orta büyüklükteki maden ocaklarının rasyonel olarak işletilmelerini sağlamak üzere 

birçok farklı küçük üreticinin cevherini işlemek üzere, merkezi bir konumda yüksek 

kapasiteli  krom zenginleştirme tesislerinin kurulması teşvik edilmelidir. 

 MİGEM tarafından düşmüş veya terk edilmiş sahalarla ilgili yeni ihalelere çıkarken ruhsatlar 

toplulaştırılarak aynı bölgedeki konsantratör tesisi sahiplerine pozitif ayrıcalık getirilmelidir.  

 Türkiye demir-çelik firmaları ile dış ülke sermayeli ferro alaşım şirketlerinin Türkiye'de krom 

madenciliği ve bağlantılı ara ve uç ürün yatırımları desteklenmelidir. Ayrıca, yeni yapılacak 

ferrokrom yatırımları için ülkemizde mevcut düşük tenörlü lateritik nikel yataklarını da ekonomiye 

kazandıracak yeni geliştirilen ferronikel-krom üretim teknolojisi hedef alınmalıdır. 

 Firmalara sermaye, teknoloji, kapasite artırımı ve düşük maliyet, verimli üretim konularında 

gerekli destekler sağlanmalı ve teşvik uygulamaları geliştirilmelidir. 

 Kurşun-Çinko metal izabe tesislerinin kurulması teşvik edilerek, bu kaynaklarımızın yurtiçinde 

işlenmesi sağlanmalıdır.  
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4.7. Endüstriyel Hammaddeler 

Son dönemde Dünyada endüstriyel hammadde sektöründe hızlı bir büyüme gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde de endüstriyel hammaddelerin, metalik madenlere nazaran fiyat artışı çok düşük olmasına 

karşın katma değeri yüksek olmuştur. Günümüzde gelişmişliğin göstergeleri olarak nitelendirilen enerji 

ve tarım ürünleri üretimindeki devamlılık, büyük ölçüde madencilik ürünleri ile sağlanmaktadır. 

Tarımın ana girdisi olan gübre üretiminde kullanılan hammaddelerin yüzde 90’ı madencilik faaliyetleri 

sonucunda elde edilmektedir. Seramik, metalurji, cam, refrakter sanayileri ve inşaat sektörü başta olmak 

üzere; dolgu maddeleri, doğal boyalar, süzücüler, aşındırıcılar, değerli taşlar, sondaj çamurları, gübre, 

elektronik ve kimya endüstrilerinin en önemli girdisi madenlerdir. 

 Rezerv kullanım oranlarının yükseltilmesine ve rezerv işletme kayıplarının önlenmesine yönelik

tedbirler alınmalıdır.

 Teknoloji geliştirme ve üretme kabiliyeti artırılarak, yüksek katma değer yaratan yatırımlar

desteklenmelidir.

 Ülkemizin hammadde potansiyeli açısından avantajlı olduğu bölgelerde aşırı rekabet nedeniyle

endüstriyel hammaddeler çok düşük fiyatlarla ihraç edilmektedir. Bu hususta politika ve stratejiler

geliştirilmelidir.

 Hammaddelerin ülke içinde işlenerek mümkün olduğunca son kullanıcıya uç ürün halinde

sunulması yönünde çalışmalar geliştirilmelidir.

 Endüstriyel hammaddelere yönelik sürdürülebilir kaynak planlaması yapılmalıdır.

 Arz güvenliğini sağlayacak şekilde endüstriyel hammadde politikası oluşturularak, yasal

düzenlemeler yapılmalıdır.

4.8. Agrega ve Çimento 

 Agrega talebi nüfus artışıyla orantılı olarak artmaktadır. Büyükşehirlerde hammadde tedarik 

riski nedeniyle, yerel düzeyde kaynak sürdürülebilirliğini sağlamak gerekmektedir. Sürdürülebilir 

envanter, harita ve veri tabanının oluşturulması gereklidir. Agrega ve çimento sektörü, ruhsat alım 

sürecinin uzun, geçerlilik süresinin kısa olduğu ve ruhsat iptallerinin en çok olduğu sektördür. Kamu 

yararı açısından önceliği olan (RES, HES, GES, Enerji hatları, doğal gaz boru hatları vb.) projelerle 

çakışmalar yaşanmaktadır. İhalelik sahaların izinlerinin alınması ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır.  

 Sürdürülebilir kaynak planlaması yapılmalıdır.

 Arz güvenliğini sağlayacak şekilde diğer madenlerden ayrı bir agrega politikası oluşturulmalı ve

gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

 Katma değeri yüksek yapay agregaların üretimiyle ilgili projeler geliştirilmelidir.

