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ÖZ 

Bentonit, büyük çoğunluğu montmorillonitten oluşan bir kayaçtır. Bentonit, Maden Kanunun-
da endüstriyel hammadde olarak IV. grupta yer almaktadır. Türkiye’de, IV. grup madenlerin 
aranması arama ruhsatı ile, üretim ve satışı ise işletme ruhsatı ile yapılmaktadır. IV. grup arama 
ruhsatlarının arama dönemi, ilk bir yıl ön arama, iki yıl genel arama ve dört yıl detay aramadır. 
IV. grup işletme ruhsat süresi 10 yıldır. Türkiye’de bentonit rezervlerinin büyük çoğunluğu 
Eskişehir, Tokat, Çankırı, Edirne, Kütahya, Balıkesir ve Ankara’da bulunmaktadır. Türkiye’de 
bentonit üretim miktarı son beş yılda artmaya devam etmektedir. Bu yazıda, Türkiye’de ben-
tonit madenciliği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.
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ABSTRACT 

Bentonite is a rock which consenting mostly of montmorillonite. Bentonite is located in the IV. 
group industrial raw materials in the mining legislation. In Turkey, exploration of IV. group 
mine is done by exploration license. Production and selling process of IV. group mine is done 
by operation license. Exploration licence’s of IV. group mine period consist of one year pre 
exploration term, two year general exploration term and four year detail exploration. Exp-
loration licence’s of V. group mine period consist of one year pre exploration term and one 
year general exploration term. The duration of operation license is 10 years. In Turkey, vast 
majority of bentonite operation license is located in Eskişehir, Tokat, Çankırı, Edirne, Kütah-
ya, Balıkesir and Ankara. Amount of bentonite production in Turkey continues to increase last 
five years. In this article, it aimed to provided information about bentonite mining in Turkey.
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