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Giriş
Bu çalışmanın amacı Türkiye dışındaki Or-

tadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde potansiyel 
Nadir Toprak Elementleri cevherleşme alanları-
nı okuyucunun dikkatine sunmaktır. Çalışmada; 
geçmişten günümüze bahsi geçen bölgelerde 
yapılmış olan yer bilimleri temalı akademik ve 
bilimsel makaleler incelenmiş olup ülkeler ve 
bölgeler bazında cevherleşme potansiyeli taşı-
yan alanlar belirlenerek haritalandırılmıştır.

Nadir Toprak Elementleri (NTE) kimyasal 
tabloda 15 adet element (lantanit serisi: lanta-
num, seryum, praseodimiyum, neodimiyum, 
prometyum, samaryum, evropiyum, gadolin-
yum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbi-
yum, tulyum, iterbiyum ve lutesyum) olarak 
yer almakta ve bugün kullanılan birçok yüksek 
teknoloji ürününün üretiminde kritik ham mad-
de kaynağı olarak stratejik bir öneme sahiptir. 
Ayrıca, Uluslararası Saf ve Uygulamalı Kimya 
Birliği (IUPAC) tarafından skandiyum ve itri-
yum da benzer kimyasal özellikleri nedeniyle 
bu element grubuna dâhil edilmiştir. NTE’ler 
eşsiz kimyasal ve fiziksel özellikleri nedeniyle 
savunma sanayi, yenilenebilir enerji altyapısı, 
güneş panelleri, elektrikli araçlar, bilgisayarlar 
ve akıllı telefonlar gibi yüksek teknoloji en-
düstrileri için stratejik ve kritik bileşenlerdir 
(Goodenough vd. 2016). Amerikan Jeolojik 
Araştırmalar Merkezi (USGS, 2020) tarafından 
yayınlanan bir raporda, 2019 yılı için Amerika 
Birleşik Devletleri’ndeki NTE’lerin kullanım 
alanları: %75 katalizör, %5 seramik ve cam, %5 
metalürji uygulamaları ve alaşımlar, %5 parlat-
ma ve %10 diğer alanlar olarak rapor edilmiş-
tir. Örneğin; Neodimiyum (Nd), Disprosyum 
(Dy) ve Praseodimiyum (Pr) genellikle rüzgâr 
tribünleri, hard diskler ve elektrikli araç motor-
larındaki yüksek-dayanımlı mıknatıslarda kul-
lanılmaktayken Evropiyum (Eu), Itriyum (Y), 
Terbiyum (Tb), Lantanum (La) ve Seryum (Ce) 
ise fosfor tabanlı floresan ışıklandırmada, akıllı 
telefonların ekranlarında ve bataryalarda kulla-
nılan kritik elementlerdir (Guyonnet vd., 2015;  

Goodenough vd., 2016). Bu sebeple son on yıl-
da, NTE’lere ileri teknoloji ürünlerinde artan 
talep nedeniyle (her yıl için % 5-10 oranında 
artmıştır) NTE’ler kritik bir ham madde kayna-
ğı hâline gelmiştir (Massari ve Ruberti, 2013). 
2019 yılı için dünya genelindeki toplam NTE 
talebi 190.000 ton olup bu sayının artan tekno-
lojik faaliyetler ve yeşil enerji altyapılarında 
kullanımı nedeniyle 2030’lu yıllarda 400.000 
ton civarına yükseleceği öngörülmektedir (Sta-
tista, 2020; Alonso vd. 2012). 

