
ĠSTANBUL MADEN ĠHRACATÇILARI BĠRLĠĞĠ 

 

Ülkemizin ihracatının yoğunlaştığı bölge ve şehirlerde ihracatla ilgili bütün 

faaliyetleri yürütmek üzere, Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı‟nın bağlı kuruluşları olarak 

faaliyetlerini sürdüren İhracatçı Birliklerinden biri olan ve İstanbul Maden ve Metaller 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde yer alan İstanbul Maden İhracatçıları 

Birliği, 02/02/1976 tarih ve 7/11385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türkiye Maden 

İhracatçıları Birliği” adı altında kurulmuş ve 23/05/1976 tarihinde faaliyete geçmiştir. Ünvanı 

1986 yılında İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak değiştirilen Birliğin 2010 yılı 

itibariyle yaklaşık 3.900 üyesi bulunmaktadır. 

              Birliğimizin temel iştigal alanını doğaltaşlar, tabii boratlar ve konsantreleri, krom 

cevheri, bakır cevheri, manyezit, ferro-krom, çinko cevheri, feldspat ürünleri oluşturmaktadır. 

Birliğimizin amacı, maden ürünlerin mevcut ve hedef pazarlarda tanıtımın sağlanmasına, 

imajının geliştirilmesine ve ihracat potansiyelinin arttırılmasına yönelik faaliyetlerde 

bulunarak sektörün gelişimine katkı sağlamak, ihracatçı üye firmalarımızın her çeşit 

problemleriyle ilgilenip bunlara çözüm bulmak ve bu firmalara rehberlik yapmaktır. 

              İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, ihracat uygulamalarıyla alakalı bütün belge 

işlemlerini yürütmek, yabancı ithalatçı firmaları ihracatçılarla buluşturmak, Türkiye‟nin 

maden ihraç ürünlerini dünya pazarlarına tanıtmak için uluslararası fuarlara katılım 

organizasyonu düzenlemek, gerek yurt içinde gerek yurtdışında düzenlenen fuarlara katılım 

sağlamak gibi görevlerinin yanında dünya pazarlarında ihraç ürünlerinin popülaritesini 

arttıracak diğer kişi yada organizasyonların çalışmalarına da destek olmaktadır.  

             Artan ihracat çerçevesinde; İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, ihracatı geliştirmek 

adına gözlem ve araştırma yapma, broşür, katalog ve dergi hazırlama, yurtdışında reklam 

verme, alım ve ticaret heyetleri, fuarlar, seminerler ve toplantılar düzenleme, Türkiye‟nin 

madenleri ilgili data toplama ve ihracat istatistiklerini yayınlama gibi çok değişik görevler ifa 

etmektedir. 

 

 



 

 

2009 YILI MADENCĠLĠK SEKTÖRÜ ĠHRACATININ 

DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

          2009 yılında, maden ihracatımızda önemli yer tutan bakır, alüminyum, kurşun, nikel, 

kalay, çinko gibi metalik maden fiyatlarında yükselmeler yaşanmıştır. ABD kaynaklı olarak 

ortaya çıkan ve dünya genelinde etkili olan küresel mali kriz, üretim ve sanayide önemli bir 

konuma sahip olan ve ülke kalkınması ile refah düzeyinin yükselmesinde etkin rol oynayan 

madencilik sektörünü de olumsuz etkilemiştir.   

2009 yılında 101,6 milyar dolara ulaşan ülkemiz toplam ihracatından %2,5 pay alan 

madencilik sektörü ihracatı, bir önceki yıla göre %24,6 azalış 2,5 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

 

 

Tablo 13: Türkiye İhracatı İle Maden İhracatının Karşılaştırılması 
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Toplam Ġhracat 

( milyon $) 

47.252,8 63.120,9 73.426,2 85.761,1 105.964,7 132.027,2 101.629,0 

Madencilik Ġhracatı 

(milyon $) 

847,3 1.207,8 1.525,3 2.080,7 2.715,8 3.258,4 2.507,4 

Madencilik ihracatının 

Türkiye Toplam Ġhr. Payı 

% 

1,79 1,91 2,1 2,4 2,6 2,6 2,5 

Kaynak: TİM İhracat Rakamları                   

 

           2009 yılında ülkemizin en fazla ihraç ettiği maden ürün grupları arasında Doğal Taşlar             

