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TBMM’ye Sunulan 11. Kalkınma Planında 
Madencilikle İlişkili Maddeler
2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunuldu. 2023 yılında gayri safi yurt içi hasılanın 
1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara 
yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması, işsizlik 
oranının yüzde 9,9'a düşürülmesi, enflasyon oranlarının kalıcı 
bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedefle-
nen plana göre söz konusu dönemde 4,3 milyon ilave istihdam 
yaratılacak. Planın vizyonu "Daha fazla değer üreten, daha adil 
paylaşan, daha güçlü ve müreffeh Türkiye" olarak belirlendi.
Meclise sunulan planda madencilik sektörü ile alakalı bölüm ise 
aşağıdaki şekilde yer aldı.
2.2.3.7. Madencilik
a. Amaç
497. Madencilik sektöründe hammadde arz güvenliğinin sağ-
lanması, madenlerin yurt içinde işlenerek katma değerinin artı-
rılması yoluyla ülke ekonomisine katkısının geliştirilmesi temel 
amaçtır.
b. Politika ve Tedbirler
498. Enerjide dışa bağımlılığın ve cari açığın azaltılmasını temi-
nen, yerli kaynakların daha fazla kullanılması amacıyla, başta 
linyit olmak üzere, jeotermal ve kaya gazı gibi yüksek potan-
siyeli bulunan yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve Ar-Ge 
faaliyetleri artırılacaktır.
498.1. Linyit rezervlerimizin etütleri tamamlanarak santral ku-
rulum ihalesine hazır hale getirilecektir.
498.2. Kaya gazı ve metan gazı konusunda kapsamlı araştırma 
faaliyetleri yürütülecektir.
498.3. Bitümlü şeylden sentetik petrol üretimine yönelik çalış-
malar başlatılacaktır.
499. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde madencilik 
sektörünün çevre ve iş güvenliği mevzuatına uyumu gelişti-
rilecektir.
499.1. Çevre ve iş güvenliği mevzuatına uyum bilinci artırı-
lacaktır.
499.2. Eğitim ve sertifikasyon çalışmalarına devam edilecek ve 
madenciliğe özgü kurumsal iş güvenliği altyapısı geliştirilecektir.
500. İzin süreçlerinde bürokratik yapının etkinliği sağlanacak, 
yatırım güvencesi artırılacaktır.
500.1. Madencilik faaliyetlerinde izin, ruhsat ve lisans işlemle-
rinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine yönelik altyapı 
oluşturulacaktır.
500.2. Yatırım güvencesini sağlamaya yönelik izin formalitele-
ri basitleştirilerek yatırım süreçleri hızlandırılacak ve yatırımcı 
üzerindeki idari yükler azaltılacaktır.
501. Firma ve işletme ölçeklerinin büyütülmesi özendirilecektir.
501.1. Havza madenciliği ve yakın sahalardaki faaliyetlerin ma-
liyet etkinliği ve iş güvenliğinin artırılmasına dönük çalışmalara 
hız verilecektir.
501.2. Sektördeki firmaların teknik ve mali yapılarının güçlendi-
rilmesine yönelik tedbirler alınacaktır.

502. Madencilikte katma değerin artırılması amacıyla, maden-
cilik ürünlerinin yurt içinde işlenmesine ve uç ürün geliştirilme-
sine öncelik verilecek, madencilikte kullanılan makine ve ekip-
manların yerli üretimi desteklenecektir.
502.1. Maden ruhsat sahalarının ihalelerinde ileri aşamaları içe-
ren üretim şartı uygulaması yaygınlaştırılacaktır.
502.2. Ekonomik potansiyeli yüksek madenler ile diğer kritik 
hammaddelerin üretim altyapısı oluşturulacaktır.
502.3. Enerji ve madencilik makine ve ekipmanlarında yerli üre-
timin geliştirilmesi sağlanacaktır.
503. Enerji sektörü ile sanayinin hammadde ihtiyacını karşıla-
mak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama çalışmaları artırılacak; 
nadir toprak elementleri, bor ve diğer ekonomik potansiyeli 
yüksek madenlerin aranmasına öncelik verilecektir.
503.1. Enerji sektörünün petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynak 
ile sanayinin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere yurt içi ve 
yurt dışındaki arama faaliyetleri hızlandırılacaktır.
503.2. KKTC’nin deniz ruhsat sahaları dâhil olmak üzere, deniz-
lerde petrol ve doğal gaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yo-
ğunlaştırılacak, 2023 yılı sonuna kadar yapılacak toplam deniz 
sondajı sayısı 26’ya çıkarılacaktır.
503.3. Ülkeler ve ülke grupları tarafından belirlenen kritik ham-
maddelerin ve nadir toprak elementlerinin aranması ve araştı-
rılmasına yönelik projeler geliştirilecektir.
503.4. MTA’nın yurt dışında uygun yatırım ve üretim imkân-
ları belirlenerek, yurt dışında maden arama ve yatırım konu-
larında diğer ülke kuruluşlarıyla işbirliği halinde projeler ge-
liştirilecektir.
504. Özel sektörün arama faaliyetlerinin artırılabilmesi için fi-
nansal riskleri azaltmaya yönelik çalışmalar yürütülecektir.
504.1. Maden arama risklerini mali açıdan azaltacak bir meka-
nizma oluşturulacaktır.
504.2. Uluslararası standartlarda maden aranmasını ve işletil-
mesini mümkün kılacak Maden Yatırım Ortaklığı modeli oluş-
turulacaktır.
504.3. Arama ve rezerv raporlarının uluslararası standartlara 
uygun şekilde hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.
505. Ülkemiz ekonomisi için temel ve kritik madenler belirle-
necektir.
505.1. Temel ve kritik madenlerin ve nadir toprak elementleri-
nin güvenli teminine yönelik yol haritası hazırlanacaktır.
505.2. Bu madenlere ilişkin stratejik rezerv, stok, ihracat kısıtla-
ması konularında düzenlemeler yapılacaktır. 

Tablo 28: Madencilik Sektörü Hedefleri    2018 2023

Madencilik Katma Değerinin GSYH’ya Oranı (Cari Fiyatlarla, %) 0,851 1,3

Madencilik İhracatı (Milyar Dolar, Cari Fiyatlarla) 3,4 10,0

Görünür Linyit Rezervi (Milyar Ton)  18,9 20,0

Deniz Sondajı Sayısı (Toplam Offshore, Kümülatif )       2 26

Kaynak: 2018 yılı verileri TÜİK ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına aittir. 2023 yılı verileri On Birinci 
Kalkınma Planı tahminleridir. (1) Gerçekleşme tahminidir.
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