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I. GİRİŞ

1. Sektörün Tanımı ve Sınırlanması:

Bor Bileşikler i  Uluslararası  Standart  Sanayi  Tasnif i  ( l .S . l .C.)  ne göre grup 

kodu 311 olan Kimya Sanayi  iç inde yer  a lmaktadır .  Konu olan Bor Bileşikler inin 

her  bir ine ai t  gümrük tar i fg .  numarası  aşağıda göster i lmişt i r .

Gümrük Tarife 

No

Borik asi t  anhidr i t i  (susuz borik asi t )  28.12.10

Borik Asi t  28.12.20

Sodyum borat lar  28.46.11

Sodyum Perborat lar  28.46.12

Amonyum tuzlar ı  28.46.20

Diğerler i  28.46.30

II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER:

Türkiye 'deki  bor  madenler i  eski  çağlardan ber i  bi l inmekte olup,  Osmanlı  

Devlet inin son yol lar ı  i le  Cumhuriyet in  i lk  yı l lar ında maden iş le tmesi  yabancı  f i rma

lar  taraf ından y apı lmışt ı r .  1935 te  MTA ve Et ibank gibi  kamu kuruluşlar ına arama 

ruhsat lar ı  ver i lmiş ,  1944 te  mil l i leş t i rmelere  gir iş i lmiş  ve son olarak Türk Boraks adı  

a l t ında faal iyet  gösteren İngi l iz  Borax Consol idated Ltd.Şt i 'n in  imtiyazlar ının 1968 de 

Et ibank 'a  devredi lmesiyle  de,  maden iş le tmeci l iği  tamamen Türk f i rmalar ına geçmişt i r .

1960 ' l ı  y ı l lardan sonra bor  cevherler ini  iş lemek konusunda faal iyete  geçi lmiş  

ve tes is ler  projelendir i lmişt i r .  Küçük çapta  üret im yapan özel  f i rmalar ın  yanıs ı ra  

Et ibank 'a  a i t  Bandırma Tesis ler inde 1967 de borik asi t  ve boraks fabrikalar ı ,1975 de 

ise  sodyum perborat  fabr ikasi  iş le tmeye başlamışlar ,  boraks ve bori t  as i t  tes is ler i  

daha sonra tevsi i  edi lerek üret imler i  ar t t ı r ı lmış  1972 yı l ında Et ibank Kırka Boraks 

Tesis ler i  ve 1975 yı l ında Bandırma II .Borik Asi t  Tesis i  büyük projeler ine başlamış  

olup,  Kırka 'daki  Tesis in  1984 or tas ında iş le tmeye geçmesi  beklenmekte Bandırma

II .Borik Asi t  Tesis inin inşaası  devam etmektedir .



Türkiye 'nin gerek cevher ,  gerekse bor  bi leş ikler i  ihracat ında iddial ı  olması  ve 

dünya pazar lar ının bel i r l i  tekel ler in  e l inde olması  nedeniyle ,  Türkiye 'nin rekabet  ede

bi l i r l iğini  ar t t ı rmak iç in  Dördüncü Beş Yıl l ık  Plan döneminde 2172 sayı l ı  Devletçe 

İş le t i lecek Madenler  Hakkındaki  Kanunun 1.maddesi  uyarınca çıkar ı lan 17.11.1978 gün ve 

7/16 681 sayı l ı  Kararname i le  Bigadiç  yöresinde özel  Firmalar  taraf ından çal ış t ı r ı lan 

bor  sahalar ının maden iş le tmesi  Et ibank 'a  ver i lmiş  olup,  önemli  bir  kısmı Et ibank 

taraf ından iş le t i lmeye başlanmışt ı r .

1. Sektördeki Kuruluşlar:

Bu sektörde bir  kamu ikt isadi  teşekkülü olan Et ibank i le ,  K.Göknur 'a  a i t  Sınai  

Kimya Maddeler i  Fabrikası ,  Kimsan ve Atabay Firmalar ı  faal iyet  göstermekteydi ler .

Bu raporun hazır lanması  s ı ras ında,  K.Göknur 'a  a i t  fabr ikada bor  bi leş ikler inin ar t ık  

üret i lmediği ,  Atabay f i rmasının ise  üret imi  durdurduğu öğreni lmiş  olup,  Kimsan f i rma

sından bir  bi lgi  a l ınamamışt ı r .  =

2. Mevcut Kapasite Kullanımı:

Ana mallar  i t ibar i  i le  1984-  de mevcut  kapasi te  durumu Tablo. l 'de  ç ıkar ı lmışt ı r .  

Tablo 2 'de ise  kapasi te  kul lanımı göster i lmişt i r .

Tablo 1: Bor Bileşikleri Sektöründe Kurulu Kapasite

_______________________________________ 1984 Yılı Durumu_______________________________

Tesisler Ana Mal Kapasite Birim Kapasite

Etibank Boraks ve Borik Asi t  
Fab r ikası

1.  Boraks 
(Dekahidrat)

ton/yı l 55.000

2.  Borik Asi t I I 40.000

3.  Sodyum perborat  Dekahidrat I I 20.000

K.Göknur Sınai  Kimya 1.  Borak I I

Mad.Fab. Pentahidrat 2.000

2.  Borik Asi t I I 2.000
3.  Sodyum Metaborat I I -

Kimsan Dekahidrat  

1 .  Boraks

I I 12.000

Pentahidrat I I 12.000
2.  Borik Asi t I I $.000

3.  Sodyum Metaborat  
1 .  Boraks

I I 12.000

Atabay 2.  Borik Asi t I I _

3.  Sodyum perborat I I 5.000
Kaynak: Etibank Genel Müdürlüğü



TABLO 1 Hk.Açıklama:

-  Et ibank ' ın  mevcut  borik asi t  tes is inin kapasi tes i  25.000 ton/yı l  olup,  

10.000 ton/yı l ' l ık  kapasi te  yer l i  imkanlar la  deneme mahiyet inde kurulan i lave 

bonik asi t  tes is ine,  5 .000 ton/yı l  kapasi te  ise  tenkalden borik asi t -üret imi  iç in  

kurulan pi lot  tes ise  a i t t i r .  Bu tes is ler  sürekl i  devrede olmadığında,  kapasi te  

kul lanımına esas  olarak 25.000 ton/yı l ' l ık  tes is  baz al ınmışt ı r .

-  Özel  Sektör  f i rmalar ının durumuna yukarıda değini lmiş  olup,  kapasi te ler in  

son durumu ve kul lanımı tespi t  edi lemediğinden,  geçt iğimiz plan raporunda bi ldir i 

len kapasi te ler  tabloya aynen geçir i lmişt i r .

Tablo-l'a. Bor Bileşikleri Sektöründe Kapasite Kullanımı

Kapasite Kapasite kullanımı (%)

Tesisler Ana Mal (ton/yıl) 1977 1978 1979 1980 1981

Etibank 1.  Boraks

Bandırma

Tesis ler i

(Dekahidrat)

2.  Borik Asi t

3 .  Sodyum

55.000

25.000

68

81

54

70

66

40

68

67

64

91

Perborat 20.000 54

1982

25 28

1983

50 51

1.Boraks

(Dekahidrat) 30 68

2.  Borik Asi t 93 81

3.  Sodyum Perborat 43 67

Kaynak: Etibank Genel Müdürlüğü 

Tablo Hk. Açıklama:

1.  Tablo 1 Hk.  Açıklamaya bkz.

2.  Et ibank Bandırma Boraks Fabrikası  pazardaki  ta lebe göre boraks deka-  

hidrat  veya boraks pentahidrat  üretebi lmektedir .  Kapasi te  dekahidrat  olarak ver i l 

diğinden,  pentahidrat  üret imi  dekahidrat  bazına çevri lmiş  ve kapasi te  kul lanımı buna 

göre hesaplanmışt ı r .
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3. Üretim:

a) Üretim Yöntemi-Teknoloji:

Rapor  konusu olan  bor  b i leş ik ler i  doğada bulunan değiş ik  bor  cev

her ler inden e lde  edi lebi l i r .  Türkiye 'de  rezerv  aç ıs ından en  çok olan  ik i  ana  cev

herden,  borun bi r  sodyum tuzu olan  t inkal  (Na 2Û. ZE^O^-lOh^O) i le  kolemani t ten  

(2  CaO- SB^O^.  SH^O) üre t im yöntemler i  hem rezervin  bol  o lması ,  hem de gerekl i  

teknoloj ik  b i lg in in  gel iş t i r i lmiş  bulunması  nedeniyle  ön planda gelmektedi r .

Türkiye 'de  önemli  t inkal  ya taklar ı  Kırka 'da  ve  önemli  kolemani t  

ya taklar ı  Emet ' te  ve  Bal ıkes i r  c ivar ında  bulunmaktadır .

Kırka 'daki  t inkal  cevher i  % 27  c ivar ında  ih t iva  e tmekte ,

ç ıkar ı lan  cevher  Et ibank ' ın  Kırka 'daki  600.000 ton/yı l  cevher i  i ş leyecek kapas i tedeki  

Konsantra tör  tes is ler inde  zenginleş t i r i le rek  B^O^ oranı  % 34 'e  yüksel t i lmekte  ve  

tane  büyüklüğüne göre  k las i f iye  edi lmektedi r .  Et ibank Kırka  Konsantra tör  Tes is i  

1974 yı l ından ber i  faa l iyet tedi r .

Emet ' te  bulunan ve  % 27  i le  43 aras ı  da  620^ ih t iva  eden kolemani t  

ya taklar ından ç ıkar ı lan  çevher  i se  900.000 ton/yı l  cevher i  i ş leyecek kapas i tedeki  

Et ibank Emet  Konsantra tör  Tes is inde  yıkanarak B 2O 2 oranı  % 42-45 'e  yüksel t i lmekte  

ve  ürün klas i f iye  edi lmektedi r .  Tes is  1973 yı l ından ber i  faa l iyet tedi r .

Bigadiç  yöres inde bulunan ve  % 37-38 c ivar ında  >̂2^3  *ht iva  eden 

kolemani t  cevher in i  zenginleş t i rerek  620^ oranını -  %40-44 e  yüksel tecek Et ibank 

Bigadiç  cevher  zenginleş t i rme Tesis i  i se  1979 sonundanber i  i ş le tmededir .  Tes is  

150.000 ton/yı l  cevher i  y ıkayacak kapas i tededir .



Borun çok sayıda  b i leş iğ i  o lmakla  b i r l ik te  teknik  o larak büyük miktar larda  

üre t i len  ve  u lus lararas ı  pazarda  söz  sahibi  o lan  dör t  ana  b i leş iğ i  vardı r .  Sanayide  

kul lanı lmak üzere  veya labora tuvar  araş t ı rmalar ı  iç in  üre t i len  d iğer  bor  b i leş ik ler i  

i se  ğ / ıe l l ik le  bu dör t  ana  b i leş ik ten  üre t i l i r ler .  Bu bi leş ik ler  şunlardı r :

1. Borik Asit (H3BOs)

2. Boraks Dekahitrat (I^^B^O^. 10 k^O)

3. Boraks Pentahidrat (Na^B^O^. 5 k^O)

4. Susuz Boraks (İs^B^O^)

Bunlara  ek  o larak sodyum perbora t  (NaBO^.H^O^.  3  k^O) ve  susuz  bor ik  

as i t ten  (E^O^ de  söz  edi lebi l i r .  Türkiye 'de  halen  bor ik  as i t ,  boraks  dekahidra t ,  

boraks  pentahidra t ,  sodyum perbora t  üre t i lmektedi r .  1984 sonunda devreye gi rmesi  

p lanlanan Et ibank Kırka  Bor  Türevler i  Tes is inde  susuz  boraks  da  üre t i lecekt i r .

Susuz bor ik  as i t  (B 2 0 3 )  bor ik  as i t in  k ızdı r ı larak  suyunun a l ınması  yoluyla  üre t i ld iğ in

den,  teknoloj ik  aç ıdan üre t imine  kolayca  geçi lebi l i r .

aa. Borik Asit Üretimi:

Borik  Asi t  % 43  B 2 0 3  ih t iva  eden zenginleş t i r i lmiş  kolemani t  cevhe

r in in  k ı r ı l ıp ,  öğütüldükten sonra  kals inasyona tabi  tu tu lması  ve  kals ine  kolemani t in  

% 96’ l ık  sül für ik  as i t le  muameles iy le  e lde  edi l i r .  Cevher in  özel l iğ ine  göre  kals inasyon 

yapı lmaksız ın  yaş  öğütmeyi  müteakip  sül für ik  as i t le  reaks iyona sokmak da  mümkün

dür .  100°C de  oluşan reaksiyonun denklemi  şöyledi r .

