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KIYMETLİ MADENLER  

 

     Kıymetli madenler, nadir olduğu düşünülen ya 

da ekonomik değeri yüksek metallerin 

sınıflandırılması için kullanılan bir terimdir. Bu 

madenlere kıymetli denmesi daha yüksek nispi 

değerleri, nadir olmaları, endüstriyel işlemlerde 

kullanımları ve yatırım araçları gibi çeşitli 

faktörlerden kaynaklanmaktadır. Yatırımcıların 

kullandığı en popüler değerli madenler altın, 

gümüş, platin ve paladyumdur. 

     İnsanlık tarihi içerisinde maden devri ile birlikte insanlar doğal madenler ile tanışmaya başladı ve de 

gündelik hayatlarını kolaylaştıracak şekilde bu madenlere şekiller vererek farklı formlar kazandırarak 

yeni alet edevat yapımında kullandılar. İnsanlıkta bu süre boyunca ticareti değiş-tokuş usulüne göre 

yapmaktaydı. M.Ö. 7. Yüzyılda Anadolu’da hayatlarını sürdürmüş olan Lidyalılar tarafından ticarete 

yeni bir soluk getirilmiştir.  

     Ticaretteki bu yenilik, kendi aralarındaki ticari faaliyetlere bir düzen getirmiş olan  madeni paradır. 

Bu madeni para içinde elektron yani bir tür altın-gümüş alaşımı kullanılmıştır. Tarih boyunca insanlar 

toplumun ekonomik refahını yansıtacak şekilde bu madeni paranın içindeki altın-gümüş oranında çeşitli 

düzenlemeler yapmışlardır. Ve böylece kıymetli madenlere ilk somut değerler verilmeye başlanmıştır.  

     Günümüzde de hepsinin ayrıca bir piyasası bulunmaktadır ve farklı amaçlar ile alınıp satın 

alınabilmektedir. Yatırımcılar, kıymetli madenleri isterlerse uzun vadede parasının değerini 

korumak için ya da kur hareketleri üzerinden kısa vadeli alım satım yaparak 

değerlendirmektedir. Bu işlemleri 3 farklı piyasada yapabilmektedirler.  

     Bunlarda; borsa, vadeli işlem opsiyon borsası (VİOB) ve forextir. Her birinin sunmuş olduğu 

avantajlar farklıdır. Borsa piyasasında işlem gören değerli madenlere emtia borsası aracılığıyla 

yatırım yapılabilmektedir. Borsa İstanbul’un çatısı altında görev yapan VİOB’da değerli 

madenlere vadeli sözleşmeler aracılığıyla yatırım yapılabilir. Fakat bu konuda sadece altın alım 

satımında bulanmak mümkündür.  

     Forex piyasasında birbirinden farklı yüzlerce sayıda enstrüman işlem görür. Özellikle 

dövizlere olan talep yoğundur. Değerli madenlerin, yani emtiaların ekonominin durgun olduğu 

zamanlarda tercih edildiğini söyleyebiliriz. 
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PALADYUM 

     Paladyum, aslında 1700’lü yıllarda Güney Amerika’da 

“palladon” adı verilen o zaman için çokta bir değeri 

olmayan bir maden olarak biliniyordu, 1803 yılında ise 

İngiliz kimyager William Hyde Wollaston  platini 

ayrıştırma çalışmaları sırasında rodyumla birlikte 

paladyumu keşfetmiştir.  

     Platini nitrik asit ve hidroklorik asit çözeltisinde eriten 

Wollaston, tam olarak ayrışmadığını fark etti. İşleme 

devam ettiğinde paladyum kalıntısı elde etmiş oldu.  

     Keşfini ilk olarak bilim dergilerinde yayınlamayı tercih etmeden, alışılmışın dışında 1803 yılında bir 

dükkanda “yeni gümüş” adı altında  satışa çıkardı. Hatta bulduğu metali elde edene ödül vereceğini 

açıkladı ama ondan başka kimse elde edemedi. Fransız kimyager Richard Chenevix, bu yeni maddeyi 

20 sterline satın alarak inceledi ve bunun bir platin-cıva alaşımı olduğunu iddia etti.  