Günümüzde, uluslararası pazarda NTE te-
darik zincirinin yaklaşık %80’i Çin tarafından 
kontrol edilmektedir (Bkz. Ek 1) ve bu durum 
zaman zaman ileri teknoloji üreten kullanıcılar 
ve ülkelere karşı ekonomik bir silaha dönüşebil-
mektedir. Örneğin, 2010 yılında Çin ile Japonya 
arasında yaşanan bir siyasi gerginlik sonrası Çin 
tarafından NTE ihracatı aniden durdurulmuş ve 
kota uygulamasına geçilmiş olup bu hamle ulus-
lararası piyasada NTE tedarik güvenliği konu-
sunda bir panik oluşmasına neden olmuştur (The 
New York Times, 2010). Bu olay sonrasında, ör-
neğin Disprosyum Oksit’in kilogram fiyatı 2008 
yılındaki fiyatına kıyasla % 2000 oranında çok 
ciddi bir artış göstermiştir (Bloomberg, 2015). 
Bu gelişmenin akabinde Almanya, Rusya, Gü-

NTE’ler eşsiz kimyasal 
ve fiziksel özellikleri 
nedeniyle savunma sanayi, 
yenilenebilir enerji altyapısı, 
güneş panelleri, elektrikli 
araçlar, bilgisayarlar ve 
akıllı telefonlar gibi yüksek 
teknoloji endüstrileri 
için stratejik ve kritik 
bileşenlerdir. 
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ney Kore ve Japonya gibi teknoloji üreten çok 
sayıda ülke, NTE tedarik zinciri üzerinde yeni 
stratejiler geliştirmek zorunda kalmış ve NTE 
cevherleşme sahalarına sahip bazı ülkeler (örn. 
Kazakistan, Tacikistan, Moğolistan gibi) ile çe-
şitli anlaşmalar imzalamışlardır. Örneğin, 2012  
yılında bir Japon iş birliği olan Sumitomo iş-
letme altyapısının inşa edilmesi amacıyla dev-
let eliyle yönetilen Kazakistan Nükleer Şirketi 
Kazatomprom’a yatırım yapmıştır (Reuters, 
2012). Yine 2019 yılı Mayıs ayı içerisinde Çin 
ile ABD arasında gerginliğe sebebiyet veren ti-
caret savaşlarının önemli bir konusunu NTE’ler 
oluşturmuştur. Çin devlet başkanı Xi Jinping, 
NTE üreten bir fabrikayı ziyaret etmiş ve bu 
ziyaret ABD’ye karşı NTE ihracatında kısıtla-
maya gidilebileceği yönünde bir işaret olarak 

algınlanmıştır. ABD’nin savunma sanayi dâhil 
teknoloji üreten Apple, Tesla, Ford gibi şirket-
lerinin NTE’lere olan bağımlılığı karşısında 
uluslararası piyasalarda tedirginlik oluşmuş ve 
NTE’lerin fiyatları bir hafta içerisinde iki kat 
artış göstermiştir. Uluslararası NTE tedarik 
zincirlerinde karşılaşılabilecek olası bir kesinti 
tehlikesi son olarak koronavirüs sürecinde ya-
şanmış olup tüm bu gelişmeler yüksek teknolo-
jik ürün üreten ülkelerin güvenilir ve kesintisiz 
NTE tedarik zincirlerini kurma yönünde çeşitli 
adımları atması gerekliliğini net şekilde ortaya 
koymuştur.

Avrupa Komisyonu, güvenli bir NTE teda-
rik zincirinin kurulması amacıyla Avrupa Nadir 
Toprak Elementleri Yetkinlik Ağını (ERECON) 
kurarak bu konuda uzman ve araştırmacıları 
bir araya getirmiştir. Son yıllarda uluslararası 
pazara giren NTE’lerin çok büyük oranda Çin 
tarafından işletilmesi nedeniyle Avrupa Komis-
yonu tarafından NTE’ler tedariki yüksek riskli 
olan kritik ham maddeler olarak tanımlanmıştır 
(Wübbeke, 2013; Goodenough vd., 2016). Bu 
nedenle Avrupa’daki NTE endüstrisinin gelişti-
rilmesi amacıyla 2014-2018 yılları arasında Eu-
RARE projesi desteklenmiştir (Bkz. www.eura-
re.eu). Ayrıca, Fransız Ulusal Araştırma Ajansı 
(ANR) tarafından Avrupa’daki NTE akışının ve 

