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1. GİRİŞ
Ülkemiz bulunduğu jeolojik kuşak itibariyle mineral çeşitliliği bakımından dünyanın zengin
ülkeleri arasındadır. Türkiye’de 70’in üzerinde mineralin üretimi yapılmaktadır. Türkiye, mineral
çeşitliliği açısından dünyada 10. sırada, üretim bakımından 27. sırada yer almaktadır. Dünya
piyasalarında önemli 90 çeşit mineralden sadece 13 tanesi ülkemizde bulunmamaktadır (11.
Kalkınma Planı, Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2018). Kalay da
ülkemizde bulunmayan madenler arasında yer almaktadır.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kalay aramaları kapsamında, 1980’li yıllarda iki
ayrı bölge kalay aramaları için pilot olarak seçilmiştir. Bilecik-Söğüt yöresinde KAVAP (Kalay
Ağırlıklı Volfram Arama Projesi), Yozgat yöresinde ise OKAP (Orta Anadolu Kalay Arama
Projesi) adı altında yürütülen projeler olumlu sonuç vermemiştir. Kurumumuz tarafından yapılan
diğer arama faaliyetleri kapsamında bazı kalay zuhurları bulunmuş olsa da ülkemizde ekonomik
olarak işletilebilir herhangi bir kalay yatağı henüz mevcut değildir. Türkiye’de işletilen herhangi
bir kalay yatağı bulunmadığından üretimi de yapılmamaktadır. Ülkemiz ihtiyacı ithalat yoluyla
karşılanmaktadır.
Tüketici elektroniği talebindeki artış, 5G, Bilgi Teknolojileri (IT), Yapay Zekâ (AI), robotik
ve yenilebilir enerji alanındaki hızlı gelişmeler, elektrikli araçların hayatımıza girmeye başlaması
ile yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan kalayı güçlendirmekle birlikte hayati ve stratejik bir
bileşen haline getirmeye başlamıştır.
Kalay ile ilgili az sayıda yurtiçi kaynak ve veri bulunmaktadır. Yurtdışı kaynaklarda ise
kalay çıkarılan bazı ülkelerden sağlıklı veri alınamamasından kaynaklı eksiklikler/farklılıklar göze
çarpmaktadır. Bu çalışma, mümkün olan en güncel veriler ile en güvenilir kaynaklardan
yararlanılarak hazırlanmıştır.
Kalay elementinin özellikleri, kalay cevherleri, kalay yataklarının oluşumu, dünyada ve
Türkiye’de kalay rezerv ve kaynakları, üretim, tüketim ve ticari durumları ile çevresel etkilerine
değinilmiştir. Yararlanılan kaynaklar, bölümlerin uygun yerlerinde köşeli parantezler halinde
numaralandırılarak verilmiştir.
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1.1. Dünyada Kalay Madenciliğinin Tarihçesi
Kalay, çok eskiden beri bilinen ve kullanılan bir metaldir. Kalayın ilk tarihi çok belirsizdir
ve ilk ne zaman keşfedildiğine dair kesin bir kanıt bulunamamıştır. Kalay cevherinin ilk bulunduğu
yer hiçbir zaman tatmin edici bir şekilde belirlenememiş olmakla birlikte kuzeybatı Avrupa, batı
Asya ve Afrika’da bulunduğu iddia edilmiştir. İlk kalay yataklarının yalnızca Bohemya (Bugünkü
Çekya), Saksonya (Almanya), Cornwall (İngiltere), Toskana (İtalya), Elba Adası (İtalya),
Ermenistan, İran, Suriye ile Batı Afrika ve Güney Afrika da olduğu tespit edilebilmiştir. Kalayı
tunç yapımında kullandığı bilinen Anadolu, Mezopotamya, Kafkaslar, Mısır, Türkistan, Gürcistan,
Girit, Kıbrıs, Filistin gibi yerlerde geçmişte kullanılmış kalay yatağı oluşumlarına
rastlanılmamıştır.
Kalayın bulunuşunun yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde M.Ö. 3200-2500 yıllarında
olduğu görülmektedir. Ana element olan bakıra, alaşım için kalayın karıştırılmasından tunç elde
edilmesi bugünkü Anadolu ile Mezopotamya (Ur şehri) da olmuştur. Tunç; güçlü silahlar,
dayanıklı araç gereçler ile ince emek isteyen mücevher, takı ve süs eşyaları yapımında
kullanılmaya başlanmıştır. Tunç kullanımının yaygınlaşması ile birlikte bu çağa Tunç Çağı
denmiştir. Dünyada Tunç Çağının ilk başladığı iki yerleşim bölgesinin Mezopotamya ve Anadolu
coğrafyası olduğu kabul edilmektedir. Her ne kadar Anadolu coğrafyasında ve Mezopotamya’da
işletilebilir ölçekte büyük kalay yatakları bulunmamasına karşın, artan kalay talebinin Anadolu'ya,
Avrupa'dan Cornwall (İngiltere), İspanya, Portekiz, Bohemia (Orta Avrupa) ve Kuzey İtalya'dan
sağlanıp, Ege Denizi ve Boğazlar yoluyla getirilmiş olduğu sanılmaktadır.
Kalayın Avrupa'da ilk olarak M.Ö. 2500 civarında şimdiki Almanya ile Çekya arasındaki
sınırda bulunan Ore Dağlarında (Erzgebirge) çıkarıldığı, kalay çıkarma ile bronz tekniklerinin ise
M.Ö. 2000 civarlarında İngiltere Cornwall'da başladığı tahmin edilmektedir. Kalayın buradan
kuzeye Baltık Denizine, Amber ticaret yolu ile güneye İspanya ve Portekiz üzerinden Akdeniz'e
yayıldığı iddia edilmektedir. Mevcut kanıtlar çok sınırlı olmasına rağmen, İngiltere Cornwall'un
Orta ve Kuzey Avrupa'daki tek erken kalay kaynağı olduğuna işaret edilmektedir. Buradaki kalay
yataklarının, M.Ö. 3. yüzyıl ile M.S 1. yüzyıl arasında Roma kontrolüne geçtiği bilinmektedir.
Orta ve Güney Afrika'da zengin kalay damarlarının var olduğu bilinmekle birlikte,
Zimbabwe'nin Bantu kültürünün MS 11. ve 15. yüzyıllar arasında aktif olarak kalay çıkardığı,
erittiği ve ticareti yaptığı bilinmektedir.
Güney Peru, Kolombiya, Brezilya ve kuzeybatı Arjantin'de küçük yataklar ve kuzey
Bolivya'da büyük Kalay (kassiterit) yatakları olmak üzere, Güney Amerika'nın birçok yerinde
kalay yatakları bulunmaktadır. İnka uygarlığı ve And kültürleri tarafından M.S. 1000 yıllarında
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kalayın bronz üretiminde kullanıldığı görülmüştür. Bu bölgelerdeki kalay madenleri, daha sonraki
dönemlerde İspanyol sömürgesine geçmiştir.
Orta Asya'da, Özbekistan, Tacikistan ve Afganistan’da, M.Ö. 2000'den başlayarak
kullanıldığı gösteren birkaç kalay kaynağı olsa da arkeologlar bunların önemli olup olmadığı
konusunda hemfikir değillerdir. Kuzey Asya'da kadim insanlar tarafından işletilebilir tek kalay
yatağının Sibirya ‘da olduğu, bu kaynağın, M.Ö. 2000 civarında Seima-Turbino kültürü olarak
bilinen Avrasya Bozkır halkı ve aynı zamanda kuzey Çin kültürleri tarafından kullanılmış olduğu
düşünülmektedir.
Doğu Asya’da, Çin’deki Sarı Nehir boyunca yer alan bir dizi kalay yatağının Shang
Hanedanlığı tarafından M.Ö. 2500 ila 1800 yılları arasında kullanıldığı bilinmektedir. Tarihi
metinlere göre bu yataklar diğer Çin hanedanlıkları tarafından ana kalay kaynağı haline getirildi.
Bununla birlikte, dünyanın en zengin kalay yatakları, Çin'deki Yunnan'dan Malay Yarımadası ile
Tazmanya'ya kadar uzanmaktadır. Bu zengin kaynaklar, 1780'lerde Avrupalıların gelişi ile
sömürülmeye başlanmıştır. [1], [2], [3]
1.2. Türkiye’de Kalay Madenciliğinin Tarihçesi
Milâttan önceki devirlerde Anadolu'da kalay, bilinçli bir şekilde alaşım için kullanılan önemi
büyük fakat bulunması güç bir madendi. Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda kalayın ilk
kullanılmaya başlandığı dönemlerde, nereden temin edilmiş olduğu kesinlikle saptanamamıştır.
Sadece milâttan önceki tarihî devirlerde Mezopotamya'dan alaşıma hazır çubuklar halinde satın
alınmış olduğu belirlenmiştir.
Anadolu'da kalayın bir alaşım maddesi olarak kullanılmış olduğunu kanıtlayan en eski
buluntu, Mersin'in 3 km kuzeybatı yöresinde yer alan Yümüktepe kazılarında ortaya çıkarılmıştır.
Bakır - kalay alaşımından oluşan ve içeriğinde % 2,6 kalay bulunan bu materyal, yaklaşık olarak
milâttan önce 4300 yıllarına aittir. Anadolu'nun şimdilik bilinen en eski işlenmiş bakır - kalay
buluntusu olarak kabul edilmektedir.
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Resim 1. Anadolu’da bulunmuş bakır kalay karışımı eşyalar (Malatya Aslantepe)

Milâttan önce 3000-1200 yıllarındaki eski Anadolu uygarlıklarının oluşturduğu maden
endüstrisinin, tunç üretiminde kalayı severek ve bilinçli bir şekilde kullanmış olduklarını
göstermektedir. Böylece ana element olan bakıra, alaşım için kalayın karışımı, büyük bir çağa
Tunç Çağı olarak adını vermiştir. Sözü edilen çağın en güzel örnekleri Alacahöyük (ÇorumSungurlu) ile Horoztepe'de (Tokat-Erbaa) bulunmuştur. MTA Enstitüsü laboratuvarlarında 1937
yılında, Alacahöyük tunç materyallerinin ilk analizleri yapılmış ve içeriğinde % 9-17 oranında
kalay saptanmış olup, iz olarak başka madenlere rastlanamadığı için bunların son derece
mükemmel bakır-kalay alaşımları oldukları belirlenmiştir. Bu nedenle milâttan önce üçüncü bin
yılının ikinci yarısında madenciliğin Anadolu'da bilinen örnek temsilcisi Alacahöyük olmalıdır.
Buradaki buluntularda kalay, bilerek bir alaşım maddesi olarak kullanılmış, metalürji ve işleme
tekniği yüksek bir düzeye ulaşmıştır. Fakat bu çağın gereksinimi olan kalayın nereden ve nasıl
temin edilmiş olduğu netlik kazanmamıştır.
Mezopotamya'daki Asur krallığından hareket eden kervanlar, kumaş, parfüm ve diğer süs
eşyaları ile Anadolu maden endüstrisinin tunç yapımı için gereksinimi olan, alaşıma hazır
kalaydan oluşmuş mallarını, Anadolu'nun zengin şehir devletlerindeki karumlara (büyük pazar
yerlerine) taşıyorlardı. Karşılığında ise Anadolu'dan altın, gümüş, simli kurşun, bakır ve kıymetli
taşlar alıyorlardı. Kalayın Anadolu'ya yurtdışından girdiğini kanıtlayan ve tanıtan Asur dilinde
yazılmış birçok çivi yazılı belge, Kayseri-Kültepe (Karahöyük) kazılarında bulunmuştur.
Günümüzden yaklaşık olarak dört bin yıl önce, Asurlu tüccarların kendi ülkelerinden
topladıkları ve küçük bağ veya demet halinde hazırlamış oldukları yaklaşık 300 kg gelen kalay
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çubukları, diğer mallarla birlikte Anadolu'ya gönderilmiştir. Asurlu tüccarlar aracılığıyla
gerçekleştirilmiş olan bu mallar arasında kalayın % 40 a ulaştığı belirlenmiştir.
Asurlu tüccarların getirmiş oldukları tüm mallar, Anadolu'daki çağın değerli madenleri ile
mübadele edilmekteydi. Dışalımı gerçekleştirilen malların arasında ise kalayın çok özel bir yeri
vardı. Çünkü Anadolu'ya dışalımı yapılan mallardan, genellikle % 5 gümrük vergisi alınırken,
alaşıma hazır kalaydan % 2-3 arasında değişen bir gümrük vergisi alınmaktaydı. Uygulanan bu
düşük vergilendirme kalaya duyulan büyük gereksinimi ve önemi açıkça göstermektedir. Ayrıca
dışalımı sağlanan kalayın Anadolu dışına çıkartılmasının yasaklandığını kanıtlayan çivi yazılı
belgelere de rastlanmıştır.
Mezopotamya'dan Anadolu'ya dışalımı yapılmış olan alaşıma hazır kalay, yumuşaklığı ve
232 °C de kolayca ergiyebilme özelliği nedeniyle gereksinimi duyulan bir materyalin yapımında
tek başına olarak ya da günümüzdeki gibi bazı kapların kalaylanması işlerinde hiç bir zaman
kullanılmamıştır. Kazılar sonucunda ele geçen tunç materyallerin yapılmış olan spektral
analizlerinde, kalayın genellikle % 5-10 oranında, ana element olan bakıra karışımı ile sadece tunç
üretimi için kullanıldığı saptanmıştır.
Anadolu'da tunç üretilmesine etken olan kalayın kökeni için yapılmış olan çeşitli
araştırmalarda Eski Tunç Çağı'nın (M.Ö. 3000-2000) gereksinimi olan kalayın önceleri büyük bir
olasılıkla Doğu Anadolu'daki küçük kalay yataklarından sağlanmış olduğu varsayımı ileri
sürülmektedir. Şayet Doğu Anadolu'da sözü edilen çağda küçük kalay yataklarının var olduğu
kabul edilirse bile bu küçük kalay yataklarının da Tunç Çağı'nda, ilk bronz yapımcıları tarafından
kısa bir süre içinde tüketilmiş olduğunu varsayılmaktadır. Bununla beraber kalay nereden
sağlanmış olursa olsun, çağın yeni bulgusu olan tuncun artan üretimi için yeterli olamamıştır. Bu
nedenle Anadolu'nun bu büyük gereksinimi milâttan önce ikinci bin yılı başlarından itibaren,
genellikle 300 kg’lık kervan yükleri halinde, Mezopotamya'daki Asur krallığından dışalımı
yapılarak karşılamış olduğu kesindir. Ancak Asur krallığının, Anadolu'daki şehir devletlerine
dışsatımı yapacak kadar bol miktardaki kalayı hangi kaynaktan sağlamış olduğu, günümüzde bile
yanıtlanması güç sorular arasında yer almaktadır. Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda, Kafkaslar
ve özellikle Azerbaycan'da (Batı Asya'da) kalay cevherinin üretildiğini kanıtlayan antik
buluntulara rastlanmış olup, kalayın Anadolu'ya Kafkaslar'dan ya da Azerbaycan'dan sağlanmış
olabileceği görüşünü ileri sürmektir.

