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KIYMETLİ MADENLER  

Kıymetli madenler, doğada çok az bulunmasıyla birlikte geçmişten günümüze kadar farklı alanlarda 

kullanılmasıyla birlikte insanlar tarafından ticareti yapılan emtia çeşitleridir. Kıymetli madenler altın, 

gümüş, paladyum, platin gibi değerli ürünlere verilen genel addır. Toplum tarafından en çok kullanılan 

kıymetli maden altın ve gümüş olarak yer alır. Platin ve paladyum diğer yatırım araçlarından daha fazla 

tercih edilmese de, ilgilenenler için ticari yatırım araçlarıdır. 1980’li yıllardan sonra küreselleşmeyle 

birlikte ülkeler arasında sınırlıklar kalkarak serbest ticaret anlayışı benimsenmiştir. Böylece ülkeler 

arasında ticaret hacmi artarak ülkelerin altın ve gümüş gibi kıymetli madenlere olan talebi pozitif yönde 

artmıştır.  

Ülke ekonomilerinde belirsizliğin yoğun olduğu dönemlerde yatırımcılar elindeki varlıklarını korumak 

ve değerlendirmek için kıymetli varlıklara yönelir. Özellikle Afganistan, Arjantin, Bulgaristan, Çin, 

Hindistan, Rusya, Pakistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler arasında oldukları için kıymetli 

madenlere yatırım yapmakla yükümlüdürler. Çünkü oluşacak krizlerde ülke ekonomisinin korunması 

ve zarar görmemesi için değerli madenlere ihtiyaç duyulur.  

Borsa İstanbul’un web sayfasındaki bilgilere göre, Kıymetli Madenler Piyasasında İşlem Yapmak 

için: 

“Kıymetli Madenler Piyasasında, Hazine Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve akabinde Borsa 

İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hususları yerine getirmiş olan bankalar, yetkili 

müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal 

eden anonim şirketler, yurt dışında yerleşik şirketlerin Türkiye’deki şubelere işlem yapabilirler. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin, Borsa İstanbul’dan kabul alınır. SPK bilgilendirilir. 

Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı 

Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kıymetli madenler aracı kuruluşları 

Borsa’da üye olarak faaliyet gösterebilir. Kıymetli madenler aracı kurumu: Borsada faaliyet göstermek 

üzere Bakanlıkça kuruluşuna izin verilen, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi 

namına başkası hesabına işlem yapan şirketlerdir.” 
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KIYMETLİ MADEN YATIRIMLARI NASIL YAPILIR?  

Değerli madenlere yatırım yapmanın iki farklı yolu vardır. Bunlar, fiziki ve fiziki olmayan 

yatırımlardır. Fiziki yatırımlar kuyumcu gibi tezgah üstü piyasalarda gerçekleştirilir. Fiziki olmayan 

yatırımlar ise finans piyasalarında online şekilde gerçekleştirilir.  

Fiziki yatırımlar bireylerin sahip olduğu yatırımlardır. Kişilerin eskilerden günümüze kadar gelen 

kuyumcular aracılığıyla veya başka fiziki olaylarla alınıp satılmasına denir. Fiziki işlemler günümüz 

dünyasının dijitalleşmesiyle birlikte artık eskisi gibi alım satım işlemleri yapılmayıp internet üzerinden 

yapılmaktadır. 

Fiziki olmayan yatırımlar insanların kıymetli varlıklarına fizikken sahip olmayıp online ortamlarda 

değerli varlıklara sahip olmalarıdır. Çalınma veya dezenformasyon olmaması, kısa sürede işlem 

yapılabilmesi, güvenilir ve karlı olması yatırımcıları online olarak işlem yapmasını sağlamaktadır.  

Yatırım olarak altın alım – satımında kambiyo vergisi söz konusudur. İşçiliği olan altınlarda alım 

sırasında yüksek fiyatta alırken satım sırasında çok fiyat farkları yaşanabilmektedir. Bundan dolayı 

öncelerinde cumhuriyet altınına talep olurken günümüzde işçiliği olmayan ve alım-satım işlemleri 

arasında kesintilerin daha az olmasından dolayı gram altın tercih edilmektedir. Günümüz dijitalleşen 

dünyasında online şekilde alınan kıymetli madenlerin değerini ve kazancımızı zaman sınırlaması 

olmadan istediğimiz zaman ulaşabilmekteyiz. 

