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ÖNSÖZ

ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı’nm yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır.

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa 
ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır.

1990-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Flanı’nm, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik İçin 
başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa mekanizmasının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT’leri özelleştirme
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan İçin 
yapılan Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha da önemli bir 
hale getirmiştir.

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince “özel İhtisas Komisyonları" kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teştilatma, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlaklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır.



özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır.

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek
kişilerin seçilmeline özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür.

özel îhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli9' hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır.

özel îhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan Özel îhtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz.
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X. GÎRİŞ

Sektörün Tanımı ve Sınırlanması :

Bor Bileşikleri Uluslararası Standart Sanayi Tasnifi (I.S.I.C.) ne göre grup 
kodu 311 olan Kimya Sanayii içinde yer almaktadır. Konu olan Bor Bileşiklerinin 
her birine ait gümrük tarife numarası aşağıda verilmiştir.

Gümrük Tarife No :

1. Borik Asit
2. Borik Asit Anhidriti (Susuz borik asit)
3. Sodyum Boratlar (SDH, SPH)

A. Sodyum Perborat 
5. Susuz Boraks

28.12.20 
28.12.10 
28.46.21 

(Not: burada 28.46.21 ve 
28'.46.22 şeklinde iki ayrı 
numara verilmesi daha uygun 
olacaktır.)

28.46.31
28.46.11
28.46.19

II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER

Türkiye'deki, bor madenleri eski çağlardan beri bilinmekte olup, Osmanlı Devleti 
nin son yılları ile Cumhuriyetin ilk yıllarında maden işletmesi yabancı firma
lar tarafından yapılmıştır. 1935 yılında MTA ve ETİBANK gibi kamu kuruluşlarına 
arama ruhsatı verilmiş, 1944'te millileştirmelere girişilmiş ve son olarak 
Türk Boraks adı altında faaliyet gösteren İngiliz Borax Consolidated I.td. 
Şti'nin imtiyazlarının 1968'de Etibank'a devredilmesiyle de maden işletmeciliği 
tamamen Türk firmalarına geçmiştir.

1960'lı yıllardan sonra bor cevherlerini işlemek konusunda faaliyete geçilmiş 
ve tesisler projelendirilmiştir. Küçük çapta üretim yapan özel firmaların 
yanısıra Etibank'a ait Bandırma Tesislerinde 1968'de 6.000 t/yıJ kapasiteli
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borik asit ve 20.0C0 t/yıl kapasiteli boraks fabrikaları, 1975'de ise 20.000 
t/yıl kapasiteli sodyum perborat fabrikası işletmeye başlamışlar, boraks ve 
borik asit tesisleri daha sonra tevsii edilerek üretimleri arttırılmış, 1972 
yılında Etibank Kırka Boraks Tesisleri ve 1975 yılında Bandırma II.Borik asit . 
tesisi büyük projelerine başlanmış olup, Kırka'daki tesiste 198A yılında, 
II.Borik Asit tesisinde ise 1987 yılında işletmeye alma çalışmalarına başlan
mıştır.

1. Sektördeki Kuruluşlar :

Bu sektörde bir kamu iktisadi teşekkülü olan ETİBANK faaliyet göstermektedir.
*

Üretim yaptığı zannedilen bir kaç firmaya yazı yazılmış ancak hiç bir cevap 
alınamamıştır. 5. 5 Yıllık kalkınma planında isimleri geçen K.Göknur, Atabey 
ve Kimsan firmaları ise üretimi tamamen durdurmuşlardır.

2. Mevcut Kapasite ve Kullanımı :

Ana mallar itibariyle 1988'de mevcut kapasite durumu Tablo: 1 de gösterilmiştir.



