
Enerji Dönüşümünün Sessiz Oyuncusu: Uranyum 
 
1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedilen uranyum, o dönemde radyoaktivite üzerine kısıtlı bilgi olmasından 
dolayı diğer elementler ile aynı kategoride değerlendirildi. 1896 yılında ise Dimitri Mendeleyev yaptığı çalışmalar sonucunda 
uranyumu radyoaktif bir element olarak sınıflandırarak uranyumun modern kullanımlarının önünü açmış oldu.  
 
Günümüzde ise iklim krizinin eşiğine gelen dünyada karbon salınımlarının azaltılması öncelik olarak belirlenirken enerji arz 
portföyünde hidrokarbonların payını azaltmak için çalışmalar hızlandırıldı. Birçok kurum nükleer enerjinin hem iklim krizi 
mücadelesi hem de sürdürülebilir gelişim hedeflerinin karşılanması için mevcut en iyi alternatiflerden birisi olduğu konusunda 
görüş birliğine vardı. Dünyada hali hazırda faaliyet halinde olan nükleer reaktörlere ek olarak planlama ve teklif aşamasındaki 
nükleer reaktör projelerinin fazlalığı dünyanın bu seçeneğe bakış açısını ortaya koyuyor. 
 
Uranyum Yataklarının Oluşumu 
Sedimanter uranyum yatağının meydana gelebilmesi için dört temel unsur bulunmaktadır. Bunlar; birincil uranyum 
minerallerini kapsayan bir ana kayaç, uranyum minerallerini içeren ana kayacın yıkanması ve uranyumun hareketli hale 
gelmesiyle ortaya çıkan eriyiklerin taşınması, uranyumlu eriyiklerden ortamın fiziksel ve kimyasal koşullarına bağlı olarak 
uranyumun çökelmesi, çökelen uranyumu içeren katmanların erozyondan korunması şeklinde sıralanmaktadır. 
 
Uranyum yataklarının oluşumunda en önemli rolü tektonik hareketler oynamaktadır. Uranyum içeren damarlar herhangi bir 
bölgeyi etkileyen tektonik aktivitenin son fazlarında oluşur. İlk tektonik fazlarda meydana gelen damarların uranyum içeriği 
tektonizmanın diğer fazları sırasında harekete geçerek göç eder. Yerkabuğundaki uranyumun ilk depo kayaçları, dış kabukta 
yer alan asit karakterdeki postkinematik granitler, alkalin kompleksler ve felsik kayaçlardır. Bu kayaçlar, değişik süreçlerle, 
muhtelif tipte radyoaktif mineral yataklarının oluşumunu doğrudan veya dolaylı yollardan sağlarlar. Doğada serbest olarak 
bulunan uranyum, çeşitli elementlerle birleşerek uranyum minerallerini meydana getirirken başlıca uranyum mineralleri 
uraninit, autinit, pitchblend, tobernit ve koffinittir.  
 
Ülkemizde ise uranyum yataklarının çoğu sedimanter oluşumlar olup, neojen yaşlı karasal kumtaşları ve konglomeralar içinde 
bulunmaktadır. Köprübaşı, Fakılı, Küçükçavdar ve Sorgun uranyum yatakları sedimanter tip yataklardır. Sadece Demirtepe 
yatağı damar tipi uranyum yatağı grubundadır.  
 
Uranyum Üretiminde Kullanılan Teknikler 
Geniş alanlarda küçük konsantrasyonlar şeklinde pek çok mineralin içinde bulunabilen uranyumun yeryüzündeki ortalama 
konsantrasyonu 2-4 ppm olarak bilinmektedir. Bir uranyum sahasının değerlendirilme aşamasında; yatağın oluşum türü, 
cevherin U3O8 tenörü, rezervi, maden işletme ve cevher kazanım teknolojisi bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Bu 
sebeple de rezerv miktarının 10 bin ton ve tenörünün yüzde 0,05 U3O8 üzerindeki değerlere sahip olan uranyum cevher 
yatakları şu an için işletilebilir özelliktedir. Uranyum madenciliğinde üretim şekline uranyumun bozunma sürecinde 
oluşturduğu ürünlerin izleri radyometrik cihazlar ile ölçülerek cevherin konsantrasyonu belirlendikten sonra karar 
verilmektedir.  
 
