
 

 

Dosya No:14 
Hazırlanma Tarihi:  

BOR  
TARİHÇESİ  

İlk olarak 4000 yıl önce Tibet’te Babillilerin değerli eşyaların ergitilmesinde, Eski Yunan ve 
Romalıların zemine serperek arena temizlemede, Mısırlıların ise mumyalamada borun çeşitli 
tuzlarını kullandıkları bilinmektedir. 875’te ise Araplar bor tuzlarını kullanarak ilaç yapmıştır. 

1830’da İtalya’da borik asit üretimi başlamış ve 1852’de ise Şili’de boraks madenciliği 
başlamıştır. Böylece bor modern endüstride kullanılmaya başlamıştır.  

ÖZELLİKLERİ  

Periyodik tabloda “B” simgesi ile gösterilen, atom numarası 5, atom ağırlığı 10.81 olan element 

Bor’dur. Metal ile ametal arası yarı iletken bir yapıdadır. Periyodik cetvelde 3A grubunda yer alır 
ve e 3A grubunun en hafif elementidir. Bor elementinin 8,10,11,12,13 olmak üzere 5 farklı 
izotopu mevcuttur fakat en kararlı izotopları B10 ve B11 olduğu için doğada bulunan borun 

%99’u bu iki izotop halindedir. Bor elementi farklı metal ve ametal elementlerle yaptığı 
bileşiklerde farklı özellikler gösterdiği için endüstride çok farklı alanlarda kullanılır. Kaynama 
noktası 4000 0C’dir. Oda sıcaklığında katı olarak bulunur.  

Bor elementi doğada serbest olarak bulunmaz. Bor elementi saf olarak ilk kez 1808’de Fransız 
kimyager J.L. Gay-Lussac, İngiliz kimyager H. Davy ve Baron  L.J. Thenard tarafından elde 
edilmiştir.  

Doğada 230 farklı çeşit bor minerali bulunmaktadır. Ticari açıdan en önemli bor mineralleri; 
Tinkal, Kernit, Kolemanit, Üleksit, Borasit, Pandermit, Szaybelit ve Hidroborasit’tir.  

KULLANIM ALANLARI  

Tarım: Tarım alanlarında verimi artırmak için kullanılan bor, aynı zamanda böcek ilacı ve 

ahşap malzemeleri zararlı organizmalardan korumak için de kullanılmaktadır.  

Temizlik: Petro-kimya ürünlerinden elde edilen zararlı deterjanların aksine bor bileşikleri 
kullanılarak doğal temizlik ürünleri üretilmektedir. Bu ürünler kimyasal bir işleme maruz 
kalmadan elde edilen boraks gibi doğal bileşiklerdir. Bu doğal deterjanların suyu yumuşatma, 

yüzey aktif maddesinin performansını artırma, kirin yüzeye yapışmasını önleme, enzim 
stabilizasyonu, kişisel bakım ürünlerinde mantar ve bakteri üremesini engelleme gibi avantajları 
mevcuttur.  



 

 

Metalurji: Bor demir madeninden demir-çelik üretiminde ortaya çıkan cürufun kolaylıkla 

uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. Bor katkısı ile oluşan cüruf depolama ve taşıma problemlerini 
çözmektedir. Eklenen bor ile çevreye zararlı olmayan bir cüruf ortaya çıkmaktadır.  

Aynı zamanda bor çelik sertleştirilmesinde, endüstriyel yağların üretiminde ve havacılık, uzay 
sektöründe yüksek sıcaklıklara dayanıklı malzemelerin üretilmesinde kullanılmaktadır.  

Seramik: Bor eklenerek üretilen seramikler fiziksel darbelere ve kimyasal etkilere karşı 
dayanıklı bir hale gelmektedir. Dünya bor tüketiminin %13’ü seramik sektörü tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Mutfak malzemeleri, banyo dekorasyon ürünleri bor katkılı olarak 

üretilmektedir.  

