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BOR HAKKINDA
BOR suda,toprakta ve kayalarda yaygın olarak gözlemlenmektedir.
BOR bir tuz mineralidir ve aklınıza gelebilecek hemen hemen tüm sektörlerde kullanılan bir katkı
maddesidir.
Dünyada ki BOR rezervlerinin önemli kısmı üç ülke de toplanmaktadır,TÜRKİYE-RUSYA VE ABD.
Ticari BOR yatakları dört ana bölge de gözlemlenmektedir:

ABD California eyaletinin güneyinde yer

alan MOJAVE çölü GÜNEY AMERİKA da yer

alan AND kemeri TÜRKİYE'NİN de yer aldığı

GÜNEY ORTA ASYA OROJENİK KEMERİ ve

DOĞU RUSYA.

BOR

BORKARBÜR
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Dünya da 4 elementel BOR üreticisi olduğunu söyleyerek ve bunları açıklayarak başlayalım yazımıza;

TÜRKİYE'de ETİ MADEN

A.B.D'de S.B. BORON

A.B.D'de THRONOX

ALMANYA'da H.C. STARK

2018 yılında fiilen yaklaşık 4.1 milyon ton civarı BOR üretilmiştir,TÜRKİYE 2018 yılı toplam üretimin

%59'unu üstlenerek fiili BOR üretiminde birinci sıraya yerleşmiştir.Ülkemizde BOR madeninin

işletme,pazarlama,üretim işlemlerini ETİ MADEN işletmeciliği yürütmektedir.
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Dünya BOR Rezervlerinin Dağılımı (2017)
 

TÜRKİYE'DE BÖLGELERE GÖRE POTANSİYEL BOR HACMİ
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DOĞA DA 230 ÇEŞİT BOR BULUNMAKTADIR;
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BOR minerallerinden üretilen BORaks ve BORik asit nükleer,savunma,jet ve roket

Yakıtı,sabun,deterjan,kağıt,cam sanayinde katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Katı yakıt 

 uygulamalarında ana enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır bilhassa özel camlarda BORik asit hayati önem

taşımaktadır.BORaks gündüz güneş enerjisini depolayıp akşam ısı verecek şekilde tavan döşeme

sektöründe önemli rol oynamaktadır. Dünyanın en zengin BOR yatakları ülkemizde  bulunmaktadır,%73'lük

bir hammadde zenginliğinden bahsediyoruz.
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Dünya BOR Rezervlerinin Dağılımı (2017)
 

Dünyanın BOR ihtiyacının %55'ini TÜRKİYE karşılamakta.1978 yılına kadar özel sektör ve kamu eliyle çıkarımı

yapılan BOR madenini 1978 yılı sonrası yapılan bir kanunla yalnızca kamu tarafından çıkarılma izni verilmiştir

şimdilerde yetkili kuruluş ETİ MADEN işletmeciliğidir. Yoğunluklu olarak Eskişehir,Balıkesir,Kütahya ve alan

alan  Manisa,Bursa illerimizde BOR  bulunmaktadır.BOR doğada ham bulunmamakta bileşenleriyle beraber

çıkarılmakta ve ayrıştırılmakta.

2014 yılı; TÜRKİYE BOR

ihracatında 890.000.000$ gelir

elde etmiştir.

2018 yılı;  1.000.000.000$

civarında bir ihracat gelirine

yükselmiştir.(Kar marjının %42

olduğu tahmin

edilmektedir) 

Dünya BOR piyasası parasal

hacmi 2.000.000.000$

civarında.
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BOR'un ton cinsinden piyasa fiyatları şöyle; 

BOR doğadan elde edildiğinde bileşenlerinden ayrıştırılmaksızın bir parasal değer teşkil etmemektedir. Ham

madde olarak satıldığında pazar fiyatı 200-300$ bandında bir değerde. Yarı mamül şekilde satıldığında pazar

fiyatı 450-500$ bandında bir değerde.

Tam mamül şekilde satıldığında pazar fiyatı aşağı yukarı 500.000$ civarında bir değerde. Son 10 yılda yarı

mamül şekilde sattığımız bu madeni tam mamül hale yükseltip satmak amacıyla devlet eliyle yürütülen

çalışmalar devam etmektedir. Yıllık BOR üretim kapasitemiz 2.100.000 ton civarıyken tüketimimiz

yalnızca 72.000 ton.Bu da demek oluyor ki üretimimizin %97'sini ihraç ediyoruz.
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BOR benzin ve mazota
alternatif olabilir mi?