Günümüzde, uluslararası 
pazarda NTE tedarik 
zincirinin yaklaşık %80’i 
Çin tarafından kontrol 
edilmektedir. 
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stoklarının izlenmesi amacıyla da ASTER pro-
jesi desteklenmiştir. EuRARE projesi temel ola-
rak Avrupa’daki NTE cevherleşme sahalarının 
potansiyellerinin değerlendirilmesi ve bu NTE 
sahaları için yeni, etkili ve sürdürülebilir kaza-
nım metotlarının geliştirilmesini amaçlamıştır. 

Bunun dışında, SosRARE, SCALE, EREAN, 
HiTech AlkCarb, SUSMAGPRO, REE4EU gibi 
jeolojik kaynaklar veya elektronik atıklardan 
NTE kazanımı gibi benzer amacı taşıyan pro-
jeler de Avrupa Birliği’nin Ufuk 2020 Programı 
kapsamında desteklenmiştir (Bkz. http://www.
eurare.eu/links.html).

Yukarıda bahsedildiği üzere geçmişte yaşa-
nan veya yaşanma riski ile karşı karşıya kalınan 
uluslararası NTE tedarik zincirindeki olası şok 
ve kesintiler karşısında Türkiye’nin var olan 
NTE cevherleşme alanlarından çevreye duyar-
lı fiziksel ve kimyasal yöntemlerle zenginleş-
tirme ile saflaştırma yapabilecek kabiliyet ve 
teknik altyapıya sahip olması başta savunma 
ve otomotiv sanayi olmak üzere stratejik olarak 
yüksek öneme sahiptir. Milli Teknoloji Hamle-
si kapsamında kritik ara parçaların ithalatından 
ziyade yerli imkânlarla üretilmesi projeksiyonu 
ile de iç pazarda NTE’lere olan talep hızla ar-
tacaktır. Tüm bu hususlar ve NTE’lerin tedarik 
riski problemi dikkate alındığında arz güvenli-
ğini teminen ilgili tedbirlerin alınması yönünde 

Almanya, Rusya, Güney Kore 
ve Japonya gibi teknoloji 
üreten çok sayıda ülke, NTE 
tedarik zinciri üzerinde 
yeni stratejiler geliştirmek 
zorunda kalmış ve NTE 
cevherleşme sahalarına 
sahip bazı ülkeler ile çeşitli 
anlaşmalar imzalamışlardır. 
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uzun vadeli politikalar geliştirilmeli ve Türki-
ye için güvenilir ve kesintisiz tedarik zinciri 
kurulmalıdır. MTA son dönemde yürüttüğü la-
boratuvar ölçekli çalışmalar ile bazı NTE’leri 
%99 saflıkta elde etmeyi başarmıştır. Yine Eti 
Maden tarafından Eskişehir-Beylikova cevher-
leşme alanı için pilot tesis kurma çalışmaları 
devam etmektedir. Tüm bu çalışmalar ulusal bir 
konsorsiyum şeklinde ilgili Türkiye’deki kamu 
kurumları, üniversiteler ve özel sektör iş birliği 
ile geliştirilmeli ve NTE’lerin oksit formlarına 
ilaveten %99 üstü metal formları da endüstride-
ki kritik sektörlerdeki kullanımı için elde edil-
melidir. Türkiye yine son dönemde TENMAK 
altında faaliyet gösterecek olan NATEN’in ku-
rulması ve 11. Kalkınma Planı ile 2023 Sanayi 
ve Teknoloji Stratejisi gibi Türkiye’deki ulusal 
dokümanlardaki bu konuya vurgu yaparak ulu-
sal çapta güvenilir ve kesintisiz NTE tedarik 
zincirinin kurulması çalışmalarını hızlandırmış-
tır. Bu konuda yürütülen çalışmalarda ulusal 
ölçekte farkındalık seviyesi yükseltilmeli, özel-
likle üniversite ve özel sektör de teşvik edilme-
lidir. Bu sayede NTE’lerin çevre dostu yöntem-
ler ile zenginleştirilip saflaştırılması; yüksek 