Ahşap Koruma: İnsan sağlığına ve çevreye zararlı kimyasal içerikli ahşap koruma 
ürünlerinin yerini doğal, zararlı etkilere dayanıklı ve kolaylıkla uygulanabilen bor bileşikli 

ürünler almaktadır. Düşük maliyetlerle üretilen borlu ahşap koruma ürünleri yaygınlaşmaktadır.   

Cam: Dünya üzerindeki bor tüketiminin en büyük kısmı cam sektöründe olmaktadır. Bor 
katkılı camlar ısıya ve kimyasallara karşı dayanıklı hale gelmektedir. Böylelikle bu camlar 
elektronik cihazlarda, güneş enerji sistemlerinde, aydınlatmada, dürbünlerde, uçak ve otomotive 

endüstrisinde, ilaç sektöründe, içecek sanayisinde ve laboratuvarlarda kullanılmaktadır.  

Yalıtım: Bor katkılı olarak üretilen yalıtım ürünleri uzun ve etkili bir kullanıma sahip olan 
doğal ürünlerdir. Bu ürünler ses ve ısı yalıtımında kullanılmaktadır.  

Tekstil Tipi Fiberglass: Tekstil tipi fiberglass; çarpmaya, yüksek çekmeye, kimyasal 
reaksiyonlara dayanıklı hafif bir üründür. Bor ürünleri ile düşük maliyetle ve dayanıklı bir 
malzeme olarak üretilen fiberglass inşaat, tekstil, uzay, otomotiv, ev aletleri, savunma sanayi gibi 

sektörlerde kullanılmaktadır. Bu sektörlerde deniz botları, gemiler, kayak takımları, yakıt 
tankları, çatı kaplama malzemeleri, tren vagonları, elektronik devre panoları gibi geniş bir 
kullanım alanına sahiptir.  

Sağlık: Bor sağlık sektöründe göz iltihaplarının sterilizasyonunda, prostat kanserinin 
önlenmesi tedavisinde, merhem yapımında, kasların ve beyin fonksiyonlarının gelişmesine katkı 
sağlanmasında, özellikle beyin kanseri tedavisinde kullanılmaktadır.  

Enerji: Bor taşıtlar ve elektrik/ısı üretim tesislerinde, elektronik cihazlarda, askeri ve sivil 

amaçlı kullanılan yakıt hücrelerinde tercih edilen bir üründür. Bor, ağırlıkça %10,8 hidrojen 
bulundurması, yanıcı ve patlayıcı olmaması, hidrojen verme reaksiyonunu kontrol altında 
tutabilmesi vb. özellikleri dolayısıyla kolay bir kullanım sunmaktadır.  

Diğer: Yukarıda saydığımız alanlar dışında inşaat sektöründe dayanıklı ürünler 
üretilmesinde, nükleer uygulamalarda, otomobil sektöründe, füze yakıtlarında, kozmetikte, 
kauçuk ve plastik sanayisinde, fotoğrafçılıkta, fiber optikte, patlayıcı madde üretiminde çeşitli 

bor bileşikleri kullanılmaktadır.  



 

 

BOR YATAKLARI  

Dünya üzerindeki önemli bor rezervleri Türkiye, ABD, Rusya, Güney Amerika olmak üzere 4 

bölgede toplanmıştır.   

 

   

   



 

 

BOR ÜRETİMİ  

 

BOR TÜKETİMİ  

Dünya üzerindeki toplam bor tüketimi son yıllara bakıldığında ortalama 4 milyon ton 
civarındadır. Bu tüketim sektörel olarak %47 cam (%19 borosilikat camlar, %14 cam yünü, %10 

cam elyafı, %4 TFT-LCD camlar olarak dağılır), %16 tarım, %15 seramik-frit, %2 deterjan-
temizlik sektörlerine dağılmaktadır.  