2 CaO. 3 B203. 5H20 + 2 H2S04 + 6H20------------------------------ >

2 (CaS04. 2 H20) + 6 H3BC>3

Reaksiyon sonucu oluşan j ips  (CaS0 4 .  2  H^O) bas ınçl ı  dönerf i l t re ler  

veya f i l t re  pres lerden süzülür  ve  süzüntü  kr is ta l iza tör lere  a l ınarak bor ik  as i t  

kr is ta l lendir i l i r  ve  sant r i fü j lere  ver i l i r .  Santr i fü j lerden ç ıkan ve  % 3 nem içeren 

kr is ta l ler  kurutucularda  kurutulur .Proses in  akım şeması  Şeki l  1  de  ver i lmiş t i r .

«
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ab. Boraks dekahidrat üretimi:

Tinkal  konsantresi  tanklarda 95°C de suyla  çözülür .Sonra f lokülan 

i lavesiyle  çözünmeyenler  çöktürülür .  Berrak s ıvı  soğuk su i le  soğutulan kr is ta l iza-  

tör lerden kr is t i l lendir i l i r .  Kris ta l ler  Santr i füj lerde ayrı l ıp  kurutulur  ve torbalanır .  

(Şekil 2)

ac. Boraks dekahidrat, pentahidrat ve susuz boraksın entegre üretimi:

Üret im üç bölümde oluşur .

1.  çözme bölümü.

Tinkal  konsantresi  buharla  ıs ı t ı lan ve iç inde kar iş t ı r ıc ı  bulunan çözme 

tankına beslenir ,  burada s i rküle  e t t i r i len zayıf  çözel t i  ve  suyla  kar ış t ı r ı larak çözülür .  

Çözme tankı  98°C de tutulur .  İç indeki  çözünmeyen maddeler in  ayr ı lması  iç in  basınçl ı  

f i l t re lerden süzülerek besleme tankında depolanır .  Suda çözünmeyenler in  bir  kısmı 

is tenirse  penta  kr is ta l izatöründen çıkan maddeyle  kar ış t ı r ı larak ham susuz boraks 

ve ham boraks pantahidrat  üret imi  iç in  kul lanı l ı r  fazlası  a t ı l ı r .

2.  Kris ta l lendirme bölümü:

Besleme tankından al ınan çözel t i  66°C de vakumla çal ışan penta  kr is ta-  

l izatörüne gönderi l i r  ve ^28^0^.  kr is ta l ler i  e lde edi l i r .  Kris ta l ler  bir  tanka

al ınır ,  h idrosiklon ve santr i füjde kr is ta l ler  ve çözel t i  ayr ı l ı r .  Çıkan madde % 95

Sl-^O iht iva eden.  Hidrosiklonda ve santr i füjde kr is ta l lerden ayrı lan 

çözel t i  10 F^O kris ta l ler ini  e lde etmek iç in  46°C de çal ışan deka kr is-

ta l izatörüne gönderi l i r .  Bu kr is ta l izatörden alınan kr is ta l ler  de bir  tanka al ınır ,  

h idrosiklon ve santr i füjde çözel t iden ayrı l ı r .  Ana çözel t i  beslenen t inkal  konsantresini  

çözmek iç in  tekrar  çözme tankına gönderi l i r*  Pentahidrat  ve dekahidrat  kr is ta l ler i  

kurutma ve ergi tme bölümüne gönderi l i r .



3. Kurutma ve ergitme bölümü:

Boraks dekahidrat  kris talerinden bir  kısmı önce döner kurutucuda kuru

tulur .  Kurutulmuş kristel ler in bir  kısmı bir  elekten geçir i lerek is tenen tane büyük

lüğündeki  kris tal ler  mamul rafine boraks dekahidrat  olarak depolamaya gönderi l i r .

Elek üstü elek al t ı  ve geri  kalan i le  bir  direkt  döner kurutucuda kurutulan dekahidrat  

kris tal ler i  ikinci  döner kavurucuda kalsine edilerek 2,5 mol su iht iva eden boraks 

elde edil i r .  Kalsine edilmiş bu boraks ham boraks pentahidrat ın elek üstü ve elek 

al t ıyla beraber ham susuz boraks elde etmek için suyu uçurulmak üzere ham boraks 

f ır ınına gönderi l i r .

Pentahidrat  kris tal izatöründe elde edilen boraks pentahidrat  kris tal ler i  

esas olarak ham boraks pentahidrat  üret iminde kullanıl ı r .  Bunun için pentahidrat  

kris tal izatöründen al ınan boraks pentahidrat  kris tal ler ine suda çözünmeyenler  i lave 

edil i r  ve bunlar  döner kurutucuda kurutulur .  Kurutulmuş kristal ler  is tenen tane(x) 

elek üstü 2,5 mol su iht iva eden boraksla beraber ham susuz boraks elde etmek 

üzere ham boraks f ır ınına gönderi l i r .  Fır ından ergimiş halde çıkan boraks içten 

soğutmalı  merdanelerde soğutularak levha hal ine get ir i l i r  daha sonra levha kır ıcı  

ve çekiçi  kır ıcıda kır ı l ı r  ve elekten geçir i lerek is tenen tane büyüklüğündeki  ürün 

depolamaya gönderi l i r .

ad. Sodyum Perborat (NaBO^. 4H20) Üretimi

Boraks dekahidrat  % 50 l ik sodyum hidroksi t  çözelt is i  i le  karışt ı r ı larak 

metaborat  çözelt is i  elde edil i r :

Na2B40?. 10H20 + 2Na0H-*4NaB02+ I1H20

Ana çözelt i  içindeki  çözünmeyen parçaların ayrı lması  için metaborat  

f i l t relerine gönderi l i r .  Süzülen çözelt i  atmosferik soğutucularda ters  akımla hava 

i le  soğutulur .  Daha sonra kristal izatörde % 50 l ik hidrojen peroksi t  i lavesiyle sodyum 

perborat  kris tal lendir i l i r .

NaBQ2+ H202+ 3H20—» NaBOr H^. 3H20

(x) büyüklüğüne göre ayırmak için bir  elekten geçir i l i r .  Elek al t ı  ve



Otomatik olarak doldurulup çal ış t ı r ı lan diskontünü santr i füjden çıkan 

ürün akışkan yatakl ı  kurutucuda kurutulduktan sonar  çok ince tozlar ından ayrı larak 

otomatik torbalama makinesinde torbalanır .  Ve depoya gönderi l i r .

ae. Teknolojinin irdelenmesi:

1.  Kolemanit in  sülfür ik  as i t le  muamelesiyle  borik asi t  üret imi  prosesi  

klasikleşmiş  olup,  ana hat lar ında bir  değiş ikl ik  olması  söz konusu deği ldir .  Yalnız  

kul lanı lan ekipmanlar ın  t ipler i  değişmekte ve sanayinin diğer  dal lar ında da olduğu 

gibi  modernizasyona gidi lmekte  ve otomasyon teknoloj i ler i  burada da yer ini  bulmak

tadır .

Türkiye 'de halen mevcut  tes is lerde kesikl i  s istemle üret im yapı lmakta  

olup,  inşa edi lmekte  olan Et ibank Bandırma II .Borik Asi t  Tesis i  modern teknoloj iyle  

ve sürekl i  üret im metoduyla  çal ışacakt ı r .

Borik asi t in  t inkalden de üret imi  mümkündür.  Et ibank ' ın  Bandırma'da 

kurulu 5000 ton/yı l  kapasi te l i  p i lot  tes is i  t inkalden sülfür ik  as i t le  borik asi t  üret i 

mini  denemek amacıyla  kurulmuştur .  Ayrıca sülfür ik  as i t  yer ine hidrolor ik  as i t  

kul lanı lması  konusunda da Et ibank bünyesinde araşt ı rmalar  yapılmaktadır .Ancak,  

önemli  kolemanit  rezervler imiz ve t inkalin  boraks üret iminde kul lanı lmasının daha 

elver iş l i  o lması  nedeniyle  şu anda borik asi t  üret iminde hammadde olarak kolemanit  

kul lanı lmakta  olup yapı lan araşt ı rmalardan elde edi lecek sonuçlara  göre yeni  kuru

lacak tes is ler in  ham maddesi  saptanacakt ı r .

Et ibank i le  Türkiye Bil imsel  ve Teknik Araşt ı rma Kurumunun yapmış 

olduğu işbir l iği  i le  t inkalden elektrol iz  yoluyla  sudkost ik  (MaOH) ve borik asi t  

üret imi  iç in  bir  proses  gel iş t i r i lmiş  olup,  bir  pi lot  tes is  kurulabi lecek aşamaya 

gel inmişt i r .  Bu aşamadan sonra yapı lacak çal ışmalardan elde edi lecek sonuçlara  

göre projenin rantabi l i tes i  tesbi t  edi lebi lecekt i r .  Bu proseste  ana ürün borik asi t  

deği l ,  sud kost ikt i r  Projenin hareket  noktası  da Türkiye 'nin sud kost ik  açığıdır .







i * *i : • ■





2. Boraksin kolemanitten de elde edilmesi mümkündür. Ancak kolemanit 

bir kalsiyum borat olduğundan bir sodyum borat olan boraksa dönüşmesi için Sod

yumlu tuzlarla (Soda :Na2C02 ve sodyum bikarbonat Na HCO^) muamele edilmesi 
gerekir. Miktar olarak yaklaşık 1 ton boraks için 0,5 ton soda ve bikarbonat harcan

ması gerekir. Soda ve bikarbonat fiyatlarının boraksın üretim maliyetini arttıracağı 

açıktır. Ayrıca Türkiye'de hem soda açığı bulunmaktadır, hem de tinkal rezervleri 

yeterlidir. Proses açısından da tinkalden üretim daha basittir. 1970 ten önce Türkiye' 

de uygulanan kolemanitten boraks üretiminden bu tarihten sonra bu nedenlerle 

vazgeçilmiştir.

3. (B.P.H.) üretimi için iki alternatif üretim metodu incelenmiştir. 

Bunlardan birinde esas, tinkal konsantresinin direk kalsinasyonu ile B.P.H. elde
etmektir. Bu şekilde elde edilen B.P.H. poröz ve amorftur. Tozumaya meyyaldir.

3
Dökme yoğunluğu düşük olup 0,6-0,7 g/cm tür.

Diğer metod ise B.P.H. ın kristalizasyon yoluyla elde edilmesidir. Bu 

şekilde elde edilen B.P.H. kristal halindedir, porozitesi yoktur. Dökme yoğunluğu
3

da daha yüksek 0.98 g/cm dür.

Taşıma ve depolamada kolaylıklar sağlandığı için piyasada dökme yoğun
luğu yüksek olan ürün tercih edilmektedir. Bu nedenle B.P.H. üretiminde kristali

zasyon metodunun seçilmesi; üretilecek malın piyasada diğer firmalarla rekabet 

edebilecek kalitede olması ve aynı tesiste Rafine boraks dekahidrat (R.B.D.) ın da 
üretilme imkanının olması dolayısiyle uygun görülmüştür.

