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Cevdet YILMAZ
Kalkınma Bakanı

ÖNSÖZ 

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018), Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2 
Temmuz 2013 tarihinde kabul edilmiştir. 

Plan, küresel düzeyde geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, değişim 
ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu bir ortamda Türkiye’nin kalkınma 
çabalarını bütüncül bir çerçevede ele alan temel bir strateji dokümanıdır. 

Ülkemizde kalkınma planlarının hazırlık aşamasında yürütülen Özel İhtisas 
Komisyonları çalışmaları çerçevesinde 50 yılı aşkın katılımcı ve demokratik bir planlama 
deneyimi bulunmaktadır. Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kesimi temsilcileri 
ile akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonu çalışmaları, 2014-2018 
dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı hazırlıklarında da çok önemli bir işlevi ifa 
etmiştir. 

5 Haziran 2012 tarihinde 2012/14 sayılı Başbakanlık Genelgesiyle başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde makroekonomik, sektörel, bölgesel ve tematik konularda 20’si 
çalışma grubu olmak üzere toplam 66 adet Özel İhtisas Komisyonu oluşturulmuştur. 
Ülkemizin kalkınma gündemini ilgilendiren temel konularda oluşturulan Komisyonlarda 
toplam 3.038 katılımcı görev yapmıştır. 

Bakanlığımızın resmi görüşünü yansıtmamakla birlikte; Özel İhtisas Komisyonları 
ve Çalışma Gruplarında farklı bakış açıları ile yapılan tartışmalar ve üretilen fikirler, 
Onuncu Kalkınma Planının hazırlanmasına perspektif sunmuş ve plan metnine girdi 
sağlamıştır. Komisyon çalışmaları sonucunda kamuoyuna arz edilen raporlar kurumsal, 
sektörel ve bölgesel planlar ile çeşitli alt ölçekli planlar, politikalar, akademik çalışmalar 
ve araştırmalar için kaynak dokümanlar olma niteliğini haizdir. 

Plan hazırlık çalışmaları sürecinde oluşturulan katılımcı mekanizmalar yoluyla 
komisyon üyelerinin toplumumuzun faydasına sundukları tecrübe ve bilgi birikimlerinin 
ülkemizin kalkınma sürecine ciddi katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır. 

Bakanlığım adına komisyon çalışmalarında emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunar, Özel İhtisas Komisyonu ve Çalışma Grubu raporları ile bu raporların sunduğu 
perspektifle hazırlanan Onuncu Kalkınma Planının ülkemiz için hayırlı olmasını temenni 
ederim. 
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Yakup KAYGUSUZ   Park Teknik A.Ş.
Yavuz KOLCU   MTA Genel Müdürlüğü
Yusuf ULUTÜRK   Afjet A.Ş. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu rapor, ülkemizde ve dünyada madencilik sektörünün, Dokuzuncu Kalkınma 
Planı dönemini de kapsayan süreçteki gelişimini inceleme ve ülkemizde Onuncu Kalkın-
ma Planı dönemine ilişkin temel alınacak unsurları belirleme amacındadır. 

Madencilik, temel insan ihtiyaçlarının karşılanması açısından, tarım sektörü ile bir-
likte en önemli iki ekonomik faaliyet alanından birisidir. Sanayi devriminin arkasındaki 
itici güç olan madencilik, sanayileşme sürecine paralel olarak, her geçen gün önemini 
artırmış ve günümüzde yalnızca ekonomik hayatın değil, aynı zamanda ülke güvenliğinin 
belirleyici unsurlarından birisi olma noktasına yükselmiştir. Bu çerçevede, madencilik 
alanında izlenecek politikalar, ulusal ekonomik ve güvenlik politikalarının oluşturulma-
sında birincil derecede öneme sahiptir.

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) döneminde, dünya ekonomisinde yaşanan 
hızlı büyüme doğal olarak petrol ve metal madenler başta olmak üzere hemen her türlü 
madencilik ürününe olan talebin önemli düzeylerde artması sonucunu doğurmuştur. Söz 
konusu dönemde madencilik ürünlerine olan talep artışı kısmen gelişmiş batı ekonomi-
lerinden kaynaklanmakla birlikte, başta Çin olmak üzere özellikle gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinin sanayileşme süreçleri bu sonuçta belirleyici rol oynamıştır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde Türkiye’de madencilik sektöründeki geliş-
meler ise büyük ölçüde dünya ekonomisindeki gelişmelerin etkisi altında şekillenmiştir. 
Bu kapsamda, uzunca bir süredir istikrarlı şekilde büyüyen doğal taş alt sektörü, güçlü 
bir büyüme eğilimi içine girmiştir. Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemi bütün dünyada 
başta altın, petrol ve metal madenler olmak üzere birçok madencilik ürününün fiyatlarının 
rekor düzeylere ulaştığı bir dönem olmuştur. Buna bağlı olarak, Türkiye’de bu dönemde 
özellikle altın madenciliğine olan ilgi üst düzeylere tırmanmış Türkiye dünyanın altın 
üreticisi ülkeleri arasında yer edinmiştir. Bunun yanı sıra, geleneksel krom madenciliği 
başta olmak üzere metal madenciliği alanında arama ve üretim faaliyetleri önemli düzeyde 
hız kazanmıştır.

Bu dönemde madencilik sektöründeki dikkat çekici gelişmelerden bir diğerini ise 
jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik yasal boşluğun ortadan kaldı-
rılması ile birçok jeotermal enerji santralinin kurulumu gerçekleştirilmiş, sera ve konut 
ısıtmanın yanı sıra özellikle jeotermal enerjinin turizm amaçlı kullanımına yönelik çalış-
malar da bu dönemde büyük bir hız kazanmıştır. 
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Enerjide dışa bağımlılık sorunu devam etmekte olup, özellikle doğal gaza ve doğal 
gazda sınırlı sayıda ülkeye olan bağımlılık nedeniyle son yıllarda, ülkenin linyit kaynak-
larının harekete geçirilmesine yönelik arayışlar hız kazanmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı (2014- 2018) hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleşti-
rilen bu çalışmada, sektörün genel sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasının 
yanı sıra, sektörel politikaların oluşturulması nihai amacına zemin oluşturmak üzere dü-
şey ve yatay konu başlıklarının analizi yöntemi tercih edilmiştir. Komisyon tarafından 
çalışmaların 8 alt çalışma grubu halinde yürütülmesi ve bu çalışma gruplarının çalışma 
sonuçlarının söz konusu rapora yansıtılması benimsenmiştir. 

Ürün gruplarının tespitinde sektörün güncel görünümünün en doğru şekilde ortaya 
konulmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda belirlenen ürün grupları şunlardan oluşmaktadır: 
Kıymetli Metaller (Altın), Metalik Madenler, Doğal Taşlar (Mermer ve Traverten), 
Endüstriyel Hammaddeler, Enerji Hammaddeleri (Kömür, Petrol ve Doğal Gaz, Jeotermal 
Enerji).

Ürün gruplarından bağımsız olarak, sektörün bütünü için söz konusu olan sorunların 
irdelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik yatay yönde kesit alma 
çalışmaları ise Arama Politikaları, Madencilikte Kurumsal Yapı- Mevzuat ve Çevre, Dış 
Ticaret- Lojistik- Altyapı- Vergi- Teşvik. başlıkları altında gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu belirtilen 
tarihlerdeki Komisyon çalışmaları ve bulgularına dayanılarak hazırlanmıştır.

Çalışma sürecinde katkı ve eleştirileri ile desteklerini esirgemeyen Kalkınma 
Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklar ile kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluş 
temsilcilerinden oluşan sektörümüzün değerli mensuplarına teşekkürü bir borç bilir, bu 
çalışmanın Türk madencilik sektörünün geleceğine ışık tutmasını dileriz.
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GİRİŞ

Madencilik, temel insan ihtiyaçlarının karşılanması açısından, tarım sektörü 
ile birlikte en önemli iki ekonomik faaliyet alanından birisidir. Tarım sektörü ağırlıklı 
olarak insanoğlunun birincil ihtiyacı olan beslenme ihtiyacına yönelirken madencilik, 
insanoğlunun diğer canlılardan ayrışma, zekâ ve kabiliyetini kullanarak kendi denetiminde 
yeni bir dünya inşa etme arzu ve çabasının temel dayanak noktasını oluşturmaktadır. 
İnsanoğlu, yerkabuğunun kendisine doğal hayatın ötesinde, yeni bir hayat tarzı, yeni bir 
dünya inşa edebilme olanağı sağlayacak kaynaklar sunduğunu fark ettiği günden itibaren, 
bu kaynaklardan yararlanma çabası içine girmiş ve böylece madencilik tarımın ardından 
en önemli ikinci ekonomik faaliyet alanı olarak ortaya çıkmıştır.

Sanayi devriminin arkasındaki itici güç olan madencilik, sanayileşme sürecine 
paralel olarak, her geçen gün önemini artırmış ve günümüzde yalnızca ekonomik hayatın 
değil, aynı zamanda ülke güvenliğinin belirleyici unsurlarından birisi olma noktasına 
yükselmiştir. Bu çerçevede, madencilik alanında izlenecek politikalar, ulusal ekonomik 
ve güvenlik politikalarının oluşturulmasında birincil derecede öneme sahiptir.

Cumhuriyet’in daha ilk yıllarında, ekonomik kalkınma açısından madenciliğin 
sahip olduğu önem fark edilmiş ve bu amaç doğrultusunda, gerek yasal gerekse kurumsal 
anlamda çok önemli adımlar atılmıştır. Öncelikler ve benimsenen ilkeler itibariyle zaman 
zaman önemli değişkenlikler sergilenmiş olmakla birlikte 1960’lı yıllarda başlayan planlı 
kalkınma döneminde de madencilik her zaman önemli ve öncelikli bir ekonomik faaliyet 
alanı olarak kabul edilmiş, kalkınma planlarının hazırlanma süreçleri içinde madenciliğe 
her zaman özel bir yer verilmiştir.

Onuncu Kalkınma Planı (2014 - 2018) hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 
bu inceleme, geçmiş planlara yönelik özel ihtisas komisyonu çalışmalarına kıyasla, belirli 
açılardan önemli farklılıklar göstermektedir. Bu çalışmada, özellikle zaman kısıtı nedeniyle, 
geçmiş plan çalışmalarında olduğu gibi her bir madencilik ürünü için ayrı bir araştırma 
gerçekleştirme, ayrı bir rapor hazırlama yoluna gidilmemiştir. Bunun yerine, sektörün 
genel sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulmasının yanı sıra, sektörel politikaların 
oluşturulması nihai amaçlarına zemin oluşturmak üzere düşey ve yatay yönde kesitler almak 
suretiyle analiz yönetimi tercih edilmiştir.

Sektörün mevcut durumu ve sorunlarının belirlenmesi ile çözüm önerilerinin 
geliştirilmesi amacıyla düşey kesit niteliğinde olmak üzere 5 önemli ürün grubu (alt sektör) 
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tespit edilmiş ve söz konusu ürün gruplarına yönelik çalışma yapmak üzere çalışma grupları 
oluşturularak ayrı ayrı raporlar üretilmiştir. Ürün gruplarının tespitinde, Türkiye’ye 
özgü güncel koşullar esas alınmış, her zaman önemli olmuş olan ürünlerin yanı sıra son 
dönemde önemli hale gelen ve giderek daha da önem kazanacağı öngörülenlere öncelik 
verilmiş, böylelikle sektörün güncel görünümünün en doğru şekilde ortaya konulmasına 
çalışılmıştır. Bu kapsamda belirlenen ürün grupları şunlardan oluşmaktadır: Kıymetli 
Metaller (Altın), Metalik Madenler, Doğal Taşlar (Mermer ve Traverten), Endüstriyel 
Hammaddeler, Enerji Hammaddeleri (Kömür, Petrol ve Doğal Gaz, Jeotermal Enerji)

Ürün gruplarından bağımsız olarak, sektörün bütünü için söz konusu olan sorunların 
irdelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik yatay yönde kesit alma 
çalışmaları ise 3 başlık altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda ayrı alt çalışma grupları 
oluşturularak incelen konu başlıkları ise şunlardan oluşmaktadır: Arama Politikaları, 
Madencilikte Kurumsal Yapı- Mevzuat ve Çevre, Dış Ticaret- Lojistik- Altyapı- Vergi- 
Teşvik.

Bu rapor, esas itibariyle yukarıda belirtilen alt çalışma gruplarının çalışmalarının 
sonuçlarının toplulaştırılmasını ve sektörün genel durumuna ilişkin daha bütüncül 
bir resmin ortaya konulmasını amaçlamaktadır. Ancak, bu rapor tümüyle alt çalışma 
gruplarının raporlarının bir özeti olarak da algılanmamalıdır. Söz konusu raporlar 
olabildiği ölçüde ortak bir formata getirilmek suretiyle, bu rapora aktarılmış olmakla 
birlikte, Onuncu Kalkınma Planı Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu 
başlıklı bu rapor, madencilik sektörünün genel durumu ve sorunları konusunda daha 
genel bir görünüm ortaya koymayı, daha genel nitelikli politika önerileri geliştirmeyi 
hedeflemektedir.

Madencilik Sektörünün Kapsamı ve Sınıflandırma

Ekonomik sektörlerin kapsamlarının belirlenmesi ve sınıflandırılmasına yönelik 
olarak ürünleri, faaliyetleri vb. unsurları esas alan çeşitli sınıflandırma yöntemleri 
geliştirilmiştir. Söz konusu sınıflandırma yöntemleri büyük ölçüde birbirleriyle paralellik 
göstermekle birlikte, dayandıkları unsurlar itibariyle yer yer birbirlerinden önemli ölçüde 
de farklılaşabilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu mevcut çalışmalarında birincil olarak halen, Avrupa 
Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (Statistical Classification of 
Economic Activities in the European Community) sınıflama sisteminin ikinci sürümünü 
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(NACE. Rev2) kullanmaktadır. Faaliyet esaslı söz konusu sınıflama sisteminde madencilik 
sektörü, (B) koduyla, “Madencilik ve Taş Ocakçılığı” başlığı ile yer almakta ve aşağıda 
gösterildiği şekilde 5 alt sektörden oluşmaktadır.

B- MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI  

05- Kömür ve linyit çıkartılması  
06- Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı  
07- Metal cevherleri madenciliği  
08- Diğer madencilik ve taş ocakçılığı  
09- Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri 

Söz konusu sektörel sınıflamanın madencilik ile ilgili bölümüne ilişkin açıklamalar 
ve faaliyetler itibariyle diğer sektör ve alt sektörlerle olan ilişkiler Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun internet sitesinden alınarak aşağıda tablolar halinde sunulmuştur.
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Tablo 1: Madencilik Sektörü Sınıflama

KODU/
ALT KODU AÇIKLAMA

B

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
Madencilik ve taş ocakçılığı, katı (kömür ve maden cevherleri), sıvı 
(ham petrol) veya gaz (doğal gaz) olarak tabiatta doğal halde bulunan 
madenlerin çıkarılmasını kapsar. Çıkarma, yer altı veya yer üstü 
madenciliği, kuyu (memba) işletilmesi, deniz yatağı madenciliği vb. 
gibi değişik yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir.
Bu kısım, cevherlerin ezilmesi, öğütülmesi, ayıklanması ve yıkanması, 
kurutulması, sınıflandırılması, konsantrasyonu, doğal gazın 
sıvılaştırılması, katı yakıtların topak haline getirilmesi gibi pazarlama 
için ham malzemenin hazırlanmasını amaçlayan destekleyici 
faaliyetleri içermektedir. Bu işlemler, çoğunlukla, madenin üretildiği 
yerdeki ve/veya yakın tesislerin yanındaki birimlerde gerçekleştirilir.
Madencilik faaliyetleri, üretilen madenin esasına göre, bölümler, 
gruplar ve sınıflar içerisinde sınıflandırılır. Bölüm 05 ve 06, fosil 
yakıtların (kömür, linyit, petrol, gaz) madenciliği ve taş ocakçılığı ile 
ilgilidir; bölüm 07 ve 08, metal cevherleri, çeşitli mineraller ve taş 
ocakçılığı ürünleri ile ilgilidir.
Özellikle hidrokarbon çıkarımı ile ilgili olarak bu kısımdaki teknik 
işlemlerden bazıları, bölüm 09`da belirtildiği gibi bir endüstriyel 
hizmet olarak uzmanlaşmış birimler tarafından üçüncü kişiler için 
yapılabilir.
Kapsam dışı olanlar;
- çıkarılan madenlerin işlenmesi, bkz. Kısım C (İmalat),
- inşaat amaçları için ilave bir dönüştürme yapılmaksızın çıkarılmış 
materyallerin kullanımı, bkz. Kısım F (İnşaat),
- kaynaklarda ve kuyularda doğal kaynak sularının ve maden sularının 
şişelenmesi, bkz. 11.07,
- madencilik ve taş ocakçılığı ile birlikte yapılmayan bazı toprak, kaya 
ve madenlerin parçalanması, ezilmesi veya başka şekilde işlenmesi, 
bkz. 23.9

Kömür ve linyit çıkartılması
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği yoluyla katı mineral 
yakıtların çıkarımını ve pazarlanabilir ürün haline getirilmesi 
işlemlerini (yani, ayıklama, yıkama, sıkıştırma ve taşınması için 
gerekli diğer işlemler vb.) kapsar.
Kok kömürü imalatı (bkz. 19.10), kömür veya linyit madenciliği 
ile ilgili hizmetler veya (bkz. 09.90) kömür tozlarının sıkıştırılması 
ile elde edilen kömür briketlerinin imalatı (bkz. 19.20) bu bölümde 
kapsanmaz.
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05.01 Taş kömürü madenciliği

05.10

Taş kömürü madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- taş kömürü madenciliği: sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen 
madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği,
- kömürün sınıflandırılması, kalitesinin arttırılması veya taşımacılığının 
ya da depolanmasını kolaylaştırılması amacıyla ayıklanması 
ve yıkanması, büyüklüklerine göre ayrılması, sınıflandırılması, 
öğütülmesi, sıkıştırılması vb.
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- kömür madenlerindeki atık yığınlarından kömürün toplanması
Kapsam dışı olanlar;
- linyit madenciliği, bkz. 05.20,
- turba (az çok kömürleşmiş bitkilerden oluşan yakıt, yer kömürü) 
çıkarımı, bkz. 08.92,
- taş kömürü madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90,
- kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 
09.90,
- katı yakıt üreten kok fırınları, bkz. 19.10,
- taş kömürü briketlerinin imalatı, bkz. 19.20,
- kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi 
için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.

05.02 Linyit madenciliği

05.20

Linyit madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- linyit madenciliği: sıvılaştırma yöntemleriyle gerçekleştirilen 
madencilik de dahil, yeraltı ve yer üstü madenciliği,
- linyitin, kalitesini arttırmak, veya taşımacılığını ya da depolanmasını 
gerçekleştirmek üzere, yıkanması, kurutulması, öğütülmesi ve 
sıkıştırılması.
Kapsam dışı olanlar;
- taş kömürü madenciliği, bkz. 05.10,
- turba çıkarımı, bkz. 08.92,
- linyit madenciliğini destekleyici faaliyetler, bkz. 09.90,
- kömür çıkartılması amacıyla deneme sondajları yapılması, bkz. 
09.90,
- linyit yakıt kömürü imalatı, bkz. 19.20,
- kömür çıkartmak amacıyla arazilerin hazırlanması ve geliştirilmesi 
için gerçekleştirilen çalışmalar, bkz. 43.12.
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Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı
Bu bölüm, ham petrol üretilmesini, yağlı şistler ve yağlı kumlardan 
petrol madenciliği yapılmasını ve petrol çıkarımını ve doğal gaz 
üretimi ile hidrokarbon sıvılarının geri kazanımını içermektedir. 
Bu bölüm, petrol ve gaz sahalarının işletim ve/veya geliştirme 
faaliyetlerini kapsar. Bu tür faaliyetler; sondaj yapmayı, kuyuların 
tamamlanmasını ve donatılmasını; ayırıcıların, emülsiyon azaltıcıların, 
tuz giderme ekipmanının ve ham petrol için alanda toplama hatlarının 
işletilmesini; üretim alanından nakil edilmesine kadar olan petrol ve 
gazın hazırlanmasındaki diğer faaliyetleri de içerir.
Kapsam dışı olanlar; 
- bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen petrol ve 
gaz sahası hizmetleri, bkz. 09.10,
- petrol ve gaz kuyuları arama faaliyetleri, bkz. 09.10,
- test amaçlı sondaj ve delme, bkz. 09.10,
- petrol ürünlerinin rafine edilmesi, bkz. 19.20,
- jeofizik, jeolojik ve sismik araştırmalar, bkz. 71.12.

06.1 Ham petrol çıkarımı

06.10   

Ham petrol çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- ham petrol yağlarının çıkarımı
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- bitümlü veya petrol yağlı şist ve katranlı kum çıkarımı,
- bitümlü şist ve kumdan ham petrol üretimi,
- ham petrol elde edilmesi için yapılan işlemler: tortusunu, tuzunu, 
suyunu süzme, stabilize etme vs.
Kapsam dışı olanlar;
- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,
- petrol ve gaz arama faaliyetleri, bkz. 09.10,
- rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, bkz. 19.20,
- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, 
bkz. 19.20,
- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

06.2 Doğal gaz çıkarımı
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06.20  

Doğal gaz çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- ham hidrokarbon gazı (doğal gaz) çıkarımı,
- doğal gazla birlikte çıkarılan hafif petrol (kondansate) çıkarımı,
- sıvı hidrokarbonun suyunun alınması ve ayrıştırılması,
- gazın kükürtten arındırılması
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- sıvılaştırma veya ısıtarak eritme (piroliz) yöntemleriyle elde edilen 
hidrokarbon sıvılarının çıkarımı.
Kapsam dışı olanlar;
- petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler, bkz. 09.10,
- petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili araştırma faaliyetleri, bkz. 09.10,
- petrol rafine sürecinde sıvılaştırılmış petrol gazlarının geri kazanımı, 
bkz. 19.20,
- sanayi gazı imalatı, bkz. 20.11,
- boru hattının işletilmesi, bkz. 49.50.

Metal cevherleri madenciliği
Bu bölüm, yer altı veya yer üstü madenciliği, deniz yatağı madenciliği 
vb. yoluyla yapılan metalik minerallerin (cevherlerin) madenciliğini 
kapsamaktadır.
Ayrıca bu bölüm aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- cevherin ezilme, öğütülme, yıkanma, kurutulma, sinter, kalsine veya 
filtreden geçirilmesi gibi cevherin ambalajlanması ve iyileştirilmesine 
yönelik faaliyetler ile özgül ağırlık farkı ile zenginleştirme veya 
flotasyon faaliyetleri.
Kapsam dışı olanlar;
- demir piritlerinin kavrulması, bkz. 20.13,
- alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42,
- maden eritme ocaklarının (yüksek fırınların) işletilmesi, bkz. bölüm 
24.

07.1 Demir cevherleri madenciliği

07.10

Demir cevherleri madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- yüksek oranda demir içeren cevherlerin madenciliği,
- demir cevherlerinin zenginleştirilmesi ve topak haline getirilmesi
Kapsam dışı olanlar;
- pirit ve pirotit (bronz renginde parlak bir maden) (kavurma hariç) 
çıkarımı ve işlenmesi, bkz. 08.91.

07.2 Demir dışı metal cevherleri madenciliği
Bu grup, demir dışı metal cevherlerinin madenciliğini kapsamaktadır.
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07.21

Uranyum ve toryum cevherleri madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- yüksek oranda uranyum ve toryum içeren cevherlerin madenciliği: 
uranyum oksit vb.,
- bu cevherlerin konsantrasyonu,
- sarı pasta (uranyum oksit (U3O8)) imalatı.
Kapsam dışı olanlar;
- uranyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi, bkz. 20.13,
- uranyum oksit veya diğer cevherlerden uranyum metali üretilmesi, 
bkz. 24.46,
- uranyumun eritilmesi ve rafine edilmesi (izabesi), bkz. 24.46.

07.29

Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- yüksek oranda demir içermeyen cevherlerin madenciliği ve 
hazırlanması;
• alüminyum (boksit), bakır, kurşun, çinko, kalay, manganez, krom, 
nikel, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.,
• değerli metaller: altın, gümüş, platin.
Kapsam dışı olanlar;
- uranyum ve toryum cevheri madenciliği ve hazırlanması, bkz. 07.21,
- alüminyum oksit üretimi, bkz. 24.42,
- bakır veya nikel matları imalatı, bkz. 24.44, 24.45.

Diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Bu bölüm sadece taş ocaklarındaki üretimi kapsamaz, ayrıca alüvyon 
çökeltilerinin taranmasını, kayaların kırılmasını, tuzları da kapsar. 
Bu ürünlerin önemli bir miktarı inşaat sektöründe (örneğin; kumlar, 
taşlar vb.), malzeme imalatında (örneğin; kil, alçıtaşı, kalsiyum gibi) 
ve kimyasalların vb. imalatında kullanılır.
Bu bölüm, çıkarılan madenlerin işlenmesini (ezme, öğütme, kesme, 
ayıklama ve yıkama, kurutma, sınıflandırma ve karıştırma hariç) 
kapsamaz.

08.1 Kum, kil ve taş ocakçılığı
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08.11

Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı 
(arduaz-kayrak taşı) ocakçılığı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- mermer, granit, kumtaşı gibi anıt ve inşaat taşlarının çıkarımı, 
kabaca kırpılması ve kesilmesi,
- süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kesilmesi,
- kireç taşının çıkarılması, parçalanması ve kırılması,
- alçı taşı ve anhidrit madenciliği,
- tebeşir ve yanmamış dolomit madenciliği.
Kapsam dışı olanlar;
- kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği, bkz. 08.91,
- yanmış dolomit üretimi, bkz. 23.52,
- taşın taş ocağı dışında kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir 
hale getirilmesi, bkz. 23.70.

08.12

Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- endüstriyel kumların çıkarımı ve taranması, inşaat için kum ve çakıl,
- çakıl taşının kırılması ve parçalanması,
- kum ocakçılığı,
- kil, refrakter killer ve kaolin (arı kil) madenciliği.
Kapsam dışı olanlar;
- bitümlü kumların madenciliği, bkz. 06.10.

08.9 Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı

08.91

Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- doğal potasyum tuzları ve doğal fosfor madenciliği,
- saf kükürt madenciliği,
- pirit ve pirotit madenciliği ve işlenmesi (kavrulması hariç),
- doğal baryum sülfat ve karbonat (barit ve baryum karbonat), doğal 
borlar, doğal magnezyum sülfat (kieserit) madenciliği,
- esas olarak bir çeşit kimyasal kaynak olarak değerlendirilen toprak 
boyalar ve fluorit madenciliği.
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- guano madenciliği (kuş gübresi).
Kapsam dışı olanlar;
- tuz çıkarımı, bkz. 08.93,
- demir piritin kavrulması, bkz. 20.13,
- suni gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı, bkz. 20.15.
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08.92

Turba çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- turba çıkarımı,
- taşımacılığını ya da depolanmasını gerçekleştirmek veya kalitesini 
arttırmak amacıyla turbanın hazırlanması
Kapsam dışı olanlar;
- turba madenciliği ile ilgili hizmet faaliyetleri, bkz. 09.90,
- turba briketlerinin imalatı, bkz. 19.20,
- turba, doğal toprak, kum, kil, gübre mineralleri vb.den saksı toprağı 
karışımlarının imalatı, bkz. 20.15,
- turba ürünlerinin imalatı, bkz. 23.99.

08.93

Tuz çıkarımı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- eritilerek ve pompalanarak yer altından tuz çıkarımı,
- deniz suyu veya diğer tuzlu suların buharlaştırılması yoluyla tuz 
üretimi,
- üretici tarafından tuzun ezilmesi, saflaştırılması ve rafine edilmesi
Kapsam dışı olanlar;
- tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi, örneğin; iyotlu tuz, bkz. 10.84,
- tuzlu suların buharlaştırılması yolluyla içilebilir su üretimi, bkz. 
36.00.

08.99

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- çeşitli mineral ve materyallerin madenciliği ve taş ocakçılığı;
• aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil 
artıklar, doğal grafit, sabuntaşı (talk), feldspat vb.
• doğal asfalt, asfaltit ve asfaltlı taş; doğal katı zift,
• kıymetli taşlar, kuvars, mika vb.

Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri
Bu bölüm, bir ücret veya sözleşmeye dayanılarak gerçekleştirilen 
madenciliğe ek olarak gerçekleştirilen uzmanlaştırılmış destek 
hizmetlerini kapsamaktadır. Numune almak ve jeolojik gözlemler 
yapmak gibi geleneksel maden arama yöntemleri yoluyla olduğu 
kadar petrol kuyuları, metal olan veya metal olmayan mineraller için 
sondajlar, sondaj denemeleri veya tekrarları yapılması yoluyla tetkik, 
araştırma hizmetleri gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Diğer benzeri 
hizmetler ise petrol ve gaz kuyuları tesislerinin inşa edilmesini, petrol 
ve gaz kuyularının kaplamalarının betonlanmasını, petrol ve gaz 
kuyularının temizlenmesi, balyalanması ve silinmesini, madenlerin 
boşaltılması ve pompalanmasını, madenlerdeki fazla yük yüklemeden 
kaynaklanan yer değiştirme hizmetlerini vb. içermektedir.

09.1 Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
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09.10

Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
- bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak petrol ve gaz çıkarımı 
hizmet faaliyetleri;
• petrol ve gaz çıkartılması ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen tetkik 
(araştırma) hizmetleri, örneğin; maden çıkarılması için elverişli 
yerlerde jeolojik gözlemler yapmak gibi geleneksel maden arama 
yöntemleri,
• sondaj; boruların yerleştirilmesi, sondaj kulesinin inşası, tamiri 
ve sökülmesi; petrol ve gaz kuyusu borularının çimentolanması; 
kuyuların pompalanması; kuyuların çalıştırılması ve kapatılması vb.,
• doğal gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline 
dönüştürülmesi, maden ocağı civarında yapılanlar,
• bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen 
boşaltma ve pompalama hizmetleri,
• petrol ve gaz çıkarımı ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen sondaj 
denemeleri.
Ayrıca bu sınıf aşağıdakileri de kapsamaktadır;
- petrol ve gaz sahalarında yangınla mücadele faaliyetleri
Kapsam dışı olanlar;
- petrol ve gaz sahalarında işletmeciler tarafından gerçekleştirilen 
hizmet faaliyetleri, bkz. 06.10, 06.20,
- madencilik makinelerinin uzmanlaşmış tamiri, bkz. 33.12,
- doğal gazın nakil amacıyla sıvılaştırılması ve yeniden gaz haline 
dönüştürülmesi, maden ocağı civarı dışında yapılanlar, bkz. 52.21,
-jeofizik, jeolojik ve sismik araştırmalar, bkz. 71.12.

09.9 Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler

09.90

Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici diğer faaliyetler
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır;
-05, 07 ve 08 numaralı bölümlerdeki madencilik faaliyetleri için gerekli 
olup bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen 
destekleme hizmetleri,
• tetkik (araştırma) hizmetleri, örneğin, numune alınması ve maden 
çıkarılması için elverişli yerlerde jeolojik gözlemler yapılması gibi, 
geleneksel maden arama yöntemleri,
• bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen 
boşaltma ve pompalama hizmetleri,
• test amaçlı sondaj ve delik açma.
Kapsam dışı olanlar;
- madenlerin ve taş ocaklarının bir ücret veya sözleşme esasına dayalı 
olarak işletilmesi, 05, 07 veya 08 numaralı bölümlere bakınız,
- madencilik makinelerinin uzmanlaşmış tamiri, bkz. 33.12,
- bir ücret veya sözleşme esasına dayalı olarak gerçekleştirilen jeofizik 
araştırma hizmetleri, bkz. 71.12.

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu internet sitesinden ( www.tuik.gov.tr ) alınmıştır.
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Yukarıda tablolar halinde sunulan NACE Rev2 sınıflamasında iki önemli eksiklik 
dikkat çekmektedir. Birinci olarak; sınıflamada jeotermal kaynakların aranması, 
geliştirilmesi ve üretimine ilişkin faaliyetlere yer verilmemiştir. Jeotermal enerjinin 
son yıllarda kazandığı önem dikkate alındığında gerek elektrik üretimi, merkezi ısıtma, 
sera ısıtması ve gerekse termal amaçlı jeotermal akışkan (sıcak su ve buhar) üretimine 
yönelik faaliyetlere sınıflama içinde kesinlikle ve açık olarak yer verilmesi gerektiği 
değerlendirilmektedir. İkinci olarak; deniz, göl, akarsu ve doğal kaynak sularında 
çözünmüş halde bulunan maddelerin üretimine yönelik faaliyetlere açık şekilde 
değinilmemiştir. Teknolojik açıdan deniz ve göl tuzlalarından tuz üretimi ile büyük bir 
benzerlik gösteren göl sularından sodyum sülfat üretimine Maden Kanunu kapsamında 
yer almasına rağmen, sektör sınıflamasında yer verilmemiş olması sınıflamanın önemli 
bir diğer eksikliğini teşkil etmektedir.

 Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları kapsamında 19-20 
Eylül 2012 ve 14 Kasım 2012 tarihlerinde toplantılar gerçekleştirilmiştir. Komisyon 
tarafından çalışmaların 8 alt çalışma grubu halinde yürütülmesi ve bu çalışma gruplarının 
çalışma sonuçlarının söz konusu rapora yansıtılması benimsenmiştir. Bu kapsamda, 
Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu belirtilen tarihlerdeki Komisyon 
çalışmaları ve bulgularına dayanılarak hazırlanmıştır.
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1- DOKUZUNCU PLAN DÖNEMİNDE SEKTÖRDE GELİŞMELER

1.1. Dokuzuncu Kalkınma Planı Döneminde Dünya Madenciliğinde Gelişme 
ve Eğilimler

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) dönemine, dünya ekonomisinin 2000’li 
yılların başlangıcında girdiği hızlı büyüme sürecinin devam ettiği ve ekonomi ile ilgili 
beklentilerin genel olarak iyimser olduğu bir aşamada girilmiştir. 2000-2007 döneminde 
dünyada GSYİH, 1990’lı yıllardaki yıllık %2,5 seviyesindeki büyüme oranının oldukça 
üzerinde, %3,2 olarak gerçekleşmiştir.1  ABD ve diğer gelişmiş batı ekonomilerinin de 
sürece katkıları önemli olmakla birlikte Çin, Hindistan, Rusya ve Brezilya başta olmak 
üzere gelişmekte olan ülke ekonomileri bu dönemde dünya ekonomisinde izlenen hızlı 
büyüme sürecinin arkasındaki en önemli itici güç olmuşlardır.

Bu dönemde dünya ekonomisinde yaşanan hızlı büyüme doğal olarak petrol ve 
metal madenler başta olmak üzere hemen her türlü madencilik ürününe olan talebin önemli 
düzeylerde artması sonucunu doğurmuştur. Söz konusu dönemde madencilik ürünlerine 
olan talep artışı kısmen gelişmiş batı ekonomilerinden kaynaklanmakla birlikte, başta 
Çin olmak üzere özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin sanayileşme süreçlerinin 
yeni bir aşamaya evrilmesi bu süreçte belirleyici rol oynamıştır. Gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinin hızlı bir büyüme sürecine girmesi, bu ülkeleri hemen her türü madencilik 
ürününün en önemli alıcısı konumuna getirmiş, gelişmiş batı ekonomilerinin rolü ikincil 
düzeyde kalmıştır.

1.1.1.Sektörde Fiyatların Gelişimi

Madencilik ürünlerine olan talepteki ani ve çok büyük artışın yarattığı arz açığı söz 
konusu ürünlerin fiyatlarında çok büyük ölçekli artışlara neden olmuştur. Bu kapsamda 
ham petrol fiyatları 2000 yılındaki 25-30 dolar/varil seviyesinden 2008 yılının Temmuz 
ayında 145 dolar/varil düzeyinin üzerine yükselmiştir. Kömür fiyatları da bu dönemde 
benzer bir seyir izlemiş, 2000 yılında 30 dolar/ton düzeyinde olan koklaşabilir taş kömürü 
fiyatı (Japonya koklaşabilir taşkömürü ithalat fiyatı), 2008 yılında 180 dolar/ton düzeyine 
kadar2 ulaşmıştır. 2000’li yılların başlarında 2000 dolar/ton düzeyinin altında seyreden 

1 Liefert W.M. And Shane M. “World Economic Crisis and US Agriculture: From Boom to Gloom?”; 

http://www.choicesmagazine.org 
2  BP- Statistical Review of World Energy Full Report-2011
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Londra Metal Borsası’ndaki bakır fiyatları ise, 2008 yılında 7000 dolar/ton düzeyinde 
gerçekleşmiştir.

Tablo 2: Önemli Metallerin Fiyatlarının Gelişimi

Yıllar
 

Alüminyum
$/Ton

Bakır
$/Ton

Kurşun
$/Ton

Nikel
$/Ton

Kalay
$/Ton

Çinko
$/Ton

Altın*
$/T.Ons

Gümüş*
$/T.Ons

2002 1.349 1.559 452 6.771 4.057 778 310 4,6
2006 2.569 6.720 1.288 24.243 8.772 3.275 604 11,5
2007 2.637 7.117 2.579 37.216 14.529 3.242 696 13,3
2008 2.572 6.955 2.089 21.103 18.498 1.874 872 14,9
2009 1.664 5.127 1.719 14.649 13.561 1.655 972 14,6
2010 2.172 7.535 2.148 21.803 20.396 2.160 1.226 20,1
2011 2.398 8.822 2.401 22.890 26.103 2.193 1.573 35,1

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

Yukarıdaki tablo, ekonomik krizin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği 2009 yılı 
hariç tutulduğunda, son 7 yıllık dönemde belli başlı metallerde fiyat yapısının ne ölçüde 
radikal bir değişim gösterdiğinin anlaşılması bakımından önemli görülmektedir. Bu 
kapsamda alüminyum hariç tutulacak olursa, incelenen metallerin hemen tamamında son 
7 yıllık dönemde 4-5 kat artış olduğu, 2009 krizine rağmen oluşan yüksek fiyat düzeyinin 
devam ettiği görülmektedir.

1.1.2. Madencilik sektöründe karlılık ve yatırım iklimi

Yaşanan yüksek oranlı büyüme ve buna bağlı olarak artan hammadde ihtiyacı, dünya 
madenciliğinin de bu süreç içinde hızlı bir büyüme sergilemesine zemin oluşturmuştur. 
Yapılan çeşitli araştırmalar, bu dönemde özellikle uluslararası madencilik firmalarının gelir 
ve karlarında önemli artışların ortaya çıktığına, buna bağlı olarak da söz konusu firmaların 
büyük ölçekli yatırımlara yöneldiğine işaret etmektedir. Bu kapsamda, dünyadaki en 
büyük 40 madencilik kuruluşunun verilerine dayanarak dünya madenciliğinin durumunu 
inceleyen bir yayında (Mine 2011- The Game has changed- Review of Global Trend in 
the mining industry) ayrıntılı veriler ortaya konulmaktadır.
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Tablo 3: Dünyadaki 40 Büyük Madencilik Kuruluşunun Performansına İlişkin 
Toplulaştırılmış Veriler3 (Milyar USD)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gelir 90 110 184 222 249 312 349 325 435

Net Kar 6 12 28 45 66 80 57 49 110

T. Varlıklar 188 223 316 372 454 655 676 801 943

Yatırımlar - 20 23 38 67 126 102 74 79

H.S. Getiri O. %7 %12 %20 %25 %31 %28 %17 %13 %22

Birçok önemli ekonomist tarafından 1929 Büyük Ekonomik Krizi ile 
karşılaştırılabilir olarak nitelenen 2008 yılındaki ekonomik kriz öncesi döneme ilişkin 
olarak yukarıdaki tabloda yer alan veriler yukarıdaki değerlendirmeyi büyük ölçüde 
desteklemektedir. 2002-2007 döneminde, araştırma kapsamında yer alan dünyanın 40 
büyük madencilik kuruluşunun gelirleri cari fiyatlarla yaklaşık 3,5 kat, net karları ise 
13 katın üzerinde artmış, hisse senetlerinin getiri oranları ise dönem başlangıcındaki %7 
oranından dönem sonu itibariyle %30 düzeyinin üzerine kadar yükselmiştir. Artan gelir 
ve karlılığın yanı sıra, geleceğe ilişkin iyimser beklentiler söz konusu kuruluşları yeni 
yatırımlara yönlendirmiştir. Araştırmaya konu olan kuruluşların 2007 yılında toplam 
yatırım miktarları 126 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Bu gelişmelerin sonucu olarak 
bu kuruluşların toplam varlıklarının değeri dönem başlangıcındaki 188 milyar dolar 
düzeyinden yaklaşık 3,5 kat artışla 655 milyar USD seviyesine ulaşmıştır.

1.1.3. 2008 Ekonomik krizi ve madencilik

Dokuzuncu Plan dönemi yukarıda özetlendiği şekilde sektörel açıdan oldukça 
olumlu koşullarda başlamış ancak, 2008 yılının son çeyreğinde ABD gayrimenkul 
piyasasındaki ani değer kayıpları ile başlayan ve kısa sürede küresel finans krizine 
dönüşen gelişmeler, söz konusu iyimser sürecin sona ermesine neden olmuştur. Bir diğer 
ifade ile 9. Plan döneminin ikinci yılının son çeyreğinde dünya ekonomisinin içine girdiği 
kriz, dünya madenciliğindeki hızlı büyüme sürecini de kesintiye uğratmıştır. Dünya 
ekonomisinin içine girdiği kriz nedeniyle madencilik ürünlerine olan talebin gerilemesi 
ürün fiyatlarının da düşmesine yol açmıştır. Bu kapsamda, 2008 yılının Temmuz ayında 
145 dolar/varil düzeyine kadar yükselen petrol fiyatlarının, kısa bir sürede 70 dolar/

3 PWC- Mine 2011- The Game has changed- Review of Global Trend in the mining industry, S: 15
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varil düzeyine gerilemesi ile 7000 dolar/MT düzeylerinde seyreden bakır fiyatlarının 
5000 dolar/MT seviyesine düşüşü önemli göstergeler niteliğindedir. Bu durumun doğal 
sonucu olarak, madencilik firmalarının 2009 yılındaki gelir ve karlılıkları da kayda değer 
düzeyde gerilemiştir. Yukarıda Tablo-2’den görüleceği gibi, araştırmaya konu madencilik 
kuruluşlarının 2009 yılı gelirleri 2008 yılına kıyasla 24 milyar dolar, karları ise 8 milyar 
dolar düzeyinde gerilemiş, hisse senedi getiri oranları ise %17’den %13’e düşmüştür.

1.1.4. Dünya maden ticareti

Ana ürün grupları itibariyle, 2007-2011 döneminde ihracatçı ülkelerin 
gerçekleştirdikleri madencilik ürünleri toplam ihracat değerleri aşağıdaki tabloda 
(Tablo-3) sunulmuştur. Tablodan, dünyadaki madencilik ürünleri ticaretine ilişkin en 
dikkat çekici gelişmenin 2009 yılında yaşandığı görülmektedir. 2009 yılı toplam dünya 
maden ürünleri ihracatı, küresel ekonomik kriz nedeniyle bir önceki yıla oranla %25 
düzeyinde gerilemiş ve 257 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık söz konusu 
gerileme, izleyen yıllarda hızlı bir şekilde telafi edilmiş ve madencilik ürünleri ihracatı 
yeniden artış sürecine girmiştir. Tablodan görüleceği gibi, madencilik ürünleri ihracat 
değeri bir önceki yıla kıyasla 2010 yılında %46, 2011 yılında ise %29 artışla, 2011 yılı 
itibariyle 486,3 milyar dolar büyüklüğüne ulaşmıştır.

Tablo 4: Ürün Gruplarına Göre Dünya Maden İhracatı: ( 1.000 USD)

ÜRÜN GRUBU 2007 2008 2009 2010 2011

Metalik Mineraller 119.048.861 142.881.767 115.806.037 189.306.295 249.464.022

Endüstriyel 
Mineraller 14.787.590 25.747.324 14.244.828 18.581.880 24.948.738

Doğal Taşlar 15.654.099 18.290.677 13.953.912 15.361.679 17.160.712

Ferro Alyajlar 28.079.844 35.908.979 16.211.532 26.926.654 31.655.358

M. Yakıtlar (Kömür) 61.587.167 109.735.893 87.213.752 114.539.693 149.389.414

D. Mineral Maddeler 11.502.443 12.284.900 9.526.680 11.521.068 13.689.096

TOPLAM 250.660.004 344.849.540 256.956.741 376.237.269 486.307.340

Kaynak: www.trademap.org 
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Buna karşılık, yukarıdaki tabloya petrol ve doğal gazın dahil olmadığına dikkat 
edilmesi gerekmektedir. Doğal gaz hariç, yalnızca uluslararası petrol ticaretinin 7 trilyon 
doların üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğu dikkate alındığında, madencilik ürünlerinin 
uluslararası ticaretteki önemi açık şekilde anlaşılmaktadır.

Yukarıdaki tablo incelediğinde en büyük payın metalik minerallere ait olduğu 
görülmektedir. 2011 yılında 249 milyar dolar olarak gerçekleşen metalik mineraller ihracatı 
toplam maden ihracatının %51’ini oluşturmaktadır. Metalik mineralleri %31 pay ve 149 
milyar dolar ile mineral yakıtlar (kömür) takip etmektedir. Diğer ürün gruplarının toplam 
maden ihracatı içerisindeki payları ise 2011 yılı itibariyle sırasıyla; endüstriyel mineraller 
25 milyar dolar (%5), doğal taşlar 17 milyar dolar (%3,5), ferro alyajlar 32 milyar dolar 
(%6,5) ve diğerleri 14 milyar dolar (%3) şeklindedir.  Dünya maden ihracatı içerisinde ilk 
beş ürünü ise sırasıyla demir cevheri ve konsantreleri (146 milyar dolar), taşkömürü (137 
milyar dolar), bakır cevheri ve konsantreleri (52 milyon dolar), kok kömürü (9 milyar 
dolar) ve çinko cevherleri ve konsantreleri (8 milyar dolar) oluşturmaktadır.

Madencilik ürünleri ihracatının ülkeler itibariyle dağılımı aşağıdaki tabloda 
(Tablo-4) verilmiştir. Tablodan görüleceği gibi, dünya toplam maden ürünleri ihracatında 
(doğal taşlar ve ferro alyajlar hariç tutulmuştur.) Avustralya %27’lik pay ve 117 milyar 
dolar ihracat değeri ile ilk sırada yer almaktadır. Avusturalya’yı Brezilya, Endonezya, 
ABD, Güney Afrika, Kanada, Şili ve Rusya izlemektedir.

Tablo 5: Dünya Maden İhracatı Ülke Sıralaması: (1.000 USD)

ÜLKE 2007 2008 2009 2010 2011

Avustralya 39.645.472 73.900.215 61.458.697 93.270.048 117.078.903
Brezilya 12.555.441 19.347.182 14.950.467 31.386.254 44.812.184
Endonezya 11.842.843 14.831.598 19.662.461 26.688.106 34.607.440
ABD 13.039.718 17.772.270 11.977.098 18.792.656 27.337.859
Güney Afrika 7.649.628 11.868.648 9.835.167 15.022.755 21.616.113
Kanada 9.243.140 15.108.392 10.673.600 13.325.134 18.993.469
Şili 18.576.419 13.065.874 11.877.300 16.547.605 18.040.374
Rusya 8.093.366 13.200.415 9.651.820 12.691.510 17.267.805
Peru 8.987.463 8.613.091 6.794.789 10.363.563 13.459.437
Kolombiya 3.583.381 5.203.263 5.528.130 6.080.423 8.460.640
Diğer Ülkeler 73.709.190 97.738.936 64.381.768 89.780.882 115.817.046
TOPLAM 206.926.061 290.649.884 226.791.297 333.948.936 437.491.270

(NOT: Doğal taşlar ve ferro alyaj ihracat değerleri hariç tutulmuştur.)

Kaynak: www.trademap.org



18

Tanım gereği, dünya madencilik ürünleri ihracatı ile ithalatının miktar olarak 
birbirine eşit olmasına karşılık, ihracat değerleri FOB fiyatlar, ithalat değerleri ise CIF 
bedeller üzerinden istatistiklere yansımaktadır. Bu durum nedeniyle ithalat değerleri, 
navlun ve sigorta bedellerini yansıtacak şekilde, her zaman ihracat değerlerinin üzerinde 
bir büyüklüğe sahiptir. Bu durum aşağıda verilen dünya madencilik ürünleri ithalat 
değerlerine ilişkin tablodan da görülmektedir. 2007-2011 dönemine ilişkin dünya 
madencilik ürünleri ithalat değerleri aşağıdaki tabloda (Tablo-5) verilmiştir.

Tablo 6: Ürün Gruplarına Göre Dünya Maden İthalatı (1.000 USD)

ÜRÜN GRUBU 2007 2008 2009 2010 2011

Metalik Mineraller 153.049.155 199.795.156 138.939.158 223.617.212 296.661.630

Endüstriyel 
Mineraller 20.651.011 37.569.122 18.650.623 24.211.143 30.763.957

Doğal Taşlar 16.645.581 17.338.775 13.881.775 15.861.231 17.076.308

Ferro Alyajlar 32.775.156 43.054.051 18.520.994 29.155.673 32.656.762

M. Yakıtlar (Kömür) 79.776.528 140.626.436 103.719.410 128.527.805 167.468.074

D. Mineral Maddeler 11.231.950 11.975.343 9.154.005 11.039.871 13.365.390

TOPLAM 314.129.381 450.358.883 302.865.965 432.412.935 557.992.121

Kaynak: www.trademap.org 

Tablo-3 ve Tablo-5 kıyaslandığında ihracat ve ithalat değerleri arasında 120 milyar 
dolar (2011 yılı itibariyle) düzeyinde fark olduğu görülmektedir. Yukarıdaki açıklama 
çerçevesinde söz konusu farkın, kısmen istatistik hatalarından kaynaklanmış olsa da esas 
itibariyle navlun ve sigorta bedellerinden kaynaklandığının kabul edilmesi gerekmektedir.

Dünya madencilik ürünleri ithalatı da 2009 yılındaki düşüşün ardından yeniden 
hızlı bir yükselme sürecine girmiş ve 2011 yılı itibariyle 558 milyar dolar düzeyinde bir 
büyüklüğe ulaşmıştır. Dünya madencilik ürünleri ithalatının ülkeler itibariyle dağılımı 
aşağıdaki tabloda (Tablo-6) özetlenmiştir.
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Tablo 7: Dünya Maden İthalatı Ülke Sıralaması: (1.000 USD)

ÜLKE 2007 2008 2009 2010 2011

Çin Halk Cum. 58.571.549 94.548.595 82.048.616 130.129.502 178.053.366
Japonya 42.430.433 61.085.220 43.946.622 57.803.280 72.358.746
Güney Kore 16.486.184 25.052.491 19.553.026 28.243.790 40.982.807
Almanya 15.683.937 19.960.070 13.490.389 18.635.813 24.876.725
Hindistan 11.820.046 17.844.315 12.907.377 16.996.486 24.506.601
Tayvan 6.616.813 10.709.890 7.600.257 10.354.036 13.767.012
ABD 8.752.863 12.576.011 7.173.132 8.458.740 10.009.799
Birleşik Krallık 9.024.345 12.441.717 6.905.826 7.058.688 9.941.290
İspanya 7.773.181 8.795.867 5.470.606 6.742.534 9.363.225
İtalya 6.757.520 9.105.091 4.905.584 6.776.208 9.197.462
Diğer Ülkeler 80.791.773 117.846.790 66.461.761 96.196.954 115.202.018
TOPLAM 264.708.644 389.966.057 270.463.196 387.396.031 508.259.051

(NOT: Doğal taşlar ve ferro alyaj ithalat değerleri hariç tutulmuştur.)

Kaynak: www.trademap.org

Yukarıdaki tablodan Çin Halk Cumhuriyetinin dünya madencilik ürünleri 
ithalatı sıralamasında, son yıllarda gösterdiği yüksek oranlı büyüme performansına 
bağlı olarak birinci sıradaki yerini iyice güçlendirdiği anlaşılmaktadır. Tablodan, Çin 
Halk Cumhuriyetinin madencilik ürünleri ithalatının 2007-2011 döneminde üç katın 
üzerinde büyüyerek toplam ithalat büyüklüğü içinde %35 düzeyinde bir paya ulaştığı 
görülmektedir. Çin Halk Cumhuriyeti Japonya, Güney Kore, Almanya ve Hindistan 
tarafından izlenmektedir.

1.1.5. Yeni dönemde yapısal durum

2008 dünya ekonomik krizinin olumsuz etkilerine karşılık, krizin sektör üzerindeki 
etkileri öngörülen düzeyde derin ve kalıcı olmamış, sektör 2010 yılından itibaren önceki 
dönemdeki boyut ve hızda olmasa da yeniden toparlanma sürecine girmiştir. Tablo-2’deki 
2010 yılına ilişkin veriler büyük ölçüde bu değerlendirmeyi teyit etmektedir. Firmaların 
gelir ve karlılıklarının yanı sıra yatırımları ve toplam varlıklarının değeri de yeniden 
artmaya başlamıştır.