Bölgesel olarak baktığımızda ise bor tüketimi, %54 Asya ülkeleri özelde Çin, %19 Kuzey 

Amerika, %18 Avrupa, %8 Orta-Güney Amerika, %1 Afrika ve %1 Ortadoğu olarak 
dağılmaktadır. Dünya üzerindeki bor tüketimini ise %57’lik payla Türkiye, %29’luk payla ABD 
karşılamaktadır. Buna karşılık Rusya, Çin, Arjantin ve Şili de bor pazarında bulunmaktadır.   

  

  

ÜLKE   ÜRETİM(106 ton B2O3)   ORAN   

Türkiye   2,365   55   

ABD   1,075   25   

Diğerleri   0 , 86   20   

Toplam   3 4 ,   100   

Tablo 2:   Dünya Bor Üretimi .   

  

  

  

  

  

  

  

  

Şekil 2:   Dünya Bor Üretim Dağılımı .   



 

 

TÜRKİYE’DE BOR  
Eti Maden  

Türkiye’de Eskişehir-Kırka, Bursa-Kestelek, Kütahya-Emet ve Balıkesir-Bigadiç’te bor yatakları 
bulunmaktadır. 2840 sayılı kanun ile ülkemizde bor madenlerinin üretilmesi, işletilmesi ve 
pazarlanması faaliyetlerini gerçekleştirme görevi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 

verilmiştir. Eti Maden’in bu 4 bölgede işletmesi bulunmaktadır. Türkiye’de rezerv olarak en çok 
tinkal ve kolemanit bulunmaktadır.   

Havza Adı  Miktar( Ton)  

Emet (Kolemanit-Üleksite-Probertit)  1.811.072.520  

Kırka (Tinkal)  824.720.950  

Bigadiç (Kolemanit-Üleksit)  628.350.480  

Kestelek (Kolemanit)  5.254.920  

TOPLAM  3.269.398.870  

Tablo 3: Türkiye Bor Rezervleri Dağılımı.  

Bor Ticareti  

Dünya bor talebinin %57’sini Eti Maden karşılamaktadır. Eti Maden’in 2017 yılı toplam satış 
gelirlerinin %97’sini(854 milyon $) ihracat gelirleri oluşturmaktadır.  Eti Maden; borik asit, 

kalsine tinkal, bor oksit, öğütülmüş kolemanit ve üleksit, zirai bor, boraks ürünleri gibi ürünleri 
ihraç etmektedir. Eti Maden yaptığı ihracatın en büyük kısmını   

 

Şekil 3: Türkiye Bor İhracatının Bölgesel Dağılımı.  



 

 

Asya bölgesine özelde Çin’e yapmaktadır.  

  

Şekil 4: Türkiye Bor İhracatının Satış Değerleri.  

 

Şekil 5: Türkiye Bor İhracatının Satış Miktarları.  

  

  

  



 

 

 

Tarihi Süreç  

 “Özelleştirme Girişimleri  

1978 yılında yayınlanan 2172 sayılı yasa ile ülkedeki bor rezervlerinin işletme yetkisinin Etibank’a 

verilmesinden sonra rafine bor ürünleri üretiminde yıllar içinde önemli aşamalar kaydedilmiştir. 

Etibank 1978 yılından 2014 yılına kadar geçen süre içinde 1.6 milyar ABD doları civarında yatırım 

yaparak birçok üretim tesisi kurmuş ve gerek üretim kapasitesi, gerekse dünya pazar payı açısından 

birinci sıraya yerleşmiştir. Ancak, bu süreç boyunca özelleştirme girişimleri de devam etmiş, zaman 

zaman maden kanununda yapılması önerilen düzenlemeler, zaman zaman da kamuoyunda 

özelleştirme yönünde etkileyici olacağı düşünülen algı yaratılması çabaları ile konu sürekli gündemde 

kalmıştır. Bor ruhsatları konusunda ilk olarak 1980 yılında, dönemin 4. Demirel Hükümeti 