1,2 milyar dolar ile ilk sırada yer almaktadır.  Doğal Taşlar ürün grubunu, 671,4 milyon dolar 

ile Metalik Cevherler, 431,3 milyon dolar ile Endüstriyel Hammaddeler ve 118,1 milyon 

dolar ile maden dışı olarak nitelendirilen Ferro Alyajlar ile diğer ürünlerin ihracatı takip 

etmektedir. 
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Bu dönemde, İşlenmiş Mermer 1,2 milyon ton ve 573,5 milyon dolarla en fazla ihraç 

edilen ürün olurken, Mermer Traverten Ham Blok 2,5 milyon ton ve 318,8 milyon dolarla 

ikinci, Bakır Cevherleri 357,4 bin ton ve 287,4 milyon dolarla üçüncü, Krom Cevherleri 1,7 

milyon ton ve 262,6 milyon dolarla dördüncü, Yarı İşlenmiş Mermer Traverten 843,2 bin ton 

ve 158,5 milyon dolarla beşinci sırada yer almıştır. 

Madencilik sektörümüz ihracatında diğer önemli ihraç ürünlerimiz ise, İşlenmiş 

Traverten (108,9 milyon dolar),  Tabii Boratlar ve Konsantreleri (104,6 milyon dolar), 

Feldspat (89,1 milyon dolar)  ve Çinko Cevherleri (70,6 milyon dolar) olarak sıralanmaktadır. 

 

 

 

Maden ürünleri ihracatında, ülke grubu bazında, 1,1 milyar dolar ve % 45,3 payla Çin, 

Hindistan, Tayvan ve Güney Kore gibi ülkelerin yer aldığı Diğer Asya ülkelerinin ağırlığı 

görülmektedir. Diğer Asya ülkelerini 524,9 milyon dolar ve % 21,5 payla Avrupa Birliği 

ülkeleri izlemektedir.  

            Madencilik ürünleri ihracatının gerçekleştirildiği önemli ülkeler arasında, Çin Halk 

Cumhuriyeti 953,9 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, bu ülkeye olan ihracatımızda, bir 

önceki döneme göre, miktarda % 30,5, değerde  % 5,7 oranında artış kaydedilmiştir. 

 Çin‟i sırasıyla, 216,9 milyon dolarla ABD (%36,3 azalış), 76,1 milyon dolarla İtalya 

(%49,7 azalış), 60,8 milyon dolarla Hindistan (%14,2 azalış) ve 60,5 milyon dolarla İngiltere 
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(%35 azalış) takip etmektedir. İspanya, Suudi Arabistan, Hollanda ve Rusya Federasyonu, 

madencilik ürünleri ihracatımızın yapıldığı diğer önemli ülkeler olmuşlardır. 

 

 

 

 

DOĞALTAġ ĠHRACATIMIZ 

            2009 yılında Doğal Taş sektörümüzde, değerde %12,8 oranında azalışla 1,2 milyar 

dolar, miktarda da % 3,3 azalış ile 5 milyon ton ihracat gerçekleştirilmiştir.  

2009 yılı doğal taş ihracatı ürün bazında incelendiğinde ise, en önemli ürün grubunu 

%46,9 pay ile İşlenmiş Mermer‟in oluşturduğu görülmektedir. Söz konusu ürünün ihracatı bu 

dönemde  % 30,5 oranında azalış göstererek, 573,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

İşlenmiş Mermer ihracatının en fazla yapıldığı ülkeler arasında 141,2 milyon dolarla ABD ve 

40,8 milyon dolarla Suudi Arabistan ön sıralarda yer almaktadır. Suudi Arabistan‟a yapılan 

ihracat değerde 2008 yılına göre %3,5 azalmıştır.      
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%26,1‟lik payı ile sektör ihracatı içerisinde ikinci büyük grubu oluşturan Ham 

Mermer-Traverten‟in ihracatı ise değerde %3,7 artış göstererek 318,9 milyon dolara 

yükselmiştir. Bu ürün grubunun ihracatında ÇHC 231,9 milyon dolar ile ilk sırada yer 

almaktadır. 

 Diğer önemli bir ürün olan Yarı İşlenmiş Mermer - Traverten ihracatımız %13,6 

oranında artışla, 158,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde Çin Halk 

Cumhuriyeti, 119,4 milyon dolarla anılan ürün grubunun en fazla ihraç edildiği ülke olurken, 

Çin Halk Cumhuriyeti‟ni, 5,9 milyon dolarla Hindistan takip etmiştir. İtalya, Almanya, 

Tayvan ve Yunanistan ihracatın yapıldığı diğer önemli ülkeler olmuşlardır.  

             Doğal Taş ihracatında diğer ürünler ise 108,9 milyon dolar ile İşlenmiş Traverten, 

21,8 milyon dolarla İnşaata Elverişli Diğer İşlenmiş Taşlar, 18,6 milyon dolar ile İşlenmiş 

Granit ve 10,2 milyon dolar ile Yarı İşlenmiş Granit olarak sıralanmaktadır.  