     Bunun üzerine Wollaston, 1805 yılında paladyumun yeni bir metal olduğunu ilan etti ve Londra 

Kraliyet Cemiyeti’ne ait bilim dergisinde bu metalin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ayrıntılı bir 

biçimde açıkladı. Dergide kendisini “paladyumun kâşifi” olarak ilan etti. Ardından Wollaston, 

paladyumun kâşifi olarak kayıtlara girdi. 

     Paladyum, İkinci Dünya Savaşı’nda platinin stratejik bir metal olarak ilan edilmesinin ardından 1939 

yılından itibaren mücevher ve takı sektöründe kullanılmaya başlandı. “Paladyum” kelimesi, 1802 

yılında keşfedilen asteroitlerden Pallas’tan esinlenilerek türetilen bir sözcük. Pallas, aynı zamanda 

Yunan mitolojisinde akıl ve bilgelik tanrıçasıdır. 

     Paladyum metali, tuzları ve alaşımlarının kullanıldığı bazı ürünler şunlardır; cerrahi aletler, diş 

protezleri, fotoğrafçılık, kâğıt, saat parçaları, elektrik kontakları, elektrik dirençleri, takılar, elektrotlar, 

bilgisayar sarf malzemeleri, bilgisayar parçaları, cep telefonları, katalitik konvertör, petrol ürünleri, 

otomobil parçaları, elektronik cihazlar, cam, film tabakaları, kan şekeri test şeritleri, bilimsel cihaz 

aynaları, yeni nesil televizyonlar, kondansatörler gibi şeylerde bulunur. 

Paladyumun ons fiyatı da son yıllarda giderek artmaktadır. 

YILLIK OLARAK ORTALAMA AMERİKAN DOLARI CİNSİNDEN  PALADYUM ONS  

FİYATLARI(2010-2020) 

Paladyumun ons fiyatı 3 Şubat 

2020 ‘de rekor bir seviyeye 

çıkarak yaklaşık olarak 2600 

dolar seviyelerine ulaşmıştır. 

En düşük seviyeyi ise 3 Nisan 

2003 tarihinde yaklaşık olarak 

143 dolar seviyelerini 

görmüştür. 

Kaynak: Tradingview 
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2019 YILINDA KÜRESEL PALADYUM ÜRETİMİ  

Paladyum üretiminde ilk 

sırada 86.000 ton ile Rusya 

vardır. İkinci sırada 80.000 ton 

ile Güney Amerika. Üçüncü 

sırada 20.000 ton ile Kanada. 

Dördüncü sırada ise 12.000 

ton ile ABD yer almaktadır. 

Kaynak:Statista 

 

 

 

PLATİN 

     Platin, modern dünyada kullanılan en nadir 

ve en pahalı metallerden biridir. Arkeologların 

ilk platin keşifleri eski mısırlılara dayanıyor. 

Özellikle, ünlü thebes tabutu'nun altın ve gümüş 

ile birlikte platin ile süslendiği fark edilmiştir. 

Ek olarak, yerli güney amerika halklarının 

platinleri burun halkaları ve kolyeler gibi tören 

takılarına dahil ettikleri biliniyordu. 

     Platinin bu eski kullanımları muhtemelen saf 

metalden ibaret değildi; bunun yerine, muhtemelen paladyum veya iridyum içeren yaygın olarak 

bulunan platin karışımlarından veya alaşımlardan yapılmıştır. 

