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Dış Ticaret Açığında Madenciliğin
Payını Nasıl Azaltabiliriz?
Türkiye ekonomisinin yıllardan beri
süregelen problemi dış ticaret açığı
olarak öne çıkmaktadır. Dış ticaret
açığının artmasına neden olan kalemlere baktığımızda ise bunda enerji ve metal ithalatının çok
önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.
Dr. Muhterem KÖSE
Maden Mühendisi
kosemuhterem@gmail.com

Enerji-Metal İthalatımız (2020)
İthal Kalemi

Miyar $

Petrol

29

Doğalgaz

13

Altın

25,2

Demir çelik

15,1

Kömür

2,7

Alüminyum

3,4

Bakır

3,2

Fosfat kayası vd

2,0

Çinko-Kurş.-Nikel-Diğer

1,5

Toplam

95,1

Kaynak: TÜİK, Ticaret Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri

rin, fueloil, hava ve deniz araçları yakıtı ithalatımızın yaklaşık
%22’sini (9 milyon ton) motorin, benzin ve havacılık yakıtı olarak yurtdışına ihraç etmiştir.
Aynı şekilde 2020 yılında 12,6 milyar dolar demir çelik ürünleri, 7,4 milyar dolar kuyumculuk ve mücevherat, 3 milyar
dolar alüminyum ve alüminyumdan yapılan eşya, 1,6 milyar dolar bakır ve bakırdan yapılan eşya ihracatı gerçekleştirilmiştir.
Sanayimizin madenciliğe dayalı enerji, hammadde ve ara mal
ihtiyacı her geçen yıl artarak devam etmekte, dışa bağımlılığımız
giderek artmakta ve her yıl ödenen daha yüksek bedel dış ticaret
açığımızın büyümesine neden olmaktadır.
Bu duruma bir çözüm üretmek ve dışa bağımlılığımızı en aza
indirme konusunda sektör olarak politika oluşturmak ve bunları siyasi partilerle paylaşıp partiler üstü bir madencilik politikasının hayata geçirilmesi gerekmektedir.

2020 Yılında Madenciliğimizin Görünümü
2020 yılında maden üretimlerinin ekonomiye katkı sıralamasına baktığımızda ilk sırada 2,4 milyar dolarla altın,
ikinci sırada 2,2 milyar dolarlık üretimle linyit, üçüncü sırada ve 2,1 milyar dolarlık üretimle doğal taş üretimi yer
almaktadır.
Listede yer alan ilk on 10 madenin ekonomiye katkısı 11,5 milyar dolardır.
Türkiye'de Çıkarılan Bazı Madenlerin Üretim Miktarı
Ve Ekonomiye Katkı Sıralaması (2020)
İlk
10

Toplam ithalatımızın yaklaşık %75'i enerji,
hammadde ve ara mal kalemerinden
oluşmaktadır.
Sanayimizin enerji, hammadde ve ara mal girdi tedarikini
karşılamak üzere 2020 yılında ne kadar ithalat yaptık?
2020 yılı ithalat rakamlarına baktığımızda enerji ithalatına
yaklaşık 43 milyar dolar, altın ithalatına 25 milyar dolar, demir çelik ithalatına 15 milyar dolar, alüminyum, bakır, kurşun,
çinko, nikel ithalatına 8 milyar dolar, maden kaynaklı gübre
hammaddesi ithalatına yaklaşık 2 milyar dolar olmak üzere
toplamda 95 milyar dolar ödedik.
Öte yandan Türkiye’nin 2020 yılındaki ihracat kalemlerine baktığımızda toplamda 40 milyon tonu bulan ham petrol, moto-
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İşletme
Sayısı

Üretilen
Miktar Ton

Üretim Değeri
(Milyon Dolar)

Ortalama Birim
Fiyatı
(Dolar/Ton)

1

Altın

18

42

2.400

2

Linyit Köm.

388

63.000.000

2.205

35

3

Doğal Taş

2.051

14.700.000

2.170

148

4

Agrega

2.307

480.000.000

1.200

2,5

5

Bakır Kons.

13

730.000

840

1150

6

Trona

2

4.450.000

765

172

7

Demir Cev.

51

7.000.000

665

95

8

Bor

4

1.645.000

627

381

Çinko

60

663.000

290

437

164

8.000.000

280

35

9
10

(Kon.+ Parça)

Feldspat

5.059

57.000.000

11.442

1) Üretilen linyitlerin %70’i termik santrallere yaklaşık 120 TL’den satılmıştır
2) Doğal taşın yaklaşık %75’i ihraç edilmiş, %25’i iç pazarda kullanılmıştır

