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Malumları olduğu üzere, Çin’de ortaya çıkan ve dünya geneline ve özellikle de 

Avrupa’ya hızlıca yayılan ölümcül korona (COVID-19) virüsü salgısı nedeniyle ihracatımızda 

aksaklıklar yaşanmaya başlanmıştır. Madencilik sektörünün en büyük pazarı olan Çin’e 

gerçekleştirilen ihracatın tamamen durması ve diğer önemli ihracat pazarlarımız Avrupa ve 

Amerika’da virüs salgınından ciddi etkilenmesi sonrasında madencilik sektörümüz büyük 

sıkıntı yaşamaktadır.  

2020 yılı mart ayının ilk 15 gününde, Çin’e gerçekleştirdiğimiz doğaltaş ihracatımız 

yaklaşık %70 düşmüş yine benzer şekilde metalik cevherler ve endüstriyel mineraller 

ihracatımız durumdan olumsuz etkilenmiştir. Anılan dönemde; Tabi Boratlar ve Konsantreleri 

ihracatımız %40, Krom cevheri ihracatımız %37, çinko cevheri ihracatımız %65, feldspat 

ihracatımız %48, kuvars ihracatımız %17, pomza ihracatımız %36, Perlit ihracatımız %60 ve 

diğer ferro alaşım ihracatımız %83 düşmüştür. 

Madencilik sektörü tarım sektörü ile toplumların hammadde ihtiyaçlarını sağlayan iki 

temel üretim alanından biri olmakla birlikte, yaklaşık 4,7 milyarlık ihracat rakamına ek olarak 

diğer sektörlere hammadde üreterek ülkemizde 40 milyar dolara yakın bir değer 

oluşturmaktadır. 

İhracatta yaşanan bu sıkıntıların yanında, ülke içerisinde tüketilen hammaddeleri 

sağlayan madencilik sektörünün alt kollarında faaliyet gösteren özellikle KOBİ niteliğindeki 

şirketler, üretim ve tahsilat süreçlerinde ciddi sıkıntılar yaşamaya başlamışlardır. 

Mevcut durumda madencilik sektöründe mevcut siparişlerin iptal edilmesi veya 

bekletilmesi ve yeni sipariş alınamaması nedeniyle üretici/ihracatçı firmalarımızın yaşadığı 

sıkıntıların azaltılmasına yönelik alınacak önlemler sektörümüz açısından büyük önem arz 

etmektedir. 

Madencilik Sektöründe yer alan sivil toplum örgütlerinin tamamına yakınını çatısı 

altında bulunduran Maden Platformu’nda yer alan (Agrega Üreticileri Birliği, Altın Madencileri 

Derneği, Aydın Sanayi Odası, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, Çanakkale Madenciler 

Derneği, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Ege Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden 

İhracatçıları Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği, Kömür Üreticileri Derneği, Seramik, Cam ve 

Çimento Ham maddeleri Üreticileri Birliği, T. Mermer Doğal taş ve Makinaları Üreticileri 

Birliği, Türkiye Madenciler Derneği, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı) Sivil Toplum 

Kuruluşlarınca yapılan değerlendirmede madencilik sektörüne yönelik alınması beklenen 

aşağıdaki önlemin ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza iletilmesinde mutabık kalınmıştır. 

 

 

6831 sayılı Orman Kanunu gereğince madencilik faaliyetleri için verilen orman izinleri 

için izin olur tarihine göre yıllık ödenen arazi izin bedellerinin, bu yıla özgü olarak 6 ay 

süre ile ertelenmesi 

 



Bilgileri ve sektörümüzle ilgili yaşanan sorunların çözümüne yönelik alınması gereken 

önlemlerle ilgili yönetim kurulu üyelerimizin değerlendirmelerine yönelik desteklerinizi arz 

ederiz. 

 

 

MADEN PLATFORMU 

 

Agrega Üreticileri Birliği, Altın Madencileri Derneği, Aydın Sanayi Odası, Batı Akdeniz 

İhracatçılar Birliği, Çanakkale Madenciler Derneği, Ege Bölgesi Madenciler Derneği, Ege 

Maden İhracatçıları Birliği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Kireç Sanayicileri Derneği, 

Kömür Üreticileri Derneği, Seramik, Cam ve Çimento Ham maddeleri Üreticileri Birliği, T. 

Mermer Doğal taş ve Makinaları Üreticileri Birliği, Türkiye Madenciler Derneği, Yurt 

Madenciliğini Geliştirme Vakfı                                                                                             