4. Sodyum perborat kimyasal yöntemin yanısıra elektrolitik olarak ta 

üretilebilir. Ancak elektrolitik olarak üretim pahalı olduğundan rağbet görmemekte

dir. Kimyasal yolla üretimde boraks yerine borik asit de kullanılabilir, ancak 

borik asit kullanılması halinde hidrojen peroksidin (H202) yanısıra sodyum peroksit 

(Na202) de gerekmektedir. Girdiler açısından pahalı bir üretim metodu olup sana
yide kullanılmamaktadır.
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Tablo 2: Birim Üretim Girdileri 

(1 ton ürün için)

Mal Girdiler Bi rim Miktar

Borik Asit Kolemanit ton 1.5

Sülfürik asi t ton 0.9

Elektr ik kWh 130

Buhar (4 atü) ton 1

Su ton 25

Basınçlı  Hava 3m 15

Fuel-Oil km 48

Boraks dekahidrat Tinkal ton 1,7

Flokülan kg 0,3

Elektr ik kWh 125

Buhar (4 atü) ton 2

Su ton 14

Boraks pentahidrat Tinkal ton 2,3

Flokülan kg 0,3

Elektr ik kWh 130

Buhar (4 atü) ton 5

Su ton 45

Sodyum perborat Tinkal  konsantresi ton 1.1

NaOH (%  48 l ik) ton 0,3

H202  (% 70 l ik) ton 0.3

Flokülan kg 0,3

Diğer yard.mad. kg 5

Elektr ik kWh 110

Su ton 6

Buhar (4 atü ) ton 1

Kaynak: Etibank Genel Müdürlüğü



b- Üretim:

1963-1983 yıl lar ı  arasındaki  üret im miktar lar ı  Tablo-3 'de göster i lmiş

t i r .  Türkiye boraks borik asi t  ve  sodyum perborat  üret iminin büyük bir  kısmı Et i— 

bank taraf ından gerçekleşt i r i lmektedir .

1967 yı l ında Et ibank Bandırma Boraks ve Asi t  Fabrikalar ının 1975 yı l ında

ise  Et ibank Bandırma Sodyum Perborat  Fabrikasının üret ime geçmesiyle  bu ürünlerde

Tablo 3 te  görülen büyük üret im ar t ış lar ı  meydana gelmişt i r .

IV.  Beş Yıl l ık  Kalkınma Planında üret im hedefler i  Planın 537 sayfasındaki

Tablo:320 'de

1978 yılı 1983 yılı

Boraks dekahidrat  30.000 ton 42.000 ton

Boraks pentahidrat  4 .390 ton 180.000 ton

Sodyum perborat  18.000 ton 20.000 ton

Susuz boraks -  60.000 ton

Borik asi t  20.500 ton 130.000 ton

olarak bel i r t i lmişt i r .

1978 yı l ı  hedefi  Tablo 3 'de göster i len üret im miktar lar ı  i le  karş ı laş  

t ı r ı ldığında boraks pentahidrat  dış ındaki  ürünlerde öngörülen üret im miktar lar ına 

ulaşı lamadığı  görülmektedir .  Sodyum perborat  üret iminde hammadde temini  ve 

sat ış  problemler i ,  boraks dekahidrat  ve borik asi te  ise  sat ış  problemler i  is teni len 

üret im hedefler ine ulaşı lmasını  engel lemişt i r .



IV. Beş yıllık kalkınma Planında 1983 yılı için verilen üretim hedef
lerine sodyum perborat dışındaki ürünlerde ulaşmak mümkün olamamıştır. Şöyleki 
tam kapasiteyle çalıştığında yılda 160.000 ton boraks pentahidrat 60.000 ton susuz 
boraks ve 17.000 ton boraks dekahidrat üretecek olan Etibank Kırka Bor Türevleri 
Tesisi 1984 yılı ortalarında deneme işletmesine alınacak olup 1984 yılı sonuna kadar 
% 50 kapasitede çalışır duruma gelebilecektir. Tesisin 1985 yılında tam kapasite 
ile devreye girmesi planlanmaktadır. 100.000 ton/yıl kapasiteli Etibank Bandırma 
II.Borik Asit Tesisi ise ancak 1986 yılı başında tamamlanabilecektir.



TABLO-3. Yurtiçi üretimi ( t o n )

Sıra Y I L L A R
\

N o Ana Mallar 1963 1972 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984(pr.)

1 Rafine Boraks

a) Dekahidrat

b) Pentahidrat

308 26.930 29.114

4.248

21.120

4.293

35.776

234

35.338

908

29.663

2.698

i

14.081

1.303

32.055

1.470

35.000

2 Borik Asit 142 11.168 20.203 17.419 9.976 16.838 22.649 23.309 20.316 25.000

3 Perborat - - 10.856 4.968 5.416 10.012 10.199 8.711 13.343 20.000

KAYNAK: ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



C. Maliyetler:

Mevcut  tes is lerde  boraks ,  bor ik  as i t  ve  Sodyum Perborat  iç in  s ınai  mal iyet 

ler in  hammadde-yardımcı  maddeler ,  i şç i l ik  ve  personel  ve  d iğer  masraf lar  ana  kalem

ler ine  göre  yüzde olarak dağı l ımı  aşağıda  ver i lmiş t i r .  Bu kalemler ,  oransal  o larak  

1977 i la  1983 yı l lar ı  a ras ında  çok faz la  değiş ik l ik  gös termemiş  o lup değer ler  or ta lama 

dı r .  Yur t  d ış ı  karş ı laş t ı rması  yapabi lmek iç in  sağl ık l ı  ver i  temini ,  bu  konudaki  g iz

l i l ik  nedeniyle  mümkün deği ld i r .

Değer
Mamul Sınai Maliyet Kalemi (Maliyetteki yüzdesi)

Boraks  Dekahidra t Ham madde ve  Yardımcı

maddeler % 75

İşç i l ik  ve  Personel % 8

Diğer  g ider ler % 17

Toplam % 100

Borik  Asi t Ham Madde ve  Yardımcı  Maddeler % 80

İşç i l ik  ve  Personel % 8

Diğer  Gider ler % 12

TOPLAM % 100

Sodyum Perborat Ham madde ve  Yardımcı  Maddeler % 90

İşç i l ik  ve  Personel % 3

Diğer  Gider ler % 7

TOPLAM % 100



4. Dış Ticaret Durumu 

a. ithalat: 

1. Ürün İthalatı:

Türkiye'de 1960-67 yılları arasında yapılmış olan ithalat giderek azalarak 

1975 ten sonra tümüyle ortadan kalkmıştır. Laboratuvar amacı ile kullanılan özel 

bazı bor bileşiklerinin çok az miktarda dışalımı dışında bu sektörde ithalat artık 

söz konusu değildir.

2. Yan Ürün İthalatı:

Bu sektörde yarı ürün ithalatı söz konusu değildir:

3. Hammadde İthalatı:

Bu sektörde ham madde olarak yalnız sodyum perborat yapımında kullanılan 

hidrojen peroksit ithal edilmektedir. Etibank'ın Bandırma'da kurulmakta olan Hidrojen 

Peroksit Tesisinin faaliyete geçmesiyle peroksit ithalatı da sona erecektir; tesisin 

1986 başında faaliyete geçmesi planlanmaktadır.

Tablo: 4- Sektörün Hammadde İthalatı (ton)

Hammadde 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Prog.

Hidrojen Peroksit 

(%' 70.1ik)

3205 3402 3024 3024 3591 4536

KAYNAK: ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜK



b. ihracat

Bor bi leş ikler i  ihracat ı  büyük oranda Et ibank taraf ından gerçekleşt i r i lmektedir .  

Bu sektörde iç  tüket im bir  hayl i  düşük olup,  üret im büyük oranda ihracata  yönel ikt i r .

İhracat ımız 1973 yı l ında en üst  düzeye ulaşmış  olup,  1974 ve 1975 yı l lar ında 

ihracat  miktar lar ında düşme görülmüş ise  de f iyat lar ın  ar tmış  olması  ihracat  gel i r inin 

ar tmasına etken olmuştur .

1977-1982 yı l lar ı  iç in  tüm dünyayı  e tki leyen maliyet  ar t ış lar ı  A.B.D.  ve 

Avrupa 'da olduğu gibi  ülkemizde de özel l ikle  1982 yı l ında ta lep azalmalar ına neden 

olmuştur .

Tüket imin çok fazla  olmamasına rağmen son yı l larda ihracat ına yöneldiğimiz 

Orta  Doğu Ülkeler i  piyasasıda İran-Irak savaşından etki lenmiş  ve bu piyasa ta lepler inde 

de düşüşler  görülmüştür .

Ayrıca sevkiyat  ve servis  sorunlar ı ,  ar tan dünya f iyat lar ı  ve Orta  Doğu 

savaşının etki ler i  i le  bir leş t iğinde son yı l larda bu sektör  ihracat ımızdaki  ta lep azal

malar ı  rahat l ıkla  gözlenebi l i r .



Tablo: Bor Bileşikleri Sektörü İhracatı

Sıra
No Ana Mallar 1972 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1 Boraks Deka 17.589 12.744 12.072 11.822 21.867 15.528 10.781 19.563

2 Boraks Penta - 1.836 220 1.486 50 1.324 | 1.632 2.293

3 Borik Asit 10.331 18.062 12.898 15.049 10.798 13.854 12.105 15.673

4 Sodyum Perborat - 4.474 957 2.325 4.590 1.220 2.056 5.250

KAYNAK : ETİBANK

TABLO: 8
(1000 $)

sıra No Ana Mallar 1979 1980 1981 1982 1983

1 Boraks Deka 2.739 6.618 5.191 3.002 5.275

2 Boraks Penta 412 15 500 537 771

3 Borik Asit 7.730 6.635 9.025 6.689 8.322

4 Sodyum Perborat 1.290 2.849 831 1.305 2.835

KAYNAK:ETİBANK



5. Stok Durumu:

Tablodan da görüleceği  üzere  Et ibank 1981 yı l  sonu devreden s toklar ında 

ar t ış  söz konusudur .  Bunun nedeni  ülkemizinde etki lendiği  mal iyet  ar t ış lar ından 

doğan ta lep azalmasıdır .

özel sektör stoklan ise bilinememektedir.



TABLO:6. Bor Bileşikleri Sektöründe Yıl Sonu Devreden Stoklar

Sıra
No Stok Cinsi 1972 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1 Tinkal 3.341 7.428 11.483 8.046 3.198 13.206 32.737 38.235

2 Kolemanit 591 205.557 227.847 310.438 291.386 409.494 263.905 256.205

3 Üleksit - - - 3.849 9.171 8.159 23.359 38.915

4 Boraks Deka - - 1.389 3.639 7.035 8.091 3.581 12.120

5 Boraks Penta x2.736 x9.759 4.531 - 911 1.055 5 259

6 Borik Asit 2.171 3.575 7.845 904 4.667 7.546 12.120 18.523

7 Sodyum Perborat - 77 1.325 2.304 2.157 5.042 3.080 361

Kaynak: ETİBANK

x 1972 ve 1977 yıllan için devreden stok boraks deka ve penta 

toplamı olarak verilmiştir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



6. Yurtiçi Talebi:

Türkiye 'n in  yur t iç i  tüket imi  ( ta lebi )  ham borat  ve  ürünlerden sağ

lanmaktadır .  Ve ta lebin  tamamını  yur t iç i  üre t im karş ı layabi lmektedi r .  Mamul  madde 

tüket imi  y ı l lara  göre  farkl ı l ık  gös termesine  karş ın  o ldukça hız l ı  b i r  a r t ı ş  gös termektedi r .  

Ve tüket imin ağı r l ığ ın ı  raf ine  ürünler  o luş turmaktadı r .

Ham borat lar ,  boraks ,  bor ik  as i t  ve  sodyum perbora t  üre t imi  ve  çe l ik  

sanayi inde  kul lanı lmaktadı r .  Raf ine  ürünler in  i se  tüket im a lanlar ına  göre  % dağı l ım

lar ı  şöyledi r ;

Sabun ve  Deter jan  

Seramik Endüst r i s i  

Cam Sanayi i

% 75  

% 16

% 4

Tekst i l  ve  Suni  Elyaf  Yapım % 4

Diğer  Alanlar %
100

Yurt iç i  ta lep  ağar l ık la  endüst r i  merkezler in in  bulunduğu Bat ı  Anadolu  

( İs tanbul ,Kocael i ,  İzmir)  i le  Adana ve  Mers in 'deki  kuruluş larda  tüket i lmektedi r .



Tablo:7. Bor Bileşikleri Sektörü Yurtiçi Talebi

(Ton)

Sıra
No Ana Mallar 1972 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1 Boraks Deka 7.640 12.000 16.000 22.000 9.000 \ 7.000 10.805 16.329

2 Boraks Penta - 7 1.600 4.000 200 - - 515

3 Borik Asit 657 2.464 1.866 1.869 2.216 2.935 2.611 3.759

4 Sodyum Perborat - 6.500 3.200 2.000 5.500 6.000 8.639 10.812

KAYNAK: Etibank

Yurtiçi Talebi+ İthalat+ iç satış olarak belirlenmekte olup, ithalat miktarı özelkalemlerin dışında ihmal edilebilir

boyutlarda olduğundan ve geçmiş seneler için özel sektör rakamları bilinemediğinden Etibank iç satış 

miktarları yurtiçi talebi olarak kabul edilmiştir.