(12.11.1979-12.09.1980) tarafından 24 Ocak 1980 kararları ve IMF ile yapılan anlaşma çerçevesinde 

arama ruhsatları ve işletme hakları alınan maden işletmelerine bu hakların yeniden verilmesi ile ilgili 

bir kararname çıkarılmışsa da başta TMMOB olmak üzere sendikaların da girişimleri ile Danıştay’a 

yapılan itirazlar sonucunda yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve hükümet karara uymak zorunda 

kalmıştır. 21-22 Haziran 1990 tarihlerinde yapılan I. Madencilik Şurasında Cumhurbaşkanı Turgut 

Özal aşağıdaki görüşleri dile getirmiştir “...Bir bor konusu Türkiye’nin en büyük rezervidir, yani, 

“dünyanın en büyük rezervlerine sahibiz” diye iddia ediyoruz, ama acaba bor satışları maden olarak 

değil, hammadde olarak değil, nihai mamul olarak satışlarının yüzde kaçına sahibiz? Yüzde 10’una 

yüzde 15’ine sahip miyiz? Ben zannetmiyorum; yani nihai mamul olarak, katma değeri ilave edilmiş 

olarak sahip değiliz. 1960’lı yılların sonuna doğru bu konu üzerine Planlamada eğildiğimiz zaman 

karşımıza bir büyük monopol sistem çıktı. Üzerinde çok durduk, bugün gibi hatırlıyorum, hatta bir 

takım anlaşmaya yaklaşmıştık. Şöyle bir anlaşma; ....Hepinizin de bildiği gibi, “Amerikan Boraks” diye 

Kaliforniya’da bir grup, daha doğrusu Kaliforniya’daki rezervleri işleten grup, aşağı yukarı dünyanın o 

tarihlerde yüzde 80’ine sahip durumdaydı ve birtakım patentleri de var. Nihai mamulleri yapıyor. 

Pazarlaması gayet güçlü. O tarihlerdeki araştırmalarımızda, ya rakiplerine gidecektik, ya da onlarla bir 

ortaklık kuracaktık; yani ‘monopol olacaksak, beraber monopol olalım’ diye düşündük. Bu şekilde bir 

anlaşmaya varma imkanı gözüktü, bu söylediğim 1970 yılına doğrudur. 1970 yılı dahil, bu yabancılarla 

dünyayı ikiye bölmek, Avrupa’yı ve Amerika’nın doğusunu Türkiye’den beslemek; Japonya, Uzakdoğu 

ve Amerika’nın batısını  

Kaliforniya’dan beslemek-ekonomik oluyor tabii, mesafeler bakımından ekonomik oluyorböyle bir 

anlaşmaya varmak üzereydik; ama maalesef o zaman Türkiye’deki devletleştirme havaları, illa ‘her 

şeyi biz yapacağız’ havaları bu gelişmeye mani olmuştur....” Burada da görüleceği gibi, bor ürünleri 

konusundaki kavram karışıklığı, bor ürünlerinden nihai mamul yapılamadığı konusundaki doğru 

olmayan değerlendirmeler ve bu şekilde kamuoyunda yanlış algı yaratılması oldukça eski bir geçmişe 

sahiptir.  

ANAP Hükümeti İMF ve Dünya Bankası güdümünde, 1986 yılında Türkiye Özelleştirme Ana  



 

 

Planını hazırlatmıştır. Morgan Guarantee Bank tarafından hazırlanıp kabul edilen  

Özelleştirme Ana Planında, kaynakları ile iştahları kabartan Etibank’ın bağlı birçok kuruluşa sahip 

olması nedeniyle blok halde satılamayacağı gerçeğinden hareketle parçalara ayrılarak elden 

çıkarılması önerilmiştir. Bu raporda Etibank’ın elinde bulunan madenlere göre ayrı ayrı şirketlere 

bölünerek bir Holding yapısına kavuşturulması ön görülmüş ve başta bor madenleri olmak üzere 

bütün madenler özelleştirilmelidir denilmiştir. Bu plan gereğince, 1993 yılında bankacılık bölümü 

Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı adıyla Özelleştirme İdaresine devredilmiştir. Böylece 1935 

yılından beri kurumun finansal destek kolu olan bankacılık yok edilmiştir. Diğer madencilik bölümleri 

ise Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki ANAP – DSP – DTP Koalisyon hükümetince, 4 Şubat 1998 tarih ve 

23248 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 26 Ocak 1998 tarih 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 

ile, “madenciliğin önündeki engellerin aşılarak, sektöre dinamik, üretken ve rekabetçi bir yapı 

kazandırılacağı” şeklinde bir gerekçeyle, günün yöneticilerine ortaklık statüsü de verilerek Eti Holding 

A.Ş. adı altında yeniden yapılandırılmıştır.  