Söz konusu dönemde, ülkeler bazında doğal taş ihracatımıza bakıldığında ise ilk beşi 

Çin Halk Cumhuriyeti (352,9 milyon dolar, %19 artış), ABD (200,4 milyon dolar, %34,9 

azalış), İngiltere (50,2 milyon dolar, %28 azalış), Suudi Arabistan (43,1 milyon dolar, %2,8 

azalış) ve Libya (38,6 milyon dolar, %172,4 artış) oluşturmaktadır.  
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2009 yılında değer bazında ihracat artışı bakımından dikkat çeken ülkeler, Libya 

(%172,4), Kuveyt (%85,2) ve Gürcistan (%66,1) olmuştur. Bu gelişmeler, söz konusu 

ülkelerin yapı sektöründe yaşanan gelişmelerle paralellik göstermektedir.  

Çin Halk Cumhuriyeti:  

Küresel mali krizden etkilenmeyen nadir ülkelerden biri olan ve çok büyük çaplı 

altyapı yatırımları gerçekleştiren Çin, bu yıla kadar ABD'den sonra ikinci büyük doğal taş 

ihracat pazarı iken, 2009 yılında gerçekleştirilen 352,9 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye'nin 

en fazla doğal taş ihraç ettiği ülke konumuna yükselmiştir. 

Tablo 14: Yıllar Ġtibariyle Çin’e Yapılan Doğal TaĢ Ġhracatı 

  Miktar (Ton) Değer ($) DeğiĢim 

2003 347.822,50 43.555.616,49   

2004 409.925,40 56.702.319,74 30,18 

2005 733.241,30 81.064.284,55 42,96 

2006 965.357,70 146.800.665,08 81,09 
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2007 1.362.631,20 216.668.202,89 47,59 

2008 1.668.538,30 296.430.178,63 36,81 

2009 2.150.526,00 352.893.593,60 19,05 

 

 2003 yılında, Çin‟e 43,5 milyon dolar değerinde 347,8 bin ton ihracat yapılırken, 2009 

yılında 2,2 milyon ton karşılığında 352,9 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Çin‟e yapılan 

doğal taş ihracatında artış hızımız 2006 yılına kadar yükselen bir ivme gösterirken, 2007 

yılından itibaren artış hızında azalma görülmektedir. 2008 yılında başlayan küresel krize 

rağmen, bu dönemde Çin‟e gerçekleştirilen doğal taş ihracatı % 36 artmıştır. Dolayısıyla, 

2003 yılından itibaren 2009 yılına kadar Çin‟e gönderilen doğal taş miktarı sürekli artmıştır.    

 

 2009 yılında Çin‟e gerçekleştirilen 352,9 milyon dolarlık doğal taş ihracatının             

% 65‟lik kısmını ham ürünler oluşturmuştur. Bu dönemde, Çin‟e en fazla gönderilen diğer 

doğal taş ürün grubu ise % 33‟lük payla yarı işlenmiş ürünler olmuştur.  

Tablo 15: 2009 Yılında Çin’e Yapılan Doğal TaĢ Ġhracatının Ürün Dağılımı 

Mal Grubu Miktar (Kg) Değer  (USD) Pay  

Mermer - Traverten Ham Blok 1.503.843.567,77 231.538.062,05 65,61 
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Mermer- Traverten Yarı ĠĢlenmiĢ 636.208.149,14 119.428.539,30 33,84 

ĠĢlenmiĢ Mermer 10.188.826,04 1.850.697,15 0,52 

ĠĢlenmiĢ Traverten 284.056,00 74.312,71 0,02 

ĠnĢaata ElveriĢli Diğer ĠĢlenmiĢ 

TaĢlar 1.410,00 1.982,39 0,00 

Genel Toplam : 2.150.526.008,95 352.893.593,60 100,00 

 

Dünya doğal taş tüketiminin %11‟ini oluşturan yaklaşık 3,9 milyar dolarlık tüketim ile 

Çin dünyanın en büyük doğal taş piyasasıdır. İç piyasasında ki derinlik, giderek büyüyen 

ithalat ve ihracat seviyesi ile Çin, dünyanın doğal taş tüketim ve üretim merkezi olmaya 

devam edecektir.  Çok düşük iş gücü maliyeti ve bitmiş ürünlere uygulanan yüksek ithalat 

vergileri, Çin‟e blok doğal taş satım trendini kuvvetlendirecektir. Çin‟de 15‟in üzerinde doğal 

taş endüstri merkezi vardır. Bütün taş sektörünün 70% „ine sahip olan Xiamen, hem Çin‟in 

hem de dünyanın en büyük doğal taş merkezidir diyebiliriz. 

