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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Türkiye bazı madenler açısından dünyadaki rezervin önemli kısmına sahiptir.  Bu 

günkü verilere göre ülkemizde 650'ye varan renk ve dokuda, 3.8 milyar m³ işletilebilir 

mermer, 2.7 milyar m³  işletilebilir traverten ve 995 milyon m³  işletilebilir granit 

rezervi olmak üzere toplam 7,495 milyon m³  doğal taş rezervi bulunmaktadır. Bu 

verilere göre de dünya doğal taş rezervinin yaklaşık % 40’ı Türkiye’de 
bulunmaktadır. Dünya bor rezervinin %72’si, Dünya feldispat rezervinin %23’ü, 

Bentonit rezervinin %20’si ülkemizde bulunmaktadır. Haziran 2012 itibari ile 9108’i 

işletme halinde 28,776 adet maden ruhsatından 7720 si II-B grubu (doğal taşlar) 

ruhsatıdır.  

Madencilikte, özellikle de doğal taşlar konusunda uluslararası düzeyde hizmet verecek 

bir borsanın Türkiye’de kurulması, sektör temsilcileri ve akademik çevrelerde sık sık 

dile getirilmektedir. İnternet çağında zaman ve mekan kavramları ticari anlamda da 

değişmiştir. Bu çağda kurulacak borsalar, dünyanın her yerinden ışık hızında 

ulaşılabilecek, 365 gün 24 saat işlem yapabilecek ‘e-borsa’ şeklinde olmalıdır. e- 

borsa; kurulması ve işletilmesi daha kolay, daha ekonomik, erişim ve işlem kapasitesi 

açısından da tüm dünyaya hizmet verebileceği için, fiziki borsalardan çok daha 

avantajlıdır. Güvenilir akreditasyon enstitüleri aracılığıyla, alıcılar dünyanın herhangi 

bir yerindeki cevher veya ürünü yerinde görme ihtiyacı duymadan, sadece sitedeki 

veriler üzerinden alıp satabileceklerdir.  

Bu çalışmanın amacı; dünyanın ilk ‘Doğal Taşlar e-Borsası’nı Türkiye’de kurmak, 

akabinde 5 madencilik e-borsası daha kurarak, dünya madenciliğinde merkezi bir 

konuma yerleşmektir. Bu sayede madencilik ve ilişkili sanayi sektörlerinde 

şimdikinden çok daha yüksek kapasite, gelir, istihdam ve ihracat değerlerine 

ulaşılacaktır. Bunun yanında ¨ ¨ ¨ ¨ dünya madenciliğinin para birimi haline gelecek, borsa 

siteleri de reklam ve işlem gelirleri ile yılda milyarlarca dolar gelir getirecektir.  

Bu bir fikir, belki hayal kırıklığı yaratacak iddialı bir fikir; ancak dünyayı bu günkü 

haline getiren bu tür fikirlerdir. Bu projenin hayata geçebilmesi için, bürokrasinin 

klasik işleyişinin ötesinde özel bir ekip, özel bir programla çalışıp hızla sonuca 

varmalıdır. Aksi halde ya proje çöplüğünde ya da yanlış bürokratların heba ettiği 
çalışmalar içinde yerini alacaktır.  

PROJENİN BAŞLAMASI İÇİN DESTEĞİNİZE İHTİYAÇ VAR  

Projenin ülkemize faydalı olacağına siz de kanaat getirdiyseniz, hızla bir sekretarya 

oluşturup programı başlatmamız için desteğinizi esirgemeyeceğinize inancımla. 

Detaylar ve yapılabilecekler konusunda 05053195090 nolu telefondan ulaşılabilir.  
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Doğal Ta

İnternet ve e-Ticaret çağında, internet altyapısını kullanarak 

doğal taşların bir e

Merkezinde e-borsa’nın bulunduğu, Akreditasyon Enstitüsü, Aracı 

Bankalar, Alıcılar ve Satıcılardan oluşur.

 Ardından 5 e-

1) ‘Doğal Taşlar e-Borsası’, 

2) ‘Çimento ve İnşaat Hammaddeleri e

3) ‘Metalik Madenler e

4) ‘Endüstriyel Hammaddeler e

5) ‘Enerji Hammaddeleri e

6) ‘Bor e-Borsası’ 

ğal Taşlar e-borsası nedir

Ticaret çağında, internet altyapısını kullanarak 

doğal taşların bir e-borsa aracılığıyla alım-satımını 

düzenleyecek sistemdir. 

borsa’nın bulunduğu, Akreditasyon Enstitüsü, Aracı 

Bankalar, Alıcılar ve Satıcılardan oluşur. 

-borsa daha; 

Borsası’,  

2) ‘Çimento ve İnşaat Hammaddeleri e-Borsası’,  

3) ‘Metalik Madenler e-Borsası’,  

4) ‘Endüstriyel Hammaddeler e-Borsası’,  

5) ‘Enerji Hammaddeleri e-Borsası’,  

nedir?  

Ticaret çağında, internet altyapısını kullanarak 

satımını 

borsa’nın bulunduğu, Akreditasyon Enstitüsü, Aracı 



  

 

 

 

 

AMAÇ 

2023 Türkiye’si internet alanında da global markalara sahip olmalıdır. 

 Dünyanın 16. ekonomisi olan Türkiye 2010 

yapmıştır.  

Google 150-180, facebook 

sahiptirler.  

 İlk biz yapalım, dünya bizi kopyalasın!

Bu; gelişmeye açık bir alandır, yakın zamanda e

yaygınlaşması beklenmektedir. 

 Türkiye, üretilen madensel kaynak çe

türünde yapılan üretim baz alındı

ülkelerin dünya pazarı içi payları sıralamasında % 0.16 oranı ile 52.

Yapılan araştırmalarda Türkiye’de, 650'ye varan renk ve dokuda mermer çe

bulunduğu belirlenmiştir. Bu günkü verilere göre ülkemizde 3.8 milyar m³ i

mermer, 2.7 milyar m³  i

rezervi olmak üzere toplam 7,495 milyon m³  do

verilere göre de dünya do
bulunmaktadır. Dünya bor rezervinin %72’si, Dünya feldispat rezervinin %23’ü, 

Bentonit rezervinin %20’si ülkemizde bulunmaktadır. Haziran 2012 itibari ile 9108’i 

işletme halinde 28,776 adet maden ruhsatı bulunmaktadır. Bunların 7720 si II

(doğal taşlar) ruhsatıdır.  

 Afro-Avrasya'nın merkezinde yer alan Türkiye’nin; ekonomik altyapısı, kurums

tecrübesi, beşeri sermayesi bu tür borsaları yapmaya yeterlidir. Strat verilmesi halinde 

12 ay içinde hayata geçiririz. 

2023 Türkiye’si internet alanında da global markalara sahip olmalıdır. 

Dünyanın 16. ekonomisi olan Türkiye 2010 yılında 102 milyar 

, facebook 100 milyar doların üstünde piyasa değerlerine 

İlk biz yapalım, dünya bizi kopyalasın! 

gelişmeye açık bir alandır, yakın zamanda e-borsaların hızla başlayıp 

yaygınlaşması beklenmektedir. Hep geriden mi takip etmeliyiz?

Türkiye, üretilen madensel kaynak çeşitliliği açısından, 152 ülke arasında, 29 maden 

türünde yapılan üretim baz alındığında, 10. sırada yer almaktadır; ancak üretici 

ülkelerin dünya pazarı içi payları sıralamasında % 0.16 oranı ile 52. sıradadır.

tırmalarda Türkiye’de, 650'ye varan renk ve dokuda mermer çe

ştir. Bu günkü verilere göre ülkemizde 3.8 milyar m³ i

mermer, 2.7 milyar m³  işletilebilir traverten ve 995 milyon m³  iş
rezervi olmak üzere toplam 7,495 milyon m³  doğal taş rezervi bulunmaktadır. Bu 

dünya doğal taş rezervinin yaklaşık % 40’ı Türkiye’de 
Dünya bor rezervinin %72’si, Dünya feldispat rezervinin %23’ü, 

n %20’si ülkemizde bulunmaktadır. Haziran 2012 itibari ile 9108’i 

letme halinde 28,776 adet maden ruhsatı bulunmaktadır. Bunların 7720 si II

 

Avrasya'nın merkezinde yer alan Türkiye’nin; ekonomik altyapısı, kurums

eri sermayesi bu tür borsaları yapmaya yeterlidir. Strat verilmesi halinde 

geçiririz.  