katma değerli ürün geliştirilmesi ve üretilmesi 
yönünde Ar-Ge çalışmaları hızlandırılmalıdır. 
1950 yılından beri teknoloji üreten ülkeler ta-
rafından (Çin: 25.911, Japonya: 13.920; ABD: 
9.180; AB: 7.280) NTE’ler konulu alınan patent 
sayıları dikkate alındığında (South China Mor-
ning Post, 2019) Türkiye’nin de uluslararası 
NTE ham madde pazarını hedeflemekten ziyade 
yüksek katma değerli ürün yelpazesini geliştirip 
mevcut stratejik ham madde kaynağımızı ileri 
teknoloji ve kritik sektörlerdeki üretim faali-
yetlerinde kullanması çok daha etkili olacaktır. 
NTE’ler yüksek katma değerli ürünlerin geliş-
tirilip patentlenmesi ile ticarileştirilmesi aşa-
malarında oldukça yüksek Ar-Ge potansiyeline 
sahiptir.

Türkiye’de var olan NTE cevherleşme alan-
larının dışında, Türkiye’nin stratejik öncelikle-
rine bağlı olarak ihtiyaç duyulacak ek NTE’lere 
istinaden Şekil 1’de sunulan haritada Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika bölgelerinde ki NTE cevher-
leşme alanları numaralandırılarak gösterilmiş-
tir. Ayrıca bu numaralardaki alanların açıkla-
maları Tablo 1’de belirtilmiştir. Yapılan literatür 
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çalışması ile ulaşılabilen bilgiler eşliğinde ha-
zırlanan bu haritada görüldüğü gibi Libya, Ka-
tar, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Ürdün, İsrail ve 
Filistin dışında tüm ülkelerden çeşitli sayılarda 
cevherleşme alanlarının varlığı veya potansiyeli 
tespit edilmiştir. Diğer taraftan potansiyel NTE 
sahası tespit edilemeyen ülkelerdeki bilimsel 
makale eksikliği buna neden olmuş olabilir. Kı-
zıldeniz’in etrafı, Cezayir ve Libya’nın kuzey 
bölgeleri yeterince bilimsel araştırma yapılma-
dığı için NTE bulunmayan bölgeler olarak de-
ğerlendirilinebilinir. Tablo 1’de satır başların-
daki numaralar haritada belirtilen sıralamadaki 
alanlarla eştir. Tablo 1’de birinci kolon ülke 
isimlerini, ikinci kolon cevherleşme bölgesini, 
üçüncü kolon belirtilen bölgedeki cevherleşme 
alanlarının isimlerini ve dördüncü kolonda bu 
alanların koordinatlarını göstermektedir. Be-
şinci kolonda araştırılan alanların kayaç türleri, 
altıncı kolonda bu kayaçlarda bulunan mineral 
türleri ve yedinci kolonda mineraller ile birlikte 
bulunan miktarı en fazla olan NTE’ler baskın 
element olarak isimlendirilerek sırası ile açık-
lanmıştır. Son kolonda ise akademik bilgilerin 
alındığı kaynaklar referans başlığı altında veril-
miştir.     