Etibank Genel Müdürlüğü, Holding çatısı altında Eti Bor A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret  

A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Elektrometalürji A.Ş. adlarıyla 

7 ayrı şirkete bölünmüştür. Böylelikle kurumun özelleştirilmesi için gereken altyapı hazırlanmıştır. 

Halen Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün kontrolunda olan bor madenleri hariç diğer bütün 

maden ve metalurji tesisleri değerlerinin çok altındaki bedeller üzerinden satılarak özelleştirilmiştir.  

Özelleştirme işlemine başta TMMOB ve ilgili odalar ve sendikalardan gelen tepkiler üzerine; Bakanlar 

Kurulu Kararıyla Etibank Genel Müdürlüğünün “Eti Holding A.Ş.” olarak yeniden yapılanmasının 233 

sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesine aykırılık 

oluşturup oluşturmadığı hususu ile, bor cevheri aramak, işletmek, zenginleştirmek, ve bor bileşikleri 

üretmek üzere adı geçen teşebbüse bağlı olarak kurulan Eti Bor A.Ş.’nin sermayesinde özel şahıs 

hisseleri bulunması nedeni ile bor tuzu sahalarının bu şirketçe işletilmesinin 2840 sayılı Kanuna  

uygun olup olmadığı hususlarında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine Başbakanlıkça 

Danıştay’dan istişari görüş isteminde bulunulmuştur. İstişari görüş istemiyle ilgili olarak, Danıştay 

Birinci Dairesi’nin 1999/66 Esas, 1999/93 no’lu kararında “(…) 2840 Sayılı Kanunun 2. Maddesinde Bor 

tuzları, Uranyum ve Toryum madenlerinin Devletçe işletileceği hükmü yer aldığına göre bu 

madenlerin sermayesinde özel kişilerin de pay sahibi olduğu bir Anonim Şirket eliyle işletilmesinden 

söz edilemez (…) Etibank Genel Müdürlüğünün Eti Holding A.Ş. şeklinde yapılanmasının 233 sayılı 

KHK’nin 3. Maddesine uygun bulunmadığına; Eti Holding A.Ş.’nin sermayesinde bulunan özel şahıs 

hisseleri nedeni ile bor tuzu sahalarının bu şirketçe işletilmesinin 2840 sayılı yasaya aykırılık teşkil 

edeceği(ne) oy birliği ile karar verildi” şeklindeki görüşüne rağmen, kararın düzeltilmesi yoluna 

gidilmemiştir. Diğer taraftan, Etibank’ın ham bor’u iç piyasaya, dış piyasaya sattığından daha pahalıya 

sattığına, bunun yurt içinde bor kullanan sanayilerin, bor uç ürünleri üreten tesisler kurmasına ve 

rekabet gücü kazanmasına engel oluşturmakta olduğuna ilişkin tartışmaların gündeme gelmesiyle 

konu hakkında yine Danıştay’ın görüşüne başvurulmuştur. Danıştay’ın 2840 sayılı Kanunda yer alan 

Bor madenleri ile ilgili  



 

 

“işletme” ifadesi için 2000/50 Esas, 2000/67 Karar no.lu istişari görüşünde: “....Sonuç olarak açıklanan 

nedenlerle 2840 sayılı Yasanın değişik 2’nci maddesi uyarınca bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin 