2023 Türkiye’si internet alanında da global markalara sahip olmalıdır.  

milyar dolar ihracat 

doların üstünde piyasa değerlerine 

borsaların hızla başlayıp 

mi takip etmeliyiz? 

i açısından, 152 ülke arasında, 29 maden 

ında, 10. sırada yer almaktadır; ancak üretici 

sıradadır. 

tırmalarda Türkiye’de, 650'ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin 

tir. Bu günkü verilere göre ülkemizde 3.8 milyar m³ işletilebilir 

letilebilir traverten ve 995 milyon m³  işletilebilir granit 
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Dünya bor rezervinin %72’si, Dünya feldispat rezervinin %23’ü, 

n %20’si ülkemizde bulunmaktadır. Haziran 2012 itibari ile 9108’i 

letme halinde 28,776 adet maden ruhsatı bulunmaktadır. Bunların 7720 si II-B grubu 

Avrasya'nın merkezinde yer alan Türkiye’nin; ekonomik altyapısı, kurumsal 

eri sermayesi bu tür borsaları yapmaya yeterlidir. Strat verilmesi halinde 



  

 

 

 

 

 

Türkiye’ye Faydaları

• ¨ ¨ ¨ ¨ dünyada daha yaygın kullanılacak

 • Madencilik sanayi büyüyecek

 • Türkiye’nin saygınlığı artacak

 • İhracat artacak

 • İstihdam artacak

 • e-borsa işlemlerinden milyarlarca 

 • Site reklam gelirlerinden milyarlarca 

 • Vb…. 

  

 

 

Türkiye’ye Faydaları 

dünyada daha yaygın kullanılacak 

Madencilik sanayi büyüyecek 

Türkiye’nin saygınlığı artacak 

İhracat artacak 

İstihdam artacak 

borsa işlemlerinden milyarlarca ¨ ¨ ¨ ¨ 

Site reklam gelirlerinden milyarlarca 

 

¨ ¨ ¨ ¨ ek gelir 

Site reklam gelirlerinden milyarlarca ¨ ¨ ¨ ¨     



1.adım
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlıklarına bilgilendirme sunumları

2.adım
• Sekretaryanın kurulması

3.adım
• Başbakanlık ve diğer bakanlıkları bilgilendirme sunumları,

4.adım
• İlgili tarafların bilgilendirilmesi; (TOBB, Maden Mühendisleri Odası, 

SPK, İMKB, İMİB, TÜRKAK, BTK, Bankacılar Birliği, Maden İhracatçı 
Birlikleri,  madencilik sektör temsilcileri, üniversiteler...)

5.adım
• İlgili tarafların katılımıyla Beyin Fırtınası toplantısı

6.adım

• Çalışma Gruplarının kurulması, (örnek; yasal düzenleme grubu, 
akreditasyon enstitüsü grubu, yazılım ve web sitesi grubu, diğer 
dillerde ara yüz çeviri grubu, e

7.adım
• Beta’nın denenmesi ve Türkiye’deki tüm madencilerin 

bilgilendirilmesi, katılımlarının teşvik edilmesi

8.adım
• Faaliyete başlama ve Ticaret Ataşelikleri aracılığıyla dünyaya 

tanıtılması, şeklinde olabilir.

8 Adımda Kuruluş 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlıklarına bilgilendirme sunumları

Sekretaryanın kurulması

Başbakanlık ve diğer bakanlıkları bilgilendirme sunumları,

İlgili tarafların bilgilendirilmesi; (TOBB, Maden Mühendisleri Odası, 
SPK, İMKB, İMİB, TÜRKAK, BTK, Bankacılar Birliği, Maden İhracatçı 
Birlikleri,  madencilik sektör temsilcileri, üniversiteler...)

İlgili tarafların katılımıyla Beyin Fırtınası toplantısı

Çalışma Gruplarının kurulması, (örnek; yasal düzenleme grubu, 
akreditasyon enstitüsü grubu, yazılım ve web sitesi grubu, diğer 
dillerde ara yüz çeviri grubu, e-borsa teşkilatı (işletici) grubu,…)

Beta’nın denenmesi ve Türkiye’deki tüm madencilerin 
bilgilendirilmesi, katılımlarının teşvik edilmesi

Faaliyete başlama ve Ticaret Ataşelikleri aracılığıyla dünyaya 
tanıtılması, şeklinde olabilir.
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 Bilgi ve 

Stratejik Bir Adım Olarak Türkiye’de ‘Madencilik e

Özet 

Madencilik, dünyada sanayinin ve dolayısıyla ticaretin bel kemi

internet çağında ticaretin kapsamı ve metodu de

stratejik öneme sahip olmaları gibi interneti kullanmanın bazı tarzları da stratejik hale 

gelmiştir. Maden ticaretinin dünya çapında e

madenlerde dünya rezervinin önemli bir kısmı Türkiye sınırları içinde bulun

stratejik bir değerdir. Madencilikte e

adım olarak Türkiye’de ba

kurulması ülkeye yeni stratejik de

Anahtar Kavramlar: stratejik madencilik, do

 

Giriş 

Genellikle madenciliğin ekonomik sistem içindeki önemi hesaplanırken, do

faaliyeti yapan kişi ve kurulu

katılmaktadır. Hâlbuki inş

kullanıldığından, bu sektörler madencili

üretilen ekonomik değer ve sa

Günümüzde dünya sanayi enerji hammaddeleri dı

ve mineral işlenerek 3,8 trilyon dolarlık ara malı haline getirilmektedir. Bu ara malları sanayi 

Gerekçe Makalesi  

Bilgi ve İnternet Çağında Madencilik Ekonomisi;  

ratejik Bir Adım Olarak Türkiye’de ‘Madencilik e-Borsaları’ Önerisi

Madencilik, dünyada sanayinin ve dolayısıyla ticaretin bel kemiği konumundadır. Bilgi ve 

ında ticaretin kapsamı ve metodu değişmeye başlamıştır. Bazı do

atejik öneme sahip olmaları gibi interneti kullanmanın bazı tarzları da stratejik hale 

tir. Maden ticaretinin dünya çapında e-borsalarla yürütülmesinin zamanı gelmi

madenlerde dünya rezervinin önemli bir kısmı Türkiye sınırları içinde bulun

erdir. Madencilikte e-borsacılık döneminin,   ‘Doğal Taş

adım olarak Türkiye’de başlatılması ve devamında madenciliğin diğ

kurulması ülkeye yeni stratejik değerler kazandıracaktır.  

stratejik madencilik, doğal taşlar, internet, e-borsa, e

in ekonomik sistem içindeki önemi hesaplanırken, doğ

i ve kuruluşların ürettiği ekonomik değer ve yaratılan istihdam

katılmaktadır. Hâlbuki inşaat ve sanayi sektörlerinde girdi olarak madencilik çıktıları 

ından, bu sektörler madenciliğe doğrudan bağımlıdırlar. Bu nedenle bu sektörlerde 

er ve sağlanan istihdam da madencilikle önemli oranda ili

Günümüzde dünya sanayi enerji hammaddeleri dışında kalan 350-400 milyar dolarlık maden 

lenerek 3,8 trilyon dolarlık ara malı haline getirilmektedir. Bu ara malları sanayi 

 

Borsaları’ Önerisi 

i konumundadır. Bilgi ve 

tır. Bazı doğal kaynakların 

atejik öneme sahip olmaları gibi interneti kullanmanın bazı tarzları da stratejik hale 

borsalarla yürütülmesinin zamanı gelmiştir. Bazı 

madenlerde dünya rezervinin önemli bir kısmı Türkiye sınırları içinde bulunmaktadır ve bu 

al Taşlar e-Borsası’ ilk 

in diğer e-borsalarının 

borsa, e-ticaret 

in ekonomik sistem içindeki önemi hesaplanırken, doğrudan madencilik 

er ve yaratılan istihdam hesaba 

aat ve sanayi sektörlerinde girdi olarak madencilik çıktıları 

ımlıdırlar. Bu nedenle bu sektörlerde 

oranda ilişkilidir.  

400 milyar dolarlık maden 

lenerek 3,8 trilyon dolarlık ara malı haline getirilmektedir. Bu ara malları sanayi 



sektörünce uç ürünler haline getirilerek 33 trilyon dolarlık dünya GSMH’larının temelini 

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

entegre üretim sanayi, en büyük katma değeri de yaratmaktadır (TMMO, 2011). 

Türkiye, bazı maden rezervlerinin dünyadaki önemli bir kısmına stratejik düzeyde sahiptir. 

Ayrıca Türkiye’nin gerek Afro-Avrasya’daki konumu, gerekse ekonomik ve kurumsal 

kapasitesi, madencilik açısından daha merkezi bir konum üstlenmesine uygundur. Elindeki 

rezervleri stratejik halde kullanması ve dünya madenciliğinde daha çok söz sahibi olacak bazı 

çağdaş adımlar atması birçok açıdan faydalı olabilir.  

Madencilik, kısmi bazı uygulamaların dışında, ticari olarak borsalara konu olamamıştır. Oysa 

ticaret hacmi ve yaygınlığı düşünüldüğünde, madencilikte onlarca borsanın olması ihtiyaçtır. 

Borsa hem satıcı hem de alıcı açısından birçok avantajlar sağlamaktadır. Özellikle doğal 

taşların madencilik içindeki hacmi ve ekonomik değeri düşünüldüğünde, bu alanda borsalar 

kurulması kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu ihtiyacın birçok akademisyen ve sektör 

temsilcileri tarafından da görüldüğü ve ifade edildiği basına yansımıştır. 

İnternet, e-ticaret uygulamasıyla ticari alanda her geçen gün daha yaygın kullanılmaktadır. E-

ticaret birçok açıdan klasik ticaretten avantajlıdır. Bu avantajlar borsacılıkta da uygulanabilir. 