Amerika BirleĢik Devletleri:  

2008 yılına kadar, ülkemizin en fazla doğal taş ihracatı yaptığı ülke olan ABD, bu 

birinciliğini 2009 yılından itibaren yaşanan krizin de etkisiyle Çin‟e bırakmıştır. ABD‟ye 

yapılan ihracatın geçen yıla göre miktar bazında %27,2 değer bazında ise %34,7 oranında 

azaldığı görülmektedir. Bunun en büyük sebebi ise, 2007 yılında başlayan ABD inşaat 

sektöründeki yaşanan durgunluğun ardından, 2008 yılında ortaya çıkan küresel kriz sonrası 

derinleşen durgunluğun 2009 yılında da devam etmesidir. Gerilemede Türkiye'deki üretim 

maliyetlerinin yükselmesi ve TL'nin değerlenmesi de etkili olmuştur. Ayrıca, ABD‟ye doğal 

taş ihraç eden yeni pazarlarında ortaya çıkması, Türk doğal taş sektörünün ABD‟deki pazar 

payının azalmasına neden olmuştur. Özellikle, Mısır, Meksika, Peru dünya pazarlarından 

ciddi oranda pay almaya başlamıştır. İran, artık Dubai üzerinden ABD‟ye yüksek hacimlerde 

doğal taş satabilmektedir. Dolayısıyla, ABD pazarı en fazla doğal taş ihracat yapılan ülke 

konumundan ikinciliğe gerilemiştir.  

 



 

 

Tablo 16: Yıllar Ġtibariyle ABD’ye Yapılan Doğal TaĢ Ġhracatı 

  Miktar (Ton) Değer ($) DeğiĢim 

2003         259.946.201,57          141.138.873,47       

2004         406.937.634,56          227.401.105,50     61,12 

2005 556.066.279,60 321.463.453,12 41,36 

2006         646.409.458,93          387.317.557,74     20,49 

2007         638.767.442,60          386.304.695,39     -0,26 

2008             472.813.472               307.654.875      -20,36 

2009             344.184.309               200.376.468      -34,87 

 

Öte yandan, bu dönemde, ABD‟ye ihracatımızdaki azalış da en fazla traverten 

ürünlerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumun temel sebepleri ise, ABD pazarında travertenin 

en fazla tercih edildiği güney eyaletlerinde inşaat aktivitelerindeki daralmanın yanı sıra, 

traverten pazarında yaşanan doygunluk, arz fazlalığı ve uygulana gelen düşük fiyat politikası 

olarak düşünülmektedir.  

             Diğer taraftan, inşaat sektöründe yaşanan darboğaz ile dikkat çeken Birleşik Arap 

Emirlikleri doğal taş talebini ciddi oranda azaltmıştır. Ülkede inşaat aktivitelerinin önemli bir 

bölümünü oluşturan büyük ölçekli projeler, kuleler, endüstri parkları, alış-veriş merkezlerinin 

durdurulması nedeniyle bu ülkeye yapılan doğal taş ihracatında ciddi düşüşler yaşanmıştır.  

 



 

Tüm bu gelişmeler, Türk doğal taş sektörünün alternatif pazarlara yönelme 

zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

   Libya:  

Petrol zengini Libya, çok güçlü nakit varlığına sahip, uzun süredir ambargo altında 

yaşaması sebebiyle harcama yapamamış ve sürekli tasarruf yapmak zorunda kalmıştır.  

Ancak, 2009 yılında Kaddafi Devrimi'nin 40'ıncı yılının kutlanması ve ilk aşamada 40 milyar 

dolarlık projenin hayata geçirilmesiyle birlikte yatırım patlaması olmuştur. 

 

 

2007 yılında Libya‟ya 17 bin 523 ton ve 5,9 milyon dolarlık doğal taş ihracatı 

gerçekleştirilirken, 2008 yılında miktarda %128,9 değerde de %138,8 artarak 40 bin 109 ton 
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ve 14,2 milyon ton doğal taş ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında doğal taş ihracatımızda 