Bu durum, madencilik sektöründe 2000’li yıllarda ortaya çıkan gelişmenin yalnızca 
konjoktürel nedenlere bağlanamayacağına, dünya ekonomisindeki yapısal değişimin 
bir sonucu olduğuna işaret etmektedir. Gerçekten, yeni dönemde maden kaynaklarının 
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giderek daha kısıtlı hale gelmesi ve üretim koşullarının zorlaşmasına karşılık, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde sıçrama yapan hammadde ihtiyacı, aynı zamanda madencilik 
sektörünün yapısal değişime uğramasına neden olmuştur. Gelişmekte olan ekonomiler 
arasında özellikle Çin, yeni dönemde en büyük madencilik ürünleri alıcısı durumuna 
geçmiş olup, bu durumun oldukça uzun bir süre devam edeceği öngörülmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin madencilik sektöründeki önemlerinin artışı, yalnızca 
tüketici nitelikleri ile sınırlı değildir. Bu ülkeler üretici olarak da sektörde ağırlıklı bir 
konum elde etme yönünde ilerlemektedir. Özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından bu yana 
teknolojik gelişmelere, kolay üretilebilir kaynaklardaki azalmaya ve üretim koşullarının 
ağırlaşmasına bağlı olarak, her geçen gün madencilik sektörünün emek- yoğun niteliği 
gerilemiş, sektör giderek daha fazla sermaye ve teknoloji yoğun bir karakter kazanmaya 
başlamıştır. Büyük ölçüde bu durum nedeniyle, uzun zamandan bu yana, dünyada 
madencilik üretiminin %50’den daha büyük bir bölümünün sınırlı sayıda madencilik 
şirketi tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir. Söz konusu madencilik kuruluşları 
yakın zamana kadar ağırlıklı olarak, çok uluslu ancak sermayeleri genel olarak gelişmiş 
ülkelere ait şirketlerden oluştuğu halde, son dönemde, bu şirketlerin arasına Çin ve 
Hindistan şirketlerinin de katılmaya başladığı izlenmektedir.

Aşağıdaki tablodan (Tablo-7), dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olması 
nedeniyle sıralamada her zaman önemli bir yere sahip olana Vale S.A. (Brezilya) hariç 
tutulduğunda, 2 Çin firmasının, son dönemde sıralamada kendilerine üst sıralarda yer 
bulduğu görülmektedir.  Farklı araştırmalar, büyük madencilik şirketlerinin sıralamadaki 
yerleri konusunda az çok birbirlerinden farklı sonuçlar ortaya koymakla birlikte, benzeri 
araştırmaların hemen tümü yukarıdaki değerlendirmeyi önemli düzeyde desteklemektedir. 
Örnek olarak, benzer bir başka araştırmada Coal India, dünyanın en büyük 10 madencilik 
kuruluşu arasında gösterilmektedir.4

4 PWC- Mine 2011- The Game has changed- Review of Global Trend in the mining industry, S: 6
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Tablo 8: Dünya Madenciliğinin 10 Büyük Oyuncusu5

Şirket Adı Genel Merkezleri Son 12 Aylık Gelir
(Milyon USD)

Rio Tinto Ltd. İngiltere, Avustralya 106.360

BHP Billiton Ltd. İngiltere, Avustralya 45.357

Vale S.A. Brezilya 27.428

Xstrata PLC İsviçre 22.732

Anglo American PLC İngiltere 20.858

Alcoa, Inc. ABD 19.179

Freport-McMoRan Copper& Gold Inc. ABD 16.801

Aluminum Corporation of China Limited Çin 12.606

Nors Hydro ASA Norveç 11.115

Shenhua Group Corporation Limited Çin 21.099

NOT: Petrol şirketleri sıralamaya dahil değildir.

1.2. Dokuzuncu Plan Döneminde Türk Madenciliğinde Gelişmeler ve Eğilimler

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde Türkiye’de madencilik sektöründeki 
gelişmeler büyük ölçüde dünya ekonomisindeki gelişmelerin etkisi altında şekillenmiştir. 
Bu kapsamda, uzunca bir süredir istikrarlı şekilde büyüyen doğal taş alt sektörü, ABD 
konut sektöründeki hızlı büyümenin de etkisi altında Dokuzuncu Plan dönemine güçlü bir 
büyüme eğilimi içine girmiştir. 2008 yılında ise, ABD’de konut sektöründe başlayan kriz 
nedeniyle doğal taş sektöründeki büyüme, uzunca bir sürenin ardından ilk kez negatife 
dönüşmüştür. Buna karşılık 2010 yılından itibaren doğal taş sektöründeki büyüme 
eğiliminin yeniden canlandığı izlenmektedir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Dokuzuncu Kalkınma Planı dönemi bütün dünyada 
başta altın, petrol ve metal madenler olmak üzere birçok madencilik ürününün fiyatlarının 
rekor düzeylere ulaştığı bir dönem olmuştur. Buna bağlı olarak, Türkiye’de bu dönemde 
özellikle altın madenciliğine olan ilgi üst düzeylere tırmanmış, devam eden birçok 
yatırım tamamlanarak üretime geçilirken, birçok yeni yatırım projesi de geliştirilmiş veya 
uygulamaya konulmuştur. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye, dünyanın altın üreticisi 
ülkeleri arasında küçümsenemeyecek bir yer edinmiştir. Bunun yanı sıra, geleneksel krom 

5 Deloitte- Turkish Mining Industry Report; July 2010, S:4
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madenciliği başta olmak üzere metal madenciliği alanında arama ve üretim faaliyetleri 
önemli düzeyde hız kazanmıştır.

Bu dönemde madencilik sektöründeki dikkat çekici gelişmelerden bir diğerini ise 
jeotermal enerji kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik çalışmalar oluşturmuştur.  
Uzun bir hazırlık döneminin ardından “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular 
Kanunu” 2007 yılında, tamamlanarak yürürlüğe girmiş, böylelikle sektördeki yasal 
boşluk sorunu ortadan kaldırılmıştır. Yasal boşluğun ortadan kaldırılmasının yanı sıra, 
MTA’nın Ege Bölgesindeki bilinen jeotermal alanlarda arama çalışmalarını tamamlayarak 
bu sahaları, ihale yoluyla özel yatırımcılara devri uygulamasının katkısıyla, bu dönemde 
bölgede birçok jeotermal enerji santralinin kurulumu gerçekleştirilmiş ve jeotermal 
enerjiye dayalı elektrik üretim kapasitesi 2012 yılı sonu itibariyle 162 MWe değerine 
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. Öte yandan jeotermal enerji ile ilgili gelişmeler, yalnızca 
elektrik üretimine yönelik çalışmalarla sınırlı değildir. 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.

Uzun bir zamandır devam eden enerjide dışa bağımlılık sorunu, Dokuzuncu 
Kalkınma Planı döneminde de ağırlığını hissettirmeye devam etmiştir. Özellikle doğal gaza 
ve doğal gazda sınırlı sayıda ülkeye olan bağımlılık halen önemli bir endişe kaynağıdır. 
Bu durum nedeniyle son yıllarda, ülkenin linyit kaynaklarının harekete geçirilmesine 
yönelik arayışlar hız kazanmıştır. Bu kapsamda, linyit rezervlerinin değerlendirilmesine 
yönelik birçok proje üzerinde çalışmalar devam etmekle birlikte, bu çalışmalardan henüz 
çok önemli düzeyde somut sonuçlar alınabilmiş değildir.

1.2.1. Türk madencilik sektöründe makro gelişmeler

Türkiye’de madencilik sektörünün son yıllardaki genel performansına ilişkin 
önemli veriler Tablo-8’ de özetlenmiştir. 
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Tablo 9: Madencilik sektörünün genel performansına ilişkin önemli veriler. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

GSYH İçindeki Payı(Yüzde) 1,2 1,2 1,4 1,5 1,4 1,5

Üretim Artışı (Yüzde) (2005=100) 4,4 8,3 8,2 -2,7 4,0 3,0

İhracat (Milyon ABD doları) (Cari Fiyatlarla) 1142 1661 2155 1683 2676 2805

İhracat Artışı (Yüzde) 41 45 29,8 -21,9 59,0 4,8

Toplam İhracat İçindeki Payı (Yüzde) 1,3 1,5 1,6 1,6 2,4 2,0 

İthalat (Milyon ABD doları) (Cari Fiyatlarla) 22033 25314 35649 20625 25932 37331

İthalat Artışı  (Yüzde) 35 14,9 40,8 -42,1 25,7 44,0

Toplam İthalat İçindeki Payı  (Yüzde) 15,8 14,9 17,7 14,6 14,0 15,5

Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı

Dönem içinde, madencilik sektörünün toplam GSYH içindeki payında önemli 
bir değişiklik olmamıştır. Esas itibariyle, sektörün ekonominin genelinden olumlu veya 
olumsuz yönde ayrışmasına yol açabilecek önemli bir olayın yaşanmaması nedeniyle bu 
durum şaşırtıcı değildir. Kriz yılı olarak kabul edilen 2009 yılında söz konusu pay %1,5 
ile dönem içindeki en yüksek değere ulaşmış olmakla birlikte, bu durumun sektörün bu 
yıl performansındaki iyileşmeden çok, diğer sektörlerdeki gerilemenin bir sonucu olarak 
yorumlanması gerekmektedir.

Sektörel üretim endeksindeki değişme, kriz öncesi ve sonrasında ekonominin genel 
performansı ile büyük bir paralellik göstermektedir. 2007 ve 2008 yıllarındaki yüksek 
oranlı artışların ardından, kriz yılı olan 2009 yılında üretim artışı negatife dönerken, 2010 
yılından itibaren sektörün yeniden büyüme eğilimi içine girdiği izlenmektedir.

Büyük ağırlığı doğal taş ihracatından oluşan madencilik sektörü ihracatının 
gelişmesi de genel ekonomik durumla yakından bağlantılıdır. Kriz öncesinde uzunca bir 
süredir, sürekli ve düzenli bir şekilde artan sektörel ihracat 2009 yılında dikkat çekici 
düzeyde gerilemiş, ancak takip eden yılda bütün kayıplarını telafi ederek kriz öncesi 
dönemin de oldukça üzerine yükselmiştir. Sektörel ihracattaki artma eğiliminin halen 
devam ettiği izlenmektedir.
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Her zaman olduğu gibi, 9. 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 yüzde 80’den daha büyük 
bir bölümünü oluşturmaya devam etmiştir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, madencilik 
ürünleri ihracatının dönem içindeki gelişimi yine makroekonomik gelişmelerle paralel 
olmuştur. Bu kapsamda, kriz öncesi dönemde hızlı bir şekilde büyüyen sektörel ithalat 
2009 yılında yüzde 42 gibi dikkat çekici bir seviyede gerilemiştir. Ancak bu düşüş kısmen 
ekonomideki daralmadan kaynaklanmakla birlikte, petrol fiyatlarındaki düşüşün de bu 
gerilemede çok önemli bir payı olmuştur. 2010 yılından itibaren ise sektör ithalatı petrol 
ve doğal gaz ağırlıklı olmak üzere yeniden hızlı bir artış sürecine girmiştir.

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 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 aşağıda, Tablo-9’da özetlenmiştir.

Tablo 10: Madencilik sektörünün yatırım performansına ilişkin önemli veriler

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sabit Sermaye Yatırımları İçindeki Payı (%) 1,72 2,9 1,5 1,7 1,7 1,9 (1)

Kamu Yatırımları (Milyon TL) 547 651 646 823 879 1611 (1)

Özel Sektör Yatırımları (Milyon TL) 1584 2470 2595 1899 2676 3762 (1)

Kurulan İşletme Sayısı 346 1198 953 842 963 1025

Kapanan İşletme Sayısı 31 85 105 150 161         95

Ruhsat Müracaatı Sayısı 18208 17669 17297 10377 9461 4342

Verilen Ruhsat Sayısı 

Arama Ruhsatı 12215 11720 11075 3816 4740 1405

İşletme Ruhsatı 1651 1565 1967 1107 2054 2049

Toplam Ruhsat 13866 13285 13042 4923 6794 3454

(1): Tahmin
Kaynak: TÜİK, Kalkınma Bakanlığı
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Yukarıdaki tablo her şeyden önce madencilik sektöründe yatırımların geçmiş 
dönemlerden farklı olarak özel kesim ağırlıklı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. 
Kabaca ifade etmek gerekirse, yıllar itibariyle özel kesimin madencilik sektöründeki 
yatırım büyüklüğü kamu yatırımlarının iki katı düzeyinde seyretmektedir.

Kriz öncesi dönemde özel kesimin madencilik sektöründeki yatırımları, ekonominin 
genel gidişatı ile uyumlu bir görüntü sergilemektedir. Bu dönemde hızlı şekilde artan özel 
kesim yatırımları kriz yılı olan 2009 yılında gerilemiş, 2010 yılından itibaren ise tekrar 
hızlı bir artış sürecine girmiştir. Bu durum bir yönüyle özel kesimde yatırım kararlarının 
güncel gelişmelerden etkilenme düzeyinin yüksekliğine işaret ederken, diğer taraftan 
ortalama yatırım büyüklükleri konusunda da önemli ipuçları sağlamaktadır. Bu kapsamda, 
özel kesim yatırımlarının ağırlıklı olarak küçük ölçekli, uygulama süreleri kısa projelerden 
oluştuğunun ileri sürülmesi mümkün görünmektedir. Bu durum nedeniyle, projeler anlık 
kararlarla uygulamaya konulabildiği gibi, ani bir kararla da geri çekilebilmektedir.

Kamu yatırımları ise dönem içinde, makroekonomik durumdan bağımsız olarak 
sürekli artış göstermiştir. Bu durumu, kamuda yatırım kararlarının daha uzun vadeli 
bir perspektifle oluştuğu şeklinde yorumlamak mümkün olmakla birlikte, kamu 
yatırımlarının daha uzun vadeli ve daha büyük ölçekli projelerden oluştuğunun ileri 
sürülmesi pek mümkün görünmemektedir. Bunun yerine, kamu yatırımlarının rutin 
nitelikli yatırım harcamalarından oluştuğu şeklinde yorumlanmasının daha gerçekçi 
olacağı değerlendirilmektedir.

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 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. Ruhsat sayıları ile ilgili olarak yukarıdaki tabloda ortaya 
konulan veriler incelendiğinde, oldukça ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Özellikle 
arama ruhsat sayılarındaki gelişme oldukça şaşırtıcı olup, dönem içinde sürekli olarak 
gerilemiştir. 2006 yılında 12 binin üzerinde olan, yeni alınan arama ruhsatı sayısı 2011 yılı 
itibariyle 2.000’in altına inmiştir. Bu durumu, kısmen maden aramalarına duyulan ilginin 
azalması şeklinde yorumlamak mümkün olmakla birlikte, bu durumun önemli ölçüde 
Maden Kanunu’nda son yapılan değişikliklere de bağlı olarak ruhsat alma ve ruhsatı elde 
tutma maliyetlerinin yükselmesinden kaynaklandığını kabul etmek gerekmektedir.
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Arama ruhsatları ile ilgili olarak belirtilen duruma karşılık, işletme ruhsatlarının 
sayıları açısından daha istikrarlı bir yapı mevcuttur. 2009 yılındaki dikkat çekici düşüş hariç 
tutulacak olursa, dönem boyunca yıllık bazda alınan yeni işletme ruhsatı sayısı 1.500-2.000 
arasında değişmiştir. Bu durum, Türkiye’de madenciliğin bir sıçrama yapma aşamasında 
olmasa da yakın gelecekte sektörde herhangi bir daralmanın da beklenmediğine işaret 
etmektedir. Doğal olarak bu değerlendirmeye, ruhsatların niteliklerinin sayılarından daha 
önemli olduğu tarzında bir itirazın yapılması mümkün olmakla birlikte, yine de sayıların 
önemli olabileceğinin kabul edilmesi gerekmektedir.

1.2.3. Türkiye’nin maden dış ticareti

Ülkemizin karmaşık jeolojik yapısı çok çeşitli maden yataklarının oluşumuna olanak 
sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken 
ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. MTA verilerine göre, 
dünyadaki 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri açısından 28’inci sırada 
yer alan ülkemiz, maden çeşitliliği açısından ise 10’uncu sırada bulunmaktadır. Başta 
endüstriyel ham maddeler olmak üzere, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal 
kaynaklar gibi enerji ham maddeleri açısından ülkemiz zengindir. Ancak birkaç maden 
dışında rezervlerimiz oldukça kısıtlıdır. Ülkemiz 50 çeşit madende kısmen yeterli 
kaynaklara sahipken, 27 maden ve mineralin günümüzde bilinen rezervleri ve kaliteleri 
ekonomik madencilik için yetersizdir. 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.

Yukarıda açıklandığı şekilde, 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 sonucun doğmasına yol açmaktadır. Bu durum dikkate 
alınarak, gerçeğe daha uygun olduğu değerlendirmesinden hareketle Türkiye’nin maden 
ürünleri ihracatı konusunda Türkiye İhracatçılar Meclisinin verilerinden yararlanma 
yoluna gidilmiştir. Aşağıdaki tabloda (Tablo-10) Türkiye’nin madencilik ürünleri 
ihracatının 2005-2011 dönemindeki gelişimi özet olarak verilmiştir.
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Tablo 11: Maden İhracatının Türkiye’nin Toplam İhracatı İle Karşılaştırılması  
     (1.000 USD)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

T O P L A M 
İHRACAT 73.444.821 85.774.644 105.964.665 132.027.195 102.142.612 113.685.989 134.571.338

M A D E N 
İHR. 1.525.094 2.080.486 2.715.825 3.241.019 2.508.609 3.655.300 3.876.465

% PAY 2,0 2,4 2,5 2,4 2,4 3,2 2,9

Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi

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, 2008 yılının 
son çeyreğinde başlayan ve etkisini 2009 yılı boyunca gösteren küresel kriz nedeniyle 
2009 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre değerde %25 oranında azalarak 2,4 milyar 
dolar olarak gerçekleşmiş ve 2007 yılının dahi gerisinde kalmıştır. 2010 yılında ise krizin 
etkilerinin atlatıldığı açıkça görülmektedir. 2010 yılında yeniden başlayan artış 2011 
yılında da sürmüş ve 2011 yılında madencilik ürünleri ihracatı 134,6 milyar dolara ulaşan 
ülke toplam ihracatından %2,9 pay almıştır.

Türkiye’nin madencilik ürünleri ihracatı, doğal taş ağırlıklı bir yapıya sahiptir. 
Doğal taşlar, metalik cevherler tarafından izlenmektedir. 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin 
veriler çerçevesinde, Türkiye’nin madencilik ihracatının ürün grupları itibariyle dağılımı 
aşağıdaki tabloda (Tablo-11) verilmiştir.
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Tablo 12: Maden İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı (M: Ton; D: USD)

ÜRÜN 
GRUPLARI

OCAK - ARALIK 2010 OCAK - ARALIK 2011 DEĞİŞİM

MİKTAR DEĞER MİKTAR DEĞER (% M) (% D)

D. TAŞLAR 6.644.250 1.571.053.279 7.285.673.398 1.675.280.064 9,65 6,63

METALİK CEV. 4.368.033 1.302.998.072 4.264.189.545 1.267.533.792 -5,08 -2,52

ENDÜSTRİ MİN. 7.684.447 590.121.113 7.989.106.865 703.674.965 7,75 23,77

F. ALYAJ & DİĞ. 162.052 193.300.141 180.753.561 229.976.201 11,54 18,97 

TOPLAM 18.858.782 3.657.472.606 19.719.723 3.876.465.022 4,57 5,99 

Kaynak: İMMİB

Dünyada olduğu gibi, Türkiye’nin madencilik ürünleri ihracatında da Çin Halk 
Cumhuriyeti ikinci sırada bulunan ABD’ye büyük fark yaparak birinci sırayı almış 
durumdadır. Aşağıdaki tabloda (Tablo-12) madencilik ürünleri ihracatının ülkeler 
itibariyle dağılımı görülmektedir.

Tablo 13: Maden İhracatımızdaki ilk 10 ülke (2011 Yılı İtibariyle)

KAYNAK 
ÜLKE

2010 2011 DEĞİŞİM

MİKTAR 
(KG)

DEĞER 
(USD)

MİKTAR
(KG)

DEĞER
(USD)

MİKTAR
(%)

DEĞER
(%)

ÇİN 6.411.434.892 1.529.469.588 6.461.261.597 1.506.927.443 0,78 -1,47

ABD 536.199.074 271.287.057 607.668.338 308.534.811 13,33 13,73

İTALYA 2.049.306.245 99.436.312 2.059.931.349 120.894.765 0,52 21,58

HİNDİSTAN 273.778.149 96.808.327 290.630.443 103.555.976 6,16 6,97

BELÇİKA 278.182.052 110.961.339 260.632.068 103.420.003 -6,31 -6,80

IRAK 343.231.642 84.144.929 448.529.694 100.313.443 30,68 19,22

RUSYA 684.428.358 71.208.242 1.067.682.678 96.453.681 56,00 35,45

ALMANYA 352.073.119 75.921.278 449.698.303 79.907.741 27,73 5,25

İSPANYA 854.547.321 61.206.865 936.499.049 79.476.783 9,59 29,85

BULGARİSTAN 246.623.169 105.937.211 200.576.741 76.769.851 -18,67 -27,53

DİĞERLERİ 7.074.769.753 1.148.919.467 6.936.613.110 1.300.210.525 -1,95 13,17

TOPLAM 19.104.573.774 3.655.300.615 19.719.723.370 3.876.465.022 3,22 6,05

Kaynak: İMMİB
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Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye’nin toplam 
madencilik ürünleri ihracatı içinde yaklaşık %40 düzeyinde bir paya sahiptir. Çin Halk 
Cumhuriyetine yapılan ihracatın blok mermer ve krom cevheri ağırlıklı bir yapıya sahip 
olduğu bilinmektedir. Tablodan görüldüğü gibi, Çin Halk Cumhuriyeti ABD, İtalya 
ve Hindistan tarafından izlenmekte 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 yüzde 60’ın üzerinde bir pay ile taş kömürü almaktadır. Bunu sırasıyla 
demir cevheri ve konsantreleri, ferro alaşımlar ve işlenmiş granit ithalatı izlemektedir.

2005-2011 dönemi Türkiye madencilik ürünleri ihracat ve ithalat (petrol ve doğal 
gaz hariç) değerleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda (Tablo-13) verilmiştir.

Tablo 14: Maden İhracatı ve İthalatının Değişimi 

YIL İHRACAT
(Milyon $)

İTHALAT
(Milyon $)

KARŞILAMA ORANI 
%

2005 1.401,67 2.409,62 58,2

2006 1.889,31 3.077,34 61,4

2007 2.511,80 3.850,76 65,2

2008 2.965,14 4.904,85 60,5

2009 2.314,82 4.484,52 51,6

2010 3.324,94 4.784,59 69,5

2011 3.485,01 6.066,09 57,5

Kaynak: TÜİK
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1.2.4. Yeni yasal düzenlemeler

2005 yılında yürürlüğe giren, diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra 
jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretimini teşvik eden 5346 sayılı “Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimi Hakkında Kanun”; jeotermal kaynakların 
aranması, üretimi, vb. hususlarda özgün bir düzenleme getiren 5686 sayılı “Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile 5995 sayılı Kanun ve 3213 sayılı Maden 
Kanununda yapılan kapsamlı değişiklikler 9. Kalkınma Planı döneminde madencilik 
alanında gerçekleşen en önemli yasal düzenlemeler olmuştur.

Jeotermal kaynakların aranması ve işletilmesine ilişkin faaliyetleri düzenleyen 
özel bir yasanın yokluğu uzunca bir süredir, jeotermal enerji alt sektörünün gelişmesinin 
önündeki en önemli sorun olarak görülmüştür. Söz konusu eksikliği gidermeye yönelik 
ilk çalışmalar 1980’li yıllarda başlamış ve zaman içinde birçok tasarı ortaya çıkartılmış 
olmakla birlikte, bu tasarıların yasalaştırılması mümkün olamamıştır.

Nihayet söz konusu yasal boşluk 3 Haziran 2007 tarih ve 5686 sayılı “Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular” Kanunu ve aynı yıl içerisinde yürürlüğe girmiş 
olan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği ile 
doldurulmuştur. Toplam 23 ana ve 5 Geçici Maddeden oluşan Kanunun birinci maddesinde 
yasanın amacı; “Bu Kanunun amacı, jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin 
bir şekilde aranması, araştırılması, geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar 
üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik 
şekilde değerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir” 
şeklinde ifade edilmektedir.

5686 sayılı yasa, jeotermal kaynaklarla ilgili ruhsatların verilmesi ve takibi 
konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgili 
valiliklerin koordinasyon içinde hareket etmesini öngören bir sistem öngörmektedir. 
Gerek yasanın yapısı ve gerekse uygulanması ile ilgili çeşitli sorunlar mevcut olmakla 
birlikte, yasanın varlığının jeotermal kaynakların aranması ve işletilmesi faaliyetlerine 
önemli düzeyde ivme kazandırdığı izlenmektedir.

1985 yılında yürürlüğe giren ve aradan geçen 25 yılı aşkın sürede birçok kez 
değişiklik yapılan 3213 Sayılı Maden Kanunu, 2010 yılında bir kez daha kapsamlı bir 
değişikliğe uğramıştır. Anayasa Mahkemesi, 15.01.2009 tarih ve 2009/7 sayılı kararıyla, 
3213 sayılı Maden Kanunu’nun 5177 sayılı Yasa ile değişik 7’nci maddesinin 1 ve 8’nci 
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fıkraları ile 10’uncu maddesinin 6’ncı fıkrasını yasa ile düzenlenmeleri gereken bazı 
hususların düzenlenmesini yönetmeliğe bıraktığı gerekçesi ile Anayasa’ya aykırı bularak 
iptal etmiştir. Anayasa Mahkemesinin söz konusu iptal kararı, 3213 sayılı Maden Kanunda 
bir kez daha değişiklik yapılmasına yol açan en önemli gelişme olmuştur. Söz konusu iptal 
nedeniyle ortaya çıkan yasal boşluğun doldurulmasını amaçlayan ve 24.06.2010 tarih ve 
27621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5995 sayılı yasa, bahse konu 
yasal boşluğu gidermenin yanı sıra, 3213 sayılı Yasa’nın 16 maddesini daha değiştirmiş 
ve Yasa’ya 2 ek madde ile 7 geçici madde ilave etmiştir.

5995 sayılı yasayla, 3213 sayılı Maden Kanununda tanımlanan maden gruplarının 
kapsamlarında çeşitli düzenleme ve değişiklikler yapılmış, izin ve denetimler konusunda 
yeni hükümler getirilmiş ve ruhsat harç ve teminatları konusunda yeni esaslar belirlenmiştir.



32



33

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. Madencilik 
kökenli kaynaklar içinde ise fosil kökenli olanların önem ve ağırlığı tartışmasızdır. Gerek 
dünyada ve gerekse Türkiye’de enerji dengesi içinde fosil yakıtlar her zaman ezici bir 
ağırlığa sahip olmuştur. Yarattıkları çevre sorunları nedeniyle fosil yakıtların toplam enerji 
dengesi içindeki ağırlığının düşürülmesine yönelik çabalar henüz kayda değer bir sonuç 
üretememiştir. 2011 yılı itibariyle dünya toplam enerji tüketimi içinde hidrokarbonlar (petrol 
ve doğal gaz) ve kömür birlikte 10.689 milyon TEP ile yüzde 87 ağırlığa sahiptir. Durum 
Türkiye açısından da çok farklı değildir. 2011 yılında fosil yakıtlar 105,6 milyon TEP ile 
Türkiye toplam enerji tüketimi içinde yüzde 89 ağırlığa sahip olmuştur.

Bu durum nedeniyle madencilik sektörü ile ilgili bu incelemede enerji hammaddeleri 
için özel bir bölüm açılması bir zorunluluktur. Doğal olarak bu bölüm içinde hidrokarbonlar 
ve kömür belirgin bir ağırlığa sahip olacaktır. Son yıllarda bütün dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de jeotermal enerji konusunda önemli gelişmeler yaşanmış durumdadır. Termal 
turizm amaçlı projeler bir yana bırakılacak olsa dahi, son yıllarda jeotermal enerjiden 
elektrik üretimine yönelik birçok proje uygulamaya konulmuş ve Türkiye’de jeotermal 
kaynaklardan elektrik üretim kapasitesi 2012 yılı sonu itibariyle 162 MWe seviyesinin 
ulaşmıştır. Yapılan araştırmalar, jeotermal enerjinin küçümsenmeyecek bir potansiyele 
sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum nedeniyle madencilik kökenli enerji kaynakları 
içinde jeotermal enerji için ayrı bir başlık açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 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.
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2.1.1. Ham Petrol ve Doğal Gaz

2.1.1.1. Tanım ve Kapsam

Ham petrol ve doğal gaz NACE sektör sınıflamasına göre “06- Ham petrol ve doğal 
gaz çıkarımı” sektörü kapsamında yer almaktadır. NACE sınıflamasında sektörün kapsamı 
“Bu bölüm, ham petrol üretilmesini, yağlı şistler ve yağlı kumlardan petrol madenciliği 
yapılmasını ve petrol çıkarımını ve doğal gaz üretimi ile hidrokarbon sıvılarının geri 
kazanımını içermektedir” şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan görüleceği gibi 06 kodlu 
sektör sıvı ve gaz formundaki hidrokarbonları içermekte, asfaltit olarak da isimlendirilen 
katı formdaki hidrokarbonları dışarıda bırakmaktadır. Sektör tanımlamasında açık olarak 
belirtilmemiş olmakla birlikte, Türkiye’de geleneksel olarak asfaltit kömür madenciliği 
kapsamında mütalaa edilmektedir.

“06- Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı” sektörü “06.10- Ham petrol çıkarımı” ve 
“06.20- Doğal gaz çıkarımı” olarak iki alt sektörden oluşmaktadır. Ham petrol ve doğal 
gaz üretimine yönelik arama, taşıma vb. destekleyici faaliyetler ise “09- Madenciliği 
destekleyici hizmet faaliyetleri” sektörünün, “09.10- Petrol ve doğal gaz çıkarımını 
destekleyici faaliyetler” alt sektörü kapsamında yer almaktadır. Bu incelemede ham petrol 
ve doğal gaz alt sektörü, 06.10, 06.20 ve 09.10 alt sektörlerinin bütününü kapsamaktadır.

2.1.1.2. Dünyada ham petrol ve doğal gaz sektörünün görünümü 

2011 yılı itibariyle dünya ispatlanmış petrol rezervi 1.653 milyar varil, doğal gaz 
rezervi ise 208,4 trilyon m3’tür. 2011 yılında dünya petrol üretimi 83,6 milyon varil/
güne ulaşırken, doğal gaz üretimi 3.276,2 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Doğal gaz 
üretimindeki artış büyük ölçüde ABD, Rusya ve Katar’dan kaynaklanmıştır.

Dünya petrol rezervinin %48’lik kısmı Orta Doğu ülkelerinde bulunmaktadır. Orta 
Doğu’yu %19 ile Güney ve Orta Amerika takip etmektedir. 2011 yılında 44,6 trilyon 
m3 ispatlanmış doğal gaz rezerv miktarı ile ilk sırada yer alan Rusya Federasyonu’nu 
33,1 trilyon m3 ile İran, 25 trilyon m3 ile Katar izlemektedir. 2011 yılı itibariyle dünyada 
bilinen petrol rezervinin ömrü mevcut tüketim düzeyi ile 54,2 yıl,  doğal gaz rezervlerinin 
ömrü ise 63,6 yıl olarak hesaplanmaktadır.

2011 yılında dünyada ortalama günlük petrol tüketimi bir önceki yıla göre 0,6 
milyon v/g artışla 88 milyon v/g düzeyine yükselmiştir. Doğal gaz tüketimi ise % 2,2’lik 
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artışla 3,2 trilyon m3 olarak gerçekleşmiştir. 2011-2017 döneminde doğal gaz üretiminin, 
tüketime paralel olarak %17 oranında artması beklenmekte, üretim artışının büyük ölçüde 
konvansiyonel olmayan üretim teknolojisinin gelişimi ile ilişkili olacağı düşünülmektedir.

Son 20 yıllık dönemde dünya enerji tüketiminde yıllık bazda ortalama %2,4 
düzeyinde artış olmuştur. Söz konusu artış hızının önümüzdeki yıllarda gerilemeye 
başlayacağı ve 2030 itibariyle %1,6 seviyesine düşeceği öngörülmektedir. Diğer taraftan 
fosil yakıtların dışındaki enerji kaynaklarında artış oranlarının, fosil yakıtlara kıyasla 
daha yüksek olacağı, en düşük artış hızının ise %0,7 ile petrolde gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Daha açık bir ifadeyle son yıllarda küresel enerji tüketimi içerisinde petrolün 
payının gerilediği, doğal gazın payındaki artış hızının ise yavaşladığı gözlenmektedir. 
Bununla birlikte, kömürün yanı sıra petrol ve doğal gazın toplam enerji tüketimi içindeki 
ağırlıklarını daha uzun yıllar sürdüreceği değerlendirilmektedir.

Son yıllarda ham petrol ve buna bağlı olarak da doğal gaz fiyatları tarihi rekorlara 
imza atmış, bu durum sektörde önemli yeniliklere yol açmıştır. Geçmiş dönemlerde 
üretimin ekonomik olmadığı gerekçesi ile üzerinde durulmayan bitümlü şeyllerin petrol 
ve doğal gaz üretimi açısından önemli kaynaklar olarak görülmeye başlanması, söz 
konusu yeniliklerin en başında gelmektedir. Bitümlü şeyllerden, “kaya gazı” olarak da 
isimlendirilen doğal gaz üretimi, ağırlıklı olarak ABD’de önemli bir gelişme göstermiş ve 
bu yolla üretilen doğal gaz 2011 yılında dünya doğal gaz üretiminin %16’sı gibi oldukça 
önemli bir büyüklüğe erişmiştir.

Ekonomik açıdan taşıdığı önem nedeniyle ham petrol ve doğal gazın aranması ve 
üretimine ilişkin faaliyetler hemen her ülkede özel yasal düzenlemelere konu olmaktadır. 
Ancak söz konusu yasal düzenlemeler arasında bir paralellik bulunduğunu söylemek 
güçtür. Esas itibariyle her ülke ekonomik sistem tercihine ve ülkenin sahip olduğu 
potansiyele göre yasal düzenlemelerde önemli farklılıklara gitmektedir. Bazı ülkelerde 
yasal yapı özel sektörü ön planda tutarken, bazı ülkelerde devlet, petrol ve doğal gaz arama 
ve üretiminde öncü konumunu sürdürmektedir. Ancak, özellikle Meksika Körfezi’nde 
yaşanan kazadan sonra yasal düzenlemelerde çevre ve iş güvenliği ile bağlantılı kısıtlayıcı 
hükümlerin giderek arttığı gözlenmektedir.

Petrol sektöründe; arama, üretim (upstream), taşıma (midstream), rafinaj, depolama, 
dağıtım, pazarlama (downstream) faaliyetlerinin bir arada yürütülmesi, dikey entegrasyon 
olarak tanımlanmaktadır. Dünyadaki büyük ve güçlü petrol şirketleri dikey entegrasyona 
dayalı bir yapılanmaya sahiptir. Bunun temel nedeni, sektörün daha riskli, fakat daha 
fazla kâr potansiyeline sahip “upstream” bölümü ile az riskli, ancak önceden kestirilebilir 
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sınırlı kârlılık içeren “downstream” bölümünün birleştirilmesi sonucunda risklerin ve 
kârların dengelenmesidir. Dünyanın en büyük 10 şirketinin 7’si, en kârlı 6 şirketin ise 
tamamı entegre petrol şirketidir.

2.1.1.3. Türkiye’de ham petrol ve doğal gaz sektörünün görünümü 

2011 yılı itibariyle yurtiçi üretilebilir petrol rezervi 310,4 milyon varil (45,43 milyon 
ton) olup üretilebilir doğal gaz rezervi ise 7,17 milyar m3 olarak hesaplanmaktadır. Belirtilen 
değerler Türkiye’nin petrol ve doğal gaz açısından çok şanslı bir ülke sayılamayacağını 
açık şekilde göstermektedir. Buna karşılık ülkemiz, konvansiyonel olmayan hidrokarbon 
potansiyeli açısından daha şanslı görünmektedir. Öte yandan, Karadeniz ve Akdeniz’de 
devam eden aramalar gelecek için ümit vermektedir.

2011 yılında toplam 2,4 milyon ton ham petrol ve 793 milyon m3 doğal gaz 
üretilmiştir. Başlangıcından bu yana Türkiye sınırları içinde üretilen toplam ham petrol 
miktarı 137,9 milyon ton, üretilen doğal gaz miktarı ise 12,8 milyar m3 düzeyindedir. Son 
10 yıllık dönemde Türkiye’deki ham petrol üretiminin yaklaşık %75’i TPAO tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 2011 yılında ise TPAO’nun yerli ham petrol üretimindeki payı %70, 
doğal gaz üretimindeki payı ise %40 olmuştur. Üretimin kalan bölümü ise yerli ve yabancı 
özel petrol şirketleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

2011 yılında Türkiye petrol tüketimi 25 milyon ton, doğal gaz tüketimi ise 39,8 
milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. Bugünkü üretim seviyesi ile yurtiçi toplam ham petrol 
rezervinin 19,2 yıllık, yurtiçi doğal gaz rezervinin ise 9 yıllık ömrü bulunmaktadır. Ham 
petrol üretim miktarının, 2016 yılında 2,7 milyon tona yükselmesi, 1967 yılında %57 olan 
üretimin tüketimi karşılama oranının ise 2016 yılında %7,8 düzeyinde gerçekleşeceği 
öngörülmektedir.

2011 yılında petrol tüketimi, Türkiye’nin toplam enerji ihtiyacının %27’sini 
oluşturmuştur. 2011 yılında 25 milyon ton olan petrol talebinin 2016 yılında 36,7 milyon 
tona yükselmesi beklenmektedir. 2011 yılı itibariyle ham petrolün %93’ü, doğal gazın 
%98’i yurt dışından ithal edilmiştir.

Ülkemizde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetleri 7.3.1954 tarihli ve 
6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında yürütülmüştür. Daha sonra, yeni Petrol Kanunu 
hazırlamaya yönelik çalışmalar tamamlanmış olup 6491 sayılı yeni Petrol Kanunu 
30.05.2013 tarihinde kabul edilmiş ve 11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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2.1.1.4. Doğal Gaz ve Petrol Alt Sektöründe Başlıca Sorunlar ve Beklentiler

1. İthalat Bağımlılığı ve Arz Güvenliği Riski

Gerek petrol ve gerekse doğal gazda yerli üretimin tüketimi karşılama oranı düşüktür 
ve bu oran giderek daha da düşme eğilimi göstermektedir. Petrol ve doğal gaz talebinin 
karşılanmasında aşırı ithalat bağımlılığı önemli düzeyde arz güvenliği riski yaratmaktadır. 
Kısa vadede tüketimde herhangi bir gerilemenin mümkün olmaması nedeniyle arz riskinin 
düşürülebilmesi için üretimi artırıcı tedbirlerin alınması bir zorunluluktur. Bu kapsamda 
önümüzdeki dönemde denizlerde arama, üretim artırıcı ikincil üretim yöntemlerinin daha 
yoğun kullanımı ve konvansiyonel olmayan kaynaklara yöneliş gibi hususların daha fazla 
önem kazanacağı öngörülmektedir.

2. Kara Alanlarındaki Petrol ve Doğal Gaz Rezervlerinin Yapısı

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.

3. Denizlerdeki Petrol ve Doğal Gaz Potansiyeli

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 konusuyla ilgili 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 önümüzdeki dönemde denizlerimizde hidrokarbon aramaya 
yönelik çalışmaların yoğunlaşması beklenmektedir.
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4. Teknolojik ve Finansal Sorunlar ve Yabancı Şirketlerle İşbirliği

Hidrokarbon arama çalışmaları özellikle Türkiye koşullarında ileri teknoloji 
gerektiren, yüksek maliyetli ve mali riski oldukça yüksek bir faaliyet türüdür. Özel sektör 
çeşitli sorunlar nedeniyle konuya yeterince ilgi göstermemektedir. Bu durum nedeniyle 
petrol ve doğal gaz arama çalışmalarının yükü ağırlıklı olarak, bir kamu kuruluşu olan 
TPAO üzerinde kalmaktadır. Bu durum kuruluşu yabancı petrol şirketleri ile işbirliği 
yapmaya yönlendirmektedir. Mevcut teknoloji ve finansman sorunlarına çözüm 
üretmek üzere, önümüzdeki dönemde bu türden işbirliklerinin daha da yoğunlaşacağı 
öngörülmektedir.

5. TPAO’nun Kurumsal Yapısı

Dünyadaki büyük petrol şirketlerinin büyük çoğunluğu, petrol endüstrisinin 
aramadan, nihai ürünün pazarlanmasına kadar uzanan bütün safhalarında faaliyet 
göstermektedir. Petrol şirketlerine kar ve riskleri dengeleme imkanı veren bu yapı dikey 
entegrasyon olarak tanımlanmaktadır. Entegre petrol şirketi yapısı üretim, depolama, 
rafinaj, petrokimya ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen gelirin, maliyeti ve riski 
yüksek olan arama faaliyetleri için kullanılabilmesine imkan sağlamakta ve şirketlerin 
hareket kabiliyetini önemli ölçüde artırmaktadır. Petrol sektöründe faaliyet gösteren 100 
büyük şirketin 56’sı entegre yapıdadır. Bunların da yarısı devlet şirketidir. Geçmişte 
TPAO’nun yapısı da bu genel duruma uygun olduğu halde, kuruluşun TÜPRAŞ, BOTAŞ 
gibi bağlı ortaklıklarının özelleştirilmesi sonucunda bu yapı tamamen bozulmuştur. 
Günümüzde TPAO, sahip olduğu sınırlı kaynaklarla Türkiye gibi koşulların özellikle zor 
olduğu bir ülkede, petrol sanayiinin en maliyetli ve mali açıdan en riskli kesiminde (arama 
ve üretim) faaliyet göstermekte ve ülkenin ham petrol ve doğal gaz alanındaki sorunlarına 
çözüm üretmeye çalışmaktadır. Onuncu Plan döneminde, TPAO’nun kurumsal yapısının 
yeniden ele alınması ve kuruluşa entegre petrol şirketi yapısının yeniden kazandırılması 
beklenmektedir.

6. Yurtdışı Arama ve Üretim Çalışmaları

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 
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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. Gerçekte Türkiye bu konuda 
hiç de küçümsenemeyecek bir tecrübeye sahiptir. TPAO yaklaşık 20 yıldan bu yana Libya, 
Kazakistan, Mısır başta olmak üzere çeşitli ülkelerde kendi adına ya da ortaklıklar tesis 
etmek suretiyle arama ve üretim çalışmaları yürütmektedir. Türk özel sektör firmalarının 
da son yıllarda Irak başta olmak üzere yurtdışında önemli çalışmalar gerçekleştirmekte 
oldukları izlenmektedir. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde bu alandaki tecrübe ve bilgi 
birikimini bir ulusal politika çerçevesinde koordine etmek suretiyle, daha etkin bir şekilde, 
yurtdışı hidrokarbon aramalarına ağırlık vermesi beklenmektedir.

7. Coğrafi Konumdan Kaynaklanan Avantajlar

Türkiye bir petrol ülkesi olmamakla birlikte, yakın çevresinde dünyanın en önemli 
petrol ve doğal gaz üreticileri bulunmaktadır. Dünyanın en önemli tüketim merkezlerinin 
başında gelen Avrupa Birliği ülkeleri, yine Türkiye’nin komşuları arasındadır. Üretim ve 
tüketim merkezleri arasındaki konumu Türkiye’ye, dünya petrol ve doğal gaz ticaretinden 
yararlanma konusunda önemli fırsatlar sunmaktadır. Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru 
Hattından sonra, Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı Projesinin hayata geçirilmiş olması söz 
konusu fırsatın gerçekliğine ilişkin en önemli kanıtları oluşturmaktadır. Bu kapsamda 
son yıllarda, çevre ülkelerdeki özellikle doğal gazın Türkiye üzerinden dünya pazarlarına 
ulaştırılmasına yönelik birçok projenin gündeme getirildiği, tartışıldığı ve üzerlerinde 
çalışmalar yapıldığı izlenmektedir. Konunun salt bir ekonomi sorunu olmadığı, en az 
onun kadar uluslararası siyasi rekabet boyutunun da bulunduğu göz ardı edilmeksizin 
yapılacak dikkatli bir planlama ve titiz bir çalışma ile bu alandan önemli sonuçlar elde 
edilmesi mümkündür. Önümüzdeki dönemde bu konunun önemli bir gündem maddesi 
olmaya devam edeceği öngörülmektedir.

8. Doğal Gaz Depolama ve Arz Güvenliği

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. Yapılan anlaşmaların bir sonucu 
olarak, yaz aylarında da kış aylarındakine yakın düzeylerde gaz çekme zorunluluğu, 
buna karşılık yazın çekilen fazla gazın depolanma imkanının olmaması Türkiye’yi bir 
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başka açmazla karşı karşıya getirmiştir. Yaz ve kış ayları arasında tüketim dengesinin 
kurulamaması nedeniyle, Türkiye hızlı bir şekilde doğal gazı elektrik üretimi amacıyla 
tüketmeye yönelmiş bunun sonucunda da Türkiye, ülkede üretilen elektriğin yaklaşık 
yarısını, ithal doğal gazla üretir duruma gelmiştir. Bu durum Türkiye’nin enerji arz 
güvenliği açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır. Sorunun çözümü için Türkiye’nin 
hızlı bir şekilde doğal gazda yeterli depolama kapasitesi oluşturması ve yaz- kış tüketim 
dengesini kurması ayrıca acil durumlar için emniyet stoku oluşturması bir zorunluluktur. 
Kuzey Marmara ve Değirmenköy Doğal Gaz Rezervuarlarının yer altı doğal gaz 
depolarına dönüştürülmesi bu yönde önemli bir gelişme olmakla birlikte, söz konusu 
depoların kapasiteleri yeterli olmaktan uzaktır. Gelecek dönemde Tuz Gölü Doğal Gaz 
Depolama Projesi başta olmak üzere, doğal gaz depolama tesislerinin oluşturulmasına 
yönelik yeni projelerin geliştirilmesi ve uygulanması beklenmektedir.

9. Yeni Hidrokarbon Kaynakları ve Yeni İmkanlar

Sıvı formda petrol ve serbest gaz formunda doğal gaz içeren geleneksek hidrokarbon 
kaynaklarının dışında, bitümlü kumtaşları ve şeyllerin önemli düzeyde hidrokarbon 
potansiyeline sahip olduğu çok eskilerden beri bilinmektedir. Ancak, petrol ve doğal 
gaz fiyatlarının karlı üretime imkan verecek düzeyde olmaması ve teknolojik sorunlar 
nedeniyle, çok uzun süre bu kaynakların ekonomik değerleri göz ardı edilmiştir. Buna 
karşılık, 2000’li yıllarda petrol fiyatlarının çok hızlı bir biçimde artarak üst üste rekorlar 
kırmasının yanı sıra özellikle sondaj teknolojisindeki gelişmeler, bu durumu önemli 
ölçüde değiştirmiştir. Günümüzde Kanada’da bitümlü kumlardan önemli miktarda petrol 
üretimi yapılmaktadır. Bunun yanı sıra özellikle ABD’nin son yıllarda “kaya gazı” adı 
altında şeyllerden gerçekleştirdiği ve çok önemli miktarlara ulaşan doğal gaz üretimi 
bütün dikkatlerin bu alana yoğunlaşmasına neden olmuştur. Ülkemizin de özellikle Güney 
Doğu Anadolu Bölgesinde bitümlü kayaçların oldukça yaygın olduğu bilinmektedir. 
Son yıllarda ülkemizde de şeyllerden doğal gaz üretimine yönelik çeşitli çalışmalar 
yürütülmekte olup, bu ilginin gelecek dönemde daha da artması beklenmektedir.
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2.1.2. Linyit ve Taşkömürü

2.1.2.1. Tanım ve Kapsam

Özellikle Türkiye koşullarında iki önemli ve farklı kategori oluşturmakla birlikte, 
bu bölümde linyit ve taşkömürü, kömür başlığı altında birlikte ele alınacaktır. Ancak, 
genel yaklaşıma uygun olarak ve mevcut istatistiklerin yapısının da bunu gerektirmesi 
nedeniyle Türkiye’deki duruma ilişkin açıklamalarda linyit ve taşkömürü ayırımına özen 
gösterilmeye çalışılacaktır. Buna karşılık dünyaya ilişkin istatistiklerde linyit taşkömürü 
ayırımı her zaman çok net değildir. İstatistikler genel olarak kömür başlığı altında 
yayınlanmaktadır. Bu durum nedeniyle dünya geneline ilişkin değerlendirmelerin kömür 
sektörünün bütünü için toplu olarak yapılması kaçınılmaz bir durumdur.

NACE sektör sınıflamasına göre kömürler “05- Kömür ve linyit çıkartılması” sektörü 
kapsamında yer almaktadır. NACE sınıflamasında sektörün kapsamı “Bu bölüm, yer altı 
veya yer üstü madenciliği yoluyla katı mineral yakıtların çıkarımını ve pazarlanabilir 
ürün haline getirilmesi işlemlerini (yani, ayıklama, yıkama, sıkıştırma ve taşınması için 
gerekli diğer işlemler vb.) kapsar.” şeklinde tanımlanmaktadır. Buna karşılık, kapsam 
ile ilgili açıklamada kok kömürü ve briket kömürü üretiminin sektör kapsamında yer 
almadığı ifade edilmektedir.

05- Kömür ve linyit çıkartılması sektörü, Türkiye’deki yapıya uygun olarak 
“05.10- Taş kömürü madenciliği” ve “05.20- Linyit madenciliği” olarak iki alt sektöre 
ayrılmaktadır. Taşkömürü madenciliği, yer altı ve yerüstü madencilik yöntemleriyle 
taşkömürünün üretilmesinin yanı sıra atık yığınlarından kömür parçalarının toplanması, 
zenginleştirme amacıyla kömürün yıkanması, kurutulması, öğütülmesi vb. işlemleri 
kapsarken, kok ve briket imalatını kapsam dışında bırakmaktadır. Linyit madenciliği 
ise yeraltı ve yerüstü madencilik yöntemleriyle linyit üretiminin yanı sıra, kömürleşme 
sürecinin başlangıç aşamasında olan ve kullanım alanı esas itibariyle enerji sektörü 
dışında kalan turba üretimini de kapsamaktadır. Ancak bu incelemede turba, kullanım 
amacının farklılığı nedeniyle kapsam dışında bırakılmıştır.

Ham petrol ve doğal gaz sektörünün kapsamına ilişkin açıklamalarda da belirtildiği 
gibi, köken itibariyle bir hidrokarbon olan asfaltitin NACE sınıflamasındaki yeri konusunda 
herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak geçmiş yıllarda muhtemelen asfaltit 
üretiminin, ana faaliyeti linyit madenciliği olan TKİ tarafından yapılmış olması nedeniyle 
asfaltit, linyitin bir alt kategorisi gibi algılanmış ve bu kapsamda değerlendirilmiştir.
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Sektörün kapsamına ilişkin değinilmesi gereken son husus ise doğrudan üretime 
yönelik olmayan, arama vb. destekleyici faaliyetlerin durumudur. Söz konusu faaliyetler 
“09- Madenciliği destekleyici hizmet faaliyetleri” sektörünün, “09.90- Madencilik ve taş 
ocakçılığını destekleyici faaliyetler” alt sektörü kapsamında yer almaktadır. Bu incelemede 
kömür (taşkömürü ve linyit) sektörü, 05.10, 05.20 ve taşkömürü alt sektörlerinin bütününü 
(turba hariç) ve linyitle ilişkili olduğu ölçüde de kısmen 09.90 numaralı alt sektörleri 
kapsamaktadır.

2.1.2.2. Dünyada kömür sektörünün görünümü 

Dünya birincil enerji arzı 1973 ve 2009 yılları arasındaki 36 yılda yaklaşık iki kat 
artarak 2009 itibariyle 12.150 milyon ton eşdeğer petrol (tep) düzeyine ulaşmıştır. Söz 
konusu dönemde petrolün payı %46’dan %32,8’e düşerken, doğal gazın payı %16’dan 
%20,9’a, nükleer enerjinin payı %0,9’dan %5,8’e ve hidrolik dahil yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarının payı ise %1,9’dan %3,1’e yükselmiştir (IEA, 2011d, s.6). Aynı 
dönemde kömürün payı ise 2,6 puan artışla %24,6’dan %27,2 düzeyine yükselmiştir. 
2009 yılında dünyadaki kömür arzı toplam 3.305 milyon tep olarak gerçekleşmiştir.

Uluslararası Enerji Ajansı tarafından, mevcut politikaların sürdürüleceği varsayımı 
altında yapılan tahminlerde, dünya birincil enerji arzının 2009 yılına göre yaklaşık %50 
oranında artış göstererek 2035 yılında 18.048 milyon tep seviyesine yükseleceği, bu 
miktarın kaynaklara göre dağılımında önemli farklılıkların olmayacağı, bununla beraber 
petrolün birinciliği kaybedeceği öngörülmektedir. Buna göre 2035 yılında en büyük pay 
%29,3 ile kömüre ait olacaktır. Kömürü %27,8 ile petrol ve %22,4 ile doğal gaz izleyecektir. 
Söz konusu yılda; nükleer enerjinin payı %6 ve diğer kaynakların payı ise %14,5 olacaktır 
(IEA, 2011d, s.46). Dolayısıyla, kömürün, dünya enerji dengesi içerisindeki belirleyici 
konumunu en azından önümüzdeki 25-30 yıl içerisinde de sürdüreceği öngörülmektedir.

