
Bataryaların Vazgeçilmezi: Nikel 
 

Çok uzun tarihlerden bu yana insanoğlu tarafından kullanılan nikel özellikle sanayinin gelişmesi ile farklı bir önem kazanan 
mineraller arasında yer almaktadır. Sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özellikler sayesinde geniş kullanım alanlarına sahip olan 
nikel, özellikle son yıllarda elektrikli araç ve enerji depolama sistemleri sektörlerinde yaşanan gelişmeler, nikelin kullanımının 
her geçen gün artmasına sebep olmaktadır.   

Geçen yüzyıl boyunca nikelin en önemli tüketicisi sanayileşme sürecini tamamlayan ülkeler iken, özellikle 1990’ların 
ortalarından itibaren sanayileşme faaliyetlerine hız vermeyi ve ekonomisine istikrar kazandırmayı başaran Çin hem en önemli 
üretici, hem de tüketicilerden biri haline gelmiştir.  

Doğada; oksitler, sülfitler ve silikatlar şeklinde bulunan nikel genel olarak lateritik ve sülfit olmak üzere iki tip cevher 
yatağından üretilmektedir. Dünyada bilinen nikel cevheri yataklarının yüzde 60-70’i lateritik tip olup, üretiminin yaklaşık yüzde 
45’ü bu tür cevher yataklarından gerçekleştirilmektedir. Bir diğer yatak tipi ise nispeten yüksek tenörlerine karşın, küçük 
rezervlere sahip olan ve daha az önem atfedilen hidrotermal yataklar olarak değerlendirilmektedir. 

İthalat - 2020 
Ekonomik Değer 

(Bin USD) 
İthal Edilen 

Miktar (Ton) 
Birim Değer 
(USD/Ton) 

Toplam 
İthalattaki 

Pay (%)  

Dünya  3.926.710 47.535.956 - 100 
 

Çin 2.900.563 39.121.702 74 73,9 
 

Kanada 242,747 18,408 13,187 6,2 
 

Finlandiya 214,5 - - 5,5 
 

Güney Kore 203,595 2.932.143 69 5,2 
 

Japonya 171,052 2.520.235 68 4,4 
 

Makedonya 103,554 1.379.832 75 2,6 
 

Ukrayna 75,791 1.555.723 49 1,9 
 

Almanya 7,762 4,765 1,629 0,2 
 

Macaristan 1891 127 1,489 0 
 

Belçika 679 604 1,124 0 
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Nikelin kullanım alanları arasında ilk dikkati çeken paslanmaz çelik üretimidir. Nikel, paslanmaz çeliğin paslanmama özelliğini 
arttırması ve çeliğin işlenmesi sırasında daha rahat şekil verilmesini sağlamak amacıyla alaşıma eklenir. Düşük ya da yüksek 
ısılarda gösterdiği dayanıklılık nedeni ile nikel motor üretiminde de alaşımlar halinde kullanılmaktadır.  

Nikelin diğer kullanım alanları arasında paslanmaz ev ve iş aletlerinin imal edilmesi, elektrikli makinelerin yapımı, seramiklerin 
imal edilmesi, inşaat sanayindeki kullanımları ve yakıt üretimi bulunmaktadır. 

Nikel özellikle son yıllarda gündemde olan elektrikli araç, yenilenebilir enerji ve enerji depolama sistemleri gibi karbon 
emisyonlarını azaltmaya yönelik çalışmalar için büyük öneme sahiptir. Son yıllardaki gelişmelere ek olarak 2021 yılı 
içerisinde AB’nin Yeşil Anlaşma Girişimi ile birlikte nikelin de yoğun kullanım alanına sahip olduğu başlıklar tekrar 
gündeme gelmiştir. Yaşanan gelişmeler nikelin önümüzdeki yıllarda da kritik bir metal olma özelliğini koruyacağını 
göstermektedir.  

Nikel üretimi hem açık işletme hem de yer altı işletme yöntemleriyle gerçekleştirilebilmektedir. Dünya genelinde, 
lateritik yataklar yüzeye yakın seviyelerde bulunduğundan ve geniş alana yayıldıklarından açık işletme yöntemiyle 
üretimler gerçekleştirilmektedir. Buna karşın, sülfürlü yataklar da nikel üretimi ise çoğunlukla yer altı yöntemleriyle 
yapılmaktadır. Cevherlerin oluşum süreçlerindeki farklılıklar, yatakların mineralojik bileşim ve yapısını bütünüyle 
değiştirmektedir. Bu sebeple de cevher hazırlama ve zenginleştirme aşamaları, uygulanacak yöntemler açısından 
belirleyici olmaktadır.  



Sülfürlü Nikel Cevherlerinin Zenginleştirilmesi: Sülfürlü nikel cevherleri, hidrometalurjik veya pirometalurjik işlemlerin 
doğrudan uygulanmasına uygun olmamakla birlikte serbestleşmenin sağlandığı boyut küçültme sonrasında, fiziksel 
veya fizikokimyasal zenginleştirme ile konsantre edilirler.  