Tablo : 1 Bor Bileşikleri Sektöründe Kurulu Kapasite Durumu

Sıra No Ana Mal Kapasite Birimi Kapasite 
1983 1988

(1) (2) (3) (4) (5)
1. ETİBANK Bandırma Boraks ve Asit 1. Boraks (Dekahidrat) Tc i/yıl 55.000 55.000

Fab.İşi.Mües.Müdürlüğü „ 2. I.Asit Borik Ton/yıl 25.000 25.000
3. II. Asit Borik Ton/yıl - 75.000
4. Sodyum Perborat Ton/yıl 20.000 20.000

2. ETİBANK Kırka Boraks işi. 1. Boraks Pentahidrat Ton/yıl - 160.000
Mües.Müdürlüğü (Etibor 46)

2. Boraks Dekahidrat Ton/yıl - 17.000
. 3. Susuz Boraks (Etibor 65) Ton/yıl - 60.000

KAYNAK: Etibank Bandırma ve kırka Boraks İşletmesi Müesaesesi Müdürlükleri



Tablo : l.a Bor Bileşikleri Sektöründe Kapasite Kullanımı

Tesisler Ana Mal Kapasite (Ton/yıl)

Etibnnk 1. Boraks (Dekahidrat) 55.000
Bandırma Tesisleri 2. I.Asit Borik 25.000

3. II.Asit Borik 75.000
4. Sodyum Perborat 20.000

Etibank 1. Boraks Pentahidrat 160.000
Kırka Tesisleri 2. Boraks Dekahidrat 17.000

3. Susuz Boraks 60.000



3. ÜRETİM :

a) Üretim Yöntemi--Teknolo ji :

Rapor konusu olan Bor Bileşikleri doğada bulunan değişik bor cevherlerinden 
elde edilebilir.

Türkiye'de rezerv açısından en çok olan iki ana cevherden, borun bir sodyum 
tuzu olan tinkal (^£0 < 2 ^ koleman.itten ( 2 CaO, 3 620^ • 5 T^O)

üretim yöntemleri hem rezervin bol olması hemde gerekli teknolojik bilgi
nin geliştirilmiş bulunması nedeniyle ön planda gelmektedir.

Türkiye'de önemli tinkal yatakları Kırka'da ve önemli kolemanit yatakları ise 
Emet ve Balıkesir civarında bulunmaktadır.

Kırka'daki tinkal cevheri yaklaşık % 25-26 civarında B2O2 ihtiva etmekte, 
çıkarılan cevher Etibank'm Kırka'daki 600.00C ton/yıl cevheri işleyecek 
kapasitedeki konsantratör tesislerinde zenginleştirilerek B2O2 oranı % 33'e 
yükseltilmekte ve tane büyüklüğüne göre klasifiye edilmektedir. Etibank Kırka 
Konsantratör Tesisi 1974 yılından beri faaliyettedir.

Emet'te bulunan ve yaklaşık % 28 ile % 37 arasında î^O^ ihtiva eden kolemanit 
yataklarından çıkarılan cevher ise 900.000 ton/yıl cevheri işleyecek kapasite
deki Etibank Einet Konsantratör Tesisinde yıkanarak B2O2 oranı % 43-45'e yüksel
tilmekte ve ürün klasifiye edilmektedir. Tesis 1973 yılından beri faaliyettedir.

Bigadiç yöresinde bulunan ve ortalama % 30-32 civarında ^2^3 ihtiva eden 
kolemanit cevherini zenginleştirerek J^O^ oranını % 40-44'e yükseltecek Etibank 
Bigadiç cevher zenginleştirme tesisi ise 1979 sonundan beri işletmede olup 
tesisin kapasitesi 400.000 ton/yıl tüvenan cevheridir.

Borun çok sayıda bileşiği olmakla beraber teknik olarak büyük miktarlarda 
üretilen ve uluslararası pazarda söz sahibi olan dört ana bileşiği vardır. 
Sanayide kullanılmak üzere veya laboratuvar araştırmaları için üretilen diğer 
bor bileşikleri ise genellikle bu 4 ana bileşikten üretilirler.



Bu bileşikler şunlardır :

1. Borik Asit (H-jBO^)
2. Boraks Dekahidrat (Na2B^0y . 10 1^0)
3. Boraks Pentahidrat (Na2B^0y . 5 H^O)
4. Susuz Boraks (Na2B^0y)

Bunlara ek olarak Sodyum Ferborat (NaBÛ2 . H202 . 3 H20) ve susuz borik asitten 
de söz edilebilir. Türkiye'de halen borik asit^ boraks dekahidrat__,

boraks pentahidrat ,sodyum perborat üretilmektedir.