Özellikle madencilik açısından ‘e-borsa’ uygulamasının rahatlıkla kurulabileceği ve 

işletilebileceği bu çalışmanın sonuç kısmında açıklanmaya çalışılmaktadır.  

Bu çalışmanın temel amacı madencilik sektöründe ‘e-borsa’ların kurulması konusunda 

gereklilikleri ve uygulanabilirlikleri tartışmaya açmaktır. Madencilik sektöründe ‘e-borsa’ları 

kurmaya Türkiye’nin öncülük etmesi önerilmektedir. Çalışma, sonuç bölümüyle birlikte altı 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; ekonomik açıdan dünyada madencilik, ikinci 

bölümde; ekonomik açıdan Türkiye’de madencilik, üçüncü bölümde; madencilik ve 

borsacılık, dördüncü bölümde; bilgi, bilgisayar ve internet ekonomisi, beşinci bölümde ise 

strateji-ekonomi ilişkisi çalışmanın çerçevesi kapsamında ele alınmaktadır. Sonuç bölümünde 

beş bölümün sentezi olarak madencilik sektöründe ‘e-borsa’ların Türkiye’de başlatılması 

önerilmekte ve ‘doğal taşlar e-borsası’ için küçük bir model önerisi yapılmaktadır. Yöntem 

olarak çalışmanın gövdesini teşkil eden beş bölüm, sonuç bölümündeki tezi destekleyecek 

veriler ve literatür taramasından oluşmaktadır.  

 

 

 



1. Dünyada Madencilik  

“Amerika’nın keşfinden biraz sonra, bilinmeyen bir kıyıya vardıklarında 

İspanyalıların ilk soruşturdukları, yakınlarda altın ya da gümüş bulunup 

bulunmayacağı oluyordu. Aldıkları bilgiye göre, oranın yurt edinilmeye değer 

olup olmadığını ya da ülkenin fethe değip değmediğini kestiriyorlardı” ( Smith, 

2006:456).  

Dünya çapında sanayinin en önemli girdilerinden biri olan madencilik için, ocaktan çıkıp 

tüketiciye farklı uç ürünler şeklinde sunulmasına kadarki süreci düşünüldüğünde ekonominin 

ve istihdamın bel kemiğidir denebilir. Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren 

temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devrimiyle başlayan süreçte kömür ve 

demirin önemini yadsımak mümkün değildir. Bilgi ya da iletişim çağı dediğimiz çağımızda 

da, madencilik faaliyetleri olmaksızın insan yaşamının sürdürülebilmesi olası 

gözükmemektedir. Neredeyse yaşamımız için vazgeçilmez olan hemen her şey, madencilik 

etkinlikleri sonucu elde edilen ürünler sayesinde varlık kazanabilmektedir.  

Madencilik sektöründe madenler işlenmeden önceki cevher halinde ya da işlendikten sonra 

ara ürün veya uç ürün halinde, her iki şekilde önemli bir ekonomik değer yaratmaktadır. 

Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası (TMMO) Maden Mühendisleri Odasının sektör 

raporuna göre; gelişmiş ülkelerde, Gayrı Safi Milli Hasıla (GSMH)’da madenciliğin payı; 

ABD’de % 5, Almanya’da % 4.0, Kanada’da % 3.7, Avustralya’da % 6.5, Rusya’da % 22, 

Şili’de % 8.5, G. Afrika’da % 6.5, Brezilya’da % 3 ve Türkiye’de ise % 1.2 düzeyindedir 

(TMMO, 2011).  

Madencilik dünya dış ticaretinde de önemli bir yere sahiptir. Bir kısmı ocaktan çıktığı şekilde 

doğrudan, bir kısmı da yarı mamul haline getirildikten sonra ihraç edilmektedir.  

Tablo 1 Dünyada Maden İhracatı 

Subject:  Network 

of world 

Unit: US dollar at current prices (Millions) 

Repo Flow Indicator Partner 2010 
Worl Exports Raw materials World 243.181 
Worl Exports Fuels and mining World 3.025.550 
Worl Exports Ores and other World 338.565 
Worl Exports Iron and steel World 420.823  
TOTAL 4.028.119 

Kaynak: Dünya Ticaret Örgütü İstatistikleri1 
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 http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E (11/07/2012) 



Dünya Ticaret Örgütü (WTO) 2010 verilerinden hazırlanan Tablo 1’de görüldüğü gibi 

madencilik ile ilgili ham ve yarı mamul ihracatı 4 trilyon doları geçmektedir. Hammadde 

olarak ihraç edilen madenler de 250 milyar dolara yaklaşmıştır (WTO, 2011). 

Türkiye’nin içinde olduğu Ortadoğu bölgesinde ise madencilik ve petrol, bazı ekonomilerin 

motor gücüdür. Özellikle İran ve Türkiye’nin ekonomilerinde metal üretimi ve endüstriyel 

minerallerin yeri küçümsenemez. Metal üretimi aynı zamanda Bahreyn, Umman, Katar, Suudi 

Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin de petrol dışı ekonomilerinin bir faktörüdür. 

2010’da Ortadoğu bölgesi dünyadaki ham petrolün %31’i, doğal gazın %14,4’ünü üretmiştir. 

Ayrıca %16 gypsum (cips), chromite (kromit)  %12, potasyum %10, rafineri petrol ürünleri 

%9, alüminyum, %8, amonyak, çimento ve fosfatın her biri %7 ve çelik %3’tür (USGS, 

2010).2 

2. Türkiye’de Madencilik 

Türkiye doğal kaynaklar açısından önemli bir potansiyel taşımaktadır. Ancak ülke 

ekonomisinde madenciliğin önemli bir yeri olduğu söylenemez. Maden Mühendisleri 

Odasının “Madencilik Sektör Raporu (2002-2010)” verilerine göre; Türkiye, üretilen 

madensel kaynak çeşitliliği açısından, 152 ülke arasında, 29 maden türünde yapılan üretim 

baz alındığında, 10. sırada yer almaktadır; ancak üretici ülkelerin dünya pazarı içi payları 

sıralamasında % 0.16 oranı ile 52. sıradadır (TMMO, 2011).  

Yapılan araştırmalarda Türkiye’de, 650'ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu 

belirlenmiştir. Mevcut verilere göre ülkemizde 3.8 milyar m³ işletilebilir mermer, 2.7 milyar 

m³  işletilebilir traverten ve 995 milyon m³  işletilebilir granit rezervi olmak üzere toplam 

7,495 milyon m³  doğal taş rezervi bulunmaktadır. Bu verilere göre de dünya doğal taş 

rezervinin yaklaşık % 40’ı Türkiye’de bulunmaktadır. Dünya bor rezervinin % 72’si, dünya 

feldispat rezervinin % 23’ü, Bentonit rezervinin % 20’si ülkemizde bulunmaktadır. Dünyanın 

ikinci büyük soda külü rezervi olan Beypazarı Trona yatağını işletmek üzere kurulan tesis, 

yılda 1 milyon ton soda külü, 100 bin ton sodyum karbonat üretimi ile dünya tüketiminin % 

2,5’ini karşılamaktadır. Haziran 2012 itibari ile 28,776 adet maden ruhsatı, 9108 adet de faal 

işletme (312 adet arama dönemi işletmeler dahil) halinde maden sahası bulunmaktadır. 

Bunların 7720’si II-B grubu (doğal taşlar) ruhsatıdır (MİGEM, 2012)3.  
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 “The Mineral Industries of the Middle East” in  2010 Minerals Yearbook USGS 
3
 MİGEM (Maden İşleri Genel Müdürlüğü) kurum (yayımlanmamış) resmi kayıtlarından faydalanılmıştır.  



 

 

Tablo 2: 2000-2010 Toplam İhracat İçinde Madencilik4 

 

Tablo 3’e bakıldığında doğrudan maden ihracatı 2010 yılında 2,5 milyar5 dolar civarındadır. 

Elbette bu veri; madenciliğin ihracat içindeki ağırlığını değerlendirmek için tek başına yeterli 

değildir. Çünkü bu değerler sadece hammadde olarak yapılan ihracatı yansıtmaktadır.  

Tablo 3: 2011 Yılı Fasıllara Göre İhracat 

Fasıl  Fasıl Adı İhracat Dolar 
68 Taş, alçı, çimento, amyant, mika vb maddelerden eşya 1.119.844.730 
69 Seramik mamulleri 882.714.959 
70 Cam ve cam eşya 977.704.474 
71 İnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar 3.738.816.482 
72 Demir ve çelik 11.225.328.562 
73 Demir veya çelikten eşya 5.748.025.758 
74 Bakır ve bakırdan eşya 1.391.376.150 
75 Nikel ve nikelden eşya 9.678.329 
76 Aluminyum ve aluminyum eşya 2.285.695.345 
78 Kurşun ve kurşundan eşya 7.662.194 
79 Çinko ve çinkodan eşya 16.812.287 
80 Kalay ve kalay mamulleri 2.162.802 
81 Diğer adi metaller,sermetler,bunlardan eşya 13.332.351 
82 Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası,sofra takımları 179.685.070 
83 Adi metallerden çeşitli eşya 695.621.007 
  YIL TOPLAMI 28.294.460.500 

KAYNAK: Dış Ticaret Müsteşarlığı6 

Madenciliğin ihracattaki etkisi Tablo 4’ten daha iyi anlaşılabilir. Dış Ticaret Müsteşarlığının 

“2011 yılı Fasıllara Göre Dış Ticaret” verilerinden alınan ihracatın madencilikle ilgili 68-83 

arası fasılları toplam değeri ise (Tablo 4)  28 milyar doların üzerindedir.  

