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1. MADENCİLİK SEKTÖRÜ 
1.1. MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ 
İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan “Madencilik” sektörü, tarih 

boyunca gelişmiş ülkelerin sahip oldukları teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında en etkin 

rol oynayan faktörlerden biri olmuştur. Doğal kaynaklarından yeterince yararlanmayan 

toplumlar bugün “geri kalmış” veya “gelişmekte olan ülkeler” gibi sıfatlarla 

tanımlanmaktadır. Öte yandan, uluslararası pazarlarda yaşanan zorlu rekabet koşullarında, 

kalkınma modellerini özellikle öz kaynaklarına dayandıran ülkelerin daha başarılı oldukları 

bilinmektedir. Ülkelerin kalkınma ve ekonomik gelişiminde önemli yeri olan madencilik ve 

entegre üretim sanayi, en büyük katma değeri yaratmaktadır.  

İçinde bulunduğumuz yüzyılda da, madencilik faaliyetleri olmaksızın insan yaşamının 

sürdürülebilmesi olası değildir. Bugün, kullandığımız arabalardan, içinde yaşadığımız evlere, 

bilgisayarlardan telefonlara kadar yaşamımız için vazgeçilmez olan hemen her şey, 

madencilik etkinlikleri sonucu elde edilen ürünler sayesinde varlık kazanabilmektedir. 

Madenler, milyonlarca yılda oluşan tüketildiğinde yenilenemeyen kaynaklardır. Bu nedenle 

mutlaka etkin bir planlamayla ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınarak çevreye duyarlı bir 

şekilde ve kamu yararı öncelikli olarak üretilmelidir. Madencilik, özellikle tarım ile birlikte 

toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki temel üretim alanından birisi konumundadır.    

Madencilik sektörü bir ülkenin kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Çünkü 

kalkınma sürecinde olan ülkeler, üretim artışı sağlamak için enerjiye daha fazla ihtiyaç 

duymaktadırlar. Yeraltı kaynakları açısından zengin olan ülkeler bu ihtiyaçlarını gidermede 

sorun yaşamamaktadırlar. Yeterli yeraltı kaynağı olmayan ülkeler ise bu kaynakları ithal 

etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu durum, ülkeler açısından döviz kaybına neden olmaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında, mevcut yeraltı kaynaklarının iyi bir şekilde planlanması ve verimli bir 

şekilde kullanılması önemlidir. 

Madencilik sektöründe, hangi alt sektörün daha kilit bir rol oynadığının, ekonomiyi 

daha fazla etkilediğinin, lokomotif sektör olduğunun belirlenmesi, ülkenin gelecek 

planlamasında önemli olacaktır. Bu şekilde ülkeler, ekonomiyi daha çok etkileyen sektörler 

üzerine daha fazla yatırım yaparak, kalkınmayı hızlandırabileceklerdir. Ekonomiyi ve diğer 

sektörleri etkileme potansiyeli düşük olan sektörlere ise daha az önem verilecektir. Bu durum 

kaynakların daha optimum kullanımını sağlayacaktır.  
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Doğal kaynaklarını etkin bir biçimde kullanan gelişmiş ülkeler, var olan ekonomik 

güçlerini büyük anlamda buna borçludur. Sektör, gerek ekonomiye doğrudan yaptığı katkılar, 

gerekse ekonominin diğer alanlarına, özellikle imalat sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle 

özel bir öneme sahiptir. Sektörler arasında en yüksek katma değer ve istihdam yaratma 

kapasitesine sahip olan madencilik sektörü, daha çok kırsal alanlara yakın yerlerde 

gerçekleştirildiği için kente olan göçü önlemekte ve bölgesel kalkınmayı da 

hızlandırmaktadır. Bu nedenle gerek ekonomik gerekse sosyal kalkınma politikalarının 

oluşturulmasında, sektöre özel bir önem verilmesi gerektiği açıktır. Doğru plan ve 

politikaların takip edilmesi sonucunda sektörün üretim, istihdam vb. ekonomik göstergelere 

önemli katkılar sağlayacağının ve ülke imalat sanayi için itici bir güç olacağının göz ardı 

edilmemesi gerekmektedir. 

1.2. MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER 

• Üretildiğinde yerine konulamayan tükenen varlıklardır. 

• Her aşaması çok risklidir. 

• Yatırımın geri dönüş süreci uzundur. 

• Yer seçim şansı yoktur, bulunduğu yerde işletilmesi zorunludur. 

• İstihdam ve katma değer yaratan emek yoğun bir sektördür. 

• Çevreye etkisi önlenebilen veya kontrol edilebilen bir sektördür. 

• Genellikle kırsal kesimlerde yapıldığından iç göçü önler. 

• Madencilik yapılan bölgeler daha hızlı kalkınır. 

• Ekonomik kalkınma için madenlerin planlı bir şekilde üretilmesi gereklidir. 

• Krizlerden en çok etkilenen sektörlerden birisidir. 

• Madencilik faaliyetleri durdurulduğunda yeniden üretime alınması büyük maliyetlere 

neden olmaktadır. 