7. Fiyat Durumu:

1970' li yıl lara kadar kararl ı l ık içinde bulunan dünya piyasası  1973 yı l ında 

petrol  f iyat lar ının olağanüstü yükselmesi  i le  bir l ikte aynı  sene Amerika 'da 1974 yı l ında 

ise Avrupa'da aşır ı  f iyat  ar t ış lar ı  gözlenmişt ir .  1977-1978 döneminde büyük f iyat  pat

lamasından en fazla borik asi t  etki lenmişt ir .  Düşük operasyon masraflarıyla borik 

asi t in selülozik izolasyonda kullanımı 1978-1979 da talep art ış lar ına neden olmuş ve 

borik asi t  f iyat lar ı  çok yükselmişt ir .  1980 sonrası  ise bu kullanımın azalması  i le  

(dezavantaj lar ı  nedeniyle)  borik asi t  f iyat lar ı  düşme göstermişt ir .

1981 yı l ında ise özell ikle Avrupa'da olmak üzere f iyat larda dalgalanmalar  ve 

düşme görülmüştür .  Bunun nedeni  A.B.D. Dolarının diğer  paralar  karşısındaki  değer 

art ış ı ,  yükselen faiz oranları  ve artan maliyet  karşısında özell ikle Avrupa'da üret im 

kısı t lamalarına yol  açmışt ır .

Türkiye yurt içi  tüketimi,  üret im kapasi temize oranla düşük olması  nedeniyle 

ası l  f iyat  bel ir leyici  unsur dış  pazar f iyat lar ı  olmaktadır .  Dış pazarlarda da söz sahibi  

U.S.  Borax' la  rekabetimiz sonucu dış  pazar f iyat lar ımız bel ir lenmektedir .  Ve aynı  

zamanda U.S.Borax' la  rekabete gir işebilmek için de f iyat lar ın Avrupa sat ış  f iyat lar ıyla 

uyum içinde olması  gerekmektedir .

1975-1980 yıl lar ı  arası  A.B.D. ve Avrupa f iyat  ar t ış  hızları  şu şekilde olmuştur .

A.B.D % Avrupa %

Boraks deka 96 127

Boraks Penta 85 130

Borik Asit 100 169

Bu yüzdeler  1970-1975 dönemi i le  yapılan karşı laşt ırma sonucu,  5 yı l  öncesine 

oranla artan f iyat  hızlarıdır .



Görüldüğü üzere  A.B.D.  f iyat  ar t ış  hızlar ı  Avrupa 'nın ger is inde kalmaktadır .  

Nedeni  ise  Avrupa hammadde maliyet ler inde ar tan al ış  f iyat lar ının dış ında nakl iye,  

indirme,  bindirme maliyet  ar t ış lar ıdır .

Aşağıdaki  Tablolar  8 .9 .10.11 'da 1977-1984 i t ibar iyle  Bor  bi leş ikler i  

Et ibank iç  ve dış  sat ış  f iyat lar ı  i le  A.B.D.  ve Avrupa (İngi l tere)  sat ış  f iyat lar ı  

ver i lmektedir .

Et ibank ürünler i  direkt  olarak ihraç edilmektedir .

1983 yılı fiyatları

Boraks deka 250 $/ton

Boraks penta 300 $/ton

Borik Asit 500 $/ton

Sodyum perborat 530 $/ton



TABLO-8 Bor Bileşikleri Sektöründe Satış Fiyatları

(BORAKS DEKA)

1977 1978

a) ETİBANK

İç Satış (TL/Ton) 3.700 6.000

Dış satış ($/Ton) 200 230

b) İNGİLTERE

FOB Torbalı ($/Ton) 286 330

c) A.B.D.

FOB Torbalı ($/ton) 122.5 144.9

C
4CAYNAK: ETİBANK INDUSTRIAL MİNERALS



TABLO:9 BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜNDE SATIŞ FİYATLARI 

(BORAKS PENTA)
Ortalama fiyatlar

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Prog.

a) ETİBANK 

İç Satış (TL/Ton) 4.300 8.800 11.500 27.400 33.400 66.000

Dış Satış ($/ton) 225 270 280 300 380 330 330 300

b) İNGİLTERE

FOB Torbalı ($/Ton) 366 397 467 590 624 532 — 482

c) A.B.D.

FOB Torbalı ($/Ton) 142.5 164.3 176.5 216.3 186 270.60 270.60 270.6

KAYNAK: ETİBANK JNDUSTRİ AL MlNERALS



TABLO:lQ Bor Bileşikleri Sektöründeki Satış Fiyatları 

(BORİK ASİT)

1977 1978

a) ETİBANK

İç Satış (TL/Ton) 7.500 13.000

Dış Satış ($/Ton) 350 425

b) İNGİLTERE

FOB Torbalı ($/Ton) 390 554

c) A.B.D.

FOB Torbalı ($/Ton) 279 360.2

KAYNAK: ETİBANK.INDUSTRİAL MİNERALS



TABLO-ll Bor Bileşikleri Sektöründe Satış Fiyatları

(SODYUM PERBORAT)

1977 1987 1979

a) ETİBANK
<

İç Satış (TL/Ton) 17.000 24.800 34.500

Dış Satış ($/Ton) 530 550 555

KAYNAK: ETİBANK

Not: A.B.D. Sodyum Perborat, üretim ve tüketimi ihmal edilebilir 

boyutlarda olduğundan, bu ürün için satış fiyatı ayarlamasında 

Avrupa fiyatları dikkate alınmaktadır. Avrupa ve Etibank Sodyum 

perborat satış fiyatları ise paralellik içindedir.

Bu nedenlerle A.B.D. ve İngiltere sodyum perborat satış fiyatları 

ayrıca verilmemiştir.



8.fstihdam Durumu:

Bor bileşikleri tesislerinde son üç yıllık istihdam durumu aşağıdaki tabloda 

görülmektedir.

istihdam DurumuTablo-12

işgücü

Yüksek

Teknik

İdari

Orta

Teknik

Memur

işçi

Düz

Kaliteli

Sektörün

1980

32

18

6

32

720

56

1981

30

17

5

32

712

54

1982

31 

18

5

32

697

52

KAYNAK: Etibank Genel Müdürlüğü:

İstihdam durumu daha önceki yıllarda da belirli dalgalanmalara rağmen oldukça 

kararlı olmuştur. Türkiye'de mevcut genel istihdam baskısının bu sektörde de kendini 

belli ettiği düşünülebilir ise de, gerçek işgüçü ihtiyaç mevcut istihdam durumuna 

yakındır. Halen uygulanmakta olan teknoloji kesikli proses tarzında olduğundan ve 

3 vardiya çalışıldığından yukarıdaki rakamlar makuldür. Sürekli proses tarzı ile kurulacak 

olan Etibank Kırka Bor Türevleri Tesisi otomasyon sistemleri nedeniyle daha düşük 

istihdamı gerektirecektir.



Sektörde iş saatleri ve şartları iş kanununa ve nizamnamelere uygun olup, 

ücret ortalamaları tablo: 13 de görülmektedir.

Tablo43. Bor Bileşikleri Sektöründe ortalama ücretler (TL)

ödemeler 1980 1981 1982

Çıplak ortalama yevmiye 680 990 1060

Yevmiye başına sosyal masraf 273 287 377

Bir işçinin ort.aylık maliyeti 36.200 51.300 59.900

KAYNAK: ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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9- Mevcut Durumun Değerlendirilmesi:

a)  1979 yı l ında özel  sektöre  a i t  9  bor  sahası  kamulaşt ı r ı larak Et ibank 'a  

devredi lmişt i r .  Ancak 1980 yı l ında sahalar ın  eski  sahipler ine iadesi  i le  i lgi l i  Bakanlar  

Kurulu Karar ının hazır lanması  ve çıkması  Et ibank ' ın  üret im faal iyet ini  duraklat  m ış t ı r .

1981 ve 1982 yı l lar ında dünya ekonomisindeki  durgunluk Et ibank ' ın  ihracat ını  ve buna 

bağl ı  olarak üret imini  de olumsuz yönde etki lemişt i r .  13.6.1983 tar ihl i  Bakanlar  Kurulu 

Karan i le  bor  sahalar ının tamamı Et ibank 'a  devredi lmişt i r .  Devlet leş t i rme sonucunda 

bor  madenler inin tek elden iş le t i lmesinin sağlayacağı  avantaj lar la  ve yat ı r ım programımız 

da yer  a lan tes is ler in  tamamlanarak üret ime başlamasından sonra ta lep ar t ış lar ının 

tamamını  karş ı lamayı  ve dünya bor  piyasasındaki  payını  ar t t ı rmayı  hedef  a lmışt ı r .  Bu 

hedefe ulaşmak iç in  de daha önceden kurulmasına başlat ı lan dış  sat ış  organizasyonlar ı 

nın gel iş t i r i lmesine ve geniş le t i lmesine de çal ış ı lmaktadır .

b)  Pazar lama Konusunda ise;  söz sahibi  olabi leceğimiz Avrupa piyasasında 

avantaj lar ımızı  maksimize edecek şeki lde bor  bi leş ikler i  ürün çeşi t lemesine gi tmek 

Avrupa pazar ının dış ında kalmamak iç in  çok gerekl i  olup halen bu aşamada çal ışmalar  

devam etmektedir .Bunu gel iş t i rebi lmek iç in  gerekl i  olan laboratuar  ve pi lot  tes is  çal ış

malar ına hız  ver i lmiş  olup,  Kırka 'da Bor Araşt ı rma Merkezi  Kurulması  yat ı r ım prog

ramına al ınmışt ı r .



10. Diğer Memleketlerde Durum ve Mukayesesi:

Rafine  bor  ürünler inde  görülen ta lep  ar t ı ş ın ın  aç ık laması ,  ge l i şen  teknoloj iye  

para le l  endüst r iyel  ge l işmeler  ve  yeni  tüket im merkezler in in  or taya  ç ıkması  şekl inde  

yapı labi l i r .

Zengin  bor  yataklar ına  sahip  ABD ve Türkiye  ihraç  pazar ı  o larak ,  kendi ler ine ,  

bor  minera l ler i  üre t ic is i  o lmayıp  büyük tüket ic i  durumunda bulunan bor  t icare t in in  

yoğun olduğu pazar ı ,  Bat ı  Avrupa 'y ı  seçmiş lerdi r .  Bunun doğal  sonucu olarakta  Bat ı  

Avrupa 'da  ABD ve Türkiye  rekabet i  doğmuştur .  Ancak bor  b i leş ik ler i  tes is ler imizin  henüz 

üre t ime geçmemesi  nedeniyle  Türkiye  bor  b i leş ik ler i  pazar ında  yeter l i  güce  u laşamamış

t ı r .

Doğu Bloku Ülkeler i  bor  ürünler i  t icare t i ,  üre t imler in i  kendi  bünyeler inde  

tüket t ik ler i  iç in  b i r  önem taş ımamakta  ve  yanı  zamanda da  bu ülkelere  a i t  ye ter l i  

b i lg i  bulunamamaktadır .  Ancak zaman zaman Avrupa piyasas ına  özel l ik le  bor ik  as i t  

sürdükler i  görülmektedi r .

Dünya bi l inen bor  rezervler i  dağı l ım yüzdesi  Türkiye  iç in  % 66  ABD iç in  

% 22  o lmasına  karş ın  Dünya bor  minera l ler i  (ham ve raf ine  ürün)  üre t im yüzdeler i  

büyük üre t ic i ler  iç in  şu  şeki ldedir .

Ülke Ham Borat Rafine Bor

A.B.D. % 5 9  % 7 2

Türkiye % 41 % 10

Batı Avrupa - % 18

Ham ve raf ine  ürün toplamı  yüzdeler i  i se ;

A.B.D. için % 60

Türkiye için % 35'tir.