                                                             
4
T.C. Ekonomi Bakanlığı “ihracatın sektöre göre dağılımı” (Temmuz 2012) tablosundan yararlanılarak hazırlanmıştır. 

5
 Bu değer Tablo 5’teki İstanbul Maden İhracatçıları Birliği kayıtlarına göre yaklaşık 4 milyar dolardır. 

6
 Daha kapsamlı bilgi için T.C. Ekonomi Bakanlığı Web sayfası “istatistikler ve analizler” bölümüne başvurulması önerilir.  
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Bir aylık dış ticaret verilerine bakıldığında ise; 2012 Mayıs ayında fasıllar düzeyinde en 

büyük ihracat kalemi, “kıymetli taşlar ve metaller” (1,67 milyar dolar) olurken; bu fasılı 

“motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları” (1,25 milyar dolar), “demir ve çelik” (1,07 milyar 

dolar), “kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları” (1,06 

milyar dolar) ve “elektrikli makina ve cihazlar, bunların aksam-parçaları” (816 milyon dolar) 

izlemektedir (TÜİK, 2012).  

Madencilik mamulleri ithalat içinde de önemli bir yere sahiptir. 2012 Mayıs ayında; en 

yüksek ithalatı olan fasıl “mineral yakıtlar ve yağlar” (4,79 milyar dolar) olmuştur. Bu faslı; 

“kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları” (2,49 milyar 

dolar), “demir ve çelik” (1,83 milyar dolar) ve “elektrikli makine ve cihazlar, bunların aksam-

parçaları” (1,46 milyar dolar) izlemiştir (TÜİK, 2012).7   

Buradan şu çıkarım kolaylıkla yapılabilir; madenleri ham haliyle ihraç etmek yerine mamul 

ya da yarı mamul halinde işleyip ihraç etmek çok daha kazançlıdır. Ham haliyle satışlardan 

(Tablo 3) 2,5 milyar dolar gelir sağlanırken, mamul veya yarı mamul olarak satışlardan 

(Tablo 4) elde edilen gelir 28 milyar doları geçmektedir. Bu değerin ekonomik sistem içinde 

istihdam ve diğer sektörlere katkısı da aynı şekilde daha yüksek olmaktadır. 

Tablo 4: Yıllara Göre Maden ve Mermer İhracatı8 

MADEN 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Maden 1.053,36 1.473,02 1.845,70 1.267,67 2.087,08  2.201,18  

Mermer 1.027,37 1.242,46 1.415,29 1.240,94 1.568,22  1.675,28  

TOPLAM 2.080,73 2.715,48 3.260,99 2.508,61 3.655,30  3.876,47  

 

Tek başına doğal taşlara bakıldığında, Türkiye madenciliği içinde ağırlıklı bir yer kapsadığı 

görülmektedir. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) verilerine göre (Tablo 5) 2011 yılı 

toplam maden ihracatı yaklaşık 3,9 milyar dolar şeklinde gerçekleşmiştir. Bunun içinde dünya 

rezervinin %37’si Türkiye’de olan mermer tek başına yaklaşık 1,7 milyar dolar civarındadır.  

3. Madencilik ve Borsacılık 

Ürünlerin değerinde satılması, alıcı ve satıcıların birbirlerini daha kolay bulması ve güvenli 

bir ticaret ortamının temini için “borsa”lar günümüzde önemli bir işlev görmektedirler. 

Tarihsel geçmişine bakıldığında “Borsa” sözcüğü, bugün Belçika sınırları içinde olan, ancak 

daha önce Fransa sınırları içinde kalan Bruges kentindeki Hotel des Bourses denilen ve 
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 TÜİK Haber Bülteni, Sayı: 10848 29/06/2012 10:00 DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, MAYIS 2012 

8   Kaynak: İMİB, DTM- ARALIK - 2011 



armasında üç tane para kesesi bulunan bir hanın adından gelmektedir. Burada toplanan yerli 

ve yabancı iş adamları, satılık malların örnekleri üzerinden alışveriş yaparlarmış.  

Özü bakımından borsalar soyut pazarlardır. Satıcı, elinde bulunmayan bir malı, bedelini 

ödemeyen bir alıcıya satabilir. Kote edilmiş firmaların senet ve menkul varlıkları aracılar 

vasıtasıyla alınıp satılır. Borsalar özel sektör vasıtasıyla kurulabilecekleri gibi kamu 

kuruluşları tarafından da kurulabilirler. Çalışma kuralları borsanın yetkili organlarınca 

düzenlenmekte  ya da kanunla konulmaktadır.9  

Türkiye’de 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ise 

ticaret borsalarını; “Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı 

ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu 

tüzel kişiliğine sahip kurumlar” olarak tanımlamıştır (Doğan, 2010). Bir başka deyişle ticaret 

borsaları; “Standardize edilmiş veya tiplere ayrılmış ya da numune ile malın tümünün temsil 

edildiği, üretimi, tüketimi veya ithal, ihraç ve dağıtımı büyük miktarlarda yapılan, dayanıklı 

ve stoklamaya elverişli bulunan, alım ve satımı rekabet şartları içinde ve önceden belirlenmiş 

asgari miktarlar üzerinden toptan yapıldığı, organize edilmiş ürünler piyasasıdır” (Simsaroğlu, 

2002: s. 62, aktaran Doğan, 2010). 

Türkiye’de hali hazırda; 

– Tarımsal ürünlerin spot (toptan alım–satım) olarak işlem gördüğü Ticaret Borsaları, 

– Hisse senetlerinin işlem gördüğü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), 

– Kıymetli madenlerin işlem gördüğü İstanbul Altın Borsası (İAB), 

–Finansal ve tarımsal sözleşmelerin işlem gördüğü Vadeli İşlem ve Opsiyon (ek süre) Borsası 

(VOB), olmak üzere işleyişi münhasır mevzuat düzenlemelerine konu dört farklı türde 

faaliyet gösteren temel borsa bulunmaktadır. 

Madencilikle ilgili dünyada bazı örnekler mevcuttur, ancak Türkiye’de İstanbul Altın Borsası 

dışında bu alanda faal bir madencilik borsası bulunmamaktadır. Oysa dünyada yaklaşık 4 

trilyon dolar (Tablo 1) civarında bir ihracata konu olan madenciliğin yaygın olarak borsalar 

vasıtasıyla alınıp satılması beklenir. Bu çalışmanın sonuç kısmında maden borsalarının günün 

iletişim altyapısıyla kurulması bir öneri olarak sunulmaktadır. 
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 Büyük Ekonomi Ansiklopedisi “borsa” başlığından faydalanılmıştır. 



4. Bilgi, Bilgisayar ve İnternet Ekonomisi 

Tablo 5: 2009-2010 Yıllarında İmtiyaz ve Lisans Ücretleri Açısından ilk 10 Ekonomi10 

Major economies for receipts and payments of royalties and licence fees, 2009 and 2010 

 Value (million dollars) Share in 10 economies (%) 

 Exporters 2009 2010 2009 

United States 89.791 95.807 41,9 

European Union (27) 76.822 82.050 35,9 

Extra-EU (27) exports 37.095 40.360 17,3 

Japan 21.698 26.680 10,1 

Switzerland 15.681        ... 7,3 

Canada 3.420 3.813 1,6 

Korea, Republic of 3.199 3.146 1,5 

Singapore 1.349 1.865 0,6 

Israel 761 812 0,4 

Australia 733 942 0,3 

Mexico 656        ... 0,3 

Above 10 214.110 … 100 

 

Bilgi ekonomisi iki belirgin güçten ortaya çıkmaktadır; ekonomik faaliyetlerde artan bilgi 

yoğunluğu ve ekonomik işlerin küreselleşmesindeki artış. Bilgi yoğunluğundaki artış, 

enformasyon teknolojisi devrimi ve teknolojik değişmenin bütünleşmiş gücünden büyük 

ölçüde etkilenmektedir. Bununla birlikte, bilgi ekonomisi tek bir unsura değil, ortaya 

çıkmakta olan tüm ekonomik yapıyla veya bu olguların birleşimiyle ilgilidir (Houghton ve 

Sheenan, 2002: 2, aktaran Altınok vd. 2003). Çağımızda bilgi bir pazar ürünü haline gelmiştir. 