Hitit çağı ile sonraki çağlarda kalayın Anadolu'ya,

Avrupa'dan Cornwall (İngiltere), İspanya, Portekiz, Bohemia (Orta Avrupa'da) ve Kuzey
İtalya'dan sağlanıp, Ege Denizi ve Boğazlar yoluyla getirilmiş olduğu sanılmaktadır.
Ülkemizde varsayılan kalay yataklarının saptanması amacına yönelik ilk resmî araştırmalar,
19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarına rastlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu hükümeti,
5

1899 yılında Anadolu'da ilk resmî kalay arama ruhsatını M.M. Halagian ile oğlu ve babası adına
vermiş olup, ruhsat sahası günümüzde Eskişehir'in Sarıcakaya İlçesine bağlı Mihalgazi (Gümele)
Bucağı yöresi içinde yer almaktadır. Bu sahaya ilişkin ilk araştırma raporu, 30.8.1900 tarihinde
Osmanlı imparatorluğu hükümetinin başmühendisi olarak görev yapan ve raporda ismi
belirtilmeyen bir şahıs tarafından “Gümele Kalay Yatağı” başlığı ile verilmiştir.

Bu raporda,

Gümele'deki (Mihalgazi) araştırma sahası içinde, bir kalay oksit (SnO2) yatağı olduğu ve bu
sahanın değişik yerlerinden alınan çeşitli örneklerin analiz sonuçlarındaki kalay ortalamasının %
0,25 - % 0,35 ile % 1,75 arasında değiştiği belirtilmektedir. Ayrıca bu raporda % 3 kassiterit ve
% 12 manyetit içeriği olan alüvyonların varlığından da söz edilmektedir.
Gümele'ye ait ikinci araştırma, Cumhuriyet dönemine aittir. Bu araştırma, MTA Enstitüsü
adına E. Zimmer tarafından yapılmıştır. Osmanlı imparatorluğu dönemine ait Gümele için verilmiş
ilk rapordan kaynaklanan bu ikinci araştırma, yine önceki araştırma sahası içinde gerçekleştirilmiş
olup, alınan çeşitli örneklerin spektral analizlerinde iz halinde bile kalaya rastlanamamıştır.
Gümele'ye ait üçüncü araştırma, yine MTA Enstitüsü adına bu defa da V. Stchepinsky
tarafından yapılmıştır. Bu yöreye ait iki ayrı dönemi kapsayan araştırmaların farklı sonuçlarına
kesin çözüm getirebilmek için yapılmış olan bu araştırmaya ait çeşitli örnekleri içeren spektral
analizlerin sonuçlarında, kalay genellikle %0,1 olarak saptanmıştır. Ayrıca Gümele'nin l km
kuzeyinde ve muhtemelen E. Zimmer'in çalışmaları sırasında açılmış olan maden arama
kuyusundan bu kez de V. Stchepinsky yeniden örnekler almış ve bu örneklerin spektral
analizlerinde kalay % 0,05 olarak saptanmıştır. Bu nedenle adı geçen yörenin tümü ile homojen
olamayacağı belirtilmiştir.
Kalay ile ilgili diğer çalışmalar aşağıda verilmiştir.
1-

Tillek Köyü-Dojik Dağı (Tunceli) : Anadolu’daki kalay zuhuruna ilişkin ve

haber niteliğindeki en eski bilgi, 1868 yılında J.G. Taylor tarafından Royal
Geographical Society’de verilmiş olup, kalay zuhurunun Tillek Köyü yöresindeki
Munzur Çayı'nın kuzeyine rastlayan Dojik Dağı’nın Surp Garabet olarak anılan
mevkiindeki varlığından söz edilmektedir. M. Lucius'un 1932 yılında yapmış olduğu
bir araştırmada bakır cevherinin içeriğinde eser miktarda kalay olduğu ve bu oluşumun
Dojik Dağı'nın güneybatı yamacındaki metamorfik şistler içerisindeki granit
intruzyonlarında saptandığı ifade edilmektedir. Diğer bir çalışma ise 1939 yılında
A.Helke tarafından yapılmıştır. Alınan çeşitli örneklerin irdelenmesi sonucunda eser
miktarda bile kalaya rastlanamadığı saptanmıştır. Ayrıca sözü edilen araştırmada Dojik
Dağı'nin kalker oluşumlu bir yapıya sahip olması nedeniyle burada kalay zuhuruna
tesadüf edilmesinin olanaksız olacağı vurgulanmaktadır.
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2-

Karapürçek-Bayamlı Tepe (Ankara) : Karapürçek (Hüseyingazi) yöresi ile

bu yörenin kuzeybatısında bulunan Bayamlı Tepe'de H. Kleinsorge tarafından yapılmış
olan araştırma süresince seçilen birçok örneklerin spektral analiz sonuçlarında eser
miktarda kalay saptanmıştır. Kalay zuhuru yönünden bir değer taşımayacağı da
belirtilmiştir.
3-

Divriği Efendi Deresi-Karakeban (Sivas) : Divriği Efendi Deresi ile

Karakeban arasında, bakır, bizmut ve kalay için, Ulvi Denkel tarafından bir araştırma
yapılmıştır. Bu araştırmada, kalay tenörlerinin % 0,02 gibi düşük bir oranda olması
nedeniyle kalay için ayrıca bir rezerv hesabı yapılmamıştır.
4-

Keles-Soğukpınar Madenbelenitepe (Bursa) : Ülkemizde ilk defa kalay

cevherleşmesi Bursa'nın Keles İlçesi, Soğukpınar Bucağı, Handere Vadisi yöresindeki
Madenbelenitepe'de saptanmıştır.
Ülkemizde, işletilebilir nitelik ve nicelikte hiçbir kalay kaynağı bugüne kadar tespit
edilemediğinden kalay madenciliği yapılmamaktadır. [4], [5], [6]
1.3. Kalay Elementinin Özellikleri
Zayıf metaller arasında bulunan kalay elementi, gümüş beyazı tonlarda renge sahip olan bir
cevherdir. Simgesini ise Latince “stannum” kelimesinden almıştır. Özellikle kolayca şekil
almasından dolayı eski çağlardan bu yana kullanılmaktadır. Kalayın temel, fiziksel, atomik ve
diğer özellikleri aşağıda verilmiştir. [1], [2], [7], [8]

• Simgesi:

“Sn”

• Periyodik
• Atom

numarası (proton sayısı): 50

• Nötron
• Atom

tabloda grubu, periyodu ve bloğu: 4A, 5, p

sayısı: 69

ağırlığı (bağıl atom kütlesi): 118,6 g/mol.

• Yoğunluğu:
• Sıvı

(beyaz) 7,265 g/cm3

haldeki yoğunluğu: 6,99 g/cm3
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• Özgül

ağırlığı: 7,3

• Buharlaşma ısısı:
• Isı

(beyaz) 296,1 kJ/mol.

kapasitesi: 27,112 (25 oC) J/(mol.K)

• Elektrik

direnci: 115 n Ω m (20 oC’de)

• Isıl

iletkenliği: 66,8 W/(m.K)

• Isıl

genleşme: 22,0 (25 oC’de)

• Ses

hızı: 2730 m/s (20 oC’de)

• Mohs

sertliği: 1,5

• Brinell

sertliği: 51 MPa

• Kaynama noktası:
• Erime noktası:

2602 oC

231,9 oC

• Yükseltgenme basamağı:

+2 ve +4

• Kalay bileşikleri:

SnO, Sn(OH)2, SnS, SnSe, SnTe, SnBr2, SnCl2, SnI2, SnS2, SnF2, SnSO4,
SnBr4, SnCl4, SnF4, SnH4, SnI4,

• Atom

yarıçapı: 145 pm

• Kovalent
• Van

yarıçapı: 141 pm

der Waals yarıçap: 217 pm

• İyonlaşma enerjisi:
• Elektronegatifliği:
• Elektron
• Enerji

708,6 kJ/moldür.

1,96

dizilimi: 1s22s2p63s2p6d104s2p6d105s2p2

seviyesi başına düşen elektronlar: 2, 8, 18, 18, 4

• Madde hali:

Katı

• Kristal

yapısı: Allotrop (aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek oluşturduğu farklı
geometrik biçimdeki kristalleri) parçalarının bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
Kalayın; beyaz kalay (beta) ve gri kalay (alfa) olmak üzere iki çeşit kristal yapılı allotropu
mevcuttur.

• Beyaz

kalay formu; tetragonal, gri kalay formu ise kübik kristal yapıdadır.

kalay formu; 13,2 oC ’lik sıcaklıklarda sabittir. Bu sıcaklık 13,2 oC’nin üstüne
çıktığında ise yavaş bir şekilde beyaz renkli kalaya dönüşür. Eğer sıcaklık 13,2 oC’nin altına
düşürülürse tekrar gri kalay formunu alır. Bu değişikliği önlemek için; beyaz renkli kalaya
az bir miktar bizmut (Bi) ya da antimuan (Sb) eklenmelidir.

• Gri

• Tel

ve levha haline getirilebilen metal kolayca şekillendirilebilir, yumuşak ve sünektir.

• Geri

dönüştürülebilir.

• Kalay hava ile temasında

oksitlenmez.

• Oksitlenmeyen

bu metal sadece yüksek sıcaklığa maruz kaldığında erir. Kalaya; 1000
C’nin üzerindeki sıcaklarda, halojenler (7A grubu, tepkimeye eğimli ametaller) ve hidrojen
sülfür (H2S; renksiz, çürük yumurta kokusunda zehirleyici bir gaz) etki eder.
o

• Organik

asitlerin etki etmediği elemente, alkali çözeltilerin büyük bir bölümü etki eder.

• Kalay;

karbondioksit (CO2), hidrojen (H), azot (N) ve gaz amonyakla doğrudan tepkime
vermez. Kükürt dioksit nemli ise kalaya etki eder.
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ile oda sıcaklığında (25 oC) yavaş yavaş tepkime verirken, brom (Br), klor (Cl)
ve iyotla (I) kolayca reaksiyona girer.

• Fosfor (P)
• Nikel

(Ni), gümüş (Ag), altın (Au) ve bakır (Cu) sıvısı kalayda iyi çözünür.

• Oksijen

(O) kalayın yüzeyinde oksit tabakası oluşturur.