Dünya Enerji Konseyi’nin araştırmalarına göre; dünya kanıtlanmış işletilebilir 
kömür rezervi toplam 861 milyar ton düzeyindedir. Söz konusu rezervin 405 milyar tonu 
antrasit ve bitümlü kömür, 261 milyar tonu alt bitümlü kömür ve 195 milyar tonu ise linyit 
kategorisindedir (WEC, 2010, s.10-12).6 Dünya Enerji Konseyi tarafından 75 civarında 
ülkede bulunduğu raporlanan kömür rezervleri içinde en büyük pay ABD’ye aitti. Toplam 
rezervin %27,6’sı bu ülkede bulunmaktadır. ABD’yi %18,2 ile Rusya Federasyonu ve 

6 Uluslararası Genel Kömür Sınıflamasına göre; ıslak ve külsüz bazda alt ısıl değerleri 5.700 kcal/kg’dan yüksek kömürler antrasit ve 
bitümlü kömür, 4.165 kcal/kg-5.700 kcal/kg arasında alt ısıl değere sahip olanlar alt bitümlü kömür ve 4.165 kcal/kg’ın altında olanlar 
ise linyit kömürü şeklinde sınıflandırılmaktadır.
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%13,3 ile Çin izlemektedir. Diğer kömür zengini ülkeler arasında Avustralya (%8,9), 
Hindistan (%7), Almanya (%4,7), Ukrayna (%3,9), Kazakistan (%3,9) ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti (%3,5) bulunmaktadır. Dolayısıyla, dünya kömür rezervlerinin %90’dan 
fazlası bu 9 ülkenin elinde bulunmaktadır (WEC, 2010, s.10-12).

Toplam 195 milyar ton büyüklüğündeki dünya linyit rezervlerinin en büyük 
bölümü ise %20,8 ile Almanya’da bulunmaktadır. Bu ülkeyi %19,1 pay ile Avustralya 
ve %15,5 pay ile ABD izlemektedir. Çin (%9,5), Sırbistan (%6,9), Kazakistan (%6,2) 
ve Rusya (%5,4) geniş linyit rezervlerine sahip diğer ülkeler arasındadır (WEC, 2010, 
s.10-12). Her ne kadar ülkemiz 2010 yılı linyit rezervi, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından 11,8 milyar ton olarak hesaplanmışsa da, kullanılan sınıflandırma sistemindeki 
farklılıklar nedeniyle Dünya Enerji Konseyi istatistiklerinde Türkiye’nin kanıtlanmış 
işletilebilir linyit rezervi sadece 1,8 milyar ton olarak yer almaktadır.7 2011 yılı toplam 
kömür üretimi dikkate alındığında, küresel kömür rezervlerinin yaklaşık 112 yıl ömrü 
bulunduğu hesaplanmaktadır (BP,2012, s.30). Aynı şekilde, dünya linyit rezervlerinin 
kalan ömürleri ise, 2008 yılı küresel linyit üretimi dikkate alındığında 213 yıldır. 

Dünya kömür üretimi son otuz yılda yaklaşık iki kat artmıştır. Kömür 
üretimindeki artış, başta Çin olmak üzere Asya kıtasındaki elektrik enerjisi talebinden 
kaynaklanmaktadır. Kömür tüketiminin, gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere 
kıyasla daha fazla artmasında, gelişmekte olan ülkelerde görülen yüksek ekonomik 
büyüme oranları ve artan elektrifikasyonun yanı sıra, başta Avrupa Birliği olmak üzere 
gelişmiş ülkelerin elektrik üretiminde giderek daha fazla doğal gaza yönelmeleri etkili 
olmuştur.

Son 12 yıldır kesintisiz artmakta olan küresel kömür üretimi 2011 yılında da 
bir önceki yıla göre %6,1 artarak 7.695 milyon ton olarak gerçekleşmiştir (BP,2012). 
Söz konusu üretimin yaklaşık %85’i taşkömürü ve %15’i ise linyit kategorisindedir.8 
Böylelikle, dünya kömür üretimi, son on yılda %55 oranında artmış olmaktadır. Son on 
yıldaki ortalama yıllık artış oranı ise %4,5 düzeyindedir.

7 Son yıllarda yürütülen ciddi kömür arama faaliyetleri sonucunda ülkemiz linyit rezervi önemli ölçüde arttırılabilmiştir. Bununla 
beraber, söz konusu rezervin uluslararası standartlara göre sınıflandırılmasına ve ekonomik olarak işletilebilir rezervlerimizin 
belirlenmesine yönelik bir çalışmanın ilgili kuruluşların da katılımıyla gerçekleştirilmesinde büyük yarar bulunmaktadır.
8 Uluslararası literatürde, 5.700 kcal/kg altındaki tüm kömürleri (alt bitümlü ve linyit) kapsayan “kahverengi kömür” terimi 
kullanılmaktadır. Bununla beraber, söz konusu terimin ülkemizde yaygın kullanımının bulunmaması nedeniyle, bu çalışmada 
kahverengi kömür yerine linyit terimi 4.165 kcal/kg alt ısıl değere sahip linyitlerle birlikte 4.165 kcal/kg-5.700 kcal/kg aralığındaki alt 
bitümlü kömürleri de kapsayacak şekilde kullanılmıştır.
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Toplam 6.186 milyon ton büyüklüğündeki 2010 yılı dünya taşkömürü üretiminin 
%51’ini (3.162 milyon ton) tek başına Çin gerçekleştirmiştir. ABD’nin payı %15,1 (932 
milyon ton), Hindistan’ın payı %8,7 (538 milyon ton) ve Avustralya’nın payı ise %5,7 (353 
milyon ton) oranındadır.  Bu ülkeleri; Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve 
Endonezya izlemektedir (Şekil 5). Bu yedi ülkenin küresel taşkömürü üretimi içindeki 
toplam payları %90’ın üzerindedir (IEA, 2011a, s.II.4).

Dünya linyit üretimi bir önceki yıla göre %1 artarak 2010 yılında 1.043 milyon ton 
olmuştur. Bu sınıftaki kömürlerin üretimi gelişmiş ülkelerde hızla düşerken gelişmekte 
olan ülkelerde rekor düzeylerde artmaktadır (IEA, 2011a, s.II.5). 2010 yılı dünya linyit 
üretiminde en büyük pay Almanya’nın olmuştur. Söz konusu yılda Almanya’nın linyit 
üretimi 169 milyon ton (%16,2) düzeyindedir. Almanya’yı 163 milyon ton ile Endonezya 
ve 76 milyon ton ile Rusya Federasyonu izlemektedir. 2010 yılı dünya linyit üretiminde 
ülkemiz 69 milyon tonla dördüncü büyük üretici konumundadır. Avustralya, ABD, 
Polonya ve Yunanistan da önemli linyit üreticileri arasındadır (IEA, 2011a, s.II.5).

Dünya kömür tüketimi, son otuz yılda yaklaşık iki kat artmıştır. Son on yıldaki artış 
oranı ise %56 düzeyindedir. 2010 yılında 3.532 milyon tep olan dünya kömür tüketimi 
2011 yılı sonunda %5,4 oranında artarak 3.724 milyon tep olmuştur. 2011 yılı dünya 
kömür tüketiminin yaklaşık yarısı Çin tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yılda 
Çin’in kömür tüketimi 1.839 milyon tep olmuştur. Diğer önemli kömür tüketicileri; 
sırasıyla, ABD, Hindistan, Japonya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Güney Kore ve 
Almanya’dır. Bu sekiz ülkenin küresel kömür tüketimindeki toplam payı %83 oranındadır. 
Ülkemizin dünya kömür tüketimindeki payı da 32,4 milyon tep ile azımsanmayacak bir 
düzeydedir (BP, 2012).

Toplam 6.317 milyon ton düzeyindeki 2010 yılı dünya taşkömürü tüketiminin 879 
milyon tonu koklaşabilir kömür ve 5.437 milyon tonu ise buhar kömürüdür. Düşük kaliteli 
linyit, alt bitümlü kömür ve petrol şeyli tüketimi ise 2010 yılında toplam 921 milyon ton 
olmuştur.

Dünya kömür üretiminin yaklaşık %65’i elektrik üretimi amacıyla kullanılmaktadır. 
Diğer kullanımları ise ısınma, demir çelik ve çimento sektörlerinde yoğunlaşmıştır. Kömür, 
elektrik üretimi amacıyla kullanılan yakıtlar arasında en yaygın olanıdır. Kömürün elektrik 
üretiminde en yüksek oranda kullanılan yakıt olma niteliğinin öngörülebilir bir gelecekte 
de değişmeyeceği tahmin edilmektedir. 1990 yılında dünya toplam elektrik üretiminde 
%37,4 oranında kullanılan kömür 2009 itibariyle %40,5 oranında kullanılmıştır. 
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Uluslararası Enerji Ajansı tarafından, mevcut politikaların gelecekte de değişmeden 
devam edeceği varsayımıyla yapılan tahminlere göre kömürün elektrik üretiminde 
kullanım payı 2035 yılında %43 düzeyine kadar yükselecektir. Söz konusu tahminlere 
göre, bu alanda ne doğal gazın ne de nükleer enerjinin kömürün yanına yaklaşabilmesi 
mümkün görünmektedir. Elektrik üretiminde kömürü yüksek oranda kullanan çok sayıda 
ülke bulunmaktadır. Bunlar arasında; Güney Afrika Cumhuriyeti (%93), Polonya (%88), 
Çin (%78), Avustralya (%77) ve Kazakistan (%75) en yüksek oranda kömür kullanan 
ülkelerdir.

Dünya kömür ticaretinin yaklaşık tamamı taşkömürüne ilişkindir. Linyit kömürünün 
ülkeler arasında taşınması ya da ticareti mevcut koşullarda ekonomik değildir. Küresel 
ölçekte ticareti yapılan taşkömürünün iki ana kullanım amacı bulunmaktadır: Elektrik 
üretimi (buhar kömürü) ve demir çelik endüstrisinin kullanımı için kok üretimi 
(koklaşabilir kömür). 2010 yılı rakamlarına göre dünya kömür ticaretinin %75’i buhar 
kömürü ve %25’i ise koklaşabilir kömürden oluşmaktadır (WCA, 2022). Son yıllarda 
buhar kömürünün payının giderek yükselmekte olduğu gözlenmektedir.

Dünya kömür ticaret hacmi bir önceki yıla göre %13,4 artarak 2010 yılında 1.083 
milyon tona ulaşmıştır. Söz konusu ticaretin 955 milyon tonluk kısmı taşkömürü ve 128 
milyon tonluk kısmı ise kahverengi kömüre (linyit + alt bitümlü kömür) ilişkindir. Yıllık 
büyüme oranları; taşkömürü ticaretinde %10,4 ve kahverengi kömürde ise %41,6’dır 
(IEA, 2011a, s.II.8-II.9).

Dünya kömür ihracatında 298 milyon ton ile Avustralya birinci sıradadır. Diğer 
önemli kömür ihracatçıları arasında, sırasıyla; Endonezya, Rusya, ABD, Güney Afrika 
Cumhuriyeti ve Kolombiya bulunmaktadır. 2010 yılı dünya kömür ithalatında ilk sırayı 
ise 186 milyon ton ile Japonya almaktadır. Diğer önemli ithalatçı ülkeler, sırasıyla; Çin, 
Güney Kore, Hindistan, Tayvan, Almanya ve Türkiye’dir.

Dünya buhar kömürü ihracatı 2010 yılında 684,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 
Buhar kömüründe en büyük ihracatı 159,7 milyon ton ile Endonezya yapmıştır. Bu ülkeyi, 
sırasıyla; Avustralya, Kazakistan, ABD, Rusya Federasyonu, Güney Afrika Cumhuriyeti, 
Kolombiya ve Polonya izlemektedir. Buhar kömürünün en büyük alıcısı ise 129 milyon 
ton ile Japonya’dır. Bu ülkeyi, sırasıyla; Çin, Kore, Hindistan, Tayvan, Almanya, İngiltere 
ve Türkiye izlemektedir (IEA, 2011a, s.II.8-II.11).
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Koklaşabilir kömürün en büyük ihracatçısı ise Avustralya’dır. 2010 yılında yapılan 
toplam 270,9 milyon ton koklaşabilir kömür ihracatının %57’sini (154,6 milyon ton) 
Avustralya yapmıştır. Bu ülkeyi ABD ve Kanada izlemektedir. Koklaşabilir kömür 
ihracatının %86’sını bu üç ülke gerçekleştirmektedir. Bu sınıftaki kömürün de en büyük 
alıcısı Japonya’dır. Bu ülkenin koklaşabilir kömür ithalatı 2010 yılında 57,7 milyon ton 
olmuştur. Bu ülkeyi; Çin, Hindistan ve Güney Kore izlemektedir. Koklaşabilir kömür 
ithalatında Türkiye 6,8 milyon ton ile sekizinci sıradadır (IEA, 2011a, s.II.8-II.11).

Dünya kömür fiyatları, özellikle 2003 sonrası tırmanışa geçmiştir. 2011 yılı 
itibariyle koklaşabilir kömür fiyatları ton başına 200 doların ve buhar kömürü fiyatları ise 
120 doların üzerine çıkmıştır. Son on yıldaki artış oranı; buhar kömüründe %300’leri ve 
koklaşabilir kömürde ise %450’leri bulmaktadır.

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 bu yeni 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.

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,
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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. Türkiye’de kömür sektörünün görünümü 

2010 sonu itibariyle Türkiye toplam birincil enerji arzı 109,3 milyon tep 
düzeyindedir. Bu miktarın kaynaklar itibariyle dağılımında ilk sırayı 34,9 milyon tep ile 
doğal gaz almaktadır. Bunu sırasıyla 33,5 milyon tep ile kömür, 29,2 milyon tep ile petrol, 
4,6 milyon tep ile odun, hayvan ve bitki artıkları, 4,5 milyon tep ile hidrolik kaynaklar 
ve 2,6 milyon tep ile jeotermal, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir kaynaklar izlemektedir 
(ETKB, 2012b).

2010 sonu itibariyle Türkiye’nin birincil enerji üretimi ise 32,5 milyon tep olmuştur. 
Yerli üretimin kaynaklar itibariyle dağılımında kömür 17,5 milyon tep ile ilk sırayı almıştır. 
Bunu 4,6 milyon tep ile odun, hayvan ve bitki artıkları, 4,5 milyon tep ile hidrolik, 2,7 
milyon tep ile petrol, 2,7 milyon tep ile jeotermal, rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir 
enerji kaynakları ve 0,6 milyon tep ile doğal gaz izlemektedir  (ETKB, 2012b).

Buna göre, ülkemizdeki enerji tüketiminin %30’u yerli kaynaklardan sağlanırken, 
%70 gibi önemli bir kısmı ise ithalatla karşılanmaktadır. İthal kaynakların dağılımı 36,6 
milyon tep petrol, 34,8 milyon tep doğal gaz ve 15,9 milyon tep kömür şeklindedir.

Ülkemizde, doğal gaz ve petrol kaynaklarının oldukça sınırlı olmasına karşın, 
515 milyon tonu görünür rezerv olmak üzere, yaklaşık 1,3 milyar ton taşkömürü 
ve 10,8 milyar tonu görünür rezerv niteliğinde toplam 11,8 milyar ton linyit kaynağı 
bulunmaktadır (ETKB/EİGM, 2011). Bu miktar dünya kanıtlanmış işletilebilir kömür 
rezervlerinin %1,5’ini oluşturmaktadır. Linyit rezervlerimiz ise dünya linyit rezervinin 
%6’sı büyüklüğündedir.

Taşkömürü kaynaklarımızın tamamı Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) 
ruhsatında bulunmaktadır (Tablo-14). Havza’da bulunan kaynakların alt ısıl değeri, 
genel olarak,  6.200 kcal/kg-7.200 kcal/kg arasında değişmektedir. Havzada koklaşabilir 
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kömürler; Kozlu, Üzülmez ve Karadon bölgelerinde bulunmakta olup toplam kaynakların 
yaklaşık %67’sini oluşturmaktadır. Armutçuk bölgesindeki kaynaklar ise, yarı-
koklaşma özelliği, yüksek ısıl değer ve düşük bünye külü içeriği ile hem koklaşabilir 
kömürlerle harmanlanarak hem de pulverize kömür enjeksiyonu (PCI) olarak demir-
çelik fabrikalarında kullanıma uygun niteliktedir. Amasra bölgesi kömürlerinin koklaşma 
özelliği bulunmamakla birlikte, belirli oranlarda metalürjik kömürler ile harmanlandığında 
koklaşma özelliği bozulmamaktadır (TTK, 2012, s.24-25).

Tablo 15: Türkiye Taşkömürü Kurumu Ruhsatlı Kömür Sahalarına Ait Kaynaklar  
      (Ton) 

MÜESSESE Hazır Görünür Muhtemel Mümkün Toplam

Armutçuk 1.100.725 9.033.413 15.859.636 7.883.164 33.876.938

Kozlu 2.346.694 67.690.363 40.539.000 47.975.000 158.551.057

Üzülmez 1.383.640 136.140.603 94.342.000 74.020.000 305.886.243

Karadon 5.606.432 131.458.852 159.162.000 117.034.000 413.261.284

Amasra 413.900 170.828.066 115.052.000 121.535.000 407.828.966

TOPLAM 10.851.391 515.151.297 424.954.636 368.447.164 1.319.404.488

Kaynak: ETKB/EİGM, 2011

Linyit kaynaklarımızın çoğunluğu 1976–1990 yılları arasında bulunmuş, bu 
dönemden sonra kapsamlı kaynak geliştirme etüt ve sondajları yapılamamıştır.  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 kaynak 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’da 
495, Manisa- Soma- Eynez’de 170 ve Eskişehir-Alpu’da 300 milyon ton, Afşin-
Elbistan’da 1,9 ve Konya-Karapınar’da 1,72 milyar ton linyit kaynağı tespit edilmiştir. 
Böylelikle; uzun yıllardır 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit kaynaklarımız 11,8 milyar 
tona ulaşmıştır. 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.
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Linyit kaynaklarımızın %86’sı Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye 
Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)9 olmak 
üzere üç kamu kuruluşunda, geriye kalan %14’ü özel sektör ruhsat sınırları içinde 
bulunmaktadır (Tablo-15). Ülkemiz linyit kaynaklarının %41 ile en büyük kısmı EÜAŞ’a 
aittir. Bunu %23 ile MTA ve %22 ile TKİ izlemektedir.10 Türkiye linyit kaynakları 
toplamının %14’üne sahip olan özel sektörün uhdesinde 420 adetten fazla ruhsat 
bulunmaktadır. Ancak, söz konusu sahaların önemli bir kısmının kaynak miktarı 30 
milyon tonun altındadır.

Tablo 16: 2010 Yılı Sonu İtibarıyla Kurumlara Ait Linyit Kaynakları (Ton) 

KURUMLAR Görünür Muhtemel Mümkün Toplam

EÜAŞ 4.741.300.000 104.500.000 4.845.800.000

TKİ 2.303.394.000 251.811.000 1.560.000 2.556.765.000

MTA 2.643.196.000 108.334.000 2.964.000 2.754.494.000

Özel Sektör 1.094.189.000 362.122.000 138.617.000 1.594.928.000

TOPLAM 10.782.079.000 826.767.000 143.141.000 11.751.987.000

Kaynak: ETKB/EİGM, 2011

Ülkemiz 2010 yılı satılabilir kömür üretimi; 69,7 milyon ton linyit, 2,5 milyon 
ton taşkömürü ve 1,2 milyon ton asfaltit olmak üzere toplam 73,4 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir (ETKB,2012a). 2011 yılında ise 70 milyon ton linyit, 2,6 milyon ton 
taşkömürü ve yaklaşık 1,2 milyon ton asfaltit olmak üzere yaklaşık 73,8 milyon ton 
kömür üretilmiştir.

1980’li yıllardan itibaren sürekli bir azalış eğilimine giren taşkömürü üretimleri 2004 
yılında 1,9 milyon tona kadar gerilemiştir. Bu tarihten sonra tekrar hareketlenen satılabilir 
taşkömürü üretimi 2011 yılında 2,6 milyon ton düzeyindedir. Zonguldak Havzası’nda 
2004 yılından itibaren TTK tarafından rödevans karşılığı özel firmalara kömür üretimi 
uygulaması başlatılmıştır. 2011 yılında özel sektör tarafından üretilen taşkömürü toplam 
üretimin yaklaşık %40’ı oranındadır (TTK, 2012).

9 MTA’nın elindeki kaynaklar MTA ruhsatında bulunmayıp, henüz Maden İşleri Genel Müdürlüğü ya da diğer bir kuruluşa aktarılmayan 
kaynaklara karşılık gelmektedir.
10 Bu raporun yayınlanmasından önce MTA tarafından tespit edilen kaynağın yaklaşık 2,7 milyar tonunun EÜAŞ’ne devri gündemde 
olup, bu durumda EÜAŞ’nin ülkemiz kaynaklarının yaklaşık %65’lik kısmına sahip olması söz konusu olacaktır.
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Benzer bir gelişme çizgisi linyit üretimleri için de söz konusudur. Linyit üretimleri, 
özellikle 1970’li yılların başlarından itibaren, petrol krizlerine bağlı olarak elektrik 
üretimine yönelik linyit işletmeleri yatırımlarının başlaması ile hızlanmıştır. 1970 
yılında 5,8 milyon ton olan linyit üretimi 1998 yılında yaklaşık 65 milyon ton olarak 
gerçekleşmiştir. Ancak, bu tarihten itibaren, özellikle doğal gaz alım anlaşmaları 
nedeniyle linyit üretimi sürekli azalmış, 2004 yılında 43,7 milyon ton ile son dönemdeki 
en düşük seviyesini görmüştür. Bu tarihten sonra tekrar yükselen linyit üretimleri 2011 
yılında 70 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı satılabilir kömür üretimlerinin; 
33,4 milyon tonu TKİ, 31,6 milyon tonu EÜAŞ ve yaklaşık 5 milyon tonu özel sektör 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde 1980’li yıllardan önce son derece düşük miktarlarda başlayan kömür 
ithalatı, 1990’lı yıllarda 10 milyon tonun ve 2000’li yıllarda ise 20 milyon tonun üzerine 
çıkmıştır. 2011 yılı itibariyle toplam kömür ithalatımız yaklaşık 24 milyon ton düzeyindedir 
(TÜİK, 2012). Genel eğilim dikkate alındığında, ithalatın önümüzdeki yıllarda da artarak 
süreceği öngörülmektedir. Son yıllarda kömür ithalatında elektrik üretimi amaçlı buhar 
kömürlerinin ağırlığı giderek artmaktadır. 2011 yılı itibariyle ithalatın yaklaşık %60’ı 
Rusya Federasyonu ve Kolombiya’dan yapılmıştır. Bu ülkeleri ABD ve Güney Afrika 
Cumhuriyeti izlemektedir.

2010 yılında taşkömürü arzının yaklaşık %30’luk kısmı elektrik üretimi ve %29’luk 
kısmı ise ısınma amaçlı olarak tüketilmiştir. Kalan %40’lık bölüm ise kok fabrikaları ve 
diğer sanayi arasında hemen hemen eşit olarak paylaşılmıştır.

Aynı yılda, linyit arzının ise %80’lik bölümü elektrik üretimi amaçlı kullanılmıştır. 
Sanayi amaçlı tüketim %7,5 ve ısınma amaçlı tüketim ise %8,6 düzeyindedir. Asfaltitlerin 
%45’i elektrik üretimi ve %46’sı ısınma amaçlı tüketilmiş, kalan kısmı sanayi amaçlı 
kullanılmıştır. Petrokok ithalatının tamamı ise önemli kısmı çimento fabrikaları olmak 
üzere sanayi sektörlerinde tüketilmiştir.

Ülkemizin 2011 sonu itibariyle kömüre dayalı santral kurulu gücü 12.356 MW 
olup toplam kurulu gücün %23,8’üne karşılık gelmektedir (TEİAŞ, 2012b). Yerli kömüre 
dayalı kurulu güç ise 8.855 MW (%16,6) düzeyindedir. 2011 yılında kömüre dayalı 
santrallerden toplam 66,2 TWh brüt elektrik üretilmiş olup, bu üretimin toplam elektrik 
üretimi içerisindeki payı %28,8’dir (TEİAŞ, 2012a). Bu miktarın 43,4 TWh kısmı yerli 
kömüre aittir. Yerli kömürün toplam brüt elektrik üretimindeki payı %18,9’dur. 
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Ülkemizde yerli kömüre dayalı 15 büyük santral bulunmaktadır.11 Bunlardan 300 
MW gücündeki Çatalağzı santrali taşkömürü ve özel sektör mülkiyetindeki Silopi Santrali 
ise asfaltit kullanmaktadır. Diğerleri ise yakıt olarak düşük ısıl değerli linyit tüketmektedir 
(Tablo-16). Mevcut veriler çerçevesinde, Türkiye’nin özellikle linyit kaynaklarının, 
mevcutlara ilave olarak, 30 yıl işletme ömrüne sahip 15 bin MW düzeyinde yeni termik 
santral kapasitesini besleyebilecek düzeyde olduğu hesaplanmaktadır.

Tablo 17: Türkiye’de Kömüre Dayalı Termik Santraller

SANTRAL ADI Santral Mülkiyeti Kömür Ruhsatı Yakıt Kurulu Güç 
(MW)

Seyitömer EÜAŞ TKİ Linyit 600

Orhaneli EÜAŞ TKİ Linyit 210

Tunçbilek A ve B EÜAŞ TKİ Linyit 365

Soma A ve B EÜAŞ TKİ Linyit 1.034

Çan EÜAŞ TKİ Linyit 320

Yatağan EÜAŞ TKİ Linyit 630

Yeniköy EÜAŞ TKİ Linyit 420

Kemerköy EÜAŞ TKİ Linyit 630

Afşin-Elbistan A EÜAŞ EÜAŞ Linyit 1.355

Afşin-Elbistan B EÜAŞ EÜAŞ Linyit 1.440

Kangal EÜAŞ EÜAŞ Linyit 457

Çayırhan EÜAŞ EÜAŞ Linyit 620

Silopi Özel Sektör TKİ Asfaltit 135

Çatalağzı EÜAŞ TTK Taşkömürü 300

TOPLAM 8.516

Kömüre dayalı santral toplam kapasitesinin yaklaşık yarısı 1980-1990 yılları 
arasında tesis edilmiş olup, küçük ölçekli bazı otoprodüktör santraller dışındakilerin 
tamamı kamu tarafından yapılmıştır. Yerli kömüre dayalı santrallerden Çayırhan Santralı 
hariç tümü EÜAŞ ya da bağlı ortaklıkları tarafından işletilmektedir. Çayırhan Santrali 
ise, 1999 yılından itibaren Park Termik A.Ş. tarafından İşletme Hakkı Devir sözleşmesi 
kapsamında çalıştırılmaktadır.

11  Bunlardan Soma B ve Tunçbilek B santralleri yakın zamanda üretimlerini durdurmuşlardır.
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Yerli kömüre dayalı olarak işletmeye giren son termik santrallar; 2005 ve 2006 
yıllarında devreye alınan 320 MW kapasiteli Çanakkale Çan ve 1440 MW kapasiteli 
Afşin-Elbistan B santrallarıdır. Ancak bu tarihten beri, yani yaklaşık 7 yıldır, Şırnak-
Silopi’de Park Enerji tarafından kurulan 135 MW gücündeki termik santral dışında, yerli 
kömüre dayalı herhangi bir santral tesisi işletmeye alınamamıştır. Bunun sonucu olarak, 
yerli kömürlerimizin toplam kurulu güç içerisinde 15 yıl önce yüzde 30’a yakın olan payı 
yüzde 15’e kadar düşmüştür.

Son yıllarda, çeşitli girişimlerde bulunulmasına karşın yerli kömüre dayalı termik 
santral yatırımları konusunda önemli bir gelişme sağlanamamıştır. Bu konuda, belirli 
ölçüde yol alabilmiş sadece iki örnek mevcuttur. Bunlardan, Bolu-Göynük Sahası TKİ 
tarafından özel bir firmaya termik santral kurma şartıyla ve rödevans ihalesiyle verilmiştir.  
Firma tarafından proje çalışmalarına başlanılmış ve 2x135 MW gücündeki santral için 
elektrik üretim lisansı alınmış olup santralin kuruluş çalışmaları sürdürülmektedir. 
Eskişehir-Mihalıççık’da bulunan kömür rezervinden elektrik üretimine ilişkin proje 
de yine aynı model kapsamında bir özel firma tarafından yürütülmektedir. 2x145 MW 
gücündeki santralin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.

Elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, Elektrik Enerjisi Piyasası 
ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi’nde yer alan “Bilinen linyit kaynakları ve taşkömürü 
kaynakları 2023 yılına kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmiş 
olacaktır.” (YPK, 2009) ifadesi dikkate alındığında, yerli kömürlerden elektrik enerjisi 
üretimine yönelik yatırımların önünü açacak çalışmalara hız verilmesinde büyük yarar 
bulunmaktadır.

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.

Yerli kömüre dayalı santral yatırımları konusunda beklenen gelişme sağlanamamakla 
beraber, ithal kömüre dayalı santral kapasitesi giderek artmaktadır. 2000 yılına kadar 
elektrik sistemimizde ithal kömür santrali mevcut bulunmazken 2011 sonu itibariyle söz 
konusu santrallerin kurulu güç kapasitesi 3.820 MW düzeyindedir. Bu büyüklük, toplam 
santral kurulu gücümüzün %7,2’sine karşılık gelmektedir. Mevcut gelişmeler, ithal kömür 
santral yatırımlarının önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini göstermektedir.
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Ülkemiz kömür endüstrisinde mevcut kurumsal yapılar, dünyadaki gelişmenin 
tersine özelleştirmeler yoluyla parçalanıp küçültülme yoluna gidilmektedir. Bu politika 
sermaye bakımından güçsüz yapıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kamu linyit 
üretiminde 1980’li yıllarda hız verilen mekanizasyon ve nitelikli personel istihdamı 
yönündeki gelişmeler, daha sonra kamu işletmelerine yapılan yatırımların azalması 
sonucu gerilemiştir. Özel sektör işletmelerindeki genel eğilim ise emek yoğun çalışma 
biçimindedir.

Ülkemiz linyit sektörünü ilgilendiren yasal mevzuat da Dünya’daki gelişmelere 
paralel olarak çevre ve iş güvenliği alanlarında daha sıkı düzenlemeleri içerecek şekilde 
geliştirilmektedir.

2.1.2.4. Linyit ve Taşkömürü Alt Sektöründe Başlıca Sorunlar ve Beklentiler

1. İthalat Bağımlılığı ve Arz Güvenliği

Kalkınma ve sanayileşmenin doğal sonucu olarak Türkiye’de enerji talebi hızlı 
bir biçimde artmaktadır. Buna karşılık gerek kaynak yetersizliği ve gerekse mevcut 
kaynakların değerlendirilmesine ilişkin sorunlar nedeniyle yurtiçi üretim, talep artışına 
paralel bir gelişme gösterememektedir. Bu durum, petrol ve doğal gaz konusunda olduğu 
gibi, kömür konusunda da ithalata bağımlılık ve arz güvenliği riskinin ciddi düzeylere 
yükselmesi sonucunu doğurmuştur. Kısa vadede enerji talebinde herhangi bir gerilemenin 
mümkün olmaması nedeniyle arz riskinin düşürülebilmesi için üretimi artırıcı tedbirlerin 
alınması bir zorunluktur. Bu kapsamda yapılacak arama çalışmaları ile yurtiçi kaynakların 
geliştirilmesinin yanı sıra, mevcut kaynakların değerlendirilmesi yönünde çalışma 
yapılması gerekmektedir.

2. Kokluk Taşkömüründe Kaynak ve Üretim Sorunları

Zonguldak ve Bartın illerini kapsayan ve önemli bir bölümü deniz altında 
bulunan ve Zonguldak Taşkömürü Havzası olarak bilinen bölge, Türkiye’nin taşkömürü 
potansiyeline sahip tek bölgesidir. Jeolojik yapısı itibariyle, ülkenin başka bölgelerinde 
taşkömürü varlığının söz konusu olmadığı bilinmektedir.  Bugüne kadar yapılan çalışmalar 
Zonguldak havzasındaki toplam potansiyelin 1,3 milyon ton düzeyinde olduğunu ortaya 
koymuştur. Ancak, söz konusu potansiyelin tamamı koklaşabilir nitelikte olmayıp, 
yalnızca %67’lik bölümü koklaşma özelliğine sahiptir. Bunun yanı sıra, havzanın jeolojik 
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özellikleri nedeniyle Zonguldak havzasında üretim emek- yoğun bir yöntemle, oldukça 
güç koşullarda ve yüksek maliyetlerde sürdürülebilmektedir. Üretiminin artırılamamasının 
bir sonucu olarak, kokluk taşkömürü ihtiyacı her geçen yıl giderek artan miktarlarda 
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Mevcut koşullarda, havzanın yapısına uygun üretim 
yöntem ve teçhizatının geliştirilmesi, havzadaki üretimin artırılmasının tek yolu olarak 
görünmektedir. Bunun sağlanabilmesi ise, yeterli finansman ve teknolojik güce sahip 
kurumların varlığını gerektirmektedir. Havza ile ilgili olarak alınacak kararlarda ve 
yapılacak planlamalarda bu durumun göz önünde bulundurulması bir zorunluluktur.

3. Linyit Kaynakları ve Kalite Sorunları

Son yıllarda yapılan keşiflerle Türkiye’nin toplam linyit potansiyeli yaklaşık 14 
milyar ton düzeyine yükselmiştir. Miktar olarak önemli bir büyüklüğe sahip olmakla birlikte, 
söz konusu potansiyelle ilgili önemli kalite sorunları bulunmaktadır. Düşük kalorifik 
değer, yüksek kükürt içeriği vb. sorunlar, gerek ekonomik ve gerekse çevre açısından 
var olan potansiyelin değerlendirilmesi hususunda önemli güçlükler yaratmaktadır. Bu 
duruma bağlı olarak 1980’li yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye enerji dengesi içinde 
önemli bir ağırlık elde eden linyitin payı, son yıllarda ithal doğal gaza yöneliş sonucunda 
önemli düzeyde gerilemiştir. Ancak artan enerji maliyetleri ve gelişen teknoloji, 
sorunların aşılması konusunda önemli fırsatlar yaratmaktadır. Bu kapsamda, özellikle 
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. Bunların gerçekleştirilebilmesi ise finansman ve 
teknoloji bakımından güçlü kuruluşların varlığını gerektirmektedir. Sektörel planlama ve 
kararlarda bu hususun göz önünde bulundurulması bir zorunluluktur.

4. Kurumsal Yapı

Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere bağlı olarak madencilik emek- yoğun 
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 
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ve teçhizatın kullanılması suretiyle milyonlarca tonluk üretimler, çok düşük istihdamlarla 
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 aşınmaktadır. 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, uzmanlaşmanın 
güçlendirilmesinden geçmektedir.

5. Kömür madenciliği ve çevre sorunları 

Kömür madenciliği, gerek üretim aşamasında topografik yapı, bitki örtüsü vb. 
üzerinde yarattığı etkiler ve gerekse kömürün yakılması sonucunda açığa çıkan başta 
karbondioksit olmak üzere çeşitli gazlar nedeniyle önemli çevre sorunlarına yol açan 
bir niteliğe sahiptir. Doğanın korunması konusunda giderek artan duyarlılık göz önüne 
alındığında, günümüzde kömür madenciliğinin söz konusu çevre sorunlarını dikkate 
almaksızın sürdürülebilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Özellikle mevcut kömür 
kaynaklarımızın düşük kalorifik değer, yüksek kükürt ve kül içerikleri ile karakterize 
edilen olumsuz nitelikleri, konunun Türkiye açısından önemini daha da artırmaktadır. 
Diğer taraftan giderek artan enerji ihtiyacı ve tüm çabalara karşın alternatif kaynakların 
geliştirilmesine yönelik çabaların ürettiği sonuçların yetersizliği ve kömüre bağımlılığın 
daha uzun bir süre devam etmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeği, kömür madenciliğinin 
çevreye duyarlı bir anlayışla yeniden yapılandırılmasının zorunlu olduğunu açık şekilde 
göstermektedir. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde, 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 yoğunlaşması beklenmektedir.
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6. AR-GE ve Teknoloji

Yakma verimliliğinin yükseltilmesi ve başta karbondioksit olmak üzere kömürün 
yakılması sonucu açığa çıkan gazların kontrol altına alınmasına yönelik yeni yöntem ve 
teknolojilerin geliştirilmesi, kömür madenciliği ile ilgili bilimsel ve teknolojik çalışmaların 
odak noktasını oluşturmaktadır. Geleneksel yöntemlerle kömürün yakılması sonucu açığa 
çıkan enerjinin ancak yüzde 33-35’lik bölümü elektrik enerjisini dönüştürülebilmekte, 
üretilen enerjinin çok büyük bir bölümü baca gazları veya soğutma suyu yoluyla 
kaybedilmektedir. Söz konusu oranın düşüklüğü dikkate alındığında yakma verimliliğinde 
sağlanacak artışların kömür ekonomisine ne ölçüde katkı yapabileceği açık şekilde 
görülebilmektedir. Dünyada bu alanda yapılan çalışmalar yakma verimliliğinde yüzde 15-
20 düzeylerinde artış sağlanmasının mümkün olabileceğine işaret etmektedir. Öte yandan 
kömüre dayalı santrallerden kaynaklanan karbondioksit salımı, küresel ısınmaya yol açan 
unsurların en başında gelmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, kömürün yakılması 
sonucu açığa çıkan karbondioksitin tutulması ve depolanması yoluyla karbondioksit 
salımının olumsuz etkilerinin önemli ölçüde azaltılabilmesinin mümkün olduğunu 
ortaya koymaktadır. Belirtilen alanlarda sağlanacak gelişmelerin kömür ekonomisine 
ve kömürün enerji dengesi içindeki ağırlığının geliştirilmesine önemli düzeylerde katkı 
yapacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte, her kömür yatağının kendine özgü niteliği 
bulunduğu dikkate alındığında, üretilecek çözümlerin genel- geçer çözümler olmak 
yerine, üzerinde çalışılan kömür yatağına özgü çözümler olacağı kuşkusuzdur. Bu durum 
nedeniyle, kendi kömür kaynaklarımıza özgü çözümlerin üretilebilmesi amacıyla, özgün 
AR-GE çalışmalarının yapılması bir zorunluluktur. Ancak, gerek kamu ve gerekse özel 
sektör kuruluşlarımızın AR-GE çalışmalarına yeterince kaynak ayırdıklarının ve etkili 
çalışmalar yürüttüklerinin söylenebilmesi güçtür. Sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel 
sektör kuruluşlarının, üniversitelerle işbirliği içinde konuya daha fazla ilgi göstermeleri, 
ülkemize özgü ve kömürlerimizin niteliklerine uygun çözümler üretme konusunda çaba 
göstermeleri gerekmektedir. 

7. Arama ve Linyit Kaynaklarının Geliştirilmesi

Son yıllarda özellikle MTA tarafında yapılan arama çalışmaları sonucunda linyit 
kaynaklarında yaklaşık 3 milyar ton düzeyinde artış sağlanmıştır. Neojen alanların 
yaygınlığının yanı sıra söz konusu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, aramalara daha 
fazla kaynak ayrılması durumunda, linyit kaynaklarımızın daha da geliştirilebileceğine 
ilişkin umutları önemli ölçüde artırmıştır. Türkiye’nin enerji kaynakları bakımından, 
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hiç de avantajlı olmayan mevcut yapısı dikkate alındığında, mevcut kaynakların 
değerlendirilmesinin yanı sıra kaynak artırıcı arama çalışmalarına daha fazla ağırlık 
verilmesi gerektiği konusunda kuşku yoktur. Bu kapsamda, kömür aramalarına daha 
fazla kaynak aktarılması ve havza bazında arama çalışmalarının önündeki yasal ve idari 
engellerin kaldırılması gerekmektedir.

8. Yurtdışında arama ve üretim

Ülkenin artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi ve arz güvenliğinin sağlanabilmesi 
açısından yapılması gereken hususlardan bir diğerini de yurtdışında ortak arama ve 
üretim çalışmaları oluşturmaktadır. Uzunca bir zamandan bu yana çok uluslu madencilik 
firmalarının dışında başta Çin, Japonya, Hindistan, Tayvan ve Batı Avrupa ülkeleri olmak 
üzere pek çok ülke sınırlarının dışında, kömür arama ve üretim yatırımları yapmaktadır. 
Söz konusu yaklaşım, Türkiye için de önemli bir alternatif oluşturmaktadır. Petrol 
konusunda halen yapılmakta olduğu gibi, kamu ve özel sektör madencilik kuruluşlarımızın 
yurtdışında, belirlenecek hedef ülkelerde, ilgili ülkelerin kendi kuruluşları ile işbirlikleri 
de tesis etmek suretiyle kömür arama ve üretimi yatırımlarına yönelmelerinin, enerji arz 
güvenliğimize önemli katkı sağlayabileceği öngörülmekte ve onuncu plan döneminde bu 
alandaki çabaların yoğunlaşması beklenmektedir.

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 
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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.

Jeotermal kaynakların aranması ve üretimine ilişkin çalışmalar teknik anlamda, 
tümüyle bir madencilik faaliyeti oluşturmaktadır. Buna karşılık, NACE sektör 
sınıflamasında, jeotermal enerji konusuna ne madencilik sektörü, ne de bir başka sektör 
kapsamında yer verilmemiştir. Bu durumun bir sonucu olarak jeotermal enerji milli gelir 
hesaplarına bir madencilik sektörü faaliyeti olarak değil, termal turistik tesis işletme 
gelirleri, kimyasal madde, elektrik vb. ürünlerin üretim değerleri biçiminde yansımaktadır.

Bu incelemede 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 eşanlı 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.

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. Konu hakkında özet bir bilgi sunmak amacıyla, 
jeotermal kaynaklardan yararlanma yöntemleri aşağıda kısaca özetlenmiştir.
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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 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 1300 dolayında termal kaynak 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. Jeotermal akışkanın kimyasal yapısının uygun olduğu 
durumlarda, doğal sıcak su doğrudan sisteme verilebilmekle birlikte, başta kalsiyum 
bileşikleri olmak üzere çözünmüş kimyasal maddelerin yol açtığı kabuklaşma, bu tür 
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uygulamalarda genellikle önemli sorunlara yol açmaktadır. Buna karşılık, kuyu içi ve 
kuyu dışı eşanjör uygulamaları ile jeotermal akışkanın ısısının temiz suya aktarılması ve 
ısıtma sisteminde temiz suyun dolaştırılmasını esas alan uygulamalar sorunun çözümüne 
ve 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 yakıtlardan kaynaklanan çevre sorunlarındaki artış, jeotermal enerjiye yönelişin 
arkasındaki önemli itici unsurlardan birisini oluşturmaktadır. Jeotermal enerjiden 
elektrik üretiminde, açılan kuyulardan üretilen akışkan seperatörlerde buhar ve su olarak 
ayrıştırıldıktan sonra buhar, buhar türbinlerine iletilmekte ve türbinlerden elde edilen dönüş 
hareketinin jeneratörü harekete geçirmesiyle de elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. 
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.

‘’Single flash’’ teknolojisi orta büyüklükte, 180°C ve üstündeki sıcaklıklı sahalar için 
uygundur. Bu sistemde buhar separatörde ayrılarak doğrudan türbine gönderilmektedir. 
‘’Double flash’’ sistemler elde edilen akışkandan maksimum ölçüde yararlanmak için 
kullanılan sistemlerdir. Akışkan birinci yüksek basınç seperatöründe ayrıştırıldıktan sonra 
sıcak su ikinci bir seperatöre (orta kademe) gönderilerek tekrar ayrıştırılmakta ve iki 
seperatörde ayrıştırılan buhar türbinlere gönderilmektedir. Santral veriminin “single flash 
cycle” sistemine göre %15 ile %20 daha fazla olduğu, birim maliyetin ise %10 ile %20 
daha düşük olduğu bilinmektedir. “Binary Çevrim” sisteminin esası jeotermal akışkanın 
hiç bir şekilde flashing edilmeden, buharından, gazından ve suyundan ayrıştırılmadan 
doğrudan doğruya elektrik üretim amaçlı olarak sistemin ısı eşanjörüne verildiği, bu 
akışkanın enerjisinin ikincil akışkana aktarılıp direkt olarak re-enjeksiyona gittiği bir 



61

sistemdir. Bu sistemler rezervuar sıcaklığının 100-180°C olduğu sahalar için son derece 
uygun sistemlerdir.

Denizli- Kızıldere sahasında MTA tarafından tesis edilen 20MW teorik kurulu güce 
sahip ancak, fiili kurulu gücü 10 MW düzeyindeki jeotermal enerji santralı uzun yıllar 
Türkiye’nin bu alandaki tek tesisi iken özellikle Jeotermal Kaynaklar Yasasının yürürlüğe 
girmesi sonrasında bu alanda hızlı bir gelişme gerçekleşmiş ve Türkiye’nin jeotermal 
enerjiye dayalı kurulu gücü 162 MWe düzeyine ulaşmıştır. Bu alandaki gelişmenin 
önümüzdeki yıllarda hızlanarak artmaya devam edeceği öngörülmektedir.

d)  Tarımsal Kullanım

Jeotermal enerjinin tarımsal amaçlı kullanımı konusunda seracılık 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 bin dönüm, jeotermal enerji 
ile ısıtılan sera bulunmaktadır. 2010 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, 
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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. Bunlar 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 
santralına 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. Dünyada jeotermal enerji sektörünün durumu

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 boyutu ve önemi her geçen gün 
artmaktadır. İtalya’da Larderello sahasında 1904 yılından, Kaliforniya Gayzer sahasında 
ise 72 yıldan bu tarafa jeotermal enerjiden elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir.

2010 yılı itibariyle, dünyadaki jeotermal enerjiye dayalı elektrik üretiminde kurulu 
güç 10.715 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 150.000 MW düzeyine ulaşacağı öngörülmektedir.
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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’in banliyölerinde 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 50.583 MWt olarak hesaplanmakta olup, söz konusu miktar 6,2 Milyon konutun 
ısıtma ihtiyacına eşdeğerdir.  

2010 yılı itibariyle Avrupa’da yaklaşık 3 Milyon konut, ABD’de ise 7 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 endüstriye amaçlı 
kullanım, %0,7 ile soğutma ve kar eritme ve %0,1 ile de diğer alanlarda gerçekleştiği 
hesaplanmaktadır.

2.1.3.4. Türkiye’de jeotermal enerji alt sektöründe durum

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. Buna karşılık son yapılan çalışmalar söz konusu potansiyelin 60.000 
MWt seviyesine ulaşabileceğine işaret etmektedir. Aşağıdaki belirtilen çalışmalar, bu 
kapsamdaki önemli örnekleri teşkil etmektedir.

- Dr. Servet Yılmazer, WEC (11. Enerji Kongresi İzmir, 2009): 55.000-60.000 MWt

- Dr. Abdurrahman Satman, GTV (Jeotermal Konferansı- Karlsruhe, 2010): 52.700 MWt)

- Türkiye Jeotermal Derneği Çalışması Ekim 2012 (62000 MWt)
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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 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 (iki 
yüz elli bin) MWe, 15 yıl içerisinde yararlanılabilir potansiyel ise 25.000 MWe olarak 
hesaplanmış olup, söz konusu potansiyelin harekete geçirilebilmesi için 15 Dolar-Cent/
kWh düzeyinde, 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.
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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, 2010 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 2012 yılsonu itibariyle 162 
MWe seviyesine ulaşmıştır. 2018 yılında jeotermal enerjiye dayalı kurulu güç değerinin 
750 MWe düzeyine ulaşacağı öngörülmektedir. Bunun yanı sıra jeotermal kaynaklardan 
CO2 üretimi 160.000 ton/yıl seviyesine ulaşmış durumdadır. Aşağıdaki tablo (Tablo-17), 
jeotermal enerji potansiyelinin değerlendirilmesi hususunda Türkiye’deki son durumu 
özetlemektedir.

Tablo 18: Türkiye’de Jeotermal Enerji Kaynaklarının Değerlendirilme Durumu

KULLANIM ALANI KULLANIM MİKTARI

Merkezi Isıtma (Şehir, Konut) 89.443 Konut eşdeğeri  (805 MWt)

Sera Isıtma 2.832 Dönüm (612 MWt)
(MTA uzmanlarınca verilen rakam 516 MWt’dir)

Kaplıca Tesisleri, Termal Oteller ve Devre 
Mülk Tesislerinin Isıtılması

42.000 konut eşdeğeri
(380 MWt)

Oteller, Kaplıcalar, Devre Mülklerde Kullanılan 
Termal Suyun Isı Enerjisi

350 Kaplıca (870 MWt) (Yılda 16 Milyon Kişi)
(MTA uzmanlarınca verilen rakam 630 MWt’dir)

Jeotermal Isı Pompası 38 MWt

Toplam Isı Kullanımı 2.705 MWt (260.000 Konut eşdeğeri)

Toplam Elektrik Üretimi
162 MWe (Aydın-Germencik, Denizli-Sarayköy, Aydın 
Salavatlı, Aydın-Hıdırbeyli, Çanakkale-Tuzla)

Karbondioksit Üretimi 160 Bin Ton/yıl

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi, merkezi ısıtma uygulamaları Türkiye’de 
jeotermal enerjinin değerlendirilmesi bakımından özel bir yere sahiptir. Aşağıdaki 
tablo (Tablo-18), merkezi ısıtma projelerinin uygulama durumunu ayrıntılı şekilde 
sergilemektedir.
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Tablo 19: Jeotermal Enerjiye Dayalı Merkezi Isıtma Uygulamaları

YER ADI
ISITILAN 
KONUT 
SAYISI

DEVREYE 
GİRDİĞİ 

YIL

JEO. SU 
SICAKLIĞI 

(oC)
YATIRIMCI

Balçova+Narlıdere 
ilçelerinin ısıtılması

35.000 1983 125-140
İl Özel İdaresi ve Belediye Eşit

Ağırlıklı AŞ

Gönen 2.500 1987 80 Belediye Ağırlıklı AŞ

Simav 7.500 1991 137 Belediye

Kırşehir 1.800 1994 57
İl Özel İdaresi Ağırlıklı Belediye 

Anonim Şirketi

Kızılcahamam 2.500 1995 70 Belediye Ağırlıklı AŞ

Afyon 8.000 1996 95
İl Özel İdaresi Ağırlıklı Belediye 

Anonim Şirketi

Kozaklı 3.000 1996 90 Belediye Ağırlıklı AŞ

Sandıklı 6.000 1998 75 Belediye Ağırlıklı AŞ

Diyadin 570 1999 70 İl Özel İdaresi Ağırlıklı A.Ş.

Salihli 7292 2002 94 Belediye

Sarayköy 2200 2002 95 Belediye Ağırlıklı AŞ

Edremit 4881 2003 60 Belediye + Özel Sektör A.Ş.

Dikili 2500 2010 125 Belediye A.Ş.

Bergama 450 2008 65 Belediye Ltd. Şti.

Güre 650 2009 65 Belediye

Sorgun 1500 2008 80 Belediye

Balçova Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi, EGEC (European Geothermal Energy 
Council- Belçika) tarafından Nisan 1999 tarihinde Ferrara/İtalya’da gerçekleştirilen 
toplantıda teknik ve ekonomik bakımlardan dünyadaki en başarılı yedi jeotermal 
uygulamadan birisi olarak seçilmiştir.

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. 
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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 aşağıdaki tabloda (Tablo-19) 
gösterilmiştir.

Tablo 20: Jeotermal Enerjiye Dayalı Merkezi Isıtma Projesi Uygulanabilecek  
       Potansiyel Alanlar

ALAN YAKLAŞIK
KONUT SAYISI

İzmir (+Soğutma) 240.000
Denizli ve civarı (+Soğutma) 120.000
Aydın ve civarı (+Soğutma) 120.000
Bursa ve civarı (+Soğutma) 75.000
Balıkesir ve civarı 25.000
Afyonkarahisar ve civarı 50.000
Manisa+ Turgutlu 40.000
Kütahya ve civarı 25.000
Çanakkale ve civarı 15.000
Sakarya- Akyazı- Kuzuluk 30.000
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 (İzmir) 25.000
Alaşehir (Manisa) 15.000
Aliağa (İzmir) 15.000
Sivas 20.000
Bingöl 20.000
Diğer yerleşim yerleri 25.000
ARA TOPLAM 1.000.000
Termal Tesis ve Sera Isıtması 250.000(*)
TOPLAM (10.000MWt) 1.250.000(*)
D.GAZ/ KAL. YAK. EŞDEĞERİ 2,7 Milyar USD/ Yıl

(*): Konut Eş Değeri
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 Dokuzuncu Kalkınma Plan döneminde 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 3.6.2007 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.

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.

Onuncu Plan döneminde (2014-2018) 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 aşağıdaki tabloda (Tablo-20) özetlenmiştir.

Tablo 21: Onuncu Plan Dönemi Jeotermal Enerji Hedefleri ve Yatırım İhtiyaçları

UYGULAMA TÜRÜ 2018 YILI HEDEFİ YATIRIM İHTİYACI
(USD)

Elektrik Üretimi 750 MWe (6 Milyar kWh) 2,0 Milyar USD

Isıtma (Konut, Otel, T. Tesis vb.) 4000 MWt (500.000 Konut ED) 1,4 Milyar USD

Sera ısıtma 2040 MWt (6000 Dönüm) 300 Milyon USD

Kurutma vb. 500 MWt  (500.000 ton/yıl) 180 Milyon USD

Termal Turizm 1100 MWt (400 Kaplıca ED) 1,2 Milyar USD

Soğutma 300 MWt (50.000 Konut ED) 300 Milyon USD

Balıkçılık + Diğer 400 MWt 150 Milyon USD

T. DOĞRUDAN KULLANIM 8340 MWt 5.530 Milyon USD

TOPLAM KULLANIMIN DOĞAL GAZ EŞDEĞERİ 6,1 Milyar USD/Yıl

2018 hedeflerine ulaşılması durumunda, elektrik üretimi, ısıtma, termal 
turizm, seracılık, kurutma, balıkçılık vb uygulamalar sonucu yaratılacak 
ekonomik değer

32 Milyar USD/yıl

YARATILACAK DOĞRUDAN VE DOLAYLI İSTİHDAM 300.000 Kişi 
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2.1.3.5. Jeotermal Enerji Alt Sektöründe Başlıca Sorunlar ve Beklentiler

1. Yasa ile ilgili sorunlar

5686 Sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu”, jeotermal 
kaynakların aranması ve geliştirilmesine ilişkin yasal boşluğun doldurulması ve sektörün 
hızlı bir gelişme sürecine girmesi açısından önemli düzeyde katkı sağlamıştır. Bununla 
birlikte, her yeni yasal düzenlemede olduğu gibi uygulamada karşılaşılan sorunların 
çözümü ve yetersizliklerin giderilmesi doğrultusunda yasada gerekli düzenleme ve 
iyileştirme çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 5346 Sayılı Yenilenebilir 
Enerji Kanunun 7. Maddesinde “jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelerdeki valilik ve 
belediyelerin sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinin ısı enerjisi ihtiyaçlarını öncelikle 
jeotermal ve güneş termal kaynaklarından” karşılanmasının esas olduğu belirtilmekle 
birlikte, 5686 Sayılı Yasada valilik ve belediyelere, bölgelerindeki jeotermal kaynaklar 
üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi tanınmamıştır. Bu kapsamda, yasada yapılacak bir 
düzenleme ile şehirlere yakın mesafede bulunan jeotermal sahaların ruhsatlandırılması 
konusunda valilik ve belediyelere öncelik verilmesi gerekmektedir.