Lateritik Cevherlerden Nikel Kazanımı: Magnezyum içeriği ve nikel/demir oranına bağlı olarak, hidrometalurjik, 
pirometalurjik ve hidrometalurjik-pirometalurjik yöntemlerin birlikte uygulanması olmak üzere üç farklı yöntemle 
gerçekleştirilmektedir.  

İhracat - 
2020 

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD) 

İhraç Edilen 
Miktar (Ton) 

Birim Değer 
(USD/Ton) 

Toplam 
İhracattaki 

Pay (%)  

Dünya 4.515.550 87.500.785 52 100 
 

Filipinler 1.056.200 38.797.183 27 23,4 
 

Zimbabve 611,8 154,817 3952 13,5 
 

Yeni 
Kaledonya 577,086 7.484.274 77 12,8 

 

Avustralya 300,458 222,041 1353 6,7 
 

ABD 205,54 16,04 12814 4,6 
 

Finlandiya 171,708 109,335 1570 3,8 
 

Kanada 134,336 7,699 17448 3 
 

Fildişi Sahili 101,768 1.086.739 94 2,3 
 

Rusya 82,021 150,189 546 1,8 
 

Brezilya 77,776 53,386 1457 1,7 
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Dünyada Nikel 
Dünyada tenörü yüzde 0,5 veya daha yüksek olan nikel kaynaklarının nikel metal içeriği olarak en az 300 milyon ton civarı 
olduğu tahmin edilirken bu kaynakların yaklaşık yüzde 60’ı lateritlerde, yüzde 40’ının da sülfitli yataklarda yer aldığı ön 
görülmektedir. USGS verilerine göre dünyada bilinen nikel rezervleri ise 94 milyar tondur. 

Dünyada en çok nikel üretimi yapan ülkeler arasında 760 milyon ton ile Endonezya birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada 
320 milyon ton ile Filipinler, üçüncü sırada ise 280 milyon ton ile Rusya bulunmaktadır.  

Son dönemde diğer tüm metallerde olduğu gibi nikelde de talep artışları yaşandığı gözlemlenmektedir. Özellikle batarya 
sektörünün ivme kazanması ile nikele olan talebin çok daha hızlı artması kaçınılmaz olacaktır. Bu da nikel tüketiminde 
yeni rekorların gelmesini kaçınılmaz kılacaktır. Bu gelişmelere paralel olarak Çin, Japonya, ABD, Almanya ve Güney Kore 
gibi sanayisi gelişmiş olan ülkelerdir en fazla nikel talebi gösteren ülkeler arasında yer almaktadır. Bu ülkeler arasında Çin 
2020 yılında gerçekleştirdiği 120 milyon tonluk nikel üretimi ile önemli bir nikel üreticisi olması ile dikkat çekmektedir.  

Dünya nikel ihtiyacının karşılanmasında, diğer metallerde de olduğu gibi göz ardı edilmemesi gereken kaynaklardan birisi de 
hurda nikel kullanımıdır. Verilere göre yılda ortalama 4- 5 milyon ton civarında hurda toplanıp tekrar geri dönüştürülmektedir. 
Çoğunlukla paslanmaz çelik sanayi tarafından kullanılan söz konusu hurdanın yaklaşık 350 bin ton nikel içerdiği tahmin 
edilmektedir.  

Trademap verilerine göre 2020 yılı dünya nikel cevheri ihracatında ekonomik değer bazında ilk sırada 1 milyar 50 milyon dolar 
ile Filipinler yer alırken ikinci sırada 611 milyon dolar ile Zimbabwe, üçüncü sırada ise 577 milyon dolar ile Yeni Kaledonya yer 
almaktadır.   

2020 yılında Filipinler’in toplam ihracattaki payı yüzde 23,4 olurken ikinci sıradaki Zimbabwe’nin yüzde 13,5 ve üçüncü sıradaki 
Yeni Kaledonya’nın ise toplam ihracattaki payı yüzde 12,8 oldu. Küresel ihracat verileri incelendiğinde ihraç edilen miktar ve 
ürünün birim fiyatındaki değişkenlik dikkat çekmektedir. Bu değişkenliğin nedeni bazı ülkelerin nikeli ham cevher olarak ihraç 
ederken, diğerleri ya saf nikel ya da ferronikel olarak ihraç etmeleridir. Trademap verilerine göre 2020 yılı dünya nikel cevheri 
ithalatında ise ekonomik değer bazında ilk sırada 2 milyar 900 milyon dolar ile Çin yer alırken ikinci sırada 242 milyon dolar ile 
Kanada, üçüncü sırada ise 214 milyon dolar ile Finlandiya yer almaktadır.  

2020 yılı verilerine göre dünya nikel cevheri ithalatında birinci sırada yer alan Çin’in toplam ithalattaki payı da yüzde 73,9’tür. 
İkinci ve üçüncü sırada yer alan Kanada ve Finlandiya’nın ithalattaki payı sırasıyla yüzde 6,2 ve yüzde 5,5’tir. 



