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2018’de Makroekonomik Değişkenlerin Sektör Üzerinde Beklenen Etkileri 

MADENCİLİK 

 2016’da yıllık bazda yaklaşık %1 büyüme kaydeden 
madencilik sektörü üretimi, 2017 yılında yatay bir seyir 
izlemiştir. Bu gelişmede metal cevheri madenciliği 
üretimindeki gerileme etkili olmuştur.  

 Sektörün ihracatı 2017 yılında %31,3, ithalatı ise, %37,2 
oranında artış kaydetmiştir. Böylece, sektörün dış ticaret 
açığı %38,1 genişlemiştir. İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birliği verilerine göre, 2017 yılında ihracatın         
%47,2’sini doğal taş, %32,3’ünü metal cevherleri ve           
%20,2’sini endüstriyel mineraller oluşturmuştur. 
İşlenmemiş ve işlenmiş mermer ihracatının toplam maden 
ihracatı içindeki payı sırasıyla %25,5 ve %15,8 olarak 
gerçekleşmiştir.  

 Sektörün ihracatı içinde Çin’in payı 2016’daki %49,5 
seviyesinden 2017 yılında %47,6’ya gerilemiştir. Çin’de 
konut sektörü kredilerindeki hızlı artışa karşın alınan 
önlemlerle büyümenin bir miktar ivme kaybedeceği 
beklentisi ve ülkedeki doğal taş stokları ihracatçılar 
tarafından yakından takip edilmektedir. 2022’de Katar’da 
gerçekleştirilecek Dünya Kupası öncesinde Türk inşaat 
firmalarının yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında 
ülkeye mermer ihracatının hızlı bir şekilde artacağı 
öngörülmektedir.  

 Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın Milli Enerji ve Maden 
Politikası kapsamında arz güvenliği, yerlileştirme ve 
öngörülebilirlik hedeflerine yönelik işlenmiş maden 
ihracatını destekleyen ve sektöre katma değer sağlayan bir 
madencilik modelinin hayata geçirilmesi ve cari açığın 

düşürülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Şubat 
2017’de Çayırhan linyit sahası için yapılan ilk ihalenin 
sonuçları, önümüzdeki dönemde yerli kömür ihalelerine 
yatırımcı ilgisinin canlı kalacağına işaret etmektedir.   

 Mayıs 2017’de şehir içlerinde birbirine yakın/birleşik 
maden ocaklarının ruhsatlarının iş güvenliği ve çevre riski 
nedeniyle birleştirilmesini içeren düzenleme, sektörde 
ruhsat güvenliğine yönelik endişe yaratmıştır. Kasım ayında 
Maden Güvenlik Kurumu ile madencilik sektörü 
denetimine standart getirildiği açıklanmış, madenlerin risk 
grubuna göre yılda kaç defa denetleneceği 
kararlaştırılmıştır. İş süreçlerinin kolaylaştırılması için 
Maden Koordinasyon Kurulu’nun kurulması ve e-maden 
süreci gibi düzenlemeler, sektörde yasal işlem sürelerinin 
kısaltılacağına yönelik beklentileri desteklemektedir. 

 Madencilik sektörü 2017 yılında 3,5 milyar USD olan 
ihracatını 2018’de 6 milyar USD ve 2023’de 15 milyar 
USD’ye ulaştırmayı hedeflemektedir. Metal madenlerinde 
ihracatın emtia fiyatlarının seyrine bağlı şekilleneceği 
öngörülürken, yurt içinde yerli elektrikli otomobil üretimi 
çalışmalarının nikel ve kobalt madenciliğini öne çıkaracağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, yerli kömürle çalışan santrallere 
yönelik elektrik alım garantisi ve kapasite mekanizması gibi 
düzenlemelerin termik santral yatırımı yoluyla linyit 
üretimini destekleyeceği tahmin edilmektedir.  

Kaynak: TÜİK (*) Sektörün Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalatı içerisindeki payını göstermektedir.   

İç 

Talep 

Döviz Kuru 

Gelişmeleri 

Faiz  

Oranları 

Çin 

Ekonomisi 

BDT 

Ekonomisi 

2,4 2,1 2,1 2,6 2,2 1,9 1,9 2,2

14,0
15,5

17,9

15,2 15,3

13,3

9,6
11,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

milyar USD
Madencilik Sektöründe Dış Ticaret

İhracat (sol eksen) İthalat (sol eksen)

İhracat pay (%)* İthalat pay (%)*

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

Kömür ve Linyit Ham petrol ve
Doğalgaz

Metal Cevheri Diğer Madencilik

Madencilik Sektöründe Üretim
(yıllık % değişim)

2012 2013 2014 2015 2016 2017



 

Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak 
suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye 
veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir 
şekilde Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve 
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru, değişmez ve eksiksiz 
olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir 
bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya 
dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. 

 

İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir amaçla, 
kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm haklarımız saklıdır.  

 

 

Bütün yayınlarımıza https://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 

http://ekonomi.isbank.com.tr