2. Devlet hakkı hesabında yöntem sorunu

5686 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikte termal turizm ve kaplıca tesislerinden 
alınacak devlet hakkı söz konusu işletmelerin toplam cirolarının %1’i olarak belirlenmiştir. 
Ancak özellikle termal turizm tesislerinin gelirlerinin önemli bir bölümü diğer 
hizmetlerinden kaynaklanmakta olup, söz konusu hizmet gelirlerinin jeotermal kaynak 
ile ilgili devlet hakkı hesabında temel alınması bir haksızlık teşkil etmektedir. Jeotermal 
kaynaklar üzerinden alınan devlet hakkının, yararlanılan kaynağın miktar ve değeri ile 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, tesislerin kullandığı jeotermal suyun 
sıcaklığına ve debisine bağlı bir formül geliştirilerek, çekilen suyun miktarı üzerinde 
ücretlendirme yapılması uygun bir çözüm olabilecektir.

3. Arama ile ilgili risklerin yönetimi

Derin arama sondajları, yüksek maliyetleri nedeniyle jeotermal aramaların en 
riskli bölümünü oluşturmaktadır. Söz konusu riskin karşılanması amacıyla Dünya 
Bankası GeoFund tarafından planlanan risk sigortası sistemi pek başarılı olamamıştır. Bu 
kapsamda yeni bir sigorta sisteminin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 5686 Sayılı 
Yasa çerçevesinde MTA’nın halen sürdürmekte olduğu temel jeolojik ve jeofizik etütler 
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sondaj, test vb. jeotermal arama amaçlı çalışmalar söz konusu riskin azaltılması açısından 
özel yatırımcıya önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Uygulamanın gelecek dönemde de 
geliştirilerek sürdürüleceği öngörülmektedir. 

4. Jeotermal Veri Bankası ve bilgi paylaşımı

Türkiye’de jeotermal aramalar ve açılan kuyulardan elde edilen bilgileri içeren 
bir Veri Bankası mevcut değildir. Bilgi paylaşımındaki yetersizlik, arama maliyetlerinin 
yükselmesine neden olmaktadır. Bu nedenle MTA bünyesinde bir Jeotermal Veri 
Bankasının oluşturulması ve gerçekleştirilen arama çalışmalarından elde edilen ve ticari 
sır niteliği taşımayan verilerin burada toplanmasının sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, 
Türkiye Petrolleri petrol amaçlı açtığı derin kuyularda sıcaklık, su değeri, formasyon 
yapısı vb. hususlarda jeotermal enerji aramaları açısından önemli veriler elde etmektedir. 
Söz konusu verilerin Veri Bankasına aktarılması suretiyle jeotermal enerji sektörünün 
hizmetine sunulması, sektörün gelişmesine önemli düzeyde katkı sağlayacaktır. 

5. Teşviklerin yetersizliği

Türkiye, jeotermal sera konusunda Tarım Bakanlığı kaynaklı destekler başta 
olmak üzere uygulamış olduğu teşvikler sayesinde bugün, 3000 dönüm jeotermal sera 
ile dünya lideri olmuştur. Buna karşılık, jeotermal kaynaklara dayalı merkezi ısıtma ve 
elektrik üretimi konusunda, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan teşvikler uygulamaya 
konulamamıştır. Jeotermal enerjiden elektrik üretimi konusunda sağlanan teşvikler 
yetersiz olup, merkezi ısıtma projelerine hiç destek verilmemektedir. Bu durum sektörün 
gelişmesine önemli düzeyde sınırlama getirmektedir. Jeotermal enerji alt sektörüne bir 
program dahilinde ve yeterli düzeyde destek sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

6. Merkezi ısıtma projeleri ile ilgili yasal ve kurumsal yetersizlikler

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinin kurulması ekonomik açıdan 
çok önemli olmakla birlikte, özel sektör firmalarının kendi başlarına bu tür yatırımları 
hayata geçirebilmelerinin önünde çok önemli yasal engeller bulunmaktadır. Söz konusu 
engellerin aşılabilmesi için kamu kurumlarının bu yatırımlara katılımlarını sağlayacak 
yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.  Bu kapsamda, doğalgazda olduğu gibi özel 
sektör ve belediye ortaklıklarının kurulması ve jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinin 
bu tür ortaklıklar vasıtasıyla hayata geçirilmelerine yönelik yasal düzenlemelerin 
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yapılması, teşvik sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Buna ilave olarak, TOKİ’nin 
yeni yerleşim ve/veya kentsel dönüşüm proje alanlarında,  teknik ve ekonomik açıdan 
uygun kaynağın mevcut olduğu durumlarda jeotermal enerjiye dayalı ısıtma-soğutma 
uygulamalarını proje kapsamında hayata geçirmesi temin edilmelidir. 

7. Doğal gaz rekabeti

Son yıllarda ithal doğal gaz Türkiye’nin enerji dengesinde ağırlıklı bir yere sahip 
olmuştur. Alternatifler kaynaklar dikkate alınmaksızın, doğal gaz dağıtım şebekesinin ülke 
çapında yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra, ithal doğal gaza uygulanan 
fiyatların çoğunlukla sübvansiyonlu olması, özellikle jeotermal enerjiye dayalı merkezi 
ısıtma projelerinin ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, jeotermal 
enerjiye dayalı merkezi ısıtma projelerinin gelişmesini önemli ölçüde sekteye uğratmış 
durumdadır. Onuncu Plan döneminde söz konusu yanlış uygulamadan vaz geçilmesi ve 
jeotermal enerjinin merkezi ısıtma amaçlı olarak değerlendirilmesinin teşvik edilmesi 
beklenmektedir.

8. Kızgın kuru kaya aramaları

1974 yılında ABD’de 3-5 km derinliklerde bulunan ve permeabilitesinin yetersizliği 
nedeniyle yeterince veya hiç akışkan içermeyen kızgın kuru kayaların (Hot Dry Rock- 
HDR) enerjisinden yararlanma amacıyla araştırma ve çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
Bu çalışmalarda, açılan kuyulardan kimyasal ve hidrotermal parçalama (fracturing) 
yöntemleri uygulamak suretiyle ana kayanın permeabilitesinin artırılması ve yüzeyden 
gönderilen su vasıtasıyla tabandaki ısının soğurulması öngörülmektedir. Suni bir jeotermal 
sistem oluşturulmasını hedefleyen söz konusu sistemler Tasarlanmış Jeotermal Sistemler 
(Engineered Geothermal Systems- EGS) veya Geliştirilmiş Jeotermal Sistemler (Enhanced 
Geothermal Systems- EGS) olarak da isimlendirilmektedir. Söz konusu çalışmalardan 
öngörülen sonuçların elde edilmesi durumunda jeotermal enerji potansiyelinde çok önemli 
artışlar olması beklenmektedir. Bu konudaki çalışmalar ABD’nin yanı sıra halen Fransa, 
Almanya, Amerika, Avustralya ve Japonya’da sürdürülmektedir. MTA Genel Müdürlüğü 
bünyesinde de benzer çalışmalar yapılmaya başlanmış olup, önümüzdeki dönemde söz 
konusu çalışmaların özel sektörün de katılımı ile daha da hızlanması beklenmektedir.
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2.2. Metal Madenler

2.2.1. Tanım ve Kapsam

Bu bölümde kömür ile ham petrol ve doğal gazın ardından madenciliğin çok 
önemli alt sektörlerinden bir diğerini oluşturan metal madenciliği ele alınmaktadır. 
Ancak metal madenciliği söz konusu alt sektörlerden farklı olarak çok sayıda ürünü 
kapsamaktadır. Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile ilgili olarak benimsenen 
yaklaşım çerçevesinde, ürün düzeyinde inceleme yerine sektörün bütününe ilişkin 
değerlendirmelere ihtiyaç duyulması nedeniyle, seçilmiş ürünlerden hareketle alt sektör 
hakkında değerlendirme yapılması tarzında bir yöntemin izlenmesi kararlaştırılmıştır.  
Benimsenen yaklaşım doğrultusunda gerek Türkiye’deki mevcut varlık durumu nedeniyle 
ve gerekse ekonomik anlamda daha yüksek düzeyde önem taşıyan ürünlerin topluca ele 
alınması ve buradan hareketle Metal Madenciliği alt sektörü ile ilgili ortak sonuçlara 
ulaşılması hedeflenmiştir.

Açıklanan yaklaşım doğrultusunda sanayinin en temel girdilerinin başında gelen 
demir cevheri ile baz metaller olarak da isimlendirilen bakır, alüminyum ve çinko- kurşun 
cevherleri incelemenin ana eksenini oluşturacak ürünler olarak tespit edilmiştir. Diğer 
metal madenleri ile birlikte, belirtilen ürünler NACE sektör sınıflamasına göre 07- Metal 
Cevherleri Madenciliği alt sektörü kapsamında yer almaktadır. İnceleme kapsamında 
yer alan demir cevheri ve demir cevherlerinin zenginleştirilmesi yoluyla elde edilen 
konsantreler ve pelet formundaki ürünler 07.1/10- Demir Cevherleri Madenciliği ürün 
grubunu oluşturmaktadır. İnceleme kapsamında yer alan baz metallerin cevherleri ise 
07.2-  Demir Dışı Metal Cevherleri Madenciliği, 07.29- Diğer Demir Dışı Metal Cevherleri 
Madenciliği ürün grubu kapsamında yer almaktadır.

07-29- Diğer Demir Dışı Metal Cevherleri Madenciliği ürün grubu belirtilen 
metal cevherlerinin yanı sıra altın, gümüş, platin vb. kıymetli metal cevherlerini de 
kapsamaktadır. Bununla birlikte, altın madenciliği son yıllarda Türkiye madenciliği 
içinde özel olarak ele alınmayı hak edecek düzeyde çok önemli bir gelişme göstermiştir. 
Bu durum nedeniyle kıymetli metal madenciliği konusu, aşağıda ayrı bir bölümde ele 
alınmış olup, kıymetli metaller konusuna bu bölümde girilmemiştir.

Sektör tanımlamasının getirdiği kısıtlama nedeniyle inceleme öncelikli olarak, söz 
konusu ürünlerin tüvenan cevherlerini, diğer bir deyişle ürünlerin maden ocağından elde 
edilen birincil formlarını ve bunların zenginleştirilmesi yoluyla elde edilen konsantrelerini 
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kapsamaktadır.  Her ne kadar belirtilen ürünler tüvenan cevher ve konsantre olarak 
ticarete konu olsalar da, bu ürünlere yönelik talep ekonominin performansına değil söz 
konusu ürünlerin ülke içinde işleme kapasitesinin büyüklüğüne bağlıdır. Bu durum, metal 
cevherleri ile ilgili arz-talep durumu ile ilgili gerçekçi değerlendirmelerin yapılmasını 
güçleştiren bir husus oluşturmaktadır. Bu durum nedeniyle incelemenin kapsamı, NACE 
sektör sınıflamasının sınırlarını zorlayacak şekilde söz konusu ürünlerin metal formlarını 
da içerecek şekilde genişletilmiştir.

2.2.2. Dünyada metal madenciliğinin durumu 

Yukarıda açıklandığı şekilde metal madenler alt sektörü oldukça geniş bir ürün 
grubunu içermektedir. Çalışmanın amacı açısından konuya yaklaşıldığında, kapsama 
giren bütün ürünlerin incelenmesi mümkün olmadığı gibi gerekli de değildir. Bu 
durum nedeniyle bu bölümde, bütün ekonomiler için önemli olmakla birlikte, özellikle 
Türkiye ekonomisi açısından sahip oldukları önem dikkate alınarak demir cevheri, bakır, 
alüminyum ve kurşun- çinko madenciliği üzerinde durulmakta ve her bir ürünle ilgili 
olarak son dönemde dünyada ortaya çıkan gelişmeler ele alınmaktadır.

Demir Cevheri

Dünya’daki demir cevheri kaynakları potansiyel olarak 332 milyar ton olarak tahmin 
edilmekle birlikte kullanılabilir kaynak miktarı 144 milyar ton olarak bilinmektedir (U.S 
Geological Survey, Mineral Commodity Summaries 2010). Bu rezervlerin büyük bir 
bölümü Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, ABD, Güney Afrika, Liberya, İsveç, 
Peru, Çin ve Rusya’da bulunmaktadır.

Dünyada yüksek Fe içerikli cevher üretimi; 2009 yılında 1,595 milyar ton, 2010 
yılında 1,831 milyar ton ve 2011 yılında da 1,920 milyar ton olmuştur. En çok demir 
cevheri satın alan ülkeler Çin, Japonya ve Güney Kore’dir (toplam %79). Buna karşılık en 
çok demir cevheri satan ülkeler ise Avustralya, Brezilya ve Hindistan’dır (toplam %76).

Avustralya’dan BHP Billiton 189 milyon ton/yıl,  Rio-Tinto 274 milyon ton/yıl ve 
Brezilya’dan Vale Grup 417 milyon ton/yıl düzeyindeki üretim kapasiteleriyle uluslararası 
demir cevheri talebinin yaklaşık % 64’ünü karşılamaktadır.
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Tablo 22: Yıllara Göre Dünya Demir Cevheri İthalatı (Milyon TON)

ÜLKE/ ÜLKE GRUBU 2008 2009 2010 2011

ÇİN 444 628 619 687
AB ~ 27 ÜLKE 181 106 134 156
JAPONYA 140 106 134 129
GÜNEY KORE 50 42 56 66 65
DÜNYA 933 962 1.071 1.110

Kaynak: Steel Orbis ve Demirçelik Üreticileri Derneği

Tablo 23: Yıllara Göre Dünya Demir Cevheri İhracatı (Milyon TON)

ÜLKE/ ÜLKE GRUBU 2008 2009 2010 2011

AVUSTRALYA 309 381 403 439
BREZİLYA 282 266 311 331
HİNDİSTAN 101 91 96 78
GÜNEY AFRİKA 32 45 48 53
KANADA 28 31 33 34
İSVEÇ 18 16 21 21
DÜNYA 933 962 1.071 1.110

Kaynak: Steel Orbis ve Demirçelik Üreticileri Derneği

Demir cevheri fiyatları 2005-2008 döneminde yukarıda belirtilen firmaların yıllık 
kontratlarında hızla yükselmiş 30 dolar/ton düzeyinden, 90 dolar/ton seviyesine kadar 
çıkmıştır. 2008 yılının ikinci yarısındaki global ekonomik kriz nedeniyle demir çelik 
fiyatlarında yaşanan yaklaşık %70 oranındaki gerilemeye rağmen demir cevheri yıllık 
sözleşme fiyatları 80 dolar/ton düzeyinde istikrar kazanmıştır. Spot piyasada fiyat tespitine 
esas oluşturan yıllık cevher referans fiyat sistemi 2010 yılı başlarında terk edilmiş ve 
üçer aylık dilimler halinde (çeyrek bazda) fiyatların belirlenmesi yöntemine geçilmiştir. 
Ancak kalıcı bir sistem oluşturulamamış olup, spot piyasada cevher fiyatları oynak bir 
seyir izlemiştir.

Dünya demir cevheri pazarı büyük ölçüde 110.000 civarında çalışanı bulunan 
yaklaşık 100 şirket arasında bölünmüş durumdadır. Avustralya, Brezilya, Hindistan, 
Kanada ve Güney Afrika demir cevheri ihracatında önde gelen ülkelerdir. Toplam 
ihracatları 2008 yılında 53 milyar ABD dolarını bulurken, toplam küresel ihracat 67 
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milyar ABD doları olmuştur. Çin, 59 milyar ABD doları ithalatla demir cevheri ithalatında 
liderdir ve ithalatı yukarıda bahsedilen 5 ülkenin ihracatından fazladır. Demir cevheri 
ithalatında Çin’i izleyen dört ülke Japonya, Almanya, Güney Kore ve İtalya’dır. (IBIS 
World Demir Cevheri Madenciliği Küresel Endüstri Raporu, 2010)

Küresel demir cevheri üretimi 2011 yılında, bugüne kadar kaydedilen en yüksek 
seviyeye ulaşarak 1,92 milyar ton olarak gerçekleşmiştir (Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı- UNCTAD, 2011 - 2013 Demir Cevheri Piyasası raporu).

2011 yılında demir cevheri üretiminde dünyanın pek çok bölgesinde büyüme 
gerçekleşirken, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri de dahil olmak üzere Avrupa 
üretiminde yavaşlama görülmüştür. 2011 yılında başlıca demir cevheri üreticisi ülkeler 
olan Avustralya’da % 12,7, Brezilya’da % 5,1 ve Çin’de % 2,1 oranında üretim artışı 
yaşanırken, Hindistan’da üretim % 7,5 düşüşle 196 milyon ton seviyesine gerilemiştir.

Dünyada çelik üretiminin 2011 yılı sonunda halen 2008 yılındaki mali kriz öncesi 
seviyelere ulaşamadığı bilinmektedir. Japonya’da demir cevheri ithalatı 2011 yılında 
yıllık % 4,4 düşüşle 128,4 milyon ton seviyesine gerilerken, Güney Kore’nin ithalatında 
yıllık % 15,3 artış kaydedilmiş ve ülkenin demir cevheri ithalat seviyesi 64,9 milyon ton 
olmuştur. BDT ülkeleri hariç tutulacak şekilde Avrupa’da ise 2011 yılında ithalat yıllık % 
16,8 artışla 156,4 milyon ton olmuştur.

Brezilyalı Vale ile Avustralyalı Rio Tinto ve BHP Billiton 2011 yılında dünya 
toplam demir cevheri üretiminin % 34,7’sini gerçekleştirmiş olup, bu şirketlerin pazar 
payları, tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı 2005  (% 36,4) yılına kıyasla gerilemiştir.  

2011 yılında 1,92 milyar ton olan demir cevheri tüketiminin 2012 yılında yaklaşık 
2 milyar ton, 2013 yılında 2,08 milyar ton olacağı öngörülmektedir.

Bakır Cevheri

Dünya bakır talebinin %75’i birincil kaynaklardan (bakır cevherlerinden) ve %25’i 
ise ikincil kaynaklardan (hurda, toz ve atık maddelerden) sağlanmaktadır. Dünyada bilinen 
bakır kaynaklarının talebi 60 yıl kadar karşılayacak durumda olduğu bilinmektedir. Dünya 
işletilebilir bakır rezervi, bakır metali içeriği olarak toplam 690 milyon ton civarındadır. 
Bu rezervin 190 milyon tonu (yaklaşık % 28’i) tek başına Şili’de bulunmaktadır. Kaynak 
bakımından şanslı diğer ülkeler ise, ABD (33 milyon ton), Çin (30 milyon ton), Peru (90 
milyon ton), Polonya (26 milyon ton), Avustralya (86 milyon ton) ve Endonezya’dır (28 
milyon ton) (Tablo-23).
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Tablo 24: Dünya bakır kaynakları ve 2010-2011 yılları üretim miktarı

ÜLKELER
Bakır Üretimi

(1000 ton) Kaynak
(1000 ton)

2010 2011

Amerika 1.110 1.120 35.000

Avustralya 870 940 86.000

Kanada 525 550 7.000

Şili 5.420 5.420 190.000

Çin 1.190 1.190 30.000

Kongo 343 440 20.000

Endonezya 872 625 28.000

Kazakistan 380 360 7.000

Meksika 260 365 38.000

Peru 1.250 1.220 90.000

Polonya 425 425 26.000

Rusya 703 710 30.000

Zambiya 690 715 20.000

Diğer Ülkeler 1.900 2.000 80.000

Toplam 15.900 16.100 690.000

Jeolojik bakımdan bakır cevherleşmeleri çok değişik yataklanmalar sunmakla 
birlikte, ekonomik olarak işletilebilir bakır yatakları sedimanter tip bakır yatakları, porfiri 
tip bakır yatakları ve masif sülfit yataklar olmak üzere 3 ana gruptan oluşmaktadır. Dünya 
bakır üretiminin % 60’ı porfiri, % 25’i sedimanter % 15’i volkanik masif sülfit ve diğer 
yataklardan elde edilmektedir.

Dünya bakır sektörünün en büyük beş şirketi, pazarın yaklaşık %40’ını ellerinde 
bulundurmaktadır. Bunlardan en büyüğü, sadece Şili’de faaliyet gösteren kamu kuruluşu 
Codelco’dur (%12,3). Diğerleri ise sırasıyla ABD kökenli Phelps Dodge (%7,8), 
Avustralya kökenli BHP Billiton (%7), İngiliz menşeli Rio Tinto (%6,2) ve Meksika 
kuruluşu Grupo Mexico’dur (%5,5). Söz konusu şirketlerden BHP Billiton ve Rio Tinto, 
dünya madencilik endüstrisinin 250 milyar dolar civarında olan sermaye toplamının 
yaklaşık %20’sini ellerinde tutmaktadırlar ve bu alandaki sıralamada sırasıyla ikinciliği 
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ve üçüncülüğü paylaşmışlardır. Dünyada, çok sayıda madencilik faaliyeti, büyük oranda 
bu iki şirket tarafından denetlenmektedir. Dünyada 2012 yıllarında gerçekleşen metalik 
bakır üretimi 16 milyon civarındadır.

Alüminyum

 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. 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.12 

2000 yılında ortalama 1.549 dolar/ton seviyesinde olan alüminyum fiyatları, 
küresel krize kadar artış eğilimi göstermiş ve 2008 yılı Temmuz ayında 3.071 dolar/
ton ile tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmıştır. Krizden sonra keskin bir şekilde 
düşen fiyatlar, yedi ay içerisinde %131 azalarak, 2009 yılı Şubat ayında 1.330 dolar/
ton’a düşmüştür. Küresel ekonomideki yavaşlama, 2009 yılı başında alüminyum arzının 
talebe göre oldukça yüksek seviyede kalmasına neden olmuş, ancak 2009 yılının ikinci 
yarısında ilk işaretlerini vermeye başlayan toparlanma sürecine paralel olarak, fiyatlar 
da yeniden artış trendine girmiş ve alüminyum fiyatları 2011 yılı Nisan ayında 2.662 
dolar/ton ile kriz sonrası en yüksek değere ulaşmıştır. Ancak, bu tarihten sonra küresel 
talepteki gerileme, Avro Bölgesi’ndeki belirsizliğin devam etmesi, ABD ekonomisindeki 
ivme kaybı, Çin ekonomisindeki yavaşlama eğilimi, küresel arzdaki artış ve yüksek stok 
düzeyleri sebebiyle alüminyum fiyatları yeniden düşüş trendine girmiştir. 2011 yılında 

12  U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2012.
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ortalama 2.401 dolar/ton olan alüminyum fiyatı 2012 yılında %15,7 oranında düşerek 
2.023 dolar/ton’a gerilemiştir.

Dünya Bankası tarafından yapılan tahminlerde, pek çok üretici açısından marjinal 
üretim maliyetleri düzeyinde seyreden küresel fiyatların daha fazla gerileme ihtimalinin 
sınırlı olduğu öngörülmektedir. Çin ve Orta Doğu ülkelerindeki yeni kapasitelerin yanı 
sıra Kuzey Amerika ile Avrupa’daki atıl kapasitenin tekrar devreye girmesi sonucunda, 
küresel alüminyum arzının daha bir süre talebin üzerinde seyredeceği, bu nedenle de 
alüminyum fiyatlarının, özellikle de enerji maliyetlerindeki artışa bağlı olarak ancak orta 
vadede yükselebileceği tahmin edilmektedir. Alüminyum metali, bakırı önemli düzeyde 
ikame etme özelliğine sahiptir. Bu nedenle bakır ve alüminyum fiyatları arasında yakın 
bir ilişki mevcuttur. Genel olarak, bakır ve alüminyum fiyatı arasında 2:1 şeklinde bir 
ilişkinin mevcut olduğu kabul edilmektedir. Bakır fiyatının halen alüminyum fiyatının 
dört katı düzeyinde olduğu dikkate alındığında, bu durumun alüminyum talebi üzerinde 
önemli bir artırıcı etkisinin olacağı açıktır.

2010 yılı itibariyle, dünya boksit üretiminde ilk sırada Avustralya yer almakta, 
onu sırasıyla Çin, Brezilya, Hindistan ve Gine takip etmekte; ilk beş ülke dünya boksit 
üretiminin yaklaşık %84’ünü karşılamaktadır. Türkiye ise, dünya boksit üretiminde 17. 
sırada yer almakta ve yıllık 350 bin metrik tonluk (mt) üretimiyle dünya boksit üretiminin 
%0,2’sini gerçekleştirmektedir.13     

2010 yılı itibariyle dünya alümina üretiminde Çin ilk sırada yer almakta, onu 
sırasıyla Avustralya, Brezilya, Hindistan ve ABD takip etmektedir. Bu beş ülke dünya 
alümina üretimin yaklaşık %77’sini gerçekleştirmektedir.14

Birincil alüminyum metali üretiminde ise 2010 yılı itibariyle Çin yıllık 16,2 milyon 
ton üretimle yine ilk sırada yer almış olup, tek başına dünya birincil alüminyum üretiminin 
%39’unu gerçekleştirmiştir. Çin’in ardından sırasıyla Rusya, Kanada, Avustralya ve ABD 
gelmekte olup, bu ülkeler toplam 10,6 milyon ton üretim ile dünya birincil alüminyum 
üretiminin %26’sını karşılamıştır.15

2011 yılında dünya toplam birincil alüminyum üretimi, 2010 yılına göre yaklaşık 
%8 oranında artarak 41,2 milyon tondan 44,4 milyon ton seviyesine çıkmış, dünyanın en 
büyük beş üreticisi ise değişmemiştir. Çin yıllık 18,1 milyon ton üretimle birinci sıradaki 

13 U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, Bauxite and Alumina, 2010.
14 U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, Bauxite and Alumina, 2010.
15  U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, Aluminum, 2011.
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yerini korurken dünya toplam üretimi içindeki payını %44 düzeyine yükseltmiştir. Çin’i 
sırasıyla takip eden Rusya, Kanada, ABD ve Avustralya ise toplamda 10,9 milyon ton ile 
dünya birincil alüminyum üretimi için %26 olan paylarını korumuşlardır.16

Alüminyum en fazla ulaşım (taşıt imalat) sektöründe tüketilmektedir. Bunun 
ardından inşaat, ambalaj, makine, elektrik ve diğer sektörler gelmektedir. İnşaat sektörü 
yılda ortalama, Avrupa’da 1,2 milyon ton, ABD’de 1,05 milyon ton, Japonya’da 915 bin 
ton alüminyum kullanmaktadır. Alüminyum döküm parçalarına olan talep son yıllarda 
dünya genelinde artış göstermektedir. Üretimde olduğu gibi, tüketimde de liderlik Çin’in 
elinde bulunmaktadır. Çin’in ardından sırasıyla Asya, Avrupa ve Amerika en fazla 
alüminyum tüketen bölgelerdir. Kişi başı tüketim değerleri ise, ABD’de 30 kg, İtalya’da 
28 kg, Fransa’da 23 kg ve Yunanistan’da 15 kg düzeyindedir.  

2007 yılında 157 milyar dolar olan dünya alüminyum ihracatı son beş yılda 
yaklaşık %9 oranında artarak, 2011 yılı itibarıyla 171 milyar dolara ulaşmıştır. Son beş 
yılda sadece kriz yılı olan 2009’da alüminyum ihracatında daralma yaşanmış (%32), 
bunun dışında ihracat sürekli artmıştır.  2011 yılında bir önceki yıla göre %18 oranında 
artarak, 171 milyar dolara ulaşan dünya alüminyum ihracatında ilk sırada %31’lik payıyla 
“işlenmemiş alüminyum” (birincil alüminyum) yer almakta, onu sırasıyla “alüminyum 
sac, levha ve şeritler” ile “alüminyum çubuk ve profiller” takip etmektedir. Tanım gereği 
alüminyum ithalatı da ihracata paralel bir seyir izlemiştir. 2011 yılında dünya alüminyum 
ithalatında ilk sırada %34’lük payla “işlenmemiş alüminyum” (birincil alüminyum) 
yer almış, onu sırasıyla “alüminyum sac, levha ve şeritler” ile “alüminyum döküntü ve 
hurdaları” izlemiştir.

Kurşun- Çinko

Çinko ve kurşun elementleri yaygın şekilde, oksitli ya da sülfürlü mineraller halinde 
birlikte yataklanmaktadır. Bu nedenle kurşun ve çinko, çoğunlukla ortak bir madencilik 
konusu oluşturmaktadır. Genel eğilime uygun olarak bu incelemede de kurşun ve çinko 
madenciliği tek bir başlık altında 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 sürebilmesi güçtür.

16  U.S. Geological Survey, Minerals Yearbook, Aluminum, 2011.
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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) ele 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 yükselmektedir.

Kurşun madenciliği ve kurşun metali üretiminin 2007-2011 döneminde dünyada 
gösterdiği gelişme aşağıdaki tabloda (Tablo-24) özetlenmiştir.

Tablo 25: Dünya kurşun metali üretim ve tüketim dengesi (M: 1000 Ton)

2007 2008 2009 2010 2011

Kurşun Cevherleri (Pb İçeriği) 3657 3807 3834 4330 4688

Kurşun Metali Üretimi 8425 9204 9211 9823 10594

Kurşun Metali Tüketimi 8436 9199 9223 9806 10420

Tablodan görüldüğü gibi dönem boyunca, metal üretim ve tüketim miktarları üretilen 
cevher ve konsantrelerin metal içeriklerinin yaklaşık üç katı düzeyine ulaşmaktadır. 
Bu durum kurşun talebinin büyük bölümünün hurda metallerin geri kazanımı yoluyla 
karşılandığını göstermektedir. Öte yandan yukarıdaki tablo, dönem boyunca üretim 
değerlerinin tüm kategorilerde, kriz yılı olan 2009 yılı da dahil olmak üzere kesintisiz 
şekilde arttığını ortaya koymaktadır.

Kurşun metaline olan talep son yıllarda düzenli şekilde artmaktadır. Diğer 
madencilik ürünlerinin büyük çoğunluğunda olduğu gibi Çin, kurşun metali tüketiminde 
lider konumundadır. Yeni yapılan yatırımlar sonucunda 2012 yılında Çin’in metal 
üretiminin 2,5 milyon ton seviyesine yükseleceği ve iç talebin büyük ölçüde yurtiçi 
üretimle karşılanacağı öngörülmektedir. Çin’in kurşun metali talebindeki artışın 2012 
yılında %4,8, 2013 yılında ise %4,7 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer 
önemli tüketicilerden birisi olan ABD’de 2012 yılında kurşun talebinin %3,9 oranında 
artacağı, 2013 yılında artışın %0,6 düzeyinde kalacağı, Avrupa’daki artışın ise %1,2 
düzeyinde olacağı tahmin edilmektedir. Japonya, talebin artış göstereceği ülkelerden 
birisi olarak gösterilmektedir.
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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. 2012 Kasım başı itibariyle metal kurşun fiyatı 2.203 
dolar/ton düzeyinde bulunmaktadır.

Çinko madenciliği ve çinko metali üretiminin 2007-2011 döneminde dünyada 
gösterdiği gelişme aşağıdaki tabloda (Tablo-25) özetlenmiştir.

Tablo 26: Dünya çinko metali üretim ve tüketim dengesi (M: 1000 Ton)

2007 2008 2009 2010 2011

Çinko Cevherleri (Zn İçeriği) 11203 11885 11617 12495 12968

Kurşun Metali Üretimi 11345 11772 11282 12885 13124

Kurşun Metali Tüketimi 11223 11566 10920 12637 12769

Yukarıdaki tablo, kurşundan farklı olarak çinko metal üretim ve tüketim miktarları 
ile üretilen cevher ve konsantrelerin metal içerikleri arasında büyük bir paralellik 
olduğunu göstermektedir. Diğer bir ifade ile çinko talebi ağırlıklı olarak birincil üretimle 
karşılanmakta olup, hurda dönüşümü oldukça sınırlı düzeydedir. Bu durum çinko metalinin 
ağırlıklı olarak alaşımlar halinde veya galvanizleme amacıyla kullanılması ve hurda geri 
dönüşüm imkanının çok kısıtlı olmasından kaynaklanmaktadır. Öte yandan yukarıdaki 
tablo, kriz yılı olan 2009 yılında gerçekleşen gerilemeye karşın dönem boyunca üretim 
değerlerinin tüm kategorilerde, düzenli şekilde arttığını ortaya koymaktadır.

Çinko talebindeki artış beklentileri bakımından Hindistan, Endonezya ve Güney 
Kore başı çekmektedir. ABD’de 2013 yılı itibariyle %1,1 oranında artıştan bahsedilmekte 
ve bu artışın önümüzdeki senelerde de devam edeceği öngörülmektedir. Üretim 
kanadında ise Japonya, Güney Kore, Peru ve ABD’de artış olacağı, Brezilya, Hindistan 
ve Güney Afrika’nın üretimlerinde ise gerileme olacağı tahmin edilmektedir. Kanada ve 
Meksika’da 90 bin ton kapasiteli 2 adet çinko madeninin 2013 yılında faaliyete geçmesi 
beklenmektedir. İtalya’daki Porto Vesme ve Peru’daki La Oroya madenlerinin 2013 yılı 
içinde tekrar açılması da beklentiler arasında yer almaktadır.

Çinko metal fiyatları da, Londra Metal Borsasında (LME) belirlenmekte olup, çinko 
cevher ve konsantre fiyatları da LME fiyatlarına göre hesaplanmaktadır. 2012 Kasım başı 
itibariyle metal çinko fiyatı 1.807 dolar/ton düzeyindedir.
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Metal madenler ile ilgili olarak yukarıda özetlenen bilgiler, günümüzde piyasaların 
büyük ölçüde Çin ve Hindistan başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerin denetimi 
altına girmekte olduğuna işaret etmektedir. Söz konusu ülkeler özellikle yüksek nüfuslarının 
yanı sıra sahip oldukları büyüme potansiyelleriyle gerek tüketim ve gerekse üretim 
açısından piyasa üzerinde önemli düzeyde ağırlıklarını koymuş görünmektedir. Buna 
karşılık, 20. Yüzyıl boyunca dünya ekonomisini yönlendiren, bu nedenle de madenciliğin 
gelişme çizgisini tayin eden gelişmiş ekonomilerin bu alandaki etkinliklerinin giderek 
arka plana düştüğü izlenmektedir.

2.2.3. Türkiye’de metal madenciliğinin durumu

Gelişmekte ve sanayileşmekte olan bir ülke olarak Türkiye hemen her türden metal 
talebi hızlı şekilde artan ülkelerden birisidir. Gerek iç talebin ve gerekse artan ihracattan 
kaynaklanan talebin güvenli bir şekilde karşılanabilmesi, Türkiye’nin gelişme sürecinin 
kesintisiz olarak sürdürülebilmesi açısından stratejik bir öneme sahiptir. Türkiye mevcut 
durumda dünyadaki en önemli demir- çelik üreticilerinden birisi durumundadır. Ancak, 
yeterli demir cevherinin olmaması nedeniyle Türkiye’de demir- çelik sektörü büyük 
ölçüde ithal hurdaya dayalı bir gelişme çizgisi izlemiştir. Ekonominin en önemli ihtiyaçları 
arasında yer alan bakır ve alüminyumda durum bundan çok da farklı değildir. Bu bölümde 
yukarıda belirtilen ürünler çerçevesinde, Türkiye’nin metal madenciliği ve birincil metal 
sektörünün durumu incelenmeye çalışılmaktadır.

Demir Cevheri

Türkiye’de bugüne kadar yaklaşık 900 adet demir cevheri oluşumu saptanmış 
olup 500 kadarının etüdü yapılmıştır. Ülkemizde entegre demir-çelik fabrikalarında 
kullanılabilecek özellikteki yüksek tenörlü bilinen demir cevheri sahaları Sivas-
Erzincan-Malatya, Kayseri-Adana, Kırşehir-Kırıkkale-Ankara ve Balıkesir bölgelerinde 
bulunmakta olup işletilebilir miktar yaklaşık 50 milyon ton düzeyindedir. Ülkemizin 
yıllık, yüksek tenörlü 6 milyon tonluk demir cevheri üretim kapasitesi bulunmakta olup 
üretim miktarının büyük bir kısmı entegre demir-çelik fabrikalarında kullanılmaktadır.  
Yeni yatakların tespit edilememesi durumunda mevcut rezerv, 6 milyon ton yıllık üretim 
kapasitesine göre 8 yılda tükenecektir.

Ülkemizin yıllık 6 milyon tonluk yerel cevher üretiminin 1,5 milyon tonu % 66,5 Fe 
içerikli pelet ve 1,3 milyon tonu parça-toz demir cevheri olmak üzere toplam 2,8 milyon 
tonu Sivas-Divriği’de bulunan ocak ve tesislerde üretilmektedir. Bu miktar yıllık demir 
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cevheri üretiminin %  47’isini oluşturmaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle Sivas-Divriği 
yüksek tenörlü demir cevheri kaynağının tükeneceği öngörülmektedir.

Yüksek tenörlü cevher kaynaklarının tükenmekte olması nedeniyle, daha düşük Fe 
içerikli sahaların değerlendirilmesi konusu zorunlu olarak gündeme gelmektedir. Sorunlu 
ve/veya düşük Fe içerikli olan, ancak yatırım yapmak suretiyle değerlendirilebilir olduğu 
düşünülen başlıca yerel 4 saha mevcuttur.  Bunlar:

•	 Malatya-Hasançelebi sahası: % 19,5 manyetit içerikli 1,054 milyar ton kaynağa 
sahip olup, Erdemir-Maden ruhsatındadır. 

•	 Malatya-Hekimhan-Deveci sahası: %39Fe + %4Mn içerikli 40 milyon ton 
siderit kaynağı olup, Kolin-Hekimhan Madencilik A.Ş. ruhsatındadır. 

•	 Erzincan-Kemaliye-Bizmişen sahası: %35-53 Fe içerikli 23 milyon ton 
manyetit+ hematit kaynağı olup, Bilfer A.Ş. ruhsatındadır. 

•	 Bingöl-Genç-Avnik sahası: %  15-59 Fe içerikli 53 milyon ton manyetit kaynağı 
olup bu kaynağın 6 milyon tonluk bölümü Erdemir Madencilik, 28 milyon tonu 
Ceylan İnşaat ve kalan yaklaşık 19 milyon tonu ise Murat Madencilik ve Dimin 
Madencilik adına ruhsatlı durumdadır.

Küresel piyasalardaki dalgalı ve karamsar gelişmelere rağmen Steel Business 
Briefing kaynaklarından edinilen bilgilere göre, kısmen yerel demir cevheri arzının 
ve kısmen de entegre demir-çelik tesislerinde hurda kullanımının artması sonucunda 
Türkiye’nin demir cevheri ithalatı 2011 yılında önceki yıla göre %8 gerilemiştir. Türkiye 
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye 2011 yılında 6,64 milyon ton 
demir cevheri ithal etmiştir.

2011 yılında Brezilya 3,56 milyon tonla yine Türkiye’nin en büyük demir cevheri 
tedarikçisi olmuştur. Bu dönemde İsveç 1,7 milyon ton Ukrayna ise 700 bin ton ile demir 
cevheri açısından önemli kaynak ülkeler olmuştur. 2012 yılında Türkiye Demir Cevheri 
üretimi 6 milyon ton seviyesine ulaşmıştır.

2013 yılı itibariyle Türkiye’nin demir cevheri ihtiyacına ilişkin hesaplamalar 
Aşağıdaki tabloda (Tablo-26)  gösterilmiştir.
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Tablo 27: 2013Yılı Türkiye Demir Cevheri İhtiyacı (%80 Kapasite Kullanımına  
      (Göre)

TÜRKİYE DEMİRLİ HAMMADDE İHTİYACI
Sıra Fabrika Pelet (ton) Parça (ton) Toz (ton) Toplam (ton)
1 İsdemir 2.700.000 650.000 3.100.000 6.450.000
2 Erdemir 2.750.000 400.000 1.900.000 5.050.000
3 Kardemir 350.000 500.000 1.800.000 2.650.000
Toplam (%80KK) 5.800.000 1.550.000 6.800.000 14.150.000
%100 KK Durumu 7.250.000 1.937.500 8.500.000 17.687.000

Yukarıdaki tablodan görüleceği gibi, 2013 yılında ülkemizin demir cevheri ihtiyacı 
olan 14.150.000 tonun 6.000.000 tonu yurtiçi kaynaklardan karşılanırken, geriye kalan 
8.150.000 tonunun (%58) ise ithal edilmesi gerekecektir. Yerli demir cevherlerimizin 
ise % 47’si Ermaden, % 53’ü ise diğer firmalar tarafından üretilmektedir. Ermaden 
işletmesinin Divriği’de bulunan işletmesindeki parça ve toz cevher üretiminin hematit 
(Fe2O3) kaynaklarının tükenmesi nedeniyle 2015 yılı sonunda, 1.500.000 tonluk pelet 
üretiminin ise manyetit (Fe3O4) kaynaklarının tükenmesi nedeniyle 2017 yılı sonunda 
sona ereceği ve böylelikle Türkiye’nin pelet konusunda tümüyle ithalata bağımlı hale 
geleceği öngörülmektedir.

Öte yandan, yukarıda da ifade edildiği gibi, mevcut yaklaşık 50 milyon ton 
işletilebilir yüksek tenörlü kaynağın yıllık 6 milyon ton üretim ile 8 yılın sonunda (2021 
yılı sonu) tükenmesi ve yıllık 14 milyon ton olan demir cevheri ihtiyacının karşılanması 
konusunda tümüyle ithalata bağımlı duruma gelinmesi beklenmektedir. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı döneminde demir cevheri madenciliğinde kayda 
değer olumlu bir gelişme yaşanmamıştır. 2007-2012 döneminde küçük çaplı rezervler 
hariç yüksek tenörlü yeni kaynak tespiti yapılamamıştır. Uzun zamandır önemli yeni 
bir kaynak tespitinin yapılamadığı demir madenciliğinde umutlar büyük ölçüde düşük 
tenörlü yatakların üretime açılmasına yönelik projelere bağlanmış durumdadır. Özellikle 
artan demir cevheri fiyatları ve hızla tükenmekte olan ülkemiz yüksek tenörlü demir 
cevheri kaynakları, söz konusu projelerin hayata geçirilmesi açısından olumlu bir ortam 
yaratmıştır.

Buna rağmen demir cevherinin en büyük ithalatçısı olan Çin’ deki ekonomik 
daralma ve buna bağlı olarak Çin’li tüketicilerin demir cevherinde stoksuz çalışmaları 
cevher pazarının küresel olarak da daralmasına sebep olmaktadır. Bunun yanında 
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Euro bölgesi borç krizinin çözülememesi ve belirsizliğin devam etmesi de demir-çelik 
sektöründe ikincil bir daralma etkisi yaratmaktadır. 2012 yılı itibariyle Türkiye, demir-
çelik pazarında üretici olarak ilk sekiz ülke arasında yer almakta olup, üretiminin büyük 
bölümü yurt dışına ihraç edilmektedir. Yaşanmakta olan küresel ekonomik daralmanın 
Türkiye demir-çelik sanayii üzerindeki olumsuz etkisi hissedilmeye devam etmektedir. 

Ülkemizde bulunan demir cevheri yataklarının kaynaklarının genellikle küçük 
olması nedeniyle sektör daha çok orta veya küçük ölçekli firmaların hakim olduğu bir 
yapıya sahiptir. Bu durum, sektörün stratejik planlama ve yatırım ile verimli işletmecilik 
yeteneğini önemli ölçüde sınırlandırmaktadır. Yüksek tenörlü demir cevheri kaynaklarının 
8 yıl içerisinde tükeneceği gerçeğinden hareketle bilinen düşük tenörlü kaynakların 
değerlendirilmesi konusunda ciddi ve uygulanabilir planlama yapılması ve projelerin 
hayata geçirilmesi bir zorunluluktur. Bunun yanı sıra, demir cevherinde arz güvenliğini 
temine yönelik olarak, yurtdışında arama ve üretim yatırımlarının gerçekleştirilmesi 
konusu üzerinde ciddi bir şekilde durulması gerekmektedir.

Bakır Cevheri

Gelişmiş ülkelerde kişi başına yıllık bakır tüketimi 10 kg iken Türkiye’de bu miktar 
3 kg düzeyindedir. Dünya bakır kaynakları metal içeriği olarak 550 milyon ton düzeyinde 
olup, Türkiye’deki bilinen kaynaklarının metal içeriği ise yaklaşık 1,7 milyon ton olarak 
tespit edilmiştir. Türkiye’nin yıllık bakır metali tüketimi 200.000 ton civarındadır. Dünya 
bakır kaynaklarının her yıl % 0,24‘ü tüketilirken, Türkiye’de bu oranın %4,4 düzeyindedir. 
Bu durum Türkiye bakır rezervlerinin 21. yüzyılın ilk çeyreğinde tükeneceğine işaret 
etmektedir. Bakır üretimimiz tüketimimizin ancak %20’ni karşılayabilmektedir. Yıllık 
blister bakır üretimimiz yaklaşık 35 bin ton civarındadır. Blister bakır üreten izabe 
tesislerimizin kurulu kapasitesi (38.760 ton/yıl) ihtiyacın çok gerisindedir. 

Alp orojenezi kuşağında yer alan Türkiye’de incelenmiş 650 bakır zuhuru 4 ana 
metalojenik provens içerisinde yer almaktadır. Söz konusu provensler aşağıda kısaca 
belirtilmiştir.

A. Makedonya-Balkanlardan gelerek Istranca’dan sonra Karadenizden geçerek 
Sinop yakınlarından itibaren Doğu Karadeniz boyunca devam eden Kafkaslar 
ve İran üzerinden Himalayalara doğru uzanan kuşaktır. Bu kuşakta porfiri bakır 
yatakları ve Kuroko tipi masif sülfit yatakları yaygındır. Bu kuşak üzerinde 
Dereköy-Kırklareli, Bakırçay (Merzifon), Güzelyayla, Maçka, Ulutaş-İspir ve 
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Ballıca-Yusufeli-Artvin porfiri bakır yatakları bulunmaktadır. Bunların ortalama 
bakır tenörleri Balkanlardaki porfiri bakır yataklarına göre düşüktür. Ayrıca 
Espiye-Lahanos, Çayeli, Kutlular, Murgul ve Cerattepe volkanik masif sülfit 
yatakları bu kuşak üzerinde bulunmaktadır.

B. Kıbrıs üzerinden gelerek İskenderun – Hakkari arasında devam eden ve daha 
sonra İran’a geçen Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağı içerisinde ise Kıbrıs tipi 
bakır yatakları bulunmaktadır. Ergani bakır ve Siirt-Madenköy bakır yatakları 
bu kuşağın önemli cevherleşmeleridir.

C. Üçüncü metalojenik provens yine Kıbrıs tipi yatakların yer aldığı Batı Karadeniz 
Bölgesindeki Küre Bakır yatağıdır.

D. Asitik plütonizmaya bağlı hidrotermal damar ve kontak-metasomatik bakır-
kurşun-çinko yataklarının bulunduğu Kuzeybatı Anadolu Bölgesi ise dördüncü 
metalojenik provensi oluşturur.

Dünya bakır tüketiminin büyük bir bölümünü karşılayan porfiri bakır yataklarını 
içerisinde barındıran kalk-alkalen asidik magmatik kayaçlar ülkemizde yaygın olarak 
mostra vermektedir. Ancak Türkiye’de şu ana kadar belirlenen porfiri bakır yataklarının 
günümüz koşullarında işletilebilecek kaynak ve tenöre sahip olmadıkları görülmektedir. 
Kırklareli- Dereköy porfiri bakır yatağı ülkemizdeki fizibilite çalışmaları tamamlanmış 
bu tipteki tek yataktır.

Birinci metalojenik kuşak üzerinde gerek MTA Genel Müdürlüğü gerekse özel 
sektör tarafından porfiri bakıra yönelik birçok çalışma yapılmıştır. İki ve dördüncü 
bakır kuşağı olarak tanımlanan Doğu Toros ve Batı Anadolu’da porfiri bakır yataklarını 
barındıracak kayaçlar yaygın olarak mostra vermektedir. Son yıllarda MTA Genel 
Müdürlüğü ve özel sektörün çalışmaları ile bu sahalarda porfiri ve benzeri bakır oluşumları 
belirlenmiştir. Dünya bakır üretiminde ikinci büyük paya sahip olan sedimanter bakır 
yataklarına ülkemizden örnek gösterilebilecek potansiyel alanlar ise Çorum-Çankırı 
illerindeki zuhurlar ile Hazro (Diyarbakır) zuhurdur. Türkiye’de faal beş önemli bakır 
madeni bulunmaktadır. Bunlar Murgul, Küre, Çayeli, Lahonos ve Siirt- Madenköy’den 
oluşmaktadır.

Mevcut bakır madenlerinde yapılan üretim 100 bin tonun üzerinde bir izabe 
kapasitesine ihtiyaç göstermekle birlikte, Samsun’da bulunan bakır izabe tesisi 
Türkiye’nin faal tek izabe tesisidir. 2007 yılında yapılan yatırımlarla tesis kapasitesinin 
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42.000 tona yükseltilmesine rağmen, tesis kapasitesi iç talebi karşılamaktan çok uzaktır. 
Türkiye, bakır cevheri potansiyeli açısından kendi kendine yeterli olmaktan uzak olduğu 
gibi, blister bakır üretim kapasitesinin iç talebi karşılama oranı bunun da çok gerisindedir. 
İzabe kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle Türkiye, bakır cevheri ihraç ederken, önemli 
miktarda blister bakır ithal etmektedir.

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. 
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Seydişehir Alüminyum İşletmesi halen Türkiye’nin 
birincil alüminyum üreten tek işletmesi olup, tesisin faaliyete geçtiği günden bu yana 
geçen 40 yılı aşkın sürede Türkiye’nin boksit, alümina ve birincil alüminyum üretim 
kapasitelerinde kayda değer bir gelişme olmamıştır. Türkiye 90 milyon ton boksit kaynağı 
ile dünya boksit kaynaklarından yaklaşık %0,3’lük pay almaktadır.17 Türkiye’nin dünya 
alümina üretimindeki payı 2010 yılında, 160 bin ton üretimle %0,2 olmuştur. Ülkenin 
dünya birincil alüminyum üretimindeki payı ise 60 bin tonluk kapasite ile yalnızca %0,1 
düzeyindedir.

Günümüzde alüminyum imalat sektörü, 4 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 30.000 kişi civarındadır. Doğrudan inşaat sektörü ile ilgili olarak ise, ekstrüzyon 
alt sanayiinde, 75’den fazla üretici firma faaliyet göstermektedir. Türkiye’de alüminyum 

17  MTA, http://www.mta.gov.tr/v2.0/default.php?id=maden_rezervleri. 
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sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam üretim kapasitelerinin 1,4 milyon ton 
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Küresel ekonomik krizin etkileriyle 2009 yılında, 
2008 yılına kıyasla sektör faaliyetlerinde daralma yaşanmış olmakla birlikte, 2010 yılı 
başından itibaren sektör yeniden gelişme sürecine girmiştir. 

Alüminyum sanayiinde işlenmiş ürün üreten firmaların, toplam üretim 
kapasitelerinin, yıllık 1,3 milyon tonun üzerinde olduğu tahmin edilmektedir. Birincil 
alüminyum üretimi yapılan Seydişehir Alüminyum Tesisleri’nin üretim kapasitesi yıllık 
60 bin ton olmasına rağmen, 2009 yılı sonunda, sadece 30 bin tonluk üretim yapılmış ve 
bunun tamamı yurtdışına ihraç edilmiştir. 2010 yılında Seydişehir’in üretimi 54 bin ton, 
2011 yılında ise 56 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

Alüminyum, ülkemizde çelikten sonra en çok tüketilen malzemedir. 2006 yılında 
Türkiye’nin iç tüketim rakamı 446.263 ton iken, bu rakam 2007 yılında 526.000 tona, 
2008 yılında ise 556.697 tona ulaşmıştır. Türkiye’deki iç tüketim, 2007 yılında, 2006 
yılına göre %17,9’luk bir artış gösterirken, 2008 yılındaki büyüme, azalarak da olsa devam 
etmiştir. Ancak 2009 yılında iç tüketim %9,1 oranında düşüşle, 505.980 tona gerilemiştir.  
2010 yılında ise iç tüketim %31,8 oranında artarak 666.762 tona yükselmiştir. 2011 yılı 
itibarıyla da, iç tüketimdeki artışın devam edeceği tahmin edilmektedir. Ana ürün grupları 
itibariyle Türkiye toplam tüketimi aşağıdaki tabloda (Tablo-27) özetlenmiştir.