1.3. DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜ 
1.3.1. Genel Görünüm  
Dünya maden rezervlerinde önemli payları olduğu gibi dünya maden üretiminde de rol 

oynayan ülkelerin başında ABD, Çin, Güney Afrika, Kanada, Avustralya ve Rusya 

gelmektedir. Bunun yanı sıra maden grubuna girmeyen petrol üretiminde Suudi Arabistan, 

Kuveyt, İran, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri önemli rezervlere sahiptir. Batı Avrupa ülkeleri, 

dünyada mineral madde işleyen ve tüketen önemli bir bölge olması nedeniyle, bu ürünlerde 

dünya talebini belirleyici konumdadır. Batı Avrupa ülkeleri, bakır, demir, kurşun ve çinko 

metallerinde önemli  üretici olmaya devam etmektedir. Eski Doğu Bloku ülkelerinin 1990 yılı 
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başından itibaren dünya ekonomisi ile entegre olma yolundaki politikalar çerçevesinde, bazı 

maden üretim tesisleri kapatılmış, bazıları da rehabilite edilmeye çalışılmıştır. Bu ülkelerde 

yer alan önemli yeraltı zenginlikleri, doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından cazip bir 

konuma gelmiştir. Latin Amerika ülkeleri ile Kanada’da gerek iç ekonomideki gelişmeler ve 

gerekse dünya maden fiyatlarındaki düşüş neticesinde, bazı tesisler işletmeye ara vermiş, 

genel olarak da üretim ve tüketimde daralma meydana gelmiştir. 

Dünya ticaretinde madencilik ürünleri arasında ihracat değerlerine göre ham petrol, 

demir dışı metaller ve endüstriyel mineraller önemli yere sahiptir. Dünya ticaret rakamları 

incelendiğinde çelik, bakır, kurşun ve kalay gibi geleneksel metallerin kullanımı düşerken, 

ileri seramik malzemeleri, plastik ve polimer kökenli malzemeler gibi yüksek teknoloji 

malzemelerinin kullanımının giderek arttığı görülmektedir. Sektör birçok endüstrinin ilk 

tedarikçisi konumunda olması sebebiyle küresel ekonominin temel taşlarından biridir. 

Örneğin dünya ekonomisinin lokomotifi konumundaki ABD’de maden ve madenciliğe dayalı 

sanayilerin toplam üretimi 27,6 milyar dolar olup ABD ekonomisine sağladığı toplam katma 

değer 2,28 trilyon dolara kadar ulaşmaktadır. Yine dünya madenciliğinde önemli bir yeri olan 

Kanada’da ise toplam madencilik üretimi 2009 yılında 45,3 milyar dolar civarında olup, 

sektörden elde edilen vergi geliri ise yıllık 13,5 milyar dolar civarındadır.  

Ekonomiye sağladığı katkılar açık olan madencilik sektörüne; yatırımcıların ilgisi de 

her geçen gün artmaktadır. Maden arama faaliyetlerine en çok yatırım yapan ülkelerin başında 

Kanada, Avustralya ve ABD gelmektedir. Söz konusu ülkeler toplam arama bütçesinin 

yaklaşık %69’una tekabül eden 12,6 milyar USD değerinde harcama gerçekleştirmektedir. 

Sektör fiyatları, metal ve mineral pazarlarındaki arz ve talebe dayalı olarak dönemsel 

hareket etmektedir. 2001’den beri özellikle Çin, Brezilya ve Hindistan gibi büyümekte olan 

ekonomilerdeki yüksek talep düzeyleri, küresel madencilik endüstrisinin yoğun büyüme 

sürecinin arkasındaki itici güç olmuştur. Bu güçlü talep artışına dayalı olarak metal 

fiyatlarında da 2002–2008 yılları arasındaki önemli artışlar gerçekleşmiştir. Nitekim dünyanın 

40 büyük madencilik şirketi ile gerçekleştirilen bir araştırmada; özellikle 2006 yılında maden 

sektöründe faaliyet gösteren firmaların karlarının rekor bir düzeye ulaştığı ve piyasa 

değerlerinin de ciddi oranda arttığı görülmüştür.  

Bütün bu olumlu gelişmeler 2008 yılı sonlarına doğru etkisini artıran küresel kriz 

nedeniyle durma noktasına gelirken, 2009 yılından itibaren dünya ekonomisinin düzelme 

hızına ve talebin artmasına bağlı olarak sektörün tekrar bir düzelme sürecine girdiği 

gözlemlenmiştir. 
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1.3.2. Üretim  
Günümüzde, dünyada yıllık 1,5 trilyon USD değerinde 10 milyar tonun üzerinde 

maden üretilmektedir. Bu rakamın %75’i enerji ham maddeleri, %10’u metalik madenler ve 

%15’i endüstriyel hammadde üretimine aittir4. Bu kapsamda verilen değerlerden madencilik 

endüstrisinin dünya ekonomisi için ne kadar önemli olduğu görülmektedir. 

Dünya ekonomisinin lokomotifi olan ABD’de maden ve madenciliğe dayalı 

sanayilerin oransal olarak bütün ekonomi içindeki payı 2008 yılı itibarıyla %16 seviyesindedir 

(USGS, Mineral Commodity Summaries 2009).  

Yine dünya madenciliğinde önemli bir yeri olan Kanada’da madencilik sektöründen 

ciddi bir vergi geliri elde edilmektedir. Sektörün ülkedeki istihdam yaratmadaki gücü açık 

olup, örnek verilecek olursa sektörde 2008 yılında 58.506 işçi doğrudan çalışmaktayken, 

maden zenginleştirme ve ilgili imalat sanayisinde çalışan işçilerle birlikte toplam sayı 351.400 

kişiye ulaşmaktadır. 