Bahsi geçen ülkeler ile ilgili Türkiye’deki 
kurumlar (TENMAK, MTA, Eti Maden gibi) 

aracılığı ile arama ve geliştirme faaliyetleri kap-
samında ortak çalışmalar yürütülebilir. Türkiye 
sınırları içerisinde bulunan NTE sahaları ile 
potansiyel rezervleri dikkate alındığında Şekil 
1 ve Tablo 1’de sunulan ülkeler ile de mutla-
ka uluslararası ikili iş birlikleri yürütülmeli ve 
uzun vadeli NTE tedarik zinciri kurulması yö-

Türkiye TENMAK altında 
faaliyet gösterecek olan 
NATEN’in kurulması ve 11. 
Kalkınma Planı ile 2023 
Sanayi ve Teknoloji Stratejisi 
gibi Türkiye’deki ulusal 
dokümanlardaki bu konuya 
vurgu yaparak ulusal çapta 
güvenilir ve kesintisiz NTE 
tedarik zincirinin kurulması 
çalışmalarını hızlandırmıştır. 
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nünde politikalar geliştirilmelidir. Günümüz-
de ileri teknoloji üretim faaliyetlerinin sürekli 
artması ile NTE’lere olan ihtiyaç ve bağımlılık 
da doğru orantılı olarak artış gösterecek ve tek-
noloji üreten ülkeler mutlaka sınırları dışında 
da NTE arama ve üretim faaliyetlerini hızlan-
dıracaktır. Yukarıdaki kısımlarda bahsedildiği 
gibi uluslararası NTE tedarik zincirinde son 10 
yıl içerisinde yaşanan kesinti ve riskler dikkate 
alındığında günümüzde teknoloji üreten ülkeler 
bu çalışmalarını hızlandırmıştır. Örneğin, ABD 
(USA Rare Earths) Avustralya (Lynas ve Arafu-
ra) ile iş birliği çerçevesinde daha önce konsant-
re hâle getirip proses için Çin’e gönderdiği ham 
madde kaynağını kendi ülkesi sınırları içerisin-
de nihai ürüne dönüştürebilmek amacıyla pilot 

ve endüstriyel tesis kurma çalışmalarını yü-
rütmektedir. Bu sayede, Mountain Pass, Kali-
forniya ve El Paso, Teksas bölgelerinde bulunan 
cevherleşme sahalarında doğrudan iç pazarda 

kullanılmak üzere güvenilir ve kesintisiz NTE 
tedarik zincirinin kurulması ve stratejik sektör 
ile savunma sanayindeki üretim faaliyetlerinin 
güvenceye alınması amaçlanmaktadır. ABD’nin 
dışında yine özellikle Avustralya ile iş birliği 
çerçevesinde benzer çalışmalar Japonya, Kana-
da ve Hindistan tarafından da yürütülmektedir. 
Bu çalışmanın esas amacının Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu bölgelerindeki potansiyel NTE cev-
herleşme alanları olduğu düşünüldüğünde daha 
fazla ayrıntısına sonraki çalışmalarımızda de-
ğinilecektir. Şekil 1’de görüldüğü gibi Türkiye 
dışında da önemli potansiyel NTE cevherleşme 
alanları mevcut olup ulusalararası alanda uzun 
vadeli yapılacak planlamalar çerçevesinde bu 
alanlardaki cevherleşme türleri ve içerdikleri 
elementler dikkate alınmalıdır. Türkiye sınırları 
içerisindeki NTE kaynaklarının gelecek projek-
siyonuna ilaveten yakın coğrafyadaki ülkeler ile 
geliştirilebilecek iş birlikleri irdelenebilinir.

Dip Not 1: Şekil 1’de gösterilen ülkelerdeki NTE lokasyonları yaklaşık bölgeler olarak ifade edil-
miştir.

Dip Not 2: Tablo 1’de verilen koordinatlar bölgeler bazında oluşturulmuş olup yaklaşık koordinat-
ları temsil etmektedir.