     İlk İspanyol kaşifler Güney Amerika’ya indiğinde, sadece altın değil, platin de keşfettiler. Ancak 

bunun farkına varamadılar. Orada yeni buldukları altınlarının ortasında platin külçeler buldular ve 

“beyaz” metalin sıkıntı olduğunu düşündüler. Bu nedenle, yeni keşfedilen platinlerin çoğu işe yaramaz 

görüldü atıldı. İspanyollar bu yeni metale, İspanyolca gümüş kelimesinin (“plata”) türevi “platina” adını 

verdiler. Antonio de Ulloa platinin tanınmış keşfedicisidir ve 1746'da platin örnekleri ve platinin garip 

özellikleri hakkında bilgiler ile İspanya'ya döndü. Platin, erime noktası, korozyon direnci ve esneklik 

eksikliği belirlenene kadar 1751 yılında element olarak kabul edildi. 
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1998-2020 YILLARI ARASI PLATİNİN ONS BAŞI DOLAR FİYATLARI 

 

 

2019 YILINDA PLATİN REZERVLERİ  

Dünya çapında toplam 

platin metal rezervinin 

yaklaşık 69.000 metrik ton 

olduğu tahmin edilmektedir. 

Neredeyse hepsi, yaklaşık 

yüzde 95'i, Dünya'nın 

Güney Afrika kabuğunda 

bulunur . Çok gerisinde, 

diğer büyük ülkeler Rusya, 

ABD ve Kanada. Amerika 

Birleşik Devletleri'nde 900 

metrik ton civarında platin 

metal rezervi olduğu tahmin 

edilmektedir.  
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GÜMÜŞ 

     Gümüş antik zamanlardan bu 

zamana kadar bilinen değerli bir 

metaldir. Antik Çağ’da insanlar 

ticarette veya servet göstergesi 

olarak çeşitli eşyaların yapımında 

kullanmışlardır. Para olarak 

kullanılması ise M.Ö.800’lü yıllara 

tekabül eder ve ilk olarak Mısır Çin 

Pers ve Yunan medeniyetleri 

kullanmışlardır. İlk olarak 

Romalıların İşlemeye başladıkları 

iddia edilmektedir. Gümüşün 

simgesi Latince ‘’Argentum’’ kelimesinin kısaltılmışı olan Ag’dır. Gümüş dendiğinde aklımıza 

genellikle takı ve aksesuar gelmektedir. Fakat bu kıymetli madenden çeşitli alanlarda faydalanıyoruz 

bunlardan bazıları: 

• Elektronik parça üretimi 

• Fotoğraf endüstrisi 

• Dişçilik sektörü 

• Yağmur bombası imalatı  

• Ayna sırrı imalatı 

• Pil üretimi 

• Bilgisayar röle kontağı üretimi 

• Boya üretimi 

• Asetik asit elde etme 

     Gümüşün kullanıldığı alanlar elbette bununla sınırlı değil. Mesela geçmişte ki dönemlerde tel 

yapımında da gümüş alaşımlara yer veriliyordu. Ancak günümüzde bu amaçla kullanılmıyor. Kaplama 

sektöründe de gümüşten ziyadesiyle faydalanılıyor.  

Ama bu raporun amacında olduğu gibi biz gümüşün ticari ve finansal boyutu üzerinde duracağız. 

     Ülkemizde gümüş madeninin çıkarıldığı  yer Kütahya-Gümüşköy gümüş yatağı 178 gr/t Ag tenörlü, 

21,5 milyon ton rezerve sahiptir. Bu da 3827 ton metal gümüş rezervine eşdeğerdir. İşletilebilir 

altın yataklarındaki gümüş rezervi ile potansiyel sahalardaki ve gümüşün yan ürün olarak 

bulunduğu sahalardaki gümüş rezervi de 1460 ton metal gümüş civarındadır. Türkiye’ de birincil 

kaynaklardan gümüş üretimine, Etibank vasıtasıyla 1987 yılı sonlarında 100. Yıl Gümüş Madeni 

İşletmeleri Müessesesi Müdürlüğünün Kütahya/Gümüşköy mevkiinde kurulan tesislerinin fiilen 

faaliyete geçmesiyle başlamıştır. Bu tesis, ülkemizin cevherden doğrudan gümüş üreten ilk ve tek 

tesisidir. Tesis, yılda ortalama 180 gr/ton tenörlü, 1 milyon ton tüvenan cevher işleyerek % 0,999 saflıkta 

122.4 ton gümüş üretecek şekilde planlanmıştır. Ancak, planlanan kapasiteye henüz ulaşılamamış olup 

iyileştirme çalışmaları ile 85 ton/yıl mertebesine erişilmiştir. 
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2005-2019 YILLARI ARASI KÜRESEL GÜMÜŞ MADENİ ÜRETİMİ  (METRİK TON)  

     Dünya çapında gümüş madeni 

üretimi  2005-2019 yılları arasında 

birkaç yıl haricinde genel hatlarıyla  bir 

önceki yıla göre artış göstermiştir .Bu 

süre zarfında en az üretim 2006 yılında 

20.100 metrik ton ile gerçekleşmiştir. 