DÜNYA’DA KIYMETLİ MADENLERİN ARZ KANALLARI NELERDİR?  

Kıymetli madenlerin talep tarafında mücevherat sektörü, yatırım amaçlı talep ile endüstriyel sektör 

talebi rol oynarken arz tarafında külçe bankaları aracılığıyla üretici ülkeler bulunur. 

En önemli tedarik kaynağı maden üretimidir. Çin, Avustralya, Amerika 

Birleşik Devletleri, Rusya, Güney Afrika ve Peru yılda yaklaşık 3.000 

ton olan küresel altın üretiminde ilk sıralarda yer alırken, Meksika, Çin, 

Peru, Avustralya ve Rusya yılda 26.000 ton civarında gümüş 

üretmektedir; Güney Afrika, platin üretiminde Rusya ise paladyum 

üretiminde ilk sırada yer almaktadır. 

Maden üretimlerinin yanı sıra, stoklardaki kıymetli madenlerin yeniden 

piyasaya sunulduğu hurda arzı kanalıyla da piyasaya kıymetli maden arzı 

gerçekleştirilmektedir.  Arzın bir diğer kaynağı, riske karşı korunma 

amacıyla yapılan işlemlerden kaynaklanan satışlardır. 
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DÜNYA’DA KIYMETLİ MADENLERİ KİM, NEDEN TALEP EDER?  

 

     Altın ve gümüş en bilinen kıymetli 

madenler olup gerek yatırım gerek 

mücevher üretimi gerekse nano 

teknolojiden, elektrik-elektronik, 

endüstriyel sektör ve tıbba kadar uzanan 

pek çok sektördeki kullanım avantajları ile 

tanınır. Platin ve paladyum ise mücevher 

sektörü, otomotiv sektörü ve endüstriyel 

sektör tarafından talep edilir. 

     Değerli madenlerden özellikle altın, 

yatırımcının portföy çeşitliliğinin iyi 

olmasını sağlamasıyla birlikte enflasyona 

karşı güvenli bir emtia çeşitidir. Bu bağlamda altın tercih edilir. Gümüş, platin ve paladyum gibi 

varlıklarınsa her biri kendi riskleri ve fırsatları olan değerli metallerdir. 

TÜRKİYE’DEKİ ALTIN VE GÜMÜŞ ÜRETİMİ NE KADARDIR? 

     Türkiye'de 2001 yılından bu yana altın çıkarılmaktadır. Yıllık yaklaşık 30 ton altın madeni arzı 

bulunmaktadır. Rezerv yaklaşık 700 tondur. Önemli madencilik alanları İzmir Bergama / Ovacık, 

Balıkesir / Havran, Gümüşhan / Mastra, Manisa / Salihli-Sart ve Uşak / Eşme – Kışladağ’dır. Bu 

arada, ülkemizdeki yıllık gümüş madeni arzı yıllık 180-200 ton arasında değişirken, gümüş 

rezervlerimiz 3850 ton civarındadır. 

TÜRKİYE’DEKİ ALTIN SEKTÖRÜNÜN DÜNYADAKİ KONUMU NEDİR?  

Türkiye; Mücevher üretiminde dünyada üçüncü, darphane sikke üretiminde dünya birincisi, 

mücevher tüketiminde beşinci ve Merkez Bankası'nın altın rezervlerinde on birincisidir. Kuyumculuk 

sektöründe Türkiye; Yaklaşık 5.000 fabrika, 35.000 perakende satış merkezinin yanı sıra 250.000'den 

fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. 