TÜRKİYE BORAKS ÜRETİMİ

Türkiye'de boraks üretimi 1970 yılına kadar kolemanit'ten, soda ve bikarbonat
kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntem ekonomik olmadığı için 1970'de terkedilerek 
tinkal'den üretime geçilmiştir.
Bandırma Boraks Tesisi önce 20.000 ton/yıl kapasite ile 1968'de kurulmuş,
sonradan boraks dekahidrat üretim kapasitesi 55.000 ton/yıl'a çıkarılmıştır.

Kırka Bor Türevleri Tesisi 1984. yılında deneme çalışmalarına başlamıştır. Bu 
tesis, Kırka Konsantratör Tesisinden temin edilecek yılda 405.000 ton konsant
reyi işleyerek 160.000 ton/yıl boraks pentahidrat, 17.000 ton/yıl boraks 
dekahidrat ve 60 .000 ton/yıl susuz boraks üretecek kapasitededir. Halen boraks 
pentahidrat üretilmektedir.

Bandırma'da Boraks Üretimi :

Şekil l'de tinkal konsantresinden boraks üretimini içeren proses akım şeması 
gösterilmektedir. Tinkal konsantresi bir paletli besleyici ve elevatörle 
reaktöre beslenir. Bu reaktörler buharla ısıtılmakta ve sıcaklıkları 100°C'ye 
yakın tutulmaktadır. Flokülan ilavesi ile tinkalin içerdiği kil, dolomit gibi 
safsızlıklar çöktürülür. Çözme tankının temizlik durumuna göre üstteki berrak 
faz tabandan 30 cm veya 50 cm kalana kadar kristalizöre boşaltıl '. (Toplam 
reaktör yüksekliği 340 an) kil üzerine yeniden bir miktar anası: (50-70 cm 
kadar) alınıp flokülan ilavesi ile ikinci çöktürme yapılır. Berr faz bir 
sonraki çözme işleminde kullanılmak üzere bir ara tanka alınır. ‘ L1 içeren 
30-50 cm kadarlık kısmı kanala boşaltılır. Çözme tankının tabanını ı toplanan 
çözünmeyenler gerektiğinde tamamen kanala boşaltılır. Kristali: te alman 
çözelti tek kademede 35°C’de kristallendirilir.



BORAKS FABRİKASI TEKNOLOJİK AKİS ŞEMASI



Kristalizasyon işlemi 4 saat sürmektedir. Bu surenin kısaltılması halinde çok 
küçük kristaller oluşmaktadır. Sıcaklık 35°C civarında iken çözelti santrüfüj- 
lenmekte ve santrüfüjlenen süspansiyondan kristaller alınarak bir bantla ara 
depoya oradan da kurutucuya sevkedilmektedir. Bu kurutucu 50°C'de çalışmaktadır. 
Sıcak hava ile çalışan döner tepsili kurutucunun içinde vantilatörler vardır 
ve bu hava kısmen doymuş vaziyette çalışmaktadır. İçinde çok fazla hava sirkülas
yonu olmadığından ince tozların dışarı kaçma olasılığı az olmaktadır. Kurutulan 
Kristaller ambalajlanarak satılmak üzere stoka gönderilir.

Kırka'da Boraks Üretimi :

Kırka Bor Türevleri Tesisi, çözme^ kristallendirme, kurutma ve ergitme olmak 
üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Bu tesisin akım şeması Şekil: 2 de görülmektedir.





1. Çözme Bölümü :

Tinkal konsantresi buharla ısıtılan ve içinde karıştırıcı bulunan çözme tankına 
beslenir. Burada sirküle ettirilen zayıf çözelti ve suyla karıştırılarak 
çözülür. Çözme tankı 98°C'de tutulur.