En fazla üretim ise 27.000 metrik ton 

ile 2019 yılında gerçekleşmiştir. Bir 

önceki yıla göre üretimde en fazla artış 

ise 2012 yılında gelen 2.200 metrik ton 

ile gerçekleşmiştir. Bu artışın 

gerçekleşmesinin en büyük 

sebeplerinden birisinin de hiç kuşkusuz 

2011 yılında gümüş fiyatlarının rekor 

seviyelerine çıkmış olmasıdır. 

Kaynak:Statista 

 

2018 YILINDA KÜRESEL GÜMÜŞ ARZI (MİLYON ONS)  

2018 yılında küresel gümüş 

arzının 855.7 milyon onsunu 

maden üretimi 151.3milyon 

onsunu ise hurda gümüşlerden 

elde edilmiştir. 

 

Kaynak:Statista 

 

2018 YILI KÜRESEL GÜMÜŞ TALEBİ (MİLYON ONS)  

     2018 yılında toplam gümüş talebi 

1033.5 milyon onsdur. Küresel gümüş 

talebinin ilk sırasında 578.6 milyon 

ons ile elektrik ve elektronik sektörü 

oluştururken. İkinci sırada 212.5 

milyon ons ile mücevherat sektörü 

oluşturmaktadır. Üçüncü sırada ise 

181.2 milyon ons ile madeni para ve 

gümüş külçe yapımında 

kullanılmaktadır 

Kaynak:Statista 
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PİYASA DEĞERİNE GÖRE 2018 YILINDA DÜNYA ÇAPINDA LİDER GÜMÜŞ 

MADENCİLİĞİ ŞİRKETLERİ  (MİLYAR DOLAR)  

Dünya Çapında en değerli gümüş madenciliği 

şirketi 8 milyar dolar ile Meksika merkezli 

Fersnillo şirketi. İkinci sırada ise 5 milyar dolar ile 

Peru merkezli Buenaventura şirketi. Üçüncü sırada 

ise Kanada merkezli Pan American Silver 

şirketidir. Listeye baktığımızda genel olarak kuzey 

ve Güney Amerika şirketlerinin bu sektördeki 

üstünlüğü göze çarpmaktadır. Bu durumun 

oluşmasındaki en büyük sebep ise gümüş 

yataklarının bu coğrafyada oldukça fazla 

bulunmasının önemli bir rolü bulunmaktadır. 

Kaynak:Statista 

1971 YILINDA İTİBAREN GÜMÜŞÜN ONS BAŞI FİYAT HAREKETLERİ  

05.07.2020 tarihinde 

gümüşün ons fiyatı 18 dolar 

seviyelerinde bulunmaktadır. 

Yaklaşık son 50 yılda gümüş 

1980 yılında çok ciddi bir 

yükselişe geçmiştir ondan 

sonra 1980 yılı fiyatlarında ki 

artışı geçerek 2011 yılında 

rekor seviyelere çıkmıştır. 

Zaten bu rekor seviyedeki 

artışın sonunda gümüş 

üretiminde hatırı sayılır bir 

artış gözlemlenmiştir. 
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ALTIN 

     Altının tarihi uzun ve karmaşıktır. 

Keşfedildiği ilk dönemlerden beri altın 

servet ve gücü yansıtmaktaydı. Ve aynı 

zamanda insanlar ve uluslar arasında 

saplantılara ve çeşitli kültürlerin yok 

olmasına sebep olmuştur. İlk arkeolojik 

keşifler, bilinen ilk uygarlığın M.Ö. 6000 

yıllarında ortaya çıktığı Ortadoğu 

bölgesinde ilk kez altın kullanıldığını 

göstermektedir.  