ALTIN 

     Altın her zaman değerlidir çünkü yer 

kabuğunda en az miktarda bulunan 

elementlerden biridir. Çoğu mineralden 

farklı olarak, her zaman varlığını 

koruyabilirler. Çünkü oksitlenmeye karşı 

dirençleri nedeniyle yer kabuğundan 

çıkarıldığı andan beri yok olmadığı için hep 

varlığını koruyabilmiştir. Altın, parlak sarı 

rengi, oksitlenmemesi, kolay kullanımı ve 

doğada serbest metal halinde bulunması nedeniyle bakır ile birlikte insanlar tarafından kullanılan ilk 

metallerden birisidir. Diş hekimliği ve elektronik gibi bazı endüstriyel alanlarda kullanılmasına rağmen, 

temel olarak mücevher ve para birimi olarak kullanılmaktadır. Değeri haftada yedi gün, günde 24 saat 

piyasa tarafından belirlenir. 
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     Altının fiyatı arz ve talep yasalarından daha az etkilenir. Bunun nedeni, altın arzının büyüklüğü ile 

ağır basmasıdır. Bazı durumlarda, değerli madenlere olan talep artar ve bireyler altın satın alarak tasarruf 

yaparlar. Kıymetli sarı madeni biriktirme arzusunun arkasında bazı faktörler vardır: 

*Finansal kaygılar: Bankalar ve para birimi istikrarsız olduğunda veya politik bir karmaşa 

görüldüğünde altın için talep artar, bu da güvenli bir sığınaktır. 

*Enflasyon: Hisse senedi, tahvil veya emlak piyasalarındaki reel getiri oranları negatif olduğunda, 

insanlar değerini koruyacak ve kaybetmeyecek bir varlığa sahip olmak isterler. Genellikle altındır. 

*Savaş ya da siyasi krizler: Savaşta ve siyasi ayaklanmalarda insanların her zaman altın birikimi 

davranışını gösterdiğini fark etmişizdir. Altın gibi kıymetli metal, yiyecek ve barınak gibi ihtiyaçları 

karşılamak için kullanılabilecek tek varlıktır ve yaşam için yeterlidir.  

Dünyadaki altın madenciliği, şimdiye kadar Dünya'nın kabuğundan yaklaşık 185.000 ton altının 

çıkarıldığını ve 7.5-8 trilyon dolar değerinde olduğunu tahmin ediyor. 

DÜNYA ALTIN REZERVİ  

     Devletler, rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla ve dışarıdan gelebilecek finansal tehditlere karşı 

kalkan olarak kullanmak maksadıyla Altın rezervi tutmaktadırlar. Peki, en çok altın rezervine sahip 

olan ülkeler hangileri? En büyük altın sahipleri merkez bankaları, uluslararası kuruluşlar ve 

hükümetlerdir. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük altın rezervlerine sahiptir. ABD’nin 8 

bin ton altın rezervi vardır. Amerika Birleşik Devletleri’nin altın rezervinin çok olmasının nedeni, 

ülkelerin sahip olduğu altın kadar para bastığı yıllarda Amerika’nın para basmak için altın rezervini 

arttırmasıdır. 1971 yılında Karşılıksız para basmaya başlayan Amerika’nın altın rezervinin artış hızı 

durmuştur. Ardından Almanya, Fransa ve Çin sırasıyla Avrupa ve Asya'daki en büyük altın rezervine 

sahip ülkeleridir, 

 

DÜNYA ALTIN ÜRETİMİ  

     Dünyada en çok altın üreten ülkelerin verilerine baktığımız zaman 2017 yılında altın üretimi 3.259 

ton olarak yer alırken bu oran 2018 yılında 3.332 ton olarak artış göstermiştir. Bu verilere baktığımızda, 

dünya altın üretiminin en büyük üreticisi olan Çin üst üste dünyanın en çok altın üreten ülkesi olarak 
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birinci sırada yer almaktadır. En büyük altın üreten ülkesi olan Çin en yakın rakibine 90 ton fark 

atmaktadır. İkinci sırada yer alan Avustralya, yıllık 312 tonluk altın üretimiyle ikinci sırada yer 

almaktadır. 2018 yılı üretiminde % 6’lık artışla birlikte üst üste altı yıllık üretim artışını elde etmiştir. 

Rusya 282 ton altın üretimiyle 3. sırada yer almaktadır. Amerika’da altın üretimi, 2018 yılında %10 

oranında artış sağlayarak 253 ton üretimiyle art arda beş yıldır artış sağlamaktadır. Kanada, yılda 193 

ton altın üretimi yapmaktadır. Ülkede üretilen altının büyük bir kısmı madencilik yan ürünü olarak 

toplanmaktadır.  