Türkiye’nin Nikel Rezervi ve Üretimi 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) kuruluşundan önce ülkemizde nikel cevheri zuhurları tespit edilmezken 
MTA’nın kuruluşundan itibaren başlayan maden arama faaliyetleri kapsamında ekonomik rezervi olmadığına karar verilen ilk 
zuhur, 1937 yılında Kastamonu Çıban Köyü civarında tespit edilmiştir.  

İlerleyen yıllarda devam eden arama faaliyetlerine paralel olarak ülkemizin farklı noktalarında hem lateritik hem de sülfitli tip 
nikel cevherleşmelerin varlığını saptamıştır. Bulunan rezervlerin en önemlisi ise, 1940’lı yıllardan itibaren bir demir yatağı 
olarak bilinen ama 1977’de nikel için prospeksiyon çalışmalarına geçilen Manisa-Turgutlu-Çaldağ’da yer almaktadır. Çaldağ 
dışındaki lateritik yataklar; Manisa-Gördes, Uşak-Banaz, Bolu-Mudurnu-Akçaalan, Eskişehir-Mihalıççık-Yunus Emre’de ve 
Uşak-Banaz-Murat Dağı’nda bulunmaktadır. Bitlis-Pancarlı, Bursa-Orhaneli-Yapköydere, Sivas-Divriği-Güneş ve Hatay-Payas-
Dörtyol ise sülfitli yataklardır.  

Ülkemizin en büyük nikel üretimini sağlayan Gördes Nikel İşletmesi’nin dışında Ankara merkezli özel bir şirketin de Eskişehir-
Mihalıççık-Yunus Emre Beldesi sınırları içerisinde yer alan bir nikel işletmesi mevcuttur. Bu tesisten açık ocak yöntemiyle 
çıkarılan demir ve nikel cevherleri de ekonomiye kazandırılmaktadır.  

MAPEG verilerine göre ülkemiz 2020 yılında 1 milyon 787 bin ton tüvenan nikel cevheri üretimi gerçekleştirmiştir. 

Ülkeler  2020 Yılı Üretimi (Milyon Ton) 

ABD 16.000 

Avustralya 170.000 

Brezilya 73.000 

Kanada 150.000 

Çin 120.000 

Kuba 49.000 

Dominik Cumhuriyeti 47.000 

Endonezya 760,00 

Yeni Kaledonya 200.000 

Rusya 280.000 

Filipinler 320.000 

Dünya Toplamı 
(Yaklaşık) 

2.500 

 
Dünya Nikel Cevheri Üretimi - 2020 (Mineral Commodity Summeries 2021) 
 
 
Sonuç 
Dünyanın yıllık nikel talebi ve ülkemizin mevcut rezerv miktarlarını karşılaştırdığımızda ülkemizin mevcut rezervlerinin 
çok küçük kaldığı görülmektedir. Bilinen en büyük nikel sahalarımızın rezervlerinin bile Çin’in yıllık nikel talebini 
karşılayamadığı görülmektedir. Ancak elimizdeki güncel verilere rağmen, ülkemizin jeolojik yapısı nikel cevherleşmesine 
uygundur. Ülkemizin nikel potansiyelini ortaya çıkarmak adına da arama faaliyetlerinin ve ayrılan bütçelerin arttırılması 
gerekmektedir. Arama faaliyetlerine verilecek önemle ülkemizde de nikel rezervlerinin artması son derece mümkündür. 
Ayrıca ülkemizde dahil olmak üzere tüm dünyadaki gelişmeler göz önüne alındığı zaman nikel kritik olarak 
değerlendirilecek hammaddeler arasındadır. Bu kritik hammaddeyi kendi imkanlarımızla üretmemiz ülkemizin gelişimi 
açısından da büyük önem taşımaktadır. 
 
Önümüzdeki süreçte dikkatleri nikelin üzerine toplayacak bir diğer konu da elektrikli araçlardır. Bu doğrultuda elektrikli araç 
endüstrisinde kullanılacak bataryaların büyük önemi olacaktır. Ülkemizin yerli üretim konusunda katma değere en çok ihtiyacı 
olduğu bu yıllarda, hammaddeden son ürüne kadar ki süreçte her türlü cihazı, makineyi imal etmek konusunda sanayi geçmişi, 
işgücü ve teknik elemanı mevcuttur. Nikelin, topraktan son ürüne kadar üretilmesi için gerekli adımların ivedilikle atılması 
ülkemiz adına bir gerekliliktir.  

Dünyada yaşanan teknolojik gelişmelere de hızla ayak uydurabilmek oldukça önemlidir. İklim değişimi kapsamında tüm 
dünyada değişimler yaşanmaktadır. Bu değişimlerin bir ayağı yenilenebilir enerjiler ve enerji depolama sistemleridir. Bu 
değişimler şimdiden hızla ilerleme kaydetmektedir ancak ilerleyen dönemlerde çok daha ivmelenmesi hiç şaşırtıcı 



olmayacaktır. Ülkemizin sürece uyum sağlayarak gelişmelerin içerisinde kendisine yer bulması herkesin faydasına olacaktır. 
Bunun neden nikel madenciliğine özel bir ilgi göstermeli ve ülke olarak pozisyonumuzu ülke olarak bugünden almalıyız. 
 
 
Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