 Tekrar kullanım sağlanabilecek ürünler ve maden atıklarının ekonomiye kazandırılması

sağlanmalıdır.

 II(a) grubu madenlerde en az 1 yıllık arama ruhsat dönemi olması konusunda Maden Kanunu

çerçevesinde yeniden düzenleme yapılmalıdır.

 Sektörde işletme güvenliğinin sağlanması ve çevresel zararların en aza indirilerek uzun vadeli

planlama yapılabilmesi için maden işletme izinleri ruhsat alanı kadar verilmelidir.
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 İzinler sürdürülebilir ve izlenebilir olmalıdır. MİGEM tarafından ihale öncesi, ruhsat sahaları ile 

ilgili mülkiyet, ÇED, GSM izinlerinin uygunluk görüşlerinin ilgili makamlardan alınması ve bu 

izinler alınmadan sahanın ihaleye çıkarılmaması konusunda çalışma yapılmalıdır. 

 Çevre ve İSG’ye yönelik adımlar atılması gerekmektedir. Çevre ve iş güvenliği yatırımları 

konusunda iyi uygulama örneklerine ödül sistemi getirilmelidir. 

 Geri dönüşüm agregası üretimine ve kullanımına yönelik araştırmalar yapılması ve kullanımına 

yönelik yeni standart ve mevzuat hazırlanmalıdır. 

 Çevre ve İSG bilincini arttırmaya yönelik sürekli olarak eğitimler düzenlenmelidir.  

 Agrega sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacı bulunmasından dolayı sektöre eleman sağlayan teknik 

lise ve meslek yüksekokullarında sektörün talep ve ihtiyaçları doğrultusunda ilgili dersler ve 

gerekirse bölümler açılmalıdır.  

4.9. Doğal Taşlar  

Yurtiçi ve yurt dışında tanınırlığa ve tercih edilirliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Mermer ve doğal 

taşlarımızın yurtiçinde kullanımını arttırıcı yönde düzenlemeler yapılmalıdır. Sektörde; yönetim, 

planlama, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, rekabet ve ürün kalitelerinde standart sorunları bulunmaktadır.  

 Hedef pazarlar belirlenmeli, tanıtım yapılacak kişi/grupların tespiti, tanıtım araçları seçilmeli, 

kampanyaların ortak bir strateji çerçevesinde yürütülmelidir. 

 Mimarlık ve müteahhitlik büroları, tasarımcılar ile ortak çalışmalar yapılarak eğilim ve talepleri 

gözlenmelidir.  

 Ulusal/Uluslararası projeler, proje firmaları, mimarlar ve müteahhitler yakından izlenerek, 

sektörün gelişen taleplere karşılık verebilmesi sağlanmalıdır. 

 Ülkelerin değişen talep yapısı düzenli olarak takip edilmeli, İGEME tarafından Pazar raporları 

güncel tutulmalı, Türk mermer ve doğal taşının dünya pazarlarına etkin bir şekilde tanıtılabilmesi 

için tanıtım grupları kurulmalı ve faaliyetler için bir tanıtım stratejisi oluşturulmalıdır.  

 Müşterilerin kalite algısı artırılmalı, TÜRKAK ile işbirliği yapılarak sektörde birinci sınıf 

firmaların çoğalmasını sağlamak amacıyla belli kriterler getirilmeli, ISO 9001:2000, CE gibi 

belgeler alınmalı, AB ihracatlarında CEN/TC 246 Ayna Komite (Mirror Committee) gibi sektörde 

dünyaca kabul gören sertifikalarla kaliteli üretim yapan firma sayısı artırılmalı, ürün kalitesi ile 

ilgili standartlar sektörde kullanılmalıdır. 

 Firmalarda kurumsallaşma, yönetici ve çalışanların, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında 

eğitimlerinin sürekli hale getirilmesi özendirilmelidir. 

 Mermer ve doğaltaş makinelerinde teknolojik gelişim ve inovasyon özendirilmelidir.  

 Yüksekokullarda ve üniversitelerin resim, tasarım, heykel, mimarlık, makine, inşaat mühendisliği 

fakültelerinde ilgili derslerde mermer ve doğal taş konusuna yer verilmelidir. 

 Mermer ve doğal taş üretiminin çevreye uyumlu biçimde planlama yapılmalı ve oluşan artıkların 

geri kazanılmasına yönelik teşvik ve yasal düzenleme yapılmalıdır 

 Organize sanayi bölgeleri ile proje sahiplerinin belli bir bölgede toplandığı “Mermer İhtisas Sanayi 

Bölgeleri”nin kurulması sağlanmalıdır. 

