
Stratejik metaller, özel metallerle metal ticaretimiz

Cıva bir ticaret ürünü olmaya devam ediyor

Minamata anlaşması (Minamata Convention on Mercury) ağır metal olan cıva emisyonlarını düşürme amacını güden, 2013 
yılına ait uluslararası bir antlaşmadır. Bu anlaşmanın en az 50 ülkenin onaylamasıyla uluslararası zorunluluk konumuna eriş-
mesi üç yıldan fazla sürdü. 18 Mayıs 2017'den beri bu şart karşılanmıştır, böylece anlaşma 16 Ağustos 2017'de yürürlüğe 
girmiştir.

Minamata anlaşmasının en önemli noktalarından bazıları, yeni cıva ocaklarının yasaklanması, mevcut olanların terk edilmesi 
ve bir takım ürün ve süreçte cıva kullanımının kısıtlanmasıdır. Fakat aynı zamanda, "allowed uses" denen izinli kullanım-
lar olduğu ve cıvanın otomatik olarak atık değil, belirtili bir ürün olduğu konusunda da fi kir birliği vardır. Biz yetkili 
ticari bir fi rmayız, belirli ve iyi tanımlanmış araştırma görevleri için cıva satın alırız ve elbette her bir kullanımı sıkıca denetleyip 
belgeleriz.
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Cıva ticareti kısıtlamalara tabidir.
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1. Neler izinlidir?

Minamata Anlaşması cıva ticaretine kısıtlamalar olmak 
üzere izin verir.

2. Elimdeki cıva nasıl sınıfl andırılır?

„İzinli kaynaklar“ denen, cıvayı piyasaya sürme iznine 
sahip olan kaynaklar belirlenmiştir. Cıva ticaretinde, eli-
nizdeki cıvanın piyasa için „legal source“ olup olmadığını 
iyice inceleyip belgeleriz.

3. Cıva nereye gider?

„İzinli kullanımlar“ da anlaşmada belirlenmistir. Son kullanı-
cıya satmadan önce söz konusu kullanımın „allowed use“ 
olarak tanınıp tanınmadığını titizce inceleyip belgeleriz. Eli-
nizdeki cıva için Minamata Anlaşmasına uygun yollar açarız 
- kaynaktan ürüne kadar.

Cıva ticaretinde, satın almadan önce "legal source", yani ya-
sal kaynak söz konusu olup olmadığını iyice inceleyip belge-
leriz. Son kullanıcıya satmadan önce söz konusu kullanımın 
"allowed use" olarak tanınıp tanınmadığını titizce inceleyip 
belgeleriz. İster satın alma olsun ister taşıma, depolama veya 
satış olsun, daima profesyonel davranırız. Bu, müşterilerimize 
hukuki güvenlik sağlar.