Tablo 28: Türkiye’nin Alüminyum Tüketimi (Ton)

ÜRÜN GRUBU 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Birincil Alüminyum 490.771 574.507 598.513 564.534 719.545 894.889

İkincil Alüminyum 67.859 88.790 94.650 122.500 160.660 177.776

Ekstrüzyon Ürünleri 112.597 118.565 143.433 114.077 147.283 154.772

Yassı Ürünler (Levha vb.) 122.194 138.998 133.793 105.323 129.034 150.426

Folyo 34.521 41.250 38.898 32.807 41.779 49.443

İletken 35.444 34.170 41.370 45.364 59.617 52.556

Kaynak: Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği

Türkiye’nin alüminyum dış ticareti değer bazında incelendiğinde, 2007 yılında 1,6 
milyar dolar olan alüminyum ve alüminyumdan eşya ihracatının beş yıl içerisinde %41 
oranında artarak, 2011 yılında 2,3 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. Miktar açısından 
değerlendirildiğinde, söz konusu dönemde 2007 yılında 407 bin ton olan ihracatın %13 
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oranında artarak, 2011 yılında 460 bin tona ulaştığı görülmektedir. İthalat ise son beş 
yılda, değer bazında %41 artarak 2,4 milyar dolardan 3,3 milyar dolara; miktar bazında 
ise %12 artarak 804 bin tondan 899 bin tona ulaşmıştır. Böylece Türkiye’nin alüminyum 
ve alüminyumdan mamül eşya dış ticaret dengesi, kriz yılı hariç olmak üzere son beş 
yıl içerisinde giderek bozulmuş ve dış ticaret açığı %33 artarak 734 milyon dolardan 
973 milyon dolara çıkmıştır. Öte yandan, birincil alüminyum üretimi ihtiyacın ancak çok 
küçük bir bölümünü karşılayabilmekte olup, Türkiye alüminyum konusunda da ithalata 
bağımlı durumdadır.

Çinko- Kurşun

Kayseri Yöresindeki oksitli kurşun-çinko cevherlerini değerlendiren Çin-Kur 
AŞ’nin maden yataklarının tükenmesi nedeniyle tasfiye edilmesi sonrasında, Türkiye’de 
herhangi bir kurşun-çinko metal üretim tesisi kalmamıştır. Türkiye’de bugün itibariyle 
kurşun- çinko madenciliği alanında yalnızca sülfürlü cevher üretimi yapılmakta, 
üretilen tüvenan cevherler zenginleştirme işleminden geçirilerek konsantre ürünler elde 
edilmektedir. Geçmiş yıllarda üretilen cevherler büyük çoğunluğu ile “geçici ihracat” 
adı altında yurtdışında işlendikten sonra metal olarak ülkeye geri getirilirken günümüzde 
durum büyük ölçüde kesin ihracata dönüşmüş durumdadır.

2007-2012 döneminde Türkiye’den yapılan kurşun cevher ve konsantre ihracat 
miktar ve değerleri aşağıdaki tabloda (Tablo-28) gösterilmiştir.

Tablo 29: Türkiye Kurşun Cevher ve Konsantresi İhracatı (M: Ton; D: 1000 USD)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

MİKTAR 30.000 50.000 36.000 64.000 66.900 61.000

DEĞER 36.900 50.900 20.800 62.600 88.800 91.000

Tablodan görüldüğü gibi, Türkiye’nin kurşun cevher ve konsantresi ihracatı 2007-
2012 döneminde 2009 yılı hariç, değer olarak sürekli olarak artmıştır. 2012 yılında ise 
ihracat miktarındaki gerilemeye karşılık, değer olarak artış devam etmiştir. Bu durum, 
miktardaki gerilemenin fiyat artışı ile telafi edilmesinden kaynaklanmıştır.

2007-2012 döneminde Türkiye’den yapılan çinko cevher ve konsantresi ihracat 
miktar ve değerleri aşağıdaki tabloda (Tablo-29) gösterilmiştir.
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Tablo 30: Türkiye Çinko Cevher ve Konsantresi İhracatı (M: Ton; D: 1000 USD)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

MİKTAR 205.000 208.000 273.000 393.000 317.000 300.000

DEĞER 177.900 107.800 95.600 195.500 203.000 141.000

Yukarıda ifade edildiği gibi, 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 ihtiyacı çinkoda tümüyle, kurşunda ise büyük 
ölçüde ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Hurda dönüşümü, kurşun talebinin karşılanmasına 
önemli ölçüde katkı sağlamakla birlikte, çinkoda birincil üretime bağımlılık nedeniyle bu 
tür bir imkan söz konusu değildir.

2007-2012 döneminde yapılan kurşun ve çinko metal ithalatı miktar ve değer olarak 
aşağıdaki tabloda (Tablo-30) gösterilmiştir.

Tablo 31: Türkiye Kurşun ve Çinko Metal İthalatı (M: Ton; D: 1000 USD)

 2007 2008 2009 2010 2011 2012(*)

PB

MİKTAR 88.600 80.000 73.900 74.500 85.700 71.900

DEĞER 237.800 203.300 145.000 179.700 226.400 160.600

ZN

MİKTAR 144.900 154.500 141.700 188.100 210.860 169.340

DEĞER 514.200 335.500 248.000 428.500 493.500 350.400

(*):2012 Eylül itibariyle oluşan verilerdir.

Yukarıdaki tabloda yer alan verilerin cevher ve konsantre ihracatına ilişkin verilerle 
karşılaştırılması, 2011 yılı itibariyle, kurşun ve çinkoda 700 milyon dolar düzeyinde 
bir açığın varlığına işaret etmektedir. 2011 yılı itibariyle kurşunda 218,7 milyon dolar, 
çinkoda ise 476,6 milyon dolar dış ticaret açığı verilmiştir. Öte yandan, mevcut cevher 
üretiminin yurtiçinde değerlendirme imkanının olmaması, katma değer, istihdam ve 
arz güvenliği açılarından sorunu daha da ciddi hale getirmektedir. 2011 sonu itibarıyla 
400.000 tonu bulan kurşun-çinko cevher konsantresi üretimi ağırlıklı olarak Güney 
Marmara ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yapılmıştır. Bu nedenden Marmara ve/veya 
Karadeniz bölgesinde sülfürlü cevherleri işleyebilecek kurşun-çinko izabe tesislerinin 
kurulması sorunun hafifletilebilmesi açısından önemli düzeyde katkı sağlayabilecektir.
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Yukarıda verilen bilgiler Türkiye’nin özellikle kritik öneme sahip metal madenlerinin 
kaynak ve üretim miktarları açısından kendi kendine yeterli durumda olmadığını açık 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Hemen bütün metal madenlerde ülke, ithalata bağımlı 
durumdadır. Başta demir cevheri olmak üzere, bilinen kaynakların yakın bir gelecekte 
büyük ölüçüde tükeneceği ve bağımlılığın mutlak düzeye yükseleceği öngörülmektedir. 
Bu durum enerji konusunda olduğu gibi, ülke ekonomisinin hammadde güvenliği 
açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra, mevcut düşük tenörlü 
veya başka türden sorunları bulunan maden potansiyelinin değerlendirilmesi konusunda 
da etkin çözümlerin geliştirildiğinin ileri sürülebilmesi güçtür. Belirtilen olumsuz 
tablonun ortadan kaldırılabilmesi için, ülke içi potansiyelin geliştirilmesi amacıyla arama 
faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasının yanı sıra hammadde güvenliğinin temin edilmesine 
yönelik ek tedbirlerin alınması zorunludur.

2.2.4. Metal Madenler Alt Sektöründe Başlıca Sorunlar ve Beklentiler

1. Düşük tenörlü ve sorunlu demir cevheri yataklarının değerlendirilmesi

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 rezervleri konusundaki mevcut durumu 
oldukça endişe vericidir. Ülke ekonomisi açısından son derece önemli olan demir- çelik 
sektörünün hammadde konusunda dışa bağımlılığının azaltılabilmesi amacıyla, yüksek 
tenörlü kaynakların arttırılabilmesinin yanı sıra, düşük tenörlü ve/veya sorunlu demir 
cevheri kaynaklarının 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.

2. Bakır havzalarında yeni arama çalışmalarının gerekliliği

8000 yıllık madencilik geçmişi olan Anadolu’da kolay bulunabilen ve kolay 
işletilebilen bakır madenlerinin bulunup işletilmiş olmaları doğaldır. Mevcut işletilen bakır 
yataklarının rezervlerinin 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 havzaların yeniden değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle MTA ve özel şirketler tarafından havza madenciliğine 
yönelik projeler geliştirilerek yeni bakır kaynaklarının ortaya çıkarılması sağlanmalıdır. 
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Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Eti Holding elinde bulunan sahaların bir an önce 
aramalara açılması, arama çalışmalarının hızlandırılması için yararlı olacaktır.

3. Cevher zenginleştirmede teknoloji düzeyinin yükseltilmesi

Türkiye’de sülfürlü bakır cevherleşmeleri kompleks yapıda olup, çoğu zaman 
bünyelerinde Au, Ag, Zn, Pb, Co vb. önemli elementler de içermektedir. Bu elementlerin 
konsantrasyonları çoğunlukla ekonomik işletme sınırında olmasına rağmen teknolojik 
sorunlar nedeniyle kazanımları konusunda güçlükler yaşanmaktadır. Bu anlamda cevher 
bünyesinde bulunan ekonomik değere sahip diğer elementlerin de zenginleştirme 
sırasında elde edilebilmeleri için özel çalışmaların yapılması gerekmektedir. Bilindiği 
gibi, bakır konsantresindeki Au ve Ag izabe sırasında blister bakırda, Co ise konverter 
cüruflarında kalmaktadır. Blister bakırdaki Au ve Ag rafinasyon sırasında anot 
çamurlarında toplanmakta ve bu çamurların değerlendirilmesi sırasında kazanılmaktadır. 
Pirit konsantrelerindeki Au, Ag ve Co, sülfürik asit eldesi için piritlerin kavrulmasından 
sonra geri kalan küllerde toplanmaktadır. Maden yataklarının teknolojik gereklere 
uygun olarak işletilmesi ve böylece daha verimli şekilde değerlendirilebilmelerinin 
sağlanması için azami özen gösterilmelidir. Bunun için ülkemizdeki var olan tüm 
flotasyon tesislerinin teknolojik donanımları gözden geçirilerek cevher verim arttırıcı 
çalışmaların yapılması, metal kayıplarının azaltılması ve maliyeti düşürücü çalışmaların 
gerçekleştirilmesi gereklidir. Bakır cevherlerindeki Co, Au, Ag, Ni, In, Ge gibi yan 
ürünlerin tümüyle kazanılması hedeflenmeli, anot çamurlarını Türkiye’de işleyecek 
tesisler kurulmalıdır. Yeni bakır projelerinde yan ürünlerin kazanılması konusu dikkate 
alınmalıdır. Bu kapsamda Türkiye’nin de Kırklareli civarındaki Demirköy, Erzurum 
İspir, Artvin-Cerattepe bakır yatakları gibi bulunmuş yatakların bu anlayışla ele alınıp 
değerlendirilmesi yararlı olacaktır.

4. Alüminyum sanayinin enerji ihtiyacı ve yatırım stratejisi

Birincil alüminyumda yüksek oranda ithalat bağımlılığı bulunmaktadır. Türkiye’nin 
alüminyum tüketimi artarak devam edecek, yeni kapasite oluşturulmadığı sürece bu 
artışın tamamen ithalat ile karşılanması gerekecek ve sonuçta hâlihazırdaki yüksek 
ithalat bağımlılığı daha da artacaktır. Bu sebeple, birincil ve ikincil alüminyum üretimine 
yönelik yatırımların desteklenmesi gerekmektedir. Birincil alüminyum üretim maliyetleri 
içerisinde enerjinin payı yaklaşık olarak %40 düzeyindedir. Bilindiği gibi, ülkemizde 
birincil alüminyum üretiminin önündeki en büyük engel de enerji maliyetlerinin 
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yüksekliğidir. Bu sebeple, birincil alüminyum üretiminin artırılabilmesi için enerji 
maliyetlerinin düşürülmesi ve yeni birincil alüminyum üretim tesisi yatırımlarının enerji 
yatırımlarıyla beraber planlanması gerekmektedir. Küresel çapta alüminyum üretimi, 
cevherin çıktığı yerlerden üretim maliyetlerinin düşük olduğu (elektriğin ucuz olduğu) 
yerlere doğru kaymaktadır. Bu sebeple sadece yurtiçi değil, yurtdışında enerjinin 
ucuz olduğu ülkelerde de birincil alüminyum yatırım olanaklarının değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bilindiği üzere, ikincil alüminyum üretimi ve alüminyum geri dönüşümü 
ülkemizde yetersiz seviyededir. İkincil alüminyum üretiminde kullanılan enerji miktarının 
birincil alüminyum üretimine oranla çok daha düşük seviyelerde olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, hurda alüminyum geri dönüşümünün arttırılması ve bu amaca dönük 
Ar-Ge yatırımlarının desteklenmesi gerekmektedir. 

5. Kurşun- Çinko izabe tesislerinin gerekliliği

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 desteklenmesi, 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.

6. Maden arama faaliyetlerinin desteklenmesi

Ülke sanayiinin hammadde güvenliğinin sağlanabilmesinin en güvenli yolu hiç 
şüphesiz yurtiçi kaynakların geliştirilmesinden geçmektedir. Bunun sağlanabilmesi 
ise maden aramaya önem verilmesiyle mümkündür. Ancak maden arama faaliyetleri 
ekonomik açıdan madenciliğin en riskli aşamasını oluşturmaktadır. Maden aramada 
finansman sorununun çözümüne katkı sağlayabilmek için risk sermayesi tarzında sektöre 
kaynak sağlayabilecek yapı ve yöntemlere ihtiyaç bulunmaktadır. İşletme karının bir 
bölümünün kaynak tüketim payı olarak ayrılması ve ayrılan payın vergi matrahından 
indirilmesi, şirketlerin aramalar için kaynak yaratması bakımından yararlı olacaktır. 
Bunun yanı sıra, maden aramalarını teşvik edecek ve kolaylaştıracak yasal düzenlemelere 
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ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, sondajlı aramalarda KDV iadesi, arama ve sondaj 
giderleri ile arazi ve arsa alım bedellerinin yatırım teşvik harcaması kapsamına alınması 
maden aramalarının gelişmesine katkı sağlayabilecektir. 

7. Taşıma altyapısının geliştirilmesi gerekliliği

Madencilik sektörünün tamamında olduğu gibi, özellikle demir cevheri 
madenciliğinde taşıma maliyetleri rekabet gücünü etkileyen faktörlerin başında 
gelmektedir. Birçok durumda yurtiçindeki bir demir madeni işletmesinden demir- çelik 
fabrikalarına cevher nakil maliyeti Brezilya veya Avusturalya’dan ithal edilen cevherlerin 
navlun maliyetlerinden daha yüksektir. Bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için demir 
yolu ağı ile hizmet donanımının (lokomotif, vagon vb.) geliştirilmesi büyük önem 
taşımaktadır.

8. Yeni teşvik sistemi ve metal madenciliği

Yeni teşvik sisteminde madencilik sektörü ile ilgili büyük ölçekli yatırımlar (asgari 
sabit yatırım tutarı en az 50 milyon TL olan metal üretimine yönelik yatırımlar) Maden 
Kanununda belirtilen 4/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantrelerinden 
metal üretimine yönelik yatırımlar (entegre yatırımları) olarak tanımlanmıştır. Buna göre, 
4/c grubu metalik madenlerin tüvenan cevher olarak üretim ve/veya zenginleştirilmesi 
faaliyetleri büyük ölçekli yatırım kapsamında yer almamaktadır. 4/c grubu kapsamında 
yer alan ve asgari sabit yatırım tutarı 15 milyon lira olan metalik madenlerin cevher 
üretimine ve/veya bu cevherlerin zenginleştirilmesine yönelik yatırımların da büyük 
ölçekli yatırım kapsamına alınması ülke metal madenciliğinin gelişmesine önemli düzeyde 
katkıda sağlayabilecektir. Öte yandan metal madenciliğinde entegrasyona gidilebilmesi, 
dolayısıyla daha donanımlı madencilik firmalarının oluşturulabilmesi amacıyla, firmaları 
maden işletme ve zenginleştirme tesislerinin yanı sıra izabe tesisleri de kurmaya 
özendirecek şekilde özel teşvik araçlarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra 
rödövans sözleşmeli madencilik yatırımlarının teşvik kapsamına alınarak desteklenmesi 
gerekmektedir.
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9. Maden işletmelerinin enerji ve su ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili sorunlar

Madenciliğin yapıldığı bölgeler genellikle kırsal alanlar olup madenciler enerjiyi 
köyler için yapılmış hatlardan almaktadır. Yaz ve kış şartlarına göre çok sık enerji 
arızaları ve voltaj düşmeleri yaşanmaktadır. Bu durum 7 gün 24 saat sürekli çalışan 
tesislerde büyük üretim kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle maden işletmelerine 
enerji taşıyan iletim hatlarının köy hatlarından ayrılması gerekmektedir. Enterkonnekte 
sistemden enerji verilememesi durumlarında ise köy hatlarının bakımlarının yapılması 
ve maden işlemelerine kesintisiz enerji verilmesinin sağlanmalıdır. Maden işletmelerine, 
yakın olan baraj, gölet ve dere yataklarından tarım sektörü için öngörülen fiyattan proses 
suyu sağlanmalıdır. Maden işletmelerine su temini Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
(DSİ) iznine tabi olup baraj, gölet ve dere yatağından su almak neredeyse mümkün 
olmamaktadır. DSİ’den izin alınması durumunda ise satış fiyatı ziraat ve tarım için 
öngörülen fiyatın 2 katına ulaşmaktadır. Su, maden işletmeleri için önemli bir girdi teşkil 
etmektedir. Maden işletmelerine yakın olan baraj, gölet ve dere yataklarından tarım için 
görülen fiyattan su verilmesi ile sektörün önündeki önemli bir engel aşılacak, madencinin 
üzerindeki mali külfet nispeten azaltılmış olacaktır. 

10. Kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılması ihtiyacı

Maden işletmeleri için gerekli tesis ve alt yapı tesislerinin (enerji hattı, su hattı, 
karayolu ve demiryolu ile demiryolu iltisak hattı ve yükleme boşaltma rampası) 
yapılacağı alanların şahıs arazisi olması durumunda kamu yararı kararının tesis edilmesi 
ve kamulaştırma süreci uzun zaman almaktadır. Kamulaştırma sürecinin hızlandırılması 
için gerekli idari tedbirler alınmalıdır. Madencilik yatırımları ile ilgili kamu yararı 
ve kamulaştırma kararlarının, arazinin maden ruhsat alanı içinde olup olmadığına 
bakılmaksızın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca verilmesi sürecin kısaltılması 
açısından önemli ölçüde yarar sağlayacaktır.

11. Firma birleşmelerinin teşvik edilmesi

Türkiye’de özel sektör madenciliği genellikle istenilen düzeyde gelişmemiştir. 
Sermayesi kıt, teknolojiden uzak, ihtisaslaşmaya imkân tanımayan, yüzlerce irili ufaklı 
dağınık şirketin büyük çoğunluğu mostra madenciliği yapmaktadır. Yeraltı işletmeciliği 
yapan firma sayısı çok azdır. Bu sektöre tanınacak özendirici desteklerle, bu şirketlerin 
birleşerek sermaye yapısı güçlü şirketlere dönüşmeleri temin edilmelidir.
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12. Çevreye duyarlı madencilik

Ülkemizde aramacılıktan işletmeciliğe kadar olan madencilik çalışmaları sırasında 
bilinçsizce oluşturulan çevre kirliliği sorun oluşturmakta ve kamuoyu baskısına 
yol açmaktadır.  Arama safhasından başlamak üzere çevre mevzuatına uyularak 
çevreye ve doğaya azami özenin gösterilmesi gerekmektedir. Çevre ya da madencilik 
ikilemine düşmeden sürdürülebilir bir çevrede 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.

Geçmiş dönemlerde hiçbir önlem alınmadan terk edilen sahipsiz maden ocakları 
çevre kirliliği yaratmaktadır. Bu madenlerin pasa ve atıklarından çevreye yayılan 
emisyonlar toprağı ve suları kirletmektedir. MTA Genel Müdürlüğü terk edilmiş maden 
ocaklarının durumunu bu açıdan inceleyerek alınması gerekli önlemleri belirleyen raporlar 
hazırlamalıdır. Bu raporlara dayanarak MİGEM gerekli uygulamaları yapmalıdır.

Madencilik faaliyeti sırasında bozulan arazinin eski durumuna getirilmesi 
çalışmaları (reklamasyon) önemlidir. Madenciler çevreyi ilk durumlarına yakın olarak 
devretmek zorundadır. Bu konuda toplumsal muhalefeti ikna edici somut projeler 
oluşturulmalıdır. 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 STK’ların madencileri bilinçlendirmesi ve madencilerin de 
kamuoyuna sosyal sorumluluk ilkelerini açıklaması, toplumdaki önyargıları ortadan 
kaldırabilecektir.
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2.3. Türkiye’de Kıymetli Metal Madenciliği

2.3.1. Tanım ve Kapsam

Bu incelemeye konu olan altın, gümüş, platin vb. gibi doğada nadir olarak bulunan 
kıymetli metaller NACE sektör sınıflamasına göre, bakır, alüminyum gibi baz metallerle 
birlikte 07- Metal Cevherleri Madenciliği/ 07.2- Demir Dışı Metal Cevherleri Madenciliği, 
07-29- Diğer Demir Dışı Metal Cevherleri Madenciliği alt sektörleri kapsamında yer 
almaktadır. Buna karşılık, son 20 yıllık dönemde Türkiye’de özellikle altın madenciliğinin 
gösterdiği gelişme nedeniyle kıymetli metal madenciliğinin, metal madenciliğinden ayrı 
olarak incelenmesine ihtiyaç duyulmuştur.

Türkiye’de altın ve gümüş madenciliğinin geçmişi antik çağlara kadar uzanmaktadır.  
Dünyada ilk ayarlı altın para M.Ö 580-640 yılları arasında Manisa – Salihli Sart’ta 
Lidya Kralı Krezüs tarafından basılmıştır.18 Yine dünyada ilk altın rafinerisi bu bölgede 
kurulmuştur. Anadolu’da 44 medeniyet yaşamış ve her bir medeniyet Anadolu’nun yeraltı 
kaynaklarını işletmiş ve pek çok eser bırakmıştır. Anadolu’daki hemen bütün müzelerde 
altın ve gümüşten yapılmış pek çok tarihi eser bulunmaktadır. Bu durum Anadolu’nun 
oldukça önemli bir altın ve gümüş potansiyeline sahip olduğunun çok önemli bir kanıtıdır.

Osmanlı döneminde de özellikle Batı Anadolu’da pek çok yerde altın madenlerinin 
işletildiği bilinmektedir. Çanakkale-Kartaldağ-Astyra Altın Madeni Anadolu’da işletilen 
son altın madeni olmuştur. Söz konusu altın madenindeki üretime 1914 yılında Birinci 
Dünya Savaşı’nın başlamasıyla son verilmiştir. 1914 yılından 2001 yılına kadar geçen 
sürede ise Anadolu’da işletilen bir altın madenine rastlanmamıştır.19 1933 yılında 
Atatürk’ün talimatıyla, Altın Arama ve İşletme İdaresi Başkanlığı’nı kurulmuşsa da 
1935 yılında MTA’nın kurulması üzerine Altın Arama İdaresi’nin görevleri MTA’ya 
aktarılmıştır.

Bu bölümde esas itibariyle altın gümüş, platin vb. kıymetli metallerin birincil 
üretimleri üzerinde durulmaktadır. Diğer bir ifade söz konusu metallerin hurdalarının 
işlenmesi süreci ve bununla ilişkili hususlar raporun kapsamı dışındadır. Ancak, birincil 
üretim sürecine etkisi ölçüsünde yer yer ikincil üretim ve onunla bağlantılı hususlara da 
değinilmektedir.

18 Madencilik Sektörü ve Altın Madenciliği Raporu, 2011, Sf.45, Atın Madencileri Derneği
19  Sekizinci BYKP ÖİK Değerli Metaller Çalışma Grubu Raporu, DPT, Ocak, 2000
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Her ne kadar raporun konusu kıymetli metal madenler olarak belirlenmişse de, 
Türkiye’de kıymetli metal madenciliğine ilişkin asıl gelişmenin altın madenciliği 
alanında olması nedeniyle, ağırlıklı olarak altın konusu üzerinde durulmaktadır. Bunun 
yanı sıra, toplam madenciliğimiz içindeki önemi ölçüsünde gümüş madenciliğine de yer 
verilmiştir. Kıymetli metal maden kategorisi içinde sayılmakla birlikte, Türkiye’de henüz 
yeraltı kaynağı olarak varlığı belirlenmemiş diğer metaller üzerinde ise durulmamıştır.

2.3.2. Türkiye’nin Kıymetli Metal Maden Potansiyeli

1989 yılında Profesör Larson20, Türkiye’nin jeolojik yapısının ABD deki altın 
madenlerinin yoğun olarak bulunduğu Nevada ve California bölgelerinin jeolojik yapısı 
ile önemli benzerlikler gösterdiği tespitinden hareketle Türkiye’nin önemli miktarda altın 
potansiyeline sahip olduğu öngörüsünde bulunmuştur. Daha sonra, Prof. Dr. Ayhan Erler, 
söz konusu benzerliğe dayanarak, 1997 yılında ülkemizin altın potansiyeline ilişkin bir 
tahmin çalışması gerçekleştirmiştir21. Prof. Erler çalışmasında, 5 ayrı jeolojik kaynak 
modeli kullanarak Türkiye altın potansiyelinin 6500 tona kadar çıkabileceği tahmininde 
bulunmuştur. Yapılan bu modelleme çalışmasından yaklaşık üç yıl sonra bulunan ve 
büyüklük itibariyle dünya sıralamasında ilk ona giren iki altın yatağı, Uşak-Eşme’deki 
Kışladağ ve Erzincan-Ilıç’daki Çukurdere (Çöpler), öngörülerin gerçekliğine ilişkin 
önemli kanıtlar olmuştur.

1985 yılına kadar, MTA’nın çalışmaları dışında Türkiye’de altın aramaya yönelik 
önemli bir faaliyet olmamıştır. Ancak, 1985 yılında yürürlüğe giren 3213 Sayılı Maden 
Kanunu ile birlikte yabancı sermayeli madencilik firmaları Türkiye’ye ilgi göstermeye 
başlamış, bunun sonucu olarak da Türkiye’de altın arama konusunda yeni bir süreç 
başlamıştır. Bu dönemde Eurogold, Tuprag ve Cominco firmaları yaptıkları arama 
çalışmaları sonucunda önemli kaynaklar keşfetmişlerdir. 2006 yılında Uşak-Kışladağ 
Altın Madeninde üretime geçilmesinden sonra ise uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye 
ilgileri daha da artmıştır.22, 23

Diğer metal madenlerin bünyesinde bulunan gümüş varlığı bir taraf bırakıldığında, 
Kütahya-Gümüşköy’de bulunan maden yatağı, halen Türkiye’nin tek gümüş yatağı olma 
özelliğini korumaktadır. 

Ülkemizde henüz herhangi bir platin yatağı keşfedilmemiştir.

20 Prof. Dr. L.T. Larson, Geology and Gold Mineralization in Western Turkey, Mining Engineering, November 1989, sf. 1099-1102.
21 Prof. Dr. Ayhan Erler, Türkiye Altın Potansiyeli ve Maden Kaynaklarını Kestirme Yöntemleri, ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 1997.
22  Mining in Turkey, Engineering & Mining Journal, january, 2012
23  Turkey, Mining Journal, October, 2010
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2.3.3. Dünya Altın Madenciliği ve Altın Piyasasında Gelişmeler

Birçok alanda olduğu gibi Çin son yıllarda altın üretimi alanında da dünya lideri 
konumuna yükselmiştir. Dünya altın üretiminde Çin 351 ton üretimiyle ilk sırada yer 
almaktadır. Bunu Avustralya (258 ton) ve ABD (232 ton) takip etmektedir.24 2011 yılında 
dünya altın üretimi 2.800 ton olarak gerçekleşmiştir.

2011 yılı dünya altın talebi ise yaklaşık 4500 ton olmuştur. Üretimle talep arasındaki 
fark ise hurda altınının yeniden işlenmesi yoluyla karşılanmıştır.25 Talepteki sürekli artışa 
karşılık, altın üretiminin aynı hızla artırılamaması, fiyatlarda sürekli artış olarak piyasaya 
yansımaktadır. Endüstriyel ve ziynet amaçlı altın talebinin de artmasına karşılık, altının 
servet biriktirme aracı özelliği söz konusu yüksek oranlı talep artışının arkasındaki temel 
itici güç durumundadır.

Özellikle Çin’in döviz rezervlerini altına dönüştürme politikası, kesintisiz bir talep 
artışı sonucunu doğurmuş ve bunun sonucunda altın fiyatları üstü üste tarihi rekorlara 
imza atmıştır. Altın fiyatları 2005 yılından beri sürekli artış eğilimini sürdürmektedir. 
2005 yılında yaklaşık 300 dolar/ons olan altın fiyatları Ekim 2012 tarihinde 1715 dolar/
ons seviyelerine kadar yükselmiştir.26

Bütün yer altı kaynakları için geçerli olduğu gibi, altın fiyatlarının artması da daha 
önceden ekonomik olarak işletilemeyen düşük tenörlü yatakların işletilmesini ekonomik 
hale getirmiştir. Ancak, düşük tenörlü yataklardan üretim ileri teknoloji ve büyük finansal 
kaynak ve uzun zaman gerektirmektedir. Diğer bir ifade ile bu durum madencilikte 
ölçeklerin büyümesine yatırım maliyetlerinin yükselmesine neden olmuştur. 

Günümüzde dünya standartlarında yeni bir altın madeninin aranarak keşfedilip 
üretime geçirilebilmesi için 10-15 yıllık bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla paralel 
olarak, düşük tenörlü büyük kaynaklardan üretim, ancak devasa maden makinaları ile 
çok büyük ölçeklerde yapıldığında ekonomik olabilmektedir. Büyük ölçekli madencilik 
faaliyetinin çevreye duyarlı bir şekilde hayata geçirilebilmesi ise ileri teknoloji ve 
büyük finansal kaynak gerektirmektedir. Günümüzde çevreye duyarlı büyük madencilik 
projelerinin küçük sermayelerle yapılabilmesine olanak yoktur. Bu nedenle madencilik 
dünyada giderek daha fazla sermaye ve teknoloji yoğun bir nitelik kazanmıştır. 

24 GFMS Gold Survey, 2012
25 GFMS Gold Survey, 2012
26  www.goldprice.com 
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2.3.4. Türkiye’de Kıymetli Metal Madenciliğinin Durumu

Altın madenciliği son 10 yıllık dönemde Türkiye’deki en dikkat çekici madencilik 
dalı olmuştur. 2001 yılında başlayan altın üretimi 2012 yılında yıllık 30 ton seviyelerine 
çıkmış, Türkiye altın madenciliğinde dünyada adı geçen bir ülke haline gelmiştir.27 
Önümüzdeki yıllarda devreye girmesi beklenen yeni işletmelerle Türkiye’nin dünyada 
en çok altın üreten ülkeler sıralamasında ilk 15- 20 ülke arasına girmesi beklenmektedir.

MTA’nın sınırlı ölçüde yürüttüğü çalışmalar dışında 1985 yılına kadar ülkede altın 
yatağı tespitine yönelik herhangi bir arama faaliyeti olmamıştır. 1985 yılında yürürlüğe 
giren yeni Maden Kanunu ile birlikte yabancı sermayeli madencilik firmalarının 
Türkiye’ye gelmeleriyle birlikte altın arama faaliyetlerinde yeni bir döneme girilmiş ve 
sonucunda altın madenciliğimiz yeni bir boyut kazanmıştır. 2012 yılı itibariyle, görünür 
rezerv kategorisinde tespit edilmiş Türkiye altın rezervi 700 tondur.

25 yıl önce altın yataklarının keşfi için yılda bir kaç bin metre bile sondaj 
yapılamazken günümüzde bu rakam yılda 300 bin metreyi geçmiştir. Süreç içinde 
aramalara harcanan risk sermayesi ve şirket sayısı arttıkça yeni altın yatağı keşifleri de 
artmaktadır. Günümüzde yaklaşık 30 yerli ve yabancı maden şirketi Türkiye’de altın 
madeni aramaları için risk sermayesi harcamaktadır.

1989 yılında keşfedilen Bergama Ovacık Altın Madeni 12 yıl süren uğraştan sonra 
2001 yılında üretime geçen ilk altın madenimiz olmuştur. 2001 yılında 1,4 tonla başlayan 
Türkiye’nin altın üretimi 2012 yılında 8 madende yıllık 30 tona ulaşmış durumdadır. 
Türkiye’deki faal altın işletmeleri işletmeye geçiş tarihleri itibariyle aşağıda verilmiştir.

2001- Bergama, Ovacık Altın Madeni

2002- Manisa Salihli Sart  Plaser Altın Madeni

2006- Uşak Kışladağ Altın Madeni

2009- Gümüşhane Mastra Altın Madeni

2010- Erzincan Çöpler Altın Madeni

2011- Eskişehir Kaymaz Altın Madeni

2011- İzmir Efemçukuru Altın Madeni

2012- Niğde Tepeköy Altın Madeni

27 Altın Madenciliği Raporu, Altın Madencileri Derneği, Temmuz 2012
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Önümüzdeki yıllarda Kayseri, Bilecik, Balıkesir, Artvin, Çanakkale, Sivas, Ağrı, 
Bursa, Konya, Yozgat, Ordu, Malatya ve Erzurum’da açılacak yeni işletmelerle altın 
madeni sayısının 20’yi aşacağı tahmin edilmektedir.

Gümüş madenciliği alanında Kütahta-Gümüşköy gümüş işletmesi halen tek 
faal gümüş madeni olarak üretim yapmaya devam etmektedir. İşletme sayısında artış 
olmamakla birlikte geçmişte yılda 80 ton düzeylerinde olan bu işletmedeki gümüş üretimi, 
yeni yatırımlar sonucu artan kapasiteye bağlı olarak günümüzde yılda 300 ton seviyesine 
kadar yükselmiştir.

2.3.5. Kıymetli Metal Madenciliğinin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Türkiye’de son 20 yıllık dönemde altın madeni aramalarına 630 milyon dolar risk 
sermayesi ve 1,3 milyar dolarlık tesis ve işletme yatırımı yapılmıştır. Yapılan yaklaşık 2 
milyar dolarlık yatırımla 800 ton işletilebilir altın rezervi tespit edilmiş ve yılda 30 ton 
altın üretim değerine ulaşılmıştır.28

Altın üretimi ülke ekonomisine her yıl artan ölçülerde katkı sağlamaya başlamıştır. 
Madenlerin ekonomiye katkısı sıralamasında linyit kömürü üretimi birinci sırada yer 
almaktadır. İkinci sırada mermer ve traverten üretimi, üçüncü sırada ise altın gelmektedir. 
Yakın gelecekte altın üretiminin ilk sıraya yükseleceği öngörülmektedir. 2011 yılında 
25 ton altın üretilmiş olup, 5 ton altına eşdeğer dolaylı ve direkt vergi ödenmiştir. Bu 
bağlamda altın işletmeleri, Türkiye’de 680 bin kurumlar vergisi mükellefi içinde en çok 
vergi ödeyen ilk 100 şirket sıralamasında ilk 30 içinde yer almaktadır.29 

Türkiye dünya altın ticaretinde önemli bir yere sahiptir. İstanbul Altın Borsası 
verilerine göre Türkiye 1995 yılından 2011 yılına kadar yaklaşık 2600 ton altın ithal 
etmiştir. Son 17 yılın ortalamasına göre Türkiye, yılda yaklaşık 153 ton altın ithal eden 
bir ülke konumundadır. Bir başka ifade ile bugünkü fiyatlarla Türkiye altın ithalatına 
yılda yaklaşık 8 milyar dolar ödemektedir.30 Söz konusu değerin Türkiye’nin en önemli 
ekonomik sorunlarının başında gelen cari açık sorunu açısından ne kadar önemli olduğu 
ortadadır. Buna karşılık, yerli altın madenciliği, 2012 itibariyle cari açığın azaltılmasına 
yıllık bazda 1,7 milyar dolarlık katkı sağlamaktadır.

28 Altın Madenciliği Raporu, Altın Madencileri Derneği, Temmuz, 2012
29 Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye Genelinde Kurumlar Vergisi  İlk 100 Sıralaması, 2012
30 İstanbul Altın Borsası, www.iab.gov.tr
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Altın madenciliğinin ülke ekonomisine katkısı açısından vurgulanması gereken diğer 
bir husus ise istihdama katkıdır. Yukarıda açıklandığı şekilde, günümüzde madenciliğin 
emek- yoğun niteliğini büyük ölçüde kaybetmiş olmasına karşılık, Türkiye’de altın 
madenciliğinde 4100 kişi istihdam edilmektedir.

2.3.6. Türkiye Kıymetli Metal Madenciliğinde Sorunlar ve Beklentiler

1. Ruhsat Güvencesi

Maden Kanunu’nun 24. maddesinin 11. Fıkrası, işletme ruhsatı alındıktan 
sonra 3 yıl içinde tüm izinler alınarak üretime geçilmediği takdirde ruhsatın iptalini 
öngörmektedir. Yasanın bu maddesinin küçük yatırımlar için uygun olduğu düşünülse 
dahi, altın madenciliği gibi büyük ölçekli yatırımlar, her an ruhsat iptali tehlikesi ile 
karşı karşıyadır. Çoğu zaman 3 yıllık sürede, özellikle arazi alımları, kamulaştırma ve 
mera tahsisi işlemlerinin sonuçlandırılması mümkün olamamaktadır. Ayrıca yatırımcı 
izin için müracaatta bulunduğu halde bazı idarelerden izinlerin alınmasında güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır.

Yatırımcıdan kaynaklanmayan sorunlardan dolayı ruhsat iptallerinin önüne 
geçilmesi için Maden Kanununda gerekli değişikliklerin yapılması beklenmektedir.

2. Kamulaştırma Sorunu

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 Kanunun 46. maddesindeki 
kamulaştırma işlemi gündeme gelmektedir. Ancak, normal kamulaştırma sürecinde arazi 
sahibi, bilirkişiler tarafından belirlenen fiyata itiraz ettiğinde kamulaştırma işlemleri 
tamamlanamamaktadır. Arazilerin miras yoluyla bölünmesi nedeniyle çoğunlukla onlarca 
varis muhatap olunması gerekmekte, bazen yüzleri bulan hisse ile ilgili sorunların tek tek 
anlaşma yoluyla çözüme kavuşturulması mümkün olamamaktadır.

Söz konusu sorunun aşılabilmesi için, kamuya ait baraj, yol, su, doğalgaz vb. 
projelerde uygulanan acele kamulaştırma kararının IV b ve IV c grubu madenler için 
de uygulanması için yasal bir düzenleme gerekmektedir. Aksi takdirde arazi mülkiyeti 
sorununun çözümü için açılan davalar yıllarca sürmekte ve çoğu zaman da mahkeme süreci 
sonuçlanamadığı için yatırımlar yarım kalmakta ruhsat iptalleri gündeme gelmektedir. 
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6309 sayılı Maden Kanunu’nda olduğu gibi bir “muvakkat işgal” maddesinin getirilmesi 
çözüm yolu olabilecektir.

3. Mera ve Sit Alanları

Mera alanlarının madenciliğe tahsis amaçlı değişikliği uzun süreler almaktadır. 
Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği’nde yer alan mera tahsisiyle ilgili maddenin 
aynen Mera Kanunu’nda da yer alması bir çözüm olabilecektir. Benzer şekilde, diğer 
kurumlara ait izinlerle ilgili sorunların giderilmesi için de Madencilik Faaliyetleri 
Uygulama Yönetmeliği’nde yer alan diğer kurumlarla ilgili izin işlemlerinin ilgili kurum 
mevzuatında yer alması sağlanmalıdır.

Maden ruhsatlarının bulunduğu alanlar ani bir kararla sit alanı veya turizm alanı 
olarak ilan edilmekte ve ilgili alanda madencilik yapılması imkansız hale gelmektedir. 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün görüşü ve onayı alınmadan maden sahalarının sit 
alanı veya turizm alanı ilan edilmesi ruhsat güvencesini ortadan kaldırmaktadır. Benzer 
şekilde, maden işletme ruhsatlarının çevre düzeni planına işlenmesi zorunluluğu olmadığı 
için, pek çok yerde maden işletme ruhsatları üzerinde başka faaliyetlere izin verilmekte 
veya madencilik faaliyetleri yapılamaz hale gelmektedir.

4. Atık Yönetmeliği Taslağı

Yeni hazırlanan Maden Atık Yönetmeliği taslağı madenciliği yapılamaz hale 
getirecek yaptırımlar getirmektedir. Sektörün görüşü alınmadan AB mevzuatından 
kopyalanarak alınan mevzuatla madencilik sektörü darboğaza sürüklenmektedir. 
Mevcut en iyi yöntemler adı altında Türk maden endüstrisi Avrupa Birliği’nin teknoloji 
pazarlayacağı bir alan haline getirilmeye çalışılmaktadır.

Yeni yönetmelikle işletmenin kapatılmasından sonrası için madenciye, bir izleme 
ekibi oluşturarak en az 30 sene süre ile kapatılan maden alanını izleme yükümlülüğü 
getirilmektedir. Üretim faaliyeti sona eren bir tesisin 30 yıl süre ile izlenmesi madenci 
açısından yapılabilir değildir. Ayrıca 30 yıl boyunca izleme yapılabilmesi için, ruhsat 
hukuku gereği, sahanın ruhsatının bu süre boyunca işletmeci üzerinde kalması gerekecektir. 
Oysa Maden Kanunu hükümlerine göre, 5 yıl üretim yapılmayan bir sahanın ruhsatını elde 
tutmak mümkün değildir. Aynı sahaya uygulanan mevzuat çelişki yaratmamalıdır. Maden 
Kanunu, mevzuat hiyerarşisine göre daha üstün olduğundan Kanundaki hükümler geçerli 
olmalı, ruhsatın gerçek sahibi olarak MİGEM sorumluğu üstlenmelidir. ÇED kapsamında 
alınan önlemler yeterli kabul edilmelidir.
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Taslak sondaj çalışmaları sırasında kullanılan sondaj çamurlarını ve örtü kazı 
pasalarını dahi tehlikeli atık kabul etmektedir. Maden Atık Yönetmeliği Taslağını 
hazırlayanlar tanımları Tehlikeli Atık Yönetmeliği’nden aynen aldıkları için zararsız 
maden atık ve artıkları da tehlikeli atık kapsamına sokulmuştur. Taslağın, madencilerin 
görüşleri doğrultusunda Maden Kanunu hükümlerine uygun olarak yeniden hazırlanması 
gerekmektedir.

5. Mevzuat Çatışması

Maden Kanunu ile verilen ruhsat ve izinler, çoğu zaman diğer yasalar ve diğer 
bakanlıkların mevzuat ve yönetmelikleriyle kullanılamaz hale getirilmektedir. Madenlerin 
aranması, işletilmesi ve denetimine ilişkin koşulları belirleyen Maden Kanunu dışındaki 
diğer mevzuatın madenciliği engelleyecek veya yasaklayacak düzenlemeler içermesine 
izin verilmemelidir. İlgili idarelerin mevzuatlarının Maden Kanunu hükümleriyle uyumlu 
hale getirilmesi, mevzuatın çelişkiden arındırılması bu çerçevede hayati önem arz 
etmektedir.  

6. İhtisas Mahkemelerinin Kurulması

Hukuk sistemimizde, bir zarar-ziyan ilişkisi olmaksızın herkesin, madencilik 
faaliyeti için verilmiş olan izinlerin iptali amacıyla sınırsız sayıda idari dava açma hakkı 
bulunmaktadır. Bundan yararlanarak, aynı konuyla ilgili olarak çok sayıda mükerrer idari 
davalar açılmakta ve yatırımcı şirketler sürekli tehdit altında tutulmaktadır. Madencilik 
davalarına bakacak ihtisas mahkemeleri olmadığı için davalar uzamakta ve yatırımcılar 
mağdur edilmektedir. 

Mevzuat gereği olan izin ve ruhsatlarını alarak üretime hazır hale gelen tesislerin, 
idari/yargısal kararlarla iyileştirmelerinin gerekli olması halinde bunun için yeterli süre 
verilmesi ile yasalara aykırılık ve telafisi mümkün olmayacak acil bir durum söz konusu 
olmadıkça üretimin durdurulmasının önlenmesi sağlanmalıdır.

7. Kamuoyu Algısı

Maalesef son yıllarda, kamuoyunda madenciliğin desteklenmesinden çok 
yasaklanması gerektiği yönünde bir algı oluşturulmuştur. 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 
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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.31

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, madenciliği tanıtan belgesellerin 
hazırlanarak radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanmalı, ilköğretim okullarındaki 
eğitim programlarına yeraltı kaynaklarının dahil edilmesi yönünde girişimlerde 
bulunulmalıdır.

8. Çevre duyarlılığı

Kamuoyundaki yanlış madencilik algısı kapsamında, madencilik kaynaklı 
çevre sorunlarının çözümsüz olduğu şeklinde bir görüş kamuoyunda yerleştirilmeye 
çalışılmaktadır. Gerçekte, madencilikle ilgili çözülemeyecek hiçbir çevre sorunu yoktur. 
Her türlü çevre sorununa karşı çözüm yolları mevcuttur. “Çevreye duyarlı bir madencilik 
ve madenciliğe duyarlı bir çevrecilik”32 anlayışı ile çevreyi ve insan sağlığını korumanın 
yasalarla belirlenmiş gereklerini yerine getirerek yeraltı zenginliklerimizi ekonomimizin 
hizmetine sunmamız gerekmektedir. Yatırımların yasaklanmasını, tesislerin kapatılmasını 
talep ederek çevrecilik bilinci geliştirmek ise mümkün değildir.

Öte yandan, bir yatırımın projelendirme aşamasına çevre bilinci olmayanların 
hakim olduğu bir yatırım ortamında veya ülkede çevreye duyarlı bir üretim yapılması da 
beklenemez. Kabul etmek gerekir ki, söz konusu yanlış algının oluşmasında, ÇED’i sadece 
alınması gereken bir belgeden ibaret gören zihniyetin de önemli bir payı bulunmaktadır. 
Çevre ve insan sağlığını korumanın yasalarla belirlenmiş gereklerini yerine getirmeden 
madencilik yapılmasına müsaade edilmemelidir.

Günümüzün genel kabul gören yaklaşımı sürdürülebilir kalkınma olup, bu yaklaşım 
belli koşulları dikkate alarak, ekonomik büyümenin mutlaka sağlanması gerektiği 

31  Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Meclis 
Araştırma Komisyonu Raporu, Sf:115, 2010
32 Dr. Caner Zanbak Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla 
Kurulan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu Raporu, Sf:450-454,2010
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görüşünü ifade etmektedir. Ana sebebi yoksulluk olan çevre sorunları, ekonomik gelişme 
olmaksızın, aşılamaz.

İlk başlarda altın madenciliğine karşı başlatılan protesto hareketleri medya 
ve kamuoyu nezdinde çevre duyarlılığı olarak algılanmış ve desteklenmiştir. Altın 
madenciliğine karşı çıkan çevrelerin ortaya attıkları iddiaların gerçekçi olmadığının 
zaman içinde ortaya çıkması kamuoyunda altın madenciliğine yönelik negatif algının 
zaman içinde azalmasını sağlamıştır. Öyle ki, zamanla Türkiye’deki altın madenciliğinin 
çevre ve insan sağlığı açısından Avrupa standartlarının üzerinde olduğu anlaşılmış, Avrupa 
Birliği Komisyonu Türkiye’deki altın madenciliğinin ulaştığı teknik seviyeyi Avrupa’nın 
örnek almasını istemiştir.33

Altın madenciliği teknik ve çevre standartları bakımından Türkiye’deki diğer 
madencilik firmalarına da örnek olmuştur. Altın madencileri gerek ölçek büyüklüğü, gerek 
teknik düzey, gerek iş güvenliği ve çevre standartları, gerek risk yönetimi gerekse de 
sosyal sorumluluk projeleri ve devlete ödenen vergilerin büyüklüğü açısından Türkiye’de 
uluslararası standartlarda madencilik yapılabileceğini kanıtlamıştır.34

Bu olumlu gelişmenin ortaya çıkmasında 2006 yılına kadar sorunlarını ayrı ayrı 
çözmeye gayret eden altın madencilerinin 2006 yılında bir araya gelerek bir dernek 
çatısı altında örgütlenmeleri önemli ölçüde etkili olmuştur. 2006 yılında kurulan Altın 
Madencileri Derneği kısa sürede Türkiye’deki ciddi yatırımcıların bir araya geldikleri bir 
sivil toplum kuruluşu haline gelmiştir. Altın Madencileri Derneği yürüttüğü çalışmalarla 
altın madenciliği konusunda yurtiçinde ve yurtdışında önemli bir referans merkezi haline 
gelmeyi başarmıştır.

9. Teşvikler

Sektöre büyük sermayenin girişini hızlandırmak için madencilik faaliyetlerine ilişkin 
hakların ve bunların devamlılığının teminat altına alınması gerekmektedir. Madencilik 
sektöründe ciddi yatırımların yapılabilmesi, istihdam, üretim ve katma değer artışının 
sağlanabilmesi için bu alana büyük sermayeyi çekecek yatırım ortamının oluşturulması 
gerekmektedir.35

33  European Commission Reference Documents on Best Avilable Techniques for Managment of Tailings and Waste Rock in Mining 
Activities,2009
34  Francis Cottard, AB –Türkiye Maden Atıkları Eşleştirme Komisyonu Üyesi, Mining Waste Managment in Europe, 16-21 April, 
2011
35 Madencilik Sektöründeki Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Meclis 
Araştırma Komisyonu Raporu, Sf:253, 2010
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Bu kapsamda öncelikli olarak, yüz milyonlarca lira maliyetli ve 10-15 yılda 
sonuçlanabilen büyük yatırımlar ile çok az sermayelerle kısa sürede gerçekleştirilebilen 
yatırımlar arasında ayırım yapılması gerekmektedir. Büyük ve küçük ölçekli yatırımların 
aynı mevzuata tabi tutulmasının doğru olmadığı uygulamada görülmektedir. Maden 
Kanunu’na göre, en kapsamlı madencilik faaliyet ve tesislerini kapsayan altın madenleri 
ile hemen üretime geçebilen madenler aynı hükümlere tabidirler. Hepsi birbirinden farklı 
özelliklere ve şartlara sahip maden sahalarını aynı hükümlere bağlamak doğaya aykırıdır. 
Bu birbirlerinden farklı maden sahalarında aramaları aynı zaman süresinde yapmak, aynı 
zaman içerisinde fizibilite ve yatırımlarını tamamlamak ve 3 yıl gibi kimisi için çok kısa ve 
kimisi için oldukça uzun bir sürede bütün diğer kurum izinlerini tamamlayarak işletmeye 
geçmelerini beklemek gerçeklerle uyuşmamaktadır. Farklı özelliklere sahip bütün 
madenler için tek bir reçete uygulayan hükümler yerine, Maden Kanunu hükümlerini 
her bir ayrı maden grubu için yeniden düzenlemek bir çözüm yolu olacaktır. En azından 
ÇED gerektiren projeler ile ÇED gerekli olmayan veya gerektirmeyen projelerin farklı 
hükümlere tabi olması gerekmektedir.

10. Cezalar

Uygulamada madencilik firmaları, ruhsat iptallerine kadar varan ağır yaptırımların 
tehdidi altında faaliyet göstermektedir. Bu türden telafisi mümkün olmayan ağır hak 
mahrumiyetleri yerine daha makul para cezalarının uygulanması yoluna gidilmelidir. Bu 
kapsamda, teminatların irat kaydedilmesi uygulaması yerine idari para cezası uygulaması 
bir başlangıç olabilecektir.

11. Maden aramada sermaye yetersizliği, risk ve istikrar sorunları

Türk madenciliğinin sorunlarının başında, arama faaliyetlerinde başarı için 
varlığı zorunlu olan yeterli düzeyde risk sermayesinin mevcut olmayışı gelmektedir. 
Bu durum nedeniyle Türkiye’ye yeterli düzeyde ve etkin bir maden arama faaliyeti 
yapılamamaktadır. Türkiye’nin 75 yılda gerçekleştirdiği maden arama sondajı Kanada’da 
1 yılda, Avustralya’da 3 yılda gerçekleştirilmektedir. Toplumdaki yanlış algılamanın 
aksine, bir maden arama ruhsatının alınmış olması orada bir madenin var olduğu anlamına 
gelmemektedir. Örnek olarak, son 21 yıla ilişkin verilere göre ülkemizde altına yönelik 
350 arama ruhsatından sadece 1 tanesi ekonomik olarak işletilebilecek altın madenine 
dönüşmüştür. Dolayısıyla arama çalışmalarında maliyet ve risk son derece yüksektir. 
Bunun yanı sıra, özellikle kıymetli metaller konusundaki yatırımlar ancak 10-15 yıl gibi 



108

uzun sürelerde üretime geçebilmektedir. Yatırım kararı aşamasında, gelecekte piyasa 
koşullarının ne şekilde oluşacağının bilinmemesi madencilik yatırımlarına ilişkin bir 
diğer risk unsurunu teşkil etmektedir.  Bu durum nedeniyle madenciliğin öngörülebilir, 
yatırımcıya güven veren, istikrarlı bir ortamda sürdürülmesi bir zorunluluktur. Buna 
karşılık, sık mevzuat değişiklikleri, şeffaflıktan uzak uygulamalar ve yatırımcının 
çabalarının tümüyle heba edilmesine yol açan müdahale ve ruhsat iptalleri sektörün 
önündeki en önemli engeli teşvik etmektedir.