 

ALTININ KULLANIM ALANLARI 

Bugüne kadar yeryüzünden çıkarılan bütün altının büyük bir bölümü, devletlerin ve merkez bankalarının 

tasarrufundadır. Altın, devletler için kâğıt para 

emisyonunun güvencesi olarak ve milletlerarası 

bir ödeme aracı olarak eskiden beri büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca mücevherat endüstrisinde 

altının genellikle gümüşlü, paladyumlu, bakırlı 

veya platinli alaşımları çok kullanılmaktadır. 

Gümüş ve bakırdan sonra elektrik iletkenliği 

yüksek olan altın en elektronik sanayilerde 

bağlantıların, terminallerin, baskı devrelerinin, 

transistorların ve yarı iletken sistemlerin 

kaplanmasında kullanılmaktadır. Üstüne düşen 

kızılötesi ışınların yaklaşık %98’ini yansıtarak 

geri çevirebilen ince altın levhalar, uzay elbiselerinin başlığındaki göz deliklerinde zararlı ışınlardan 

korunmayı ve uyduların yüzeylerinde sıcaklığın denetlenebilmesini sağlar. Büyük büro binalarının 

pencerelerinde de gene ince levhalar halinde altın kullanılması. Yalnız estetik açısından değil, bu 

yansıtıcı yüzeyin çevreyle ısı alışverişini büyük ölçüde azaltmasından kaynaklanır. Tıp dünyasında 

altın, alerjik reaksiyonlara neden olmaması sebebiyle de tercih edilen metaller arasındadır. Bütün bu 

kullanım alanlarına rağmen, insanlar altını çoğunlukla takı ve süs eşyası için de kullanmaktadır.  

TÜRKİYE’DE ALTIN ÜRETİMİ  
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Türkiye’de, Cumhuriyet döneminde resmi olarak ilk altın üretimi 2001 yılında izmir-Bergama’da 

Ovacık altın madeninde başlamıştır. Üretim başlangıçta 1.4 ton / yıl seviyesinde iken, 2013 yılında 33 

milyon altın madeni ile maksimuma ulaşmıştır.  2001-2015 yılları arası toplam altın üretimi 228,8 ton 

olarak gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra, dünya genelinde metal fiyatlarında meydana gelen düşüşten 

altın da nasibini almış buna paralel olarak ülkemizdeki altın üreticileri üretimlerini düşürmüşlerdir. 

Kapasite artış yatırımlarını altın fiyatlarının yükseleceğini öngördükleri dönemlere ertelemişlerdir. 

Altının piyasa fiyatındaki artışın ardından ülkemizdeki üretim potansiyelinin 50 ton / yıl olması 

bekleniyor. 

 

Türkiye’de faaliyet gösteren ilk altın madeni M.Ö 2000 yılında Sart madeninde yapılmıştır. Ardından 

sırasıyla Ovacık, Kışladağ, Mastra, Çukuralan, Çöpler, Kaymaz Efemçukuru, Bokardağ, 

Hemmetdede Altıntepe, Bakırtepe ve Öksüt olarak yer almaktadır. 

 

 

 

ALTININ ONS BAZINDA YILLIK ORTALAMA FİYAT GRAFİĞİ (US$ / ONS)  

     Dünya pazarında altın fiyatları 2000’li yılların başında 270 US$ Amerikan Doları seviyelerinde 

seyrederken, en yüksek artışların yaşandığı 2011 yılında ons fiyatı 1889,70 US $’a ulaşıp günümüzde 

ise (14.07.2020) 1808,68 seviyelerinde işlem görmektedir. Altın tüm dünyada işlem gören bir varlık 

olmasıyla birlikte altın piyasası sürekli hareket halindedir. Buna göre Türkiye'de işlem bittiği saatlerde 

İngiltere'de, İngiltere'de bittiğinde ise Amerika'da, Amerika’da bittiğinde ise Uzakdoğu'da açılır… 

Haftanın 7 günü 24 saat boyunca piyasada fiyatların belirlenmesinde bu önemli bir etkidir. Bunun 

yanında dünyadaki ekonomik hareketler altın fiyatlarını belirler. Burada da Altın piyasasında en büyük 

paya sahip olan devletler ilk sıralarda yer alır. Amerikan Birleşik Devletleri piyasada en önemli paya 

sahip olup; verilen kararlar, atılan adımlar altın fiyatlarını belirlemektedir. 