     Daha sonra M.Ö. 3000 yıllarında, 

Sümer'deki Zer ve Pu-abi Ur kraliçelerinin 

mezarlarında altın takıları bulundu. Bu bulgular altın takıların bilinen en eski örnekleridir. Sonraki 

yüzyıllarda Mısır’da birçok antik mezar soyuldu, ancak kral Tutankhamun mezarı arkeologları 

tarafından el değmemiş olarak keşfedilmiştir ve daha sonra ortaya çıkardığında şimdiye kadar keşfedilen 

en büyük altın takı koleksiyonu olduğu fark edilmiştir. Keşif, Mısırlı zanaatkârların M.Ö. 2000 yılındaki 

altınla çalışmasının bir başka büyük kanıtı olan altın tabutu da içeriyordu.  

     Sadece Orta Doğu medeniyetlerinde değil dünyanın her yerinde altın güç ve servetin bir 

göstergesiydi. Avrupada coğrafi keşiflerin başlaması ile Güney Amerika’da kendi sömürgelerini kuran 

devletler Yeni Dünya toplumundaki mediniyetlerin doğal kaynaklarını sömürerek kendi topraklarına 

taşıyorlardı. Bu kaynaklardan en önemlileride altın ve gümüştür.1500’lü yıllardan 1800’lü yıllara kadar 

tam üç yüzyıl boyunca Güney Amerikadan Avrupa’ya yaklaşık olarak 2,5 milyon ton altın, 100 bin ton 

gümüş akmıştır. Coğrafi keşiflerden önce Avrupa sefalet içerisinde olduğu için bu madenlerin 

Avrupa’ya gelmesi ile büyük bir refah artışı yaşanmıştır 

     Bu maden bolluğu ile Avrupada altın ve gümüş fiyatları ucuzlamıştır ve fiyat devrimi yaşanmıştır 

150 yılda  fiyatlar yaklaşık 6 kat artmıştır. 

Avrupaya akın akın altın geldikten sonra uluslararası ticarette altının yeri daha çok artmıştır.  

Ülkemizde İzmir/Bergama-Ovacık, Balıkesir/Havran, Gümüşhane/Mastra, Manisa/Salihli-Sart, 

Erzincan/İliç, Eskişehir/Sivrihisar, Kayseri/Kocasinan ve Uşak/Eşme-Kışladağ'daki Altın 

İşletmelerinde altın üretimi yapılmaktadır. 
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1971 YILI İTİBARİ İLE ALTININ ONS FİYATI  

06.07.2020 tarihi itibariyle 

altının ons fiyatı 1781.5 

dolardır. Yaklaşık 50 yıl 

önce altının ons fiyatı 26 

dolar civarlarında 

bulunmaktadır bu 50 sene de 

yaklaşık olarak 68 kat değer 

kazanmıştır . En yüksek 

fiyatı ise 1840 dolar ile 2011 

yılında görmüştür. 

Kaynak:Tradingview 

 

2009-2019 YILLARI ARASINDA DÜNYA ALTIN TALEBİ(METRİK TON)  

 

Dünyada altın talebi 2008 

kriziyle birlikte artış 

göstermektedir. 2009 yılında 

3674 metrik ton olan bu 

miktar 2010 yılında 4213 

metrik tona, 2011 de ise 

4730.5 metrik tona çıkmıştır 

ayrıca bu bir rekordur bu 

artışta da hiç şüphesiz 

gümüşte olduğu gibi altın 

fiyatlarının rekor seviyelerine 

çıkmasında etkisi vardır. 

2019 yılında ise altına olan 

talep 4355.7 metrik tondur. 

Kaynak:Statista 

 

Eylül 2019 İtibariyle Merkez Bankasında En Çok Altın Rezervi Olan Ülkeler ve Toplam Rezerve Oranı 
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     Dünya’da en fazla altın Amerika merkez 

bankasında bulunmaktadır 8134 ton ile daha sonra 

3367 ton ile Almanya ve 2436 ton ile de Fransa 

merkez bankalarında altın bulunmaktadır. Bunları 

da sırasıyla 2219 ton ile Rusya, 1937 ton ile de Çin 

takip etmektedir.  