2.4. Türkiye’de Endüstriyel Hammaddeler Madenciliği

2.4.1. Tanım ve kapsam

Bu bölümde Türkiye madenciliği içinde ağırlıklı bir yere sahip olan endüstriyel 
hammaddeler alt sektörü ele alınmaktadır. Söz konusu endüstriyel hammaddeler alt 
sektörü, gerek oluşum biçimleri ve gerekse kullanım alanları itibartiyle birbirlerinden 
oldukça farklı çok sayıda ürünü içermekte olup, kapsamda yer alan birçok ürün özellikle 
Türk madenciliği ve maden ürünleri ihracatı içinde sahip olduğu önem bakımından özel 
incelemeyi hak etmektedir. Bununla birlikte, metal madenlerle ilgli bölümde açıklandığı 
şekilde, Onuncu Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile ilgili olarak benimsenen 
yaklaşım çerçevesinde, ürün düzeyinde inceleme yerine sektörün bütününe ilişkin 
değerlendirmelere ihtiyaç duyulması nedeniyle, endüstriyel hammaddelerle ilgili olarak 
da seçilmiş ürünlerden hareketle alt sektör hakkında değerlendirme yapılması tarzında bir 
yol izlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda başta bor mineralleri olmak üzere feldspat, perlit ve pomza, 
manyezit, bentonit, trona, çimento hammaddeleri, sepiyolit, seramik killeri ve kaolen, 
kuvars, kuvars kumu ve kuvarsit ile fosfat alt sektör kapsamındaki en önemli ürünler 
olarak tespit edilmiş ve bunlardan hareketle endüstriyel hammaddeler alt sektörüne 
ilişkin sorunların tespit edilmesine ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine çalışılmıştır. 
NACE Rev2 sektör sınıflamasına göre, incelemeye konu olan endüstriyel hammadeler 
alt sektörü geniş anlamıyla, enerji hammaddeleri ve metal madenler dışında kalan bütün 
madencilik ürünlerini içerecek şekilde  08- “Diğer Madencilik ve Taşocakçılığı” alt 
sektörünü kapsamaktadır.

İncelemede ağırlıklı olarak, ele alınan ürünlerin Türkiye ve Türk madenciliği 
içindeki durumu incelenmiş, çalışmanın kapsamının çok genişletecek olması ve 
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çalışmanın öncelikli amacı bakımından da çok önemli görülmemesi nedeniyle dünyadaki 
durum üzerinde çok fazla durulmamıştır.

2.4.2. Türkiye’de endüstriyel hammadde madenciliğinin durumu

Ülkemiz, endüstriyel hammaddelerin büyük çoğunluğunda kendi ihtiyaçlarını 
karşılayacak yeterli kaynaklara sahiptir. Bunlar arasında bor, feldispat, manyezit, barit, 
kaolin, bentonit, alçıtaşı, kireçtaşı, tuz, perlit, kuvars kaynakları özellikle öne çıkmaktadır. 
Ancak, bazı endüstriyel hammaddelerde iç talep ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bunlar 
arasında fosfat, kaolin ve kaolinli killer, manyezit, kükürt ve grafit ithalatta önemli yer 
tutmaktadır. İthal edilen endüstriyel hammaddeler genellikle istenmeyen maddelerden 
arındırılmış veya diğer bir tanımlamayla zenginleştirilmiş ürünlerdir.

Ülkemizde 40’ın üzerindeki endüstriyel hammadde üretimi yapılmaktadır. 
MİGEM-2012 verilerine göre ülkemizde 2010 yılında yaklaşık 6,3 milyon ton alçıtaşı, 
5,8 milyon ton bor, 6,3 milyon ton feldispat, 4,7 milyon ton kaolen ve diğer killer, 4,7 
milyon ton kuvars ve kuvars kumu, 2,3 milyon ton manyezit, 4,2 milyon ton pomza, 3,2 
milyon ton trona (doğal soda) ve sodyum sülfat üretimi yapılmıştır.

 2011 yılında, en fazla ihraç edilen maden ürün grupları arasında mermer/doğaltaşlar 
7,9 milyon ton ve 1,69 milyar dolar ile ilk sırada yer alırken, 130,8 milyon dolar değerinde 
3,9 milyar ton feldspat, 90 milyon dolar değerinde 276 milyon ton manyezit, 72 milyon 
dolar değerinde 821 milyon ton alçıtaşı ve alçı grubu ürünler, 37 milyon dolar değerinde 
324 milyon ton kuvars ile 829 milyon dolar değerinde bor ve bor türevleri ihraç edilmiştir. 
Bunların dışında diğer önemli ihraç ürünleri ise sırasıyla bentonit, tuzlar, perlit, barit, gibi 
maden ve mineraller olmuştur. 

Endüstriyel hammadde ürünleri ihracatının gerçekleştirildiği önemli ülkeler 
arasında, Çin, İtalya, Avusturya, İspanya, Almanya en başta gelmektedir.

Ülke endüstriyel hammadde madenciliği içinde önemli yere sahip olan ürünlerle 
ilgili olarak aşağıda özet bilgiler sunulmuş ve sorunlar irdelenmiştir. Esas itibariyle geniş 
anlamda endüstriyel hammaddeler kapsamında yer almakla birlikte, Türk madenciliği 
içinde çok özel bir konuma yükselen doğal taş madenciliği bir sonraki bölümde daha 
ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.
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Bor Mineralleri 

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 % 72’sine sahip olması sebebiyle bor 
cevherleridir. 

Türkiye’de rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri kolemanit ve tinkal’dir. 
Türkiye’de önemli tinkal yatakları Kırka-Eskişehir’de yer alırken, kolemanit yatakları 
Emet-Kütahya, Kestelek/Mustafakemalpaşa-Bursa ve Bigadiç-Balıkesir bölgelerinde 
bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, Bigadiç’te üleksit rezervleri de bulunmaktadır. 
Türkiye’deki bor rezervinin; %69’nu (1,402 milyon ton) kolemanit cevheri, %28,72’sini 
(584 milyon ton) tinkal cevheri ve %2,29’unu (46,5 milyon ton) ise üleksit cevheri 
oluşturmaktadır. Bor mineralleri üretim görevi, 2840 sayılı yasa çerçevesinde Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiş olup üretim, kuruluşun Emet (%44,21), Bigadiç 
(%27,69 + %2,3) ve Kırka (%25,8) Bor İşletmeleri tarafından yürütülmektedir. Dünya 
bor pazarı, sınırlı üretici olması nedeniyle oligopolistik bir yapıya sahiptir. Dünyada bor 
üretimi yapan en önemli ülkeler Türkiye, ABD, Arjantin, Rusya, Çin ve Şili’dir. Üretimin 
yaklaşık olarak %46’sı Türkiye’de, %23’ü ABD’de, geriye kalanı ise diğer ülkelerde 
(Tablo-31) gerçekleştirilmektedir. 2011 yılı sonu itibariyle dünya bor ürünleri tüketimi 
4,3 milyon tona ulaşmıştır.

Tablo 32: 2011 yılı Dünya Bor Pazarının Bölgesel Dağılımı

BÖLGELER PAZAR  PAYI (%)

Avrupa (Türkiye) 46

Kuzey Amerika  (ABD) 23

Güney Amerika  (Şili, Arjantin, Peru ve Bolivya)
Asya  (Rusya ve Çin) 31

Kaynak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Dünyada bor ürünleri tüketimi (yaklaşık oranlarla) cam elyafı ve cam yünü (%46), 
frit ve seramik sanayii (%15), tarım (%11), borosilikat camları (%10), deterjan (%6) ve 
ferrobor üretimi (%2) ile diğer (%10) alanlarda gerçekleşmektedir. Son yıllarda Çin’de 
meydana gelen tüketim patlamasına bağlı olarak, Asya kıtası son yıllarda bor ürünleri 
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tüketiminde yüzde 48 ile liderliği ele geçirmiş durumdadır. Uzun yıllar tüketimde lider 
konumunda olan Amerika ikinci sıraya, Avrupa ise üçüncü sıraya gerilemiştir (Tablo-32).

Tablo 33: Dünya Bölgesel Bor Tüketiminin Dağılımı

BÖLGELER TÜKETİM PAYI (%)

Avrupa 15,3

Amerika  34,3

Asya  48,1

Ortadoğu 1,2

Afrika 1,1

Kaynak: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Türkiye, dünya bor ürünleri talebinin halen yaklaşık olarak yüzde 46’sını 
karşılamakta olup, ülkenin bor ürünleri ihracat geliri 829 milyon dolar düzeyine 
yükselmiştir. Türkiye’nin bor pazarındaki payını artırma odaklı ve katma değeri daha 
yüksek olan rafine bor ürünleri üretim kapasitesini arttırmaya yönelik yatırımları devam 
etmektedir. Türkiye’nin özellikle rezerv bakımından sahip olduğu ayrıcalıklı konum 
dikkate alındığında, bor ürünleri ihracat gelirinin gelecek dönemde de artmaya devam 
edeceği öngörülmektedir.

Yurt içinde bor kimyasallarını kullanacak sanayi tesislerinin yaygınlaşması 
durumunda, bor madenciliğinin, daha yüksek katma değerli ürünlerle Türk madenciliği ve 
ekonomisine olan katkısının daha üst düzeylere ulaşabileceği kuşkusuzdur. Bu çerçvede 
söz konusu yatırımlara yönelik özel teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, üniversite-
araştırma kurumları-sanayi işbirliği ile Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi önemli 
yararlar sağlayacaktır.

Feldispat

Feldispat cam sanayinde alumina kaynağı ve eritici olarak, seramik sanayinde 
eritici ve bağlayıcı olmanın yanı sıra sır imalatında, kaynak elektrotları üretiminde, 
emaye sanayi ile boya ve plastik sanayinde ise dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. 
Ülkemiz seramik üretimi ve kalitesi ile son yıllarda Avrupa ve Dünya pazarlarında önemli 
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bir yere gelmiştir. Feldispat yataklarımızın kalitesi ve büyük rezervi ve üretim miktarları 
dolayısıyla hammadde garantisi seramik sektörünün gelişmesinde önemli rol oynamıştır.

Ülkemiz son yıllarda önemli Na-feldspat üreticisi ülkeler arasında yer almaktadır. 
Ülkemizin 239 milyon ton Na ve K-feldispat rezervi bulunmaktadır. Ülkemiz dünya toplam 
feldispat rezervleri içinde % 10’luk bir paya sahiptir. En büyük Na-feldspat yataklarımız 
Aydın-Çine ve Muğla-Milas’ta bulunmaktadır. MTA tarafından Manisa, Yozgat, Kırşehir 
bölgelerinde önemli potansiyeller tesbit edilmiştir. Ancak sınırlı rezerve sahip olduğumuz  
K-feldspat yataklarımız Kütahya-Simav, Manisa-Demirci ve Gördes’te bulunmaktadır. 
Pegmatit tipi bu yataklardan K-feldspat üretilmektedir. Ayrıca Bilecik-Söğüt ve Akköy 
bölgelerinde aplit-pegmatit tipi feldspat damarları masseye uygun K-feldspat kaynağı 
olarak bölgedeki seramik fabrikaları tarafından kullanılmaktadır. 

Bunların dışında Bursa-Orhaneli’nde özel sektör tarafından 25 milyon ton rezervli 
nefelinli siyenit yatağı işletilmektedir. Nefelinli siyenitler seramik reçetelerinde massede 
kullanılmaktadır. Yüksek kaliteli, sır ve fritte kullanılan K-feldspat ihtiyacımız ithalatla 
karşılanmaktadır.

Ülkemizde, günümüzde ekonomik olmayan ve zenginleştirilerek kullanılabilecek 
nitelikte büyük bir feldspat potansiyeli de bulunmaktadır. Artvin yöresi granitleri, Bitlis 
Masifindeki albit ve gnays, Kırşehir Masifinde nefelinli siyenit ve siyenitler, Istranca 
Masifindeki pegmatitler büyük rezervli feldspat kaynaklarıdır. 

Perlit ve Pomza

Genleşmiş perlit ve pomza düşük yoğunlukları, ses ve ısı yalıtkanlık özellikleriyle  
benzer kullanım alanlarına sahiptir. Dünyada değişik ülkelerde 7,7 milyar ton perlit 
rezervi vardır. Dünyada üretilen 1,8 milyon ton perlitin % 60’ı sıva ve beton agregası 
olarak, % 23’ü  filtre malzemesi, % 8’i yalıtım malzemesi imalinde, % 4’ü ise tarımda 
kullanılmaktadır. 

Ülkemizde değişik genleşme oranlarına sahip 5,7 milyar tonluk büyük bir perlit 
potansiyeli bulunmaktadır. Orta-iyi kalite perlit yataklarımız Ankara- Kızılcahamam, 
Çubuk, Çankırı-Orta, Balıkesir-Savaştepe ve Sındırgı, Bitlis-Tatvan, Erzincan-Mollaköy, 
Erzurum- Pasinler, İzmir-Bergama, Cumaovası, Dikili ve Foça, Kars-Sarıkamış, Nevşehir-
Acıgöl ve Derinkuyu, Van-Erciş ve Malatya-Pötürge’de bulunmaktadır. Son yıllarda 
tüvenan perlit üretimimiz 480 bin ton/yıl civarında seyretmektedir. İç talep darlığı nedeni 
ile üretilen perlit büyük oranda ihraç edilmektedir. Ülkemiz pomza rezervleri açısından 
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da önemli  potansiyele sahiptir. İyi kaliteli  yaklaşık 1,4 milyar m3 pomza rezervimiz 
bulunmaktadır. Orta-düşük kaliteli pomzalarımız da dahil edildiğinde potansiyelimiz 
daha da artmaktadır. Dünya pomza rezervleri konusunda sağlıklı veriler yoktur. İtalya, 
Yunanistan, Türkiye, İspanya, Almanya ve Fransa dünyanın önemli pomza üreticisi 
ve aynı zamanda ihracatçısı konumundaki ülkelerdir. Pomzanın  % 90’lık kısmı inşaat 
pomzası ve % 9,6’sı ise tekstil pomzası olarak kullanılmaktadır. 

Pomza yataklarımız Nevşehir-Avanos, Ürgüp ve Derinkuyu, Kayseri-Develi, 
Gömeç ve Talas, Bitlis-Tatvan, Van-Erciş ve Mollakasım, Ağrı-Patnos ve Doğubeyazıt, 
Kars-Digor Sarıkamış, Iğdır ve Isparta-Gölcük’te bulunmaktadır. Nevşehir ve Kayseri’de 
bulunan pomza yataklarında özel sektör tarafından ağırlıklı olarak tekstil pomzası üretim 
ve ihracatı yapılmaktadır. 

Deprem kuşağı üzerinde yer alan ve karasal iklim koşullarının hakim olduğu 
ülkemizde perlit ve pomzaların önemi yeterli ölçüde anlaşılamamış olup, bu ürünler 
inşaat sektöründe yeterli oranda kullanılmamaktadır. Perlit ve pomzanın kullanıldığı hafif 
yapı elemanları ve beton agregaları daha çok modern inşaat teknolojilerinin kullanıldığı 
birinci sınıf inşaatlarda tercih edilmektedir. Bu malzemelerin kullanıldığı inşaatlarda %17 
demir tasarrufunun yanı sıra önemli düzeyde ses ve ısı izolasyonu sağlanmaktadır. İnşaat 
sektöründe bu malzemelerin kullanımı teşvik edilmeli ve/veya zorunlu kılınmalıdır.

Manyezit

Manyezitin en büyük kullanım alanı refrakter sanayiidir. Üretilen manyezitin % 
90’dan fazlası kostik kalsine manyezit ve sinter manyezit olarak refrakter tuğla imalatında 
kullanılmaktadır. Üretilen refrakter tuğlanın % 70’i demir-çelik fırın ve potalarında, % 
9’u ise çimento fırınlarında kullanılmaktadır. Diğer yandan manyezit tarım, hayvancılık, 
ilaç, kimya, lastik- plastik ve uranyum oksit üretiminde de kullanılmaktadır.

Türkiye’nin bilinen manyezit rezervi %41-48 MgO içeriği bazında 111 milyon ton 
civarındadır. Bu rezervlerin çok büyük bir bölümü Eskişehir, Kütahya ve Konya illerinde 
olup bunlar genellikle serpantinleşmiş ultrabazik kayaçlara bağlı jel tipi manyezit 
oluşumlarıdır. Bunun dışında Çankırı-Eskipazar, Ilgaz ve Şabanözü, Erzincan-Çayırlı, 
Refahiye, Erzurum- Aşkale civarlarında da manyezit potansiyellerimiz bulunmaktadır. 
Eskişehir ve Kütahya dışındaki yataklarımız  genellikle silisli ve karbonatlı olup düşük 
kalitelidir. 
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Ham manyezit üretiminin bir kısmı sinter ve kalsine manyezit imali amacıyla 
yurtiçinde tüketilmekte, bir kısmı ise ham olarak ihraç edilmektedir. 2011 yılında manyezit 
ihracatı 276 bin ton karşılığı 90 milyon dolar, ithalatımız ise 58,5 bin ton karşılığı 46 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Bentonit

Türkiye, bentonit yataklarının oluşumu açısından uygun jeolojik ortama sahiptir. 
Tokat-Reşadiye, Ankara-Kalecik, Çankırı-Kurşunlu, Eldivan, Ilgaz ve Çerkeş, Çorum-
Sungurlu, Balıkesir-Kepsut, Edirne-Enez, Ordu-Fatsa ve Ünye, Giresun- Tirebolu, 
Trabzon ve Konya başta olmak üzere birçok bölgede değişik özellikte bentonit yatakları 
belirlenmiştir. Bu yataklardaki toplam rezerv 241 milyon ton civarındadır.

Bentonitin kimyasal bileşiminden çok fiziksel yapısı önemlidir. Katyon değiştirme 
kapasitesi, viskozite, plastiklik indeksi, şişme kapasitesi, taneleri bağlama özelliği ve 
ağartma yeteneği ürünün kullanım alanlarını belirlemektedir. Bu nedenle bentonit; sondaj 
çamuru katkı maddesi, döküm kumu bağlayıcısı ve pelet yapımı, gıda sanayinde ağartma 
işlemleri, ilaç, kağıt ve plastik sanayinde katkı maddesi olarak, petrol rafinasyonunda, 
hayvan yemi katkısı ve kedi altlığı gibi çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Tokat- 
Reşadiye civarlarındaki yataklar sondaj, pelet ve döküm amaçlı kullanıma uygun özellikte 
olup, uzun yıllardan beri işletilmektedir. Rezervlerin büyük bir kısmı aktive edilmeden, 
sondaj çamuru katkı maddesi olarak kullanılabilecek özelliktedir. 

Ankara-Kalecik ve Çankırı bölgesi biraz daha düşük kalitede sodyum ve karışık 
tip bentonit rezervlerine sahiptir. Kalecik ve Kurşunlu bentonitleri aktivasyonla iyi 
kalite sondaj çamuru katkı maddesi haline getirilebilmektedir. Ancak bu bölgede üretilen 
bentonitler daha çok döküm sanayinde kullanılmaktadır. 

Ordu-Ünye ve Fatsa, Giresun-Tirebolu, Balıkesir, Kütahya, Edirne, Konya 
çevresi yatakları kalsiyum bentonit tipi olup; yağların ağartılması, şarap ve biraların 
berraklaştırılması, deterjan sanayi, kağıt sanayi gibi alanlarda kullanıma uygundur. Ancak, 
oluşum koşullarının sonucu olarak yataklarda farklı özellikte bentonitler mevcuttur ve 
rezervlerin bir kısmı doğrudan yukarda belirtilen amaçlar için kullanıma uygun değildir. 
Bu yataklardaki hammadde için de aktivasyon işlemi gerekmektedir. Ordu ve Giresun 
bölgelerindeki beyaz renkli bentonitler deterjan sanayinde kullanıma uygun olması 
nedeni ile ayrı bir öneme sahiptir ve bu bölgelerdeki yataklardan önemli miktarda ihracat 
yapılmaktadır.
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1990’lı yıllardan bu yana sürekli artan bentonit ihracatımız, 2011 yılında 35 milyon 
dolar düzeyine ulaşmıştır. Bentonit ihracatında; Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa ve 
Polonya ilk sıralarda yer alan pazarlarımızdır. 

Ülkemiz bentonit potansiyelinin büyüklüğü dikkate alındığında ihracatımızın 
daha da artması olasıdır. Özellikle şişen tipteki Na-Bentonit yataklarımızda rezerv 
azalmaktadır.  Mevcut potansiyelimizin iyi değerlendirilmesi, aktivasyon tesislerinin 
ivedilikle kurulması gerekmektedir.

Trona

Doğal bir soda minerali olan trona, soda külü üretiminde kullanılan en ekonomik doğal 
mineraldir. Türkiye’nin trona yatakları Ankara-Beypazarı ve Kazan’da bulunmaktadır. 
MTA tarafından 1979 yılında bulunan ve 1981 yılına kadar detay etütleri yapılan 
Beypazarı yatağında %56 ve üzeri trona içeren 233 milyon ton rezerv bulunmaktadır. 
Ülkemizde ikinci trona yatağı ise 2000 yılında bir yabancı şirket tarafından Ankara-
Kazan’da bulunmuştur. Bu yatağın rezervi 601 milyon tondur.

Ankara-Beypazarı doğal soda yatağı dünyanın sayılı yataklarındandır. Rezervin 
büyüklüğünün  yanı sıra, sodada istenmeyen Cl, SO4 gibi impurite oranlarının düşüklüğü 
de bu yatağın önemini artıran unsurlardan bir diğerini teşkil etmektedir.  Ülkemiz toplam 
trona rezervi 836 milyon tondur. Ülkemiz, dünya trona rezervlerinin %8’ine sahiptir. 
Dünya toplam trona rezervi içindeki payı çok yüksek olmamakla birlikte, Türkiye’nin 
Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu pazarlarına yakınlığı ülkenin mevcut trona potansiyelinin 
değerlendirilmesi açısından önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

Trona, soda külüne en ekonomik olarak dönüştürülebilen kaynaktır. Dünya 
soda üretiminin %52’si cam, %22’si kimya ve % 11’i deterjan sanayii tarafından 
tüketilmektedir. Ülkemizde soda üretimi geleneksel olarak kimyasal yollarla sentetik 
olarak gerçekleştirilmektedir. Mersin Soda A.Ş tarafından solvey metodu ile sentetik soda 
üretilmektedir. Beypazarı trona yatağı, bir özel sektör-kamu ortaklığı olan Eti Soda A.Ş. 
tarafından solüsyon madenciliği yöntemi ile işletilmekte olup yıllık üretim kapasitesi 1 
milyon ton soda külüdür. Dünya soda külü pazarı, miktar olarak 34 milyon ton/yıl, parasal 
olarak 5-6 milyar dolar/yıl düzeyinde olup, Pazarın yıllık bazda, ortalama %3,3 oranında 
büyüdüğü hesaplanmaktadır. Beypazarı trona yatağının işletmeye alınması sonrasında 
Türkiye, dünya soda külü piyasasının önemli ihracatçıları arasına katılmıştır. Kazan 
yatağının da işletmeye alınması durumunda, Türkiye’nin dünya soda külü piyasasının 
önemli oyuncularından birisi olacağı öngörülmektedir.
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Çimento Hammaddeleri

Ülkemizde ilk çimento fabrikası 1911 yılında 20 bin ton/yıl kapasiteyle İstanbul-
Darıca’da kurulmuştur. Günümüzde ülkemizde büyük bir çimento üretimi ve ihracat 
potansiyeli bulunmaktadır.

Çimento üretiminde kireçtaşı, kil, marn, alçıtaşı ve katkılı çimentoda tras 
kullanılmaktadır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde bol miktarda çimento hammaddesi 
potansiyeli bulunmakta olup bu potansiyelin ekonomiye kazandırılabilmesi için 
pazarlama, karlılık, ucuz enerji vb. koşulların uygun olduğu alanlarda yatırım yapılması 
gerekmektedir. Çimento sektörü açısından, ülkemizde herhangi bir hammadde sorunu 
mevcut değildir.

Sepiyolit ve Lületaşı

 Doğada sepiyolit oluşumları kabaca iki şekilde bulunmaktadır. Birinci tip, 
Eskişehir ve Konya civarında bulunan, yumru şeklinde, ticari adıyla  lületaşı olarak 
isimlendirilen oluşumları içeren yataklarla temsil edilmektedir. Diğeri ise MTA tarafından 
1989 yılında Eskişehir-Sivrihisar ve Ankara-Polatlı civarında yapılan çalışmalar sırasında 
keşfedilen sanayi tipi veya tabakalı sepiyolit yataklanmalarıdır. 2009 yılında 490 bin dolar 
değerinde sepiyolit ihracatı gerçekleşmiş, ancak takip eden yıllarda çeşitli nedenlerle 
ihracat durmuştur. Buna karşılık, Avrupada sepiyolit üretimini elinde tutan İspanya’daki 
yataklarda rezerv azalması nedeniyle, önümüzdeki yıllarda talebin ülkemize yöneleceği 
öngörülmektedir.

Lületaşı pipo, süs ve sanatsal eşya yapımında, sanayi tipi sepiyolit ise hayvan altlığı, 
baca gazı absorbsiyonu, petrokimya endüstrisi, tarım ilaçları, deterjan sanayii ve dolgu 
malzemesi olarak kullanılmaktadır. 

Dünyada lületaşı yatakları Somali, Tanzanya, Kenya ve ülkemizde bulunmaktadır. 
Dünya sanayi tipi sepiyolit üretiminin hemen tamamı İspanya tarafından karşılanmaktadır. 
Bu ülke dışında Çin’de de ekonomik bazı yatakların olduğu bilinmektedir. İspanya’dan 
sonra en büyük rezerv ülkemizde bulunmaktadır. Türkiye’de Eskişehir-Sivrihisar, Ankara-
Polatlı yöresinde MTA tarafından bulunan toplam 13,5 milyon ton %50 ve üzeri sepiyolit 
içerikli görünür+muhtemel rezerv bulunmaktadır. Ülkemiz lületaşı rezervi ise Eskişehir 
yöresinde 1,4 milyon sandık ve Konya bölgesinde daha düşük kaliteli 120.000 sandık 
olmak üzere yaklaşık toplam 1,5 milyon sandıktır. Yöre halkı tarafından ilkel yöntemlerle 
ve süs taşı ve sanatsal çalışmalarda değerlendirilmek amacıyla uzun yıllardır işletilen 
Eskişehir yöresindeki lületaşı yataklarında kalan rezerv bilinmemektedir. 
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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 sanayinin 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 etütlerine 1978 yılında başlanan ve 1981-1984 yılları arasında 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 kullanılamamaktadır. Ocaklarda 
sadece seramik için uygun kaolenize seviyeler işletilmekte, alunitli ve zenginleştirilerek 
kullanılabilir seviyeler pasa olarak atılmaktadır. 
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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 sanayinde kısmen kullanılmaktadır. Ancak son 
yıllarda kağıt sektöründe kaolen yerine ikame maddeler kullanılmaya başlanmıştır.

Kuvars, Kuvars Kumu, Kuvarsit  

Kuvars, kimyasal yapısı SiO2 olan bir mineraldir. Endüstriyel kullanımlarda yüksek 
saflıkta olması istenmektedir. Kuvars kristali daha çok optik, elektronik sanayinde 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 12.000 tonluk görünür kuvars rezervi vardır. Bunlar, seramik ve cam sanayine 
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.    

Kuvarsit yatakları; Adana-Feke, Tufanbeyli ve Kozan, Antalya-Gazipaşa, 
Kastamonu-Daday, Zonguldak-Kurucaşile, Eflani, Şapça, Denizli-Merkez'de 
bulunmaktadır. Ülkemizde toplam 2,46 milyar ton görünür+muhtemel % 90 ve üzeri 
SiO2 içerikli kuvarsit potansiyeli bulunmaktadır. Kuvarsit üretimimiz büyük oranda cam, 
ytong ve demir-çelik sanayinde tüketilmektedir.
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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, metalurji, kağıt, kibrit ve kimya sanayinde 
kullanılmaktadır. Gübre sanayinin 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.

Ülkemizde fosfat aramaları 1909 yılında başlamıştır. MTA tarafından yapılan fosfat 
arama çalışmaları uzun yıllar devam etmiştir. Bu çalışmalarda Güneydoğu Anadolu 
Bölgesinde bulunan fosfat yataklarımız ortaya çıkarılmıştır. Özellikle Mardin-Mazıdağ, 
Bingöl-Bitlis ve Aşağı Fırat Bölgelerinde 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. 

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.
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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 artmaktadır. 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.

2.4.3. Türkiye Endüstriyel Hammaddeler Madenciliğinde Sorunlar ve 
Beklentiler

1. Teknolojik sorunlar ve enerji maliyetleri

Türkiye, endüstriyel hammadde çeşitliliği ve potansiyeli bakımından kendine yeterli 
konumda olmanın ötesinde, birçok üründe kayda değer düzeyde ihracat potansiyeline 
sahiptir. Arama ve üretim konularında uzman personel mevcuttur. Ancak, teknolojik 
yetersizlik ve enerji maliyetlerinin yüksekliği diğer ülkelerle rekabet konusunda sorunlara 
yol açmaktadır. Teknoloji geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmalarının yoğunlaşması ve 
ülkenin enerji sorununun hafifletilmesinin, endüstriyel hammadde madenciliğinin Türk 
madenciliği ve ekonomisine olan katkısını önemli düzeyde artıracağı öngörülmektedir.

2. Üreticiler arası rekabet ve üretici birlikleri ihtiyacı

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.

3. Kalite sorunları

Genel Endüstri Mineralleri (florit, grafit, kalsit, bentonit, huntit, sepiyolit, zeolit, 
barit, diyatomit, mika, aşındırıcılar) açısından Türkiye florit ve grafit dışında yeterli 
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rezervlere sahip olmasına karşılık, mevcut rezervlerin büyük bölümü kalite açısından 
sorunludur. Bunun yanı sıra, cam sanayiinin temel girdisi olan kuvars, kuvarsit ve kuvars 
kumu ile refrakter sanayii hammaddelerinde (diyatomit, manyezit, refrakter killer) 
ve ateşe dayanıklı killerde benzeri kalite sorunları mevcuttur. Bu nedenle söz konusu 
ürünlerin bir çoğunda iç talep ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Bu çerçevede, kalite 
sorunlarının çözümüne yönelik tekonoloji geliştirme çalışmalarına önem ve öncelik 
verilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra yeni yatakların bulunmasına yönelik arama 
çalışmaları sürdürülmelidir.

4. Seramik hammadderi ve zenginleştirme ihtiyacı

Türkiye seramik hammadeleri (feldispat, kaolen, seramik killeri, talk, wollastonit) 
üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olmasına rağmen istenilen kalitede 
zenginleştirme yapılamaması nedeniyle bu ürünler genellikle tüvenen olarak ihraç 
edilmektedir. Buna karşılık yüksek kaliteli hamadde ihtiyacı ithalatla karşılanmaktadır.

Ülkemizde seramik sanayi önemli düzeyde gelişmiş ve dünyada iyi bir yer edinmiştir. 
Buna karşılık, iyi kalite hammadde ihtiyacı bakımından sektörün ithalata bağımlılığı 
devam etmektedir. Söz konusu bağımlılığın ortadan kaldırılabilmesi için zenginleştirme 
alanında teknoloji geliştirme çalışmalarına ve yeni yatırımlara önem ve öncelik verilmesi 
gerekmektedir.

5. Tarımsal amaçlı kullanım

Madencilik ürünlerinin kullanımı yalnızca sanayi, enerji ve inşaat sektörleri ile 
sınırlı değildir. Birçok madencilik ürünü tarım sektörü açsından da son derece önemlidir. 
Son yıllarda yapılan çalışmalar tarım sektörünün madencilik ürünlerine talep yaratılması 
bakımından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Ekilebilir 
arazilerin giderek azalması, buna karşılık nüfusun hızlı bir şekilde artmaya devam 
etmesi, kıt tarım alanlarından daha fazla verim sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesini 
bir zorunluluk haline getirmiş durumdadır. Bu çerçevede madencilik sektörünün tarım 
sektörüne yapabileceği katkıların belirlenmesi amacıyla kapsamlı Ar-Ge çalışmalarının 
yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
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2.5. Türkiye’de Doğal Taş Madenciliği

2.5.1. Tanım ve Kapsam

Madenciliğin bir alt sektörü konumunda olan doğal taş sektörü geleneksel olarak 
“mermer sektörü” olarak da bilinmektedir. Ancak, mermer teriminin jeolojik ve ticari 
anlamları arasında zaman içinde ortaya çıkan ayrışma nedeniyle, günümüzde sektörel 
tanımlama açısından “doğal taş” terimi, “mermer” terimine tercih edilmektedir. Jeolojik 
açıdan mermer terimi, kimyasal olarak kalker (kalsiyum karbonat) ağırlıklı çökel 
kayaçların uzun jeolojik dönemler içinde basınç ve ısı  nedeniyle değişim geçirmesi 
sonucu oluşan, kristalli içyapıya sahip metamorfik kayaçları ifade etmektedir. Tarihsel 
açıdan doğal taş sektörü, esas itibariyle üretim ve işleme kolaylığı nedeniyle söz konusu 
metamorfik kayaçların üretimi ve işlenmesini temel alan bir yapı içinde ortaya çıkmış ve 
gelişmiştir. Ancak son dönemde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler mermerlerin yanı sıra 
bir çok başka doğal taşın da benzer amaçlarla üretilmesi ve işlenmesine olanak sağlamış, 
böylelikle doğal taş sektörünün tanımı ve kapsamı önemli ölçüde genişlemiştir.

Günümüzde “Doğal Taş Sektörü”, jeolojik süreçler sonucunda doğal olarak 
oluşan kayaçlardan değişik yöntemlerle bloklar halinde ayrılabilen, kimyasal ve 
fiziksel yapısında herhangi bir değişiklik olmaksızın üzerinde kesme, yontma ve yüzey 
biçimlendirme işlemleri uygulanabilen her türlü doğal taşın, dekoratif amaçlı yapı elemanı 
elde etmek amacıyla üretilmesi ve işlenmesine ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. Bu 
tanımlama çerçevesinde günümüzde doğal taş sektörü mineralojik açıdan mermer olarak 
nitelendirilen kayaçların yanı sıra, renk ve dokusu itibariyle dekoratif kullanıma uygun 
nitelikte ve bloklar halinde üretilebilen kireçtaşı, kumtaşı vb çökel kayaçları, travertenleri, 
başta granit olmak üzere her türlü mağmatik ve metamorfik kayacı içermektedir. Bunlara 
ilave olarak, blok verebilme özelliği aranmaksızın ve kökenine bakılmaksızın, rengi ve 
görünümü itibariyle dekoratif olarak kullanıma uygun her türlü kayrak taşı, çakıl, moloz 
veya benzeri taş parçalarının doğadan kazanılması, toplanması ve kulanımına yönelik 
faaliyetler de günümüzde doğal taş sektörünün kapsamı içinde değerlendirilmektedir.

Konuya Türkiye özelinde bakıldığında doğal taş sektörü içinde ağırlık, hiç 
metamorfizma geçirmemiş veya düşük düzeyde metamorfizmaya uğramış sedimanter 
kireçtaşları ile travertenlere aittir. Söz konusu kayaçlar ülkenin hemen her yöresinde geniş 
bir yayılım göstermekte, doğal taş madenciliği açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. 
Sedimanter kireçtaşları ile travertenler, metamorfik kireçtaşları veya mineralojik ismi ile 
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mermerler tarafından izlenmektedir. Mermer işletmeleri ağırlıklı olarak Marmara ve Ege 
bölgelerinde yer almaktadır. Başta granit, andezit, diyabaz olmak üzere bazı bölgelerde 
magma kökenli kayaçlara yönelik madencilik faaliyeti mevcut olmakla birlikte, Türkiye 
jeolojik yapısı itibariyle sert taşlar olarak da isimlendirilen magmatik ve meta magmatik 
kayaçlar açısından diğerlerine kıyasla daha kısıtlı kaynaklara sahiptir.

Doğal taş sektörü esas itibariyle iki aşamalı bir yapıya sahiptir. Birinci aşama 
ocaklardan blok üretimini, ikinci aşama ise blokların fabrika ortamında kesilmesi, 
yontulması, boyutlandırılması ve çeşitli yüzey işlemlerine tabi tutulması çalışmalarını 
kapsamaktadır. Söz konusu iki aşama sonucunda, ana kayadan kopartılan doğal taş, 
dekoratif yapı elemanı olarak nihai kullanıma hazır hale getirilmektedir. Teknik anlamda 
ocaklardan blok olarak üretilen taşın kesme, yontma, yüzey biçimlendirme vb işlemler 
sonucunda nihai kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetleri bir bütünlük arz etmekle 
birlikte, iktisadi faaliyetlerin sınıflandırılmasına yönelik sektör sınıflamalarında sektör 
kapsamı daha dar tutulmaktadır. Benzeri diğer sınıflandırma yöntemlerinde olduğu gibi, 
yukarıda ayrıntılı olarak verilen NACE sınıflaması da doğal taş madenciliğini ağırlıklı 
olarak ocaklardan blok üretimi ile sınırlandırmakta, ham plaka üretimi dışında fabrika 
ortamında gerçekleştirilen kesme, yontma, boyutlandırma ve yüzey biçimlendirmeye 
yönelik faaliyetleri ise imalat sektörü kapsamında mütalaa etmektedir.

Sektör sınıflamasına ilişkin bu durum, ilgili kamu kurumları tarafından sektörel 
faaliyetlere ilişkin olarak derlenen istatistiklerle, ilgili meslek kuruluşları tarafından 
üretilen istatistikler arasında önemli farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Söz konusu farklılıklar özellikle katma değer ve dış ticaret istatistikleri alanında dikkat 
çekici boyutlara ulaşmaktadır. İlgili meslek kuruluşları, sektör kapsamının dar tutulması 
nedeniyle resmi istatistiklerin, sektörün büyüklüğü ve önemi konusunda sağlıklı bir 
resim ortaya koymaktan uzak olduğu yönündeki görüş ve eleştirilerini her ortamda 
sıklıkla gündeme taşımaktadırlar. Belirtilen eleştirinin önemli bir haklılığa sahip olduğu 
kuşkusuzdur. Bu durum da dikkate alınmak suretiyle ve daha sağlıklı bir resim ortaya 
koyabilmek amacıyla bu incelemede olabildiğince meslek kuruluşları tarafından üretilen 
istatistiklerden yararlanılmıştır. 
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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 34: Türkiye 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

1990-1994 yılları arasında; Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) adına, İTÜ 
uzmanlarınca ocak bazında yapılan gözlemler sonucunda Türkiye Doğal Taş kaynağı 6,7 
milyar m3 olarak hesaplanmıştır. 

2001 yılında ise; MTA Genel Müdürlüğü tarafından belirli doğal taş grupları ele 
alınarak “Doğal Taş Kataloğu”, İMMİB tarafından ise 2008 yılında, ihracata yönelik olarak 
üretilen yaklaşık 500 farklı taşı içeren “Türkiye Doğal Taşları Kataloğu” hazırlanmıştır.

Sektörde yaklaşık 2500 adet ruhsatlı doğaltaş ocağı olup bunların 1500 adedi aktif 
olarak çalışmaktadır. KOBİ niteliğinde olmak üzere 200 kadar büyük tesis ile yaklaşık 
9000 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) oluştuğu bilinmektedir. (Kaynak: TÜMMER, Vergi 
Konseyi)

Ülkemizdeki potansiyeli ve her geçen yıl artan ihracatı göz önüne alan MTA Genel 
Müdürlüğü tarafından, 2005 yılında “Türkiye Geneli Mermer ve Doğal Taş Potansiyel 
Alanların Belirlenmesi” projesi başlatılmış olup, projenin 2012 yılında tamamlanması 
öngörülmektedir. Bu proje ile, ülkemizde çalışan/terk edilen tüm ocaklar taranmış, 
mevcut mermer türleri belirlenmiş ve varsa analiz sonuçları elde edilmiş olacaktır. Proje 
kapsamında; doğal taş niteliğindeki tüm kayaç grupları haritalar üzerine işlenmektedir.  
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Türkiye’de doğal taş tanımına uygun çeşitli renk ve desenlerde sedimanter kireç 
taşı, 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.

Ülkenin 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, Karadeniz Bölgelerinde 
gözlenmektedir.

Ülkemizde yıllık doğal taş üretimi 11,5 milyon ton civarında olup işleme tesislerinin 
toplam plaka üretim kapasitesi 6,5 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.

Mevcut doğal taş ocakları ile ülke doğal taş potansiyelinin henüz çok küçük 
bir bölümü değerlendirilebilmektedir. Ülkede henüz işletmeye alınamamış, ruhsata 
bağlanmamış, devreye alındığında yüzyıllar boyu ürün verebilecek kapasitede birçok 
mermer ve doğal taş oluşumu mevcuttur.

2.5.3. Dünya Doğal Taş Pazarları ve Türkiye Doğal Taş İhracatı

Dünya doğaltaş ticaret hacmi 2011 yılında, bir önceki yıla göre %19 düzeyinde 
artışla 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl içinde Türkiye, 1,68 milyar dolar 
tutarında (miktar olarak 7,2 milyon ton) ihracat gerçekleştirerek, söz konusu büyüklükten 
%11 pay almış ve ülkeler sıralamasında üçüncü olmuştur.
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Ağustos 2012 sonu itibariyle Türkiye’nin doğal taş ihracatı 1,21 milyar dolar 
civarında gerçekleşmiştir.  2012 yılsonu itibariyle Türkiye’nin toplam doğal taş ihracatının 
1,84 milyar USD düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Yukarıda ifade edildiği 
gibi, Türkiye ihracatına ilişkin veriler, ham ve işlenmiş ürün ihracatının tamamını 
kapsamakta olup, veriler İstanbul Metal ve Maden İhracatçıları Birliği’nden (İMMİB) 
alınmıştır.

Dünyada doğal taş ticaretinde Çin, zengin granit kaynaklarıyla ilk sırada gelmektedir. 
Bu alanda ikinci sırada yer alan İtalya, sırasıyla Türkiye, Hindistan, İspanya, Mısır, İran 
ve Brezilya tarafından izlenmektedir.

1985 yılında yürürlüğe giren 3213 Sayılı Maden Kanunu, o güne kadar Taş 
Ocakçılığı Nizamnamesi kapsamında sürdürülen mermer ocak işletmeciliğini madencilik 
mevzuatı kapsamına almak suretiyle sektörün gelişmesi üzerinde önemli düzeyde 
olumlu etki yaratmıştır. Doğal taş işletmeciliğinin maden mevzuatı kapsamına alınması, 
ruhsat güvencesini artırmış, buna bağlı olarak da sektöre yapılan yatırımlar hem sayı 
hem de hacim olarak hızla büyümüştür. Yatırımlardaki büyüme ise, doğal taş sektörünün 
kısa sayılabilecek bir süre içinde önemli ihracatçı sektörler arasına girmesi sonucunu 
doğurmuştur. 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren Türkiye’nin doğal taş ihracatı her 
yıl artan bir hızla büyümeye devam etmiş ve ilk olarak 2006 yılında 1 milyar dolar sınırını 
geçmiştir. 2007 ve 2008 yıllarında doğal taş ihracatı artış eğilimini devam ettirmiştir. 
Ancak, 2008 yılında ABD konut sektöründe ortaya çıkan ve kısa sürede küresel bir 
ekonomik krize dönüşen sorunlar nedeniyle Türkiye’nin doğal taş ihracatı 2009 yılında bir 
önceki yıla kıyasla % 12 oranında gerilemiş ve 1,23 milyar dolar düzeyine gerçekleşmiştir. 
Ancak 2009 yılında yaşan gerileme kalıcı olmamış sektör ihracatı 2010 yılından itibaren 
yeniden büyüme sürecine girmiştir. 2010 yılında sektör ihracatı %21 artışla 1,6 milyar 
dolar düzeyine yaklaşarak o güne kadarki en yüksek değerine ulaşmıştır.

2011 yılında ise doğal taş ihracatı bir önceki yıla göre %6,6 artarak yaklaşık 1,7 
milyar USD düzeyine yükselmiştir. İhracatımızda en önemli pay %49 ile işlenmiş mermer 
ve travertene aittir. Doğal taş ihracatımızın 814 milyon doları işlenmiş mermere, 688 
milyon doları blok mermere, 161 milyon doları granit ve diğer sert taşlara, 12 milyon 
dolar ise yapıya elverişli diğer taşlara aittir. Ortalama 200 farklı ülkeye ihracat yapılmakta 
olup, Çin, ABD, Irak, Suudi Arabistan ve İngiltere ihracatımız içinde ilk sıralarda yer 
almaktadır (Tablo-32).
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Ham plaka ve blok mermer, ihracatın artış gösterdiği ürün grupları olup, bu durum 
büyük ölçüde, ithalatçı ülkelerin korumacı uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Birçok 
ülkenin, yerli üreticileri korumak amacıyla mamul ürün ithalatına yüksek vergi ve fon 
uygulamaya başlamaları, bu ülkelerde ithalatın mamul ürünlerden blok ve ham plakaya 
yönelmesi sonucunu doğurmuştur. Bu grup ürünlerin 2011 yılı ihracatı, %7’lik artışla 688 
milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Çin, toplam ham blok mermer ihracatında %82’lik 
değerle ilk sırada yer almıştır. Bu ülkeyi Hindistan (%4), Suriye (%3), Tayvan (%2) ve 
İtalya (%1) izlemiştir.

Tablo 35: Türkiye Doğal Taş İhracatının Ülke Dağılımı (Milyon $)

ÜLKELER 2009 2010 2011 (%)

Çin 352,6 595,0 635,4 38,2

A.B.D. 207,7 218,8 236,3 14,2

Irak 33,0 71,2 81,7 4,9

Suudi Arabistan 43,2 45,8 62,5 3,8

İngiltere 51,1 47,9 45,7 2,7

Kanada 33,1 44,8 43,2 2,6

Fransa 26,2 32,4 42,3 2,5

Hindistan 34,7 44,2 37,5 2,3

İsrail 26,3 31,0 35,2 2,1

B.A.E 26,0 22,2 29,3 1,8

Rusya Federasyonu 11,8 17,9 28,2 1,7

Almanya 21,4 21,8 27,0 1,6

Suriye 19,4 23,9 25,1 1,5

Azerbaycan 20,5 17,7 24,7 1,5

Avustralya 15,9 16,8 22,2 1,3

İtalya 19,4 18,9 18,4 1,1

Tayvan 13,1 12,1 17,7 1,1

İspanya 18,4 17,4 16,7 1,0

Türkmenistan 17,1 20,7 15,3 0,9

Singapur 7,2 6,8 10,5 0,6

İlk 20 Ülke Toplam 998,2 1.327,4 1.455,0 87,5

Toplam 1.232,4 1.560,2 1.675,3 100

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı Doğal Taş Sektör Raporu-2012



128

Türkiye doğal taş sektörünün gelişmesinde, kaynak zenginliği kadar ileri teknoloji 
kullanımı da önemli etkiye sahiptir. Gerek mermer ocakları ve gerekse fabrikalarda 
dünyadaki en gelişmiş teknolojiler kullanılmakta, bu durum hem verimlilik, hem de 
ürün kalitesi açısından sektörün gelişmesine çok önemli katkı sağlamaktadır. Sektördeki 
gelişme doğal taş işlemeye yönelik yerli makine sanayinin gelişmesi için de çok uygun 
bir zemin oluşturmuştur. Yerli makine sanayimiz sektördeki gelişmeye büyük bir uyum 
göstererek, ürün çeşit ve kalitesini artırmış, yerli makine ihtiyacını karşılamanın ötesine 
geçerek ihracata yönelmiştir.

2.5.4. Türkiye Doğal Taş İthalatı

 Özellikle Çin’den yapılan granit ithalatının artmasına bağlı olarak son yıllarda 
doğal taş ithalatında çok hızlı şekilde olmasa da bir artış eğiliminin olduğu izlenmektedir. 
Doğal taş ithalatımızda, en önemli pay yaklaşık %85 ile işlenmiş granite aittir. İthalat 
yapılan ülkeler arasında Çin, Hindistan, İspanya ve İtalya ilk sıralarda yer almaktadır.

Tablo 36: Türkiye’nin Doğal Taş İthalatı (x1.000 $)

ÜRÜNLER 2009 2010 2011

Blok Mermer 1.848,80 1.129,00 912,20

Blok Granit 9.559,30 6.654,80 3.169,00

İşlenmiş Mermer 9.482,20 14.877,40 19.431,70

İşlenmiş Granit 127.587,70 150.769,90 186.303,70

Diğer Taşlar 5.640,40 4.834,40 5.149,60

TOPLAM 152.713,00 178.265,40 214.965,70

2.5.5. Doğal Taş Madenciliğinin Ülke Ekonomisi Açısından Önemi

Doğal taş sektörünün ulusal ekonomiye katkı bakımından diğer pek çok sektörden 
en önemli farklılığı, ithal girdi bağımlılığının çok düşük düzeyde olmasıdır. Sektörde 
kullanılan ocak ve fabrika makinelerinin hemen tamamı ülke içinde üretilmektedir. Hatta, 
ocak ve fabrika makineleri ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Mermer ve doğal taşın 
ocaktan çıkarılmasından mamul ürün hale gelmesine kadar geçen safhalarda ithal ara 
ürün kullanımı yalnızca %5 civarıdır. Yerli makine kullanımı ise makine türlerine göre 
değişkenlik göstermekle birlikte %95-100 arasında bulunmaktadır. 
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Doğal taş sektörü emek yoğun bir sektördür. 2009 yılı itibari ile yaklaşık olarak 
180.000 kişi sektörde doğrudan istihdam edilmektedir. Yan sanayi ile birlikte bu rakam 
takriben 250.000 kişiye ulaşmaktadır.  Amaçlar doğrultusunda artan üretimle birlikte yeni 
iş olanaklarının yaratılacağı ve 2023 yılında sektörde yaklaşık olarak doğrudan 500.000 
kişiye, yan sanayi ile birlikte toplam 800.000 kişiye istihdam imkânının sağlanacağı 
öngörülmektedir.

Dünya’da pazar lideri konumuna gelmenin yaratacağı avantajlar arasında mermer 
ve doğal taş ticaretine yön vermek sayılabilecektir. Özellikle bölgedeki ülkelerde üretilen 
mermer ve doğal taşların uluslararası ticareti konusunda ileriki yıllarda Türkiye’nin 
etkin bir role sahip olacağı öngörülmektedir. Özellikle Hindistan, İran, Mısır, Orta Doğu 
ülkeleri, Balkan ülkeleri, Kuzey Avrupa ve Asya pazarlarında Türkiye’nin belirleyici bir 
role sahip olacağı, bunun ise Türkiye’nin ticaret hacminin gelişmesine katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir.

2.5.6. Doğal Taş Alt Sektöründe Başlıca Sorunlar ve Beklentiler

1.Vergi Oranları ve Kredi İmkanları

Madencilik sektörü üzerindeki vergi yükü diğer sektörler göre çok yüksek düzeydedir. 
Söz konusu yükün makul düzeylere çekilebilmesi için özellikle makinelere uygulanan 
KDV oranının %18’den %8’e indirilmesi çok önemlidir. Diğer taraftan işletmelerin en 
önemli varlıkları olan maden kaynakları ve ruhsatların teminat olarak kabul edilmemesi 
sektörün kredi imkanlarını daraltmaktadır. Doğal taş sektöründe teknoloji düzeyinin 
yükseltilmesi ve sektörün rekabet gücünün geliştirilebilmesi için düşük faizli Eximbank 
kredilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

2.Enerji ve İşçilik Maliyetleri

Elektrik ve akaryakıt doğal taş sektörünün en önemli girdileri arasındadır. Elektrik 
ve akaryakıt maliyetlerinin (fiyatlarının) yüksekliği sektörün rekabet gücünü önemli 
ölçüde olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çerçevede elektrik ve akaryakıt üzerindeki ek 
vergi ve maliyet unsurlarının (TRT payı, kayıp kaçak bedeli vb.) hafifletilmesi önemlidir. 
İşçilik maliyetlerinin yüksekliği de emek yoğun bir sektör olan doğal taş sektörü açısından 
önemli bir sorun teşkil etmektedir. 
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3.Lojistik-Taşıma ve Ambalaj-Paketleme

Doğal taş ihracatında sevkiyatlar yaklaşık %95 oranında konteynır ile yapılmaktadır. 
Ülkemizdeki konteynır limanlarının sayı ve kapasite açılarından yetersizliği ve 
limanlardaki ekipman eksikliği nedeniyle sevkiyatlarda gecikmeler yaşanmaktadır. Öte 
yandan ambalaj/ paketleme konusunda bir standardizasyona gidilmemiş olmasından 
dolayı özellikle büyük hacimli malzemeler, yükleme ve sevk esnasında zarar görmektedir. 
Yurtiçi taşımacılık ücretlerinin yüksek olması nedeniyle özellikle Ortadoğu pazarlarında 
Hindistan, İran gibi ülkelerle rekabet açısından güçlükler yaşanmaktadır.

4. Yerli Malı Kullanımı

Başta Kamu kurumları, özellikle belediyeler, hava limanları, ibadethaneler, 
hastaneler, vakıflar ve diğer kurumların projelerinde ithal taş kullanımına yönelmeleri 
sektörün gelişmesi açısından önemli bir olumsuzluk teşkil etmektedir. Bu durumu önleyici 
tedbirler alınması ve yerli doğal taşların kullanımının teşvik edilmesi gerekmektedir.

5. Eğitim, Eleman ve Personel 

Sektörün nitelikli personel (mühendis, tekniker, teknisyen ve işçi) ihtiyacının 
karşılanması konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Doğal taş sektörünün bu ihtiyacının 
karşılanabilmesi için eğitim ve öğretim konusunun yeniden ele alınmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu çerçevede, sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda ara eleman ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik meslek edindirme kursları ve yüksekokulların açılması ve eğitim 
kalitelerinin yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, mimarlık ve mühendislik 
fakültelerinde mermer ve doğal taş konusunun yapı malzemeleri dersleri kapsamına 
alınması ve maden ve jeoloji mühendisliği bölümlerinin eğitim programlarına mermer ve 
doğal taş jeolojisi ve işletmeciliği konularının ders olarak ilave edilmesi sağlanmalıdır. 
Mermer ve doğal taşa özgü bir yüksek öğretim programının oluşturulması da bu açıdan 
yarar sağlayabilecektir.