Devlet eliyle yapılması zorunluluğunun, bu madenin zenginleştirilmesini, rafine edilmesini ve 

pazarlamasını da kapsadığı, ancak Eti Holding A.Ş. tarafından ham bor ve işlenebildiği ölçüde rafine 

bor olarak yurt dışına ihraç edilerek satılan bor tuzlarının, aynı biçimde ham bor ve rafine bor olarak 

yurt içinde isteyen Türk vatandaşı kişi ve firmalara da satılabileceği, Türk vatandaşı kişi ve firmaların 

satın aldığı bor’u ülke içinde kuracağı tesislerde işleyip elde edeceği ürünleri yurt içinde veya yurt 

dışında satabilmesinde hukuki bir engel bulunmadığı sonucuna ulaşılarak dosyanın Danıştay 

Başkanlığına sunulmasına 01/05/2000 gününde oybirliğiyle karar verildi” denilmektedir.  

Bu iki karar bor madenleri işletmeciliği, bor ürünleri tanımından ne anlaşılması gerektiği, rafine ürün 

ile mamul ürün tanımlarının ne kadar yanlış anlaşıldığı ve değerlendirildiği konularına birer örnektir. 

Tanımlar doğru yapılmadan ve doğru terminoloji kullanılmadan yapılan yorumlar aslında hiçbir zaman 

gerçeği yansıtmamaktadır. Bunun sonucunda da farklı ve yanlış algılar kolayca yerleşebilmektedir. 

Burada doğru olarak yapılan yorum; 2840 sayılı yasa uyarınca bor madenlerinin devletçe işletilmesi 

gerektiğinden özel şahıslar ortaklığında kurulan anonim şirketlerin bor rezervlerini işletme hakkının 

olmadığı yorumu ve kararıdır.  

Kamuoyunun ve başta TMMOB ve ilgili meslek odaları ile sendikaların büyük tepki göstermesine ve 

VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu Bor Madenleri 

Alt Komisyonu Raporunda “Borların özelleştirilmesi, kamu yararı açısından sakıncalı olarak 

görülmektedir. Çünkü borların kullanım alanları çok yaygın, katma değeri ve marjı çok yüksek ve 

Türkiye yüksek kaliteli rezervlere sahip olması nedeniyle tekel durumundadır.” denilmesine rağmen, 

Bülent Ecevit  

Başbakanlığında DSP – MHP – ANAP koalisyon Hükümetince çıkartılan 20 Aralık 2000 tarih ve 

2000/92 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) Kararı’nda bazı diğer işletmeci KİT’lerle birlikte Eti 

Holding A.Ş.’nin özelleştirme kapsamına alınması ve hazırlık işlemlerinin 6 ay içinde tamamlanması 

kararı alınmıştır. Ancak, 6 aylık hazırlık süresince TMMOB’nin Petrol-İş sendikası ile beraber 

Bandırma’da düzenlediği miting başta olmak üzere yapılan yayınlar, toplantı ve paneller kanalıyla 

toplumsal düzeyde önemli bir farkındalık yaratılması başarılmıştır. Kamuoyundan gelen şiddetli 

tepkiler üzerine bu karar geri alınmış, kurum özelleştirme kapsamından çıkarılmıştır. Özelleştirme 

Yüksek Kurulu’nun 16.07.2001 tarihli kararıyla da Eti Holding A.Ş. eski statüsüne iade edilmiştir. Bu 

doğrultuda, öncelikle Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş ortadan kaldırılarak pazarlama ve satış 

faaliyetlerinin yine ana kuruluş tarafından yerine getirilmesine başlanmış ve zaman içinde Eti Bor A.Ş 

‘de lağvedilerek, bor rezervlerinin işletilmesi ve üretim faaliyetlerinin yerine getirilmesinde eski 

Müsessese ve İşletme Müdürlüğü statülerine geri dönülmüştür. 16 Haziran 2005 tarihinde 

Avustralya’da yapılan ve Bakan Kürşat Tüzmen tarafından imzalanan Türkiye-Avustralya Yatırımların 