 Sonuç olarak insanla tarih boyunca çeşitli 

metallere değerler vererek onları güç ve zenginliğin 

temsilcisi olarak kullanmışlardır. Bunlardan en 

bilinenleri ise tarih boyunca altın ve gümüş 

olmuştur. Son birkaç yüzyıldır paladyum ve 

platinin bulunması ile ticari olarak da piyasalarda 

işlem görmeye başladılar, arz-talep dengesinden ve 

çeşitli ekonomik olaylardan etkilenerek kendi 

paritelerini oluşturmaktalardır. 

 

2007 YILI İTİBARİ İLE ALTIN/GÜMÜŞ FİYAT ORANLARI DEĞİŞİMİ  

     28 Nisan 2011 tarihinde 

altın gümüş karşısında son 13 

yıldaki en düşük seviyelerini 

görerek yaklaşık 31.000 

seviyelerine düşmüştür. En 

yüksek seviyesini ise 18 Mart 

2020 tarihinde 125.000 

seviyelerine kadar çıkmıştır. 

07.07.2020 tarihi itibari ile 

yaklaşık 98.000 

seviyelerindedir. 

 

 07.07.2020 tarihi itibari ile en değerli maden sıralaması şu şekilde oluşmaktadır: 

• 1934$/ons ile paladyum 

• 1776$/ons ile altın 

• 826$/ons ile platin 

• 18$/ons ile gümüş 

Bu kıymetli madenlerin değerlerini etkileyen belli başlı faktörler vardır. Bunlar: 

• Arz-talep ilişkisi. Değerli maden fiyatları öncelikle arz ve talepten etkilenir ve bazen aşırı 

derecede değişken olabilir. Değerli madenlerin tedariki sınırlıdır, ancak genellikle ani 

yükselse de talep genellikle sabittir. Örneğin, büyük bir üreticinin sahip olduğu bir gümüş 

veya altın madenindeki işçilerin endüstriyel eylemleri, emtia üretimi daha düşük 

olacağından kısa vadeli bir yukarı hareketi tetikleyebilir. Sanayi talebi de arz ve talebi 

etkileyebilir; örneğin, güneş panelleri gibi elektronik bir bileşen olarak gümüş veya altın 
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için yeni bir kullanımın duyurulması da bu değerli metallere olan talebi artırabilir ve 

fiyatlarını yukarı doğru itebilir. 

• Küresel makroekonomik eğilimler. Altın ve gümüş genellikle güvenli liman yatırımları 

olarak kabul edilir, çünkü oynaklık ve ekonomik belirsizlik zamanlarında değerlerini ve 

satın alma güçlerini diğer varlıklardan daha iyi tutarlar. Ekonomik veya politik krizler 

sırasında kıymetli maden fiyatları yükselme eğilimindedir. Öte yandan, güçlü ve sağlıklı 

bir küresel ekonomi, altın ve gümüş fiyatlarını düşürme eğilimindedir; yatırımcılar daha 

riskli ve daha kârlı araçlar aradıkça talep azalmaktdır. 

• Enflasyon, para politikası ve ABD doları. Enflasyon, belirli bir para biriminin satın alma 

gücünü etkiler, bu nedenle birçok yatırımcı altın gibi değerli metaller satın alır; altın ve 

gümüş, sermayeyi artan fiyatların neden olduğu satın alma gücü erozyonuna karşı korur. 

Çoğu merkez bankası fiyat istikrarını birincil hedefleri olarak gördüğü için, enflasyon 

rakamları birçok ülkenin para politikası kararlarında önemli bir rol oynamaktadır. 

Sonuç olarak, enflasyon rakamlarındaki herhangi bir değişiklik merkez bankalarının 

kararlarını etkileyebilir ve bu da para birimlerinin değerini etkileyecektir. Tabii ki, 

değerli madenler söz konusu olduğunda en önemli para birimi ABD dolarıdır, çünkü 

dünyanın rezerv para birimidir. 
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