Şekil 1: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgelerindeki Potansiyel NTE Cevherleşme Alanları 
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ÜLKE BÖLGE
CEVHERLEŞME 

ALANI
KOORDİNAT KAYAÇ TÜRÜ

MİNERAL  
TÜRÜ

BASKIN 
ELEMENTLER

REFERANSLAR

1

FAS

Central  

Atlantic  

Magmatic 

Province

 

El Hammam

33° 3’12.04”K,   

5°21’30.46”B

Metapelit ve 

Kireçtaşı
Florit La,Ce

Cheilletz 

vd.(2010)

2

Oulad Dlim  

Massif (Adrar 

Souttouf

Twihinat
31°56’6.38”K ,   

8°11’42.15”B
Karbonatit

Monazit-(Ce),  

Bastnazit
La,Ce,Nd

Benaouda vd. 

(2020)

3

Anti  

Atlas/Bou  

Azzer

Jbel Boho 

 Alkalen  

Kompleksi

30°52’47.80”K,   

6°51’47.74”B
Siyenit

Synchsite (Ce),  

Rabdofan-(Ce)
Ce

Benaouda vd 

(2017)

4 CEZAYİR
Western 

Ahaggar

Archaean 

In’Ouzzal  

nucleus

23°38’31.77”K,   

3°14’33.12”D

Karbonatit, 

Siyenit

Apatit,  

Britolit,  

Allanit

La, Ce, Nd, Y In vd. (1988)

5

TUNUS

Zaghouan 

Bölgesi

Jebel Oust
36°24’2.76”K,  

10° 6’51.80”D
Karbonatit

NTE  

minerali  

belirlenmemiştir.

Ce

Souissi vd. 

(2013)

6 Sidi Taya
36°23’26.04”K,  

10° 8’28.39”D
Karbonatit

NTE  

minerali  

belirlenmemiştir.

Ce

7
Gafsa 

Havzası

Alima 

Dağı

34°28’11.36”K,   

8°43’25.71”D

Fosforit, 

Dolomit, 

Kireçtaşı

Flüorapatit-Ce La,Ce,Nd 
Ounis vd. 

(2008)

8

MISIR

Abu 

 Khashaba 

Bölgesi

Nil Deltası
31°10’41.43”K ,  

31° 9’20.80”D
Pegmatit Monazit La,Ce,Nd Hedrickt (1989)

9

Abu  

Khashaba 

Bölgesi

Gabal Samma
28°13’9.27”K ,  

34° 3’45.09”D
Pegmatit

Fergusonit-Y,  

Allanit,  

Ishikawaite, 

Zirkon-Torit,  

Samarskit

Ce. Y Sinai (2017)

10

SUDAN

Nuba 
Dağları Jebel Gidian 11°32’39.41”K ,  

30°15’36.05”D
Nefelin Si-

yenit Florit Ce

Smail vd. (2015)
11 Nuba 

Dağları
Jugob al Kha-

rashana
11°33’30.18”K ,  
31° 5’48.88”D

Gnays-Şist 
ve Kalk- 

silikat 
kayaçlar

Florit Ce
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12 SURİYE
Kuzey-Batı 

Suriye
Qastal Almaaf

35°39’37.09”K ,  

35°50’1.10”D

Fonolit,  

Trakit

NTE minerali  

belirlenmemiştir.
Y

Dawod ve Bilal 

(2010)

13 IRAK
Batı Çölü 

Bölgesi
Wadi Amij

33° 3’42.42”K ,  

40°41’17.23”D

Siyah  

kumtaşı
Monazit La,Ce,Nd Kettanah ve  

Ismail (2016)

14

SUUDİ

ARABİSTAN

Midian 

Bölgesi
Jabal Tawlah

28°34’26.29”K ,  

35°53’42.64”D

Alkali  

Feldispat 

Granit

Fergusonit Y

Drysdall vd. 