Uranyum üretiminde kullanılan yöntemler şu şekildedir:  
Açık Ocak ve Yer Altı Madenciliği: Örtü tabakasının ince olduğu yerlerde açık ocak madenciliği, cevherin derinlerde bulunması 
durumunda da ise yer altı madenciliği tercih edilmektedir. Çıkarılan cevher, kırma-öğütme işlemlerinden sonra, ön 
zenginleştirme işlemlerinden geçirilerek saflaştırılmakta, rengi ve biçimi nedeniyle “Sarı Pasta” (uranyum oksit, UO2) olarak 
adlandırılan katı bir forma çevrilmektedir.  
 
Yığın Liçi Yöntemi: Çok düşük tenörlü (%0,1 U altında) cevher yataklarında genellikle yığın liçi kullanılmaktadır. Bu yöntemde 
kırma işleminden sonra geçirimsiz bir alan üzerinde yaklaşık 5 ila 30 metre yükseklikte yığılan cevher haftalar boyunca asit 
veya alkali solüsyonla sulanmaktadır. Daha sonra iyon değişimi kullanılarak uranyumun elde edilmekte ve süreç 
tekrarlanmaktadır. Bu yöntemde cevher kazanımı genellikle %50-80 aralığındadır. Tüketilen malzeme kirliliğe neden olma 
potansiyeline sahip olması nedeniyle yüzey ve yer altı su kaynaklarını etkilemeyecek özel liç alanı tasarımları kullanılmaktadır.  
 
Yerinde Liç Yöntemi: Bazı cevher yatakları, çakıl veya kum gibi gözenekli konsolide olmayan malzemeler içerisinde bulunur. 
Bu tip formasyonlarda, kuyular vasıtasıyla yatağa enjekte edilen kimyasallar ile uranyum çözeltisi elde edilir, bu çözeltiden 
sarı pasta (UO2) yapımı gerçekleştirilir. Elde edilen katı haldeki sarı pasta (UO2), zenginleştirme işlemleri için gaz formuna 
(UF6- uranyum hekzaflorid) çevrilerek varillerde depolanır ve zenginleştirme tesislerine gönderilir. Yöntem, cevher yatağının 
dik veya yatay olarak sınırlandığı koşullarda uygulanabilse de yatay olarak sınırlanmış akiferlerde kullanımı idealdir. İçme suyu 
kaynaklarının bulunduğu bölgelerde yerinde liç yöntemi kullanılmamaktadır. Tüm şartların uygun olması halinde ise en az 
çevresel etkiye sahip uranyum madenciliği şeklidir.  



Atık Yönetimi ve Maden Rehabilitasyonu 
Uranyum mineralleri düşük radyoaktif özelliğe sahip olsa da milyonlarca yıl boyunca radyoaktif bozunma sonucu açığa çıkan 
radyum ve radon gibi radyoaktif elementlerle yakından ilişkilidir. Bu nedenle madenden çıkarılan cevher özellikle yüksek 
tenörlü ise iş sağlığı ve güvenliği açısından hassasiyetle ele alınmalıdır.  
 
Öğütme işlemi sonucu çamurdan iri taneli kumlara kadar geniş yelpazeli katı atık ürünleri elde edilmektedir. Elde edilen atıklar 
orijinal cevherin çoğunu içermekte bu nedenle özellikle içerdikleri radyum nedeni ile radyoaktif özellik taşımaktadırlar. 
Radyum, doğal bozunmaya uğradığında açığa çıkan ürünlerden biri radon gazıdır. Radon ve bozunma sonucu oluşan ürünler 
radyoaktif olduğu ve atıkları içeren zemin kayası üretim sonucu yüzeye taşındığı için radon gazı salınımını en aza indirecek 
önlemler alınmalıdır. Bir madenin işletme ömrü boyunca, atık barajındaki malzeme yüzey radyoaktivitesini ve radon salınımını 
azaltmak için su ile kaplı tutulmalıdır. Bu su içerisinde, nispeten eriyebilen radyum içerdiğinden, geri dönüştürülmesi veya 
buharlaştırılması gerekir. Dünyadaki birçok madende böyle durumlarda ‘sıfır deşarj’ politikası benimsenmektedir.  
 