• Sülfürlü,

klorosülfürik ve pirosülfürik asitlerle hızlı bir şekilde tepkimeye girer.

• Sulu hidroflorik ve hidroklorik asitlerle

tepkime verir.

yavaş, hidrobromik ve nitrik asitle (HNO3) hızlıca

• Sodyum

karbonat (Na2CO3) ve amonyum hidroksit (NH4OH) gibi sulandırılmış
çözeltilerin üzerindeki etkisi zayıftır. Lakin sodyum ve potasyum hidroksit gibi kuvvetli
alkaliler, sulandırılmış ve soğuk olduklarında kalayı eriterek +4 değerlikli kalay bileşikleri
oluştururlar.

• Potasyum

peroksisülfat, demir klorür ve sülfat ile kalay klorür gibi oksitleyici tuzlar ve
çözeltileri kalayı eritirler.

• Kalay amfoter (oksit ve hidroksitleri, asidik ve bazik karakterleri bir arada taşıyan element

ya da bileşikler) özellik gösterir. Dolayısıyla hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyona
girebilir.

• Kalayın

10 tane kararlı, 21 tane yapay ve radyoaktif izotopu (aynı atom sayısını taşıyan
element) vardır.
1.4. Kalay Mineralleri

Kalay esas itibariyle tek elementli bir madendir. Kalayın en değerli minerali; kalay taşı adı
verilen kassiterittir (SnO2). Bu mineral, kahverengi, siyah bazı durumlarda ise kırmızı, gri veya
sarı renklidir. Doğada diğer minerallerle birlikte damarlar halinde bulunan kalay, bazen saf olarak
da oluşmaktadır. Kalay ihtiva eden mineraller ise aşağıda verilmiştir. [7], [9]
Tablo 1. Kalay Mineralleri

Mineral Adı

Kimyasal Formülü

Kalay İçeriği (%)

Özgül Ağırlığı (gr/cm3 )

Kassiterit

SnO2

79

6,90

Stannit

Cu2SnFeS4

27

4,40

Teallit

PbSnS2

Kompleks Sülfit

6,40

Frankeit

5PbS, 3SnS2, Sb2S2

5,50-5,90

Kilindirit

3PbS, 4SnS2, Sb2S2

5,40

Konfildit

Ag8Sn(Ge)S6

Kalay mineralleri içinde; kükürt (S), nikel (Ni), kurşun (Pb), demir (Fe), bakır (Cu), gümüş
(Ag) ve tungstene (W) rastlanabilir.
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Diğer kalay minerallerinden en sık zuhur eden stannit, zaman zaman önemli birikimler
göstermesine rağmen, ekonomik olarak ciddi bir rol oynanamamaktadır. Zira stannitli
cevherlerden yeterli tenörlerde kalay konsantresi elde edilememekte, düşük tenörlü kalay
konsantrelerinin izabesi de özellikle çok miktarda Cu ve S içeriyorsa, oldukça zor ve pahalı
olmaktadır.
Yukarıdaki kalay mineralleri içinde dünyada ekonomik olarak kalay üretimi yapılan
kassiterit minerali ile ilgili özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Kassiterit

Resim 2. Kassiterit

Kassiteritin özellikleri:
• Kimyasal

Bileşimi: SnO2

• Kristal

Sistemi: Tetragonal

• Kristal

Biçimi: Kısa prizmatik kristalli, masif, tanesel

• İkizlenme:
• Sertlik:
• Özgül

{011} yüzeyinde kontakt ya da penetrasyon ikizlenmesi olağan

6-7

Ağırlık: 6.99 gr/cm3

• Dilinim:

{100} zayıf

• Renk

ve Şeffaflık: Kırmızımsı kahverengi-siyah; şeffaf-opak

• Çizgi

Rengi: Siyah

• Parlaklık:
• Ayırıcı

Metalik

Özellikleri: Masif olduğunda yumuşaklığı, rengi ayırıcı özellikleridir.
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• Bulunuşu:

Orta-yüksek sıcaklıklı hidrotermal damarlarda ya da metasomatik yataklarda

oluşur. Granitik pegmatitlerde, kontakt metamorfik yataklarda, riyolitlerde ve alüvyonlarda
yer alabilir. Volframit, arsenopirit, bizmutinit, topaz, kuvars, turmalin ve mika mineralleri
ile birlikte bulunabilir.
• Kimyasal

etkilere dayanıklı ve ağır bir mineral olan kassiterit, ayrıca ideal bir plaser

mineralidir.
1.5. Kalay Kullanım Alanları
Kalay, tarihte ilk olarak ana maddesi bakıra karıştırılmak suretiyle tunç eldesinde
kullanılmaya başlanmıştır. Tunç; güçlü silahlar, dayanıklı araç gereçler ile ince emek isteyen
mücevher, takı ve süs eşyaları yapımında kullanılmaya başlanmıştır. Tunç kullanımının
yaygınlaşması ile birlikte bu döneme Tunç Çağı denmiştir.
Kalay'ın birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Kalay; günümüzde yaygın olarak teneke
yapımında, kaplamacılıkta (kalay kaplı çelikten yapılmış teneke kutularda olduğu gibi korozyonu
önlemek için diğer metalleri kaplamakta), çeşitli alaşımlar, lehim ve kimyasal madde yapımında
kullanılmaktadır. Otomotiv endüstrisinde motor yataklarında, kaporta, radyatör, yağ ve hava
filtrelerinde kullanılır. Uçak ve gemi endüstrisi ile elektrik ve elektronik sanayiinde geniş bir
kullanım alanı vardır. Kimya sanayinde boya, parfüm, sabun, poliüretan üretiminden diş macunu
yapımına kadar geniş bir alanda tüketilir. Süper iletken mıknatıslar için de kalay alışımlar
kullanılmaktadır. Ayrıca çoğu pencere camı, düz bir yüzey oluşturmak için erimiş camın erimiş
kalay üzerine yüzdürülmesiyle yapılmaktadır. Bunların yanında matbaacılıkta, mutfak
malzemeleri ve cam endüstrisinde de kullanılmaktadır.

Teneke yapımında/kaplamasında kalayın yerine alüminyum, kalaysız çelik, cam, kâğıt ve
plastikler; çatı kaplamalarında ise bakır ve çinko kaplı ürünler ile metalik olmayan materyaller
kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca; epoksi reçinelerin, yeterince verimli olmasa da lehimde
kullanılmaya başlanması bir dönem kalaya olan talebi azaltmıştır. Buna karşın son yıllarda tüketici
elektroniği talebindeki artış ve akıllı telefon satışlarının yükselmesi, bilgi teknolojilerindeki hızlı
gelişmeler ile elektrikli araçlar ve robotik teknolojilerinin hayatımıza girmesi ve büyük

11

tedarikçilerin

üretimindeki

gerileme

yarı

iletkenlerin

güçlendirmektedir. [1], [2], [7]
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üretiminde

kullanılan

kalayı

2. KALAY YATAKLARININ OLUŞUM VE SINIFLANDIRMASI
Oluşumlarına göre kalay yatakları, magmatik kökenli ve sedimanter olarak ikiye
ayrılmaktadır. Magmatik kökenli kalay yatakları ise iki alt evrede oluşmuşlardır. Bu evreler
plutonik ve subvolkansal evrelerdir.
Magmatik Kökenli Yataklar (Plutonik ve Subvolkansal Evreler)
Plutonik Evreler
Pegmatitik-pnömatolitik oluşum evresi kalayın vatanıdır. Asidik granitlerden gelen kalıntı
çözeltiler içinde zenginleşen en önemli metal kalaydır. Kalıntı çözeltiler içinde zenginleşen kalay,
kolay uçucu maddeler ile karmaşık bileşikler oluşturarak pnömatolitik evrede kassiterit yatağını
verir. Kassiteritin yanında volframit, topaz, kuvars, lityumlu mika, apatit vb gibi tipik pnömatolitik
mineraller parajenezde yer alırlar. Kuvarsın oldukça seyrek, topazın hiç zuhur etmediği yataklar
da vardır. Bu tür yataklarda bunların yerine turmalin bulunmaktadır. Kontakt pnömatolitik
oluşumlar da kassiteritli olabilirler ve bu yataklar kendi başlarına bir grupta toplanırlar.
Kalay çökelmelerinin vuku bulduğu yerlerdeki kayaçlar da kassiteritleşmiş zonlar bulunur.
Çökelme doğrudan doğruya granitin içinde olmuşsa, granit otopnömatolitik olarak değişmiştir. Bu
tür değişmiş bir granite “graysenleşmiş” granit denir. Graysenleşmede, granitin biyotiti muskovit,
serisit ve lityumlu mikaya; feldispatlar, topaza dönüşmüşlerdir. Granit içindeki gayet ince
çatlakçıkların yaptığı çatlak sistemlerinden başlayarak stoklar oluşturan klorit, kassiterit,
kuvarstan ibaret impregnasyonlara “svitter” cevher denir. Bu impregnasyon ürünü cevherler kadar,
gerçek damar oluşumları da sık sık zuhur ederler. Bu damarlar, granit kubbesinin etrafındaki
soğuma çatlaklarının cevherleşmeleriyle meydana gelmektedirler. Kassiteritin yanında volframit
de yatakların değerlendirilmesinde dikkate alınan önemli mineraldir. Bu iki mineralden başka şelit,
molibdenit, arsenopirit, pirit ve bazen uranyum mineralleri, bizmut mineralleri ve çok sık bakır
sülfürleri, cevher parajenezlerinde bulunan minerallerdir.
Saksonya ve Bohemya sınırları içinde Erzgebirge kalay cevherleri, alt permiyen kuvars
profirilerini kesen Altenberg granitlerine bağlı olup, svitter cevherlerinin yanında en önemli zuhur
yerlerinden biri olan Zinnwald’da gerçek damarlar bulunmaktadır. Cevherler oldukça fakir olup
%0,3-0,9 Sn tenörleri içermektedir.
Güney İngiltere’deki Cornwall kalay yatakları, devon, sillür ve karbon katmanları içinde
karboniyen sonrası bir granitin ürünleridir. Oldukça geniş olmuşmuş kontak bölgesi içinde kalay
damarları bulunmaktadır. Gerek Cornwall, gerek Erzgebirge yatakları normal şartlarda
işlenemeyecek durumda tükenmiş yataklardır.
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İberik Yarımadasında (Fransa-Portekiz), İspanya’nın kuzeybatısı ve Portekiz’in kuzeyinde
Zaiora ile Galiçya arasında uzanan bölgede kuvarslı kassiterit damarları mevcuttur. Damarlar,
granit kontağına yakın kristalin şistler içinde uzanmaktadır. %1 Kalay tenörü gösteren yatakların
karakteristik minerallerinden turmalindir. Bu damarlar civarında volframit damarları da
mevcuttur. Her iki metalden de önemli miktarlarda üretilmektedir.
Dünyanın en zengin ve en büyük kalay yatakları, Birma’dan başlayarak Malaya
Yarımadasından Biliton’a kadar uzanarak 4.000 km’yi bulan bölgede jura granite bağlı olarak
zuhur etmektedir. Kassiterit, bu kadar uzun bölgede, impregnasyonlar, damarlar, kontakt
teşekkülleri gibi bütün pnömatolitik oluşum şekillerini göstermektedir. Yataklar kısmen granit
içinde, kısmen komşu şistler içinde ve hatta kalkerler içinde bulunmaktadır. Her şeye rağmen
dünya kalay üretiminin çoğu primer yataklardan değil, plaser yataklarından alınmaktadır.
Benzer pnömatolitik yataklar, Nijerya, Kongo, Güney Afrika (Bushveld), Çin, Sibirya ve
Avusturalya’da vardır. Dünya kalay üretiminde büyük rol oynayan Bolivya yatakları,
pnömatolotik zonlar yanında, daha ziyade subvolkansal karakter göstermektedir.
Subvolkansal Evreler
Uzun zaman kalay ve volfram minerallerinin yalnız pegmatitik-pnömatolotik evrede oluşan
mineraller olduklarına inanılmıştır. Klasik kalay bölgelerinde yapılan cevher mikroskobisi
araştırmaları, hidrotermal evrenin de mevcut olduğunu ortaya koysa da Bolivya yataklarının
ayrıntılı incelemeleri, hidrotermal, özellikle subvolkansal evrenin büyük önemi hakkında
inandırıcı bulgular vermiştir.
Bu incelemelere göre kalay, mezotermal yataklarda da oksit halinde bulunabilmektedir.
Ancak pnömatolotik kassiteritle, hidrotermal kassiterit arasında kristallografik büyüme farkı
vardır. Pnömatolitik evredeki kalay minerallerinden, hidrotermal oluşumların ikinci temel farkı,
kalayın hidrotermal evrede sülfürlü mineraller meydana getirmesidir. Bunlardan stannit ve teallit
ekonomik önemi olan miktarlarda oluşum gösterir. Diğerleri daha ziyade mineraloji açısından
ilginç minerallerdir. Cevher mineralleri parajenezi de pnömatolotik evre parajenezinden tamamen
başkadır. Birçok metal sülfürleri ve damar çeşitleri oluşumu yanında kolloidal çökelme
görünüşleri de termal evreye özgü bir özelliktir.
Subvolkansal evrede rastlanan iç içe girmiş cevher zonları, teleskopik, subvolkansal kalay
yataklarında tipik örnek olacak derecede güzel meydana gelirler. Bu nedenle derinlere inildikçe
aynı yatakta zengin pnömatolotik cevherleşme zonlarına girildiği gibi, termal, hatta kolloidal
zonlara rastlanmaktadır.
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Subvolkansal evrede oluşan kalay yatakları yalnızca Bolivya’da oluşan yataklar değildir.
Japonya’da ve ABD’de bu tip yataklar mevcut olup, termal ve kolloidal zonlarıyla ünlüdürler.
Ancak oluşum evresinin bütün özelliklerini gösteren yataklar, Bolivya yataklarıdır.
Bolivya Llallagua yatağı, bu tipin en karakteristik ve en verimli temsilcisidir. Kıvrılmış
palezoyik içinde breşleşmiş ve kısmen tüf halindeki riyolit daykına bağlıdır. Bu dayk, bir volkanın
geliş kanalı kalıntısı olup çok şiddetli turmalinleşme, serizitleşme göstermektedir. Riyolit içindeki
yankaya parçaları tamamen kassiteritleşmiştir. Birçok damar ve yarık sisteminin cevherleşmesiyle
oluşmuş yatakta çeşitli cevherleşme alt evreleri ayırt edilebilmektedir. İlk evre, turmalin ve
kuvarslı olup, kassiterit, volframit, molibdenit cevher mineralleri ile pnömatolotik alt evreye aittir.
Katatermal alt evrede, pirit ve magnetopirit oluştuktan sonra, mezotermal alt evrede frankeit,
siderit ve mangan karbonat kristallenmiştir. Derinlemesine gözlenen bu cevherleşme zonlarından
başka, yatay yayılmada da kalay mineralleri azalır, gümüş mineralleri artar. Bütün yatak küçük bir
hacim kaplamasına rağmen, 400.000 ton kalay rezervine sahiptir. Bolivya’da Llalagua yatağından
başka, Apacheta, Chorolque gibi yataklar ile Japonya’da Akenobe yatakları bu tiptendir.
Sedimanter Kalay Yatakları
Kassiterit kimyasal etkilere karşı çok dayanıklı, ağır ve dilinimi olmayan bir mineral
olduğundan, ideal plaser minerallerinden biridir. Bu nedenle birincil oluştuğu her yerde, her türlü
plaserler oluşabilmektedir. Birçoğu daha ilk çağlarda bulunmuş ve işletilmiş (Erzgebirge,
Cornwall plaserleri gibi) olmalarına rağmen, halen dünya kalay üretiminin % 70’i plaser
yataklardan elde edilmektedir. En büyük ve en verimli plaserler, aynı zamanda en verimli birincil
yataklar Malezya, Hindiçini, Siyam ülkeleri, Bangka, Billiton, Singkop adalarında bulunmaktadır.
Bunlardan sonra Nijerya, Çin, Avusturalya da kassiterit plaserlerine sahiptirler. Ülkemizde tek tük
bulunan kassiterit tanelerinden başka kalay zuhuru bilinmemektedir. [9]
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3. REZERV ve KAYNAK DURUMU
3.1. Dünya Rezervleri ve Kaynakları
Dünyada kalay yatakları çok değişken miktarlara sahip rezervler halinde bulunmaktadırlar.
Birkaç yüz ton rezervi olan yataklar bulunduğu gibi birkaç yüz bin ton rezervli yataklar da
mevcuttur. Dünyanın en zengin ve en büyük kalay yatakları, Burma (Myanmar)’dan başlayarak
Malaya Yarımadasından Avusturalya Biliton’a kadar uzanarak 4.000 km’yi bulan bölgede yer
almaktadır. Büyüklüklerine göre kalay yatakları sınıflandırması Tablo 2’de verilmiştir. [9],
Tablo 2. Büyüklüklerine Göre Kalay Rezervleri Sınıflandırması