Karşılıklı Teşviki ve Korunması  

Anlaşmasının ekindeki 10. Maddesi BHP-Billiton’un “Türkiye’nin  



 

 

bor madenlerinin zenginleştirilmesine talip olduğunu, Türkiye’de bu amaçla yatırım yapmak 

istediğini” belirten bir ibareye sahipti. Anlaşmanın, “Avustralya Hükümeti’nin anlaşmayı 

imzalamasının nedenleri” başlıklı bölümünde yer alan 10. maddede: “BHPBilliton’un, Türkiye’de 

potansiyel bir yatırımcı olup, dünya rezervlerinin yüzde 70’ini elinde bulunduran Türkiye’nin bor 

madenlerinin işletilmesi ve pazarlaması konusunda uzun dönemli planları bulunmaktadır. White 

Mining Şirketi de Türkiye’deki kömür madenciliği projeleri ile ilgilenmektedir. Türkiye’deki yeni 

maden kanunu ve yabancı yatırım kanunu, Türkiye’yi Avustralyalı yatırımcılar için daha çekici bir hale 

getirmiştir” denilmektedir Bu anlaşma Kasım 2005 tarihinde Avustralya’yı ziyaret eden Başbakan 

Erdoğan tarafından da parafe edilmiştir. Daha sonra Bakanlar Kurulu’nca 25/5/2009 tarihinde 

imzalanmış ve 2009/15032 sayılı karar olarak kayıtlara geçmiştir. Bu kararda ilginç olan Avustralya 

Dışişleri Bakanlığı web sayfasında yayınlanan imzalı anlaşma metninin eklerinin TBMM ve Dışişleri 

Bakanlığı web sayfasında bulunmayışıdır.  

AKP iktidarınca son yıllarda 2840 sayılı yasada bazı düzenlemeler yapılması gündeme getirilmekte 

ancak nihai karar aşaması ertelenmektedir. Bilindiği gibi 2840 sayılı yasa bor rezervlerinin 

işletmesinin devlet eliyle yapılmasını öngörmektedir. Oysa yasada yapılması önerilen değişiklikle, bor 

rezervlerinin ve üretim tesislerinin özel sektör tarafından işletilmesi sağlanacaktır. Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak 5 Mart 2012 tarihinde 

Başbakanlığa iletilen 2840 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin teklif Başbakan‘ın imzasıyla 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı‘na gönderilmiştir. Değişiklik teklifi şöyle düzenlenmiştir 

“Mevcut 2840 sayılı kanunun 2. maddesine eklenen fıkrada “Bu madenlerin üretilmesi ve 

zenginleştirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle ürünün mülkiyeti ruhsat sahibinde kalmak 

üzere 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek suretiyle üçüncü şahıslara 

gördürülebilirler. Ancak üçüncü şahıslara gördürülecek işlerin ihale süresinin üç yıldan fazla olması 

durumunda konuya ilişkin talepler Yüksek Planlama  

Kurulu tarafından karara bağlanır”. Kanunun gerekçesi de şu şekilde izah edilmektedir; 

“Uygulamadaki bir takım farklılık ve tereddütleri gidermek; bor, uranyum ve toryum madenlerinin 

üretim ve zenginleştirme aşamasında günün teknolojisine uygun üretim yöntemlerinin hızlı ve etkin 

olarak uygulanabilmesini sağlamak ve üretim maliyetlerini düşürebilmek için bir kısım işlerin hizmet 

alımı yoluyla gerçekleştirilebilmesine olanak tanınmaktadır”. Esasen yapılmak istenen uzun vadeli 

hizmet alımları adı altında Eti Maden‘den daha birikimli ve ekonomik olanaklara sahip olmayan 

kuruluşlar aracılığı ile özelleştirmenin gerçekleştirilmeye çalışılmasıdır. En büyük doğal zenginliğimiz 

olan borun gözlerden uzak tutulan bir yasa değişikliği ile sessizce yeniden gündeme getirilmesi, 