Sanayileşmiş ülkelerin Dünya nüfus oranlarına göre başlıca madenlerdeki genel üretim 

oranlarına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir: 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Tüketim  
Geçtiğimiz yüzyılda, dünya gayrisafi yurt içi hasılası yaklaşık 18 kat artmış ve küresel 

kaynak tüketim miktarı da buna paralel olarak büyümüştür. Dünya ham petrol tüketimi 20,43 

milyon tondan 3,5 milyar tona yükselerek 172 kat, çelik tüketimi 27,80 milyon tondan 847 

milyon tona yükselerek 30 kat artış göstermiştir. Alüminyum tüketimi 6.800 tondan 24,54 

milyon tona yükselerek yaklaşık 3.600 kat, bakır tüketimi ise 495 bin tondan 14 milyon tona 

yükselerek 28 kat artmıştır. 

Yaşam standardı kalitesiyle kişi başına düşen maden tüketimi miktarı arasında 

doğrusal bir ilişki bulunmakta olup, tüketim miktarının refah düzeyiyle birlikte arttığı 

görülmektedir.  
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Tablo 1. Aşağıdaki tabloda, bir önceki tabloda bahsi geçen ülkelerin bir grup metal madeni 
için kg bazında kişi başı tüketim miktarları verilmiştir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. ABD, AB ülkeleri ile Türkiye’deki kişi başına hesaplanan maden tüketim miktarları. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüketim miktarlarının yüksek olmasına ve günlük yaşantımızda kullandığımız birçok 

eşyanın hammaddesinin madencilikten temin edilmesine rağmen, zaman zaman sektörün 

öneminin fark edilmemesi düşündürücüdür. Aşağıdaki örnekler, madenciliğin önemini 

vurgulamaları açısından önemlidir:  

• Ortalama bir konut için yaklaşık 400 ton,  

• 1 km otoyol için 30.000 ton,  

• Orta büyüklükte bir okul / hastane için yaklaşık 30.000 ton,  

• 25-30 bin kişi kapasiteli bir stadyum için 300.000 ton agrega gereklidir.  
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1.3.4. Dünya Madenciliği 
 

Dünyada madenciliğin güçlü olduğu ülkeler arasında ABD, Çin, Güney Afrika, 

Kanada, Avustralya ve Rusya sayılabilmektedir. Madencilik faaliyetleri ile ilgilenen firmalara 

bakıldığında, özellikle KOBİ’ler yerel ve ulusal pazarlarda inşaat malzemesi ham 

maddelerinde uzmanlaşırken, çok uluslu şirketler endüstriyel ve metalik madenlerin 

üretiminde küresel faaliyetlerde bulunmaktadır. Çok uluslu büyük şirketler sayı olarak 

4000’in üzerindeki maden şirketlerinin küçük bir bölümünü kapsamakla birlikte, bu şirketler 

metalik minerallerin üretiminde % 83’lük bir paya sahiptirler. Kalan % 17’lik üretim küçük 

ve orta ölçekli şirketler tarafından yapılmaktadır.  

 

Maden aramacılığına en çok yatırım yapan ülkelerin başında Kanada, Avustralya ve 

ABD gelmektedir. Bu oranlar ülkelerin gelişmişliği ile birlikte maden potansiyeli ile de 

ilgilidir. Bu ülkeler toplam arama bütçesinin % 69’una tekabül eden 12,6 milyar USD 

tutarında harcama yapmaktadırlar. Madenlerin aranması için harcanan toplam para 1998’den 

2002 yılına kadar hafif bir azalma gösterirken, 2002-2008 yılları arasında sürekli artış 

göstermiştir. 1998 yılından bu yana sadece aramalar için yaklaşık olarak 60 milyar dolar 

harcanmıştır.  

 

Dünya maden rezervleri açısından en zengin ülkeler ve bu ülkelerdeki önemli maden 

cevherleri aşağıdaki gibidir: 

Güney Afrika Cumhuriyeti - Altın, platin grubu metaller, manganez, krom, alüminyum  

Çin - Demir, kurşun, manganez, molibden, kalay, zirkonyum, çinko ve fosfat  

Kanada - Uranyum, çinko, altın, bakır, nikel, kobalt, demir, petrol ve doğal gaz  

Avustralya - Kömür, demir, rutil, çinko, kurşun ve uranyum  

ABD - Kurşun, molibden ve fosfat cevherleri 
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Tablo 3: Dünya Maden Rezervleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* : Satırdaki değerler Ton olarak verilmiştir.  

** : ETĠ Maden Verilerine Göre B2O3 Bazlı Dünya Toplam Bor Rezervi: 1.201.200 bin tondur. Bu rezervin % 

72’sini oluşturan 866.000 bin tonu ülkemizdedir.  

RÇ: Rezerv çoktur.  

Kaynak: USGS, Mineral Commodity Summaries – 2009  

Kaynak: TBMM Araştırma Komisyonu – Mayıs 2010  



 10 

1.4. TÜRKİYE’DE MADENCİLİK SEKTÖRÜ 
 

1.4.1. Türkiye’de Madencilik Sektörünün Tarihi 
 

Temel sanayi girdilerine ham madde sağlayan bir sektör olan madencilik, Türkiye’nin 

temel sektörleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Nitekim Türkiye, hem çeşitlilik, hem de 

önemli maden yataklarına sahip olması bakımından zengin bir ülke. Aynı zamanda çeşitli 

maden kaynakları ile kendine yetebilecek nadir ülkeler arasında yer alıyor.  

Osmanlılar döneminde yabancı egemenliğinin altında olan madencilik sektöründe, 

Cumhuriyetin ilanından sonra yeni düzenlemeler yapıldı. Cumhuriyet ile birlikte, devletçilik 

politikası kapsamında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ve Etibank kurularak madencilik 

sektörünün kurumsallaşması sağlandı. 