İmtiyaz hakları, lisans hakları gibi isimler altında bilgi doğrudan alınıp satılan, ithalat ve 

ihracatı yapılan bir ürün haline gelmiştir. Tablo 6’da imtiyaz ve lisans ücretleri açısından 

2009-2010 yıllarında ilk 10 ihracatçı ekonomi görülmektedir. Örneğin ABD’nin 2010 yılında 

bu alandaki ihracat geliri (95.80 milyar dolar) Türkiye’nin 2009 yılı toplam ihracatı (92.09 

milyar dolar) değerinden fazladır.  

Son yirmi yılda bilgisayar ve iletişim teknolojisinin iş ve topluluk hayatının tüm alanlarında 

artan kullanımına tanık olunmuştur. Bu patlama, bilgi işleme ve iletişim birim performans 

başına düşen maliyetlerdeki keskin düşüşten ve kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun 

uygulamaların hızla geliştirilmesinden kaynaklanmıştır. Dijitalleşme, açık sistem standartları 

ve yeni bilgi işleme ve iletişim sistemleri için yazılım geliştirilmesi ve destekleyici 

teknolojiler kullanıcılarına enformasyon devriminin potansiyelini gerçekleştirmek için 

yardımcı olmaktadır (Houghton ve Sheenan, 2002: 2, aktaran Aslan ve Öner, 2012) 

Bilgisayar tabanlı teknolojinin de kendisine has bir ekonomisi oluşmuştur. Günümüzde 

dünyanın en büyük şirketleri arasında yazılım ve internet şirketleri yer almaktadır. Microsoft, 
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Google, Facebook gibi piyasa değerleri 100 milyar dolarları geçen firmaların geçmişleri 20 

yılı geçmez. Bu alandaki firmalar çok hızlı şekilde gelişmekte ve çok kısa sürelerde sermaye 

birikimi sağlamaktadırlar. Mesela Google’nin piyasa değeri 150-180 milyar dolar arasında, 

Facebook’un piyasa değeri 100 miyar doların üstünde ifade edilmektedir. Neredeyse birçok 

ülkenin GSMH’ından daha büyük bir değere sahip olan bu şirketlerin her biri bilgi ve 

iletişimin ekonomik değerinin göstergeleridir.  

Tablo 6: 2009-2010 Yılları Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri İlk 10 İhracatçısı11 

Major exporters of computer and information services, 2009 and 2010 

 Value (million dollars) Share in 10 economies (%) 

  2009 2010 2009 

European Union (27) 102.888 1,00E+05 58,5 

Extra-EU(27)exports 41.458 46.736 23,6 

India   33.807        ... 19,2 

United States 13.378 13.830 7,6 

Israel   7.671 7.700 4,4 

China 6.512 9.256 3,7 

Canada 4.216 4.893 2,4 

Norway   2.622 2.192 1,5 

Philippines   1.748 2.151 1 

Singapore 1.583 1.788 0,9 

Malaysia   1454        ... 0,8 

Above 10 175.880 … 100 

 

Bilgisayar ve bilgi hizmetlerinin ihracatı 2009-2010 yılı değerlerinin gösterildiği tablo 7’de 

Avrupa Birliğinin 2009 yılı ihracat değeri (102.89 milyar dolar) Türkiyenin 2010 yılı toplam 

ihracatı (102.12 milyar dolar) değerinden daha fazladır. Bilgi çağında ülkelerin 

zenginliklerinde bilgiye dayalı ürün ve hizmetlerin yeri her geçen gün artmaktadır. Bilgi 

paylaşım ağı olarak internet de sebep olduğu değişimlerin yanı sıra yeni bir ekonomik alan 

yaratmıştır.  

İnternet ekonomisinin bir parçası olan elektronik ticaret, ağlarla birbirine bağlanan bilgisayar 

ve mobil iletişim araçlarının yarattığı değişimin en önemli sonuçlarından biri olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İnternet kanalıyla yapılan e-ticaret, müşteriler ve üreticiler arasındaki etkileşimi 

arttırmaktadır.  

İnternet ve e-ticaret ile birlikte işletmeler için sanal dünyada yeni iş kuralları oluştu. 

Mekandan bağımsız, hızın çok önemli olduğu ve iş süreçlerinin verimli ve etkin 

yürütülebilmesi için bilgi iletişiminin şart olduğu yeni bir ekonomi şekillendi. Bu yolla ürün 

geliştirmeden, konumlandırmaya ve taşımaya kadar birçok faaliyet arasında geçen süre 

azalmaktadır.  Hızlı üretim, hızlı pazarlama, müşteriye hızlı erişim, hammaddenin hızlı 
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tedariki, malın hızlı sevkiyatı zaman boyutunun önemini artırırken, eskiden tek bir coğrafyada 

gerçekleşen iş süreçlerinin artık coğrafi konumdan bağımsız yürüyebilmesi yeni şekillenen 

ekonominin önemli göstergeleridir (Altınok, vd. 2003).  

Gelişen teknolojinin firmalara sunduğu avantajlı ortamda firmaların ürünlerini, uygun 

olabilecek her çeşit etkin pazarlama yöntemi ile müşteriye ulaştırması gerekmektedir (Mestçi, 

2007). Sanal ortamda fiyat değişiklikleri anında saptanabildiği için, rakip firmalar da hızlı bir 

şekilde fiyatlarında ayarlama yapabilmektedir (Kılınç Savrul ve Kılıç, 2011).  Bu da firmalar 

arası rekabetin artması anlamına gelmektedir. Rekabet koşullarında firmalar ürünlerini daha 

düşük fiyatlardan satacak olsa da, bundan kaynaklanan kazanç düşüşlerini internet vasıtasıyla 

büyük bir pazara daha ekonomik yoldan ulaşıp yüksek hacimli satışlardaki ölçek 

ekonomisinden misliyle telafi edebilmektedirler.  

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri bilinci ve 

kullanımı giderek yaygınlaşmakta, iktisadi ve sosyal yaşamda, kurumsal yapı ve ilişkilerde 

değişim süreci hızlanmaktadır. Yeni Türk Ticaret Yasası’nda şirketlere web sitesi yapma 

zorunluluğu getirilmesi, e-ticaretin Türkiye’de de hızla yaygınlaşacağının habercisi olarak 

alınabilir.  

5. Strateji ve Ekonomi 

“Strategos”, Eski Mısır ve Eski Yunan uygarlıklarında en yüksek askeri ve sivil yöneticileri 

ifade eden bir sözcük olarak kullanılmıştır. Dedeoğlu’na göre stratejiler yaşamın kaynağı olan 

su kenarlarında kurulmuş uygarlıkların bundan yararlanma koşullarını başkalarıyla 

paylaşmama, su kenarında kurulmamış uygarlıkların da buraları ele geçirme faaliyetleri ile 

gelişmiştir. En kaba tanımıyla strateji, kendi varlığını sürdürme ve geliştirme ile karşı tarafın, 

yani varlığını koruma ve sürdürme olgularını tehdit edenin, bertaraf edilmesine yönelik eylem 

ve uygulamaları ifade etmektedir. Her aktörün çevresi ile arasındaki ilişkileri düzenlemesi ve 

rakiplerine üstünlük sağlayabilmek için kaynaklarını harekete geçirmesi stratejinin konusunu 

oluşturmaktadır (Dedeoğlu, 2008:107).  

Ulusal yönetici seçkinler, giderek, bir devletin uluslararası statüsünün ya da onun uluslararası 

nüfuzunun belirlenmesinde topraktan başka etmenlerin daha önemli olduğunu kavramaktadır. 

Ekonomi alanındaki ustalık ve onun teknolojik yeniliklere dönüştürülmesi de gücün temel 

ölçütlerinden biri olabilir (Brzezinski, 2005:60-61). Bir ülkenin ekonomik gücünün 

ölçülmesinde; sahip olduğu doğal kaynaklar, ekonomik düzeninin genel yapısı, sektörlerin 

(tarım, sanayi) dağılımı ve kapasitesi, işgücü, dışarıdan hammaddelere olan bağımlılığı, kendi 



kendine yeterliliği, parasının değeri, uluslararası ekonomik ve finans örgütleri ile ilişkisi, 

kredi notu, şirketleri, uluslararası tanınmış markaları, Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH), 

teknolojik kapasitesi, ulaştırma ve haberleşme ağı gibi faktörler göz önüne alınabilir (Yılmaz, 

2008:57).  

Ulusal ve uluslararası ekonomik ve politik düzenin devamı ancak ve ancak ulusal ve 

uluslararası alanda sermayeler arası rekabetin dayattığı koşulların sonucu olarak ortaya çıkan 

küçük ve büyük savaşlarla sağlanabilecektir. Bu bağlamda günümüz koşullarının ortaya 

çıkardığı savaş dinamikleri üzerinde yoğunlaşıldığında, kapitalizmin işleyiş dinamiklerine göz 

atılması kaçınılmaz olmaktadır (Altıok, 2005: 4). Bilinen en büyük stratej Sun Tzu’ya göre; 

“stratejik etkenlerin çoğunu kendi safında bulunduran kimse daha savaşa girmeden karargahta 

kazanmış; bunların azını elinde ulunduran kimse daha savaşa girmeden yenilmiş sayılır. Hele 

hiç bulundurmayanların vay haline” (Tzu 1992: 71). 