(1984)

15
Midian 

Bölgesi
Ghurayyah

28° 1’39.21”K ,  

36°55’54.06”D

Alkali  

Feldispat 

Granit

Y-Kolumbit, Torit, 

Y-Aeskinit, 

Uranit, Ksenotim

Y

16
Kuzey-Batı 

Arap Kalkanı

Jabal  

Al-Massah

27°19’57.11”K ,  

36° 0’47.02”D
Granitoid Monazit La,Ce,Nd Bakhsh (2013)

17

Kuzey-Batı 

Arap Kalkanı
Al Wajh

26°13’43.51”K ,  

36°33’5.83”D

Siyah  

kumtaşı
Monazit La,Ce,Nd Moufti (2015)

18
Hicaz  

Bölgesi
Jabal Hamra

26°10’54.49”K ,  

39°18’10.80”D

Alkali  

Feldispat 

Granit

Monazit, 

Basnazit
La,Ce,Nd, Y

Drysdall vd. 

(1984)

19
Kuzey-Batı 

Arap Kalkanı
Umm al Birak

22°49’32.38”K ,  

39°25’48.01”D
Alkali Granit

Monazit, 

Basnazit, Syn-

chysite

La,Ce,Nd

20
Hicaz  

Bölgesi
Jabal Sayid

23°49’03”N, 

40°56’30”E

Monzogranit, 

Granodiyorit

Basnazit,  

Synchysite
La,Ce, Y Iff (1986)

21
Umm Al 

Suqian

Southern Najd 

Bölgesi

20°42’42.91”K ,  

42°21’30.57”D

Albitleşmiş 

Mikrogranit
Bastnazit, Florit La,Ce,Nd Küster (2009)
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22 YEMEN
Abyan 

Bölgesi

Um Sallamiah, 

Al-Arakbi and 

Durib

13°37’44.67”K ,  

45°56’17.53”D
Karbonatit Monazit La,Ce, Nd

Le Bas vd. 

(2004)

23
UMMAN

Dıbba 

Bölgesi
Uyaynah

25°38’19.12”K ,  

56° 13’6.14”D
Karbonatit Allanit, Monazit La,Ce, Y Arab (1998)

24

BİRLEŞİK 

ARAP  

EMİRLİKLERİ

Dibba ve 

Hatta Fay 

Bölgesi

Kuzey  

Umman 

Dağları

25°53’3.92”K ,  

56°11’4.65”D
Karbonatit Allanit, Monazit La,Ce,Nd, Y Arab (1998)

25 İRAN
Gazestan 

Bafg
Yazd

31°36′46′N 

55°24′38′E

Volkano 

-sedimanter 

ve Demirli 

Apatit

Apatit, Monazit
La,Pr,Ce, 

Nd,Sm,Gd

Bafghi vd. 

(2017)

26
AFGANİSTAN

Helmand 

Bölgesi
Khanesshin

31°39’9.50”K,  

64°31’36.26”D
Karbonatit

Synchsite(Ce), 

Parisit(Ce), 

Khannesite(Ce), 

Monazit, Bast-

nazit, Calkinsite

La, Ce, Pr, Nd
Tucker vd. 

(2011)



