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21. YÜZYILIN PETROLÜ “BOR”
BOR; sert bir yapıda olan ve ısıya dayanıklı olmasıyla bilinen
bir yapıya sahip bir elementtir. 4000 yıl öncesine dayanan bir
geçmişi olan maden; İlk olarak Tibet’te kullanılmıştır. Daha
sonraları da Hitit ve Sümerler bu madenin gümüş ve altın
işçiliğinde kullanılmasını sağlamışlardır. Eski Yunan’da
temizlik işlerinde, Romalılar cam yapım işlerinde, eski
Mısırlılar mumyalamada, 
Araplar ise; ilaç yapımlarında kullanmışlardır. Yeni bir element
olmayan BOR elementi; günümüzde son yıllarda popüler bir
hale gelmiştir.

Dünya BOR Rezervlerinin Dağılımı

BOR, 2500 °C de kaynayan ve 2500 °C de de eriyebilen bir
elementtir. BOR elementi doğada 230 çeşide sahiptir.
Doğada bulunması serbest halde değildir; tuz halinde diğer
madenlerle bileşik bir halde görülür. 400 den fazla alanda
kullanılır. 
 

İçlerinde farklı oranlarda BOROKSİT olan maddelere BOR
minerali adı verilir.  Ülkemiz dünya üzerinde bulunan BOR
minerallerinin yaklaşık olarak % 73’lik kısmına sahiptir. 
 

Ülkemizden sonra Çin, Rusya ve ABD gelir. 
Dünya fiili BOR üretimi 2018 yılında yaklaşık 4,1 milyon ton
civarında gerçekleşmiştir. Fiili BOR üretiminde Türkiye %59
pay ile birinci sırada yer almıştır. 
 

Türkiye önemli bir kolemanit, tinkal ve üleksit üreticisi
olmanın yanı sıra, BORaks, susuz BORaks, BORik asit veya BOR
trioksit gibi işlem görmüş BOR ürünleri üreten bir ülkedir.
 

Türkiye rafine BOR ürün üretim kapasitesi 2,7 milyon ton olup
2019 yılı ilk 6 ayı itibarıyla 1,018 milyon ton rafine BOR
ürünleri üretimi gerçekleştirilmiştir. BOR satışları 2018 yılında
miktar bazında yaklaşık 2,4 milyon ton ve değer bazında ise
1,013 milyar doları aşmıştır. 
 

Eti Maden'in toplam satış gelirlerinin %98’i ihracat
gelirlerinden oluşmuştur. İleri teknoloji BOR ürünlerinden biri
olan BOR karbür ürününün Bandırma’da (Balıkesir)
üretilebilmesi ve teknoloji transferi konusunda teknik ve ticari
görüşmelere devam edilmektedir.
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Ülkemizdeki BOR madenlerinin işleme,
üretim ve pazarlama faaliyetleri Balıkesir
(Bigadiç), Bursa (Kestelek), Kütahya (Emet)
ve Eskişehir (Kırka)’daki sahalarda Eti Maden
tarafından yürütülmektedir.
 

Ayrıca, Eti Maden bünyesinde
gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmaları sonucu
geliştirilerek piyasaya sunulan BORON
temizlik ürününün ürün çeşitlendirme
çalışmaları devam etmektedir. Türkiye,
küresel pazardaki konumunu güçlendirmek
amacıyla 2019 yılında %60’lık pazar payı
hedeflemektedir.

BOR ürünleri Türkiye’de; %36 cam, %31 seramik, %9 temizlik-

deterjan, %7 tarım, %4 tutkal ve %14 pay ile diğer alanlarda
kullanılmaktadır. 
 

Eti Maden, yurt içi BOR taleplerinin tamamını karşılamaktadır.
Türkiye ekonomisinin uluslararası alanda prestijli bir konuma
erişmesine yardımcı olan Eti Maden, 2016 yılında Türkiye’nin
En Büyük 1000 İhracatçı Firma sıralamasında 15. en çok
ülkeye ihracat yapan firma sıralamasında ise 90 firma arasında
14. sırada yer almaktadır.
 

Türkiye’deki BOR madenlerinin Doğu Roma İmparatorluğu
devrinden beri bilinmekte ve kullanılmakta olduğu tahmin
edilmektedir. İlk BOR minerali yataklarına Balıkesir
İli-Susurluk ilçesinin Sultançayırı bölgesinde rastlanmıştır.
Cevher, bir kalsiyum tuzu olup Pandermit olarak uzun süre
yabancı şirketler tarafından işletilmiştir.