Yatak Büyüklüğü
Çok küçük yataklar
Küçük yataklar
Orta büyüklükteki yataklar
Büyük yataklar
Çok büyük yataklar

Rezerv (ton), (metalik kalay)
5.000
5.000-20.000
20.000-100.000
100.000-500.000
>500.000

Küresel rezervler ile ilgili en yaygın referans alınan kaynak, USGS (Amerika Jeolojik
Araştırmalar Dairesi) tarafından yıllık olarak rapor edilen bilgilerdir. USGS verilerine göre
dünyada 4.3 milyon ton kalay rezervi bulunmaktadır. Bu miktara net bilgisi bulunmayan Laos,
Nijerya ve Ruanda dâhil değildir. USGS verilerine göre dünya kalay rezervleri dağılımı ise Tablo
3’te yer almaktadır. Çin, yaklaşık 1.100.000 ton rezerv miktarı ile dünyadaki en büyük kalay
rezervine sahiptir. [10]
Tablo 3. Dünya Kalay Rezervleri

Ülkeler
Çin
Endonezya
Avusturalya
Brezilya
Bolivya
Rusya
Kongo
Malezya
Peru
Burma (Myanmar)
Vietnam
Laos
Nijerya
Ruanda
Diğer Ülkeler Toplamı
Dünya Toplamı

Miktar (ton)
1.100.000
800.000
430.000
420.000
400.000
280.000
160.000
150.000
140.000
100.000
11.000
Bilgi Yok
Bilgi Yok
Bilgi Yok
350.000
4.300.000

Not: Rakamlar yuvarlanmıştır.
Kaynak: USGS Mineral Commodity Summaries, Ocak 2021
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Uluslararası Kalay Birliği (ITA)’nin 2020 yılında yayımladığı (2019 yılı verilerine
dayanılarak hazırlanan) Global Rezervler ve Kaynaklar Raporuna göre, dünyadaki kalay
rezervinin yaklaşık 5,5 milyon ton (USGS tahminlerinden yaklaşık 1 milyon ton daha yüksek)
olduğu görülmektedir. Bu farkın Güneydoğu Asya ülkeleri, özellikle Endonezya, Malezya,
Tayland ve Brezilya ile Bolivya ve Peru USGS tahminlerinin çok daha düşük olmasından
kaynaklandığı belirtilmektedir.
Laos
?

Malezya
4%

Vietnam
? Nijerya

Burma
2%
Peru
3%

?

Dünya Kalay Rezervleri
Ruanda
? Diğer Ülkeler
8%

Çin
25%

Kongo
4%
Rusya
7%

Bolivya
9%

Endonezya
18%
Brezilya
10%

Avusturalya
10%

Şekil 1. Dünya kalay rezerv dağılımı (USGS verilerine göre)

Uluslararası Kalay Birliği (ITA)’nin hazırladığı aynı rapora göre dünya kalay kaynağının
yaklaşık 15,4 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Birliğin hazırlamış olduğu dünya kalay
rezervleri ve kaynakları Tablo 4’te, dünya kalay rezerv dağılımı ise aşağıda verilmiştir. [11]
Rezerv Miktarı (%)
21%

39%

8%
7%
17%

Çin

Endonezya

Rusya

8%

Brezilya

Şekil 2. Dünya kalay rezerv dağılımı (ITA verilerine göre)
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Mısır

Diğer

Tablo 4. Dünya Kalay Kaynakları

Ülkeler
Afganistan
Çin
Hindistan
Endonezya
Kazakistan
Kırgızistan
Laos
Malezya
Moğolistan
Burma
(Myanmar)
Tacikistan
Tayland
Vietnam
Asya Toplamı
Bolivya
Brezilya
Kanada
Peru
ABD
Arjantin
Amerika
Toplamı
Çekya
Almanya
Portekiz
Rusya
İspanya
İngiltere
Avrupa
Toplamı
Avusturalya
Kongo
Mısır
Fas
Nijerya
Ruanda
Diğer
Afrika Toplamı
Dünya Toplamı

DÜNYA KALAY KAYNAKLARI* (1.000 ton)
CRIRSCO Uyumlu
CRIRSCO Uyumlu
Olmayan
Toplam
Kaynaklar Rezervler Kaynaklar Rezervler Kaynaklar Rezervler
0
0
18
0
18
0
0
0
5.988
2.160
5.988
2.160
0
0
102
1
102
1
32
16
1.044
415
1.075
431
351
0
0
0
351
0
0
0
205
0
205
0
0
0
81
46
81
46
51
11
0
0
51
11
7
0
99
6
106
6
0
0
0
0
441
76
493
110
546
0
0

0
0
0
0
27
20
325
0
218
0
0

113
45
64
48
7.808
623
80
7
91
72
0

113
0
0
11
2.753
228
80
0
0
0
3

113
45
64
48
8.249
700
573
117
638
72
0

113
0
0
11
2.779
248
405
0
218
0
3

1.226
263
309
26
1.791
69
264

563
0
0
3
588
0
0

873
32
207
13
0
0
0

308
0
0
0
340
0
0

2.099
295
516
39
1.791
69
264

871
0
0
3
928
0
0

2.721
908
519
40
131
0
23
0
713
6.000

591
228
167
0
57
0
6
0
231
1.600

253
243
0
0
0
75
91
0
166
9.300

340
0
0
415
0
0
8
0
423
3.800

2.974
1.151
519
40
131
75
114
0
879
15.400

931
228
167
415
57
0
14
0
653
5.500

* Uluslararası Kalay Birliği (ITA) 2019 yılı verileri
Kaynak: Uluslararası Kalay Birliği (ITA) Global Rezervler ve Kaynaklar Raporu, 2020
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Uluslararası Kalay Birliği (ITA)’nin verilerine göre dünya kalay kaynaklarının ülkelere göre
dağılımı aşağıdaki Şekil 3’te verilmiştir. [11]

Ülkelere göre Kaynak Dağılımı (%)

32%

38%

7%
5%

Çin

Endonezya

7%

11%

Rusya

Bolivya

Avusturalya

Diğer

Şekil 3. Dünya kalay kaynakları dağılımı (ITA verilerine göre)

Dünya kalay kaynaklarının rezervler dahil olmak üzere bölgesel dağılımı Şekil 4’de
verilmiştir. [11]

Şekil 4. Dünya kalay kaynaklarının bölgesel dağılımı (ITA)

19

3.2. Türkiye Rezervleri ve Kaynakları
Ülkemiz bulunduğu jeolojik kuşak itibariyle mineral çeşitliliği bakımından dünyanın zengin
ülkeleri arasındadır. Türkiye’de 70’in üzerinde mineralin üretimi yapılmaktadır. Türkiye, mineral
çeşitliliği açısından dünyada 10. sırada, üretim bakımından 27. sırada yer almaktadır. Dünya
piyasalarında önemli 90 çeşit mineralden sadece 13 tanesi, ülkemizde bulunmamaktadır.
Ülkemizin maden rezervlerinin zenginlik sınıflandırması Tablo 5’te verilmiştir. Buna göre, kalay
da ülkemizde bulunmayan madenler arasında yer almaktadır. [12]
MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arama çalışmalarında bazı kalay zuhurları
bulunmuş olsa da ülkemizde ekonomik olarak işletilebilir herhangi bir kalay yatağı mevcut
değildir. [13]
Tablo 5. Türkiye Maden Rezervlerinin Zenginlik Sınıflandırması
Çok Zengin

Zengin

Normal-Fakir

Yok

Krom
Cıva
Toryum
Lantan
Fluorit
Feldspat
Jips
Bentonit
Bor
Manyezit
Mermer
Perlit
Kalker-Marn
Dolomit
Zımpara
Tuz
Barit
Zeolit
Lületaşı
Pomza
Sodyum Sülfat
Polihalit

Altın
Gümüş
Volfram
Antimuan
Aluminyum
Linyit
Silis
Asbest
Stronsiyum
Huntit
Sepiolit
Kalsit
Disten
Diatomit
Alunit
Olivin
Şiferton
Vermikülit
Fologobit
Yapı taşları
Pirofillit
Kum-Çakıl
Pirit
Gröna
Glokonit
Tras
Kuvarsit