Madencilik faaliyetlerinin başlangıcı ise 1810’lu yıllarda olmuştur. Bakır üretimine 

1812, kömür üretimine 1849 yılında başlandı. Krom yatakları ise 1848’de bulunmuş bu 

madenin ileri teknoloji ile değerlendirilmesine 1930’da başlandı. 

Madenciliğin büyük yatırımlar gerektirmesi ve özel sermayenin sınırlı olması 

nedeniyle, 1933’de dönemin Ekonomi Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan "Petrol Arama ve 

İşletme İdaresi" ve "Altın Arama ve İşletme İdaresi" adıyla iki kuruluş meydana getirildi. 

1935’de ise devletin madencilik sektöründe öncülük yapması amacıyla, madenlerin daha 

rasyonel bir şekilde aranması, bulunanların rezerv ve kalitelerinin tespiti, ekonomiye 

kazandırılması için “Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü" kuruldu. Bu bakımdan MTA, 

madencilik sektörünün gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyapı hizmetlerini de 

sunan araştırmacı bir kuruluştur. 

 

1.4.2. Genel Görünüm 
Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının 

bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi 

yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. MTA verilerine 

göre, dünyada 132 ülke arasında toplam maden üretim değeri itibarıyla 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. Dünya 
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endüstriyel ham madde rezervlerinin % 2,5’i; kömür rezervlerinin % 1’i; jeotermal 

potansiyelinin % 0,8’i ve metalik maden rezervlerinin % 0,4’ü ülkemizde bulunmaktadır. 

Ülkemizin zengin olduğu madenler arasında ise ilk sırayı dünya rezervlerinin % 72’sini 

oluşturan bor mineralleri almaktadır. Ancak, birkaç maden dışında dünya ölçeğindeki 

rezervlerimiz kısıtlıdır.  

 

Dünyada üretimi ve ticareti yapılan 90 çeşit maden ve mineralden 13’ünün ekonomik 

ölçekteki varlığı ülkemizde henüz saptanamamıştır. Ülkemiz 50 çeşit madende kısmen yeterli 

kaynaklara sahipken, 27 maden ve mineralin günümüzde bilinen rezervleri ve kaliteleri, 

ekonomik madencilik için yetersizdir. Ülkemizin, maden kaynakları ve çeşitliliği bakımından 

kendi kendine kısmen yeterli olan ülkeler arasında yer aldığı söylenebilir. 

 

Türkiye’de bulunan zengin mineral kaynaklar arasında; bor tuzları, barit, jips, lületaşı, 

mermer, diyatomit, perlit, manyezit, stronsiyum tuzları, sepiyolit, fluorit, kireçtaşı, pomza, 

sodyumsülfat, zeolit, profilit, kuvars-kuvarsit, linyit, feldspat, kayatuzu, olivin, doomit, 

siliskumu, altın, bentonit, trona, asbest, kalsit ve zımpara taşı önemli mineral kaynaklar 

arasında; kaolen, karbondioksit, krom, molibden, boksit, nefelin siyenit, civa, NTE, diatomit, 

Tras, antimuan, toryum, alünit, kum-çakıl, gümüş, turba, tuğla toprağı, volfram sayılabilir.  

 

Türkiye’deki yetersiz mineral kaynakları arasında ise bakır, manganez, grafit, boya 

toprakları, kurĢun, alüminyum, maden kömürü, zirkon, çinko, arsenik, talk, titan, demir, 

kükürt, mika, nikel, fosfat, kil mineralleri sayılabilmektedir. 

Türkiye maden rezervleri ve rezerv haritası tablo 4’te verilmektedir. 
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Tablo 4: Türkiye Maden Rezervleri 
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Şekil 1. Türkiye Maden Yatakları Haritası 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünya piyasalarında gerçekleşen talebin büyüklüğü ve yurt içinde sağlanan üretimin 

hacmi, Türkiye’de madencilik sektörünün gerçekleştirdiği ihracatın üzerinde belirleyici olan 

temel bir etkendir. Küresel piyasalardaki gelişmeler özellikle metalik cevherlerin ihracı 

üzerinde etkili olmakta, dünya piyasalarındaki elverişli ekonomik gelişmeler de Türk 

madenciliğine önemli gelişim fırsatları sunmaktadır.  

Türk madencilik sektörü geleneksel olarak merkezde, orta-büyük ölçekli kamu 

kuruluşları ve onların çevresinde, küçük ölçekli özel sektör kuruluşlarından oluşan bir yapıya 

sahiptir. Ancak yakın zamana kadar devam eden bu yapı son dönemde, başta Eti Maden 

İşletmelerine bağlı bazı ortaklıkların özelleştirilmesi ve Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKĠ) 

bağlı işletmelerin bazılarının özelleştirilmek üzere Elektrik Üretim Anonim şirket’ine 

devredilmesi sonucunda önemli ölçüde değişmiştir. Bugünkü durum itibarıyla Türk 
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madenciliğinin kurumsal yapısının kamu-özel ayrımı olmaksızın küçük ve orta ölçekli 

işletmelerden oluştuğu ifade edilebilir.  