İktisadi tahakkümün etkisi diğer alanların da belirleyeni konumundadır. Neo-realizm sosyo-

ekonomik analizini yapan düşünürlere göre, “her şey” ekonomiktir. Büyük güç, ekonomik 

güçtür ve bu sisteme egemen olduğunda hegemonik bir istikrar söz konusu olur. Bu 

hegemonik güç gerilediğinde yenisi ortaya çıkar ve kendisini destekleyen rejimler ile büyük 

güç olmanın yollarını arar (Dedeoğlu, 2008:106). Sadece sermayeden hareketle yapılan bir 

soyutlama olarak değil, ama ekonomik çıkar, siyasi baskı ve kültürel önyargı için en kaba 

anlamda çıplak zorun kullanılması olarak emperyalizmin, varlığını sürdürdüğü konusunda 

kanıta ihtiyacımız yok (Dirlik, 2009:118). Günümüzde dünyanın diğer en çok silahlanan 

dokuz ülkesinin toplamından %50 daha büyük bir askeri bütçeye sahip olan Amerika Birleşik 

Devletleri dünya üzerinde “yumuşak” bir liderlik uygulamaktadır. Bu liderlik askeri güce 

olduğu kadar iktisadi ve kültürel tahakküme de dayanmaktadır (Lacoste,2008:30).  

Soğuk Savaş sonrası dönemde ekonomik kapasitenin ulusal güç parametreleri içindeki 

konumunda önemli bir mahiyet değişimi yaşanmıştır. İletişim teknolojisindeki olağanüstü 

sıçrama ile yüksek bir ivme kazanan küresel ölçekli karşılıklı bağımlılık ilişkisi devlet-dışı 

aktörlerin ulusal strateji içindeki önemlerini arttırmıştır. Bugün çokuluslu şirketler arasındaki 

ilişkiler devlet-ölçekli ilişkilerin de ötesinde etkiler yapabilmektedir (Davutoğlu, 2010:25). 

XXI. Yüzyılın başında 65.000’den biraz fazla çokuluslu şirket dünya üzerinde 850.000 bağlı 

şirketi-şubeyi kontrol ediyor. Toplamda 54 milyondan daha fazla ücretli çalıştırıyor ve 19 

trilyon dolarlık, yani dünya ticaretinin yaklaşık iki katı kadar bir küresel ciroya sahipler. 

Dünyadaki ilk 50 çokuluslu şirketin 33’ünün Amerikalı (Lacoste, 2008: 44) olması, gücün 

ekonomi ilişkisini açıkça göstermektedir. 



Uluslararası ticaretteki engellerin kaldırılması esasına dayanan ticari küreselleşme, kapitalist 

üretimi, ticareti ve finansman ağını geliştirip değiştirmektedir (Alagöz, 2007:184, aktaran 

Dikkaya ve Özyakışır, 2008:33). Günümüz finans piyasalarının mekan kavramına bağlı 

olmaksızın muazzam bir gelişme gösterdiği görülmektedir. Eskiden karşılıklı bir iletişimle el 

değiştiren sermaye, şimdilerde artık elektronik ortamlarda mübadeleye konu olabilmektedir 

(Dikkaya ve Özyakışır, 2008:40). 

Strateji, esasını gelecek ortamından alır. Bu haliyle, yeniliğin, değişmelerin, ilerlemelerin 

uzun ve orta vadeli olarak değerlendirilmesi demektir. Bu değerlendirme, kaynakların bir 

kısmının ileriye yönelik olarak muhafaza edilmesini gerektirir (Dedeoğlu, 2008:108). Bugün 

globalleşme kavramında ifadesini bulan bağımlılığın boyunduruğa dönüşmemesini 

sağlayacak en önemli unsur, bir milletin dünya piyasalarında sahip olduğu rekabet edebilme 

gücüdür. Bu gücün korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi, devletlerin temel görevi 

olmalıdır (Toptaş, 2009:58-59). Bu tespitler ışığında bakıldığında herhangi bir kaynağın 

dünyadaki toplam rezervinin önemli kısmını elinizde bulunduruyorsanız, o kaynak stratejik 

bir kaynaktır. Örneğin Dünya “bor” rezervinin yaklaşık %72’si, “mermer” rezervinin ise 

yaklaşık %40’ı Türkiye’de bulunmaktadır. Bu her iki kaynağın Türkiye için stratejik 

kaynaklar oldukları tartışmasızdır. Ne kadar üretileceği, ne zaman saklanacağı, ne zaman 

üretileceği, daha yüksek katma değerler elde etmek için ne şekilde işleneceği, kaça satılacağı 

ve hatta kime satılacağı stratejik olarak verilecek kararlardır. En kısa zamanda çıkarıp, 

alıcıların talep fiyatından piyasaya arz edilmesi öngörüsüzlüktür. İkamesi olmayan 

kaynakların piyasada fiyatı alıcılar tarafından değil, satıcılar tarafından belirlenir. Aksi durum 

elindekinin değerini bilmemektir.  

İletişimde ve ticarette interneti kullanma stratejik bir önem kazanmıştır. Örneğin “Facebook”, 

“Google”, “Twitter” gibi internet servis sağlayıcıları önemli bir ihraç metası olmanın ötesinde 

kuruldukları ülkeler için aynı zamanda stratejik servislerdir. Piyasa değerlerinin her biri için 

100 milyar dolarların üzerinde olması, tüm dünyadaki reklam hizmetinden ülkelerine 

çektikleri payı ifade etmektedir. Bunun ötesinde kişiler ve kurumlar arası bilgi akışını e-posta, 

sosyal paylaşım içeriklerinden izleyebiliyor ve saklıyor olmaları stratejik düzeyde bir 

istihbarat verisi sağlamaktadır.  

 

 



Sonuç ve Öneriler: Stratejik Bir Adım Olarak Türkiye’de Madencilik e-Borsaları 

Önerisi 

Çalışmanın buraya kadarki kısmında (1.ve 2. bölümler) dünyada ve Türkiye’de madenciliğin 

sanayi, istihdam, ihracat vb. medeniyet ve ekonomi içindeki önemi hakkında bir perspektif 

oluşturulmaya çalışıldı. 3.ve 4. bölümlerde borsacılık, bilgi ve bilgisayar ekonomisi, internet 

ekonomisi ve e-ticaret konularında bir perspektif oluşturulmaya çalışıldı. 5. Bölümde 

ekonomi-strateji ilişkisi resmedilmeye çalışıldı. Bu bölümde çalışmanın asıl gayesi olan 

Türkiye’de madencilik konusunda e-borsa kurulmasının gerekçe ve avantajları sergilenecek, 

bu konuda harekete geçilebilmesi için düşünsel tartışma zemini oluşturulmaya çalışılacaktır.  

Türkiye coğrafi konumu ile dünyanın üç kıtasının (Afro-Avrasya) kesişim merkezi, tarihi 

geçmişi ve şimdiki ekonomik gücü ile de bölgesinin önemli bir aktörüdür. Önemli bir devlet 

ve kurumsallaşma deneyimi, küçümsenemeyecek bir beşeri sermaye (nitelikli insan gücü) 

birikimine sahiptir. Akrabalık bağlarıyla Türki Cumhuriyetleri, inanç bağlarıyla Müslüman 

ülkeler, müttefiklik ilişkileri ile ABD ve NATO ülkeleri, adaylık ilişkisiyle Avrupa Birliği ve 

coğrafi yakınlığıyla Rusya düşünüldüğünde; Türkiye çok önemli bir ağın merkezindedir. 

Ortadoğu, Asya ve Avrupa arasında bir enerji koridoru olması da bir başka artı değerdir. 

Madencilik kaynakları açısından da son derece zengin rezervlere sahiptir. Bor, mermer gibi 

bazı madenlerde ise dünya rezervinin önemli kısmını tek başına barındırmaktadır. 

                 Tablo 8: 2006-2010 Doğal Taş Üretimleri12 

2006-2010 YILLARI DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ 

Mermer 2006 2007 2008 2009 2010 Birim 

1 Diyabaz 0 2.071 1.276 5.538 1.969 m3 

2 İgnimbrit 20.174 18.486 26.313 122.172 52.055 m3 

3 Mermer 1.855.740 2.801.757 2.262.537 2.715.601 3.352.070 m3 

4 Oniks 2.578 5.663 230.616 2.322 2.113 m3 

5 Traverten 1.017.672 995.065 759.118 1.002.866 879.319 m3 

TOPLAM   2.896.164 3.823.042 3.279.860 3.848.499 4.287.526 m3 

1 Andezit 2.485.956 4.115.184 3.307.107 1.908.544 6.436.380 ton 

2 Bazalt 2.909.031 4.914.124 8.448.618 12.963.003 20.320.391 ton 

3 Granit 320.069 252.354 367.959 324.718 239.819 ton 

4 Dekoratif 382.377 1.111.024 161.166 112.318 207.961 Ton 

5 Serpantin 5.763 305.262 22.671 14.000 26.745 Ton 

TOPLAM   6.103.196 10.697.948 12.307.521 15.322.583 27.231.296 Ton 

 

Tablo 8’de 2006-2010 yılları arasında Türkiye’nin doğal taşlardaki üretim değerleri 

görülmektedir. İhraç ürünü olması bakımından tabloda mermerin üretim ve rezervi dikkate 

değerdir. Dünya mermer rezervinin yaklaşık %40’ı (5.137.342.751m3 toplam potansiyel 
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rezerv )13 Türkiye’dedir. Bu mermerler genellikle dünya pazarlarında üstün kalitesiyle ilgi 

çeken mermer tipleridir (Çetin, 2003). 