1861 yılında ilk “Maadin Nizamnamesi”
çıkarılarak bu nizamname hükümlerine
uygun bir şekilde Fransız Mühendis
Camille Desmazures ve bir ortağına işletme
hakkı tanındı. İki ortak, 1865 yılında
Osmanlı’dan yetkiyi alınca Balıkesir’deki ilk
BOR işletmesi olan “Desmazures” şirketini
kurarak BOR üretmeye başlamıştır.
Fransızlar, 1885 yılına kadar yani yaklaşık 20
yıl boyunca ülkemizdeki BOR’u çıkarıp
Avrupa’ya sattılar. O dönemlerde
Osmanlı’nın BOR üretimi yapacak gücü
bulunmamaktaydı ve bu konuda bir şey
yapılamıyordu. 1887’de ise BORaks
Consolidated Ltd. İngiliz şirketi de BOR
üretmek için girişimlere başlamış ve imtiyaz
alarak 1958’e kadar üretim yapmıştır.
Anadolu’da 1927’ye kadar toplamda 624
yabancı şirkete imtiyaz verilmiş, 1944 yılında
ise bu şirketlerin büyük kısmı millileştirilmiş
ve yabancı sermayeye yeni imtiyazlar
verilmemiştir. 
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MTA ve Etibank gibi yerli kuruluşlar 1935 yılında 2804 ve 2805 Sayılı kanunlarla arama ruhsatlarını alabilmiş
ve II. Dünya Savaşı’ndan sonra arama faaliyetlerini yaygınlaştırmışlardır. 1968 yılında yabancı şirketlerin
imtiyazlarının devlete devredilmesi ile de Etibank ve bir kısım küçük ölçekli yerli şirket tarafından işletilmeye
başlanmıştır. Ülkemizde BOR’u üretmek ve işlemek yalnızca Eti Maden İşletmelerine aittir. BOR bizim
tarafımızdan ham madde olarak üretilmekte, ABD veya AB'ye üye ülkelere satılmaktadır.
Amerika BOR elementini askeriye ve uzay teknolojisi konusunda kullanım sağlarken; Türkiye’de ise daha çok
deterjan ve sabun imalatında kullanılmaktadır.
Bu maden, stratejik açıdan topraktan çıkarıldığında gerek rafine olan BOR ürünleri olarak gerekse
hammadde olarak, yaygın bir biçimde insan yaşamının her alanında kullanılabilecek olan endüstriyel
madenlerin içinde yer alır. Dünyadaki uzay teknolojisinde kullanılmakta olan BOR, bilgi ve elektronik çağın
yaşanmasında ve ulaşılmasında bu madenin katkılarını yadsımak mümkün değildir. Dünyadaki bilim
dergileri içinde bulunan Scientific American BORdan oluşan bileşiklerin petrolün yerine kullanılabildiği
bir otomobili geliştirdiğinin haberini yaptı. Araçlarda BOR madeninin kullanılması ile alakalı olan konular
uzun süredir, batılı firmaların gündeminde yer almaktadır.
BOR hakkında yapılmış olan çalışmaların ve sürdürülmekte olan araştırmaların, BOR bileşenlerinin ileri
teknoloji ile üretilen ürünlerde oluşan yeni kulanım alanları keşif etmesi, BOR madenini gelecek yıllarda,
petrolde olduğu gibi üstünde uluslararası mücadele yaşanacak bir maden konuma getirecektir.
BOR madenindeki yaşanmakta olan kullanımın artması, bu madenin yakıt taşıyıcısı şeklinde kullanılması ile
sağlanacaktır. Birçok akü, pil vb. enerji üretimi sağlayan aygıtlarda yakıt olarak kullanılacak olan hidrojenin
elde edilmesi, depolama ve nakil yöntemleri sayesinde bunların verimliliği yüksek düzeylerde arttırılmalıdır.
Şu günlerde uçakların yakıtlarında katkı malzemesi olarak kullanılan BOR madeni önümüzdeki yıllar
içinde kara ve deniz taşıtlarında da kullanılması açısından planlanıyor. Yapılan araştırmalar neticesinde, BOR
madeninin pillere destek olarak kullanılması pillerin 3 kat daha fazla güçlü olmasını bekleniyor. Bundan
kaynaklı olarak BOR madeni pillerin gücünü artırmasından kaynaklı olarak elektrikli araçların pil gücü