ülkemizde küreselleşme ve liberalleşme rüzgarları altında özelleştirilmemiş tek alan olan bor 

madenlerimizin ulus ötesi tekellere devredilmesi sonucunu doğuracaktır. AKP bu yasa değişikliği ile 

bor üretiminin özel sektörce yapılmasının önündeki engelleri kaldırmakta ve özel sektörün üreteceği 

bor ürünlerine de devletçe alım garantisi vermektedir. 2840 sayılı yasada yapılmak istenen bu 

değişiklik ile bor, toryum ve uranyum madenlerinin üretiminin özel sektörce yapılmasının önünde 

hiçbir engel kalmayacaktır. Bu tasarı yasalaşırsa, madencilikte bir özelleştirme yöntemi olan “işletme 

hakkının devredilmesi’nin bor madeni için de yolu açılacak ve yıllardır yapılamayan “borların 

özelleştirilmesi” başarılacaktır. Hükümet yetkililerinden gelen tüm aksi iddialara karşın ve gerekçesi 



 

 

ne olursa olsun bu değişiklik, 2840 sayılı Kanunla Devlet eliyle yapılması gereken bor rezervleri 

işletmeciliğinin özelleştirilmesi demektir. 2840 sayılı yasada yapılması istenilen  

değişiklikler bir kanun teklifi olarak TBMM başkanlığında beklerken ülke 2015 Haziran ve Kasım seçim 

süreçlerini yaşamış ve istenen bu yasa değişikliği şimdilik kaydı ile kadük olmuştur.”  

* TMMOB 2016 Bor Raporu’ndan alınmıştır.  

  

Boren (Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü)  

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), Türkiye’de ve dünyada bor ürün ve teknolojilerinin 
geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliştirilmesini temin etmek için 

değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli bilimsel ortamı sağlamak, bor ve 
ürünlerini kullanan veya bu alanda araştırma yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği 
yaparak bilimsel araştırmaları yapmak, yaptırmak, koordine etmek ve bu araştırmalara katkı 

sağlamak amacıyla kurulmuştur. BOREN, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilişkili 
kuruluşudur.   

     



 

 

Analiz  

 

Tablo 4: Eti Maden Kurumsal GZFT Analizi.  



 

 

  

SONUÇ  

Yukardaki bilgilere ve verilere baktığımız zaman bor elementinin ve çeşitli bileşiklerinin 
endüstriyel olarak veya çeşitli sektörlerde çok geniş bir kullanım alanı olduğunu görmekteyiz. 
Buna karşılık dünyadaki bor rezervleri ve üretim bakımından Türkiye’nin söz sahibi olduğunu 

da görüyoruz. Ancak Eti Maden işletmelirinin açıkladığı ihracat ürünleri ve rakamlarına 
baktığımız zaman ürettiğimiz borun %97’sini ihraç etmekteyiz. Bu ihraç edilen bor katma değeri 
yüksek rafine bor olarak geçmektedir.  

Borun bu kadar geniş bir uygulama sahası olduğu düşünüldüğünde Eti Maden’in geriye kalan %3 

oranındaki bor ile Etimatik, Etidot-67 ve Çinko Borat üretmesi, katma değeri yüksek ürün 
üretimi noktasında beklenen noktadan çok geride olduğumuzu gösteriyor. Ürettiğimiz borun 
%55’ini yolladığımız Asya ülkeleri bu boru kullanarak çeşitli elektronik cihazları üreterek katma 

değerini artırmakta ve bu ürünleri bize geri satmaktadır.   

Sonuç olarak bu kadar yüksek üretim ve ihracat oranlarına sahip olduğumuz bir piyasada söz 
sahibinin Türkiye olması beklenmektedir. Borun uygulama alanı olan her sektörde üretimde ve 

ihracatta Türkiye’nin ilk sıralarda olması gerekmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu bakış açısıyla 
bor hakkında iştiraklerin olmasını, gerekli araştırmaların yapılarak en verimli şekilde 
kullanılmasını sağlayacak ürünlerin üretilmesini temenni ederiz.  
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