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TÜRKİYE EKONOMİSİ VE BOR

1973 Birinci Petrol Krizi sırasında benzin fiyatları küresel olarak 12 ay içinde
%300 oranında arttı. Bu kriz sonucunda bütün ülkeler aynı dersi çıkarmıştı:
Petrolsüz bir dünya büyük bir sorun olacak ve petrol bir gün bitecek. Öyle ki,
krizden önceki 2-3 yıl içerisinde petrole yaklaşık 50 yıl ömür biçilmişti.
Benzer bir senaryo kömürde de yaşanmış olup gelişim arttıkça keşfedilen
kömür rezervleri de artmasına rağmen gelişen teknoloji ile birlikte kömürün
devri kapanmıştır. Günümüzde, hala petrol için de yaklaşık 50 yıl ömür
biçilirken ülkeler en basit örneğiyle petrol yakan araçları terk etmeye
başlamıştır.
Kısacası, insanlık geliştikçe eldeki kaynakların bitmesini beklemiyor,
gelişimine ayak uydurabilecek en yakın alternatife odaklanıyor. Bu tarih
boyunca böyle devam eden bir döngü olmuştur: Latin Amerika’nın altınlarını
sömürmeye gelen ülkeler, altın için geç kalınca kalan gümüşü ve bakırı
sömüren diğer ülkeler, kömür, petrol…

Kömürden BOR’A

BOR’un Bilinen Tarihi

Bilinen tarihine bakıldığında BOR, 4 bin yıl önce ilk kez Tibet’te kullanılmıştır. Ayrıca Babiller BOR’u değerli
eşyaları eritmekte, Mısırlılar ölüleri mumyalamakta, Yunanlılar ve Romalılar arena temizliği için kullanmıştır.
875 yılında ise Arap bilim insanları BOR’un kimyasal yapısını çözüp ilaç üretiminde kullanılmasını
sağlamışlardır.
     Türkiye’deki BOR madenleri, Doğu Roma İmparatorluğu devrinden beri kullanılmaktadır. 1861 yılında
çıkartılan Maadin Nizannamesi ile bir grup Fransız mühendise BOR işletme hakkı tanındı. 1865 yılında,
mühendis grup tarafından Osmanlı topraklarında keşfedilen ilk BOR rezervinin bulunduğu Balıkesir’de
Desmazures isimli şirketi kurarak BOR işlenmeye başladı. 1885 yılına gelindiğinde Osmanlı’nın BOR üretimi
yapacak gücü bulunmadığı için Fransızlar, yaklaşık 20 yıl boyunca ülkedeki BOR’u çıkarıp Avrupa’ya
satmaktaydı. 
     1887 yılında İngiliz şirket olan Boraks Consolidated Ltd. imtiyaz alarak 1958’e kadar Osmanlı’daki BOR’u
çıkarmaya ve işletmeye devam etmiştir. 1927’ye kadar Anadolu’da toplam 624 yabancı şirkete imtiyaz
verilmiş ve 1944 yılında ise yabancı şirketlere yeni imtiyazlar verilmeyerek daha önce imtiyaz verilen
şirketlerin çoğu millileştirilmiştir.
     1935 yılında, Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde kurulan Maden Tetkik ve Arama(MTA) ve Etibank,
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra BOR rezervlerini arama faaliyetlerini artırmıştır.

Türkiye Coğrafyasında BOR
Asya ve Avrupa’yı birleştiren güzel ülke Türkiye… Doğal
güzellikleri, tarihi, çeşit çeşit iklimi, kültürü barındıran bu
ülkede günümüze kadar büyük bir doğalgaz veya petrol
kaynağı bulunmadı. Fakat bu ülke bu yeraltı kaynaklarının
ikisinden de daha değerli bir kaynağa sahip: BOR.
     Dünyadaki rezervlerinin %73’lük kısmı Türkiye’de
bulunan BOR, ilk bakışta beyaz bir kayayı andırır. Çok sert
ve ısıya dayanıklı olup diğer elementlerle arasında
oluşturduğu yüksek kimyasal ilgi sebebiyle doğada
serbest halde değil, başka elementlerle bileşik halde
bulunur. BOR’u değerli kılan özelliği ısıya dayanıklı olması
nedeniyle yüksek enerji ile çalışan düzenekleri korumak
için en ideal ürün olmasıdır.
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BOR’un Kullanım Alanları