     Ekonomik gelişmelerden sonra altın fiyatlarını belirleyen en önemli faktör arz ve taleptir. Yani 

talebin fazla olduğu noktada altın fiyatı da doğru orantılı bir şekilde artacaktır. Fakat sadece fiyatları 

etkileyen faktörleri arz ve talebe bağlamak yanlış bir çıkarım olur. Çünkü altın piyasasını etkileyen 

faktörlere baktığımızda tüm bunların dışında küresel jeopolitik riskler, küresel enflasyon, nakit akışı 

ve küresel reel faiz oranları gibi faktörlerde altın fiyatlarını belirler. 

2017 
ÖKSÜT 

2016 
BAKIRTE

PE 

2015 
HİMMETD

EDE, 
ALTINTEPE 

2012 
BOLKAR

DAĞ 

2011 ÇÖPLER, 
KAYMAZ, 

EFEMÇUKURU 

2010 
ÇUKUR
ALAN 

2009 
MASTR

A 

2006 
KIŞLADA

Ğ 

2001 
OVACIK 

M.Ö 
2000 
SART 

1,4
4,3 5,4 5 5

8,3
10,4 11,5

15
17,1

24,9

28,8

33
31,1

27,9

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Türkiye'de Altın Üretimi



Sayfa | 9 

 

 

 

     Dünyadaki altın yataklarının oluşum modellerine bağlı olarak, ülkemizin jeolojik yapısı önemli bir 

yere sahiptir. Özellikle Batı Anadolu bölgesi, altın üretiminin çoğunun ABD'de üretildiği Nevada ve 

California bölgelerinin jeolojisi ile büyük bir benzerlik göstermesi üzerine Prof. Dr. Ayhan Erler 

tarafından 1997 yılında yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda Türkiye’nin altın potansiyelinin 6.500 

ton olabileceği ortaya konmuştur. Altın ve gümüş yatakları, son 30 yılda yapılan aramalar 

sonucunda aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

TÜRKİYE’DE ALTIN VE GÜMÜŞ YATAKLARI  

 

 

Türkiye 23 yılda toplam 3649 ton altın ithal etmiştir. Türkiye’nin altın ithalatı inişli çıkışlı bir seyir 

göstermektedir. Yıllık olarak ortalama miktarı ise 158 tondur. İthalatın yaklaşık 2,5-3 milyar doları 

altından mamul mücevher olarak yurtdışına ihraç edilmektedir.  
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GÜMÜŞ 

     Metalik elementler grubunda bulunan 

gümüş, serbest halde bulunması zor olan bir 

element özelliği taşımaktadır. Kıymetli bir 

element olarak birçok alanda tercih edilmekte 

olan gümüş, havadan etkilenmeyen ve toprak 

yüzeyinde tek başına bulunabilen bir 

elementtir. Tek başına bulunabildiği gibi, 

bakır ve altın gibi elementlerin içinde de 

bulunmaktadır. Takı ve süs eşyası olarak 

geçmişten günümüze kullanılan gümüş, 

teknolojik gelişmeler ile birlikte enerji, 

elektronik, sağlık ve savaş endüstrilerinden 

çok ciddi bir talep görmektedir. 

     Altının aksine, gümüşün fiyatı hem bir kıymetli metal olarak hem de endüstriyel kullanım 

açısından iki önemli role sahiptir. Bu nedenle gümüş piyasasındaki fiyat dalgalanmaları 

altına kıyasla daha oynaktır. 

     Gümüş, yatırım talebi ve bir varlık olarak da altınla aynı çizgide işlem görse de, gümüş 

için endüstriyel arz / talep denklemi, fiyatı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. 