Bakır
Kurşun
Çinko
Kadmiyum
Demir
Manganez
Kobalt
Nikel
Molibden
Titan
Arsenik
Uranyum
Taş kömürü
Petrol
Doğal gaz
Kükürt
Kil
Kaolen
Grafit
Fosfat
Vollastonit
Mika
Lösit
Süs taşları
Talk
Arduvaz
Rubidyum
Nadir Toprak Elementleri

Platin
Kalay
Vanadyum
Potas
Zirkon
Rutil
SillimanitAndaluzit
Korendon
Güherçile
Lityum
Elmas
Brom-İyot
Kolombiyum

Kaynak: 9.Kalkınma Planı, Madencilik Özel İhtisas Komisyon Raporundan revize edilmiştir.
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4. ÜRETİM DURUMU VE TİCARETİ
4.1. Dünyada Kalay Üretimi
Dünyada en çok kalay üretimini Amerika Jeolojik Araştırmalar Dairesi (USGS) ve
Uluslararası Kalay Birliği (ITA) verilerine göre Çin yapmaktadır. Bunu sırasıyla Endonezya,
Myanmar (Burma) ve Peru izlemektedir. Dünyada 2020 yılında yaklaşık 270.000 ton kalay üretimi
gerçekleştirilmiştir. Dünya kalay üretimleri aşağıdaki Tablo 6’da verilmiştir. [10], [11]
Tablo 6. Dünya Kalay Üretim Miktarları
(ton)
Tablo 7. Dünya KalayYıllar/Miktar
Üretim Miktarları
Ülkeler
2018
2019
2020
Çin
90.000 84.500 81.000
Endonezya
85.000 77.500 66.000
Burma (Myanmar) 54.600 42.000 33.000
Peru
18.600 19.900 18.000
Bolivya*
16.500 17.000 15.000
Brezilya
17.100 14.000 13.000
Kongo*
7.400
12.200 17.000
Avusturalya
6.870
7.740
6.800
Nijerya*
7.800
5.800
6.000
Vietnam
4.560
5.500
4.900
Malezya
4.300
3.610
3.300
Ruanda
2.400
2.300
1.200
Rusya
1.400
1.800
2.500
Laos*
1.100
1.400
1.200
Diğer Ülkeler
310
549
400
Dünya Toplamı** 320.000 296.000 270.000
Kaynak: USGS Mineral Commodity Summaries, Ocak 2021
* Tahmini değerlerdir ** Miktarlar yuvarlanmıştır.

Dünya kalay üretiminin ülkelere göre dağılımı aşağıdaki grafikte yer almaktadır.
(ton)
100.000

Dünya Kalay Üretim Miktarları (ton)

80.000
60.000
40.000
20.000
0

Yıllar

2018

2019

2020

Çin

Endonezya

Burma

Peru

Bolivya*

Brezilya

Kongo*

Avusturalya

Nijerya*

Vietnam

Şekil 5. Dünya kalay üretim miktarları dağılımı
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4.2. Dünyada Üretim Yapan Şirketler
Dünyada kalay üretimi yapan ilk on şirket ve üretim miktarlarını gösteren grafik aşağıda
verilmiştir. Kalay üretiminde Çin firmaları öne çıkmaktadır. Buna göre en fazla üretim yapan
74.500 ton ile Yunnan Tin adlı Çin firmasıdır. [14]
Üretim Miktarı (1000 ton)

Firmalar
8,7

GEJIU Zİ-Lİ (ÇİN)

9,7

METALLO CHIMIQUE (BELÇİKA)

10,6

THAISARCO (TAYLAND)

11,5

GUANGXI CHINA TIN (ÇİN)

12,6

EM VITO (BOLİVYA)
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MINSUR (PERU)
YUNNAN CHENGFENG (ÇİN)

26,8

MALAYSIA SMELTING (MALEZYA)

27,2
30,2

PT TIMAH (ENDONEZYA)

74,5

YUNNAN TIN (ÇİN)
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Şekil 6. Kalay üreten firmalar
Kaynak: www.statista.com

4.3. Uluslararası Birlikler (Kuruluşlar)
International Tin Association (ITA) - Uluslararası Kalay Birliği, 1932 yılında
Londra’da kurulmuştur. Birlik; kalay endüstrisini desteklemek, sorunlarını belirlemek, pazar
analizi, teknoloji, sürdürülebilirlik ve düzenleyici işler gibi alanlarda faaliyetlerini
yürütmektedir. Uluslararası Kalay Birliği, kalay endüstrisini desteklemeye ve kalay
kullanımını genişletmeye yönelik hâlihazırda dünyadaki tek kuruluştur. Birliğin birincil
hedefi, kalay için yenilikçi, rekabetçi ve sürdürülebilir bir tedarik zinciri ve pazarı
sağlamaktır.
Birlik, küresel ilk on üreticiden dokuzu dâhil olmak üzere, küresel kalay üretiminin
%73'ünü, küresel kalay kullanımının ise %48'ini temsil etmektedir. Yılda iki kez bir araya
gelen birlik; sahadan gelen geri bildirimler, istatistiksel modellemeye dayalı pazar tahminleri,
Ar-Ge takibi dâhil olmak üzere kalay arzı ve talebi hakkında birincil bilgileri toplamaktadır.
Ayrıca küresel olarak artan düzenleme gereksinimleriyle de ilgilenmekte ve üyeleri tarafından
yönetilen sektör eylemini koordine etmektedir.

22

Uluslararası Kalay Birliği; kalay endüstrisini bölgesel ve küresel olarak etkileyen bir
konumdadır. Birlik üyesi firmalar şunlardır: Yunnan Tin Corporation (Çin), Thailand
Smelting&Refining Company Ltd. (Tayland), PT Timah TBK (Endonezya), Malaysia
Smelting Corporation Bhd. (Malezya), Bluestone Mines Tasmania JV Pty (Avustralya),
Operaciones Metalurgicas S.A (Bolivya), Minsur S.A (Peru), Mineracao Tabaco S.A
(Brezilya), White Soldier (Brezilya). Birlik üyesi firmaların dünya üzerindeki dağılımı Şekil
7’de verilmiştir. [15]

Şekil 7. Uluslararası Kalay Birliği (ITA) üye dağılımı

International Tin Council (ITC) - Uluslararası Kalay Konseyi, İkinci Dünya Savaşından
sonra meydana gelen spekülasyonları önlemek amacıyla 1 Temmuz 1956 yılında kurulmuştur.
Kurulduğunda 6 kalay üreticisi ülke ile 17 tüketici ülke yer almıştır. Üye sayısı ileriki yıllarda 7
üretici, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 21 tüketici ülkeye yükselmiştir. Türkiye bu konseye
1964 yılında dâhil olmuştur.
Kurulduğunda ITC’nin başlıca görevi, kararlı fiyatlara sahip bir kalay borsası oluşturmaktı.
Bu nedenle zaman zaman kalay taban ve tavan satış fiyatlarını tespit eder. Kalay fiyatlarının tavana
yükselmesi halinde, stoklarındaki kalayı piyasaya sürerek fiyatlardaki yükselmeyi kontrol altına
almaya çalışır. Aynı şekilde, fiyatların taban fiyatlarına yaklaşması halinde, piyasadan kalay
toplayarak fiyat dengesini temin için uğraşır.
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Alüminyum kapların ortaya çıkışı, kutuların içinde koruyucu polimer cilaların kullanılması
ve sanayi tarafından geri dönüşümün artmasıyla birlikte, kalay talebi 1980'lerin başında önemli
ölçüde azaldı ve Ekim 1985'te ITC artık fiyatları koruyamadı. Sonunda metal piyasalarında kalay
satın alacak parası tükendi. ITC'yi yeniden finanse etme girişimleri de sonuç vermeyince konseyin
faaliyetleri 1989 yılında sona erdi.
Association of Tin Producing Countries – Kalay Üreten Ülkeler Birliği, Avustralya,
Bolivya, Endonezya, Malezya, Nijerya, Tayland ve Zaire tarafından 1984 yılında kurulmuş olup
2001 yılında faaliyetlerine son vermiştir. [1], [2]
4.4. Türkiye’de Kalay Maden Aramaları ve Üretimi
Türkiye’de kalay madenleri arama çalışmaları kapsamında 1980’li yıllarda MTA tarafından
iki ayrı bölge kalay aramaları için pilot olarak seçilmiştir. Bilecik-Söğüt yöresinde KAVAP (Kalay
Ağırlıklı Volfram Arama Projesi), Yozgat yöresinde ise OKAP (Orta Anadolu Kalay Arama
Projesi) adı altında yürütülen projeler olumlu sonuç vermemiştir.
MTA tarafından yapılan çalışmalarda bazı cevherleşmeler belirlenmiştir. Bunlar;
- Bursa-İnegöl-Soğukpınar-Madenbeleni Tepe,
- Niğde-Çamardı-Celaller,
- Niğde-Ulukışla-Bolkardağı-Sulucadere cevherleşmeleridir.
Bu cevherleşmelerin ekonomik olmadığı belirtilmektedir. Günümüzde MTA’nın maden
arama projeleri, demir dışı metaller için polimetal arama projeleri şeklinde yapılmaktadır. Bu
çalışmalar kapsamında, Kayseri-Kıranardı’nda kalay zuhurları görülmüştür. Türkiye’de antik
dönemlerde kalay işletildiğine ilişkin bulgular varsa da bugün için bilinen cevherleşmelerin
işletme konusu olamayacak kadar küçük ve önemsiz olduğu görülmektedir.
Türkiye’de gerek kamu gerekse özel sektör tarafından alınmış kalay madeni buluculuk
ruhsatı bulunmamaktadır. Türkiye’de işletilen herhangi bir kalay yatağı mevcut değildir.
Türkiye’de işletilen herhangi bir kalay yatağı bulunmadığından üretimi yapılmamaktadır.
Ülkemiz ihtiyacı ithalat yoluyla karşılanmaktadır. [16], [17]
4.5. Kalay Standartları ve Fiyatları, Pazar/Piyasa Durumu
Kalay kalite açısından A sınıfı (%99,85 Sn), elektrolitik kalay (%99,95-99,98 Sn), sert kalay
(%99,6 Sn) ve teknik kalay (%99 Sn) olarak sınıflandırılır. Kalayın kullanıldığı lehim malzemeleri
de antimuanlı lehim (%95 Sn + %5 Sb), gümüşlü lehim (% 95 Sn + %5 Ag) ve yumuşak lehim
(%70 Sn + %30 Pb) olarak sınıflandırılmaktadır. Kalaylı alaşımların en önemlileri, bakırla yaptığı
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bronz (% 10-15 Sn içerir), antimuan ve bakırla yaptığı yatak metali (Babbit metal) ve beyaz
metaldir.
Kalay metali, kalın çubuklar, külçeler, pikler ve parçalar halinde (50 kg’lık ya da daha az)
alınır ve satılır. ABD’ye ithal edilen kalay metali çoğunlukla 45 kg’lık pikler halindedir.
Kalay fiyatları, Londra Metal Borsası (LME)’nda şekillenmektedir. Kalayın 2016 ila 2020
yılları arasındaki fiyatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dünya genelindeki Covid-19 salgını
etkisiyle üretim ve nakliye faaliyetlerinin azalmasıyla (Çin, Myanmar'daki artan Covid-19
vakalarının ardından en büyük ithalatçısı Myanmar ile limanını kapatmıştır.) kalay fiyatları, 2021
yılı başında önce 21.000 $ seviyesine daha sonra sürekli bir artışla Kasım 2021 ayı ortalarında
38.000 $ seviyesine kadar çıkmıştır. Kalay fiyatı, 2021 yılı başından beri %80 artmıştır. Bu artışın
salgın tedbirlerine bağlı olarak önümüzdeki yıllarda hızlı olmasa da kademeli olarak 31.00032.000 $ seviyelerine düşeceği tahmin edilmektedir. [17], [18], [19]
Tablo 7. Dünya Kalay Fiyatları
Emtia Birim
Kalay $/ton

Yıllar
2016
17.934

2017
20.016

Kaynak: Dünya Bankası, CMO Ekim 2021

2018
20.145

2019
18.661

2020
17.125

Kalay fiyatlarının yıllara göre değişimini gösterir grafik Şekil 8’de verilmiştir. Bu grafikten
de görüleceği üzere, dünya genelindeki salgının etkisi en çok 2021 yılında görülmeye başlanmıştır.
Değişen arz ve talep dengesi ile üretimin, özellikle deniz yolu nakliyatlarının durması/azalması
ana nedenleriyle kalay fiyatı pik yaparak 37.000-38.000 $/ton aralığına ulaşmıştır. [20]
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Şekil 8. Kalay fiyatları değişimi
Kaynak: www.trading.com (LME fiyatları)

Pazar/Piyasa Durumu
Piyasa/Pazar değerlendirmelerinde çeşitli yoğunlaşma endeksleri kullanılmaktadır. Bu
endeksler; herhangi bir pazarda, üretimde ya da benzeri bir durumda kullanılabilen, büyük
değerlere karelerini veya bir pazarda ya da üretimde bulunan en büyük 4 firmanın/ülkenin/satıcının
pazar paylarının toplanmasını esas alan en yaygın kullanılan endekslerdir. Pazarın/piyasanın tam
rekabetçi, rekabetçi, monopol, duopol ve oligopol yapıda olup olmadıkları bu endekslere göre
belirlenmektedir. Kalay pazarı için yapılmış olan endeks çalışmalarına göre, pazar durumu aşağıda
özetlenmiştir.
Piyasanın durumu rekabetçi-yoğun şekilde görünmesine karşın oligopol ve monopol riski
olduğu

görülmektedir.