Madencilik faaliyetlerinin tamamlanması ile beraber, atık barajının erozyona direnmesi için yeterli kaya içeriğine sahip örtü 
toprak ve iki metre kil ile kapatılır. Bu önlem hem gama radyasyon seviyelerini hem de radon yayılma oranlarını kontrol altına 
alma amacı gütmekte ve cevher yatağının bulunduğu bölgede normal olarak deneyimlenen seviyelerin yakınındaki seviyelere 
dönmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bitki örtüsünün devamlılığı için gereklidir. 
  
Yerinde liç operasyonlarında, madencilik tamamlandıktan sonra kalan yer altı suyunun kalitesi, operasyonun başlamasından 
önce belirlenen bir başlangıç standardına geri getirilmeli ve bölgenin doğal düzeni korunmalıdır. Madencilik faaliyetinin 
sonlanması ile akiferden alınan kirli su sisteme geri verilmeden önce buharlaştırılarak ya da arıtılarak temizlenir. Su enjekte 
edildikten sonra üretim kuyuları kapatılır, işlem tesisleri kaldırılır, buharlaşma havuzu rehabilite edilir. Bu şekilde saha, 
madencilik faaliyetlerinden önceki haline kolayca geri dönebilir.  
 
Madencilik genellikle geçici bir arazi kullanımı olarak kabul edilir ve tamamlandığında, herhangi bir atık kaya, aşırı yük ve kapalı 
arıtma ile alanın diğer kullanımlara uygun hale getirilmesi veya eski haline getirilmesi gerekir. Dünyanın birçok yerinde maden 
rehabilitasyonu konusuna hassasiyetle yaklaşılır hatta dünyada birçok şirketin iflas durumunda uygun rehabilitasyonu 
sağlamak için tahvilleri bulunduğu bilinmektedir.  
 
Dünyada Uranyum 
Uranyum Kaynakları ve Arzı 

Maden Adı Ülke Projenin Sahibi Üretim 
Şekli 

2019 
Yılındaki 
Uranyum 
Üretimi 
(Ton) 

Küresel 
Üretimdeki 
Payı  

Cigar Lake Kanada Cameco/Orano Yer Altı 6.924 %13 

Husab Namibya Swakop Uranium (CGN) Açık Ocak 3.400 %6 

Olympic Dam Avustralya BHP Billiton Yer Altı / 
Yan Ürün 3.364 %6 

 
Moinjum & 
Tortkuduk Kazakistan Orano/Kazatomprom Yerinde 

Liç 3.252 %6  

Inkai, sites 1-3 Kazakistan Kazaktomprom/Cameco Yerinde 
Liç 3.209 %6  

Budenovskoye 2 Kazakistan Uranium 
One/Kazatomprom 

Yerinde 
Liç 2.600 %5  

Rössing Namibya Rio Tinto Açık Ocak 2.076 %4  
SOMAIR Nijer Orano Açık Ocak 1.912 %4  

Central Mynkuduk Kazakistan Kazatomprom Yerinde 
Liç 1.964 %3  

South Inkai (Block 
4) Kazakistan Uranium 

One/Kazatomprom 
Yerinde 
Liç 1.601 %3  

Toplam   30.032 %55  
2019 yılında en fazla uranyum üretimi gerçekleştiren madenler 
 
Uranyum nadir bir element değildir ve birçok jeolojik ortamda potansiyel olarak üretim sağlanabilecek tenörlerle ortaya çıkar. 
Diğer minerallerde olduğu gibi, jeolojik keşif yatırımları genellikle artan kaynaklarla sonuçlanmaktadır.  



Bu nedenle, geleneksel nükleer enerjinin, dünyanın enerji ihtiyacını on yıllar boyunca karşılayabileceği düşünülmektedir. Bu 
nedende “net sıfır” anlayışı kapsamında karbon kaynaklarının kullanımını azaltmak için nükleer enerji her zamankinden daha 
da yakından incelenmektedir. Bu açıdan bakıldığında uranyumun enerji arzındaki kullanımını etkileyecek bir uranyum kıtlığını 
öngörmek için bir neden yoktur. Bu durum, nükleer enerji teknolojisindeki yaşanacak ve mevcut kaynakların daha verimli 
kullanılmasını sağlayacak gelişmelerden tamamen bağımsızdır.  
 