12 Ortadoğu ve Kuzey Afrika Coğrafyasında Nadir Toprak Elementleri (NTE)

B a k ı ş  N o : 1 3 5

Ek 1: Nadir Toprak Elementi  
Üretiminde Çin’in Önemi ve Gücü

NTE’ler, fiziksel ve kimyasal yöntemler ile 
zenginleştirilip saflaştırılması esnasında çok 
fazla radyoaktif atık oluşması sebebi ile doğaya 
büyük ölçüde zarar vermektedir. Örneğin Pekin 
Coğrafi Bilimler ve Doğal Kaynaklar Enstitü-
sü 2015 raporuna göre Bayan Obo NTE üretim 
sahasının bulunduğu bölgede nüfus sağlığının 
yüksek ölçüde olumsuz etkilendiği belirtilmiş-
tir. 1965 ve 1985 yıllarında NTE üretiminde 
sektör lideri ABD iken üretimde oluşan rad-
yoaktif atıklar sebebi ile ABD, NTE üretimine 
verdiği teşvikleri durdurmuştur. Fakat bu nok-
tada Çin herhangi bir önlem almayarak üre-
time devam ettiğinden dolayı stratejik önemi 
yüksek olan bu elementlerin üretiminde lider 
konuma yükselmiştir. Günümüzde oluşan atık-
ların temizlenmesi ve atık oluşumunu önleyen 
madencilik çalışmaları NTE’nin ticari ve stra-
tejik önemi sebebi ile yapılmaya başlanmıştır. 
Yakın gelecekte bu çalışmalar sonlandığında 
NTE’lerin rezervden çıkarılma maliyeti ve çı-
karılırken çevreye verdiği zararın azalacağı dü-
şünülmektedir. Bu noktada var olan rezervlerin 
yerinin saptanması büyük önem arz etmektedir. 
Çıkarım maliyeti ve çevreye verdiği zarar azal-
dığında NTE üretiminde tekel konumunda olan 
Çin’in bu durumu diğer ülkelerin sektöre gir-
mesi sebebi ile sürdüremeyeceği açıktır. Burada 
diğer dikkat edilmesi gereken bir husus ise 2016 
yılı verilerine göre Çin dünya NTE pazarının 
%89’unu kontrol etmesine rağmen bu rakamın 
%67’sini yine kendi iç pazarında tüketiyordu. 
Bu rakamları yukarıda verilen yüksek patent 
sayıları ile birlikte değerlendirildiğinde Çin’in 
NTE’leri sadece ham madde olarak satmadığı 
aynı zamanda yüksek katma değerli ürün geliş-
tirme faaliyetlerinde iç pazarda kullandığı or-
taya çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak Çin’in 
esas amacının dünya geneline yaptığı sınırlı 
NTE ihracatını zaman içerisinde kısıtlayarak 
nihani ara parçaların ana tedarikçisi olmak is-
tediği görülmektedir. Örneğin, yılda 12 milyar 
USD ticaret hacmine sahip olan ve pek çok ileri 
teknolojik ürünün kritik parçası pozisyonunda-
ki mıktanısların (NdFeB, SmCo; toplam NTE 
tüketiminin %30’u) üretiminin yine %60-70  

oranında Çin’in kontrolünde olduğu (diğerleri 
büyük oranda Japonya, ABD, Avrupa Birliği) 
gözükmektedir. Çin esasında ham madde ticare-
tinden ziyade ileri teknoloji ve savunma sanayi 
faaliyetlerinde yer alan ve üretiminde NTE kul-
lanılmak zorunda olan kritik ara parçalar üze-
rindeki pazar payını yükselterek siyasi ve maddi 
bir güç elde etmektedir.

Ek 2: Nadir Toprak 
Elementlerinin “Nadir” ve 
“Değerli” Olarak Tanımlanması 
Sebebi

NTE’ler, nadir olarak isimlendirilmelerine 
rağmen aslında yer kabuğunda nadir değildir. 
Hatta aralarında miktar olarak en az bulunan 
tulyum (Tm) ve lutesyum (Lu) olmasına rağmen 
bu elementler dahi altın rezervleri ile kıyaslan-
dığında dünya üzerinde 200 kat daha fazla bu-
lunurlar (Sheedy, 2019). Bu noktada, belirtilen 
elementlerin nadir olarak sıfatlandırılmalarının 
sebebi doğal olarak kompleks bir mineralo-
ji içerisinde yer almaları ve benzer kimyasal 
özellikleri nedeniyle birlikte hareket etmeleri 
karşısında zenginleştirme ve saflaştırma süreç-
lerinde karşılaşılan zorluk nedeniyledir. Tüm bu 
hususlar üretim maliyetlerinin artmasına neden 
olmuştur.

Çin ham madde ticaretinden 
ziyade ileri teknoloji 
ve savunma sanayi 
faaliyetlerinde yer alan ve 
üretiminde NTE kullanılmak 
zorunda olan kritik ara 
parçalar üzerindeki pazar 
payını yükselterek siyasi 
ve maddi bir güç elde 
etmektedir.
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