Libya 21. sırada yer almıştır. Son ihracat rakamlarına baktığımızda ise, 2009 yılı Ocak-Aralık 

döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda 134,7 değerde 172,4 artışla 94,1 bin ton 

karşılığı 38,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiş. Bu dönemde, 38,6 milyon dolar ihracat 

değeri ile 5. sıraya kadar yükselerek, ülkemiz doğal taş ihracatı için potansiyel bir pazar 

olduğunu kanıtlamıştır. Aynı dönemde, ülkemizden Libya‟ya yapılan ihracat ürün grubu 

bazında incelendiğinde, % 65,8 pay ve 25,4 milyon dolar ile işlenmiş mermerin birinci sırada 

yer aldığı, anılan ürünü % 13,4 pay ve 5,2 milyon dolar ile işlenmiş granit ve % 5,7 pay ve 2,2 

milyon dolar ile inşaata elverişli diğer işlenmiş taşlar ihracatının izlediği görülmektedir. Libya 

pazarında önemli bir yer edinen Türk mermeri bu pazardan her geçen yıl daha fazla pay 

almakta ve bu ülkeye ihracatımız ciddi bir ivme kazanmaktadır. 

Tablo 17: Libya’ya Yapılan Doğal TaĢ Ġhracatımızın Yıllara Göre Seyri 

 Miktar(Kg) Değer($) Miktar 

DeğiĢim(%) 

Değer 

DeğiĢim(%) 

2003 3.980.357,5 206.108,6 - - 

2004 9.071.727,7 513.882,8 127,91 149,32 

2005 11.558.712,64 1.429.125,33 27,41 178,1 

2006 9.493.086,75 2.387.693,76 - 17,9 67,1 

2007 17.523.705,253 5.931.071,71 84,6 148,4 

2008 40.109.814,07 14.164.392,12 128,9 138,8 

2009 94.123.564,5 38.583.932,26 134,66 172,4 

 

Kuveyt:  

2009 yılında 10 milyar dolardan fazla proje bütçesine sahip olan, bunlardan 7 milyar 

dolarlık yatırım bütçesini resmen açıklayan Kuveyt, yaşanan küresel ekonomik krize rağmen 

finans konusunda çok güçlü ve istikrarlı bir yapıya sahip. Körfez ülkeleri arasında en iyi 



durumda olan ve en istikrarlı ekonomilerden biridir.  Ayrıca Türkiye ile ticaretini Joint 

Venture Projeleri ile arttırmak isteyen Kuveyt, Doğal Taş ihracatçılarımıza çok önemli 

fırsatlar sunmaktadır.  

Kuveyt müteahhitlik sektörü açısından, belli başlı projeler ve yeni yatırımların tekrar 

başlaması, Kuveyt müteahhitlik piyasasını olumlu etkilemiştir. Çeşitli konut ve yerleşim 

projeleri, sağlık, eğitim, enerji, su, ulaşım, çevre alanlarında açıklanan yeni projeler gündeme 

gelmiştir.  

 

Kuveyt‟e yapılan doğal taş ihracatımız, bu projelerdeki olumlu gelişmelere paralel 

olarak sürekli artmıştır. 2007 yılında Kuveyt‟e 12 bin 148 ton ve 5,2 milyon dolarlık doğal taş 

ihracatı gerçekleştirilirken, 2008 yılında miktarda %84,14 değerde de %64,76 artarak 22 bin 

370 ton ve 8,6 milyon ton doğal taş ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2008 yılında doğal taş 

ihracatımızda Kuveyt 28. sırada yer almıştır. Son ihracat rakamlarına baktığımızda ise, 2009 

yılı Ocak-Aralık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda 156 değerde 85,2 

artışla 57,3 bin ton karşılığı 15,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, 

15,9 milyon dolar ihracat değeri ile 19. sıraya kadar yükselerek, ülkemiz doğal taş ihracatı 

için potansiyel bir pazar olduğunu kanıtlamıştır. Aynı dönemde, ülkemizden Kuveyt‟e yapılan 

ihracat ürün grubu bazında incelendiğinde, % 98,3 pay ve 15,6 milyon dolar ile işlenmiş 

mermer birinci sırada yer almaktadır. Yani Kuveyt‟e yapılan doğal taş ihracatının tamamını 

işlenmiş mermer oluşturmaktadır. Kuveyt pazarında önemli bir yer edinen Türk doğal taş 

sektörü bu pazardan daha fazla pay almakta ve bu ülkeye ihracatımız ciddi olarak artmaktadır. 
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Tablo 18: Kuveyt’e Yapılan Doğal TaĢ Ġhracatımızın Yıllara Göre Seyri 

 Miktar(Kg) Değer($) Miktar 

DeğiĢim(%) 

Değer 

DeğiĢim(%) 

2003 5.835.678,56 1.937.477,6 - - 

2004 7.888.901,87 2.815.659,39 35,18 45,32 

2005 6.158.636,93 2.310.499,36 -21,93 17,94 

2006 6.663.682,31 2.814.316,38 8,2 21,8 

2007 12.148.581,12 5.205.925,75 82,31 84,98 

2008 22.370.710,8 8.577.630,33 84,14 64,76 

2009 57.275.252,15 15.885.445,27 156,02 85,19 

 

BAKIR CEVHERĠ  

2009 yılı Ocak-Aralık döneminde, 2008 yılı eş dönemine göre miktarda %40,9 artış, 

değerde ise %10,1 oranında azalış gösteren Bakır Cevherleri ihracatımız, 357,4 bin ton 

karşılığı 287,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.   



Bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 236,7 milyon dolar ile 

Çin gelmektedir. Çin‟i 14 milyon dolar ile İsveç ve 12,5 milyon dolar ile Hindistan takip 

etmektedir. Çin‟e gerçekleştirilen ihracatta  % 33,5 oranında artış kaydedilmiştir. 

 

                  Kaynak: Metal Bulletin 

 

2009 yılında bakır fiyatları, yukarıda da görüldüğü üzere yıl içerisinde sürekli artış 

eğilimi göstererek 3.200 dolar seviyelerinden 7000 dolar düzeylerine kadar yükselmiştir. 

 

 

 

 Tablo 19: Dünya Bakır Madeni Üretim ve Kapasite Verileri (Bin Ton) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

2009 

(Ocak-Eylül) 

 Üretim 13.757 14.594 14.924 14.990 15.463 15.388 11.654 

Kapasite 15.318 16.042 16.814 17.164 18.146 18.824 14.659 
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Rafine Üretimi 15.273 15.928 16.573 17.295 17.944 18.232 13.556 

Rafine  Kapasitesi 18.804 19.179 20.250 20.629 21.614 22.562 17.489 

         Kaynak: International Copper Study Group 

KROM CEVHERĠ 

2009 yılında Krom Cevheri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda 

%5,3, değerde de %47,1 oranlarında azalışlarla, 1,7 milyon ton karşılığı, 262,6 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 

              Çin Halk Cumhuriyeti, 230,8 milyon dolarla, Türkiye krom cevheri 

ihracatında ilk sırada yer almaktadır. 2006 yılından itibaren 2009 yılına kadar, Çin‟in fiyatları 

düşürmek adına uygulamış olduğu politika, Türkiye‟deki önde gelen krom ihracatçılarının Çin 

spot piyasasına yaptığı krom cevheri ihracatını durdurmasına yol açmıştır. Çin piyasasında 

yaşanan bu gelişme, 2009 yılı krom cevheri ihracatının azalmasına sebep olmuştur. Ayrıca, 

Çin'de de etkileri görülen küresel mali kriz nedeni ile en büyük alıcı konumundaki bu ülkenin 

alımlarını askıya alması da ihracat azalışında etkili olmuştur.  

            Krom cevheri ihracatımızda, diğer önemli pazarlarımız, 9,7 milyon dolarla 

Rusya Federasyonu ve 9,5 milyon dolarla İsveç olarak sıralanmıştır. Rusya, Çin‟den sonra 

krom cevheri ithalatı yapan ikinci önemli ülke ve ferrokrom üretimi yapan ilk 5 ülkeden biri 

konumundadır. Rusya‟da son yıllarda ferrokrom üretiminde önemli artışlar yaşanmaktadır. 

Dolayısıyla da krom cevheri talebi giderek artmaktadır. Yüksek karbonlu ferrokrom 

üretiminde önemli bir payı olmayan Rusya‟nın özellikle düşük-orta karbonlu ferrokrom 

üretiminde, Güney Afrika ve Kazakistan‟a göre pazar payı yüksektir. 



 

 Kaynak: Metal Bulletin 

*%35-40 krom içeren Çin bazlı fiyatlardan düzenlenmiştir. 

2010 yılında, düşük dereceli parça krom cevheri ve Güney Afrika konsantre kromunun 

daha çok işlem göreceği beklenmektedir. Özellikle Çinli krom cevheri alıcıları kar elde etmek 

ve yeni yıldaki üretimleri için düşük dereceli parça krom cevheri talep edecekleri 

beklenmektedir. Çin krom cevheri piyasasında geleceğe ilişkin olumlu beklentiler ve dış 

tedarikçilerin tekliflerini yüksek tutmasının etkisiyle olumlu gelişmelerin yaşanacağı 

düşünülmektedir.  

Eti Krom A.Ş. Şubat ayının sonuna kadarki mevcut krom cevherlerini satmış ve 2010 

yılının ilk çeyreğinin sonuna doğru kış koşulları ve nakliye ücretlerindeki artışlar nedeniyle 

fiyatlarını yükseltmesi beklenmektedir. Bu nedenle, bir çok krom cevheri üreticisi üretimini 

askıya almış ve ellerindeki stokları satmayarak fiyatların yükselmesini beklemektedirler. 