Türkiye 'nin gelecekteki  bor türevleri  poli t ikasını  yönlendirmesi  açısından 

Batı  Avrupa pazarının bugünkü üret im ve tüketim anatomisi  i le  beklenen değişimleri  

incelemek yararl ı  olacaktır .Aynı şekilde dünya t icaret inde önemli  yertutan bor mine

leri  ve rafine ürünleri  üret iminde ve tüketiminde başta gelen A.B.D. pazarının da ince

lenmesi  gerekmektedir .

Buna göre:

A.B.D. pazarının kontrolü yaklaşık 1974-1976 yıl lar ına kadar 5 büyük f irmanın 

el inde iken;  Kerr-McGee f irmasının 974 de Stauffer  Chem.Corp'a  ai t  tesislerin tümünü 

ele geçirmesi  ve American Borat  Company'nin de 1976'da Tennoco Oil  Corp'na ai t  

rezerv ve tesisleri  sat ın almasıyla piyasa denetimi 3 büyük f irmada kalmışt ır .Bu f irma

ların üret im yüzdeleri  s ırasıyla şöyledir ;

U.S. Borax % 75

Kerr-McGee % 15

American Borat Comp. % 10

100

Batı  Avrupa'da ise bor üret imi rafine ürün şeklindedir .  Batı  Avrupa hammadde 

iht iyacını ,  (Na bazlılar için) A.B.D'den Razori t  46 Türkiye 'den Tinkal  i thal  ederek,

(Ca bazlılar için) Türkiye 'den Kolemanit  i thal  ederek karşı lanmaktadır .

Batı  Avrupa rafine bor üret imi % s ı rası  i le  sodyum perborat  ve sodyum borat  

ve borik asi t t i r .

Sodyum perborat  üret im ve tüketiminde piyasa etkinl iği  Interox ve Degussa 

grubu f irmalarındadır .



Yine Bat ı  Avrupa 'da borik asi t  üret iminde etkin grup BCL'dir .

İ ta lya 'da bir  devlet  kuruluşu olan Landerel lo  i le  Yugoslavya 'da bir  devlet  

kuruluşu olan General  Export  borik asi t  üret iminde söz sahibi  f i rmalardır .

Sovyet ler  Bir l iği  üret im ve tüket im rakamları  bi l inmemektedir .

Romanya ve Bulgaris tan 'da ise  iç  tüket imler i  oranında boraks ve borik asi t  

üret imi  yapı lmaktadır .

8or  bi leş ikler i  t icaret inde Japonya pazar ında A.B.D.  e tkin ülkedir .

Ayrıca A.B.D.  son yı l larda Bat ı  Avrupa pszar  ih t iyaçlar ını  karş ı layabi lmek 

üzere  üret im ayarlaması  ve çeşi t lemesi  yoluna gi tmişt i r .  Gelecek yı l lar  iç in  bor  ürün

ler inden pentahidrat ,  bor ik  asi t  ve  sadece A.B.D'de üret i len borik oksi t ' in  önem kaza

nacağı  varsayı lmaktadır .

Bor  ürünler i  tüket iminin en çok olduğu ülkeler  ise  Bat ı  Avrupa ve A.B.D'dir .



TABLO-14 Ülkeler İtibariyle Dünya Bor Mineralleri Üretimi

(1.000 ton)

ÜLKELER 1977 1978 1979 1980 1981

A.B.D. 1.469 1.554 1.590 1.545 1.481 f.Cf
TÜRKİYE 1.211 1.455 1.036 1.097 1.320 yO.i
S.S.C.B. 200 220 220 220 220 a
ARJANTİN 91 140 147 172 180 5,

ÇİN 30 30 30 3 0 30

PERU 6 7 13 23 18

ŞİLİ 5 29 3 4 3

TOPLAM 3.012 3.435 3.039 3.091 3.252

KAYNAK: Mineral Industry Surveys



Aşağıdaki tablolarda ABD, Batı Avrupa ve diğer ülkelerde bor 

türevleri üreten firmalar sıralanmıştır.

ABD de U.S. Borax ve Kerr-MC Gee dışındaki diğer üretici firmalar 

bu iki firmadan aldıkları rafine ürünleri kullanmaktadır.

TABLO:15-

Firma TESİSİN YERİ KAPASİTE ÜRÜNLER

(m ton/yıl)

A.B.D.

Dan River Inc.

Chemical Producers Div. Danville 450 (H3B03) B.A.

du Pont de Nemours Memphis 45.000 S.P.B.

and Co.Inc.

Keer-MC Gee Corp Searless Lake 81.000-90.000 B.D.H.B.P.H.

T rana (B2°3) A.B.B.A.

Searless Lake West End 25.000-30.000 A.B.B.A.

California üVV A.B.B.A.

U.S. Borax and California 720.000 R.B.D.H.

Chemical Corp (B2°3} R.B.P.H.

(RTZ Borax Ltd.) H.B.P.N.

R.A.B.

(Kaynak: Boron Minerals and Chemicals Stanford Research Inst. Mart 1982)



TABLO- 16:

ÜLKE

Avusturya

Belçika

Fransa

B.Almanya

İTALYA

PORTEKİZ

BATI AVRUPADAKİ ÜRETİCİ FİRMALAR:

FİRMA ADI TESİSİN YERİ KAPASİTE ÜRÜN

BoraxRehak

(ton/yıl)

GmbH

RTZ Borax Ltd)

Stadlau 1.500 B.A.

Treibacher 

Chemische Werke

T reibach 15.000 S.P.B.

Degussa Antvverpen Ant vverpen 80.000 1!

Interox S.A. Jemeppe-Sur

Sambre

- 30.000 II

L'Air Liquide S.A. Chalons-sur-

saone

28.000 II

Borax Francais S.A. 

(RTZ Borax Ltd.)

Coudekerque 50.000 B.A.

Interox Chimie, S.A. Tavaux. 25.000 S.P.B.

Produits Chimiques Pierre- 24.000 B.A.

Ugine Kuhlmann S.A. Benite 28.000 S.P.B.

Degussa Rheinfelden 120.000 S.P.B.

Peroxide 

Chemie GmbH

Bad Honningen 55.000 S.P.B.

Caffaro SpA Brescia 20.000 SJP.B.

Interox Chimica SpA Rosignano 40.000 S.P.B.

Montedison SpA Bussi-Sul-

Tirino

40.000 S.P.B.

Societa Chimica 

Lardarello SpA

Lardarello 40.000 B.A.

Interox Portugvesa 

Produtos Quimicos 

Lda

Rovoa-de- 

Santa-I ria

3.000 S.P.B.



İSPANYA Foret SA Barcelona 25.000 S.P.B.

İnterox Quimica SA Torrelavege 25.000 S.P.B.

La Productora de Borax

Articulos Quimicos SA Badalona 12.000 B.A.

(RTZ Borax Ltd.)

İNGİLTERE Borax Consolidated Ltd. Belvedere 9.000 B.A.

İmperial Chemical Runcorn 30.000 S.P.B.

Industries Ltd.

Interox Chemicals Ltd. Warrington 40.000 S.P.B.

İSVEÇ Elektrokemiska AB Surte 8.000 S.P.B.

İSVİÇRE Herkel and Cie AG Prattelm 10.000 S.P.B.

Perbor AG Mels 10.000

YUGOSLAVYA Belinka Lubj ana 30.000 S.P.B.

Diğer ölkeler 12.000 B.A.
İZĞ.DCD S.P.B .

TOPLAM BATI AVRUPA = 111.000 m ton/yıl B.A.

662.000 m ton/yıl S.P.B.

DİĞER ÜLKELER

ÜLKE FİRMA ADI TESİS YERİ KAPASİTE ÜRÜN

ARJANTİN Boroquimica Bounes - B.A.

samicaf Aires

BREZİLYA Produquimica SaO - Borax

Paulo B.A.

ŞİLİ Productos - - B.A.

Quimicos ltd

HİNDİSTAN Borax Morajı Ltd. Bombay 16.000 Borax

Southern Borax Madras 3.000 B.A.

Ltd. 16.000 Borax

TÜRKİYE Etibank Bandırma 35.000 B.A.

55.000 B.P.H.ve 

B.D.H.

20.000 S.P.B.



Kısaltmalar: B.A. Borik Asit, A.B= Susuz Boraks,

S.P.B= Sodyum Perborat, B.D.H= Boraks Pekahidrat 

B.P.H= Boraks Pentahidrat, R.B.H= Rafine Boraks Dekahidrat 

R.B.P.H = Rafine Boraks Pertahidrat 

H.B.P.H= Ham boraks pertahidrat

Kaynak: Boron Minerals and Chemicals, Stanford Research Inst.

(mart: 1982)

Aşağıdaki tabloda B^O^ olarak ABD nin 1970-1980 yılları arasındaki 

üretim ve tüketim durumu belirtilmektedir.

TABLO:17. Üretim İhracat Tüketim

Yıllar (B^O^) m ton (m. ton) (m.ton)

1970 302.000 103.500 198.500

1971 274.500 94.5000 180.000

1972 305.100 98.100 207.000

1973 334.000 196.300 237.700

1974 287.100 125.100 162.000

1975 276.300 118.800 157.500

1976 287.100 106.200 180.900

1977 361.000 136.000 225.000

1978 391.500 155.700 235.800

1979 400.500 170.000 230.500

1980 393.300 163.000 230.300

Susuz Boraks üretiminde boraksın suyunun uçurulması için yapılacak 

ilave masrafların fazla olması nedeni ile tüketim büyük ölçüde boraks pentahidrata 

kaymıştır.



Aşağıdaki matriks tabloda ABD de 1980 yılında bor ürünlerinin başlıca 

pazarlarda tüketim miktarları görülmektedir.

TABLO- 19 m ton olarak kullanım Alanları

ve kullanılan Bor Türevi

kullanım BORAX

Alanı Dekahidrat Penta
hidrat Susuz

Borik
Asit Toplam

Cam ve seramik 

Endüstrileri

- 81.000 28.800 22.500 132.300

- İzolasyon cam Elyafı - 63.000 10.800 - 73.800

- Cam - 17.100 9.900 5.400 32.400

- Tekstil cam Elyafı - - - 16.200 16.200

- Emaye ve Porselen - 900 8.1 00 900 9.900

Yangın önleyici - 52.200 - 55.800 108.000

Temizleme ve Ağartma 24.300 - - 1.800 26.100
Antifriz - 8.100 - - 8.100

Metallurji 900 - - 1.800 2.700

Diğer Bor Türevleri 

Üretimi

42.300 ~ 12.600 54.900

Diğer 5.400 10.800 2.700 17.100 36.000

Toplam Iç Tüketim 30.600 194.400 31.500 111.600 368.100

İhracat 11.700 64.800 86.400 21.600 184.500

Toplam Dağıtım 42.300 259.200 117.900 133.200 552.600

1968-1980 yılları arasında ABD Bor Ürünleri Tüketimindeki 

değişimler aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
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Yukarıdaki tablodanda görüleceği gibi ABD de 1980-1985 arasındaki tüketi

minin yılda % 2-5 civarında bir artış göstereceği anlaşılmaktadır.

Bu artışın nedeni de teksil izolasyon cam elyafı kullanımındaki artışlar olacaktır.

B.Batı Avrupa:

1980 yılında Batı Avrupa da bor ürünlerinin kullanım alanları da aşağıdaki tablo 

da görülmektedir.

TABLO-21

üıilân,m

Kullanılan Bor ürünü 

x 1000 m ton B^O^

Cam ve seramik 

Endüstrisi

- Emaye ve Glazür .

- İzolasyon Cam Elyafı

- Cam

- Tekstil cam Elyafı

Temizleme ve Ağartma 

Diğer

Toplam İç Tüketim

İhracat

Toplam

Mineral

43

0

13

0

30

43

5

48

Temel 
Bor Bileşiği

167

70

57

40

33

200

16

216

Bor
Türevleri

160

12

172

5

177

Toplam

210

70

70

40

30

160

45

415

26

441

Yukarıdaki tablodanda görüleceği gibi Batı Avrupa da E^O^ kullanımı en çok 

temizleme ve ağartma alanındadır. Ancak son yıllarda bazı deterjan firmalarında sodyum 

perborat yerine sodyum perkarbonat kullanıldığı gözlenmiştir.