Kaynak: Yazar Muhterem Köse tarafından konunun uzmanları ile görüşülerek oluşturulmuştur.
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Maden üretimlerini ortalama ton başına birim fiyatı açısından değerlendirdiğimizde ilk sırada 57 milyon USD/Ton ile
altın, ikinci sırada 1150 USD/Ton ile bakır konsantresi, üçüncü sırada 440 USD/Ton ile çinko konsantresi ve cevheri bulunmaktadır.
Tabloda yer alan ilk on madeni işletme sayısı açısından değerlendirdiğimizde, ülkemizde 2.307 işletme sayısı ile agrega madenciliği ilk sırada bulunmaktadır. Bunu 2.051 işletme
ile doğal taş madenciliği ve 388 işletme ile kömür madenleri
takip etmektedir. Agrega, doğal taş ve kömür işletmeleri
toplam 7.543 ile maden işletme sayısının %63’ünü teşkil etmektedir.
Ülkemizin madencilik profiline baktığımızda rakamlar ağırlıklı
olarak küçük ölçekli bir madencilik yapısına sahip olduğumuzu göstermektedir. Ülkemizdeki toplam 7.543 maden işletmesinin %62’sinde maalesef 10 kişiden az kişi çalışmaktadır.
1.000 kişiden fazla istihdam edilen iş yeri sayısı ise binde 1,7
seviyesindedir.

yarlı madencilik faaliyetlerini destekleyip, duyarsız olanların
çalışmasına izin verilmemesi gerekmektedir.
Son 10 yılda 302 yeni maden işletmesi açılmıştır bir başka ifade ile yılda açılan yeni işletme sayısı 30’dur. Bu verileri iyi değerlendirip sektörün daha da küçülmesini önleyecek tedbirler
alınması önemlidir.
Maden ihracatından elde edilen dövizin yaklaşık %80’i doğrudan ülke içinde kalmaktadır. Diğer sektörlerde ihracattan elde
edilen dövizin yaklaşık %60-70’i ham madde ve ara mal tedariki
nedeniyle yeniden dışarıya gitmektedir. Bu bakımdan ülkeye net
döviz kazandırmada maden ihracatı ilk sıralarda yer almaktadır.
2020 yılında 4,3 milyar dolarlık maden ihracatımızın %41’i doğal taşlar, %32’si metalik cevherler, %19’u endüstriyel hammaddeler olmuştur.

Madencilikte İşyeri Büyüklüğü - İşyeri Sayısı - Çalışan Sayısı
İşyeri
Büyüklüğü

İşyeri
Sayısı

Toplam İşyeri
Sayısındaki Payı (%)

Çalışan
Sayısı

Toplam Çalışan
Sayısındaki Payı (%)

1 - 9 Kişi

4.658

61,75

15.020

9,89

10 - 49 Kişi

2.351

31,17

49.500

30,98

50 - 249 Kişi

462

6,12

46.565

29,12

250-499 Kişi

37

0,49

12.133

7,59

500 - 999 Kişi

22

0,29

14.073

8,80

1000 + Kişi

13

0,17

21.762

13,61

Toplam

7.543

100

159.883

100

Kaynak: SGK

Kaynak: İMİB

Madencilikten kaynaklanan dış ticaret açığımızı nasıl en
aza indirebiliriz?
Bu soruya cevap bulunabilmesi için aşağıdaki konulardaki durumumuzu gözden geçirmemiz ve kurumsal madencilik yapan
işletme sayısını arttıracak adımların atılması gerekmektedir.

Kaynak: Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

2010 yılında 31.562 olan maden arama ruhsatı sayısı 2020
yılında maalesef 5.070’e düşmüştür. Bu durum ülkemizde
madenciliğe ilginin şu veya bu sebepten giderek azalmakta
olduğunu göstermektedir.
Madencilikte sürdürülebilirliği sağlayabilmek için her yıl çıkarılan maden kadar yeni maden kaynağının keşfedilmesi
gerekmektedir. Ne var ki ülkemizde madenciliğe yönelik
olumsuz algılar nedeniyle kendi yer altı kaynaklarımızı arayamaz ve değerlendiremez hale geliyoruz. Yöre halkıyla
kavga ederek madencilik yapılamaz. Bunun için çevreye du1 Aralık 2021

1.Ruhsat güvencesi mi yok? Hukuki öngörülebilirlik mi yok?
Vergi güvencesi mi yok? İzin güvencesi mi yok? Fırsat eşitliği
mi yok? Oyunun kurallarını sık sık değiştirip kazanılmış hakların
korunmasında zafiyet mi var?
2.Ülkemizin maden potansiyeli mi yetersiz?
3.Aramalara harcanan risk sermayesi mı yetersiz?
4.Maden mevzuatımız mı yetersiz?
5.Yatırım sermayesi mi yetersiz?
6.Yatırım ortamı kurumsal yatırımcılara güven mi vermiyor?
7.Orman izin bedelleri caydırıcı etki mi yaratıyor?
8.Çevre baskısı yüzünden madenciliğin kamuoyunda itibar kaybetmesi nedeniyle kurumsal yatırımcılar sektöre uzak mı duruyor?