sıkıntılarını çözecektir. BOR madeninin hafif olması, sürtünmeyi azaltması, enerji verimliliği, ısıya karşı olan
dayanıklılığından kaynaklı olarak önemi de büyüktür. Sürtünmeye ve ısıya dayanıklı olmasından dolayı
bilgisayar teknolojisi ve askeri alanlarda kullanımı oldukça önemlidir.
Bu detayların hepsi dünyanın bu elemente karşı olan gelecekteki düşkünlüğünü gösteriyor.
Yapılan planlamalar açısından bir sıkıntı çıkmazsa ülkemiz bu açıdan büyük bir refah sahibi olacak ve
ekonomik açıdan kendini güçlendirecektir.
BOR, 1950’i yılların başında ABD Savunma Programında geleceğin yakıtı olarak adlandırılmış ve nükleer
silahlanma dışında 2. önemli stratejik malzeme olarak nitelendirilmiştir. 1958-1961 yılları arasında ABD ve
NATO tarafından BOR, stratejik bir maden olarak ilan edilmiş, pazarlaması kontrol altına alınmış ve COCOM
olarak nitelendirilen tedbirler kapsamında Varşova Paktı ülkelerine ihracı yasaklanmıştır. BOR madeninin
önemi, ülkeleri bu konuda çıkarlarını düşünmeye ve planlı davranmaya sevk etmektedir. BOR hakkında
sürdürülen araştırmaların, BOR bileşiklerinin yüksek teknolojili ürünlerdeki yeni kullanım alanlarını
keşfetmesi, bu madeni gelecekte, petrol gibi üzerinde uluslararası mücadelelerinin yaşandığı bir ürün
konumuna getirebilecektir. BOR madeninin kullanım miktarındaki asıl önemli artış, BORun yakıt taşıyıcısı
olarak kullanılmasıyla sağlanabilecektir. Birçok pil, akümülatör vs. enerji üretim aygıtında yakıt olarak
kullanılan hidrojenin elde edilme, nakil ve depolama yöntemleri bu aygıtların verimliliğinin artırılması
karşısındaki en önemli sorunlardır. Çünkü hidrojen çok düşük sıcaklıklarda sıvılaşmakta, gaz halindeyken
çok yer kaplamakta, patlayıcı bir gaz olması sebebiyle taşıma ve depolama işlemleri sırasında tehlike arz
etmektedir. Bu sebeple, BOR bileşiklerinin hidrojen taşıma kapasiteleri, bu bileşiklerin yakıt
taşıyıcısı olarak yeni bir öneme kavuşabileceğine işaret etmektedir. Dünya BOR piyasasında büyük gelir
sağlayan uluslararası şirketler, bu gelirini Türkiye'den BOR alarak yapmaktadırlar. Türkiye sanayileşmesini
tamamlayamadığından, ne yazık ki nihai ürün gereksinimini sağlayacak teknolojileri de
gerçekleştirememiştir. Gelecekte ihtiyacımız olacak cevherleri bugün hammadde olarak ihraç ediyoruz.
Hammadde ihracı ile yeterli katma değer sağlanamamaktadır. Katma değerin yurt içinde kalması için Ar-
Ge'ye ve teknolojik yatırımlara önem verilmesi bir gerekliliktir. 
Türkiye BOR madenini tam rafine işlenmiş olarak değil, ham veya yarı rafine halde satmasından dolayı çok
önemli miktarda döviz kazanma fırsatını da kaçırmaktadır. Dünya piyasası yıllık 80-90 milyar dolar
civarında olan BOR ürünlerinde Türkiye'nin pazar payı %1'i bile bulamamaktadır. Oysa Türkiye'de hali hazırda
BOR’un sanayideki çeşitli kullanım alanlarına ilişkin teknolojik bilgi birikimi oluşmaktadır.   Türkiye en büyük
rezerv sahibi olarak BOR dünya piyasasını ve fiyatlarını belirleyebilecek konumdadır. Ancak, dünyadaki
örnekler maden zengini gelişmekte olan ülkelerin bu madenlerden yeterince yararlanamadığını, ham
madene sahip olan ülkelerden ziyade, bu madenle ilgili teknolojiye sahip olan gelişmiş ülkelerin piyasaları
kontrol ettiğini göstermektedir.
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Yakın bir gelecekte şu anda motorlu araçlarda kullanılan petrolün (benzin, mazot) alternatifi "BOR"