Sanayileşme ve ulusal kalkınma açısından ihmal edilmeyecek bir öneme sahip olan 

madencilik sektörünün ekonomiye katkısının en önemli göstergesi bu sektörün gayrisafi 

yurtiçi hasıla içindeki payıdır. Madenciliğin ülkemiz GSYH’deki payı 2009 yılı itibariyle % 

1,5 civarında olup, bu oran gelişmiş ülkelerdeki oran olan % 4 ile kıyaslandığında, 

üretimimizi arttırmamız gerektiği açıktır. 

Tablo 5: Yıllar itibariyle GSYH içerisindeki madencilik sektör payı  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madencilik sektörünün gelişiminin ülkemizde istihdam ve iş imkanı yaratma 

konusundaki gücü ortadadır.  

Sosyal Güvenlik Kurumu 2008 yılı istatistiklerine göre madencilik sektöründe 4.933 iş 

yerinde 114.962 işçi çalışmaktadır. Sektörde yer alan iş yerlerinin ülkemizdeki toplam 

1.170.248 iş yeri sayısı içerisindeki oranı % 0,42; sektörde çalışan sigortalıların ülkemizdeki 

toplam 8.802.989 sigortalı sayısı içerisindeki oranı % 1,3’tür.  

Aşağıdaki tabloda 2008 yılı verilerine göre madencilik sektöründeki işyeri sayıları 

bilgileri bulunmaktadır: 
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Tablo 6. Sektördeki İşyeri Sayısı (2008) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Madencilik Sektöründe Dış Ticaret  
Türkiye’de üretilen maden ürünleri, inşaat sektöründe ve sanayide hammadde olarak 

tüketilmekte olup, ülkemiz ekonomisine ciddi katma değer sağlamaktadır. Türkiye, belli 

zenginlik ve kalitede olan maden kaynaklarını ihraç ederken; sanayisinin gerek duyduğu ve 

yurt içi kaynaklardan yeterli miktar ve /veya kalitede üretemediği madenleri de ithal 

etmektedir. Türkiye’nin ihraç ettiği başlıca madenler mermer ve doğal taşlar, bor 

konsantreleri ve ürünleri, krom, sodyum feldspat, manyezit, bakır, çinko, alçı, barit ve pomza 

iken ithal edilen önemli madenler arasında kömür, demir, mermer ve doğal taşlar, fosfatlar, 

bakır, manyezit, potasyum feldspat, krom, kükürt, silis kumu ve grafit sayılmaktadır.  

1.4.4. İhracat  
2004 yılında 0,65 milyar dolar olan maden ihracatımız, 2008 yılında 2,1 milyar dolara 

yükselmiş; 2009 yılında küresel ekonomik krizin etkisiyle 1,58 milyar dolara gerilemiştir. 

Küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle, Türkiye'nin maden ihracatında önemli yer 

tutan bakır, çinko, alüminyum, kurşun ve nikel gibi metalik madenlerin değeri, yarıya yakın 

düşerek 3-4 yıl önceki fiyatlara gerilemiştir. Maden ihracatının gerçekleştirildiği ülkeler 

arasında 902 milyon dolarla Çin başta yer alırken, bunu 340,5 milyon dolarla ABD, 219,6 

milyon dolarla Rusya; 151,4 milyon dolarla İtalya izlemektedir. İspanya, İngiltere, 

Bulgaristan, Hollanda ve Hindistan maden ihraç ettiğimiz diğer önemli ülkelerdir.  

Aşağıdaki tabloda ham petrol ve doğal gaz hariç madencilik sektörünün 2000–2009 yılları 

ihracat rakamlarının toplam ihracat içerisindeki payı gösterilmektedir. 
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Tablo 7: Maden İhracatının Toplam İhracat İçerisindeki Payı (Milyon $) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5. İthalat  
Türkiye, kullandığı doğal gazın % 98’sini, petrolün % 90’ını, kömürün % 20’sini, 

altının % 95’ini, demirin % 50’sini, alüminyumun % 80’ini ve bakırın % 80’ini ithal 

etmektedir. 2000-2008 yılları itibarıyla maden ithalat değerleri 2002 yılından itibaren sürekli 

artış göstermiş olup, 2004 yılında 1,6 milyar dolar civarında olan maden ürünleri ithalatımız 

2009 yılında 4,2 milyar dolara ulaşmıştır. İthalatta en büyük artış, demir-çelik sektörünün ana 

ham madde girdisi olan demir cevheri ve koklaşabilir taş kömüründe olmuştur. Aşağıdaki 

tablodan da görüldüğü üzere 2009 yılı toplam ithalatı 140,9 milyar dolar; toplam maden 

ithalatı ise (ham petrol ve doğal gaz hariç) 4,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2009 

yılında maden ithalatının toplam ithalat içindeki payı % 3 olmuştur. 

Tablo 8. Maden İthalatının Toplam İthalat İçerisindeki Payı (Milyon $) 
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1.4.6. İhracat – İthalat Karşılaştırma  
Ülkemiz maden ihracatı ve ithalatı arasında 2000-2009 yılları arasındaki 10 yıllık 

dönemde toplam 13 milyar dolar açık olmuştur. İthalat ihracattan daha hızlı bir artış 

göstermektedir. 2009 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 37 dolayında kalmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. İthalat ve İhracat Verilerinin Yıllara Göre Değişimi 
 

Tablo 9. İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 
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1.5. BİNGÖL’DE MADENCİLİK SEKTÖRÜ 