     Doğada tek başına bulunabilen ve birçok bileşen ile birlikte de bulunabilen 

gümüş,  ülkemizde Kütahya’nın Gümüşköy bölgesinden çıkarılmaktadır.  Dünyadaki gümüş 

rezervlerinin neredeyse yüzde 60'ı Kuzey ve Güney Amerika'nın batı kıyısındaki maden 

yataklarında bulunmaktadır. Meksika dünya gümüş üretiminin yüzde 35'ini, Peru yüzde 

12'sini ve Amerika Birleşik Devletleri yüzde 11'ini üretiyor.  

     Türkiye'nin gümüş talebindeki en büyük üretimi 20. sırada yer alıyor ve Hindistan, 

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ondan geliyor. Kütahya'da sadece 

Gümüşköy'de bulunan gümüş yatak, küresel rezervlerin % 2'sini temsil ediyor. 
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GÜMÜŞÜN KULLANIM ALANLARI  

     Gümüş, % 92,5 oranında gümüşten oluşurken 

%7,5 oranında ise bakır veya diğer metallerden 

oluşmaktadır. Görünümün önemli olduğu 

mücevher ve gümüş sofra takımları için kullanılır. 

     Gümüş, zaman içinde kararmasına rağmen 

bilinen ışığın en iyi yansıtıcısı olduğu için ayna 

yapmak için kullanılır. Diş alaşımlarında, lehim 

ve sert lehimleme alaşımlarında, elektrik 

kontaklarında ve bataryalarda da kullanılır. 

Baskılı boyalar yapmak için gümüş boyalar 

kullanılır. 

     Işığa duyarlı olmaları nedeniyle gümüş bromür 

ve iyodür fotoğrafçılık tarihinde önemliydi. Dijital 

fotoğrafçılığın yükselişinde bile, gümüş tuzları 

yüksek kaliteli görüntüler üretmek ve yasadışı 

kopyalamaya karşı korunmak için hala önemlidir. 

Işığa duyarlı cam (fotokromik lensler gibi) benzer prensiplerle çalışır. Parlak güneş ışığında kararır ve 

düşük güneş ışığında şeffaflaşır. 

     Gümüş antibakteriyel özelliklere sahiptir ve gümüş nanopartiküller, bakterilerin teri sindirmesini 

ve hoş olmayan kokular oluşturmasını önlemek için kıyafetlerde kullanılır. Gümüş iplikler eldivenlerin 

parmak uçlarına dokunur, böylece dokunmatik ekranlı telefonlarla kullanılabilirler. 

TÜRKİYE’DE GÜMÜŞ 

MTA Genel Müdürlüğü 2016 yılı Mart ayı verilerine 

göre ise, Türkiye’de tespit edilen görünür ve muhtemel 

gümüş rezervlerinde toplam 5.740 ton metal gümüş 

içeriği bulunduğu belirtilmiştir. Diğer metal 

madenlerinin bünyesinde bulunan gümüş varlığı bir 

tarafa bırakıldığında, Kütahya-Gümüşköy’de 

bulunan gümüş madeni yatağı, halen Türkiye’nin 

üretim yapılan en büyük gümüş yatağı olma özelliğini 

korumaktadır. Türkiye’deki gümüş üretimi 2015 

yılında 171 ton 2016 yılında ise 174 ton olarak 

gerçekleşmiştir. 
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EKONOMİK AÇIDAN GÜMÜŞ  

     Türkiye’de son yıllarda yaşanan gümüş talebi artışına bağlı olarak ihtiyacı karşılayamamakta ve 

Türkiye gümüş ithalatı yapmak zorunda kalmaktadır. Aşağıda yer alan grafikte 2015 yılında Türkiye’de 

tüketilen 432 ton gümüşün 261 tonu, 2016 yılında ise tüketilen 442 ton gümüşün 268 tonu ithal 

edilmiştir. Bu rakamlar, Türkiye ekonomisinin yaklaşık %61 oranında dışa bağımlı olduğu anlamına 

gelmektedir. 

 

PLATİN 

     Altın ve gümüş gibi platin de küresel 

emtia piyasalarında gün boyunca işlem 

görmektedir. Çok daha nadir bulunduğu 

için piyasada altından daha yüksek bir 

fiyatta olduğunu görürüz. Platin fiyatını 

belirleyen faktörler arasında şunlar 

vardır: 

     Gümüş gibi platin de endüstriyel bir 

metal olarak kabul edilir. Platin için en 

büyük talep otomotiv katalizörlerinden 

gelir. Ardından mücevher alanındaki 

talebin çokluğundan bahsedebiliriz. 