6. Tanıtım

Türk mermer ve doğal taşlarının; mimarlar, müteahhitler, tasarımcılar ve benzeri 
karar vericilere tanıtılmasına, yurtiçi ve yurtdışındaki talebinin, tanınırlığını ve proje 
uygulamalarında tercih edilirliğinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, 
ulusal/uluslararası projeler, proje firmaları, mimarlar ve müteahhitler yakından izlenerek, 
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sektörün gelişen taleplere karşılık verebilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca, dış pazarlarla 
ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri vb. kuruluşların mevcut çalışmaları 
değerlendirilerek, eksiklikler giderilmelidir.

7. Çevre Duyarlılığı

Doğal taş madenciliğinin çevre üzerindeki etkileri konusunda kamuoyunda yanlış 
bir kanaatin hakim olduğu görülmektedir. Gerçekte, doğal taş sektöründe atık yoktur, 
ancak doğal üretim artıkları mevcuttur. Söz konusu artıkların değerlendirilmesi ve 
bunlardan kaynaklanan görsel kirliliğin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve 
kamuoyundaki yanlış algının değiştirilmesi gerekmektedir.

8. Ar-Ge

Gerek arama ve gerekse üretimde verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların 
artırılması gerekmektedir. Bu çerçevede Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ayrıca, MTA’ya arama faaliyetleri için bilimsel ve teknolojik destekler 
verilmeli, teşvikler sağlanmalıdır. MTA Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknoloji 
Dairesi Başkanlığı Analiz ve Test Laboratuarları ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden 
Mühendisliği Doğal Taş Laboratuarları doğal taş sektörüne hizmet veren en donanımlı 
ve akredite laboratuarlardır. Gerekli teşvikler ve destekler sağlanarak akredite edilmiş 
laboratuar sayısının artırılması gerekmektedir.

9. Potansiyel Belirleme ve Envanter Çalışmaları

Dünyanın en büyük mermer ihracatçıları arasında yer alan ülkemizin, ihracat 
potansiyelini artıracak girişimlere acil ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda, MTA 
Genel Müdürlüğü’nün üzerine düşen görevler çok önemlidir. Kurum bünyesinde çok 
sayıda nitelikli teknik personel (jeoloji, maden, jeofizik mühendisleri), uluslararası 
akreditasyona sahip laboratuarlar mevcuttur. Bu konuda teknik açıdan, MTA tarafında 
yerine getirilebilecek hizmetler aşağıda sıralanmıştır: 

a) Ülkemizde son on yılda çok sayıda ocak açılmış, hiçbir ülkede olmayan 
zenginlikte mermer deseni, türü tespit edilmiştir. Bu desenlerin her birinin 
özellikleri ve analiz bilgileri, kullanım reçeteleri belirlenmelidir. Ülkemiz de 
yer alan mermer desenlerini gösteren bir harita oluşturulmalıdır.

b) Ülkemizin mermer, traverten ve doğal taş varlığının ortaya konulması için 
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bilimsel verileri içeren “Türkiye Mermer, Traverten ve Doğal Taş Envanteri” 
hazırlanmalı ve veriler bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) kapsamında derlenmeli 
ve sunulmalıdır.

c) Zengin taş çeşitliliğinin gerek iç piyasada, gerekse dış pazarlarda tanıtılması 
amacıyla mevcut “Mermer, Traverten, Granit, Limestone ve Doğal Taş 
Kataloğu” güncellenerek, bu kataloğun dağıtımı sağlanmalıdır.

Yapılan çalışmalar kapsamında derlenen bilgilerde, birçok firmanın TSE 
Standartlarını uygun numune analiz sonuçlarını belirtmedikleri görülmüştür. Bu eksikliğin 
giderilmesi gerekmektedir.

10. Koordinasyon-Uygulama-Denetim

İlgili kamu kurum ve kuruluşları sektörde faaliyet gösteren firmaların kendi 
aralarında oluşturdukları sivil toplum kuruluşları (STK), İhracatçı Birlikleri ve TÜMMER 
gibi kuruluşlar ile koordinasyon içinde çalışmasını temin etmek üzere bir koordinasyon 
kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul, gerektiğinde sektöre rehberlik, takip, koordinasyon 
hizmetleri verebileceği gibi aksayan durum, durdurulan üretim, nakliyat, mevzuat, vergi 
ve diğer her türlü sorunların çözülmesi konularında katkıda bulunmalıdır. Ayrıca, sektörde 
dikey koordinasyon (üretici firmalar, makine üreticileri, satış ve pazarlama firmaları, 
montaj ve müteahhitlik firmaları, mimar ve tasarımcılar) geliştirilmelidir.

11. Mevzuat ve Organizasyon

Mermer ve doğal taş sektörünün daha sağlıklı şekilde gelişebilmesini temin 
etmeye yönelik yasal ve kurumsal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda, 
madencilikten sorumlu bir bakanlığın kurulması; tarım, ormancılık vb konularla ilgili 
olmakla birlikte, haksız biçimde madencilik faaliyetlerini engelleyici hükümler içeren 
mevzuatın gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması; ÇED raporlarına ilişkin 
mevzuat hükümlerinde maden gruplarına göre farklılaştırmaların yapılması zorunluluk 
arz etmektedir.
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12. Sektörel Destekler

Mermer ve doğal taş sektörünün, ihracata ve istihdama katkısının artırılması, dünya 
lideri durumuna gelinebilmesi için desteklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:

a) Mermer ve doğal taş üretimini teşvik etmek amacıyla yapılarda yerli ürün 
kullanılmasının özendirilmesi ve bilhassa kamu kurum ve kuruluşlarında 
yerli mermer ve doğal taşların kullanılması sağlanmalıdır.

b) Elektrik ve akaryakıt enerjisi ile ilgili olarak üretici ve ihracatçıya, diğer 
sektörlere (denizcilik, hava yolları taşımacılığı ve tarım) olduğu gibi vergi 
muafiyetleri sağlanmalıdır.

c) Mermer ve doğal taş firmalarının finans imkânları geliştirilmelidir. 

13. İthalatçı Ülkelerin Korumacı Uygulamaları

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi bazı ülkelerde ithalatı kısıtlayıcı, hatta engelleyici 
kota ve benzeri uygulamalar mevcuttur. DTÖ mevzuatı gereğince, bu tür engellemelerin 
önlenmesi amacıyla hükümet düzeyinde girişimlere ihtiyaç bulunmaktadır.
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3. TÜRK MADENCİLİĞİNE İLİŞKİN GENEL KONULAR

3.1. 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 imkan 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 ana 
hatları ile de olsa ele alınmasına, yasal ve kurumsal yapıya ilişkin sorunların irdelenmesi 
ve çözüm yollarının araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu bölümde öncelikli olarak, 
Türkiye madenciliğinin yasal altyapısı, bunun ardından kurumsal yapı ele alınmaktadır.

3.1.1. Madencilikte Yasal Durum

Kendine özgü yapısı, özellikleri ve sorunları nedeniyle madencilik sektörünü 
etkileyen unsurların başında mevzuat gelmektedir. 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 
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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 geçirilmektedir.

3.1.1.1. Anayasa

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “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 tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın 
arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan 
gerçek ve tüzelkişiler 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.

3.1.1.2. 3213 Sayılı Maden Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği

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 
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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 yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda 
gösterilir” düzenlemesini de getirmiştir. 

Böylece, 1982 Anayasası’nda yer alan bu düzenleme ile madenciliğin hukuki 
rejimine ilişkin temel ilkeler kanun koyucuya da bırakılmayarak, doğrudan Anayasa 
ile belirlenmiştir. Bu ilkeler çerçevesinde Anayasa, hangi madenlerin özel sektörce 
aranıp işletilebileceği hususunu kanunun açık iznine bağlamanın yanı sıra, arama ve 
işletme hakkı verilen özel sektörün uyması gereken şartlar, Devletçe yapılacak gözetim, 
denetim usul ve esasları ile yaptırımların da yine kanunla belirlenmesini öngörmüş ve bu 
hususlarda sadece yasama organı yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla Anayasanın özgün bir 
hukuki rejim öngördüğü madenlerin aranması ve işletilmesini, Anayasa’nın bu hükmü 
uyarınca, madenlerin aranması ve işletilmesinde uyulması gereken şartları, Devletçe 
yapılacak gözetim denetim usul ve esasları ve yaptırımları açıkça belirleyen, özgün olarak 
çıkarılan Maden Kanunu ve onun uygulanması belirlemelidir. Bu paralelde, Anayasa’nın 
öngördüğü, madenlerin aranması ve işletilmesinde uyulması gereken şartlarla, 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. 
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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 32313 Sayılı 
Maden Kanunu’nda yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu kapsamda, 5995 sayılı “Maden 
Kanununda 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 
oluşturmaktadır.

3.1.1.3. Jeotermal Kaynaklar Kanunu

Jeotermal kaynakların değerlendirilmesine yönelik özgün bir yasanın yürürlüğe 
sokulması 9. Kalkınma Planı döneminde madencilik alanında gerçekleşen en önemli 
yasal düzenlemelerden bir diğerini oluşturmaktadır.

Jeotermal kaynakların aranması ve işletilmesine ilişkin faaliyetleri düzenleyen 
özel bir yasanın yokluğu uzun bir süre, jeotermal enerji alt sektörünün gelişmesinin 
önündeki en önemli sorun olarak görülmüştür. Söz konusu eksikliği gidermeye yönelik 
ilk gelişmeler 1980’li yıllarda başlamış ve zaman içinde birçok tasarı ortaya çıkartılmış 
olmakla birlikte, söz konusu tasarıların yasalaştırılması mümkün olamamıştır.
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Nihayet söz konusu yasal boşluk 3 Haziran 2007 tarih ve 5686 sayılı “Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular” Kanunu ile doldurulmuştur. Toplam 23 ana ve 5 
Geçici Maddeden oluşan Kanunun birinci maddesinde, yasanın amacı “Bu Kanunun amacı, 
jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir şekilde aranması, araştırılması, 
geliştirilmesi, üretilmesi, korunması, bu kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve 
hakların devredilmesi, çevre ile uyumlu olarak ekonomik şekilde değerlendirilmesi ve 
terk edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.” şeklinde ifade edilmektedir.

5686 sayılı yasa, jeotermal kaynaklarla ilgili ruhsatların verilmesi ve takibi 
konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile 
ilgili valiliklerin koordinasyon içinde hareket etmesini öngören bir sistem öngörmektedir. 
Gerek yasanın yapısı ve gerekse uygulanması ile ilgili çeşitli sorunlar mevcut olmakla 
birlikte, yasanın varlığının jeotermal kaynakların aranması ve işletilmesi faaliyetlerine 
önemli düzeyde ivme kazandırdığı izlenmektedir. Bununla birlikte, 3213 sayılı Maden 
Kanunu ve 5686 sayılı Jeotermal Kanunu ile sağlanan hakların çakışması durumlarında 
sorunların nasıl çözüleceği hususunun açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

3.1.1.4. Madencilikle ilgili diğer mevzuat

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.

3.1.1.4.1. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

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 Faaliyetleri”nin 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 
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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 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.

3.1.1.4.2. 6831 sayılı Orman Kanunu

1956 yılında çıkarılan 6831 sayılı Orman Kanununda 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 Kanununun 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 Yönetmeliğinde 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 Kanununda 
yapılan değişikliklere paralel olarak Orman Arazilerinin Tahsisi Hakkında Yönetmelikte 
değişiklik yapılmıştır.
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3.1.1.4.3. 4342 sayılı Mera Kanunu

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. Mera tahsis değişikliği için, Mera 
Kanunu’nda belirtilen biçimiyle, MİGEM’in başvurması gerekmektedir.  MİGEM ise 
tapu sicilinde kaydı olmayan bir mera için başvurmayı kabul etmemektedir. İki kurum 
arasındaki bu mevzuat çelişkisinden dolayı madencilik faaliyetleri aksamaktadır.

3.1.1.4.4. 4086 sayılı Kanun 

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.

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 
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“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.

3.1.1.4.5. Milli Emlak Genel Müdürlüğü Mevzuatı

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerlerin kiraya verilmesi yetkisi, 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. maddesinin (b) bendine göre 
Maliye Bakanlığına 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.

3.1.1.4.6. 2012/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Resmi Gazetenin 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. 
Söz konusu genelgeye göre, Maden Kanunu dahil yürürlükteki madencilik mevzuatına 
göre gerekli bütün koşullar sağlanmış olsa dahi, kamu kurumlarına veya genel anlamda 
hazineye ait bir araziyi kapsayan bir ruhsatın alınabilmesi için, ayrıca Başbakanlıktan 
izin alınması gerekmektedir. Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerde olmadığı gibi, söz 
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konusu Genelgede de değerlendirmenin hangi kriterlere göre yapılacağı ve izinlerin hangi 
koşullarda verileceği, hangi koşullarda reddedileceğinin belirtilmemiş olması nedeniyle, 
uygulamada sıklıkla, teknik ve yasal gerekçesi belirtilmeksizin ret kararları çıkmaktadır. 
Son dönemde bu uygulama, madenciliğin karşı karşıya bulunduğu yasal sorunlar arasında 
en ön plana çıkmış durumdadır.

3.1.1.4.7. Toprak İle İlgili Mevzuat

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.

Diğer taraftan, 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. 

3.1.1.4.8. 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 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.

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.
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Diğer taraftan, değişik Bakanlıkların görev, yetki ve sorumluluğunda yer alan ve 
güzergahları önceden belirlenmiş demiryolu, karayolu, doğalgaz ve petrol boru hatları, 
elektrik nakil hatları gibi kamu yatırımlarının da zaman zaman madencilik faaliyetlerini 
olumsuz etkilediği bilinmektedir.

3.1.2. Madencilikte Kurumsal Yapı

Yukarıda değinildiği şekilde, sahip olduğu özel nitelikleri nedeniyle madencilik, özel 
yasal düzenlemelerin yanı sıra, kendine özgü kurumsal yapılara da ihtiyaç göstermektedir. 
Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de, söz konusu kurumsal yapının en üst noktasında, 
madencilikle ilgili mevzuatın oluşturulmasından, uygulanmasından ve uygulamaların 
denetlenmesinden sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) bulunmaktadır. 
ETKB, madencilik ile ilgili olarak üstlendiği görevleri, bünyesinde yer alan bürokratik 
birimler vasıtasıyla yerine getirmektedir.

Geçmiş dönemlerde kamu iktisadi kuruluşlarının birçoğunun çeşitli Devlet 
Bakanlıklarına bağlı olması ve taş ocakçılığı faaliyetlerinin ayrı bir mevzuat kapsamında 
mahalli idareler aracılığıyla İçişleri Bakanlığı’nın yetki alanında olması nedenleriyle, 
madencilik sektörü üst yönetim açısından parçalı bir görünüm sunduğu halde, son 
yapılan düzenlemelerle söz konusu parçalı yapı büyük ölçüde sona ermiştir. Yukarıda 
da açıklandığı şekilde, Maden Kanunu’nda 2004 yılında yapılan düzenlemelerle başta 
taşocakçılığı ve tuz madenciliği olmak üzere madencilik konusunda yasa birliği temin 
edilmiş, bununla bağlantılı olarak da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 
madencilik konusunda tek yetkili üst karar organı olarak ortaya çıkmıştır.

ETKB sahip olduğu üst yönetim yetkisini Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) 
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) olmak üzere iki ana bürokratik birim aracılığıyla 
yerine getirmektedir.

Günümüzde madencilik, madenlerin aranmasından, üretilen ürünlerin 
değerlendirilmesine kadar tüm faaliyet aşamalarında bilim ve teknolojiye ileri düzeyde 
bağımlı durumdadır. Bu nedenle hemen her ülkede, doğrudan madenciliğe hizmet veren 
çeşitli araştırma kurumları oluşturulmuştur. Ülkemizde de bu anlamda faaliyet gösteren 
birçok kurum bulunmaktadır. Bunlar arasında, MTA Genel Müdürlüğü hiç şüphesiz çok 
özel bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra, bor ürünlerinin değerlendirilmesi konusunda bilimsel 
ve teknolojik çalışmalar yürütmek üzere 2003 yılında kurulan Bor Araştırma Enstitüsü 
(BOREN), Türkiye’nin en önemli araştırma kurumu olan TÜBİTAK ile üniversiteler bu 
kapsamda sözü edilmesi gereken diğer önemli kurumsal yapıları oluşturmaktadır. 
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Madenciliğin riskli yapısı, çoğu zaman özel finansman kurumlarının varlığına ihtiyaç 
göstermektedir. Bu amaçla geçmiş dönemlerde, madencilik projelerine düşük faizlerle 
finansman temin etmek üzere Madencilik Fonu adıyla, özel bir fon oluşturulmuş ancak, 
yaşanan ekonomik krizlerin ardından söz konusu fon kaynaklarına el konulmak suretiyle 
fon önemli ölçüde etkisiz hale getirilmiştir. Fon, daha sonra da MİGEM bünyesinde bir 
şube müdürlüğüne dönüştürülmüştür. Bu nedenle, bugün itibariyle bankacılık sektörü 
dışında, sektöre kaynak sağlayan, herhangi bir finans kuruluşunun varlığından söz etmek 
pek de mümkün değildir.

Doğal olarak sektörün kurumsal yapısı içinde, üretici kuruluşlar özel bir yere 
sahiptir. Bu alanda ise Türkiye özelinde, kamu kuruluşları ile yerli ve yabancı sermayeli 
özel kuruluşlar, ana kategorileri oluşturmaktadır. Yakın zamana kadar üretici kamu 
kuruluşları sektörde belirgin bir ağırlığa sahip olmalarına karşılık, son dönemde yapılan 
özelleştirmeler sonucunda, bu durum önemli ölçüde değişmiştir. Özelleştirmelerin de etkisi 
olmakla birlikte, başta elektrik enerjisi üretimiyle bağlantılı olarak kömür madenciliği ve 
mermer üretimi alanlarında önemli güce sahip kuruluşların ortaya çıktığı gözlenmektedir. 
Öte yandan, henüz çok fazla sayıda ve ağırlıkta olmamakla birlikte, yabancı sermayeli 
kuruluşlar da, son dönemde Türk madenciliği içinde yer edinmeye başlamışlardır. 

3.1.2.1. 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 Jeotermal Kaynaklar Kanununun uygulanmasından sorumlu 
olan Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol Kanunun uygulanmasından sorumlu olan 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile özellikle Jeotermal Kaynaklar Kanunun uygulanması 
konusunda, Maden İşleri Genel Müdürlüğü gözetiminde önemli yetki ve yükümlülüklere 
sahip İl Özel İdareleri ele alınmaktadır.

3.1.2.1.1. 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 
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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 Müdürlüğün, bağımsız, katma 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. 

3.1.2.1.2. 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 hükümleri36 çerçevesinde 
yerine getirilmektedir. PİGM faaliyetlerinin, 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.

3.1.2.1.3. 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.

3.1.2.2. 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). 
MTA’nın yanı sıra, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile 
üniversitelerin yerbilimleri ve madencilik ile ilgili bölümleri bu alanda önemli bir yere 

36 30.05.2013 tarihinde kabul edilen 6491 sayılı yeni Petrol Kanunu’nun 11.06.2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle 6326 sayılı Petrol Kanunu yürürlükten kalkmıştır. Son durum itibariyle Türkiye’de petrol ve doğal 
gazın aranması ve üretilmesine ilişkin faaliyetler 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu hükümlerine göre yürütülmektedir.
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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.

3.1.2.2.1. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

Hemen her ülkede, ülke madenciliğinin bilimsel altyapısını oluşturmak ve 
geliştirmek amacıyla hizmet veren, yerbilimleri alanında ihtisas sahibi kamu kuruluşları 
bulunmaktadır. MTA Genel Müdürlüğü 1935 yılında dünyadaki benzerleri örnek alınarak 
oldukça modern bir yapı içinde kurulmuştur. 2804 sayılı kuruluş yasasında Genel 
Müdürlüğün görevi, jeoloji haritalarını yapmak, her türlü maden ve taşocağı yataklarını 
aramak, işletilen maden yataklarındaki jeoloji ve kaynak problemlerine çözüm bulmak, 
yataklarla ilgili fizibilite etütlerini yapmak ve madencilik sektörünün gereksinim 
duyduğu teknik elemanları yetiştirmek olarak tanımlanmıştır. Buradan da görüleceği gibi, 
MTA’nın görev alanı temel jeoloji etütlerinden başlamakta, sektörün ihtiyaç duyduğu 
teknik elemanların yetiştirilmesine kadar oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu 
geniş alan içersinde, maden aramacılığı özel bir öneme sahip bulunmaktadır. Günümüzde 
MTA’nın maden arama çalışmaları, jeolojik özellikleri nedeniyle cevherleşme içermesi 
umutlu olan bölgelerde ve bilinen maden yataklarını bünyesinde barındıran metalojenik 
havzalarda prospeksiyon (ön arama) biçiminde yürütülmektedir. Böylece, madencilik 
sektörünün gereksinim duyduğu jeolojik altyapı bilgileri üretilmektedir. Bu çalışmalar 
sırasında belirlenen hedef sahalar için ruhsat başvurusunda bulunulmakta ve ruhsat hakkı 
elde edilen sahalarda detay arama çalışmalarına geçilmektedir. MTA’nın maden işletme 
hakkı olmadığından, bu sahalar ihale edilmek üzere MİGEM’e devredilmektedir. MTA 
ayrıca, kamu veya özel sektör madencilik kuruluşları için ücretli ve tip mukavele ile 
maden arama çalışmaları da yapmaktadır.

Maden aramacılığı riski ve maliyeti yüksek bir faaliyettir. Bu nedenle üretilen 
veriden en yüksek verimin elde edilmesi son derece önemlidir. Bu kapsamda, MTA 
Genel Müdürlüğü tarafından üretilen bilgi, belge ve raporlar (jeoloji haritaları, yapısal 
haritalar, deprem ve heyelan haritaları, etüt raporları, jeofizik veriler, sondaj logları, 
analiz raporları vb.) başta olmak üzere tüm madencilik verilerinin toplanacağı bir ulusal 
veri bankasının oluşturulması gerekmektedir.  Gerekli yasal düzenlemelerin yapılması ve 
kaynak temin edilmesi durumunda MTA Genel Müdürlüğü bu türden bir veri bankasını 
oluşturabilecek ve sürdürebilecek alt yapıya sahiptir. Bunun yanı sıra, Türkiye de yapılan 
tüm sondajlara ait bilgilerin depolanabileceği bir Sondaj Karot Bilgi Bankası da kaynak 
israfının önlenmesi bakımından önemli düzeyde yarar sağlayabilecektir.
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3.1.2.2.2. Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)

Dünya bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 70’inin ülkemizde bulunduğu gerçeğinden 
ve bu varlığın etkin şekilde değerlendirilebilmesi için bor tüketimin artırılması, bunun 
için ise borun kullanım alanlarının çeşitlendirilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle 
2003 yılında 4865 sayılı Yasa ile Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) kurulmuştur. 
Yasanın 1. maddesinde Enstitünün kuruluş amacı; “Türkiye’de ve dünyada bor, ürün 
ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve 
geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel 
ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma yapan kamu ve 
özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, 
koordine etmek ve bu araştırmalara katkı sağlamak” olarak tanımlanmıştır. Enstitü, bu 
çalışmalarının yanı sıra TÜBİTAK, üniversiteler ve çeşitli sanayi kuruluşlarıyla işbirliği 
içinde, dünya için olmasa da ülkemiz için yeni sayılabilecek konularda bor ürünleri için 
yeni kullanım alanları geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

3.1.2.2.3. 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.

3.1.2.3. 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. 
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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. Söz konusu birim halen son derece kısıtlı imkanlarla 
hizmet vermeye devam etmektedir.

3.1.2.4. 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 Müdürlüğünün 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 halihazırda madencilik alanında üretime yönelik 
faaliyet gösteren başlıca kamu iktisadi teşebbüsleridir.

3.1.2.4.1. 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 
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uluslararası arenada bağımsız olarak veya büyük petrol şirketleri ile işbirliği içinde arama 
ve üretim çalışmalarına başlamıştır.

TPAO başlangıçta petrol sanayinin 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.

3.1.2.4.2. 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. 
Özellikle jeolojik yapının uygun olmaması nedeniyle mekanize üretim yapılamaması 
ve üretimin eski, emek yoğun teknolojilerle sürdürülmesi nedeniyle Kurum’un üretim 
maliyetleri son derece yüksektir. Yüksek maliyetler, ithalatın serbest olduğu bir ekonomik 
ortamda Kurumun yaşama şansını ortadan kaldırmaktadır.

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 sanayinin ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu halde, son yıllarda 
özellikle kalite sorunları nedeniyle demir-çelik sanayinin 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 planlanmaktadır. 
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3.1.2.4.3. 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. 

3.1.2.4.4. 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.

3.1.2.4.5. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

1935 yılında kurulan, ülkenin ilk üretici madencilik kuruluşu olan ve enerji ve 
madencilik alanında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin hemen tamamını 
bünyesinden çıkartan ETİBANK, bankacılık bölümünün özelleştirilmesinin ardından 1998 
yılında Eti Holding AŞ adıyla yeniden yapılandırılmıştır. Bu dönemde hala madenciliğin 
birçok alanında faaliyeti olan kuruluş, bor dışında kalan bağlı ortaklıklarının 2003 ve 
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2004 yıllarında özelleştirilmesinden sonra ise, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
adını almıştır. Bugün önemli tek faaliyeti bor madenciliği ve bor kimyasalları üretimi 
olan kuruluş, Türkiye’nin en büyük maden ihracatçısı olmaya devam etmektedir.

Dünya bor rezervlerinin yaklaşık %70’ine sahip olan ülkemizde, yasa ile bor 
madenlerinin tek işleticisi olarak belirlenmiş olan Eti Maden İşletmeleri, bu alanda 
dünyadaki iki büyük üreticiden birisi durumundadır. Eskişehir-Kırka’da bulunan Tinkal 
Maden İşletmesi ve Rafine Bor Tesisleri, Kütahya-Emet’teki Kolemanit Maden İşletmeleri 
ve Borik Asit Tesisi, Balıkesir-Bigadiç’teki Kolemanit ve Üleksit Maden İşletmeleri 
ile Bor Öğütme Tesisi, Bursa-Mustafakemalpaşa’daki Kolemanit Maden İşletmesi ve 
Bandırma’da bulunan Bor Türevleri, Borik Asit ve Sodyum Perborat tesisleri kuruluşun 
bor madenciliğine ilişkin ana üretim birimlerini oluşturmaktadır.

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.

Diğer taraftan, Beypazarı trona yataklarını işletmek üzere faaliyet gösteren Eti Soda 
A.Ş ve Bandırma’da bulunan Hidrojen Peroksit A.Ş kuruluşun iştirakleri olarak faaliyet 
göstermektedir.

3.1.3. Yasal ve Kurumsal Yapıya İlişkin Başlıca Sorunlar ve Beklentiler

1. Madencilik Sektöründe Ruhsat Güvencesi

Madencilik, Anayasa’nın 168. maddesine göre, Kamu Yararına yapılan bir faaliyettir. 
Bu faaliyetin, diğer Kamu Yararına yapılan faaliyetlerden daha az yararlı olduğunu 
düşünerek birçok durumda yasaklamak, Anayasa’ya aykırı olup kamu yararı ile de 
bağdaşmamaktadır. Anayasa’nın 168. maddesine dayanarak çıkarılmış özel bir kanun olan 
Maden Kanunu ile verilen maden işletme ruhsat ve izinlerinin kullanımı birçok durumda, 
diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yasa, yönetmelik vb. düzenlemelerle 
engellenmektedir. Yani, madencilik sektöründe faaliyet gösteren yatırımcıların izin ve 
ruhsat güvencesi yoktur. 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.
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Yerli ve yabancı sermayenin sektöre girişini hızlandırmak için madencilik 
faaliyetlerine ilişkin hakların ve bunların devamlılığının teminat altına alınması 
gerekmektedir. Hukuk sistemimizde, bir çıkar ilişkisi olmaksızın herkesin, madencilik 
faaliyeti için verilmiş olan izinlerin iptali amacıyla sınırsız sayıda idari dava açma hakkı 
vardır. Bundan yararlanarak, çok sayıda açılan mükerrer idari davalar ile yatırımcı 
şirketler sürekli tehdit altında bırakılmaktadır. Mevzuat gereği olan izin ve ruhsatlarını 
alarak üretime hazır hale gelen tesislerin, idari/yargısal kararlarla iyileştirmelerinin 
gerekli olması halinde bunun için yeterli süre verilmesi ile acil neden olmadıkça üretimin 
durdurulmasının önlenmesi sağlanmalıdır.  Maden Kanunundaki teminat iratlarının bir 
kısmının idari para cezası ile değiştirilmesi ve ruhsat güvencesinin artırılması, yatırımların 
artmasını sağlayacaktır.

2. Tek Merci Tek İzin

Madencilikle ilgili izin, işlem ve denetimlerin birden fazla bakanlık tarafından 
yürütülmesi yetki ve sorumlulukların dağılmasına neden olmakta; çevre, sağlık (özellikle 
ölümle sonuçlanan kazaların önlenmesinde) ve kaynakların verimli kullanılması 
konularında etkin önlemler alınamamaktadır. Bakanlıklar arası yetki karmaşası sonuç 
olarak yatırımcıları da olumsuz yönde etkilemekte, gereksiz ve mükerrer formaliteler 
nedeniyle yatırım süresi ve maliyetleri artmakta ve sonuç olarak yatırımcılar üzerinde 
caydırıcı etki oluşmaktadır. Bu nedenle madencilik faaliyetlerinin tek merci ve tek izinle 
yürütülmesi madenciliğimizin en başta gelen ihtiyaçlarındandır. Bunlara ilave olarak, 
16 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 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. Konunun kapsamlı şekilde değerlendirilmesi ve uygun 
bir çözüm yönteminin geliştirilmesi gerekmektedir.

3. 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. Bu sakıncaların 
ortadan kaldırılması ve davaların çok kısa sürede sonuçlandırılması amacıyla, bilirkişi 
müessesesinin sektöre uygun şekilde yapılandırılması, ihtisas mahkemeleri gibi etkin 
olabilecek mekanizmaların kurulması yoluna gidilmesi bir ihtiyaç olarak görülmektedir.
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4. Madencilik ve Çevre ikilemi

Bilindiği gibi her ekonomik faaliyetin kendine has özellikleri vardır. Madenler, 
yenilenemeyen hammadde kaynakları olup yeryüzüne eşit dağılmamıştır. Dolayısıyla, 
bulundukları yerde işletilmek zorundadırlar. Madencilik sektörü istihdam ağırlıklı bir 
sanayi dalı olup bu yönüyle yerel kalkınma ve işsizliğe etkili şekilde çözüm oluşturma 
özelliğine sahiptir. Madencilikte işletme alanı (ocak), stok sahası, zenginleştirme 
tesisi ve atık depolama tesisinin, teknik, ekonomik ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi 
gerekçelerle bir bütünlük içinde ve madenin bulunduğu bölgede inşa edilmesi zorunludur. 
Madenciliğin çevre ile uyum içinde yürütülmesinin bir gereklilik olduğu kuşkusuzdur. 
Bununla birlikte, madenciliği etkileyen yasa, yönetmelik vb. düzenlemelerin önemli 
bir bölümü çevreyi koruma amacı ile uygulamaya konulmuş olup,  bu düzenlemeler 
çoğunlukla kurallar koymak yerine yasaklar getirmektedir. Bu durum, bir çok durumda 
madenciliğin yapılmasını imkansız hale getirmektedir. Madencilik ve çevrenin birbirine 
düşman olmadığı, madenciliğin çevreye duyarlı bir biçimde yapılmasının mümkün ve 
gerekli olduğu anlayışının yerleştirilmesi zorunludur.

5. Madencilik ve Sürdürülebilir Kalkınma

Toplumun ihtiyaçlarının karşılanması, refahının artırılması kalkınma politikalarının 
başta gelen amaçlarındandır. Madencilik ürünleri olmaksızın modern ihtiyaçların büyük 
çoğunluğunun karşılanması mümkün değildir. Temel toplumsal ihtiyaçları karşılamak 
önemli oranda madencilikte yeterli büyümeye bağlıdır. Güçlü bir madencilik sektörünün 
varlığı kalkınmada sürekliliğin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Çevreyi 
koruma yanında, ekonomik ve sosyal dengenin sürdürülebilirliği de esastır. Bunun için 
de şimdiki ve gelecek kuşakların, korunmuş, çevre-ekonomi-doğal kaynak dengesi 
gözetilmiş, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan, her açıdan sürdürülebilir 
bir kalkınma politikasına ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur.

6. Madencilik ve Eğitim

Aramadan işletmeye, zenginleştirmeden işlemeye madenciliğin tüm safhalarında 
ortaya çıkan sorunlara etkili çözümler üretilebilmenin, 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 
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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 ihtiyaç duyulmaktadır.

7. Ruhsat ve izin işlemlerinin sürelere bağlanması

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-
belgeler talep edilmekte ve bu durum keyfi uygulamalara ve zaman kayıplarına yol 
açmaktadır. Bu bakımdan uygulamada standartlaşmaya gidilmesi yasa ve yönetmeliklerde 
bu doğrultuda gerekli düzenlemelerin yapılması yararlı olacaktır.

8. Diğer yatırımlar ile çakışma durumunda madencilik aleyhine gelişmeler

Maden ruhsatları üzerinde özel veya tüzel kişiler tarafından yapılan/yapılacak 
yatırımların jeotermal sahaları ve petrol-gaz ruhsat alanları ile çakışması durumunda 
her iki yatırım da bu durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu gibi durumlarda 
ne şekilde hareket edileceği ve önceliğin hangi yatırıma verileceği hususuna ilişkin 
kriterlerin MİGEM tarafından geliştirilmesi gerekmektedir.  Jeotermal sahalarla çakışma 
durumunda ise, öncelik hakkı ve faaliyetlerin birlikte yürütülme olanağının olup olmadığı 
konularının tespitine ilişkin mevzuata ihtiyaç bulunmaktadır.

9. Kaynak ve Rezerv Güvenilirliği

Madencilik sektörünün gelişimini olumlu yönde etkileyebilecek bir başka önemli 
konu da maden kaynaklarının uluslararası standartlara uygun olarak tanımlanması ve 
kaynak/rezerv raporlarının yine uluslararası standartlara uygun olarak yetkinliği kabul 
edilmiş mühendisler tarafından hazırlanmasıdır. Bu düzenleme, maden raporlarının 
bankalar tarafından teminat olarak kabul edilmesine imkan sağlayacaktır. Diğer taraftan 
da saha devirlerinde ortaya çıkan kaynak ve rezerv bilgilerinin güvenilirliği sorununun 
önüne geçilmesi mümkün olabilecektir. 
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3.2. Madencilik ve Arama

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.

3.2.1. Türkiye’de Maden Aramacılığının Yasal ve Kurumsal Yapısı

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. 
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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, gelişmiş ülkelerdeki Jeolojik Araştırma Kurumlarının 
ülkemizdeki bir benzerini oluşturmaktadır. Bu nedenle, 2804 sayılı kanunda belirtilen 
görev kapsamı çerçevesinde doğrudan doğal kaynakların aranmasına yönelik çalışmalarını 
sürdürürken; yerkabuğunun temel jeolojik özelliklerini araştırarak ülkemizdeki maden 
ve hammadde kaynağı arama çalışmalarına, doğal enerji kaynaklarının saptanmasına ve 
doğal afet risklerinin belirlenmesine yönelik temel verileri elde etmekte, yorumlamakta 
ve vardığı sonuçlara dayanarak model ve öneriler geliştirmektedir. Elde ettiği ve ürettiği 
verileri, sondaj karotları, haritalar, raporlar, süreli ve süresiz yayınlar halinde arşivlerinde, 
kütüphanesinde ve coğrafi bilgi sistemleri ünitesinde sayısal ortamda arşivleyerek ve 
yayınlayarak kullanıcıların özellikle aramacı kuruluşların hizmetine sunmaktadır. 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. 

Ülkemizde maden arama ve işletme faaliyetleri; 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3213 
sayılı Maden Kanunu, 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5177 sayılı “Maden Kanununda ve 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” ile kapsamlı bir şekilde tadil 
edilmiştir. Son düzenleme ise 2010 tarihinde yürürlüğe giren “5995 Sayılı Kanunla 
Değişik Şekli ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği” ile yapılmıştır. 
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Jeotermal kaynakları arama ve işletme faaliyetleri ise; 5686 sayılı Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile düzen 
ve denetim altına alınmıştır. Kanuna göre jeotermal kaynaklara ilişkin faaliyetlerin 
düzenlenmesi denetlenmesi vb. durumlarda İl Özel İdareleri yetkili olup, MTA Genel 
Müdürlüğü jeotermal kaynaklar ile ilgili teknik ve bilimsel görüş oluşturmakta, talep 
edildiğinde denetleme faaliyetlerine katılabilmekte ve ruhsat bazında arama faaliyetleri 
yürütmektedir. 

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.
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3.2.3. Arama Aşamaları

Bir maden yatağının aranması, bulunması ve değerlendirilerek işletmeye hazır hale 
getirilmesi dolayısıyla ekonomiye kazandırılması uzun süreli bir çalışmayı gerektirmektedir. 
Bir maden yatağını aramak için ön arama döneminde, varsa daha önce yapılmış jeolojik, 
jeofizik ve jeokimyasal veriler toplanarak değerlendirilir. Jeolojik olarak aranılan madeni 
içermesi mümkün olan alanların küçük ölçekli jeoloji haritaları yapılır, varsa mevcutların 
revizyonu ve gerekiyorsa eksik paftaların tamamlanması ile bunların jeolojik, metalojenik 
verilere uyumu sağlanır. Bu aşamada hava fotoğrafı, uydu görüntüleri, jeokimya ve küçük 
ölçekli jeofizik anomali haritalarından yararlanılır. Bu çalışmalar sonunda hedef sahalar 
belirlenerek genel arama aşamasına geçilir. Saha ruhsatlandırılarak arama projesi yapılır. 
Bu aşamada büyük ölçekli jeolojik haritalar kullanılır. İstikşaf sondajları ile yarma, kuyu 
ve galeri gibi arama çalışmaları yapılarak kaynağın geometrisi, cevherin mineralojik 
ve kimyasal özellikleri, maden jeolojisi, jeokimya ve jeofizik metotlarla ayrıntılı olarak 
belirlenir. Arazi ve laboratuar çalışmalarından elde edilecek tüm bu verilerle desteklenen 
ön fizibilite çalışması yapılır. Böylece keşfedilen kaynağın ekonomik bir maden yatağı 
olup olmadığı saptanır. Ön fizibilite çalışmalarıyla ekonomik olabileceği düşünülen 
maden oluşumunda detay arama aşamasına geçilerek kaynak belirleme sondajları ile 
cevher kütlesinin geometrisi üç boyutlu olarak belirlenir. Sahada hidrojeolojik etüt ve 
pilot çapta üretim yapılır.  Elde edilen tüm bu veriler doğrultusunda işletme yöntemi ve 
cevher hazırlama ile zenginleştirmeye yönelik teknolojik çalışmaların sonuçlarını içeren 
bir fizibilite çalışması yapılır. Bu fizibilite çalışmasının olumlu bulunması halinde maden 
yatağı ekonomiye arz edilmek üzere işletmeye alınır. Bir madenin bölgesel ölçekte aranma 
kararı ile keşfedilen yatağın işletmeye alınması arasında geçen süre yatağın büyüklüğüne 
bağlı olarak yaklaşık 7-8 yıl gibi uzun bir süre almaktadır. Bu arama sürecinde devamlı 
nakit akışından kaynaklanan finansal zorluklar maden aramacılığını olumsuz olarak 
etkilemektedir. 

Ayrıca arama çalışmalarında bilgisayar ve uzay teknolojilerindeki gelişmelere 
paralel olarak uzaktan algılama ve jeofizik yöntemleri de yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Tüm verilerin bir arada kullanılması imkanını sağlayan Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS); 
uzaktan algılama, uydu veya uçaklardan elde edilen yüksek yersel ve tayfsal çözünürlüğe 
sahip veriler kullanılarak yer yüzeyinin jeolojik, jeomorfolojik ve fiziki özellikleri 
hakkında bilgi sağlama yöntemidir. Bu yöntem kullanılarak, mineral haritalama, 
yapısal jeoloji, yüzey sıcaklığı, kaya türü ayırımı, üç boyutlu modelleme, yatay ve 
düşey hareketler hakkında ayrıntılı olarak veriler sağlanabilmektedir. Yer kabuğunun 
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jeolojik özelliklerinin tespiti ve maden oluşumunun keşfi için bu verilerin tek başına 
kullanılması yeterli olmayacaktır. Jeolojik, mineralojik, kimyasal ve fiziksel verilerin 
arazi çalışmaları ile denetlenmesi ve yüzeyden somut veriler üretilmesi gerekmektedir. Bu 
amaçla, ülkemizde Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin altyapısı oluşturulmaya 
başlanmıştır. Bu çalışma sonunda çeşitli kamu kurum ve kuruluşları kendi amaçları 
doğrultusunda ürettikleri verileri paylaşacak, mükerrer veri üretilmeyecek, dolayısıyla 
kaynak israfının önüne geçilebilecektir. Maden aramacılığı için gerekli tüm veriler, veriyi 
üreten kurumlardan ücreti karşılığında temin edilebilecektir. Böylece, anında ve hızlı bir 
şekilde verilere ulaşılarak yeniden yapılacak birçok çalışmaya zaman ve maddi olarak 
katkılar sağlanacaktır.

 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.

Ülkemiz tükettiği doğalgazın %98’ini, petrolün %93’ünü ve kömürün %20’sini 
ithal etmektedir. Büyüyen ve gelişen ülkemizin enerji hammaddelerine olan talebi hızla 
artmaktadır. Bu bağlamda petrol, doğalgaz, kaya gazı, kömür,  bitümlü şeyl, uranyum ve 
jeotermal aramalarına hız verilmelidir. Ülkemizin jeolojik yapısı da dikkate alındığında 
özellikle maden aramacılığının linyit, bitümlü şeyl ve jeotermalde yoğunlaşması 
gerekmektedir. 
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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 yoğunlaşması 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. Özellikle evaporitik havzaların geniş alanlar kapladığı 
ülkemizde gömülü tip bor, potas tuzu, sülfat tuzu ve doğal soda yataklarının aranması 
gerekmektedir. Nano teknolojilerde kullanılan lityum ve nadir toprak elementlerinin 
aranmasına öncelik verilmelidir.

Bunların yanı sıra metal madenciliği de Türkiye açısından büyük önem taşımaktadır. 
Baz metallerde maden rezervlerimizin büyük çoğunluğu sanayimizin gereksinimini 
karşılayacak boyutta değildir. Son yıllarda yabancı 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. 2005 yılından itibaren MTA Genel Müdürlüğü' nün jeotermal 
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alanların aranması ve araştırılmasına yönelik etüt ve sondajları artarak devam etmektedir 
Arama ve araştırma etüt ve sondajları için ayrılan ödenek yıllık 15 milyon dolara ulaşmış 
olup, bu değerin daha da yükselmesi beklenmektedir.

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.

3.2.4. Maden Arama Konusunda Türkiye’nin Öncelikleri

Gelişmiş ülkelerde GSMH da madenciliğin payı ABD’de %4,2, Kanada’da %7,5, 
Avusturalya’da %8,7’dir. Ham petrol ve doğal gaz ihraç eden ülkelerde ise bu pay 
%25’lere kadar çıkmaktadır. Dünya ortalaması %2 civarında olup, Türkiye‘de bu oran 
%1,50 civarındadır. Hedef olarak dünya ortalaması seçilirse üretimimizi arttırmamız 
gereği ortaya çıkmaktadır. Bu da yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir hedeftir. 

Ülkemiz karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı nedeniyle çok çeşitli maden yataklarına 
sahiptir. Gününüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin, ülkemizde ise 60 madenin 
üretimi yapılmaktadır. Dünya’da 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibariyle 
28’nci sırada yer alan ülkemiz, maden çeşitliliği açısından ise 10. sırada bulunmaktadır. 
Başta endüstriyel hammaddeler olmak üzere, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal 
kaynaklar gibi enerji hammaddeleri açısından ülkemiz zengindir. Ancak birkaç maden 
dışında dünya ölçeğindeki rezervlerimiz kısıtlıdır. 
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Dünyada üretimi ve ticareti yapılan 90 çeşit maden ve mineralden sadece 13 
tanesinin ülkemizde ekonomik ölçekteki varlığı henüz saptanamamıştır. Ülkemiz 50 
çeşit madende kısmen yeterli kaynaklara sahipken 27 maden ve mineralin günümüzde 
bilinen kaynakları ve kaliteleri ekonomik madencilik için yetersizdir. Dünya endüstriyel 
hammadde kaynaklarının %2,5’i, kömür kaynaklarının %1’i, jeotermal potansiyelinin 
%0,8’i ve metalik maden kaynaklarının % 0,4’ü ülkemizde bulunmaktadır. 

Petrol Arama ve Üretim Sektörü 1954 yılından bu yana gerek yerli gerek yabancı 
sermaye açısından serbest rekabete açık durumdadır. 6326 sayılı Petrol Kanunu’nun 
kabul edildiği 1954 yılından bugüne 196 yabancı ve 27 yerli şirket arama faaliyetlerine 
katılmıştır. Yabancı şirketlerin pek çoğu sadece ruhsat almakla yetinmiş ve herhangi bir 
ciddi faaliyet göstermeksizin ülkemizden ayrılmıştır. Yerli sermayeli özel şirketlerin de 
arama ve üretim faaliyetlerinde önemli bir payı olmamıştır. Özellikle 1983 yılında bu 
sektörde yatırım yapan yerli büyük sermaye grupları kısa bir süre sonra temel olarak 
arama yatırımlarındaki riskin büyüklüğü sebebiyle faaliyetlerine son vermişlerdir. 
Bu dönemde çalışmaların büyük bir kısmı devletin kısıtlı kaynaklarından ayırabildiği 
imkanlarla Türkiye Petrolleri AO tarafından gerçekleştirilmiştir. TPAO’nun 2011 yılında 
petrol aramacılığında saha jeolojisi etütlerindeki payı %100, jeofizik etütlerdeki payı %79 
ve ortak sahalar dahil sondaj faaliyetlerindeki payı metraj olarak %56’dır.

Türkiye’de üretilen petrolün tamamı yine ülkemiz rafinerilerinde işlenerek tüketime 
sunulmaktadır. Yerli üretimin büyük bir kısmının gravitesi düşük ve kükürt oranı yüksektir. 
Bu durum nedeniyle yerli petrol rafineriler tarafından tercih edilmemesine rağmen 1954 
yılında çıkarılmış olan 6326 sayılı Kanun ile yerli üreticilerin kendi ürettikleri petrolü 
satabilmeleri hususunda gerekli önlemler alınmıştır. Yine 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanununda yerli üreticilerin ithal petrolle rekabet edebilmelerini teminen rafinelerin yerli 
petrolü alması için bazı mükellefiyetler getirilmiştir37. Özetle söylemek gerekirse, yerli 
üretimin ithal petrolle rekabeti hususunda ciddi bir sorun bulunmamakta ve bazı doğal 
kaynaklarda olduğu gibi ithalat yerli üretim için herhangi bir tehdit teşkil etmemektedir.  

Petrol arama ve üretim faaliyetlerinde kullanılan malzeme ve ekipmanların 
tamamına yakını yurt dışından sağlanmaktadır. Jeofizik ve sondaj faaliyetleri için ihtiyaç 
duyulan ekipman ve malzemelerin yerli sanayi tarafından karşılanabilme oranı düşüktür. 
Ülkemizde petrol sektörüne malzeme üreten veya hizmet veren yeterli sayıda firma 

37 6491 sayılı yeni Petrol Kanununda bu hususta herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Buna karşılık, 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunundaki düzenlemenin geçerliliği devam etmektedir.
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bulunmaması veya imalatların ekonomik olmaması gibi nedenlerle ihtiyaçların parasal 
olarak büyük bölümü (yaklaşık %80’i) yurtdışından temin edilmektedir. Ayrıca, petrol 
arama ve üretim faaliyetleri için gerekli malzemeler talep yetersizliği nedeniyle seri 
olarak üretilememekte, ancak talep doğrultusunda imalat gerçekleştirilmektedir. Sonuç 
olarak petrol sektörü için malzeme ve donanım üretiminde lider konumunda olan ve 
standartları belirleyen ABD’yi; İngiltere, Almanya, Romanya, İtalya, Kanada, Çin ve 
Hindistan izlemektedir. 

Buna karşılık, maden aramalarında kullanılan özellikle sığ sondaj makine ve 
ekipmanları son yıllarda sanayimizdeki gelişmelere bağlı olarak yurt içinde imal 
edilebilmektedir. Yurt içinden tedarik edilen demir çelik ürünleri standartlar dahilinde 
üretilmekte olup, ciddi sorunlarla karşılaşılmamaktadır. 

Arama, sondaj ve üretim faaliyetlerinde kullanılan makine ve ekipman çeşitliliği 
nedeni ile milli petrol şirketimiz TPAO’nun makine parkı da çeşitlik arz etmektedir. TPAO 
petrol sektörüne yönelik ana malzemeleri, makine ve ekipmanı ile yedek parçaların büyük 
bölümünü yurt dışından tedarik etmektedir. Tedarikte ana kural Amerikan standartları 
olan API standartlarına sahip malzemenin teminidir. Çin ve Hindistan firmaları API 
belgesine sahip olmakla birlikte bu ülkeler menşeili malzemelerde kalite problemleri 
yaşanmaktadır. Kanada firmalarında ise API standartları yok denecek kadar az olup, bu 
firmalar Türkiye pazarına karşı ilgisizdir. Son dönemlerde yurtdışında firma birleşmeleri 
ve satın almalar nedeni ile üretici firma sayısı azalmıştır. 

Jeotermal enerji; son yıllarda gerçekleştirilen arama çalışmalarının artırılması, 
yenilenebilir enerji (YEK) Kanunu ve 5686 sayılı jeotermal Kanunu ile yatırım 
güvenliğinin sağlanması, getirilen teşvikler ve MTA tarafından  keşfedilen ve ön çalışmaları 
tamamlanan jeotermal sahaların yatırımcıya ihale yolu ile devri gibi önemli gelişmeler 
sayesinde yaklaşık  3 milyar dolarlık  yatırım portföyüne ulaşmıştır. Bu gelişmelerin 
devam ettirilebilmesi için jeotermal sektöründeki güçlü ve zayıf yönlerimizin dikkatle 
ele alınması ve ileriye dönük geliştirme politikalarının izlenmesi gerekmektedir.
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3.2.5. Maden Aramacılığında Başlıca Sorunlar ve Beklentiler

1. Öncelik ve Hedef Seçimi

Ülkemizin ihtiyacı olan öncelikli hammaddeler belirlenmeli ve bu doğrultuda arama 
politikaları oluşturulmalıdır. Bu bağlamda, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılabilmesi 
için ivedilikle Ulusal Madencilik Arama Politikası oluşturulmalıdır. Ulusal Madencilik 
Arama Politikası çerçevesinde, sanayi sektöründeki hammadde açığının kapatılabilmesi 
için maden üretimimizin artırılması hedef olmalıdır. Bu doğrultuda arama çalışmalarına 
hız ve destek verilmelidir.

Sınırlı alanlar yerine havza ve jeolojik kuşakları kapsayan bölgesel ölçekte 
arama projelerine öncelik verilmelidir. Yüzey ve sığ derinliklerdeki maden yataklarının 
azalması nedeniyle daha derinlerdeki maden oluşumlarının aranması hedeflenmelidir. 
Günümüzdeki ve gelecekteki teknolojilerde önem kazanan lityum, nadir toprak elementleri 
gibi madenlerin aranmasına da öncelik verilmelidir.

2. Kamu ve Özel Kesim Koordinasyonu

Rezerv güvenliğine dönük ulusal raporlama sistematiğinin kurulması ve buna 
yönelik olarak özel sektör-kamu koordinasyonu için gerekli kriterlerin ortaya konulması 
gerekmektedir. Arama faaliyetleri için kamuya ayrılan bütçenin artırılması, özel sektöre 
teşvik edici (vergi muafiyeti v.d) olanakların sağlanması gerekmektedir. Gerekli yasal 
düzenlemelerle sermayenin arama faaliyetlerine yönlendirilmesine dönük politikalar 
geliştirilmelidir. Üretici kuruluşların arama faaliyetlerini sürdürebilmeleri için 
üretimlerinden elde ettikleri gelirin bir kısmını şirket bünyesinde arama faaliyetlerine 
kaynak olarak ayırmalarına ilişkin teşvik edici yasal düzenleme yapılmalıdır.

Havza ve kuşak bazındaki derin veya gömülü maden yataklarının aranması 
ve araştırılması projelerinin planlanması, oluşturulması, yürütülmesinin takibi ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla MTA Genel Müdürlüğünün koordinatörlüğünde 
MİGEM, üniversiteler, özel sektör ve madenci STK’ların katılacağı bir İleri Maden 
Arama Projeleri Konseyi kurulmalıdır. 
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3. Uzman Personel İhtiyacı

Arama çalışmalarını yürüten farklı disiplinlerdeki bilgi birikimli personel sayısı 
yetersiz olup, sektörde özellikle maden jeolojisi konusunda uzman ve tecrübeli elemanların 
istihdamı sağlanmalıdır. Arama çalışmalarını yürüten teknik personelin çalışma koşulları 
iyileştirilerek, kamuda faaliyet gösteren uzman personelin ücret standartları artırılmalı ve 
bu personele yurt dışı eğitim olanakları sağlanmalıdır.

