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Cam Sanayi
 Seramik Sanayi
 Nükleer Sanayi
 Askeri & Zırhlı Araçlar: 
 Elektronik-Elektrik ve Bilgisayar Sanayinde
 İnşaat-Çimento Sektöründe
 Metalurji
 Enerji Sektörü:  Otomobil Sanayi
 Tekstil  Sektörü
 İlaç ve Kozmetik Sanayi
 Tıp ( BNCT isimli BORlumadde, kanser tedavilerinde
kullanılmaktadır. Beyin kanserleri başta olmak
üzere, birçok kanserin tedavisinde hasta hücrelerin
seçilmesini ve imha edilmesini sağlamaktadır.)
 Kimya Sanayi
 Temizleme ve Beyazlatma Sanayi
Tarım
Sektörü
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BOR Madeni Nedir ve Ne İşe Yarar?
Bilim adamları tarafından  “21.yüzyılın Petrolü ve Sanayinin Tuzu” olarak adlandırılan BOR’un kullanımı 4000
yıl öncesinde ilk olarak Tibet’te başlamıştır. Daha sonra Sümerler ve Hititler bu elementi altın ve gümüş
işçiliğinde kullanırken, Eski Mısırlılar mumyalama işlemlerinde, Romalılar cam yapımında, Eski Yunanlılar
temizlikte ve Araplar ilaç yapımında kullanmışlardır. BOR yakın geçmişte üretilmekten öte, kullanımı yıllar
öncesine dayanmaktadır. BOR elementi 2300 C ‘de erirken, 2500 C ‘de kaynamaktadır, ısıya ve sürtünmeye
dayanaklı, sert bir yapıya sahip olduğu için nükleer sanayi de kullanımı önem taşımaktadır. Doğada yaklaşık
olarak 230 çeşidi bulunmaktadır. Ayrıca doğada serbest olarak değil, tuz şeklinde ve diğer elementlerle
bileşik olarak bulunur. BOR, 200 den fazla alanda kullanılmaktadır.

Başlıca Kullanım Alanları :

Dünya toplam BOR rezervi sıralamasında Türkiye, yaklaşık %73’lük payı ile ilk sırada yer almaktadır
ve Dünya’nın en büyük BOR tedarikçisidir.

(Eti Maden, BOR Sektör Raporu 2013)



www.bullekon.com

Bullekon
Finans ve Girişimci Hizmetleri

BOR ARAŞTIRMASI

%7.6 ‘lik pay ile Rusya ikinci ve %6,1 ‘lik pay ile Amerika üçüncü sıradadır. Rezerv payının büyüklüğünün
yanında ayrıca Türkiye’de ki BOR madenlerinin kalitesi oldukça yüksektir ve yüzeye oldukça yakın olan bir
mesafeden çıkartılabilmektedir. Bu diğer ülkelere göre avantajdır. Bunun sebebi maden yüzeye ne kadar
yakın ise çıkarma maliyetleri o kadar az olacaktır.

Eti Maden İşletmeleri, Çin’in Dalian Jinma firması ile “teknoloji transferi mutabakatı” protokolünü 2018 yılında
imzalamıştı. Bu sayede BOR’un, ham madde halindeyken 200 doları bulan birim ücretinin, 40 bin dolara varan
fiyatlara çıkarılıp yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Diğer  ülkelerde dünyanın ancak 50-60 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek BOR rezervi varken, ülkemizde tüm
Dünya’nın 390 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek rezerv bulunmaktadır." Bu süreç içerisinde Türkiye, gerekli Ar-
Ge çalışmalarıyla birlikte BOR’un farklı sektörlerde kullanımını sağlayıp aynı zamanda BOR’un maddesel
ikame özelliğinin yüksek olmasında faydalanarak (diğer maddelerin yerine kullanılabilme) var olan
ürünlerin üretiminde BOR madenini kullanabilirse, hem rezervlerini değerlendirebilecek alanlar yaratarak
kaynaklarını doğru kullanabilir hem de BOR’u işleyerek sattığı için ham satışına göre daha fazla ihracat geliri
elde edebilir.

Ülkemizde BOR mineralleri devlet kuruluşlarından bir tanesi olan Eti Maden İşletmeleri tarafından
işletilir.2016 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in yapmış olduğu ‘Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı
Firma sıralamasında ihracatta 15. sırada , sektörde ise 1. sırada olmuştur. Bunlara rağmen, bazı kaynaklarca
ülkemizde bu madenin işlenemediğine hatta çıkartılamadığına (Lozan antlaşmasının 100. Yılı ile birlikte 2023
yılından itibaren BOR’un çıkarılabileceğine) dair söylentiler doğru değildir. Kullanım alanları sebebiyle katma
değer içerikli ürün üretebilmek için yüksek teknolojiye sahip olmak gereklidir. Şu an için ileri teknoloji ürünleri
üretiminde BOR’u işleyemediğimiz için ihracat getirisi olarak sadece ham BOR getirisini ve küçük ölçekli ürün
üretiminde kullanılan BOR’un iç pazarda ki getirisinden söz edebiliriz. Günümüz şartları için Amerika, BOR’u
uzay teknolojilerinde ve askeriye sistemlerinde kullanırken Türkiye ise deterjan ve sabun yapımında
kullanmaktadır.
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1958 - 1961 yıllan arasında ABD ve NATO tarafından BOR, stratejik bir maden olarak ilan edilmiş, pazarlaması
kontrol altına alınmıştır.

2017 yılında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hisseleri, Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir.

NOT 1

NOT 2

Eti Maden’in bu pazardaki en büyük satış
yeri Çin ve Hindistandır. Satışların yarısını bu
iki ülke oluşturmaktadır.

   BOR’un Gelecek İçin Kullanım Alanları

Dünya’da günümüzde en önemli kullanım alanlarına baktığımızda  uçakların yakıtlarında katkı malzemesi
olarak kullanılan BOR madeni önümüzdeki yıllar içinde kara ve deniz taşıtlarında da kullanılması için
çalışmalar yapılmaktadır . Yapılan araştırmalar sonucunda  BOR madeninin pillere destek olarak
kullanılması ile pillerin 3 kat daha fazla güçlü olmasını bekleniyor. Bu çalışmanın  gelecek için en önemli
kullanım alanı, BOR madeninin elektrikli araçların pil üretiminde ve depolanan enerjiyi arttırmak amaçlı
kullanılmasıdır. 
Bununla birlikte BOR hakkında bilinmesi gereken bir diğer konu, BOR’un tek başına yakıt olarak
kullanılabilecek bir madde olmadığıdır. Ülkemizde ‘BOR ile çalışan araba 2011 yılında TÜBİTAK’ın
çalışmasıyla üretildi’  konulu haberlerin içeriği aslında elektirikli arabalardır. . Bu tip araçlarda ‘BOR’

pillerde hidrojen tutucu olarak kullanılırlar. BOR’un işlevsellik kazanabilmesi için başka kimyasal maddelerle
sentezlenmesi ve tepkime oluşturulması gerekir. 
Özet olarak araç üretiminde BOR kullanılmıştır fakat bu kullanım akaryakıt olarak değildir. Araç 20 beygir
gücündeki motora sahiptir ve 80 km hıza ulaşabilmektedir. Benzinli araçlara kıyasla yetersiz olsa da gelecek
için umut vermektedir.

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

Engin ÖCEK
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.