1.5.1. Genel Değerlendirme 

Bingöl ili dahilinde maden kaynaklarından önemli ölçüde görünür ve muhtemel 

rezervler vardır. Bunların başlıcaları; demir, kömür, kaplıca suyu ve maden suyudur. Bakır, 

kurşun, çinko, çimento hammaddesi, distent, fosfat, kaolen gibi maddeler önemli bir seviyede 

olup, işletilebilir durumdadır. Yer altı kaynakları ilin potansiyel gelişme alanlarından biri 

olmasına karşın, işletilen herhangi bir maden faaliyeti bulunmamaktadır. Son nüfus sayımına 

göre, madencilik sektöründe istihdam edilen kişi sayısı yalnızca 4'tür. Bingöl ilindeki maden 

yatak ve zuhurları çoğunlukla Genç ilçesinde bulunmaktadır.  
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Şekil 4: Bingöl ili maden haritası (www.mta.gov.tr). 
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1.5.2. Metalik Madenler 
1.5.2.1. Demir 
Yeraltı kaynakları açısından zengin bir il olarak ifade edilmeyen Bingöl ilindeki 

önemli sayılabilecek maden rezervleri, Genç ilçesindeki demir yataklarıdır. Demir yatak ve 

zuhurları genellikle beraberinde apatit de içermektedir. Genç ilçesi, Avnik sahasında demir 

madeni ile ilgili etütlere 1935 yılında başlanılmış olup, 1975 yılından sonra da 

yoğunlaştırılmıştır.  

Bingöl ili Genç ilçesinde yeralan Avnik demir yatakları Haylan, Mişkel - Koşal ve 

Hamek'ten oluşmaktadır. Bunlardan Koşal – Mişkel bölgenin en önemli yatağıdır. Koşal - 

Mişkel apatitli manyetit yatakları alt birlik kayaları olarak adlandırılan amfibol - feldspat 

gnays ve yer yer amfibol şist birimleri (yan taş) içinde bulunur. Koşal demir yatağı yaklaşık 

doğrultusu ESE - WNW olan fay ile atılmış olup bu çalışmada kuzey kafa ve güney kafa 

olarak adlandırılmışlardır. Bazı kısımlarda mostra veren cevherleşme zonlarının tabanı 

yüzeyden yaklaşık olarak 300 m. derinliğe kadar inmektedir. 

Genç ilçesi Avnik yöresinde %50 Fe3 O4 ihtiva eden 85 milyon ton mümkün, 43,5 

milyon ton muhtemel rezervi yatak TDÇİ adına ruhsatlıdır. 

Bu ilçede Koşal, Gonaçtepe, Haylandere, Kelmetepe, Kılhaz, Hamek, Arduvan ve 

İbrahiman sahalarında % 13-61 Fe3O4 tenörlü apatitli demir yatak ve zuhurları 

bulunmaktadır. Genel Müdürlüğümüz tarafından Genç ilçesindeki bu apatitli demir 

cevherleşmelerinde geçmiş yıllarda çok sayıda arama ve araştırma çalışmaları yürütülmüştür. 

Bu çalışmalar sonucunda Genç-Avnik-Koşal, Gonaçtepe ve Haylandere sahalarında 69 

lokasyonda toplam 13.370 m sondajlı arama çalışmaları yapılmıştır. Buna göre Genç-Avnik-

Koşal apatitli demir yatağında % 53.61 demir ve % 0.95-0.11 apatit tenörlü 44.5 milyon ton 

demir, Genç-Gonaçtepe demir yatağında % 59.42 demir tenörlü 12.6 milyon ton demir ve 

Genç-Haylandere apatitli demir yatağında ise % 48.68-51.64 demir ve %1.8-1.99 apatit 

tenörlü 2 milyon ton demir rezervi belirlenmiştir. Avnik yataklarının işletilmesinde önemli 

problem, cevherin yüksek fosfor (%0.12-2.28 P2O5) ve titan (%0.46-2.09 TiO2) içerikleridir. 

Avnik cevherinin demir kaynağı olarak değerlendirilmesi, bu zararlı bileşenlerinden 

arındırılabilmesine bağlıdır. Teknolojik testlerde, zararlı bileşenlerin üst sınırların altına 

düşürülememesi, sinterlik konsantre üretmenin olanaksız olduğunu, ancak sahadaki düşük 

tenörlü cevherden yüksek tenörlü (% 65 Fe üzerinde) peletlik konsantre elde edilebileceğini 

ya da diğer uygun cevherler ile paçal yapılarak sinter girdisi olarak kullanılabileceğini 

göstermektedir. 
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Yapılan çalışmaların neticesinde, sahalarda demir ve fosfatın birlikte işletilmesi 

halinde ekonomik olabileceği sonucuna varılmıştır.  

Tablo 10:  Genç İlçesi Demir Yataklarının Dağılımı ve Niteliği 

 

Köy ve Mevkii Tenör ve Kalite (%  ) Rezerv (ton) 

Hamek-Büklüm-Tirbit Tepe 9.65 Fe 98 053 000 

Avnik Heyalandere Mevkii 34 Fe 3 285 000 

Avnik Gonaç Tepe 40.56 Fe 1 302 000 

Avnik Kelme Tepe 14.64 Fe 6 372 000 

Avnik Kılhas Tepe 15.40 Fe 1 032 000 

Avnik Köyü Koşal 37.31 Fe 24 872 000 

 

Kaynak: Bingöl Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü (2002) 

1.5.2.1. Bakır-Kurşun-Çinko 
Karlıova İlçesi Hışhısı mezrası mevkiinde %15Pb, %30Zn, %0.8Cu 

(Galan,Sfalerit,Kalkoprit) tenörlü Kurşun Çinko yatağı özel şahıs ruhsatlı olup rezervi 

bilinmemektedir. Genç-Servi-Çobançeşmesi Köyü mevkiinde ortalama %45Pb-Zn tenörlü 

cevher yatağı 21600 ton rezervlidir. 