 Mermer ve doğaltaş sektöründe çalışan firmaların kendi aralarında ve birlikte çalıştıkları kamu 

kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin koordinasyonu sağlanmalıdır.  
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 Sektörün gelişiminin izlenmesi, ihtiyaçların tespit edilmesi, sektöre yönelik analitik çalışmaların

yapılabilmesi için sürekli güncellenen bir envanter bilgi sistem çalışması yapılmalıdır. Bu bilgi

sistemi üretim, desen, rezerv, renk, kullanım alanları, firma, iş gücü/istihdam, makine parkı gibi

verileri içermelidir.

 Mermer ve doğal taşlarımızın binalarımızda kullanımı teşvik edilmelidir.

4.10. Madenciliği Destekleyici Hizmetler 

Yatırımcılar için en önemli konu, yatırım öncesi harcamaların öz kaynaktan karşılanması ve bu 

sürecin risk yatırımı olarak değerlendirilmesidir. Ayrıca, öngörülemeyen arama, etüt ve izin süreçleri 

de önemli bir risk oluşturmaktadır. Mevcut sahalar içinde yatırım öncesi harcama ve zaman süreci 

riskleri de devam etmektedir. Yeraltı madenciliğinde kullanılan makine ve ekipmanların 

sigortalanmasında önemli sorunlar bulunmakta olup bu durum madenciler açısından riskin önlenmesini 

engellemektedir. Yatırımlarda, yerli malı makine ve teçhizat kullanımı teşvik edilmelidir.  

 Madencilik yatırımlarında ölçek ekonomisi ve kapasitesi büyümüştür. Bu ölçekte tesis

yatırımlarında yerli payının artırılmasına ilişkin teşvik, destek ve altyapı yatırımları

oluşturulmalıdır.

 Yeraltı zincir ve bant konveyör sistemleri, monoray, yarı ve tam mekanize sistemler, yeraltı

hidrolik yükleyici, delici, sondaj makinesi vb. ekipmanların ülkemizde yeterli düzeyde üretilmesi

için gerekli teşvik ve destekleme mekanizmaları oluşturulmalıdır.

 Açık işletmeye dönük döner kazıcılar veya mobil kırıcılar ile birlikte çalışan entegre sistemlerin

üretimleri teşvik edilmelidir.

 Yerli makine-teçhizat, iş makinesi, montaj vb. kullanımına öncelik verilerek bu alanda finans,

sigorta, teminat ve eğitim destekleri verilmelidir.

 Yatırımcıların kamu destek ve teşviklerinden yararlanması sağlanmalıdır.

 Yeraltı madenciliğine yönelik devlet destekli bir sigorta sistemi geliştirilmelidir.

 Yerli malı makine ve teçhizat kullanımına yönelik teşvikler geliştirilmelidir. Kamu garantili

projelerde, yerli malı makine kullanımı zorunlu olmalıdır.

 TÜBİTAK tarafından uluslararası standartlarda yerli jeofizik cihazı üretilmesine yönelik AR-GE

faaliyetleri teşvik edilmeli, jeofizik hizmetlerinin yurt dışı faaliyetleri için ulaşım, tanıtım, ihaleye

katılım gibi destekler geliştirilmelidir.

 Yerli sondaj şirketlerinin yurtdışı ve yurtiçi projelerine güçlü ve kaliteli bir şekilde dâhil olabilmesi

desteklenmeli, böylece ülkemizde bulunan hizmet kapasitesinin ihracı yoluyla ekonomiye katkı

sağlanmalıdır. Yurtdışı faaliyetleri için devlet bankalarından 2-3 yıl geri ödemesiz düşük faizli

kredi desteği, yurtdışına çıkarılacak olan geçici ve kalıcı ekipmanlara ilişkin gümrük vergisi

muafiyeti ve/veya indirimi, hibe ve/veya kredi/leasing desteği sağlanmalıdır.

 Çok tehlikeli işler sınıfında yer alan sondaj faaliyetleri için kalifiye personel yetiştirilmesi

desteklenmelidir.

 Yüksek kapasiteli, yurt dışına da hizmet verecek donanıma ve bilgi birikimine sahip, akredite

laboratuvar sayısı artırılmalıdır.

 Yurt dışına ihraç edilebilir bir yazılım üretilmesi hedeflenmeli ve madencilik sektörüne hizmet

edecek yerli yazılım sanayii geliştirilmelidir. Madencilikte yerli yazılım kullanımı

yaygınlaştırılmalı ve teşvik edilmelidir.

 Madencilik sektörüne yayıncılık alanında hizmet vermeyi ilke edinen kuruluşların büyüyebilmesi

için bu yayınlar desteklenmelidir.

 STK’larca gerek bilgi akışını kolaylaştırmak gerekse sektörel birlik ve beraberliği arttırmak adına

özel sektör yayınlarına bilgi akışı sağlanmalıdır.
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