İTHALAT VE İHRACAT DURUMU:

Aşağıdaki  tabloda borat lar  ve borik asi t  olarak 1980 yı l ında dünya i thalat  

ihracat  durumu ve r i l  m iş  t i  t. Parantez içindeki  rakamlar ihracatçı  ülkelerin tahmini  

rakamlarıdır .

TABLO-22. (x!000 Ton)

ihracatçı
Ülke

İthalatçı

ABD
BATI

AVRUPA JAPONYA DİĞER

ABD

Boratlar - 88 (70) 48 (46) (197)

Borik Asit - 3 (70) 13 (15) (23)

TÜRKİYE

Boratlar - 9 0 (7)
Borik Asit 2 11 0 (3)
DİĞER ÜLKELER

Boratlar 7 1 1 -

Borik Asit 7 3 3 -

Tablodan da görüleceği  gibi  raf ine ürünlerin en büyük ihracatçısı  ABD dır .

Aşağıdaki  tablodan son 10 yı lda ABD nin rafine sodyum borat lar  ve 

borik asi t  olarak ihracat ı  veri lmişt ir .



■'TABLO: 24 , : -
ABD Rafine Sddyun Boratlar ihröcatı (x 10

1970. 1971 1972 1973 1974

Kanada 10.4- 10.7 11.3 18.2 28/3
Meksika ' t 8.9 7.1 0.5 7.6* 15.0

Orta Anerika '  ;  0.4 »
1.0 vV1.2 0,2 0.4

Güney Anerika ; /  4.  6 5.6, r 0.4 2.5 7.8
Avusturya /  . - . f

- - -

Belçika o.4 0.4 0.3 -

Fransa V". i :  .9.0 8.0 2.0 '  0.2 2.5
B.Almanya i. 3 0.7 0.5 '1.5
İtalya 6.7 0.7 - 0.3- -

Hollanda i .
61.2 54.2 71.4 56.2 59.4

İspanya 1.4 0.5 0.3/ - -

İsveç 1.8 0.4 C.3 '' - -

İsviçre. 2.5 0.7 0.4 - 1.0
İngiltere •' . 0.9 0.7 0.8^ 0.5 25.8

,Doğu Avrupa 
ve Rusya . - . - - -

Batı Asya ■ 0.9 0.7 0.8 0.2 0.9
Çin ‘ 5*2 2.5 2.4 '4.6 5.2
Hindistan - - - ■ -

Japonye ' 40.8 47.4 34.4 48.5 43.1
Diğer Asya 
Ülkeleri 9.4 9.5 11.4 15.4 12.0
Afrika 0.8 0.6 '  1.3 1.7 2.1



197.0 1971 1972 1973 19 74 19 75 1976 1977 1978 1979_____ 1900

Avustralya 5.3 6^5' 4.3 ; 7.5 7.8 6.6 8.5 6.9 8.9 3*3 7*4
Y,Zelanda 5.1 3.3 2.5 3.2 4.C 3.2, - 3/1 3.5 3.4 3.4 3.0

Dünya . \
Toplamı 180.8 166.1 162.1ts 168.8 218.1

K\OJ1-1OJ 211.4 265.5 303.9 332.3 324.9

Yukarıdaki tablodan da görüleceği gibi sodyum boratlar pazarında en çok söz sahibi 
olan ABD'nin avantajı piyasaya çeşitli  ve yeterli  ürün sürme kapasitesinde olmasıdır
Türkiye'ye göre taşıma dezavantajı olar.  ABD'nin ihracatının yaklaşık % 23'ü Batı Avrupa'ya

\ .
olmaktadır.  Halen montaj safhasında olan Bor Türevleri tesisinin tam üretime geçmesi ile 
bu büyük rakibinizin ekindeki pazarı te rafımıza çekmek mümkün olacaktır.

Borik Asit:  Dünyada not borik asit ihracatçısı olarak görünen ülkeler ABD ve Türkiyedir 
Avrupa ülkelerinin kıta dışı ihracatları olmadığı, Kendi aralarındaki ithalat ve ihracatın 
dengede olduğu kabul edilebilir,

,  Aşağıdaki tabloda halen en büyün ihracatçı burumunda olan ABD rakamları verilmiştir.  
İkinci ihracatçı Türkiye'ye ait rakamlar daha önce verilmiştir.



III) ÜLKE OLANAKLARI:

Bor Bileşikleri sektöründe hammaddeler, Sodyum borat (Tinkal) ve 

kalsiyum borat olup bu minerallerin Türkiye'deki rezervlerinin dağılımı aşağıda gösteril

miştir.

Tablo-25: Türkiye'deki bor mineralleri Rezervlerinin Dağılımı:

(1.1.1984 tarihi itibariyle)

Müessese
İşletme
m • •Tesisi

Rezerv x 1000 ton 
(Görünür+Muhtemel

+ Mümkün)

Tenor
%

Emet 244.084 kolemanit 27-40

Biğadiç 57.910 kolemanit 29

10.732 üleksit 30.9

Kestelek 7.102 kolemanit 29.4

Kırka 520.907 tinkal 25.5

Genel Toplam 846.306

IV) BEŞÎNCİ PLAN DÖNEMİNDEKİ GELİŞMELER

1) GENEL POLİTİKA:

Bu sektörde uygulanacak genel politika mamul ürünlerimize rakip 

olan ham cevher ihracatı yerine mamul madde ihracatını sağlamaktır. Hammadde ihracatı 

bu maddeleri işleyen fabrikaların yurt dışında kurulmasına neden olduğundan mamul madde 

ihracatımızı engellemektedir. Emaye ve cam endüstrileri gibi direkt kullanan tüketicilere 

yapılan satışlar dışında tinkal ve kolemanit ihracatı kademeli olarak kesilir veya hammadde 

fiyatı yükseltilirken bor ürünleri yapan fabrikaların işletmeye alınmasına hız vermek, 

Avrupa'daki bor ürünleri kullanan tesislerin ikame maddeleri aramalarına neden olmamak 

açısından son derece önemlidir.



Bat ı  Avrupa piyasas ında Borax Consol idated  Ltd . i le  rekabet  edebi lmek 

iç in  bol  ve  çeş i t l i  ürün i le  pazara  g i rmek gerekl id i r .  Ayr ıca  bu ürünler i  üre tecek tes is 

ler in  f iya t  aç ıs ından da  BCL i le  rekabet  edebi lmeler i  mal iyet ler in  düşük olmasına ,  bu  da  

fabr ikalar ın  büyük kapas i te l i  ve  süra t l i  üre t im yapabi lecek şeki lde  ve  h ız la  kurulmalar ına  

bağl ıd ı r .

2) Talep çalışması: 

a) Yurt İçi Talep Projeksiyonu:

Bor bi leş ik ler i  yur t  iç i  ta lebi  Tablo  9  da  ver i lmiş t i r .

Yur t  iç i  ta lep  projeks iyonu ise  Tablo-  26 'a  da  görülmektedi r .

b) İhracat projeksiyonu:

Halen monta j  safhas ında bulunan ve  160.000 t /y  boraks  pentahidra t ,

60 .000 t /y  susuz  boraks  ve  17.000 t /y  boraks  dekahidra t  üre t im kapasi te l i  Kırka  Bor  Türev

ler i  Tes is in in  1984 or tas ında ,  100.000 t /y  kapas i te l i  I I .Bor ik  Asi t  tes is i  1986 yı l ı  baş ında

20.000 t /y  I l .Sodyum perbora t  tes is in in  i se  1990 yı l ı  baş ında iş le tmeye a l ınması  p lanlan

maktadı r .  Kırka  Bor  Türevler i  Tes is i  i lk  6  ay  % 50 kapas i te  i le  d iğer ler i  i se  i lk  y ı l  % 50  

daha sonra  % 100 kapas i te  i le  ça l ı ş t ı r ı lacak olup bu tes is lerden e lde  edi lecek ürünler in  

tümünün ihraç  edi lmesi  p lanlanmaktadır .

Buna göre  ihracat  projeks iyonu aşağıdaki  tabloda ver i lmiş t i r .



TABLO-26 BOR BİLEŞİKLERİ İHRACAT PROJEKSİYONU:

Ana Mallar 1985 1986 1987 1988 1989

Boraks Deka 52.000 50.000 49.500 

Boraks Penta 158.000 190.800 229.000 

Susuz Boraks 60.000 60.000 60.000 

Borik Asit 15.000 60.000 72.000 

Sodyum Perborat 6.000 6.200 6.500

TABLO:26-a BOR BİLEŞİKLERİ YURT İÇİ TALEP PROJEKSİYONU:

49.000 

274.800

60.000 

86.400

7.000

48.000 

330.000

60.000 

103.700

7.500

Ana Mallar 1985 1986 1987 1988 1989

Boraks Deka 20.000 22.000 22.500 23.000 24.000

Boraks Penta 2.000 2.200 2.500 2.800 3.200

Borik Asit 10.000 15.000 18.000 21.600 26.000

Sodyum Perborat 14.000 16.800 20.000 24.000 29.000



3. ÜRETİM HEDEFLERİ:

Bor Bileşikleri Sektöründeki üretim hedefleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo:27 BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ ÜRETİM HEDEFLERİ: ........................................................................................  " "

YILLAR
Ana Mallar 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Borats Dekahidrat 59.25 0 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

Boraks Pentahidrat 40.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000

Susuz Boraks 15.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.0®

Borik Asit 25.000 25.000 75.000 125.000 125.000 125.000

Sodyum Perborat 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000



Yurt içi talep projeksiyonu bölümünde de belirtildiği gibi üretilen bor bile şikleri yurt içi tüketimi tamamiyle 

karşılamakta olup büyük bir kısmı ihraç edilecektir.

TABLO-28 BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ ÜRETİM DEĞERLERİ (1983 YILI FİYATLARIYLA x 1000 TL)

YILLAR
Ana Mallar 1985 1986 1987 1988 1989

Boraks Dekahidrat 3.981.600 3.981.600 3.981.600 3.981.600 3.981.600

(55.300 TL/Ton) 

Boraks Pentahidrat 

(66.000 TL/Ton) 10.560.000 10.560.000 10.560.000 10.560.000 10.560.000

Susuz Boraks

(90.000 TL/Ton) 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000

Borik Asit

(111.700 TL/Ton) 2.792.500 8.377.500 13.962.500 13.962.500 13.962.500

Sodyum Perborat 

(151.800 TL/Ton) 3.036.000 3.036.000 3.036.000 3.036.000 3.036.000



4-. Uygularına sı. Gereken Teknoloji ve Üretin Girdileri:

o) Borik Asit: Borik Asit hor: tinkal'den han do kclemanit- 
ten elds edilebilir. Ancak ülkenizin bugünkü koşullarına en uygun 
olani kolemanit'e sülfürik asit ilavesiyle borik asit üretimi olup şu 
anda da bu yöntem kullanılmaktadır. Kurulu küçük kapasiteli tesiste 
kolinonit kırma öğütmeden sonra kalsinc edilmektedir. Ancak koler.anit 
in kalsinasyonu çok miktarda fuel oil harcanması gerektirdiğinden, 
daha büyük ölçekli yeni fabrikalar da han madde olarak;koneantre 
kolenanit yaş öğütmeden geçirilip, bir tikinerde kil'den arınarak 
kullanılabilir. Aynı zonanda çok daha büyük kapasiteler için, şimdi 
uygulanmakta olan kesikli üretim yöntemi yerine kesiksiz yöntem uygu
lanması gerekecektir. Ayrıca İETAK ve Etibank tarafından yürütülen 
tinkalden borik asit üretimi araştırması sonuçlandığında, ilerdeki 
yatırımlarda kullanılacak teknolojinin seçimi daha sağlıklı olacaktır

b) Rafine boraks dekahidrat, Ham boraks pentahidrat,
Ham Susuz Boraks;

RBD 1970 yılma kadar Etibank Bandırma fabrikasında kal- 
sine kolemanit'e soda ve sodyum bikarbonat ilavesi ile elde edilmek
te idi. 1970 yılında tinkal cevheri (% 27 -*-974 yılman Kırka
konsantratörüııün üretime geçmesiyle- tinkal kontresi 'c,l 32—34 ®2^3^ 
kullanılmaya başladı. Türkiye için en uygun olanı da bugün uygulan
makta
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olan ve öz olarak Tinkal'in çözülmesinden sonra kontrollü 
kristalizasyonla sırayla boraks pentahidrat, boraks dekahidrat 
ve dekahidrat'm kalsinasyon ve ergitmeyle alınmasıyla susuz 
boraks eldesi entegre büyük kapasiteli devamlı bir tesiste gerçek
leştirilebilir. Bu durumda istenirse operasyon şartlarında yapıla
cak değişikliklerle, rafine boraks pentahidrat ve rafine susuz 
boraks da elde etmek mümkün olabilmektedir. Bir tesiste bir çok 
bor ürününü üretme olanağı, büyük kapasiteli ve devamlı olması 
sonucu düşük bir maliyeti nedeniyle Etibank Kırka Bor türevleri 
tesisi bu teknoloji'yi kullanacaktın.