Dünya üzerindeki önemli BOR yatakları Türkiye,
ABD, Rusya ve Güney Amerika’da bulunmaktadır.
Türkiye’nin bilinen BOR madeni yatakları Batı
Anadolu'da; Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet,
Bursa-Kestelek ve Balıkesir-Bigadiç'te
bulunmaktadır. Türkiye toplam 3,3 milyar ton
rezerv miktarı ile dünya toplam BOR rezervi
sıralamasında ilk sırada yer almaktadır.
     Türkiye’de BOR ürünleri; %36 cam, %31 seramik,
%9 temizlik- deterjan, %7 tarım, %4 tutkal ve %14
pay ile diğer alanlarda kullanılmaktadır.
Eti Maden, yurtiçi BOR taleplerinin tamamını
karşılamaktadır. Türkiye ekonomisinin
uluslararası alanda prestijli bir konuma erişmesine
yardımcı olan Eti Maden, 2016 yılında Türkiye’nin
en büyük bin ihracatçı firma sıralamasında on
beşinci, en çok ülkeye ihracat yapan firma
sıralamasında ise 90 firma arasında on dördüncü
sırada yer almaktadır.

Dünyada BOR Madeninin Sektörlere Göre Dağılımı

Cam Sanayi:  BOR; pencere camı, şişe camı vs. gibi
sanayi ürünlerinde kullanılmaktadır. Özel 
 camlarda ise BORİK ASİT vazgeçilmez bir
kaynak olmanın yanında, farklı  eşitlerde(BORAKS,
BORİK ASİTvs.) de BOR kullanılmaktadır.

Seramik Sanayi:  BORİK ASİT, seramik sanayide
doygunlaşma ısısını azaltmasından dolayı tercih
edilen bir maddedir.

Temizleme ve Beyazlatma Sanayi:  Sabun ve deterjanlara mikrop öldürücü (jermisit) ve su yumuşatıcı etkisi
nedeniyle %10 BORAk dekahidrat ve beyazlatıcı etkisini artırmak için toz deterjanlara %10-20 oranında sodyum
perBORAT katılmaktadır.

Yanmayı Önleyici Maddeler:  BORİK ASİT ve BORAt’lar selülozik maddelere, ateşe karşı dayanıklılık sağlarlar.
Tutuşma sıcaklığına gelmeden selülozdaki su moleküllerini uzaklaştırırlar ve oluşan kömürün yüzeyini kaplayarak
daha ileri bir yanmayı engellerler.
    

Tarım:  BOR, değişken ölçülerde, birçok bitkinin temel besin maddesidir. Bu sebeple BOR mineralleri bitki örtüsünün
gelişmesini artırmak veya önlemek maksadıyla da kullanılmaktadır. 
    

Metalürji:  BORAT’lar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz, çapaksız bir sıvı oluşturma özelliği
nedeniyle demir dışı metal sanayide koruyucu madde olarak kullanılmaktadır.
    

Nükleer Uygulamalar:  Atom reaktörlerinde BORlu çelikler, BOR karbürler ve titan BOR alaşımları kullanılır. Aynı
şekilde atom reaktörlerinin kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında da
kullanılır. Ayrıca, nükleer atıkların depolanması için BOR cevheri olan kolemanit kullanılmaktadır.
    

Yalıtım:  Isı, ses ve yangın yalıtımında önemli bir unsur olan yalıtım malzemeleri doğal malzemelerden
üretilmektedir.  BOR ve BOR ürünlerinin katkısıyla daha da etkili bir kullanım alanına sahip olmakta selüloz ve BOR
karışımıyla oluşturulan BOR’lu yalıtım malzemeleri uzun kullanım ömrü ile kapalı alanlarda yaygın olarak tercih
edilmektedir.
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BOR Neden Bu Kadar Önemli?