     Otomobil endüstrisinin metale olan yoğun bağımlılığı nedeniyle, platin fiyatları büyük ölçüde 

otomobil satışları ve üretim sayılarına göre belirlenmektedir. Çevre kirliliği konusunda atılan 
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adımların artmasıyla birlikte daha iyi bir çevre için otomobillerde daha fazla konvertör 

kullanılması gerekiyor. Bu da platine olan talebi artırıyor. Platin üreten ülkeler: Güney Afrika, 

Kanada, Rusya’dır. 

PALADYUM 

     Kıymetli madenler arasında en az 

bilinen ve daha çok endüstriyel kullanıma 

sahip olan metal paladyumdur. Değerli 

gri-beyaz metaldir ve aynı zamanda son 

derece sünektir. Element, atmosfer 

tarafından normal sıcaklıklarda kararmaz. 

Bu sebepten dolayı metal hali ve alaşımları 

takılarda ve elektrik kontaklarında platin 

yerine kullanılır.  

     Altın ile alaşımlanmış hali nispeten az 

miktarda paladyumu içerir ve kaliteli 

şekilde beyaz altını verir. Diş hekimliği, 

tıp, kimyasal uygulamalar, mücevher ve yeraltı suyu arıtımında da kullanım alanı buluyor. 

En bilinen özelliği ürünlerini değiştirmeden kimyasal reaksiyonlarını hızlandıran 

katalizör olarak kullanılması ve alaşım olarak kullanılmasıdır.  

     Paladyum için en büyük endüstriyel kullanım alanı katalitik konvektörlerdir. Çünkü 

paladyum, kimyasal reaksiyonları hızlandıran harika bir katalizör görevi görmektedir. Bu 

parlak metal, platinden %12,6 daha serttir, bu da onu platinden daha dayanıklı yapar.  Bu 

nadir metalin dünyadaki arzının çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güney 

Afrika ve Kanada'da bulunan madenlerdedir. 

PALADYUMUN KULLANIM ALANLARI 
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Değerli Metal: En değerli metaller arasında yer alır ve paladyumlu paralar 1966 yılından bu yana 

kullanılmaktadır. Günümüzde de paladyumdan yapılan bir dizi metal çubuk ve madeni paralar 

üretilmektedir. 

Beyaz Altın: Sarı altın takı için geleneksel olmasına rağmen, beyaz altın da popüler bir seçimdir. 

Element beyaz altın alaşımlarında kullanılan metallerden biridir. Ayrıca, yumuşaklığı nedeniyle 

genellikle 950 inceliğinde daha saf formlarda takı için kullanılır. 

Elektrik: Elektronik endüstrisinde, paladyum elektrik kontakları, seramik kapasitörler ve lehim 

malzemeleri için kullanılır. 

Fotoğrafik Baskı: Gümüşe benzer şekilde, paladyum tuzları genellikle baskıda kullanılan ışığa duyarlı 

bir malzeme olarak kullanılır. Tuzlar, 19. yüzyılın sonlarında yaygın olarak kullanılan benzersiz bir ton 

kalitesi olarak üretilmiştir. 

Hidrojen Arıtma ve Depolama: Paladyum ’un hidrojeni absorbe etme kabiliyeti, son derece uçucu 

element hidrojeni saflaştırmak ve güvenli bir şekilde saklamak için kullanılabileceğini ortaya çıkardı. 

Hidrojen, yüksek verimli bir yakıt kaynağıdır ve büyük miktarlarda güvenli bir şekilde depolamanın 

yollarını bulmak geleceğin büyük teknolojilerine yardımcı olabilir. Özellikle, paladyum nano 

parçacıklarının hidrojeni emmede daha verimli olduğu bulunmuştur. Bunun nasıl kullanılabileceğine 

dair araştırmalar devam etmektedir.  

Elektronik, dişçilik, mücevherat sektörlerinin yanı sıra en yoğun olarak otomotiv sektöründe 

kullanılan bu değerli madene olan toplam talebin yüzde 80’i otomobil üretiminde kullanılıyor. 