Türkiye’nin konumu, sahip olduğu maden rezervleri ve üretim kapasitesi, ekonomik gücü ve 

kurumsal kapasitesi dikkat alındığında; bölgede madencilik konusunda kurulacak ilk borsanın 

merkezi olabilir. Bunu gerçekleştirebilecek kapasiteye de her açıdan sahiptir. Bu borsaların 

Türkiye’de kurulmasının, ülkenin dünya ticaretindeki etkinliğini ve itibarını arttıracağı gibi, 

Türk Lirasının uluslararası ticarette daha yaygın kullanılan para birimi haline gelmesi, ek 

istihdam, site reklam gelirleri ve borsa faaliyetlerinden gelir sağlama gibi birçok faydayı 

sağlayacağı şüphesizdir.  

Günümüz internet ve e-ticaret altyapısı düşünüldüğünde fiziki bir borsa kurmaya artık ihtiyaç 

kalmamıştır. Fiziki bir borsa; fiziki bir mekan, depolar, idare ve teşhir mekanları gibi yapılar; 

ürünlerin nakliyesi, korunması; çalışanların, alıcı ve satıcıların bu mekana ulaşımı gibi hem 

maliyetli hem de zaman kaybettirici bir girişim olacaktır. Çağa uygun bir madencilik borsası 

‘e-borsa’ olmalıdır. Her mesafeden, her ülkeden tüm alıcı ve satıcıların ışık hızında 

ulaşabileceği, saniyeler içinde alış-verişin yapılabileceği çağdaş ‘e-borsa’lar. Bunların kısa 

zamanda başlamaları ve hızla çoğalmaları beklenmektedir. İlk fikrin ortaya atılmasıyla her 

ülke bu borsaları kendi ülkelerinde faaliyete geçirmek isteyecek, doğal olarak bu konuda bir 

rekabet başlayacaktır. Ancak bu alanda ilk olmanın, yeterince hızlı olmanın, zamanında etkin 

şekilde faaliyete hazır olmanın önemli avantajları vardır.   

Bu konuda kurulabilecek e-borsalar; a) ‘Doğal Taşlar e-Borsası’, b) ‘Çimento ve İnşaat 

Hammaddeleri e-Borsası’, c) ‘Metalik Madenler e-Borsası’, d) ‘Endüstriyel Hammaddeler e-

Borsası’, e) ‘Enerji Hammaddeleri e-Borsası’, f) ‘Bor e-Borsası’ şeklinde olabilir. Ancak 

başlamak için en uygun olandan başlayıp kurumsal bir tecrübe kazanıldıktan sonra hızla 

diğerleri peş peşe faal hale getirilmelidir.  Bunun için en uygun başlangıç  ‘Doğal Taşlar e-

Borsası’ ile yapılmalıdır.  

 ‘Doğal Taşlar e-Borsası’ için bir model önerilecek olursa; merkezinde e-borsanın olduğu 

birbiriyle ilişkili beş temel birimden oluşacaktır. 

1) ‘Doğal Taşlar e-Borsası’ 

2) Akreditasyon Enstitüsü 

3) Satıcılar 
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4) Alıcılar 

5) Aracı Bankalar 

Şekil 1: e-Borsa İlişki Ş

Birimler; 

‘Doğal Taşlar e-Borsası’: 

numune resimleri ve bilgileri ile internet servis sa

satımın gerçekleştirildiği, düzenlenip d

Akreditasyon Enstitüsü: 

ürünlerin, alıcının korunması maksadıyla denetlenmesi, sınıflandırılması, standartlarının 

belirlenmesi ve belgelenmesi i

düzeyde akreditasyon belgesi verilebilecektir. Örne

“1. Natural Stone Fabricator

Commercial), 3. Commercial B Contractor

akreditasyon belgesi verilmektedir.  Borsaya sadece akredite firmalar kote olabilecektir. 

Akreditasyon standartlarının olu

doküman vb. hizmetleri sağ

Enstitü firmaların akreditasyonu dı

bütün işlemler için alanın uzmanlarından istifade edecektir.  Satı

sınıflandırılması, kalitesi, numune ile stok

miktarı, rezerv, üretim kapasitesi vb. bilgileri yerinde denetleyecek, güncel veriler ile 

alıcıların erişimine sunacaktır. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki alıcı, herhangi bir 

yerdeki ürünü borsa üzerinden
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Borsası’: Üye olan madencilik firmalarının doğal taş ürünlerinin akredite 

numune resimleri ve bilgileri ile internet servis sağlayıcısında (web server) sergilendi

ği, düzenlenip denetlendiği birimdir.  

Akreditasyon Enstitüsü: Enstitü; borsaya kote olacak firmaların ve satı

ürünlerin, alıcının korunması maksadıyla denetlenmesi, sınıflandırılması, standartlarının 

belirlenmesi ve belgelenmesi işlevini görecektir. Firmalara büyüklüklerine göre farklı 

düzeyde akreditasyon belgesi verilebilecektir. Örneğin Amerika Mermer Enstitüsünde (MIA) 

Natural Stone Fabricator (Primarily Residential), 2. Commercial A Contractor

Commercial B Contractor (Light Commercial)” 14   

akreditasyon belgesi verilmektedir.  Borsaya sadece akredite firmalar kote olabilecektir. 

Akreditasyon standartlarının oluşması, bilinmesi ve yaygınlaşması için firmalara e

an vb. hizmetleri sağlayacaktır. 

Enstitü firmaların akreditasyonu dışında satılan ürünlerin akreditasyonunu da sa

lemler için alanın uzmanlarından istifade edecektir.  Satışa sunulan ürünlerin 

sınıflandırılması, kalitesi, numune ile stok arasındaki uyumluluk, aynılık, mevcut stok 

miktarı, rezerv, üretim kapasitesi vb. bilgileri yerinde denetleyecek, güncel veriler ile 

imine sunacaktır. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki alıcı, herhangi bir 

yerdeki ürünü borsa üzerinden almak istediğinde, bilgilerin doğrulu

                     
institute.com/accreditation/becomingaccredited.cfm adresine bakılabilir.  

ş ürünlerinin akredite 

layıcısında (web server) sergilendiği, alım 

Enstitü; borsaya kote olacak firmaların ve satışı yapılacak 

ürünlerin, alıcının korunması maksadıyla denetlenmesi, sınıflandırılması, standartlarının 

büyüklüklerine göre farklı 

in Amerika Mermer Enstitüsünde (MIA) 

Commercial A Contractor (Heavy 

  şeklinde üç farklı 

akreditasyon belgesi verilmektedir.  Borsaya sadece akredite firmalar kote olabilecektir. 

ması için firmalara eğitim, 

ında satılan ürünlerin akreditasyonunu da sağlayacak ve 

şa sunulan ürünlerin 

arasındaki uyumluluk, aynılık, mevcut stok 

miktarı, rezerv, üretim kapasitesi vb. bilgileri yerinde denetleyecek, güncel veriler ile 

imine sunacaktır. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki alıcı, herhangi bir 

inde, bilgilerin doğruluğundan şüphe 



etmeyecektir. Maden ocaklarını gezmeden, numune görmeden, sadece numunenin resmine ve 

borsaya sunulan bilgilere bakarak, güvenle alışveriş yapabilecek, korunduğundan şüphe 

etmeyecektir. Bu hizmetlerin yürütülebilmesi için Enstitünün yurt içi yaygın bir ağının, yurt 

dışında da aynı standartları sağlayacak çözüm ortaklarının olması gerekmektedir.  

Satıcılar: e-Borsa’ya kote olarak ürünlerini satacak madencilik firmalarıdır. Firmaların borsa 

sitesinde satış ilanı yanında, firma web sayfası linki bulunacaktır. Firma web sayfaları 

standart formatta, ülke dilinin yanında en az İngilizce versiyonu ile hizmet verecektir. Alıcı 

bu web sayfası üzerinden firma ile ilgili mali, teknik, üretim kapasitesi, tesisler, ocaklar ve 

stoklarla ilgili tüm detayları güncel haliyle görebilecektir. Üretim, işleme ve stok sahaları on-

line kamera ile görüntülenecektir. Bunun için firmalar yeterli sayıda görüntüyü sağlayacak 

kamera sistemini kurup siteye bağlantıyı sağlamalıdır.  

Alıcılar: e-borsada satışa çıkan ürünleri inceleyip, uygun gördüğü ürün için alım talimatı 

vererek doğal taş alımını yapan taraftır.   