Uranyum için mevcut küresel talep yılda yaklaşık 68.000 tondur.  Bu miktarın büyük bir kısmı enerji sektörü tarafından, bir 
kısmı tıbbi ve araştırma amaçlı olarak, kalan kısmı ise denizcilik sektöründe kullanılmaktadır. Şu anda, uranyumun yaklaşık 
%36’sı, geleneksel yöntemlerle yani açık ocak ve yer altı işletmeleri yoluyla üretilmektedir. Yerinde liç yöntemi ile yapılan 
üretim yaklaşık %57 oranlarında seyrederken ve %7’lük kısım ise yan ürün olarak elde edilmektedir.  
 
Dünyanın mevcut ölçülen uranyum kaynakları, yaklaşık 6,2 milyon ton kadardır ve sadece geleneksel reaktörlerde kullanılması 
halinde 90 yıl sürecek yeterliliktedir. Bu oran, birçok mineralde görülenden daha güvenli bir devamlılık sunmaktadır. Mevcut 
kaynaklar kullanılmaya devam ettikçe fiyatlar ve keşifler artacak, mevcut jeolojik bilgiler ışında yeni kaynaklar keşfedilecektir. 
Arama faaliyetlerin neticesinde geçtiğimiz 10 yılda toplam uranyum kaynaklarının yüzde 25 oranında artış gösterdiği 
belirtilmektedir.  Günümüzde dünyada en fazla uranyum kaynağına sahip olan ülke 1 milyon 692 bin ton ile Avustralya’dır. Bu 
ülkeyi Kazakistan, Kanada ve Rusya takip etmektedir.  2019 yılında en fazla uranyum üretimi gerçekleştiren ülkeler arasında 
22,808 ton ile Kazakistan lider konumdadır. 6.938 ton ile Kanada, 6.613 ton ile Avustralya sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer 
almaktadır. 
 
Maden üretiminin yanı sıra eski askeri malzemelerde kullanılan uranyumun tekrar kullanılması, tekrar kazanılan uranyum ve 
plütonyumun kullanılması ve daha önce kullanılmış uranyumun tekrar zenginleştirilmesi ile elde edilen kaynakların 
kullanılması gibi yöntemlerle elde edilen ikincil kaynaklar ile küresel talebin önemli bir miktarı karşılanmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ülkemizde Uranyum 
Türkiye’de ilk uranyum aramaları 1956 yılında başlamıştır. 1974 yılında Manisa-Köprübaşı’nda yer alan uranyum ihtiva eden 
cevherlerden üretim yapılırken Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından kurulan pilot tesisler, 1974-1982 
yılları arasında faaliyet göstermiştir. Bu tesislerde Köprübaşı ve Uşak-Fakılı yöresinde çıkarılan uranyum cevherlerinden 
yaklaşık 1,2 ton sarı pasta üretilmiştir. Üretilen bu sarı pasta da 1996 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) teslim 
edilmiştir.  
 
MTA’nın 2017 yılı verilerine göre ülkemizde toplam 12.614 ton uranyum rezervi olduğu belirlenmiştir. MTA, Nevşehir-Avanos- 
Yeşilöz sahasında halen uranyum arama çalışmalarına devam etmektedir.  
 
Daha önce varlığı MTA tarafından ortaya çıkarılan Yozgat-Sorgun bölgesinde yer alan (Temrezli Projesi) uranyum sahasına 
işletme ruhsatı verilmiş olup sahada özel sektör tarafından çalışmalar yapılmıştır. Proje ülkemizin en büyük ve en yüksek 
tenörlü uranyum sahası olma özelliğini taşımaktadır. Özel sektör tarafından yapılan fizibilite çalışmalarıyla sahadaki rezerv 
geliştirilirken 2018 yılı içerisinde bu sahanın hakları Eti Maden İşletmeleri’ne devredilmiştir. Temrezli projesinde yerinde 
kazanım metodu (liç) ile bazik ortamda uranyum kazanımına yönelik çalışmalar yapılmış ve bölgede yapılan fizibilite 
çalışmaları sonucunda yaklaşık 10 yıl faaliyette olması planlanan tesiste çözelti madenciliği teknolojisi ile yaklaşık 4 bin ton 
U3O8 üretilmesi hedeflenmiştir.  
 
Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda keşfedilen diğer sahalar ise Manisa-Köprübaşı, Uşak-Eşme, Aydın-
Koçarlı, Aydın-Söke, Avanos-Gülşehir şeklindedir. 
 
Nükleer enerji alanındaki hedefleri doğrultusunda arama ve geliştirme çalışmalarına devam eden ülkemizde 2019 yılında 
uranyum aramaları için 82 milyon 193 bin lira harcanmış olup tamamı kamu kuruluşları eliyle olmak üzere 484 noktada 
198.613 metrelik sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. 
 
Ülkemizde ve Dünyada Nükleer Enerji 
2021 yılı Temmuz ayı itibariyle, 32 ülkede 443 nükleer reaktör işletmede, 18 ülkede 56 adet nükleer reaktörde inşa halindedir. 
Nükleer güç santrallerinde üretilen elektrik dünya elektrik arzının yüzde 10’ine denk gelmektedir. Ülke bazında bakılırsa 
Fransa elektrik talebinin yaklaşık yüzde 70,6’sını, Slovakya 53,1’ini, Çin yüzde 51’ini, Macaristan yüzde 48’ini, Ukrayna yüzde 
51,2’ini ve ABD yüzde 19,7’sini nükleer enerjiden karşılamaktadır. İnşa halindeki toplam 56 nükleer reaktörün 18’i Çin’de, 7’si 
Hindistan’da, 2’si Rusya’da, 2 tanesi ABD’de, 3 tanesi Birleşik Arap Emirlikleri’nde, 4 tanesi Güney Kore’de, 1’ tanesi de Fransa 
da bulunmaktadır.  Ülkemizde ise 3 adet nükleer reaktör inşaat halindedir.   

  
Uranyum 
Kaynakları 
(Ton)  

Toplam 
Kaynaklara 
Oranı 

Avustralya 1,692,700 28% 
Kazakistan 906,800 15% 

Kanada 564,900 9% 

Rusya 486,000 8% 

Namibya 448,300 7% 

G.Afrika 320,900 5% 
Brezilya 276,800 5% 
Nijer 276,400 4% 

Çin 248,900 4% 

Moğolistan 143,500 2% 
Özbekistan 132,300 2% 
Ukrayna 108,700 2% 
Botswana 87,200 1% 
Tanzanya 58,200 1% 
Jordan 52,500 1% 
ABD 47,900 1% 
Diğer 295,800 5% 
Toplam 6,147,800 100% 



Faaliyet halinde olan ve çalışmaları devam eden nükleer reaktörlere ek olarak dünyada 99 adet planlanan ve 325 adet teklif 
aşamasında nükleer reaktör projesi bulunmaktadır. Ülkemizde ise planlanan 1 teklif halinde olan ise 8 nükleer reaktör projesi 
bulunduğu kayıtlara geçmiştir. 
 
Türkiye’nin yarım asırlık nükleer güç santrali kurma hedefi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Arasında 
Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair imzalanan anlaşma ile gerçekleştirmek üzere ilk adımı 
atmıştır.  Projede, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu’nun 30 Haziran 2021’de verdiği Sınırlı Çalışma İzni 
uyarınca 4. Ünite’nin inşası için temel çukuru azma çalışmaları devam etmektedir. Temeli atılan ilk ünitenin 2023 yılında 
işletmeye alınması planlanmaktadır.  
 
Ülkemizin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop Nükleer Santrali için de 3 Mayıs 2013 tarihinde Japonya ile nükleer santral 
yapımı ve iş birliğine ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalanmıştır. Bu konuda da çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde 
kurulması planlanan Akkuyu ve Sinop Nükleer Santralleri’nin yanında üçüncü bir nükleer santral inşası içinde çalışma içerisinde 
olduğu kamuoyu tarafından bilinmektedir.  
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Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 