Kalay

cevher

üretimi

dünyada

az

sayıda

ülke

tarafından

gerçekleştirilmektedir. Doğal kaynak sahipliği nedeniyle kalay piyasasının monopol piyasa olma
riski bulunmaktadır. Kalay piyasasının diğer riski olan oligopol piyasa ise; alıcının fazla,
satıcının/üreticinin ise birkaç firmadan olduğu piyasalardır. Bu tip piyasalarda, firmalar
aynı/benzer ürünleri satar ve piyasa bu firmaların kontrolü altındadır. Firmalar arasında rekabet
mevcuttur, bir firmanın piyasaya müdahalesi diğer firmaların da aynı yönde aksiyon almalarını
gerektirir, firmalar bağımsız hareket edemezler.

Bu tip piyasalarda fiyat artışına karşın

tüketicilerin talebindeki düşüş azdır. Oligopol piyasada, firmaların üretilecek miktar ve satış fiyatı
üzerinde ortak karar alma durumları da söz konusu olabilmektedir. [21], [22]
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4.6. Dünya Kalay Ticareti
Dünya kalay cevheri ticareti yaklaşık 575 milyon dolarlık bir hacme sahiptir. En önemli
ihracatçılar Avustralya, Nijerya, Kongo, Ruanda ve Zaire’dir. Bu beş ülke tüm pazarın yaklaşık
%80’ini oluşturur. Bunları Gabon ve Brezilya takip etmektedir. Avustralya, Nijerya gibi küresel
rezervlere sahip ülkeler ihracatta ilk sıralardadır. Dünya kalay ihracat miktarları dağılımı aşağıdaki
tabloda verilmiştir. [21]
Tablo 8. Dünya Kalay Cevheri İhracat Miktarları
Ülkeler
Avustralya
Nijerya
Kongo
Ruanda
Zaire
Burma
Brezilya
Rusya
Laos
Diğer
Toplam

Miktar
(Milyon $)

Pay
(%)

124,19
121,96
106,39
60,68
60,36
24,61
23,65
8,51
6,83
37,60
574,78

21,61
21,22
18,51
10,56
10,50
4,28
4,12
1,48
1,19
6,54
100

Kaynak: İMMİB (2018 verileri)

Dünya kalay ithalatının büyük bir kısmını Malezya (%67) gerçekleştirmektedir. Bunu
sırasıyla, Tayland ve Çin izlemektedir. Dünya kalay ithalat miktarları dağılımı aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Tablo 9. Dünya Kalay Cevheri İthalat Miktarları
Ülkeler
Malezya
Tayland
Çin
Tayvan
BAE
Brezilya
Singapur
Belçika-Lüksemburg
Almanya
Endonezya
Diğer
Toplam

Kaynak: İMMİB (2018 verileri)

Miktar
(Milyon $)

Pay
(%)

387,77
137,65
29,57
5,80
3,78
1,96
1,86
1,72
1,44
0,63
2,59
574,78

67,46
23,95
5,15
1,01
0,66
0,32
0,32
0,30
0,25
0,11
0,47
100
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Dünya kalay metali pazarı 4,87 Milyar dolarlık bir hacme sahiptir. Önemli ihracatçılar;
Endonezya, Malezya, Bolivya ve Peru’dur. Kalay metali ihracat miktarları dağılımı
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 10. Dünya Kalay Metali İhracat Miktarları
Ülkeler

Miktar
(Milyon $)

Pay
(%)

1.826,32
519,36
389,11
376,37
233,14
191,95
174,70
161,11
139,81
130,23
730,32
4.874,85

37,46
10,65
7,98
7,72
4,78
3,94
3,58
3,90
2,87
2,67
14,40
100,00

Endonezya
Malezya
Bolivya
Peru
Belçika-Lüksemburg
Brezilya
Singapur
Çin
Hollanda
Tayland
Diğer
Toplam

Kaynak: İMMİB (2018 verileri)

Kalay metali ithalatında Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada yer almaktadır. Japonya,
Hollanda, Singapur ve Almanya diğer önemli ithalatçılardır. Dünya kalay metali ithalat miktarları
Tablo 11’de verilmiştir.
Tablo 11. Dünya Kalay Metali İthalat Miktarları
Ülkeler
ABD
Japonya
Hollanda
Singapur
Almanya
Güney Kore
Hindistan
Tayvan
İspanya
Fransa
Diğer
Toplam

Miktar
(Milyon $)
823,79
545,08
404,12
373,98
353,12
286,06
223,57
194,77
161,57
127,45
1.301,28
4.874,84

Kaynak: İMMİB (2018 verileri)

Pay
(%)
16,90
11,18
8,29
7,67
7,24
5,87
4,59
4,00
3,31
2,61
26,69
100
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4.7. Türkiye Kalay Ticareti
Ülkemiz bulunduğu jeolojik kuşak itibariyle mineral çeşitliliği bakımından dünyanın zengin
ülkeleri arasındadır. Dünya piyasalarında önemli 90 çeşit mineralden yalnızca 13 tanesi ülkemizde
bulunmamaktadır. Kalay da ülkemizde bulunmayan bu 13 madenden birdir. Ülkemizde henüz
tespit edilmiş işletilebilir kalay madeni olmadığından kalay üretimi de yapılmamaktadır. Ülkenin
ihtiyacı, ithalat ve geri dönüşümden sağlanmaktadır. [12]
Uluslararası ticarete konu olan tüm mallar; malın bileşimindeki maddelere göre, kullanım
alanı veya amacı ile imalat ve işleme derecesine göre Dünya Gümrük Örgütü tarafından Armonize
Sistemde (Harmonized System) fasıllar halinde gruplandırılırlar. Armonize Sistemin, kullanıcı
ülkelerin kendi ulusal ihtiyaçlarına göre alt açılımlar yapmasına imkân veren bir mimarisi vardır.
Bir ürünün ülkemizin tarife sınıflandırmasındaki yerini belirleyen 12 basamaklı koduna Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) adı verilir. GTİP, Dünya gümrük örgütünden alınan bir koddur.
Bu kodlar standart hale getirilmiş olan Armonize sistemden alınmaktadır. Bu kod sayesinde tüm
dünyada bulunan ürünlerin sınıflandırılması kolay bir şekilde yapılmaktadır.
Kalay ile ilgili toplamda üç adet Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) mevcuttur. Bu
pozisyonlara ait bölüm, fasıl ve GTİP numaraları şunlardır:
1- Bölüm 5: Mineral Maddeler
Fasıl 26: Metal Cevherleri, Cüruf ve Kül
GTİP No: 260900000000 Kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri
2- Bölüm 15: Adi Metaller ve Metallerden Eşyalar
Fasıl 80: Kalay ve Kalaydan Eşya
GTİP No: 800110000000 İşlenmemiş alaşımsız kalay
800120000000 İşlenmemiş kalay alaşımları
Yukarıdaki GTİP numaralarına ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden
hazırlanan,

ülkemizin 2016 ile 2020 yılları arasındaki ihracat ve ithalat bilgileri aşağıdaki

tablolarda verilmiştir.
Ülkemizin “kalay cevherleri ve zenginleştirilmiş kalay cevherleri” kapsamındaki GTİP
numarasında değerlendirilen dış ticaret verileri Tablo 12’de yer almaktadır.

29

Tablo 12. Türkiye'nin Kalay Cevherleri Dış Ticareti
GTİP NO

260900000000

Ürün Adı

Yıl

Kalay cevherleri
ve zenginleştirilmiş kalay
cevherleri

2016
2017
2018
2019
2020

Kaynak: TÜİK 2020 verileri

İhracat İthalat İhracat İthalat
(kg)
(kg) (USD) (USD)
0
6.450
0
5
36.097

500
0
76
0
0

0
22.750
0
158
67.519

5.640
0
1.466
0
0

Ülkemizin “işlenmemiş alaşımsız kalay” ve “işlenmemiş kalay alaşımları” kapsamındaki
GTİP numaralarında değerlendirilen dış ticaret verileri Tablo 13’te verilmiştir.
Tablo 13. Türkiye'nin Alaşımlı ve Alaşımsız Kalay Dış Ticareti
Yıl

GTİP No

Ürün Adı

800110000000
2016 800120000000

İşlenmemiş alaşımsız kalay
İşlenmemiş kalay alaşımları

800110000000
2017 800120000000

Yıl toplamı:
İşlenmemiş alaşımsız kalay
İşlenmemiş kalay alaşımları

800110000000
2018 800120000000

Yıl toplamı:
İşlenmemiş alaşımsız kalay
İşlenmemiş kalay alaşımları

800110000000
2019 800120000000

Yıl toplamı:
İşlenmemiş alaşımsız kalay
İşlenmemiş kalay alaşımları

800110000000
2020 800120000000

Yıl toplamı:
İşlenmemiş alaşımsız kalay
İşlenmemiş kalay alaşımları

Kaynak: TÜİK 2020 verileri

Yıl toplamı:

İhracat
(kg)

İthalat
(kg)

İhracat
(USD)

İthalat
(USD)

66.958
3.107
70.065
58.211
3.363
61.574
90.195
7.455
97.650
62.876
6.861
69.737
61.593
4.100
65.693

2.482.797
83.437
2.566.234
3.168.455
70.980
3.239.435
3.231.466
204.072
3.435.538
3.262.939
389.242
3.652.181
3.761.113
83.572
3.844.685

1.222.436
78.468
1.300.904
1.215.920
81.695
1.297.615
1.879.730
83.876
1.963.606
1.262.905
168.539
1.431.444
737.359
71.348
808.707

44.997.455
1.795.317
46.792.772
65.864.663
1.567.173
67.431.836
67.138.882
4.273.857
71.412.739
69.662.539
7.797.687
77.460.226
70.271.958
1.534.612
71.806.570

Ülkemiz, kalayda tamamıyla yurtdışına bağımlıdır. Bu nedenle kalay dış ticaretimiz ithalat
ağırlıklıdır. Yukarıdaki tablolardan da görüleceği üzere yurtdışı alımlarımız, kalay cevherlerinden
ziyade ağırlıklı olarak işlenmemiş alaşımsız kalaydan oluşmaktadır. İthalatın büyük bir çoğunluğu
yurtiçinde kaplamacılıkta, alaşımlarda lehim ve kimyasal madde yapımında, otomotiv-uçak ve
gemi endüstrisinde, elektrik sanayinde kullanılmakta, az bir kısmı ise kalay ve kalaydan eşya
olarak ihraç edilmektedir. İthalat yapılan ülkeler ise İngiltere, Çin, Endonezya ve Brezilya’dır.
İhracatımızın yarıya yakını İran ile yapılmaktadır.
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En yüksek kalay dış ticaret hacmine 2018 yılında ulaşıldığı görülmektedir. Ülkemizin son
beş yıl kalay dış ticareti verilerine göre; yıllık kalay ithalatımız ortalama olarak yaklaşık 3.300 ton
civarındadır. Bu ithalat için yıllık yaklaşık 67 milyon dolar harcama yapılmıştır. Aynı verilere
göre, yıllık ihracatımız ise ortalama 73 ton dur. Söz konusu ihracat ile yıllık ortalama 1.4 milyon
dolar gelir sağlanmıştır.
Ülkemizdeki kalay dış ticaretini az sayıda (5 adet) firma yapmaktadır. Ülkemiz, kalay ihracat
hacmi ile dünyada 25.sırada yer almaktadır. [22], [23]
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5. KALAY MADENİN ÜRETİM YÖNTEMİ VE TEKNOLOJİSİ
5.1. Maden Üretim Yöntemleri
Kalay yataklarında madencilik yöntemi yatak tipine ve cevher kalitesine göre değişmektedir.
Kalay yataklarının cevher kalitesi, kalay tenörüne ve kassiteritin tane büyüklüğüne bağlıdır.
Ayrıca birincil yataklarla, plaser yatakların işletme yöntemleri ve maliyetleri çok farklı
olduklarından endüstriyel asgari tenörlerinin saptama hesaplamaları da farklı tenörleri
vermektedir.
Kalay cevherlerinin ekonomik minerali kassiterittir. Diğer kalay minerallerinden en sık
görülen stannit dahi, zaman zaman önemli birikimler göstermesine rağmen, ekonomik olarak ciddi
bir rol oynanamamaktadır. Zira stannitli cevherlerden yeterli tenörlerde kalay konsantresi elde
edilememekte, düşük tenörlü kalay konsantrelerinin izabesi de özellikle çok miktarda bakır (Cu)
ve kükürt (S) içeriyorsa, oldukça zor ve pahalı olmaktadır. Kassiteritli kalay yataklarının
endüstriyel asgari tenörleri ve dolayısıyla kalitelerinde en önemli etken tane büyüklüğüdür.
İri taneli (>1 mm) kassiterit cevherleri kolay zenginleştirilebilen cevherler olduklarından çok
küçük rezervlerde dahi olsa işletilebilmektedirler. Bu küçük yataklarda endüstriyel asgari tenör %
0,2 ila % 0,3 Sn civarındadır. Elle ayıklama olanağı olan cevherlerde bu tenör daha da düşük
olabilir. Orta büyüklükteki kassiterit taneli (0,2-1 mm) cevherler genellikle pegmatit damarlarında
bulunur. Hazırlama ve zenginleştirilmeleri olanaklı olan bu cevherlerde endüstriyel asgari tenör %
0,8 Sn civarındadır. Cevherlerin mineraloji bileşimi ve dokusu ile işletme koşullarının uygun
olduğu damarlarda bu tenör daha da düşebilir.