Buna göre yaklaşık üretim değerleri şöyle olacaktır,
\

Konsantre tinkal : 51.1 T/S (% 35 B2^3^ ~ ~
- Boraks pentahidrat : 20.20 T/S

Susuz boraks y : 7.764 T/S
;• Boraks Dekahidrat : 2,15 T/S , d.

c) Sodyum Perhorat
Ham boraks pentahidrat veya boraks dekahidrat ve % 50 

lik sudkostikten sodyum metaborat elde edilmesi ve sodyum metabo- 
ratla hidrojen peroksit'ten (% 50 veya % 70 konsantrasyonda) 
de Sodyum perborat üretimi bütün dünya'da uygulanan en son yöntem
dir. Etibank Bandırma Sodyum perborat fabrikasında-şimdilik hammad
de olarak rafine boraks dekahidrat kullanılmakta olup ilerde 
konsantre tinkal kullanılacaktır. . .



5. İthalat Projeksiyonları:

Bor  bi leş ikler i  sektöründe ürün ve yar ı  ürün i thalat ı  yoktur .  Yalnız  

sodyum perborat  üret iminde kul lanı lan hidrojen peroksi t  1986 yı l ına kadaryı lda 5000 ton 

(% 100 baz üzer inden)  c ivar ında i thal  edi lecekt i r .  O tar ihten sonra,  kurulması  düşünülen 

hidrojen peroksi t  fabr ikası  üret ime geçeceğinden i thalat  olmayacakt ı r .

V. YATIRIM PROGRAMI:

1.  Eklenecek Yeni  Kapasi te ler :

Bor  Bileşikler i  sektörünün ana mallar ı  olan boraks dekahidrat ,boraks 

pentahidrat ,  susuz boraks,  borik asi t  ve  sodyum perborat  üret im hedefler i  Tablo:28 'de 

ver i lmişt i r .  Üret im miktar ı  yurt  iç i  ta lebi  tümüyle karş ı layacağından önümüzdeki  beş  

yı l l ık  dönem içinde ta lep açığı  olmayacak yurt  iç i  tüket imden ar ta  kalan ürünler  

ihraç edi lecekt i r .

2 .  Yat ı r ım Programı:

Tablo:29 'de halen projelendir i lmiş  veya f iz ibi l i te  raporlar ı  bulunan Ban

dırma II. ve  III. Borik Asi t  Tesis ler i ,  Kırka II.Bor  Türevler i  Etüd ve Tesis i  ve II.Sodyum 

Perborat  tes is ler inin yat ı r ım programlar ı  ver i lmişt i r .



PROJE Proje Tutarı 1985 yatırımı____________ 1986_________________ 1987________________ 1988___________________1989________

ADI Pis Toplam________ Dış Toplam Pis Toplam Dış_____ Toplam______ Dj§______Toplam______ Dış________Toplam
II. Sodyum 2.203.000 7.275.126 574.750 636.536 394.750 748.090 1.178.500 2.356.640 - 1.467.460 55.000 2.066.388

Perborat 

(20.000 t/y)

Kırka

II.Bor

Türevleri

Etüd ve 
Tesisi
(260.000t/y 

BPH)
III.Borik 
Asit Tesisi 
(165.000 t/y)

Bandırma

II.Borik Asit 
T esisi

(100.000 T/Y) 1.660.000 8.755.000 30.123 1.923.098 4.000 698.076 - - -

TOPLAM 8.661.839 46.086.126 1.412.0613.497.634 1.421.188 5.384.166 3.143.175 7.199.646 500.538 7.497.466 317.500 9.261.388

Yatırım tutarları 1984 yılı fizilite etüdlerinden alınmıştır.

3.970.839 21.485.000 807.188 938.000 1.022.438 3.938.000 1.872.675 4.467.000 247.538 4.993.000 21.000 5.119.000

828.000 8.571.000 92.000 376.000 253.000 1.037.000 241.500 2.076.000



3. Yatırın Programının Sonuçları:

Beş tıllık plan dönemi içerisinde eklenecek kapasite

Boraks Fertohidrat 
Boraks Dekahidrat 
Susuz Boraks 
Borik Asit 
Sodyum Perborat

160.000 t/y 
17-000 t/y
60.000 t/y

100.000 t/y
20.000 t/y

olacaktır
Bu yeni tesislerde modem teknolojinin uygulanmasına 

çolışilacok ve tesislerin kesikli çalışma yerine devamlı çalışması
sağlanacaktır. Bu nedenlerle ürünlerin birim maliyetlerinde -dürme-|..ler beklenmektedir.

VI. SAĞ1AIIACAK YARARLAR: ' “
1. Katma Değer
Sektördeki faaliyetlerin yaratacağı katma değer aşağı

da verilmiştir. j

TA3L0.'30 Katma Değer 1982 fiyatlarıyla

Yıllar Katma Değer
(Milyon TL) 

Endeks
1980
1981
1982
1983 '
1984 
1983 
1986 
198? 
1988

3.347,98
10.695,97
23.575,23
28.335,00
34.571,46
41.485,75

69
83
100

120
144
173
207
249
298

\



2. DIŞ TÎCİP.ET 
a) Toplam Mal

•Tablo . . . . .

STldlSÎ:
İthalat Talebi: 

İthalat Toplamı

/

Bin- $

*. - 1 Toplam 1982 .... 1985 1984 1985 1986 1987 • 1988
Yatırım Koli
(Vr2 kayanoklo 
nn dan )

5525 l'S35 . 2750 1115' 575 ““ “

.îem Madde 
:iv,5cC1den)

iarı ürün

19125 6575 6575

> I

6575

\ •
•

(IV.5.b'den) - - - - - - -

•Jrün _ o. _ _ /

İthalat Toplam ı. 24.648 7 6 >3 9125 74Q0 575 - - -

thracat Tnplom ı 806.757 - 26.487 105.950 157.450 174.950 180.950 180.950

Dış’Ticaret
Dengesi 782.089 -7658' , 17.562 98.460 157.075 174.950 180.950 180.950



- m  -

b) İthalat ikamesi:

Bu sektörde üretim tüketimin çok üstünde olduğumdan 
ithalat ikamesi söz konusu değildir.

3. İstihdam Etkisi 
29Tablo: .......Ğa verilen yatıran program ile ele -

alınan projelerin işletme aşamasında yaratacağı iş hacri, aşağıda 
verilmiştir.

TABLO:.32... Yaratılacak iş Hacmi (İşletme Dön emi)
îşin cinsi . 1983 198A 1985 1986 1987 1988

Yüksek seviyede idari ve 
Mesleki Pers". 25 25 3° 34- 34- 34-
Memurlar : 25 25 35 A1 A1 A1

Kalifiye' işçiler AO AO 95 105 105 105

Düz işçiler 360. - .360 A55 515 515 " 515

TOPLAM " A 50 - A50 ^615 695 695 ': 595



VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER:

1.  Vergi ler in  sektör  üzer indeki  e tk i ler i  

Sektördeki  vergi ler  şöyle  özet lenebi l i r .

Kurumlar  vergis i  

Kanuni  ih t iyaç  

Tasarruf  Bonosu 

Tabi i  a fe t ler  fonu 

Sivi l  Savunma fonu 

Mil l i  Prodükt iv i te  Merkezi  

fonu

Gayr i  Saf i  Kar ' ın  % 25 ' i  

"  % 10  u

"  »  % 3  ü

"  1 1  "  % 3  ü

% 0 .5  i

0 .1  i

Türk Standartlar Enstitüsü: Gayri Safi kar'm % 0.1 i 
fonu
İs t ihsa l  vergis i

(Sadece  yur t iç i  sa t ı ş lar ı  iç in)

% 12

İhraç  edi len  ürünler  iç in  i s t ihsa l  vergis i  ödenmemektedir .Ayr ıca  ihracat  yapmak 

amacı  i le  kurulan  tes is lere  a i t  makina- teçhizat  ve  malzeme i tha la t ında  % 100 'e  

kadar  varan gümrük muaf iyet i  sağlanabi lmektedi r .  Bunlar ın  sürdürülmesinde yarar  

vardı r .  Böylece  proje ler in  kar l ı l ık  oranı  ar tacak ve  bu da  sektördeki  yat ı r ımı  teşvik  

edecekt i r .

Bor  b i leş ik ler i  iç in  ihracat ta  vergi  iades i  sodyum perbora t  iç in  % 10 ,  boraks  

dekahidra t  ve  pentahidra t  iç in  % 7,5  bor ik  as i t  iç in  % 12.5  o lup,  bu  değer lere  

ihracat  2  mi lyon $ ' i  geçt iğ inde 6  puan 10 mi lyon $ ' ı  geçdiğinde 12 puan,  aş t ığ ında 

ise  tümüne 10 puan eklenmektedir .

D P T
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2. Amortismanlar:

Maliyet hesaplarında amortismanlar önemli bir yer 
tutmaktadır. Amortisman yüzdeleri değişik kalemler için farklı 
olmaktadır. Genellikle yüzdeler şöyledir.

Einalor ve yollar için 
Makina ve Teçhizat için 
Taşıt araçları için

% 2 
CA 10 

% 20

Tesis yatırımlarının fazla olması amortismanların fazla
olmasına, dolayısı ile de maliyetlerin yeksek olmasına neden 
olmaktadır. Oysa özellikle dış pazarlarda en önemli etken olduğuna 
göre maliyetlerin düşük tutulması gereklidir.

Yatırımların: yüksek olmasının ana nedenleri şöyle özetlene
bilir.

2. Yatırım safhasının uzun sürmesi dolayısıyla artışlar*
3. Yurt dışından temin edilen,
a) Makina ve teçhizat
b) Mühendislik-ve nezaret hizmetleri
c) Pater_t-Khow-How royolite ve dolayısıyla artışlar, { 

Yatırım miktarlarının düşük tutulması için alt yapı yatırım
larının, projenin ülke ekonomisine genel katkısı göz ününe alınarak 
sadece yatırımcı kuruluş tarafından karşılanmak zorunda bırakılması 
önlenmelidir.

Yatırımlar kısa sürelerde gerçekleştirilmeli, bunun için de
w v

yatırımcı kuruluşların önündeki fornilite benzeri engeller kaldırıl
malı, gerekiyorsa yasal değişikler yapılmalıdır.

1, Alt yapı - yatırımları dolayısıyle artışlar



3. Sektörde Bernaye Yapısı:

Bor bileşikleri sektöründe yer alan firmaların 
hiçbirinde yabancı sermaye yoktur. Bu yerli sermayenin tamamı 
toplam sermayesi 10̂ - milyar TL.' olan Etibank’a aittir.

4-*5. Yatırımların finansmanı ve krediler
Bu bölümde elde yalnızca Etibank hakkında bilgi bulun- i 

düğündün bu kuruluşun yatırımlarının finansmanına bir göz atmakla 
yetinilecektir. ' -

Etibank bir kamu iktisadi kuruluşu olduğundan"yatırımlarını 
kendi öz kaynaklarından ve Devlet Yatırım Bankası Kaynaklarından 
finanse etmektedir. Toplam yatırımın ortalama olarak % 20 kadarı
ve işletme sermayesi öz kaynaklardan karşılanmakta geriye kalan

■  ’  ’  1 '  — -  .  *

% 80 ise Devlet Yatırım Banka'sının ortalama 10 yıl vadeli ve
% 21.5 faizli kredilerinden karşılanmaktadır. ^

Yatırım dönemi faizleri ortalama olarak toplam yatırım 
tutarının % 16'sı kadar tutum akta, bu da dolaylı olarak yatırımın -

.artmasına neden;olmaktadır. Bundan dolaya yatırımların rantabilite-f
_  »  -  .  / "  ■  .  '.flit

sinin arttırılmasını sağlamak amacı ile bu sektörde daha uzun
vadeli ve/veya düşük faizli kredi sağlanmalıdır.-

. •  -  .  - .  -  2
6* Standartlar ve Kalite Kontrolü:

t . j-

. • , % . • . * ■

| \ Bu sektörle ilgili olarak şimdiye kadar hazırlanmış -i
olana Türk'Standartları aşağıda belirtilmiştir: • $
TS 1316 Sanayide kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Bisodyum f

Tetra Boratlar-Çinko Dibemzil Ditiyokarbonat fotometrim 0
Metodu ile Bakır Miktarı tayini... _

TS 1317 Sanayide kullanılan Ham Sodyum Borat Volumetrik Metotla
Sodyum Oksit ve Bor Oksit miktarı tayini...