ÇĠNKO CEVHERĠ 

2009 yılı Çinko Cevheri ihracatımız, miktarda %5, değerde de %37 azalışlarla 233,2 

bin ton karşılığı 70,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Londra Metal Borsası fiyatlarına 

göre, 2008 yılı sonunda ton başına değeri 1.100 dolarlar seviyesine kadar düşen çinko metali 

fiyatları 2009 yılı başından itibaren yükseliş trendine girerek, yılsonunda 2.375 $‟a kadar 

yükselmiştir. 
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  Kaynak: Metal Bulletin                   

    

Çinko Cevheri ihracatımızda Çin Halk Cumhuriyeti 35 milyon dolarla ilk sırada yer 

alırken, bu ülkeyi 8,9 milyon dolarla İspanya, 7,5 milyon dolarla Belçika takip etmektedir.  

          Sözkonusu ürün ihracatının yapıldığı ülkelerden Finlandiya (%594,9) ve Japonya 

(%5.746) pazarlarındaki ihracat artışı dikkat çekicidir. Öte yandan geçen yıl ihracatta ilk 

sırada yer alan Çin, alımını, %84 oranında arttırmıştır. Finlandiya‟ya yapılan ihracatın ciddi 

oranda artmasının sebebi, Norveç‟te ve Finlandiya‟da faaliyet gösteren en büyük alıcı 

firmanın talebinin Norveç‟ten Finlandiya‟ya kaydırmasıdır. Hindistan‟dan gelen talebin 

artması ise tamamen Çin‟den kaynaklanmaktadır. Hindistan‟a giden çinko cevherinin büyük 

bir bölümü Çin talebini karşılamaktadır. 

 2010 yılında çoğu ülkelerde talebin artacağı öngörülmesine rağmen, büyük bir 

çoğunluğunun 2008 yılında elde edilen değerlerin altında olacağı tahmin edilmektedir. Bu 

artışların devamı ile birlikte Çin (% 7,6) ve Hindistan‟da (%10,6) gerçekleşmesi tahmin 

edilen büyümenin sonucu olarak dünya genelindeki kullanım %11,9 artarak 12,04 milyon 

tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

TABĠĠ BORATLAR ve KONSANTRELERĠ 

Tabii Boratlar ve Konsantreleri ihracatımız, 2009 yılında miktarda %48,2, değerde  

%45 oranında azalarak, 328,7 bin ton karşılığı 104,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
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Dünya bor rezervlerinin yüzde 70'inden fazlasına sahip olan Türkiye'nin bor ihracatı, küresel 

krize bağlı olarak bu yıl geçen yıla oranla azaldı. 

  Çin Halk Cumhuriyeti, 42,4 milyon dolarla ilk sırada, Tayvan 11,7 milyon dolarla 

ikinci, Hollanda 9,5 milyon dolarla üçüncü sırada yer almışlardır. Bor tüketimi açısından 

önemli olan ülkelerin ekonomilerinde yaşanan küçülme bor ihracatının azalmasında etkili 

olmuştur. ABD, AB, Japonya, Rusya ekonomilerindeki küçülmeye karşın, Çin ve Hindistan 

gibi ülkelerdeki büyüme, ihracat açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Türkiye‟nin ihraç ettiği başlıca bor cevherleri, konsantre ve öğütülmüş  kolemanittir. 

Konsantre kolemanit ve üleksit, cam endüstrisinde kullanılmak üzere en fazla ABD‟ye ihraç 

edilmektedir. Öta yandan “Avrupa cam ve cam elyafı endüstrisi”, Türkiye‟den ihraç edilen 

konsantre cevherin ikinci büyük tüketicisidir. Uzak Doğu‟da özellikle de Çin‟de gelişmekte 

olan cam elyafı sanayii ise, Türkiye‟nin son yıllarda giderek artan miktarlarda ihraç etmekte 

olduğu öğütülmüş kolemanitin başlıca tüketicisi konumundadır ve bu pazar önemli bir 

gelişme potansiyeli göstermektedir.  

Türkiye'nin halen yüzde 36 olan dünya bor pazarındaki payının, 2013 sonunda yüzde 39'a 

çıkarılması hedefleniyor. Eti Maden‟in 2009-2013 dönemi için hazırladığı ve Devlet Planlama 

Teşkilatı (DPT) tarafından onaylanan strateji planına göre, 2013 itibariyle 1 milyar dolarlık 

satış gelirine karşılık 600 milyon dolar (900 milyon lira) kar elde etmesi hedeflenmektedir.  