1.5.3. Endüstriyel Hammaddeler 
1.5.3.1. Kömür 
Bingöl İli Karlıova İlçesi, Derinçay ve Devecik Köyü civarındaki linyit sahalarında 

yapılan etütlerde, hem açık, hem de kapalı işletme ile alınabilecek kömür linyit rezervi tespit 

edilmiştir. Derinçay Köyü civarında yer alan linyit sahasında 1968-1974 yılları arasında ve 

1986 yılında toplam uzunluğu 6776,22 m olan 54 adet sondaj ve 9 yarma açılmıştır. Bu 

çalışmalar sonucunda sahada açık ve kapalı işletme ile üretilebilecek toplam 56.545.144 ton 

linyit rezervi hesaplanmıştır. Bu rezervin yapılacak bir termik santralde yakıt olarak 

kullanılması amacı ile yapılan girişimlerden bir sonuç alınamam ıştır. S ah a rezerv itibarı ile 

Afşin-Elbistan Linyit havzasından sonra Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük linyit havzasıdır. 

Kösebalaban ve arkadaşları tarafından bilgisayar ortamında yapılan rezerv hesabında 

82.900.000 ton linyit rezervi hesaplanmıştır. Üretim sırasında oluşacak kayıplara karşın, bu 

rezerv yine de havzada kurulacak bir termik santralin yakıt gereksinimini karşılayabilecek 

büyüklüktedir.  Linyit sahası; Bingöl İli'nin Karlıova İlçesi Derinçay (Halifan) Köyü civarında 

1:25.000 Ölçekli Erzurum J 45 el - c4 paftası içinde kalmaktadır. Saha Bingöl-Karlıova 



 24 

karayoluna 5 km, Bingöl'e 45 km uzaklıktadır. Kömürlü saha plato görünümünde olup, Mezra 

Tepe (1857 m), Kardu Tepe (1744 m), Sosnek Tepe (1487 m), Kil Tepe(1687 m) sahadaki 

önemli yükseltileri oluşturur. Kuzeyden güneye doğru kıvrımlar oluşturarak akan Göynük 

Çayı kömürlü sahayı batıdan sınırlar. 

Sahada ilk çalışmalar MTA tarafından 1965 yılında başlatılmıştır. Sahanın jeolojik 

haritası İsmail Şentürk tarafından yapılarak 1968-1974 yıllan arasında toplam uzunluğu 

5722,16 m olan 30 adet sondaj ve 9 tane yarma açılmıştır. 1978 Yılında MTA elemanlarından 

Jeofizik Y.Müh. Mehmet Özcan tarafından kömür içeren pliyosen çökelleri ve tabandaki 

volkaniklerin durumunu tespit etmek amacı ile rezistivite etüdü yapılmıştır. 1981 Yılında 

MTA elemanlarından İsmail Yiğitel ve arkadaşları kömürlü havzanın ve çevresinin 1: 25.000 

ölçekli jeolojik halitasını yapmışlardır. Bu etüt ve araştırmalardan sonra ruhsatı TKİ Kurumu 

Genel Müdürlüğüne ait sahada, üretim yapmak amacı ile TKİ tarafından işletme binası ve 

sosyal tesisler yapılmış, 1981-1983 yılları arasında açık işletme ile 2-3 bm ton kadar üretim 

yapılmıştır.Ancak düşük kaliteli kömürün satış sorunları nedeni ile üretim de bir süreklilik 

sağlananıamışlır. Sahadaki rezervin termik santralde değerlendirilmesi amacı ile 1984 yılında 

ODTÜ Maden Mühendisliği Araştırma Merkezine TKİ tarafından işletme projesi 

yaptırılmıştır. 1986 yılında o zamanki adı ile TEK tarafından bir termik santral kurulması 

amacı ile açık işletme yapılabilecek alanda kömür rezen' ve kalitesinin sağlıklı belirlenmesi, 

yer altı su durumu ve şev analizi için çalışma başlatılmıştır. TEK'nun yan kuruluşu olan 

Eltem-TEK tarafından bu kapsamda 24 adet sondaj yapılmıştır (Kösebalaban ve ark.). 
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Şekil 5. Bingöl, (Karlıova) halifan köyü civarındaki kömürlü sahanın jeolojik haritası (İsmail 
ŞENTÜRK, Kösebalaban ve ark). 
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Karlıova İlçesi, Derinçay ve Devecik Köyü civarındaki linyit sahalarında yapılan 

etütlerin sonuçları Çizelge'lerde özetlenmiştir.  

Tablo 11:  Karlıova Linyit Sahalarının Rezerv Durumu (Bingöl Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü, 
2002) 

Köy ve Mevkii Tenör ve Kalite (%  ) Rezerv (ton) 

Halifan (Derinçay) 

Kürük (Devecik) 

43.00 su 

24.63 kal  

0.57 S 

Isı değeri: 1663 Kcal/kg 

74 935 000 

Halifan (Açık) 

48.53 su 

24.21 kül 

0.39 S 

Isı değeri: 1318 Kcal/kg 

13 909 000 

 

1.5.3.2. Fosfat 
Bingöl ilinde 27 lokasyonda toplam 2971 m fosfat amaçlı sondajlı arama çalışmaları 

yapılmıştır. Genç-Avnik apatitli manyetit sahalarında %0.67-12.96 P2O5 ve % 0.2-52.54 

Fe2O3 tenörlü yaklaşık 52 milyon ton görünür rezerv tespit edilmiştir. Bölgedeki fosfat 

yatakları demir ile birlikte işletildiğinde ve zenginleştirme çalışmalarının olumlu olması 

halinde ekonomik olabilecektir. 