Aracı Bankalar: e-borsada yapılan alım-satımların finansal işlemlerini gerçekleştirecek, 

alıcı-satıcı arasındaki para akışını yönetecek bankalardır.  

İşleyiş: Doğal Taşlar e-Borsası 365 gün 24 saat faaliyet göstererek dünyanın her yerindeki 

alıcı ve satıcıların yerel saat farklılıkları ve tatil gözetmeksizin işlem yapmalarına olanak 

sağlayacaktır. Ürünlerin akredite numunelerinin resimleri servis sağlayıcı web ortamına 

yüklenecek, firma, stok, rezerv, blok, işlenmiş veya boyutlandırılmış ürün detayları firma 

profil tablosunda yer alacaktır. Alıcı dilediği zaman firma internet linkinden firmanın web 

sayfasına girebilecek, üretim ve stok sahalarını online kamera ile gözleyebilecektir. Hangi 

ürünün, ne miktarda, hangi özelliklerde (blok, tabaka, işlenmiş vb.), kaç liraya satıldığı e-

borsa sitesinde ilan edilir. Ürünün yerinde görülmesi ve teslim alınması için borsa yönetimi 

tarafından önceden belirlenmiş bir süre (3 ile 7 gün arası olabilir) boyunca para satıcının 

hesabına aktarılmaz. Bu süre içinde alıcı tarafından aksi yönde bir müracaat gelmediyse para 

satıcının hesabına aktarılır. Böylece alıcının güvenliği ve ödenen paranın sonradan tahsilinde 

karşılaşılacak bazı sorunlar önlenmeye çalışılır.  Böylece e-borsada alım-satım işlemi 

tamamlanmış olur. 

Muhtemel Kurucu Aktörler: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,  Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, TOBB, Maden Mühendisleri Odası, SPK, İMKB, İMİB, TÜRKAK, 

Bankacılar Birliği, Maden İhracatçı Birlikleri, madencilik sektör temsilcileri, üniversiteler… 

 



 

Örnek Kuruluş Programı:  

1.   Adım; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlıklarına bilgilendirme sunumları, 

2.  Adım; Sekretaryanın kurulması,  

3.  Adım; Başbakanlık ve diğer bakanlıkları bilgilendirme sunumları, 

4. Adım; ilgili tarafların bilgilendirilmesi; TOBB, Maden Mühendisleri Odası, 

SPK, İMKB, İMİB, Bankacılar Birliği, Maden İhracatçı Birlikleri,  madencilik 

sektör temsilcileri, üniversiteler… 

5. Adım; ilgili tarafların katılımıyla Beyin Fırtınası  toplantısı, 

6. Adım; çalışma gruplarının kurulması, (örnek; yasal düzenleme grubu, 

akreditasyon enstitüsü grubu, yazılım ve web sitesi grubu, diğer dillerde ara 

yüz çeviri grubu, e-borsa teşkilatı (işletici) grubu,…), 

7. Beta’nın denenmesi ve Türkiye’deki tüm madencilerin bilgilendirilmesi, 

katılımlarının teşvik edilmesi, 

8. Adım; faaliyete başlama ve Ticaret Ataşelikleri aracılığıyla dünyaya 

tanıtılması, şeklinde olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hayaldir, destekleyin 

gerçek olsun. 

Türkiye’ye yakışır 
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Teşekkür 

 Yaklaşık 3–4 yıldır aklımda olan bu çalışmanın 

başlatılmasına beni teşvik ve motive ettiği, fotoğraflarla 

çalışmaya kaynak sağladığı için MİGEM Madencilik ve 

Çevre Bölüm Sorumlusu Sayın Nusret GÜNGÖR’E, 

çalışmanın madencilik sektörü ve ülke için faydasına 

inandığı için basım ve kargo ile dağıtılması masraflarını 

üstlenen Sayın Lütfi SAKARYA’ YA teşekkür borçluyum.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1968 Hakkari’de doğdu. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Derece  Alan 

Doktora Siyaset ve Sosyal Bilimler

Master MBA (İşletme Yönetimi)

Lisans İktisat

Lisans Sosyoloji

Önlisans  Elektrik

Önlisans Halkla İlişkiler

İngilizce: (KPDS 2012) 81,25, İspanyolca: orta seviye.

Yenilenebilir enerji alanında 2 PATENT 

 1990-2006 Türk Telekom’da Teknisyen, Baş Teknisyen, Teknik Amir, Teknik Uzman, Teknik Müd. Yrd., 

Pazarlama Müd. olarak çalıştı. 2006

çalışmaktadır. 

Gönüllü çalışmalarından bazıları; 
sağlanması amacıyla OVAŞ A.
Derneği kurdu ve yönetti, 1.körfez sava
çalışmalarına çevirmen olarak 
kapsamında 160 üyeli bir kalkınma 
Kapsamında 4 proje hazırladı. 5000 fidan (50 ceviz bahçesi) kurdu ve 50 aile i
30’ar kovanla arıcılığa başladı. SRAP kapsamında 37 aile arıcılık projesi ile i
İstihdam kapsamında 20 tane küçük i
işe başladı. Çalışmalarını sürdü
ve kırsal kalkınma modeli olarak kurdu
yılına kadar yönetim kurulu ba
her yerinde tek numarayla taxi ça
uyarlandı), Kardeşini Kucakla (Türkiye’de sosyal kayna
ailelerin birbirini misafir etmesi 
projeler yaptıklarından bazılarıdır.

  

Nurettin AYDIN 

1968 Hakkari’de doğdu. Evli ve bir çocuk babasıdır. 

Alan  Okul Mezuniyet Tarihi

Siyaset ve Sosyal Bilimler Gazi Ünv. SBE 2014

MBA (İşletme Yönetimi) Atılım Üniv. SBE 2004

İktisat Anadolu Ünv. 2002

syoloji Anadolu Ünv. AÖF 2013

Elektrik Çukurova Ünv. 1988

Halkla İlişkiler Anadolu Ünv. AÖF 2005

İngilizce: (KPDS 2012) 81,25, İspanyolca: orta seviye. 

2 PATENT (uluslar arası incelemeli) belgesine sahiptir.

2006 Türk Telekom’da Teknisyen, Baş Teknisyen, Teknik Amir, Teknik Uzman, Teknik Müd. Yrd., 

Pazarlama Müd. olarak çalıştı. 2006-__ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MİGEM’de 

malarından bazıları; 1996-2000 Hakkari’de hayvancılığın geliştirilmesi ve istihdam 
Ş A.Ş. kuruluş ve projelendirme. 1997-2002 Hakkari Hizmet Gönüllüleri 

i kurdu ve yönetti, 1.körfez savaşında UNİCEF’in Hakkari Çukurca’daki kamplarda sa
na çevirmen olarak katılım. Doğu Anadolu’nun kalkınması için;  ‘Zümrüd

kalkınma kooperatifi kurdu, 2 kooperatifin kuruluşuna önayak oldu. DAKP 
Kapsamında 4 proje hazırladı. 5000 fidan (50 ceviz bahçesi) kurdu ve 50 aile iş

şladı. SRAP kapsamında 37 aile arıcılık projesi ile iş sahibi oldu. Kentsel 
stihdam kapsamında 20 tane küçük işletme projesini gönüllü olarak hazırladı ve birço

malarını sürdürmek için gönüllü arkadaşlarıyla kurduğu Hizmet Gönüllüleri Derne
ve kırsal kalkınma modeli olarak kurduğu S.S.Bağışlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifini
yılına kadar yönetim kurulu başkanlığı görevlerini yürüttü. 8294 TAXİ (cep telefonundan d
her yerinde tek numarayla taxi çağırma), kankim.org (kan kredi sistemi—bu proje organ ba

ini Kucakla (Türkiye’de sosyal kaynaşmanın sağlanması amaçlı Do
ailelerin birbirini misafir etmesi -bu projenin ilanından sonra “Gönül Köprüsü” ba
projeler yaptıklarından bazılarıdır. 

Mezuniyet Tarihi 

2014 

2004 

2002 

2013 

1988 

2005 

tir. 

2006 Türk Telekom’da Teknisyen, Baş Teknisyen, Teknik Amir, Teknik Uzman, Teknik Müd. Yrd., 

__ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, MİGEM’de Tekniker olarak 

ın geliştirilmesi ve istihdam 
2002 Hakkari Hizmet Gönüllüleri 

CEF’in Hakkari Çukurca’daki kamplarda sağlık 
Anadolu’nun kalkınması için;  ‘Zümrüd-ü Anka’ 

şuna önayak oldu. DAKP 
Kapsamında 4 proje hazırladı. 5000 fidan (50 ceviz bahçesi) kurdu ve 50 aile iş sahibi oldu, 20 aile 

ladı. SRAP kapsamında 37 aile arıcılık projesi ile iş sahibi oldu. Kentsel 
gönüllü olarak hazırladı ve birçoğu kredi alarak 

Hizmet Gönüllüleri Derneği 
lı Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu ve 2010 

 (cep telefonundan dünyanın 
bu proje organ bağışına 

lanması amaçlı Doğu-Batı arası 
sonra “Gönül Köprüsü” başlatıldı) gibi sosyal 