Yukarıdaki tablo ve grafiklerdeki rakamları nasıl
yorumlayacağız?
1.Enerji ve baz metallerde iç talebi karşılayacak üretimlere sahip olmadığımız için ithalatına çok fazla para ödüyoruz. Buna
bir çare bulmamız gerekiyor.
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2.Dünya, kömürün termik santrallerde elektriğe dönüştürülmesinde bir devrin sonuna gelindiğini kabul etmiştir. Ülkemiz bu gerçeğe göre nasıl bir pozisyon alacak? Elektrik üretiminde hangi alternatiflere yöneleceğiz? Dünyadaki eğilim
yenilebilir enerji kaynaklarına yatırımların artacağını göstermektedir.
3.Demir cevheri, krom, ferro krom üretimimizi gözden geçirerek katma değeri çok daha yüksek olan paslanmaz çelik üretiminin desteklemesi ülkemizin bu alandaki açığını kapamada
çok önemli bir katkı sağlayabilir.
4.‘’Madenlerin bulunduğu yerden çıkarılması ve işlenmemiş ham madenlerin kısmen zenginleştirilerek konsantre
ürün haline getirilmesi işlemleri yapısı gereği düşük ve
orta düzey teknoloji sınıfında yer almaktadır. Dolayısı ile
yer kabuğundan çıkarılan madenleri yüksek teknolojilerin
gereksinim duyduğu ara mallara dönüştürecek teknoloji ve
sermaye yoğun yatırımların desteklenmesi sanayimizin tedarik zincirinde dışa bağımlılığını azaltacaktır’’
(1 ton demir cevheri 100 $, bir ton inşaat demiri 740 $, 1 ton
paslanmaz çelik ürünleri 3500-6000 $ ve daha fazlası)
5.Kilosunu 60 bin dolara aldığı altını, mücevherat ve takıya
dönüştürüp %30-40 katma değer yaratarak kilosunu 78-84
bin dolara satabilen güçlü bir kuyumculuk ve mücevherat sanayine sahibiz. Kuyumculuk ve mücevherat sanayimizin yıllık
yaklaşık 100 ton olan altın ihtiyacını kendi kaynaklarımızdan
karşılayabilmek için altın aramalarını ve yatırımlarına destek
verilmesi, katma değer yaratmada ülkemize çok önemli katkılar sağlayacaktır. Altın üretimi madencilikte katma değer yaratmada ilk sırada yer almaktadır.
6.Fiyatı borsada belirlenmeyen kalemlerde üretici sayısı çok
olan maden üretimlerinde kurumsallaşmamış küçük üreticilerin sürekli fiyat kırmaları haksız rekabete yol açmaktadır. Bu nedenle ihracat fiyatlarımız kendi kendimize yarattığımız rekabet
nedeniyle düşmektedir. Bundan sonra maden işletme ruhsatı

verilirken belli bir ödenmiş sermayeye ve teknik kadroya sahip
olma şartı getirilebilir.

Öneriler
1.Gelecekte 100 milyon nüfusa ulaşacak olan ülkemizin
enerji, hammadde ve ara mal ihtiyacını nasıl karşılayacağız?
İthalata dayalı üretim modeline devam mı edeceğiz? Bu soruna partiler üstü bir anlayışla hep birlikte çözüm aramak
zorundayız.
2.Madencilik faaliyetlerini ülkemizin havasına, suyuna ve toprağına en az zarar verecek şekilde yürütülmesi için; yörede
henüz faaliyet başlamadan önce ölçülen hava, su ve toprak
kalitesinin, faaliyet başladıktan sonra belirli sürelerde sürekli
olarak ölçümlerinin yapılıp faaliyete başlanmadan önceki değerlerle mukayesesinin yapılması gerekir. Şayet faaliyete başladıktan sonra yörenin çevre değerlerinde olumsuz bir durum
tespit edilir ve bu durum madencilik faaliyetlerinden kaynaklanmış ise gerekli önlemler alınıncaya kadar o faaliyetin durdurulması gerekir.
3.Madencilik teknolojilerinde de dışa bağımlılığı en aza indirmek için madencilik makine ve ekipmanları (yatırım malları),
laboratuvar hizmetleri, işletme sarf malzemeleri, mineral zenginleştirmede kullanılan ekipman araç ve gereçlerin Ar-Ge
projesi kapsamındaki teşviklerin arttırılması daha güçlü bir
madencilik sektörü gerçekleştirmek için son derece önemli
bir konudur.
4.Medyada sürekli madencilik aleyhtarı haberler yer almaktadır. Sürekli olumsuz haberlerin çıkması toplumda madencilik
konusunda olumsuz algıya dönüşmektedir. Bu durum sektörün toplum nezdinde itibar kaybetmesine neden olmaktadır.
Kamuoyunu madencilik konusunda bilgilendirme faaliyetlerinin organize bir şekilde yürütülmesi için sektördeki her yatırımcının sorumlu olacağı bir bedel ödeyerek, taşın altına elini
koymaktan sarfı nazar edemeyeceği bir mekanizmanın hayata
geçirilmesi gerekiyor.