BOR, çıkartılması ve işlenmesi diğer madenlere
göre daha kolay olup arama çalışmalarının
derinlerde yapılma ihtiyacı olmadığı için düşük
maliyetle çıkartılabilen bir madendir. İşlenme
sürecinde ise altının saflaştırılma sürecinde
olduğu gibi zararlı kimyasal kullanmadığı için
madeni işlerken ortaya çıkabilecek bir risk veya
yüksek bir maliyet ortaya çıkmıyor.
     BOR, hidrokarbonlarla kıyaslandığında atık
olayıyla karşılaşılmadığı için tamamen çevre
dostu bir maden olarak anılıyor. Ortaya çıkan az
miktardaki atık da basit yöntemlerle geri
dönüştürülebiliyor.

Eti Maden’de üretilen BOR ürünleri sayesinde
Türkiye, yüzden fazla ülkeye BOR ihracatı yaparak
dünya BOR talebinin %59’unu karşılamaktadır.
BOR ihracatındaki son verilerine Eti Maden
üzerinden bakıldığında Türkiye; 2016 yılında 1.8
milyon ton, 2017 yılında 2.2 milyon ton, 2018
yılında ise 2.4 milyon ton BOR ihraç etmiştir.
     BOR ve türevlerinden üretilen en değerli
ürünler, nükleer uygulama alanının yanı sıra
temizlik sektöründe elde edilmektedir. Fakat
BOR’un çıkartılma ve işlenme işlemleri düşük
maliyetlerle gerçekleştiği kadar, bu madeni
araştırma-geliştirme ve markalaştırma sürecinden
geçirmek de bir o kadar çaba istemektedir. Yani,
BOR madeni için önemli olan ucuzluk değil,
araştırma ve geliştirme sürecidir.

Bilim dergisi olan Scientific American, BOR’dan oluşan bileşiklerin petrolün yerine kullanılabildiği bir
otomobil geliştirdiğini duyurdu. Araçlarda BOR madeninin kullanılması ile alakalı olan konular uzun
dönemdir bilim dünyasının gündeminde yer almaktadır.
     Geleceğin enerji kaynakları arasında görülen hidrojenin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü yakıt pilleri
oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Araştırma ve geliştirme aşamasında olan hidrojen; üretim, depolama,
taşıma, yakıt pili geliştirilmesi, kullanım alanlarında sistem entegrasyonu vs. konularda bilimsel
araştırmalarla geliştirilmeye devam etmektedir. Hidrojen enerjisinin yüksek verimle kullanılmasını sağlayan
BOR, sodyum BORhidrürlü yakıt pillerinin geliştirilmesinde önemli ham maddeler arasında yer almaktadır.