madeni olacağını bilim insanları ifade etmektedir. Türkiye, yüzyılımızda petrol kadar önemli ve hatta
petrolden bile daha önemli olacağı varsayılan BOR madeninin dünyadaki en büyük rezervine sahip
ülkesidir. Türkiye'nin BOR madenlerinin rezerv ömrü 389 yıl iken, dünyanın ikinci büyük rezerv ülkesi
Rusya'nın BOR rezervleri 69 ve ABD'nin ise 55 yıllık ömre sahiptir. Dünya rezervleri ve bu rezervlerin tüketim
artış hızıyla göz önünde bulundurulduğunda 50-80 yıl sonra ülkemiz BOR yataklarının dünyadaki tek BOR
kaynağı olma ihtimali yüksektir. Ancak bu konumun avantajlarını tam anlamıyla değerlendirememekteyiz,
BOR ürünleri ihracatında potansiyelin altında gelir elde etmekteyiz.

Ham ürün yerine mutlaka yüksek katma değer yaratan, en azından rafine ürün satışının yapılması
doğrultusunda programların yapılması gereklidir. ETİ HOLDİNG ham BOR ihraç etme olumsuzluğundan
uzaklaşmalıdır. Var olan yatırımlar süratle sonuçlandırılmalı, özellikle rafine ve uç ürün üretmeye yönelik
gerçekçi yatırım projeleri hayata geçirilmelidir.

Bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerine özel önem verilmeli, Üniversitelerle işbirliği yapılarak, laboratuvar ve
pilot çapta "uç ürün üretme" ye yönelik bilimsel çalışmalara önem verilmelidir. 

Ülke içindeki BOR pazarı oldukça düşük düzeydedir. BOR kullanım alanlarını genişletmeye yönelik
rasyonel yaklaşımlar gündeme getirilmelidir.

Madenlerimiz, bir kez tükendiğinde yerine konulamayacak değerler olduğu için halkımızın yaşam
seviyesini yükseltme perspektifi ile ele alınmalı ve yeniden değerlendirilmelidir. Bunun için planlı
kalkınma ilkeleri hedeflenmelidir. 

Özellikle BOR’lar, kar marjı çok yüksek madenlerimiz olduğundan günlük ve dar çerçevede ele
alınmamalı, ülkemiz ye halkımızın çıkarları ön planda tutulmalıdır. Bu kapsamda, basit oyunlara alet
edilmemeli , ve BOR’ların Özelleştirilmesi kesinlikle düşünülmemelidir.

BOR madeninin ülkemizde çıkarılmasına ve işlenmesine yönelik yeni yatırımların yapılması çıkarılan
BOR’un değerini artıracak, ülkemize döviz artıcı bir etken oluşturacak hem de yeni yatırımlar ve istihdam
yaratacaktır. Daha da önemlisi ülke ekonomisine olan getirisi yanında stratejik önemi henüz pek
anlaşılamamış olan bir güçtür.

Dünyada ham madde kaynaklarının hızla tükenmesi ve sanayinin birçok dalında kullanması sebebiyle
BOR’un, her geçengün önemi artmaktadır. 

    

      

 

 

 

Sonuç olarak BOR ülkemizin stratejik geleceğidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Memleketimizin
ekonomik kaynakları bütün dünyanın hırslarını çekecek verim ve servete maliktir. Bu nedenle maden
varlıklarımızı koruyup kollamak ve çok iyi bir şekilde değerlendirmeliyiz.”

Bu belge, rapor veya araştırma dosyası (pdf) Bullekon tarafından hazırlanmıştır. Ne
surette olursa olsun izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve paylaşılamaz.

İzin alarak ve kaynak göstererek paylaşımı serbesttir. Yukarıda ki yazılı metinler
araştırmayı yapan departman görevlisine aittir. Yasal hakları Bullekon elinde tutar.
Güvenirlilik okuyucunun sorumluluğundadır. Araştırmalar tamamen objektif olarak
yapılmaktadır.

Departman :  Ekonomi Araştırma
İletişim : trbullekon@gmail.com
Ziyaret : www.bullekon.com
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