FELDSPAT 

Feldspat ihracatımız, 2009 yılında 2,7 milyon ton karşılığı 89,1 milyon dolar 

seviyesinde gerçekleşerek, 2008 yılına göre miktarda %35,7 oranında, değerde de %40,9 

oranında azalış kaydetmiştir. 

            İtalya, 39,3 milyon dolarla Feldspat ihracatı gerçekleştirdiğimiz en önemli ülke 

olurken,  İspanya‟ya 13,2 milyon dolar, Rusya Federasyonu‟na 6 milyon dolar ihracat 

yapılmıştır.  

Sözkonusu ürün grubunun en önemli ihracat pazarı olan İtalya‟da, küresel finans krizi 

sonrası seramik sektöründe yaşanan durgunluk nedeniyle firmaların çalışma kapasitelerini 

düşürmesi ve Çin‟in düşük fiyat ile Avrupa‟ya girmesi ile İtalya‟ya yapılan ihracat azalmıştır. 

Çok ciddi miktarlar ve kalitede feldspat kaynaklarına sahip olduğumuz dikkate 

alındığında dünya feldspat pazarında rekabet gücümüzün yüksek olduğu açık bir şekilde 



görülebilmektedir. Dolayısıyla bu kaynakların gereğince değerlendirilmesi ülke 

madenciliğinin öncelikli konularından birisini oluşturmaktadır. Bu çerçevede, sırasıyla cevher 

üretimi, üretilen cevherin işlenerek sanayinin hizmetine sunulması, bu ürünlerin yurtiçinde 

daha ileri düzeyde değerlendirilebilmesi için ilgili sanayi dallarının yurtiçinde kurulması ve 

geliştirilmesinin desteklenmesinin yanı sıra, bu ürünlerin tüketim alanlarının geliştirilmesine 

yönelik ARGE çalışmalarının teşvik ve desteklenmesi büyük önem taşımaktadır. 

ALÇI TAġI, ALÇILAR 

Alçı Taşı ve Alçı ihracatımız, 2009 yılında miktarda % 9, değerde de %21,9 oranında 

azalışlarla 802,1 bin ton karşılığı 65,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

            Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu‟na 11,9 milyon dolar, Ukrayna‟ya 10,2 

milyon dolar, Türkmenistan‟a 8,8 milyon dolar ve Mersin Serbest Bölge‟ye 8,4 milyon 

dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.  

MANYEZĠT 

Manyezit ihracatımız, 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı 

dönemine göre miktarda % 20,7 değerde de %6,1 oranında azalışlarla, 190 bin ton karşılığı 

58,4 milyon dolara ulaşmıştır. 

Sektörün en önemli pazarı durumundaki Avusturya‟ya 30,4 milyon dolar,  

Almanya‟ya 6 milyon dolar ve İngiltere‟ye 4,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirilirken, 

İrlanda, İtalya,  Ukrayna ve Makedonya ihracat yapılan diğer önemli ülkeler olmuşlardır. 

FERROKROM 

2009 yılında Ferrokrom ihracatımız bir önceki yıla göre miktarda %102,7 artarak, 75,2 

bin ton, değerde ise %8,6 oranında artarak 63,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

             Çin Halk Cumhuriyeti 32 milyon dolarla söz konusu dönemde ülkemizden en fazla 

ferrokrom satın alan ülke olurken, ÇHC‟yi, 14,1 milyon dolarla Hollanda, 5,2 milyon dolarla 

Belçika takip etmiştir. 



             2008 yılı aynı dönemde hiç alım yapmayan ÇHC, alımını değer olarak % 100 

oranında arttırırken, aynı şekilde ABD, Tayland, Tayvan, Güney Kore, Avustralya ve Japonya 

2008 yılında alım yapmazken 2009 yılında çeşitli miktarlarda alım yapmıştır.  

           Dünyada üretilen ferrokromun yaklaşık %90‟ı paslanmaz çelik sektöründe 

kullanılmaktadır. Dolayısıyla paslanmaz çelikteki arz-talep dengesi doğrudan ferrokrom 

üretimini ve fiyatını etkilemektedir.  

 Türkiye‟nin en büyük krom cevheri ve ferrokrom üreticisi Eti Krom‟un İsveçli 

ferrokrom üreticisi Vargön Alloys AB‟yi 28 Şubat 2008‟de satın almasıyla birlikte yüksek 

karbonlu ferrokromda ülkemiz daha büyük bir pazar payına sahip olmuştur.  

 