Türkiye Ekonomisinde BOR
Doğada 200-250 civarında BOR elementini içeren mineral var. Bunların kazanım noktasında sayısı 10-12’ye
geçmiyor. Türkiye’de kolemanit, tinkal ve üleksit çıkarılıyor. Prof. Dr. Emin Çiftçi’ye göre, Türkiye’de
dünyaya 400-500 yıl yetecek kadar BOR rezervi var ve bu rezervler ekonomik anlamda çok değerlidir.
Aynı şekilde, 2012 yılında Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Orhan
Yılmaz’ın yaptığı açıklamaya göre ise dünyadaki tüketim miktarlarına göre Türkiye’de dünyaya 1000 yıl
yetecek kadar BOR madeni bulunmaktadır.
     Bazı sektörlerde belli BOR mineralleri tercih ediliyor. Bunların birçoğu da Türkiye’de değişik oranda
bulunuyor. Bu BOR rezervlerin çıkarılması ise Eti Maden’in elinde bulunmaktadır. Türkiye'de yıllık 3 milyar
dolar değerinde BOR üretilmekte ve bunun neredeyse tamamı ham halde ihraç edilmektedir.
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Eti Maden, eski adıyla Etibank, 1935'ten itibaren Türkiye'de madencilik sektörüne lokomotif olarak öncülük
etmiştir. 1998 yılında yapılandırılarak Eti Holding A.Ş. ve 2004 yılında tekrar yapılandırılarak Eti Maden adını
almıştır. Eti Maden son 20 yıldaki yapılanma sonucunda sadece iki önemli işletmeye sahip olmuştur: Eti BOR ve Eti
Alüminyum. Dünya BOR pazarında iki firma fiyatları belirler: Eti Holding A.Ş. ve US BORAX. Eti Maden'in şu andaki
rakibi İngiliz-Avustralya kökenli US BORAX ve son yıllarda Latin Amerika'da bulunan küçük BOR yataklarını
alan Citibank Venture Capital 'dır; yani Citibank . Yani, her biri ulus-devlet gücüne ulaşmış firmalar.
     Eti Maden, BOR’u sadece cevher olarak çıkaran küçük özel işletmelerin, 1979 yılında devletleştirilmesinden
sonra, ton başına 40-50 doları bulan ham cevher fiyatlarını 150-300 dolar civarına, %8 olan pazar payını
da %31'lere kadar çıkarmış, daha fazla kar ve katma değer sağlayan rafine BOR ürünleri üretimine ve
satışına geçmiştir. 
     Eti Maden(O dönemdeki ismiyle Eti Holding), 1999 yılında Uluslararası Para Fonu(IMF) ile imzalanan 17. stand-

by anlaşmasına göre özelleştirilecek kurumlar arasına sokulmuştu. Bu karar, verilen BORca karşılık istenen 3.
Niyet Mektubu’na Eti Maden’in de eklenmesinin bir sonucuydu. Dönemin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Başkanı Gazi Erçel’in ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal’ın IMF ile imzalayacağı Niyet Mektubu’na
göre, Eti Maden de mektupta bulunan özelleştirilecek kuruluşlar arasında yerini alacaktı. Eti Maden’in BOR
madenlerinin işletilmesi ve rehabilitasyonundan sorumlu olduğunu da vurgulayan Devlet Bakanı Şükrü Sina
Gürel, böyle bir karar alınmasının yasaya aykırı bir durum oluşturduğuna dikkati çekti ve tartışmalara yol açan
karar, Eti Holding’in de içinde bulunduğu Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı bakanlar kurulu üyelerince
imzalanmadı ve karar askıya alındı.



www.bullekon.com

Bullekon
Finans ve Girişimci Hizmetleri

BOR ARAŞTIRMASI

BOR’un Türkiye ekonomisindeki yeri bu kadar önemliyken ülkedeki BOR rezervlerinin değerini daha da ön
plana çıkaracak olmasına rağmen çok üzücü bir olay yaşanmıştır: 28 Ocak 1986 tarihinde dünya havacılık
tarihinin en trajik kazası  gerçekleşmişti. NASA tarafından programlanan Challenger Uzay Programı bir trajedi
ile sonuçlandı. Mekik, kalkışından 73 saniye sonra tüm dünyanın gözleri önünde infilak etti. Challenger’ın
parçalanmayan tek bölümü ise kabiniydi ve bu kabin Türk BORAKS’ı kullanılarak yapılmıştır. ABD, zengin
BOR yataklarına sahip bir ülke olmasına rağmen BOR rezervleri,  Türkiye’deki Eskişehir ve Balıkesir BOR’ları
kadar zengin değil.

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

ARAŞTIRAN VE HAZIRLAYAN

Burak Safa ARABACI
Ekonomi ve Piyasa Araştırma Departmanı

İMZA :

TARİH :

Burada yer alan bilgiler Bullekon.com tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı

sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir

yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve

bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Bullekon.com tarafından güvenilir olduğuna inanılan

kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Bullekon.com sorumlu değildir

Telif Koruma Şirketi tarafından
korunmaktadır.