Genç ilçesi kavaklı köyü Arduvan mezrasında %12 P2O5 , %1-5Fe tenürlü 1 218 763 

ton mümkün rezervlidir. Genç ilçesindeki fosfat rezervleri apatitli manyetit potansiyelidir. 

1.5.3.3. Disten  
Endüstriyel hammaddeler bakımından Genç-Halveliyan sahasında düşük-orta sıcaklık 

refrakter ve seramik hammaddesi olarak kullanılmaya elverişli ve % 5-25 disten 

içerikli 140.000 ton disten rezervi belirlenmiştir. Buradaki yatak işletilmemektedir. 

Zenginleştirilebilmesi halinde düşük-orta sıcaklık refrakter ve seramik hammaddesi olarak 

kullanılabilir. 

1.5.3.4. Kaolen 
Bingöl Merkez Kurudere-Simsor köyü civarında %65-78 SiO2 %11,29-16,10 

Al2O3+Ti O2 alunit içerikli 60.000 ton rezervlidir. 
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1.5.3.5. Diatomit 

Bingöl Merkez Haziran köyü civarında %90SiO2 
tenörlü 4 milyon ton muhtemel 

rezervlidir.  

1.5.3.6. Çimento Hammaddeleri 
Alikirek Köyü Sahası’nda orta kalitede 125.000.000 ton mümkün kireçtaşı, 2.700.000 

ton muhtemel kil rezervi mevcuttur. 

1.5.3.7. Kum ve Taş Ocakları 
İlimizde faaliyet gösteren maden ocaklarının çoğu kum - çakıl ocaklarından 

oluşmaktadır. Bunlarda Murat nehri ve gayt çayı yatağı üzerinde bulunmaktadır. Bunlar VIII. 

Sınıf tarım arazisi üzerinde faaliyet göstermektedir. Bu arazilerin bir kısmı devletin tasarrufu 

altında, bir kısmı ise vatandaşların mülkiyeti atındadır. Taş ocakları veya kum ocaklarından 

yapılan istihraç sonrası malzemeler eleme ve kırma işlemine tabii tutulmaktadır. Bu işlemler 

esnasında çevre olumsuz etkilenmektedir. Buna önlem olarak bu tür faaliyetleri deşarj ve 

emisyon izni almaları hususunda gerekli işlemler takip edilmektedir. 

Tablo 12. Taş Ocakları Nizamnamesine Tabi Olan Doğal Malzemeler 
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SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 
Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. 

İnsan ve toplum hayatında vazgeçilmez bir yer tutan madencilik, gelişmiş ülkelerin bugünkü 

teknoloji ve refah düzeyine ulaşmalarında en etkin rolü oynayan faktördür. Bugün, 

kullandığımız arabalardan, içinde yaşadığımız evlere, bilgisayarlardan telefonlara kadar 

yaşamımız için vazgeçilmez olan hemen her şey, madencilik etkinlikleri sonucu elde edilen 

ürünler sayesinde varlık kazanabilmektedir. Madenler, milyonlarca yılda oluşan tüketildiğinde 

yenilenemeyen kaynaklardır. Bu nedenle mutlaka etkin bir planlamayla ülkenin ihtiyaçları 

göz önüne alınarak çevreye duyarlı bir şekilde ve kamu yararı öncelikli olarak üretilmelidir. 

Madenlerin aranmasında, bulunmasında ve işletilmesinde mühendislik bilim ve teknolojisini, 

uluslararası kabul görmüş normların kullanılması son derece önemlidir. 

Uzun yıllar ihmal edilen maden aramalarına gerekli önem verilmelidir. Sektörün tüm 

alt sektörlerinde üretim arttırılmalıdır. Ancak bunu yaparken ana hedef yurt dışına satılarak 

döviz elde edilmesi değil, yerli sanayiye düşük maliyette ve kaliteli girdi sağlaması olmalıdır. 

Ülkemizin ihtiyacı olan hammaddelerin, enerjinin yerli maden kaynaklarından temin edilmesi 

sağlanmalıdır. Bu konularda kamuoyu ve yöre halkı yeterince bilgilendirilmelidir. İlgili 

alanda uzman araştırmacılar, işletmeciler ve yöneticiler arasında işbirliği ve yakın bir iletişim 

sağlanmalıdır. Toplumsal, ekonomik ve çevresel bakımdan sürdürülebilir bir madencilik 

sektörü oluşturulmalıdır. 

Madencilik sektörü, gelişmiş sanayi ülkelerinin hemen hepsinde ekonomik kalkınmayı 

başlatan öncü sektör görevini üstlenmiştir. Ülkemizde de madencilik sektörünün önemi 

günden güne artmaktadır. Tüm Türkiye’de olduğu gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip 

Bingöl ilinde de maden kaynaklarına gerekli önem verilmeli, verimli ve ekonomik yöntemler 

kullanılarak bu madenlerin çıkarılarak gerek bölgesel gerekse de ulusal sanayi alanlarda 

kullanıma sunulması son derece önem arz etmektedir. Gerekli bilimsel desteğin sağlanması 

amacı ile üniversite bünyesinde bir maden araştırma merkezi kurulmalıdır. 
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