Görsel, 1. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, 3-4 Aralık 2015, Trabzon Bildirilerinden alınmıştır.
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Stok biçimli sülfürlü kassiterit cevherlerinde, kitle işletmesi yapılabiliyorsa asgari tenörler
% 0,15 ila % 0,2 Sn düzeylerine düşebilir. Plaser yataklarında asgari tenörlerin saptanması, örtü
tabakalarının kalınlığına ve cevher rezervlerine bağlıdır. Genel olarak plaser cevherlerinde birkaç
yüz g/m3 kalay bulunmalıdır. Cevherin ortalama tenörü yüksek ise ve elle ayıklama olanağı varsa,
200-300 ton kalay metal rezervleri dahi ekonomik olabilmektedir. [9]
Endüstriyel asgari tenörleri ekonomik olarak işletmeye uygun olan rezervler, örtü kalınlığı
ve cevherin derinliği ile yayılımına göre açık ocak ve yeraltı işletmeciliği ile üretilir. Büyük
rezervli sahalarda mekanikleşmiş açık ocak işletmeciliği yapılmaktadır.
Damar tipi kalay cevherleşmelerinde uygulanan madencilik yöntemi diğer cevherleşmelerde
uygulanan yöntemlerle aynı olup, genellikle cevherleşme zonuna kuyu ve galerilerle girilir ve
cevher yeryüzüne çıkarılır.
Plaser yataklardaki en yaygın madencilik yöntemi kovalı taraklama makinaları ile yapılan
madenciliktir. Bunun yanı sıra çakıl pompaları ve çeşitli açık işletme yöntemleri de plaser kalay
yataklarında kullanılan işletme yöntemleridir. Kovalı taraklama sisteminde, cevher kovalar
tarafından kazılarak dışarı taşınmaktadır.[17]
5.2. Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Prosesleri
Kalay cevherleri genellikle düşük tenörlü olduklarından işletilebilir olabilmeleri için
zenginleştirilmeleri gereken cevherlerdir. Genellikle piyasaya %65 Sn ve üzeri zenginleştirilmiş
cevherler arz edilir.
Plaser yataklardan çıkarılan kalay, eleklerde yıkanıp jig ve sallantılı masalarda konsantre
edilir. Burada elde edilen kaba konsantre, nihai konsantre (%70-75 Sn) elde etmek üzere
konsantratöre gönderilir. Gravite yöntemine dayanan bu sistemde manyetit de kalayla birlikte
zenginleştirildiğinden, nihai konsantre kurutulduktan sonra manyetik seperatörle manyetitten
temizlenir.
Primer kalay cevherleşmelerinde, kalay cevherinin zenginleştirilmesinde diğer yöntemlere
oranla daha ucuz maliyetli olan gravimetrik yöntemler kullanılır. Kalayın dissemine olarak ince
tane boyutunda dağıldığı yataklarda flotasyon yöntemi de kullanılır. Ancak, bu yöntemde verim
genellikle % 70’in altında kalır. Gravimetrik yöntemle elde edilen konsantre, içindeki sülfürlü ve
ağır mineraller nedeni ile plaser yataklardan elde edilen konsantreye oranla daha düşük tenörlüdür
(% 40-60 Sn). Dolayısıyla bu tenörü yükseltmek için konsantrenin sülfürlü minerallerden
arıtılması gerekir ki, bu da kavurma, manyetik ayırma ve flotasyonla gerçekleştirilebilir.
Kasiterit konsantresi karbonla 1200-1300 °C’de ısıtılarak metalik kalaya indirgenir.
Safsızlıkları gidermek için asit veya su çözeltileri kullanılır. Genellikle plaser tipi yataklardan
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elde edilebilen saf kasiterit konsantreleri doğrudan izabe edilebilirken, diğer yataklardan elde
edilen konsantrelerin izabe edilmeden önce emprüritelerinden temizlenmesi gerekmektedir.
Kükürtün uzaklaştırılması için 550-650 °C’de fırınlarda kavrulur.
Kalay zenginleştirme yöntemlerinin araştırılmasına yönelik olarak Cornwall İngiltere’de
bulunan Cornish Metal Inc.’ye ait Haziran 2021 tarihinde yayımlanmış “South Crofty Tin Project
Mineral Resource Update” NI-43 101 raporu incelenmiştir. İncelemede; sahanın ekonomik limit
tenörünün % 0,6 Sn olduğu, % 1,59 Sn tenörlü 33.098 ton belirlenmiş, % 1,67 Sn tenörlü 32.396
ton çıkarsanmış kalay kaynağı olduğu, kalayın gravite yöntemleri ve köpük flotasyonla
kazanılacağı belirtilmektedir. [1], [2], [17], [24]
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6. ÇEVRESEL ETKİLERİ
Tüm madencilik faaliyetlerinde olduğu gibi kalay madeninin yeryüzüne çıkarılması
aşamasında alıcı ortam olarak tabir edilen havaya (duman, toz, gürültü, titreşim), toprağa, yeraltı
ve yerüstü su kaynaklarına (tehlikeli, endüstriyel ve evsel atıklar) olası çevresel etkileri mevcuttur.
Bu etkilerin belirlenmesi, kontrol ve bertaraf edilmesi amacıyla dünya ülkeleri çeşitli kanun ve
yönetmelikler çıkarmışlardır.
Bu bağlamda; ülkemizdeki madencilik faaliyetleri (üretim, zenginleştirme, -arama
faaliyetleri hariç-); 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun çerçevesinde ilk olarak 07.02.1993
tarihinde yürürlüğe giren, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de güncellenerek
yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)” Yönetmeliğine tabidir. Ayrıca kaplama
kapasitesi 1 ton/saat ve üzerinde olan ergitme banyolu veya alev püskürtme ile metal yüzeylerinin
kurşun, kalay veya çinko gibi koruyucu tabakaları ile kaplandığı tesisler de bu yönetmelik
kapsamında yer almaktadır.
Madencilik faaliyetleri ile kalay kullanılarak yapılan diğer üretim işlerinde, 2871 sayılı
Çevre Kanunu gereğince başta ÇED Yönetmeliği ve ilgili diğer Yönetmeliklere uygun olarak
gerekli tüm izin, onay, lisans ve tedbirlerin alınması gereklidir. [25]

Groundscaper Otel Projesi-Çin. Görsel, www.dergipark.org.tr adresindeki “Dergi Park Uluslararası Bilimsel Araştırmalar
Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 2017” den alınmıştır.

Kalay kullanılarak yapılan üretimlerde maruziyet kaynakları ile insan sağlığı üzerindeki
etkileri aşağıda verilmiştir.
Maruziyet Kaynakları
Kalay eritme işlemleri sırasında genelde kalay oksit dumanı ortaya çıkar ve çalışanlar buna
maruz kalabilir. Sülfitli kalay cevherinin ısıtılması esnasında kükürt dioksit açığa çıkar ve buna
maruz kalınabilir. Kaplamacılık işlemlerinde kalay dioksit toz ve dumanlarına da maruz kalınır.
Kalay elektrotları ve diğer kalay alaşımlarının üretiminde çalışanlar da benzer riskler
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altındadır. Boya veya plastik üretiminde kalayın organik bileşiklerine maruz kalınır ve bunlar
genellikle çok toksiktirler. PVC, üretan ve silikon lastik yapımında kullanılan organik bileşikleri
kalayın iki değerli (divalan) bileşikleridir. Üç değerli (trivalan) organik bileşikleri ise biyosid
olarak koruyucu amaçlarla tekstil, deri, cam ve kağıt üretiminde kullanılır. Biyosid maddeler
zararlı mikroorganizmaların etkilerinden korumaya yarar. Metalik olmayan malzemeler; bakır,
alüminyum ve çinko kaplı ürünler çatı kaplamasında ve yapı uygulamalarında kullanılabilir. Her
maruziyette olduğu gibi kalay maruziyetinde de maruziyetin dozu, süresi ve şekli gibi etkenler
farklı durumlara yol açacaktır. Ayrıca yaş, cinsiyet, genetik yapı gibi biyolojik etmenler de ortaya
çıkacak sonuçları belirlemede etkili olacaktır.
Klinik Etkileri
Kan, idrar, dışkı ve vücut dokularınızdaki kalay ve organik bileşiklerini ölçmek için testler
vardır. Normalde, gıdada günlük küçük miktarlara maruz kalma nedeniyle vücutta az miktarda
kalay bulunur. Bu nedenle mevcut testler maruz kaldığınız tam kalay miktarını size söyleyemez,
ancak yakın geçmişte alışılmadık derecede yüksek miktarda kalay veya kalay bileşiğine maruz
kalıp kalmadığınızı belirlemenize yardımcı olabilir. Bu bilgi, maruz kalma kaynağını bulmak için
kullanılabilir.
İnorganik kalay bileşikleri solunum veya sindirim sistemi yoluyla girdiklerinde hızla girip
çıktıklarından genellikle zararlı etkilere neden olmazlar. Bununla birlikte araştırma çalışmalarında
büyük miktarda inorganik kalay bileşiği yutan insanlar karın ağrısı, anemi, karaciğer ve böbrek
problemleri

yaşayabilir.