Otomobillerin sera gazı salınımını azaltması açısından filtreleme sistemlerinde kullanılan, çevre 

açısından da oldukça önemli olan paladyum fiyatındaki gelişmeler ağır sanayiyi yakından 

ilgilendiriyor. 2018 yılında otomotiv sektörüne getirilen regülasyonlar neticesinde otomobillerin 

katalitik konvektör yapımında daha sık kullanılmaya başlanan paladyum, katalitik konvektör talebinin 

artması beraberinde paladyum fiyatlarını da yükseltti. Paladyum, otomobillerin ürettiği çevreye zararlı 

gazları daha az zararlı karbondioksite ve su buharına dönüştürüyor. 

ÜLKELERİN PALADYUM ÜRETİMİNDEKİ PAYLARI  

 

     Rusya, toplam paladyum 

üretiminde %38’lik bir paya sahip 

olduğu için fiyatları etkileme 

konusunda önemli bir piyasa aktörü 

durumundayken, Rusya’nın, 

Avrupa ve diğer ülkelerle 

yaşadığı gerilimler, paladyum 

fiyatlarını da etkilemekte. 2014 

yılında Avrupa ve ABD’nin 

Rusya’ya yönelik yaptırımları, 

paladyum fiyatlarının tarihi 

seviyelere ulaşmasına neden olmuş; 

fiyatlardaki bu sıçrama, otomotiv 

firmalarının maliyetlerini de olumsuz etkilemişti. Rusya’nın, geçtiğimiz Mart ayında değerli metaller 
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için altı aylık geçici bir hurda ve atık ithalatı yasağı planladığını duyurmasının sonucunda, toplam 

talebin toplam üretimden fazla olduğu paladyum fiyatları rekor seviyelere yükseldi. 

PALADYUMUN YILLIK ORTALAMA FİYAT GRAFİĞİ  

 

     Paladyum, 2019 yılında yükselişe geçerek şubat ayında 2.723 civarlarına ulaşarak son yılların en 

yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Son yıllarda durağan ilerleyen paladyum 2018 yılı sonlarına doğru 

hareketlenerek son aylarında 16 sene sonra altın fiyatını geçerek dikkatleri üzerine çekmiştir. 2018 ve 

2019 yılında ticaret savaşının küresel piyasalarda yarattığı oynaklık güvenli liman varlıklarına destek 

sağlarken, emtia fiyatlarındaki gerileme dramatik olmuştu. Sanayide kullanılan bu maden, küresel 

ticaret hacmindeki gerilemeye direnç göstermiştir. 

SONUÇ: 

     Kıymetli madenler (altın, gümüş, platin, paladyum), doğada kıt kaynaklar olmasından dolayı 

değerli varlıklardır. Günümüz dünyasında da gerek yatırım aracı olarak gerekse endüstride ve 

günlük hayatta kullanımlarıyla birlikte önem arz etmektedirler. Geçmişten günümüze kadar 

özellikle altın madenine olan talebin arttığını ve bunun nedeninin de özellikle enflasyonun yüksek 

olduğu ülkelerde uzun dönemli yatırımlarda değer kaybettirmeyen bir yatırım enstrümanı 

olmasıdır. Kriz dönemlerinde ve olağanüstü durumlarda ülke parasının değer kaybetmesi 

durumunda kişiler elindeki varlığın değerini korumak ister. Bunun için yapılan en ideal yatırım 

çeşitlerinden biri altın yatırımıdır. Altının yıllar geçtikçe değerinin artmasının ve ülkelerin kriz 

ve olağanüstü durumlarında bile değer kaybetmemesinin nedenlerine bakarsak şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

• Doğada kıt bulunan bir varlık olması 

• Kimyasal açıdan ilginç olmaması.Yani demirden para yapıldığı zaman paranın 

paslanabilmesi, gümüşten para yapıldığı zaman ise paranın kararması gibi olayların 

yaşanmaması durumudur. 

• Güvenli bir liman olması.Burada özellikle kriz ve olağanüstü zamanlarda altının, ülke 

paralarına karşın değerlenmesi ve uzun vadeli yatırımlar sonucunda kişiye kazanç 

sağlamasıdır. 
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