BOR direkt likit yakıt oluşturacak bir potansiyele

maalesef sahip değil yani saf BORla çalışan bir

araba şimdiki bilim,teknoloji ve gelişmişlik

ışığında söylemeliyiz ki hayal ürünü fakat BOR

sentezleneceği ana madde olduğu takdirde

hayati bir önem taşıyor. BOR kuvvetli bir hidrojen

tutucudur.

Ana madde bileşenleri ve BOR senteziyle elektrik enerjisi elde etmek mümkün olduğundan dolayı araba ve

motor çalıştırmak mümkün olabiliyor. BOR tepkimeye çok geç girdiğinden mütevellit yanıcı maddeleri güvenli

şekilde bir arada tutabilmesi bakımından kıymetlidir fakat BOR'un katkı maddesi yoğunluklu olarak

kullanılabileceği bir ana fonksiyonel cihaz-araç-meta üretilmemiştir. Konuyu örneklemek gerekirse, petrol

zengini Arap ülkelerinin zenginliğinin sebebi 2 ve 4 tekerleklilerdir petrol kıymetlidir çünkü araba ve motor

günümüzde ihtiyaç haline gelmiştir ve petrolde bunları çalıştırmak için araçtır..Amaç arabayı,motoru,makineyi

çalıştırabilmek ve üretebilmektir.Ülkemiz böyle bir üretim yaptığı zaman veya bu konu üzerine gidilerek AR-

GeE bütçesi ayırılabildiği takdirde BOR bizim süper güç olmamızdaki en önemli ham madde olacaktır.En

nihayetinde petrol keşfedildiğinde yenecek ve içecek bir mamül veya ham madde olmadığı için sanayi

devrimine kadar bu denli değerli hiçbir zaman olamamıştır,olamayacaktı da sanayi devrimi olmasaydı..

POTANSİYEL OLARAK BOR'UN SEKTÖREL
KATKILARI İLE GERÇEKLEŞMİŞ

KATKILARININ KIYASI
1. BOR elmastan sonra en sert elementtir(litaratürde CBN olarak geçmektedir). BOR'un bu özelliğini biz

savunma sanayisinde değerlendiriyoruz.

2. BOR karbürden kurşun geçirmez metalar üretiyoruz.

3. Dünyanın en kaliteli çeliklerinden birini üretiyoruz.

4. ALTAY TANK fabrikasında BORla güçlendirilmiş tank motorları üretmeyi amaçlıyoruz.

5. LCD ekranlardaki pürüzsüz ekran hissiyatı BOR katkı maddesinin bir sonucudur.

6. BOR yangın söndürücü olarak kullanılabiliyor ve bunun patenti İzmir kuruluşlu bir şirkete ait çok daha düşük

maliyetle yangın söndürme tüpleri üreterek o piyasanın maliyet lideri olmayı amaçlıyoruz.( BOR madeni 3000 °

sıcaklığa dayanabilme özelliğine sahip tek ham madde)

 7.BOR ile elektrikli otomobillerde kullanılan yakıt pilinin ham maddesini üretmek mümkündür.

8.Uzay çalışmalarında BOR'un önemi çok büyük.(Roket,jet yakıtı olarak kullanıldığından bahsetmiştik.)

9.Tarım da böcek ilaçları,toprak verimliliği ve gübre imalatında kullanılıyor.

10.Patlama maddesi olarak da kullanılmaktadır.

11.Cam sanayinde %18'lik bir yer teşkil etmektedir.

12.İlaç Sanayinde%1/10'luk bir yeri mevcuttur.

13.BOR'un anti-bakteriyel özelliği mevcuttur.(BORik Asit)
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Yukarıda bahsettiğimiz üzere BOR potansiyeli yüksek bir ham madde ve biz BOR konusunda ülkemizin önemli

çalışmalarının olduğunu ümit ediyoruz. 

BOR'un ülkemizde bir itici güç yaratmasını istiyorsak onun bir katkı maddesi olduğu gerçeğini hiçbir zaman

aklımızdan çıkarmamamız gerekmektedir.

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

Cumali YÜKSEKTEPELİ
Veri Analizi ve Görselleştirme 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.