TS 1318 Sanayide kullanılan Ham Sodyum Borat'm 9000° de Kızdırma 
kaybı Tayini...... '

TS 134-3 Sanayide kullanılan Borifc; Asit, Bor Oksit ve Bisoayrm
Tetraboratlar- Pormsldehid Oksit fotometrik Metodu i-le .0

Mangan Miktarı --Tayini. ..
t



f

TS 1444 

TS 1809

TS 1820

TS 1821

•TS 1822 
^etot ili

TS 20^4 

TS 2080

TS 2081

TS 2112

TS 2481 

TS '  2565

TS 2566

TS 256? 

TS 2568

Di sodyum Tetraboratlar (Dekahidrut,  Fentohidrat Anhidr.) 

Sanayiide kullanılan Borik Asit,  Bor Oksit,  Bisodyum
V

Tetraboratlar ve Han Sodyum Boratlar- Volumetrik Metot ile 
Kükürt Bileşiklerinin Tayini. . ............................

Sanayide kullanılan Borik Asit- Volumetrik metot ile
Borik Asit Miktarı Tayini...............................
Sanayide kullanılan Di sodyum Tetraboratlar- Sodyum 
Oksit,  Bor Oksit,  ve Kızdırma Kaybı Miktarı Tayini . . . .  
Sanayide kullanılan Hidratlı  Sodyum Perboratlar-Volumetrii  
Sodyum Oksit-Bor Oksit ve Oksijen Miktarlarının Tayini. . .

Sanayide kullanılan Bor Trioksit-Bor T^ioksit Miktarı 
Tayini- Volümetrik Metot.

Sanayide kullanılan Ham Sodyum Boratlar-Alkali Ortamda 
çözünmeyen Madde Miktarının Tayini ve Deney çözeltileriniı 
Ha zırlanma sı.

Sanayide kullanılan Ham Sodyum Boratlar- Toplam Alüminyum 
Miktarı Tayini- Titrimetrik Metot.

Sanayide kullanılan Ham Sodyum Boratlar- Toplam Titan 
Miktarı Tayini (fotonetrik metot) . . . . . . . .
-  -  -  ■  •  .  - ı  . . . . . .  - p  ,

Borik Asit '

Sanayide kullanılan Sodyum Perboratlur Mekanik eleme ile 
tane büyüklüğü dağılımının tayini.

Sanayide kullanılan Borik Asit,  Bor Oksit Disodyum Te^na- 
boratlar- Krom miktarı,  tayini Difenilkarbozid Fotoı st- 
rik metot
Sanayide kullanılan Sodyum Perboratlur çözünme bızırın 
tayini- konduktametrik metot

Sanayide Kullanılan Borik Asit,  Bor oksit ve Disodyum. 
tetraboratlar- Klorür miktarı 
tayini- Merkuriraetrik metot.
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TS 2569 Sanayide kullanılan Borik Asit, Bor Oksit-Disodyum
Tetraboratlar, Sodyum Perborat ve kan Sodyum Boratlar- 
Demir miktarı tayini- 2,2' Dipiridil fotoretrik me-tot

TS 2570 Sanayide kullanılan Sodyum Perboratlar-çözünme hızının
tayini- konduktometrik metot 

TS 2571 Sap:aiide kullanılan Ham Sodyum Perbcratlar-Alkali Ortamda
çözünen demir miktar, tayini- 2,2' Dipridii Totometrik 
metot - -

TS 2572 - Sanayide kullanılan ham Sodyum Boratlar Alkeli ortanda
çözünen Alüminyum miktarı tabini- EDTA titrimetrik 
metot. ■

TS- 2573 .Sanayide kullanılan Sodyum Perboratlar Yağın yoğunlu
ğunun tayini. .

TS- 3081 Sanayide kullanılan Sodyum Perborat Tetrahidrat.
TS 3571 Bor minerallerinden numune alma.

Türkiye ’de üretilen ve üretilmesi düşünü leh tüm bor 
bileşiklerinin standartları tamamlanmalıdır. Ürünlerimizin RTZ.' ’-'i 
ürünleri ile rekabet edebilmesini sağlayabilmek için kalite 
kontrolü sürekli bir şekilde yapılmalı ve gerekli yasal değişiklik
lerle bu, sektördeki bütün kuruluşlar için sorumlu kılınmalıdır.

7.10. Bölümleri ile ilgili şçıklamalar Madde II„9 bölümünde 
kapsamlı olarak anlatılmış olup burada ayrıca belirtilmemiştir.



11. İşçilik Durunu ve Teknisyen ietiştirilnesi:
Halen Etibank'm Bandırma ’ da ki Irurulu tesislerinde, 

hem işletmenin oturmuş, düzenli olması ve elemanların üretim 
tecrübesi kazanmış olmaları ve hende genel olarak bölgenin özellik
leri dplayısı ile gerek vasıfsız işçilerin niteliği, gerekse vasili 
lı işçilik Türkiye genelinin üzerindedir. Bununla birlikte vasıf-r 
lılığm artırılması ve özellikle yeni kurulmakta elan tesislerde 
modern teknolojilerle yapılacak üretimde büyük miktarda gerekli 
olan vasıflı işgücü ve kalifiye teknisyen yetiştirilmesi için 
gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

Yeni kurulacak tesisler için işçilerin önceden işe alı
narak mevcut tesislerde eğitilmeleri, meslek okullarında okuyan 
öğrencilere burs temin edilerek, tatillerde bu işletmelerde' 
çalıştırılmaları ve mezuniyetten sonra belirli bir süre kurura 
mecburi hizmetle yükümlü olmaları gibi tedbirlerin incelenmesinde 
yarar vardır.



12. Çalışma Politikası- Ücret Politikası ve Ücretler:

Dış pazarlarda güçlü tekellerle rekabet etme durusunda 
olan bu sektörde izlenilesi gerekli çalışma ve ücret politikası 
verimliliği artırıcı ve maliyetleri düşürücü nitelikte olmalıdır. 
Ücretler makûl bir düzeyde tutulmalı ve randıman artışıyla kılifiye- 
liği özendirici prim uygulanmalıdır.

13. Prodüktivite : _____
Bor bileşikleri sektöründe işçi saati başına düşen 

ifretim miktarı tablo 33 de çıkarılmıştır.

TABLO :33 Bor BileşikleriSektöründe işçilik Verini (kg/işçi saati)

Ürün 1980 - -1981 1982 (8 aylık ortalama)

Boraks Deka 203 ; 186 166 , ' ..

Boraks Penta 89 78 .i- 58
Borik Asit 58 70 74
Sodyum Perborat 96

/

121 140

KAYNAK.,: Etibank Genel Müdürlüğü
V .

14-, Yönetim Sorunları:

Sektördeki kuruluşların tamamı kamu kuruluşlarıdır.



15. Sektörün Diğer Sektörler ile ilişkisi

Bor bileşikleri sektörünün ilişkili  olduğu sektör, 
sodyum perborat ve boraksın yardımcı madde olarak kullanıldığı 
deterjan sanayiidir.  Deterjan sektörünün 1932 yılında 11.000 ton 
civarında olan sodyum perborat ihtiyacının 1992 yılında,yaklaşık 
25.000 ton olacağı tahmin edilmektedir,  (ke-nalc: Deterjan Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu, Kasım 1932) Deterjan sanayiinin artan 
sodyum perborat ihtiyacının karşılanması açısından II.Sodyum perborat 
tesisinin kurulması çalışmalarının teşvik edilmesi gereklidir.

16. Bu sektörde istihdamın arttırılması ancak kapasite 
artışıyla mümkün ve sınırlıdır.  Üretimin Büyük ölçüde dış pazara 
yönelik olması ve uluslararası büyük tekellerin rekabeti nedeniyle 
modern teknolojilerin uygulanması kaçınılmaz olup, emek-yoğun 
teknolojiler bu sektörde' uygulanamaz.

17. Sektörün plan hedeflerine uygun olarak gelişmesi için 
hammadde çıkarılması,  mevcut üretimler, yeni yatırımlar ve Tasar
lama tam bir bütünlük içinde ve tek elden yürütülmelidir,  ^eni 
yatırımların zamanında bitirilmesine çalışılmalıdır.  Dışsatım 
olanakları zorlanmalı,  yeni pazar arayışlarına gidilmeli ve gerekir
se bazı kalemlerde 'dumpingğ uygulanmalıdır.

„ -Türkiye'de üretilmesi planlanan beş ana bor ürünüvyanında 
o kadar büyük miktarda tüketilmeyen fakat değerleri .yüksek olan 
bor karbür ferrobor, bor halojenürler, orgauobor bileşikleri,  
kalsiyum borür gibi borürler,  baryum çinko metaborat gibi metal 
boratlar,  Sodyum borhidrür ve bunun gibi borhiarürler ve elementel 
bor gibi ürünlerinin üretilebilmesi için ileriyşe yönelik ön fizibi
lite çalışmalarının ve araştırmalarının yapılması teşvik edilmelidir



18. ÇEVRE SORURLARI

Eor, bitkilerin büküme ve gel ianeleri içingorekli 
bir element olmasına rağmen, belli konsantrasyonların üzerinde 
öldürücü etkiye sahiptir. Bunun için borlu artıkların tasfiyesi 
çevre sağlığı açısından çok öhenlidir. Ayrıca, borlu artıkların 
dere veya deniz gibi bir alıcıya verilmesi durumunda da Su ürünleri 
Tüzüğünde belirtilen bor limitlerine uymak gerekmektedir. Ancak 
denizde, seyrelme oranı çok büyük olacağından borlu suların dere 
yerine denizlere verilmesinin çevre kirliliği açısından daha az 
zararlı olduğu muhakkaktır. Deniz suyunun doğal yapısında zaten 
mevcut olan bor tuzları da, denize atılacak borlu suların, içerdiği 
bor konsantrasyonunun belli limitleri aşmaması halinde, deniz 
canlıları üzerinde zararlı bir etki yapmayacağının açık delilidir.

Bor kaçakları ve katı maddeler içeren sıvı artıklar, 
Kırka Bor Türevleri Tesisinde bir artık- barajında toplanmaktadır. 
Burada çökelme sağlanmakta, ve sıvı faz cevher yıkama işlemlerinde 
kullanılmak üzere geri alınmaktadır. Artık barajı dibine çeken katı 
fazdan ise borosilikat camlarının imalinde faydalanılma sının mümkün 
olduğu Eaboratuvar çapında yapılan deneylerle anlaşılmış olup, pilot 
tesis çalışmaları yürütülmektedir.

Bandırma'da halen mevcut olan Borik Asit, Boraks ve 
Sodyum Perborat fabrikaları ile kurulacak olan -II.Borik Asit ve 
Hidrojen Peroksit fabrikalarının katı maddeler içeren artıklarının 
tasfiyesi için "atıksu tasfiye" tesislerinin kurulması çalışmalarına 
başlanmıştır. Katı maddeler ve borlu bileşiklerden bu tesisler 
yardımıyla temizlenecek olsn'atık sular denize verilebilecektir.

Borun atık sulardan geri kazanılması konusunda 
yapılacak araştırmalar hem yeni bir hammadde kaynağı elde edilmesi 
ve hem de çevre sağlığı açısından çok önemli olup bu araştırmalara 
ağırlık verilmesi sorunun çözümlenmesinde ileriki yıllarda büyük 
ölçüde yardımcı olabilecektir.
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