4. Maden Aramacılığının Teşviki

Arama faaliyetlerinde kullanılan makine, ekipman ve malzemelerin yerli sanayiciler 
tarafından üretilebilmesine yönelik teşvik sistemi getirilmelidir. Arama faaliyetlerinde 
yer alan makine ve ekipmanı kullanacak personelin eğitimine önem verilmelidir. 
Petrol ve doğalgaz aramacılığında şirketleri aramaya teşvik etmek ve zorlamak için 
ruhsat alanları için verilen iş ve yatırım programlarına teminat sistemi getirilmelidir. 
Madencilik mevzuatındaki mevcut karmaşık yapı sadeleştirilerek özellikle aramacılık 
kolaylaştırılmalıdır. Arama amaçlı sondaj kuyu sayısı, sondaj metrajı ve kuyu derinliği 
artırılarak madencilikte ileri ülkelerin seviyesi hedeflenmeli, son yıllarda gelişen ve yurt 
dışına da açılan özel sondaj şirketleri teşvik edilmeli, MTA Genel Müdürlüğü’nün makine 
parkı yenilenerek sondaj kapasitesi artırılmalıdır.

5. Bilgi Paylaşımı

Ulusal Karot Bilgi Bankası kurularak, kamu ve özel sektörün çeşitli amaçlarla 
yapmış oldukları tüm sondaj çalışmalarından elde edilen mineralojik, kimyasal, jeofizik 
vd. verilerin arşivlenerek paylaşıma açılması ve bu konuda yasal düzenleme yapılması 
gerekmektedir. Jeotermal Kaynaklar arama faaliyet raporları MİGEM ve MTA Genel 
Müdürlüğü’nde, petrol-doğal gaz arama faaliyet raporları PİGEM’de, maden ruhsat 
sahalarına ait arama faaliyet raporları ise MİGEM bünyesinde toplanmaktadır.  Tüm arama 
faaliyet raporlarının sadece arşivlemek yerine bir veri tabanı oluşturularak paylaşıma 
açılması ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin tüm maden yataklarının 
envanterleri güncellenmelidir. 
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6. Altyapının Geliştirilmesi

Aramacılığın temelini oluşturan ülkemizin çeşitli ölçeklerdeki jeoloji, jeokimya, 
jeofizik ve metalojeni haritaları tamamlanmalı, mevcut haritalar güncellenerek basılıp 
yayımlanmalıdır. Aramacılık alanında faaliyet gösteren kuruluşların (kamu ve özel 
sektör) üretmiş oldukları tüm verilerin Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı 
kapsamında oluşturulması, toplanması ve kurumlar arasında paylaşılması gerekmektedir.

7. Yurtdışı Aramaları

Sanayinin ihtiyaç duyduğu enerji ve diğer hammadde kaynaklarının temini için 
aramacı kamu ve özel sektör kuruluşları, yurt dışında da arama yapmaya yönlendirilmeli 
ve bu çalışmalar teşvik edilmelidir.

8. Petrol Aramaları

2000’li yılların başında petrol arama faaliyetlerine ayrılan bütçe 100 milyon dolar 
civarında iken 2011 yılında yatırım rakamları 1 milyar dolar seviyesine ulaşmış, arama 
kuyuları yıllık ortalama 30 adet civarında iken 2011 yılında bu sayı 200’e ulaşmıştır. 
Gelinen bu seviye yeterli olmayıp ülkemizde yıllık açılan kuyu sayısının arttırılması 
gerekmektedir. Konvansiyonel olmayan hidrokarbon aramacılığına ve üretimine 
önem verilmelidir. Hidrokarbon ihtiyacını yerli üretimle karşılamak için Karadeniz ve 
Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerine devam eden ülkemiz için bu bölgelerde 
bulunacak rezervler önemli fırsatlar olarak değerlendirilmelidir.

9. Jeotermal Kaynak Aramaları

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. 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 
hazırlanmalıdır.
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10. Konvansiyonel olmayan enerji kaynaklarının aranması

Artan enerji talebi, kolay ve erişilebilir kaynakların azalması, mevcut üretim 
sahalarında üretimin hızlı biçimde düşüşü ile petrol fiyatlarındaki aşırı artışın yanı sıra, 
son dönemlerde gelişen teknolojik imkanlar dikkatleri geçmişte göz ardı edilen kaynaklara 
yöneltmiştir. Bu durum geçmiş dönemlerde ekonomik bulunmayan bitümlü kayaçların 
bünyelerinde bulunan hidrokarbon potansiyelini enerji endüstrisinin yeni hedefi haline 
getirmiştir. Söz konusu an-konvansiyonel kaynakların aranması ve üretimi konusunda 
gerekli mevzuatın oluşturulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

3.3. Dış Ticaret, Lojistik, Vergi ve Teşvik

Madencilik sektörü, yarattığı katma değer ile toplumların refah düzeyini doğrudan 
etkilerken, aynı zamanda diğer sektörlerin hammadde ve enerji ihtiyacını karşılamak 
suretiyle ekonomi üzerinde dolaylı, ancak belirleyici etkiler yaratmaktadır. Madenciliği 
diğer ekonomik sektörlerden ayıran özelliklerin başında, mekana bağımlılık gelmektedir. 
Bir madencilik faaliyeti için öncelikli olarak, milyonlarca yılda oluşmuş bir maden 
yatağının varlığı gereklidir. Maden kaynakları büyük çoğunluğuyla, kıt kaynaklardır ve 
yeryüzünde düzensiz şekilde dağılmışlardır. Bazı ülkeler en azından belirli madenler 
açısından zengin iken, diğerleri çok farklı bir konumda olabilmektedir. Bir madencilik 
faaliyetinin ancak, madenin bulunduğu yerde yapılabilmesi mümkündür. Dolayısıyla 
madencilik faaliyeti maden yatağının bulunduğu mekana bağımlı bir faaliyet türüdür.

Bütün ekonomiler, farklı düzeylerde de olsa madencilik ürünlerine ihtiyaç duyarlar. 
Bu nedenle bir ekonominin sağlıklı olarak işleyebilmesi ve gelişebilmesi için madencilik 
ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması zorunludur. Bu nedenle hemen her ülke, farklı 
yöntemlerle de olsa, madencilik ürünleri üretimini artırabilmek amacıyla, aramadan 
üretime madenciliğin bütün safhaları ile ilgili olarak vergi mevzuatının da önemli bir araç 
olarak kullanıldığı teşvik mekanizmaları geliştirmekte ve uygun altyapının oluşturulması 
amacına yönelik tedbirler almaktadır.

Bununla birlikte, alınan tüm tedbirlere rağmen bir ülkenin madencilik ürünleri 
ihtiyacını, kaynakların yeryüzünde düzensiz dağılmış olmaları nedeniyle ülke içinden 
karşılayabilmesi hemen hiçbir zaman mümkün olamamaktadır. Belirli kaynaklar 
bakımından zengin, ham madde tedarikçisi konumundaki bazı ülkelerin ekonomileri 
büyük ölçüde bu ürünlerin ihracatına bağımlı iken, özellikle sanayileşmiş ve sanayileşmeyi 
hedefleyen ülkelerin ekonomileri ham madde tedariki açısından yurt dışı kaynaklara 
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bağımlı durumdadır. Dolayısıyla kaynak dağılımındaki düzensizlik madencilik ürünlerinin 
uluslararası ticaretini bir zorunluluk haline getirmektedir. Bu durum sonuç itibariyle, 
madencilik ürünlerinin uluslararası ticaretine stratejik bir boyut kazandırmaktadır.

Bu bölümde Türkiye açısından madencilik ürünlerinin dış ticaretine ilişkin genel 
hususlar, lojistik altyapısı ve buna ilişkin sorun ve ihtiyaçların yanı sıra, madencilik 
sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak alınan tedbirler ve uygulamaya konulan teşvik 
mekanizmaları genel hatları itibariyle ele alınmaktadır.

3.3.1. Dış Ticaret

Madencilik ürünlerinin uluslararası ticareti her şeyden önce bu ürünlerin milyonlarca 
yıllık doğal süreçler sonucunda oluştukları ve dünya üzerinde dengeli bir dağılım 
göstermedikleri gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra ülkelerin gelişmişlik 
düzeyleri arasındaki farklılıklar ve gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkelerin giderek 
büyüyen hammadde ihtiyaçları, maden ürünlerinin uluslararası ticaretinin arkasındaki 
bir diğer önemli faktörü oluşturmaktadır. Uluslararası ticaret yoluyla hammadde ihtiyacı 
olan ülkelerin ihtiyaçları karşılanırken, kaynak yönünden şanslı olan ülkeler de sahip 
oldukları kaynakları değerlendirme olanağı elde etmektedir.

Teorik bakımdan uluslararası ticaret, ilişkinin her iki tarafına da yarar sağlamakla 
birlikte, uygulamada belirli gerekçelerle ve belirli koşullar altında ticaretin engellenmesi 
ya da önlenmesine yönelik çeşitli girişimlerin bulunduğu da bir gerçektir. Söz konusu 
engelleme gerekçeleri hakim pozisyondan yararlanmak suretiyle fiyatları etkileme, politik 
baskı aracı olarak yararlanma vb. çeşitli niteliklerde ortaya çıkabilmektedir.

Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi, ticaretin olabildiğince engellerden 
arındırılması özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında uluslararası gündemin en önemli 
konuları arasında yer almıştır. Bu kapsamda en önemli girişimler 1948 yılında GATT 
(Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması) ile başlamış, bu girişimler 1995 yılında 
Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) kurulması ve Uruguay Round olarak isimlendirilen 
müzakere süreci ile de önemli bir boyut kazanmıştır.

Başta enerji hammaddeleri olmak üzere maden kaynaklarının uluslararası ticaret 
içindeki büyüklüğü dikkate alındığında uluslararası ticaretin serbestleştirilmesine yönelik 
çalışmaların ne kadar önemli olduğu kuşkusuzdur. Ancak yukarıda da ifade edildiği gibi, 
çeşitli ülkeler, çeşitli gerekçelerle zaman zaman DTÖ kurallarını ihlal edecek tarzda 
kısıtlayıcı uygulamalara gidebilmektedir.
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Bu kapsamda özellikle doğal taş ihracatımıza yönelik olarak, Dünya Ticaret Örgütüne 
(DTÖ) üye çeşitli ülkelerin ihracatımızı kısıtlayıcı, hatta engelleyici kota ve benzeri 
uygulamaları bulunmaktadır. Bu durum doğal taş ihracatçıları açısından önemli sorunlar 
yaratmaktadır. Sorunun, DTÖ ilkeleri doğrultusunda, uluslararası ve ikili anlaşmalarla 
hükümetler düzeyinde veya yasal yollara başvurulmak suretiyle aşılması gerekmektedir. 
Bu konuda Ekonomi Bakanlığı’nın gerekli girişimlerde bulunması beklenmektedir.

Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesine yönelik çalışmalardan bir diğerini de 
ülkeler arasında, ikili olarak imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) oluşturmaktadır. 
Bu tür anlaşmaların, tarafların karşılıklı olarak ihtiyaç ve sorunlarını daha net olarak 
ortaya koyma imkanına sahip olmaları ve daha etkin bir denetim mekanizmasının mevcut 
olması nedeniyle oldukça yararlı sonuçlar ürettikleri gözlenmektedir.

Türkiye’nin halen 18 ülke ile imzalanmış Serbest Ticaret Anlaşması bulunmaktadır. 

- Avrupa’da, EFTA (İsviçre- Norveç- İzlanda- Lihtenştayn), Makedonya, Bosna 
Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ;

- Orta-Doğu ve Kafkaslarda İsrail, Filistin, Ürdün, Suriye, Gürcistan;

- Afrika’da Tunus, Fas, Mısır, Moritus;

- Güney Amerika’da Şili;

- Asya’da Güney Kore ile imzalanmış Serbest Ticaret Anlaşmalarımız halen 
yürürlüktedir.

Güney Kore ile imzalanan STA 1 Mayıs 2013, Moritus ile imzalanan STA ise 1 
Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca, Lübnan ile 24 Kasım 2010’da imzalanan 
Serbest Ticaret Anlaşmasının da Lübnan tarafından iç onay sürecinin tamamlanmasının 
ardından yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 

Yürürlükte olan STA’lar kapsamındaki ihracatımız 2012 yılında %7,2 oranında 
artmıştır. Bu ülkelerin toplam ihracat içindeki payı %9,6 düzeyindedir. Maden dış 
ticaretinde, 2002 yılında STA ülkeleri karşısında 1,5 milyar dolar civarında ticaret açığı 
verilirken, 2012 yılında  STA ülkelerine 3,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verilmiştir.

Serbest Ticaret Anlaşmalarının ihracatımız üzerindeki olumlu etkileri dikkate 
alınarak önümüzdeki dönemde ülke menfaatleri doğrultusunda yeni Serbest Ticaret 
Anlaşmalarının imzalanacağı öngörülmektedir.
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3.3.2. Lojistik ve Altyapı

Lojistik kavramının, “nakliye” anlayışından “tedarik zinciri” kapsamına kadar 
uzanan yelpazede pek çok alternatif tanımına rastlamak mümkündür. Tüm bu yaklaşımların 
günümüzde ulaştığı kapsamlı ortak tanım “müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, 
üretim ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve bilginin iki yönlü akışı” şeklindedir.  

Bu bakışla, Lojistik Sektörü, Karayolu Taşımacılığı, Havayolu Taşımacılığı, Deniz 
ve İç Suyolları Taşımacılığı, Demiryolu Taşımacılığı, Boru Hattı Taşımacılığı, Kombine 
Taşımacılık, Kentsel Lojistik, Liman İşletmeciliği (Hava-Deniz), Depo, Antrepo, Serbest 
Bölge Kalite Kontrol-Gözetim, Dış Ticaret, Gümrük, Sigorta, Finansman, Eğitim, Bilgi 
Teknolojileri, Basım-Yayım, Ekipman gibi kavramları içermektedir.  

Günümüzde ticaret tam anlamıyla küreselleşmiş, kurumlar yalnızca çevrelerindeki 
değil tüm dünyadaki şirketlerle rekabet eder hale gelmiştir. Dolayısıyla ilerlemenin, 
verimliliğin, rekabet avantajı sağlamanın, hatta pek çok durumda var olmanın yolu, 
tedarik sürecini ve lojistik hizmetlerini en iyi şekilde yönetmekten geçmektedir.

Ülkemizde ihracat taşımalarının büyük bölümü deniz yoluyla gerçekleştirilmektedir. 
TÜİK verilerine göre ihracat sevkiyatlarında deniz taşımalığının payı 2010 yılında toplam 
ihracatın %50,7’si iken bu oran 2011 yılında %54,5 seviyesine yükselmiştir. Bunun 
yanı sıra 2011 yılında demiryolu taşımalarında da belirgin bir artış görülmektedir. 2010 
yılında 0,99 milyar dolarlık ihracatın sevkiyatı demiryolu ile yapılmışken bu değer 2011 
yılında 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın son yıllarda karayolunun 
payında düşüş izlenmektedir. 2010 yılında toplam ihracatın %40’ı karayolu ile yapılırken 
2011 yılında karayolu taşımacılığının payı %37’ye gerilemiştir. Bu gerilemede AB 
ülkelerine yapılan ihracatın gerilemesinin yanı sıra akaryakıt fiyatlarındaki artış ve 
karbon salınımının azaltılması yönünde uygulamaya konulan politikalar etkili olmuştur. 
2011 yılında ihracatın 8,9 milyar dolarlık kısmı havayolu, geri kalan 1,3 milyar ABD 
dolarlık kısmı ise diğer taşıma modları ile gerçekleştirilmiştir (Türkiye Ulaştırma ve 
Lojistik Meclisi Sektör Raporu). Yurtiçi taşımacılıkta ise karayolları büyük bir ağırlığa 
sahiptir. 2010 yılında karayolu ile yük taşımacılığının toplam içindeki payı %91,5 olarak 
gerçekleşmiştir.
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3.3.2.1. Karayolu Taşımacılığı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) istatistiklerine göre; Karayolu ağının 
%3’ünü otoyollar, %49’unu devlet yolları, %48’ini il yolları oluşturmaktadır. KGM’nin 
sorumluluğunda 1.987 km otoyol, 31.333 km devlet yolu ve 30.579 km il yolu olmak üzere 
toplam 63.899 km uzunluğunda karayolu ağı bulunmaktadır. Türkiye’deki otoyolların 
tamamının üstyapısı asfalt kaplamadır.

3.3.2.2. Demiryolu Taşımacılığı

Cumhuriyet döneminde demiryollarımıza 1950 yılına kadar ağırlık verilmiş, 
ancak 1950’lerden itibaren 50 yıllık bir süre zarfında, yanlış ulaştırma politikalarıyla 
demiryollarımız ihmal edilmiştir. Ancak demiryolunun devlet politikası haline 
getirilmesiyle birlikte,  2003 yılından itibaren gelişmeler gözlenmeye başlanmıştır. Bugün 
için Ülkemiz, 8.697 km’si ana hat olmak üzere, toplam 10.991 km demiryolu ağına sahip 
bulunmaktadır.

Organize sanayi bölgeleri ile büyük kapsamlı üretim ve tüketim merkezlerinin 
ana demiryolu şebekesine bağlantısını sağlayan iltisak hatlarının yapım çalışmaları 
kapsamında 2002 yılına kadar 282 merkeze bağlantılı ve 382 km olan iltisak hatları 
uzunluğu Şubat 2008 sonu itibarıyla 312 merkeze bağlantılı ve 422 km’ye ulaşmıştır. 
TCDD hatlarında işletilen özel sektöre ait yük vagonu sayısı 2003 yılında 771 adet iken, 
bu değer Şubat 2008 sonu itibariyle 2.164 adede yükselmiştir.

3.3.2.3. Denizyolu Taşımacılığı ve Limanlarımız

Dünya ticaretinin %90’ı, ülkemiz ticaretinin de %88’i denizyolu ile yapılmaktadır. 
Bu durum büyük ölçüde, denizyolu taşımacılığının karayolu taşımacılığına göre 6,5 kat, 
demiryolu taşımacılığına göre ise 3,5 kat daha ekonomik olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bunun yanı sıra, yüksek tonajlarda taşımaya imkan veren niteliği, deniz taşımacılığının 
alternatiflere kıyasla diğer bir önemli avantajını oluşturmaktadır.

8333 kilometre kıyı şeridine sahip ülkemizde 174 adet liman ve iskele bulunmakta 
olup, bunlardan 6 tanesi Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından, 4 tanesi de Türkiye 
Devlet Demir Yolları tarafından işletilmektedir. Türkiye’de devlete bağlı kuruluşlara 
veya özel sanayi şirketlerine ait sanayi iskeleleri; Ege Bölgesi’nde Aliağa çevresinde, 
Akdeniz Bölgesi’nde İskenderun çevresinde ve Marmara Bölgesi’nde Ambarlı çevresi ve 
İzmit Körfezi’nde yer almaktadır.
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Türk limanlarındaki kargo trafiği son yıllarda büyük artış göstererek 2000 yılındaki 
yaklaşık 186 milyon ton düzeyinden, 2007 yılında 285 milyon ton ve 2008 yılında ise 315 
milyon ton seviyesine ulaşmıştır. Genel büyüme 2000 yılından beri %85’e yaklaşarak 
BYBO (Bileşik Yıllık Büyüme Oranı) %7’nin üzerinde gerçekleşmiştir Önümüzdeki 5 ila 
10 yıllık dönem boyunca, kargo trafiğinin en hızlı büyüyen segmentinin konteyner kargo 
segmenti olacağı öngörülmektedir.

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği verilerine göre, Türk limanlarındaki toplam 
konteyner trafiği hacmi 2011 yılında, 2004 yılında yaklaşık 3 milyon TEU seviyesinden, 
6,6 milyon TEU değerini aşan bir büyüklüğe ulaşmıştır.

Özelleştirme uygulamaları sonrasında Türkiye’nin liman altyapısında önemli 
düzeyde gelişme olmakla birlikte, mevcut limanların maden ihracatı açısında konum ve 
donanım itibariyle uygun olduklarının söylenebilmesi güçtür. Ülkemiz bilinen maden 
yatakları; Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Trakya-Marmara, Güney Ege, Toros Kuşağı, 
Sivas-Malatya, Erzincan, Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Lojistik 
açıdan incelendiğinde bölgeler itibariyle sorunlar aşağıdaki biçimde özetlenmektedir;

- Doğu Karadeniz Bölgesinde, metal madenlerinin varlığı bilinmektedir. Hopa, 
Trabzon ve Rize limanlarına demir yolu bağlantısı bulunmamaktadır. İç bölgelerde 
olan maden yatakları değerlendirilememektedir. Kelkit vadisinde bulunan madenler, 
Samsun limanına demiryolu bağlantısı yapıldığı takdirde ihracat açısından önemli katkı 
sağlayacaktır. Bu bölgede bulunan madenler karayolu maden fiyatlarının yüksekliği 
nedeniyle rekabet edememektedir.

- Batı Karadeniz Bölgesinde liman bulunmamakta ve madenlerin limana 
ulaşabilmesi için karayolu kullanımı zorunlu hale gelmektedir. İnebolu’da maden 
yüklemesine uygun liman yapılmalı ve Ankara, Çankırı, Kastamonu illerinden İnebolu’ya 
bağlantı sağlanmalıdır.

- Trakya-Marmara bölgesinde Tekirdağ, Gemlik, Bandırma Limanları 
bulunmaktadır. İstanbul Limanı konteynır limanı olarak çalışmaktadır. Bursa ilinin 
limanlara bağlanabilmesi için demiryolu bulunmamaktadır. Madenler Balıkesir ve 
Bursa’dan limanlara karayolu ile getirilmektedir. Bu nedenle bölgedeki limanlara 
demiryolu bağlantısı yapılması önem arz etmektedir. 

- Güney Ege bölgesinde Güllük Limanı dışında liman bulunmamaktadır. Aydın-
Çine ve Muğla-Milas’tan çıkarılıp ihraç edilen 4 milyon ton civarındaki feldspat karayolu 
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ile limana getirilmektedir. Yörede demiryolu yapılması gerekmektedir. Daha önce 
Denizli- Aydın-Güllük demiryolu projesi için çalışmalar yapılmış, ancak henüz bir sonuç 
alınamamıştır. Özelleştirme idaresinin tasarrufunda bulunan Ören Limanı yıllardır atıl 
olarak beklemektedir. Yapılan çalışmalara rağmen liman henüz aktif hale getirilememiştir.

- Ege Bölgesinde, Çanakkale, (yapılmakta olan) Çandarlı ve Güllük limanları ve 
Aliağa’da bulunan demir-çelik tesislerinin özel limanları dışında liman bulunmamaktadır. 
İzmir Limanı salt konteynır limanı olarak hizmet vermektedir. Bu limanlar göz önünde 
bulundurularak demiryolu yapımı hızla ele alınmalıdır.

- Toros Kuşağı Akdeniz havzasında bulunan madenler, Mersin ve İskenderun 
limanlarından ihraç edilmektedir. Bu iki liman ile ilgili altyapı eksikliklerinin giderilmesi 
ve hizmet kalitesinin artırılması son derece önemlidir. Çünkü bu iki liman Güneydoğu 
Anadolu’da üretilen mermer, krom, bakır, demir madenlerinin ihracatı için kritik öneme 
sahiptir. 

- Sivas ve Malatya’da bulunan demir madenlerinin İskenderun limanına sevk 
edilebilmesi için mevcut demiryolu yetersizdir. Mevcut demiryolunun standardının 
yükseltilmesi gerekmektedir.

Maden yükleme limanlarının Avrupa’da birçok ülkede olduğu gibi; stok alanı, gemi 
bordosuna kadar bant-konveyör sistemi ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir. Diğer 
taraftan doğal taş (mermer, traverten vb.) ihracatı ağırlıklı olarak konteynır kullanılarak 
yapıldığından, özellikle mermer ihracatının yüksek miktarlarda olduğu, güney ve batı 
bölgelerindeki limanlar bu durum göz önünde bulundurularak konteyner yüklemelerine 
uygun şekilde inşa edilmelidir.

Maden ihracatı açısından limanlarla ilgili bir diğer sorun yüksek hizmet tarifeleri 
ve hizmet kalitesi ile ilgilidir. 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 yönelmektedirler.
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3.3.3. 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.

3.3.3.1. 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 aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir.
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Tablo 37: Yeni Teşvik Sisteminin Temel Unsurları

DESTEK UNSURLARI
Genel
Teşvik 

Uygulamaları

Bölgesel 
Teşvik 

Uygulamaları

Büyük Ölçekli 
Yatırımların 

Teşviki

Stratejik 
Yatırımların 

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 √ ü √

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.
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Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita 
ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur: 

Tablo 38: İl Bazında Bölgesel Teşvik Alanları

1. Bölge 2. Bölge 3. Bölge 4. Bölge 5. Bölge 6. Bölge

Ankara Adana  Balıkesir Afyonkarahisar  Adıyaman Ağrı   
Antalya Aydın  Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa  Bolu   Burdur Artvin Bayburt Batman 
Eskişehir Çanakkale Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl 
İstanbul Denizli Karabük Çorum  Erzurum Bitlis 
İzmir  Edirne Karaman Düzce  Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla  Kayseri Mersin   Erzincan Kahramanmaraş Iğdır  
 Kırklareli Samsun Hatay  Kilis  Kars   
 Konya  Trabzon Kastamonu Niğde  Mardin 
 Sakarya Uşak   Kırıkkale Ordu   Muş    
 Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt  
 Yalova  Kütahya Sinop  Şanlıurfa
   Malatya Tokat  Şırnak 
   Nevşehir Tunceli Van    
   Rize   Yozgat  
   Sivas    

8 İL 13 İL 12 İL 17 İL 16 İL 15 İL
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•	 ASGARİ YATIRIM TUTARI

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 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.

•	 DESTEK UNSURLARI

- Katma Değer Vergisi İstisnası: 

Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım 
malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 

- Gümrük Vergisi Muafiyeti: 

Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve 
teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır. 

- Vergi İndirimi: 

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya 
kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği: 

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken 
sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça 
karşılanmasıdır.
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- Gelir Vergisi Stopajı Desteği: 

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir 
vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için 
düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür. 

- Sigorta Primi Desteği: 

Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken 
sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 
Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için 
düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.

- Faiz Desteği: 

Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım 
kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım 
tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli 
bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. 

- Yatırım Yeri Tahsisi: 

Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.

- Katma Değer Vergisi İadesi: 

Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar 
kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade 
edilmesidir.
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3.3.3.2. 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.  

3.3.3.2.1. 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 aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir.

Tablo 39: Bölgesel Teşvik Uygulamalarında 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 Dışı 15 20 25 30 40 50

OSB İçi 20 25 30 40 50 55
Sigorta Primi 
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 Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl



181

•	Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında 5. Bölge destekleri ile desteklenecek 
yatırım konuları şöyledir:

- Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim 
Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları,

- Madencilik yatırımları,

- Demiryolu ve denizyolu ile yük veya yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar,

- 20 Milyon Türk lirası üzeri belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları,

- Test merkezleri, rüzgar tüneli ve bu mahiyetteki yatırımlar (otomotiv, uzay veya 
savunma sanayine yönelik olanlar),

- Asgari 50.000 m2 kapalı alana sahip uluslararası fuar yatırımları,

- Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları.

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen AR-GE projeleri 
neticesinde elde edilen ürünlerin üretilmesine yönelik yatırımlar

3.3.3.2.2. Büyük Ölçekli Yatırımlara Yönelik Teşvikler

Aşağıda belirtilen yatırımlar, büyük ölçekli yatırımların teşviki kapsamında 
desteklenmektedir.
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Tablo 40: Büyük Ölçekli Yatırımlar

Sıra 
No Yatırım Konuları

Asgari Sabit 
Yatırım Tutarları 

(Milyon TL)

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1000                    

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)

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 41: Büyük Ölçekli Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları

Destek Unsurları
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
Y a t ı r ı m a 
Katkı Oranı 
(%)

OSB Dışı 25 30 35 40 50 60

OSB İçi 30 35 40 50 60 65

Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 
Desteği

D e s t e k 
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 Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl

•	Bölgesel veya Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki Uygulamaları kapsamında 
vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından bir alt bölge destekleri 
sağlanacak yatırımlar şöyledir:

- OSB’lerde yapılacak yatırımlar,

- Aynı konuda faaliyet gösteren firmaların sektörel işbirliğine dayalı entegrasyon 
yatırımları,

3.3.3.2.3. 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)
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Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki 
tabloda gösterilmiştir.

Tablo 42: Stratejik Yatırımlar İçin Sağlanan Destek Unsurları

Destek Unsurları
BÖLGELER

I II III IV V VI

KDV İstisnası VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR

Vergi İndirimi
Yatırıma Katkı 

Oranı (%)
50

Sigorta Primi 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 Primi 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 için)

3.3.3.2.4. 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 
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I. grup madenler ve mıcır yatırımları ile İstanbul ilinde gerçekleştirilecek istihraç ve/veya 
işleme yatırımları hariç) öncelikli yatırım konuları olarak tanımlanmıştır.

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 önemli 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 göre; 6 Bölgede yapılan bir 
madencilik veya madenciliğe dayalı elektrik üretimi yatırımı için Vergi İndirimine 
esas Yatırıma Katkı Oranı %40’dan %50’ye, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinin 
uygulama süresi 7 yıldan 10 yıla, İç Krediye uygulanan Faiz Desteği 5 puandan 7 puana 
yükselmekte, ayrıca 10 yıl süre ile Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopaj Desteği 
sağlanmaktadır.

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 
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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 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.

3.3.3.3. Dış ticaret, Lojistik, Vergi ve Teşvik ile İlgili Başlıca Sorunlar ve Beklentiler

1. İhracata uygulanan tarife dışı engeller 

Üyesi olduğumuz Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) üye çeşitli ülkeler özellikle 
doğal taş ihracatımıza yönelik olarak DTÖ kurallarına aykırı biçimde kota vb. tarife dışı 
engeller uygulamaktadır. Bu durum doğal taş ihracatçıları açısından önemli sorunlar 
yaratmaktadır. Sorunun çözümü için Ekonomi Bakanlığı gerekli girişimleri başlatmış 
durumdadır.

2. Serbest Ticaret Anlaşmaları

Halen yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları ihracatımızın artırılması 
açısından önemli yararlar sağlamıştır. İhracatımızın artırılabilmesi bakımından potansiyel 
vaat eden ülkelerle yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları yapılmasının yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir.
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3. Maden sevkiyatı ve yüklemelerine uygun altyapı yetersizliği

Yurtiçi maden sevkiyatlarının büyük çoğunluğu karayollarından kamyonlarla 
yapılmakta ve durum, yol açtığı diğer sorunların yanı sıra yüksek taşıma maliyetleri 
nedeniyle ihracatçının rekabet şansını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca mevcut 
limanların önemli bir bölümünde ya hiç demiryolu bağlantısı bulunmamakta veya mevcut 
bağlantı yetersiz durumdadır. Buna ilave olarak, mevcut limanların büyük çoğunluğu 
konumları ve donanımları itibariyle maden ihracatı açısından uygun koşullara sahip 
değildir. Ülke demiryolu ve liman altyapısının, madencilik sektörünün ihtiyaçları da 
dikkate alınmak suretiyle planlanması ve buna uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

4. Özelleştirilen limanlarda fiyat artışları ve keyfi uygulamalar

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. Liman 
işletme firmalarının keyfi uygulamalarının önlenmesi zorunludur.

 5. Sektör bazlı teşvik modellerine ihtiyaç 

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 bir farklılık yoktur. 
Yukarıda açıklanan yeni 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 
değerlendirilmiş olup, 5. bölgede uygulanan bölgesel desteklerden faydalanabilmektedir. 
Bununla birlikte, sektörün kendi özellik ve ihtiyaçlarını dikkate alan özel bir sektörel 
teşvik düzenlemesinin daha yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

6. Enerji maliyetleri içerisindeki ÖTV yükü ve bu yükün maliyetlere etkisi

Maden işletmeleri genellikle kırsal kesimde bulunmaktadır. Enterkonnekte elektrik 
şebekesinin uzağında kalan yörelerde ihtiyaç duyulan elektrik, jeneratörler vasıtasıyla 
üretilmektedir. Yer altı ve yerüstü işletmelerinde yoğun olarak iş makinesi kullanılmakta 
ve bu işletmelerde önemli miktarlarda akaryakıt tüketilmektedir. Ancak, bilindiği gibi 
akaryakıt üzerinde çok yüksek vergi yükü bulunmakta olup, sektörde maliyetlerin önemli 
bir bölümünü elektrik ve akaryakıt giderleri oluşturmaktadır. Madencilik işletmelerine 
akaryakıt ve elektrikte ÖTV muafiyeti sağlanmalıdır.
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER

1 . Anayasa’nın 168. maddesine göre, madenler devletin hüküm ve tasarrufunda 
olup devlet, madenler üzerindeki anayasal hakkını gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla 
kullanmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilere madenlerin aranması ve işletilmesi amacıyla 
3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri doğrultusunda verilen ruhsat ve izinler madencilik 
faaliyetinin temelini oluşturmaktadır. Günümüzde madencilik faaliyeti yüksek düzeyde 
teknik ve mali riskler içeren, sermaye-yoğun bir nitelik kazanmış olup, ruhsat güvencesi 
sektöre yeterli düzeyde sermaye çekebilmenin ön koşulunu oluşturmaktadır. Ancak 
uygulamada, gerek yasanın genel yaklaşımı ve gerekse diğer mevzuatın madencilik 
faaliyetine olan etkileri nedeniyle ruhsat güvencesi son derece yetersiz durumdadır. 
Çok basit gerekçelerle ruhsatlar iptal edilebilmekte, kazanılmış yasal hakların kullanımı 
engellenmek suretiyle ruhsat sahibinin yatırımı heba olabilmektedir. 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 önlemesi gerekmektedir.

2. Hukuk sistemimize göre, bir çıkar ilişkisinin varlığı aranmaksızın herkesin, 
madencilik faaliyetine ilişkin verilmiş izinlerin iptali amacıyla sınırsız sayıda idari 
dava açma hakkı bulunmaktadır. Bu durum nedeniyle açılan idari davalar yatırımcıyı 
sürekli olarak tehdit altında bırakmaktadır. Ayrıca açılan davaların sonuçlanması birçok 
durumda yıllarca sürmekte, yatırımlar tamamlanamamakta ve/veya tamamlanmış olan 
tesisler işletmeye açılamamaktadır. Bu sakıncaların ortadan kaldırılması ve davaların 
kısa sürelerde sonuçlandırılabilmesi için, bilirkişi müessesesinin sektöre uygun 
şekilde yapılandırılması, ihtisas mahkemelerinin kurulması vb. etkin mekanizmaların 
oluşturulması gerekmektedir.

3. Madenler, yenilenemeyen doğal kaynaklar olup yeryüzüne düzensiz şekilde 
dağılmışlardır. Madenlerin bulundukları yerde işletilmeleri her şeyden önce teknik 
bakımdan bir gerekliliktir. Madencilikte işletme alanı (ocak), stok sahası, zenginleştirme 
tesisi ve atık depolama tesislerinin, teknik, ekonomik, çevre kirliliğinin önlenmesi vb. 
nedenlerle bir bütünlük içinde ve madenin bulunduğu bölgede, ancak çevre üzerindeki 
olumsuz etkileri en alt düzeyde tutacak şekilde inşa edilmesi zorunludur. Madenciliğin 
çevre ile uyum içinde yürütülmesinin bir gereklilik olduğu kuşkusuzdur. Öte yandan, 
toplum ihtiyaçlarının karşılanması ve refahının artırılması ihtiyacı, konunun bir diğer 
yönünü teşkil etmektedir. Madencilik ürünleri olmaksızın modern ihtiyaçların büyük 
çoğunluğunun karşılanması mümkün değildir. Temel toplumsal ihtiyaçları karşılamak 
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önemli oranda madencilikte yeterli büyümeye bağlıdır. Güçlü bir madencilik sektörünün 
varlığı kalkınmada sürekliliğin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir. Çevreyi 
koruma yanında, ekonomik ve sosyal dengenin sürdürülebilirliği de esastır. Bunun için 
de mevcut ve gelecek kuşakların, korunmuş, çevre-ekonomi-doğal kaynak dengesini 
gözeten, sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan, her açıdan sürdürülebilir bir 
kalkınma politikasına ihtiyaç olduğu kuşkusuzdur. Buna karşılık, madenciliği etkileyen 
yasa, yönetmelik vb. düzenlemelerin önemli bir bölümü çevre koruma amaçlı olup,  bu 
düzenlemeler çoğunlukla kurallar koymak yerine yasaklar getirmektedir. Bu yaklaşım 
bir çok durumda madenciliğin yapılmasını imkansız hale getirmektedir. Bu çerçevede 
madencilik ve çevrenin birbirine düşman olmadığı, madenciliğin çevreye duyarlı bir 
biçimde yapılmasının mümkün ve gerekli olduğu anlayışının yerleştirilmesi, kamuoyunun 
bu doğrultuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

4. NACE Rev2 sektör sınıflaması mevcut yapısı ile sektörü tam olarak kapsamaktan 
uzaktır. Bu konudaki önemli eksiklik dikkat çekmektedir. Sınıflamada jeotermal 
kaynakların aranması, geliştirilmesi ve üretimine ilişkin faaliyetlere yer verilmemiştir. 
Jeotermal enerji madenciliğinin son yıllarda kazandığı önem dikkate alındığında gerek 
elektrik üretimi ve gerekse termal amaçlı jeotermal akışkan (sıcak su ve buhar) üretimine 
yönelik faaliyetlere sınıflama içinde kesinlikle ve açık olarak yer verilmesi gerekmektedir. 
Bunun yanı sıra deniz, göl, akarsu ve doğal kaynak sularında çözünmüş halde bulunan 
maddelerin üretimine yönelik faaliyetlere açık şekilde değinilmemiştir. Teknolojik açıdan 
deniz ve göl tuzlalarından tuz üretimi ile büyük bir benzerlik gösteren göl sularından 
sodyum sülfat üretimine, Maden Kanunu kapsamında yer almasına rağmen, sektör 
sınıflamasında yer verilmemiştir. Söz konusu eksiklikleri giderecek şekilde, NACE Rev2 
sektör sınıflamasında gerekli düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.

5. 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.
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6. 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. Bunun yanı 
sıra 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.

7. 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 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.

8. 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. 
Yukarıda açıklanan yeni 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.
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9. 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 Kanunun 46. 
maddesindeki kamulaştırma işlemi gündeme gelmektedir. Ancak, normal kamulaştırma 
süreci yıllarca sürmekte ve bu süreçte arazi sahibi, bilirkişiler tarafından belirlenen fiyata 
itiraz ettiğinde kamulaştırma işlemleri tamamlanamamaktadır. Arazilerin miras yoluyla 
bölünmesi nedeniyle çoğunlukla onlarca varis ile muhatap olunması gerekmektedir. 
Bazı durumlarda yüzleri bulan hisse ile ilgili sorunların tek tek anlaşma yoluyla çözüme 
kavuşturulması mümkün olamamaktadır. Söz konusu sorunun aşılabilmesi için, kamuya 
ait baraj, yol, su, doğalgaz vb. projelerde uygulanan acele kamulaştırma kararının IV b 
ve IV c grubu madenler için de uygulanması için yasal bir düzenleme gerekmektedir. 
Aksi takdirde arazi mülkiyeti sorununun çözümü için açılan davalar yıllarca sürmekte ve 
çoğu zaman da mahkeme süreci sonuçlanamadığı için yatırımlar yarım kalmakta, ruhsat 
iptalleri gündeme gelmektedir. 6309 sayılı Maden Kanunu’nda olduğu gibi bir “muvakkat 
işgal” maddesinin getirilmesi çözüm yolu olabilecektir.

10. Yurtiçi maden sevkiyatlarının büyük çoğunluğu karayollarından kamyonlarla 
yapılmakta ve bu durum, yol açtığı diğer sorunların yanı sıra yüksek taşıma maliyetleri 
nedeniyle ihracatçının rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca mevcut 
limanların önemli bir bölümünde ya hiç demiryolu bağlantısı bulunmamakta veya mevcut 
bağlantı yetersiz durumda bulunmaktadır. Buna ilave olarak, mevcut limanların büyük 
çoğunluğu konumları ve donanımları itibariyle maden ihracatı açısından uygun koşullara 
sahip değildir. Ülke demiryolu ve liman altyapısının, madencilik sektörünün ihtiyaçları da 
dikkate alınmak suretiyle planlanması ve buna uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir.

11. Mevcut jeolojik veriler ve bugüne kadar yapılan arama çalışmalarının sonuçları, 
başta petrol, doğal gaz, yüksek kaliteli kömür ve metal madenlerin 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.

12. 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 
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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.

13. Sıvı formda petrol ve serbest gaz formunda doğal gaz içeren geleneksek 
hidrokarbon kaynaklarının dışında, bitümlü kumtaşları ve şeyllerin önemli düzeyde 
hidrokarbon potansiyeline sahip olduğu çok eskilerden beri bilinmektedir. Ancak, petrol 
ve doğal gaz fiyatlarının karlı üretime imkan verecek düzeyde olmaması ve teknolojik 
sorunlar nedeniyle, çok uzun süre bu kaynakların ekonomik değerleri göz ardı edilmiştir. 
Buna karşılık, 2000’li yıllarda petrol fiyatlarındaki artışlar ve sondaj teknolojisindeki 
gelişmeler, bu durumu önemli ölçüde değiştirmiştir. 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.

14. 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. 

15. 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 
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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.

16. Dünyadaki büyük petrol şirketlerinin büyük çoğunluğu, endüstrinin aramadan, 
nihai ürünün pazarlanmasına kadar uzanan bütün safhalarında faaliyet göstermektedir. 
Petrol şirketlerine kar ve riskleri dengeleme imkanı veren bu yapı “dikey entegrasyon” 
olarak tanımlanmaktadır. Entegre petrol şirketi yapısı üretim, depolama, rafinaj, 
petrokimya ve pazarlama faaliyetlerinden elde edilen gelirin, maliyeti ve riski yüksek 
olan arama faaliyetleri için kullanılabilmesine imkan sağlamakta ve şirketlerin hareket 
kabiliyetini önemli ölçüde artırmaktadır. TPAO, sahip olduğu sınırlı kaynaklarla, Türkiye 
gibi, koşulların özellikle zor olduğu bir ülkede, petrol sanayiinin en maliyetli ve mali 
açıdan en riskli kesiminde (arama ve üretim) faaliyet göstermekte ve ülkenin ham petrol 
ve doğal gaz alanındaki sorunlarına çözüm üretmeye çalışmaktadır. TPAO’nun kurumsal 
yapısının yeniden ele alınması ve kuruluşun endüstrinin gereklerine uygun şekilde 
yeniden yapılandırılması gerekmektedir.

17. Son yıllarda yapılan keşiflerle Türkiye’nin toplam linyit potansiyeli 2012 yılı 
sonu itibariyle 14 milyar tonu aşmıştır. Miktar olarak önemli bir büyüklüğe sahip olmakla 
birlikte, söz konusu potansiyelle ilgili önemli kalite sorunları bulunmaktadır. Düşük 
kalorifik değer, yüksek kükürt ve kül içeriği vb. sorunlar, gerek ekonomiklik ve gerekse 
çevresel açıdan var olan potansiyelin değerlendirilmesi konusunda önemli güçlükler 
yaratmaktadır. Bu duruma bağlı olarak 1980’li yıllarda yapılan yatırımlarla Türkiye enerji 
dengesi içinde önemli bir ağırlık elde eden linyitin payı, son yıllarda ithal doğal gaza 
yöneliş sonucunda önemli düzeyde gerilemiştir. Ancak artan enerji maliyetleri ve gelişen 
teknoloji, sorunların aşılması konusunda önemli fırsatlar yaratmaktadır. Bu kapsamda, 
özellikle 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. Bunun gerçekleştirilebilmesi ise finansman 
ve teknoloji bakımından güçlü kuruluşların varlığını gerektirmektedir. Sektörel planlama 
ve kararlarda bu hususun göz önünde bulundurulması bir zorunluluktur.

18. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelere bağlı olarak madencilik emek-
yoğun sektör olma niteliğini kaybetmekte ve giderek sermaye ve teknoloji yoğun nitelik 
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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 aşınmaktadır. 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.

19. Kömür madenciliği, gerek üretim aşamasında topografik yapı, bitki örtüsü vb. 
üzerinde yarattığı etkiler ve gerekse kömürün yakılması sonucunda açığa çıkan başta 
karbondioksit olmak üzere çeşitli gazlar nedeniyle önemli çevre sorunlarına yol açan 
bir niteliğe sahiptir. Doğanın korunması konusunda giderek artan duyarlılık göz önüne 
alındığında, günümüzde kömür madenciliğinin söz konusu çevre sorunlarını dikkate 
almaksızın sürdürülebilmesinin mümkün olmadığı açıktır. Özellikle mevcut kömür 
kaynaklarımızın düşük kalorifik değer, yüksek kükürt ve kül içerikleri ile karakterize 
edilen olumsuz nitelikleri, konunun Türkiye açısından önemini daha da artırmaktadır. 
Diğer taraftan giderek artan enerji ihtiyacı ve tüm çabalara karşın alternatif kaynakların 
geliştirilmesine yönelik çabaların ürettiği sonuçların yetersizliği ve kömüre bağımlılığın 
daha uzun bir süre devam etmesinin kaçınılmaz olduğu gerçeği, kömür madenciliğinin 
çevreye duyarlı bir anlayışla yeniden yapılandırılmasını zorunlu hale getirmektedir. 
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.

20. Son yıllarda özellikle MTA tarafında yapılan arama çalışmaları sonucunda 
görünür linyit kaynaklarında yaklaşık 3 milyar ton düzeyinde artış sağlanmıştır. Neojen 
alanların yaygınlığının yanı sıra söz konusu çalışmalardan elde edilen sonuçlar, aramalara 
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daha fazla kaynak ayrılması durumunda, linyit kaynaklarımızın geliştirilebileceğine 
ilişkin umutları önemli ölçüde artırmıştır. 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.

21. 5686 Sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu”, jeotermal 
kaynakların aranması ve geliştirilmesine ilişkin yasal boşluğun doldurulması ve sektörün 
hızlı bir gelişme sürecine girmesi açısından önemli düzeyde katkı sağlamıştır. Bununla 
birlikte, her yeni yasal düzenlemede olduğu gibi uygulamada karşılan sorunların çözümü 
ve yetersizliklerin giderilmesi doğrultusunda yasada gerekli düzenleme ve iyileştirme 
çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji 
Kanunun 7. Maddesinde “jeotermal kaynakların bulunduğu bölgelerdeki valilik ve 
belediyelerin sınırları içinde kalan yerleşim birimlerinin ısı enerjisi ihtiyaçlarını öncelikle 
jeotermal ve güneş termal kaynaklarından” karşılanmasının esas olduğu belirtilmekle 
birlikte, 5686 Sayılı Yasada valilik ve belediyelere, bölgelerindeki jeotermal kaynaklar 
üzerinde herhangi bir tasarruf yetkisi tanınmamıştır. Bu kapsamda, yasada yapılacak bir 
düzenleme ile şehirlere yakın mesafede bulunan jeotermal sahaların ruhsatlandırılması 
konusunda valilik ve belediyelere öncelik verilmesi gerekmektedir.

22. 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.

23. 5686 Sayılı Yasa ve ilgili yönetmelikte termal turizm ve kaplıca tesislerinden 
alınacak devlet hakkı söz konusu işletmelerin toplam cirolarının %1’i olarak belirlenmiştir. 
Ancak özellikle termal turizm tesislerinin gelirlerinin önemli bir bölümü diğer 
hizmetlerinden kaynaklanmakta olup, söz konusu hizmet gelirlerinin jeotermal kaynak 
ile ilgili devlet hakkı hesabında temel alınması bir haksızlık teşkil etmektedir. Jeotermal 
kaynaklar üzerinden alınan devlet hakkının, yararlanılan kaynağın miktar ve değeri ile 
ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, tesislerin kullandığı jeotermal suyun 
sıcaklığına ve debisine bağlı bir formül geliştirilerek, çekilen suyun miktarı üzerinden 
ücretlendirme yapılması uygun bir çözüm olabilecektir.



197

24. Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinin kurulması ekonomik 
açıdan çok önemli olmakla birlikte, özel sektör firmalarının kendi başlarına bu tür 
yatırımları hayata geçirebilmelerinin önünde çok önemli yasal engeller bulunmaktadır. 
Söz konusu engellerin aşılabilmesi için kamu kurumlarının bu yatırımlara katılımlarını 
sağlayacak yasal düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır.  Bu kapsamda, doğalgazda 
olduğu gibi, özel sektör ve belediye ortaklıklarının kurulması ve jeotermal merkezi 
ısıtma sistemlerinin bu tür ortaklıklar vasıtasıyla hayata geçirilmelerine yönelik yasal 
düzenlemelerin yapılması, teşvik sistemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Buna ilave 
olarak, TOKİ’nin yeni yerleşim ve/veya kentsel dönüşüm proje alanlarında,  teknik ve 
ekonomik açıdan uygun kaynağın mevcut olduğu durumlarda, jeotermal enerjiye dayalı 
ısıtma-soğutma uygulamalarını proje kapsamında hayata geçirmesi temin edilmelidir. 

25. Son yıllarda ithal doğal gaz Türkiye’nin enerji dengesinde ağırlıklı bir yere sahip 
olmuştur. Alternatif kaynaklar dikkate alınmaksızın, doğal gaz dağıtım şebekesinin ülke 
çapında yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra, ithal doğal gaza uygulanan 
fiyatların çoğunlukla sübvansiyonlu olması, özellikle jeotermal enerjiye dayalı merkezi 
ısıtma projelerinin ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, jeotermal 
enerjiye dayalı merkezi ısıtma projelerinin gelişmesini önemli ölçüde sekteye uğratmış 
durumdadır. Söz konusu yanlış uygulamadan vaz geçilmesi ve jeotermal enerjinin merkezi 
ısıtma amaçlı olarak değerlendirilmesinin teşvik edilmesi enerjide arz güveliğinin temini 
bakımından önemli bir adım olacaktır.

26. 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 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.

27. 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.
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28. Türkiye’de sülfürlü bakır cevherleşmeleri kompleks yapıda olup, çoğu zaman 
bünyelerinde çeşitli değerli elementler içermektedir. Bu elementlerin konsantrasyon 
düzeylerinin ekonomik işletme sınırında oldukları durumlarda dahi, teknolojik sorunlar 
nedeniyle birçoğu zenginleştirme sırasında kazanılamamaktadır. Cevher bünyesinde 
bulunan ekonomik değere sahip diğer elementlerin de zenginleştirme sırasında elde 
edilebilmeleri için özel çalışmaların yapılması gerekmektedir. Maden yataklarının 
teknolojik gereklere uygun olarak işletilmesi ve böylece daha verimli şekilde 
değerlendirilebilmelerinin sağlanması için azami özen gösterilmelidir. Bunun için 
ülkemizdeki var olan flotasyon tesislerinin teknolojik donanımlarının gözden geçirilmesi, 
verim artırıcı çalışmaların yapılması, metal kayıplarının azaltılması ve maliyeti düşürücü 
tedbirlerin alınması gereklidir. Bakır cevherlerindeki Co, Au, Ag, Ni, In, Ge gibi yan 
ürünlerin tümüyle kazanılması hedeflenmeli, anot çamurlarını Türkiye’de işleyecek 
tesisler kurulmalıdır. Yeni bakır projelerinde yan ürünlerin kazanılması konusu dikkate 
alınmalıdır. Bu kapsamda, Kırklareli-Demirköy, Erzurum-İspir, Artvin-Cerattepe bakır 
yatakları gibi bulunmuş yataklar bu anlayışla ele alınarak değerlendirilmelidir.

29. Birincil alüminyumda yüksek oranda ithalat bağımlılığı mevcuttur. Türkiye’nin 
alüminyum tüketimi artarak devam edecek, yeni kapasite oluşturulmadığı sürece bu artışın 
tamamen ithalat ile karşılanması gerekecek ve sonuçta mevcut yüksek ithalat bağımlılığı 
daha da artacaktır. Bu sebeple, birincil alüminyum üretimine yönelik yatırımların 
desteklenmesi gerekmektedir. Birincil alüminyum üretim maliyetleri içerisinde enerjinin 
payı yaklaşık olarak %40 düzeyindedir. Ülkemizde birincil alüminyum üretiminin önündeki 
en büyük engel enerji maliyetlerinin yüksekliğidir. Bu sebeple, birincil alüminyum 
üretiminin artırılabilmesi için enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerekmektedir. Küresel 
çapta alüminyum endüstrisi, cevherin çıktığı yerde alümina üretimi, enerji maliyetlerinin 
düşük olduğu yerlerde ise alüminadan metal üretimi tarzında yeniden yapılanmaktadır. Bu 
çerçevede, yurtdışında enerjinin ucuz olduğu ülkelerdeki birincil alüminyum üretimine 
yönelik yatırım olanaklarının değerlendirilmesi gerekmektedir. 

30. 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.
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31. 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.

32. Madencilik ürünlerinin kullanımı yalnızca sanayi, enerji ve inşaat sektörleri ile 
sınırlı değildir. Birçok madencilik ürünü tarım sektörü açısından da son derece önemlidir. 
Son yıllarda yapılan çalışmalar tarım sektörünün madencilik ürünlerine talep yaratılması 
bakımından çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Ekilebilir arazilerin 
giderek azalması, buna karşılık nüfusun hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi, kıt tarım 
alanlarından daha fazla verim sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesini bir zorunluk haline 
getirmiş durumdadır. Bu çerçevede madencilik sektörünün tarım sektörüne yapabileceği 
katkıların belirlenmesi amacıyla kapsamlı Ar-Ge çalışmalarının yapılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır.