Hayvanlarda

inorganik

kalayla

yapılan

çalışmalar, insanlarda

gözlenenlerle benzer etkiler göstermiştir. İnorganik kalay bileşiklerinin üreme fonksiyonlarını
etkilediğine, doğum kusurları ürettiğine veya genetik değişikliklere neden olduğuna dair bir kanıt
yoktur. İnorganik kalay bileşiklerinin kansere neden olduğu bilinmemektedir.
Bazı organik kalay bileşiklerinin solunması (nefes almayla), oral (yeme veya içmeyle) veya
dermal maruz kalmanın (cilt temasıyla) insanlarda zararlı etkilere neden olduğu gösterilmiştir.
Bazı organik kalay bileşiklerine yüksek miktarlarda kısa bir süre maruz kalan insanlarda cilt ve
göz tahrişi, solunum yolu tahrişi, gastrointestinal etkiler ve nörolojik problemler bildirilmiştir.
Bazı nörolojik problemler zehirlenmeden sonra yıllarca devam etmiştir. Çok yüksek miktarlarda
yutulduktan sonra ölümcül vakalar da bildirilmiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, bazı
organik kalay bileşiklerinin esas olarak bağışıklık sistemini etkilediğini, ancak farklı bir tipin
öncelikle sinir sistemini etkilediğini göstermiştir. Bununla birlikte, çok düşük toksisite sergileyen
bazı organik bileşikler de vardır.
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İnorganik kalay solunması ile pnömokonyoz oluşumuna stannozis denilmektedir. Stannozis,
kalay oksit dumanı maruziyetlerinde daha çok görülür. Dolayısıyla kalay cevheri madeni
çalışanlarında çok rastlanmaz.
Kalay maruziyetini önlemenin en etkili yolu çalışmaların kapalı sistemde yapılması ve
havalandırma işleminin çok etkin olmasıdır. İşyeri ortam havasında kalay düzeyi sürekli olarak
izlenmelidir.
Toksisite: Element kalay metali, tuzları ve oksitleri düşük toksisiteye sahiptir. Kalay kaplı
çelik kutular hala gıda muhafazasında yaygın olarak kullanılmaktadır. 100 mg/m3'lük maruz kalma
seviyeleri hemen tehlikeli olarak kabul edilir. Temas veya solunumdan kaynaklanan yasal izin
verilen maruziyet tipik olarak 8 saatlik iş günü başına 2 mg/m3 civarındadır. Buna karşılık,
organotin bileşikleri, siyanürünkine eşit olarak oldukça zehirlidir. (Organotin bileşikleri, organik
kimyada PVC'yi sabitleştirmek, lityum iyon piller yapmak ve biyosidal maddeler olarak
kullanılır). [26]
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7. ÜRETİM ve TÜKETİM TRENDLERİ
Kalay cevher üretimi, dünya genelinde yaşanan salgın nedeniyle son üç yılda yaklaşık %15
oranında azalmıştır. Buna bağlı olarak kalaya bağlı diğer üretim ve tüketim miktarları da
azalmıştır. Salgın etkisinden arındırılmış olarak bakıldığında; kalayın mevcut kullanım alanlarına
ilave olarak, tüketici elektroniği talebindeki artış, 5G, Bilgi Teknolojileri (IT), Yapay Zekâ (AI),
robotik ve yenilebilir enerji alanındaki hızlı gelişmeler, kalaya olan talebi önemli ölçüde
artıracaktır. Bu bağlamda kalay üretim ve tüketim miktarları kademeli olarak artacaktır. Dünya
rafine kalay üretim ve tüketim miktarları aşağıda Tablo 14 ve Tablo 15’te verilmiştir. [18]
Tablo 14. Dünya Rafine Kalay Üretimi
2010
2017
2018
2019
Rafine Kalay Üretimi (1.000 ton)
Çin
149.0
178.4
177.7
181.0
Endonezya
64.2
72.0
81.4
81.6
Peru
36.4
17.9
18.3
19.5
Malezya
38.7
27.2
27.2
23.7
Brezilya
9.1
13.8
13.5
12.0
Tayland
23.5
10.6
10.9
9.6
Bolivya
15.0
16.1
15.6
15.1
Belçika
9.9
9.7
9.3
9.3
Vietnam
3.0
4.4
4.9
4.8
Polanya
0.6
3.4
3.8
4.0
Tayvan
0
3
2.8
3.8
Japonya
0.8
1.6
1.6
1.6
Rusya
0.7
0.8
1.0
1.0
Diğerleri
5.5
0.0
0.1
0.4
Dünya Toplamı
356.6
359.0
368.1
367.3

Kaynak: Dünya Bankası CMO Raporu, Ekim 2021

2020
202.9
74.0
19.6
18.5
12.0
11.3
10.4
9.0
4.6
3.9
3.7
1.5
1.2
0.3
373.0

Tablo 15. Dünya Rafine Kalay Tüketimi
2010
2017
2018
2019
Rafine Kalay Tüketimi (1.000 ton)
Çin
154.3
182.1
174.2
177.9
ABD
32.0
31.5
34.7
31.3
Japonya
35.7
29.1
28.1
24.9
Almanya
17.4
20.0
20.2
18.4
Güney Kore
17.4
13.1
13.9
12.0
Tayvan
11.1
7.3
7.4
8.4
Hindistan
10.7
10.0
11.4
10.6
Hollanda
5.4
6.0
6.0
6.0
İspanya
6.1
5.5
6.0
5.8
Diğerleri
78.5
74.5
75.7
71.5
Dünya Toplamı
368.8
379.0
377.5
366.8

Kaynak: Dünya Bankası CMO Raporu, Ekim 2021
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2020
216.2
29.2
20.2
14.9
13.4
10.1
9.7
5.4
5.3
60.6
385.0

8. GELECEK BEKLENTİLERİ/TAHMİNLERİ
Günümüzde kalayın birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Kalay; yaygın olarak teneke
yapımında, kaplamacılıkta (kalay kaplı çelikten yapılmış teneke kutularda olduğu gibi korozyonu
önlemek için diğer metalleri kaplamakta), çeşitli alaşımlar, lehim ve kimyasal madde yapımında
kullanılmaktadır. Otomotiv endüstrisinde motor yataklarında, kaporta, radyatör, yağ ve hava
filtrelerinde kullanılır. Uçak ve gemi endüstrisi ile elektrik ve elektronik sanayinde geniş bir
kullanım alanı vardır. Kimya sanayinde boya, parfüm, sabun, poliüretan üretiminden diş macunu
yapımına kadar geniş bir alanda tüketilir. Süper iletken mıknatıslar için de kalay alaşımlar
kullanılmaktadır. Çoğu pencere camı, düz bir yüzey oluşturmak için erimiş camın erimiş kalay
üzerine yüzdürülmesiyle yapılmaktadır. Ayrıca matbaacılıkta, mutfak malzemeleri ve cam
endüstrisinde de kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra kalay, elektronik devre kartlarını lehimlemek
için bir nevi tutkal olarak kullanılmaktadır.
Dünyada elektrikli araçların kullanımları giderek artmaktadır. Bu araçlar 2020 yılı itibarıyla
en fazla Çin’de, ikinci olarak Avrupa’da kullanılmaktadır. Dünyadaki elektrikli araçların payının
2025 yılına kadar %25 e ulaşacağı öngörülmektedir. Elektrikli araçların hayatımıza girmeye
başlaması ile yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan kalayı ön plana çıkarmaya başlamıştır. Bunun
dışında, kalayın gelecek nesil enerji üretim ve depolama cihazları için tercih edilen bir malzeme
olacağı tahmin edilmektedir.
Yukarıda belirtilen mevcut kullanım alanlarına ilave olarak, tüketici elektroniği talebindeki
artış, 5G, Bilgi Teknolojileri (IT), Yapay Zekâ (AI), robotik ve yenilebilir enerji alanındaki hızlı
gelişmeler, kalayı önümüzdeki yıllarda hayati ve stratejik bir bileşen haline getirmeye
başlayacaktır. Kalayın gelecekte kullanım beklentisine ait özet bilgi Şekil 6’da verilmiştir.
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Şekil 6. Kalayın gelecekte kullanım tahmini (www.stockhouse.com sitesinden alınmıştır)

Dünya’da bir yılda 50 milyon tondan fazla e-atık üretilmektedir. Türkiye’deki IOS işletim
sistemine sahip bir markaya ait telefon sayısı 10 milyon adetten fazladır. Bu sayıdaki telefon
potansiyel olarak 150 ton alüminyuma, 110 kg altına, 630 kg gümüşe, 3,2 ton nadir toprak
elementine, 8,3 ton tungstene, 1 ton bakıra, 2,9 ton kalaya, 79 ton kobalta ve 1.400 ton çeliğe
karşılık gelmektedir. Rakamlar sadece bir marka telefona ait metal içeriğini göstermektedir.
Yapılan çalışmalarda, e-atıkların içerdiği alüminyumun %98’inin, kalayın %94’ünün,
kurşunun %96’sının ve çinkonun %94’ünün geri kazanılabileceği gösterilmiştir. Dünya’da pek
çok ülke bu değerli madenlerin geri kazanımı konusunda önemli adımlar atmaya başlamışlar ya
da başlayacaklardır. Ülkemizde kalay geri dönüşümüne dair bilgi ve veri bulunmamaktadır.
Kalayın, gelecek yıllarda tamamıyla stratejik madenlerden biri olacağına kesin gözü ile
bakılmaktadır. Bu çalışmanın hazırlandığı 2021 yılında kalay fiyatı, %80 değer kazanmıştır.
Dünya Bankasının 2035 yılına kadar olan kalay fiyatı öngörüsü aşağıdaki tabloda verilmiştir. [18],
[27], [28]
Tablo 16. Kalay Fiyatı Gelecek Öngörüsü
Emtia Birim
Kalay $/ton

Yıllar
2021
31.250

2022
31.000

2023
29.500

2024
28.000

Kaynak: Dünya Bankası Emtia Fiyat Tahminleri, Ekim 2021
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2025
27.713

2030
26.322

2035
25.000

9. SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemiz bulunduğu jeolojik kuşak itibariyle mineral çeşitliliği bakımından dünyanın zengin
ülkeleri arasındadır. Dünya piyasalarında önemli 90 çeşit mineralden sadece 13 tanesi ülkemizde
bulunmamaktadır (11. Kalkınma Planı, Madencilik Politikaları Özel İhtisas Komisyonu Raporu,
2018). MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kalay aramaları kapsamında bazı kalay zuhurları
bulunmuş olsa da ülkemizde ekonomik olarak işletilebilir herhangi bir kalay yatağı henüz tespit
edilmemiştir. Türkiye’de antik dönemlerde kalay işletildiğine ilişkin bulgular varsa da bugün için
bilinen cevherleşmelerin işletme konusu olamayacak kadar küçük ve önemsiz olduğu
görülmektedir. Bu nedenle, kalay ülkemizde bulunmayan madenler arasında sayılmıştır.
Türkiye’de işletilen herhangi bir kalay yatağı bulunmadığından üretimi de yapılmamaktadır.
Ülkemizin kalay ihtiyacı geçmiş dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de ithalat
yoluyla karşılanacaktır.
Kalay kullanımının bazı ikame ürünlerinden dolayı belirli dönemlerde (1980’ler) azalmasına
rağmen; tüketici elektroniği talebindeki artış, 5G, Bilgi Teknolojileri (IT), Yapay Zeka (AI),
robotik ve yenilebilir enerji alanındaki hızlı gelişmeler, elektrikli araçların hayatımıza girmeye
başlaması ile yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan kalayı güçlendirmekle birlikte hayati ve
stratejik bir bileşen haline getirmeye başlamıştır. Kalayın, önümüzde yıllarda tamamıyla stratejik
madenlerden biri olacağına kesin gözü ile bakılmaktadır. Bu çalışmanın hazırlandığı Ekim-Kasım
2021 tarihlerinde kalay fiyatının, uluslararası piyasada 37.000-38.800 $/ton seviyelerine ulaşarak
sadece 2021 yılında %80 değer kazanması buna bir işaret olarak görülmektedir.
Kalay ile ilgili az sayıda yurtiçi kaynak ve veri bulunmaktadır. Türkiye’nin gerçek kalay
tüketimi tam olarak bilinmemektedir. Geçmiş yıllarda da ülkemiz verileri, sağlıklı bir projeksiyon
için yeterli olmamıştır. Projeksiyonlar, tahmin ve öngörülerle yapılmıştır.
Ülkemizin son beş yıl kalay dış ticareti TÜİK verilerine göre; yıllık kalay ithalatımız ortalama
olarak 3.300 ton civarındadır. Bu ithalat için yıllık ortalama 67 milyon dolar harcama yapılmış, buna
karşılık yıllık ihracatımız ise ortalama 73 ton olmuş ve karşılığında yıllık ortalama 1.4 milyon dolarlık
satış gerçekleştirilmiştir. İthalatımız, kalay cevherlerinden ziyade ağırlıklı olarak işlenmemiş alaşımsız
kalaydan oluşmaktadır. İthalatın büyük bir çoğunluğu yurtiçinde kullanılmakta, az bir kısmı ise kalay
ve kalaydan eşya olarak ihraç edilmektedir. İthalat, ağırlıklı olarak Çin, İngiltere, Endonezya ve
Brezilya’dan yapılmaktadır. Ülkemizdeki kalay dış ticaretini az sayıda (5 adet) firma yapmaktadır.
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Öneriler:
1. Kalayda dışarıya bağımlılığın azaltılmasına yönelik olarak, ülkemizde henüz tespit
edilmemiş kalay yataklarının bulunması amacıyla arama çalışmaları başlatılmalıdır.
2. Kalay maden arama ve üretimi konusunda gerekli birikimin sağlanması amacıyla
çeşitli uluslararası işbirliği olanakları geliştirilmelidir.
3. Kalayın gelecek nesil yarı iletkenlerin üretiminde, enerji üreten, depolayan cihazları
ile elektrikli araçlar, robotik endüstrisi, yenilenebilir enerjiler ve gelişmiş bilgi
teknolojileri sanayilerinde hayati ve stratejik bir bileşen haline geleceği
öngörüsünden yola çıkarak; ülkemiz sanayisi ihtiyacının sürdürülebilir şekilde
karşılanması için öncelikli olarak tedarik/pazar güvenliğine yönelik stratejiler
geliştirilmelidir.
4. Elektronik atıklarda bulunan ve ciddi miktarlara ulaşan değerli metallerle birlikte
kalayın da geri dönüşüm ile kazanılması çalışmalarının teşvik edilmesi ve
desteklenmesi

gereklidir.

Buna

sağlanmalıdır.
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