Tinkal konsantresindeki çözünmiyen safsızlıklarm flokülasyonu için, çözme 
tankı muhtevası ve flokülasyon çözeltisi dairevi tiknere beslenir. Boraks 
çözeltisi tikner taşkanı olarak alınır, filtre edilir, kristalizatöre beslenmek 
üzere depolanır. Tikner alt çıkışı ise, ikinci bir flokülasyona tabi tutulduktan 
sonra atık göletine gönderilir.

2. Kristallendirme Bölümü :

Besleme tankından alınan çözelti 66°C'de vakumla çalışan penta kristalizatörüne 
gönderilir ve Na^B^Oy. 5^0 kristalleri elde edilir. Kristaller bir tanka
alınır, hidrosiklon ve santrifüjde kristaller ve çözelti ayrılır. Çıkan madde 
% 95 Na^B^Oy.SH^O ihtiva eden, Hidrosiklonda ve santrifüjde kristallerden 
ayrılan çözelti Na9B/_(0y. lOH^O kristallerini elde etmek için 46°C‘de çalışan 
deka kristalizatörüne gönderilir. Bu kristalizatörden alınan kristaller de bir 
tanka alınır. Hidrosiklon ve santrifüjde çözeltiden ayrılır. Ana çözelti 
beslenen tinkal konsantresini çözmek için tekrar çözme tankına gönderilir. 
Pentahidrat ve dekahidrat kristalleri kurutma ve ergitme bölümüne gönderilir.

3. Kurulma ve Ergitme Bölümü :

Boraks Dekahidrat kristallerinden bir kısmı önce döner kurutucuda kurutulur. 
Kurutulmuş kristallerin bir kısmı bir elekten geçirilerek istenen tane büyüklü
ğündeki kristaller mamul .rafine boraks dekahidrat olarak depolamaya gönderilir. 
Elek üstü elek altı ve geri kalan ile bir direkt döner kurutucuda kurutulan 
dekahidrat kristalleri ikinci döner kavurucuda kalsine edilerek 2.5 mol su 
İhtiva eden boraks elde edilir. Kalsine edilmiş bu boraks ham boraks pentahıd- 
ratın elek iistü ve elek altıyla beraber ham susuz boraks elde etmek içir, suyu 
uçurulmak üzere ham boraks fırınına gönderilir.



Pentahidrat kristalizatöründe elde edilen boraks pentahidrat kristalleri esas 
olarak ham boraks pentahidrat üretiminde kullanılır. Bunun için pentahidrat krista
li zatörimden alman ‘boraks pentahidrat döner kurutucuda kurutulur. Kurutulmuş 
kristaller istenen tane büyüklüğüne göre ayırmak için bir elekten geçirilir. 
Elekaltı ve elek üstü 2,5 mol su ihtiva eden boraksla beraber ham susuz boraks 
elde etmek «zere ham boraks fırınına gönderilir. Fırından ergimiş halde çıkan 
boraks içten soğutmalı merdanelerde .soğutularak levha
haline getirilir daha sonra levha'kırıcı "ve çekiçli kırıcıda kırılır ve elekten 
geçirilerek istenen tane büyüklüğündeki ürün depolamaya gönderilir.

Türkiye'de Borik Asi t Üretimi :

Kolemanit'ten Borik Asit liretimi :

Asit borik fabrikası Bandıruıa'da olup 1968 yılında 6.000 ton/yıl kapasite ile 
faaliyete geçmiş ve halen 25.000 ton/yıl kapasite ilç faaliyetini sürdürmektedir.

Borik asit kolemanit: cevherinden ( % kesikli yöntemle üretilmektedir.
Çeneli kırıcıda 250 mm'den 50 mm'ye kırılan cevher çekiçli değirmende 50 mm'den 
10 mm'ye kırıldıktan sonra 600—700'Cde bir döner fırında kalsine edilmektedir.

Kolemanit kil mineralleri ile beraber olduğundan, süzme işleminde rahatlık 
sağlaması ve kolemanit kristallerinin patlayarak küçük taneciklere ayrılın 
öğütme işlemini azaltması nedeniyle kaisinasyon İşlemi yararlı olmaktadır. 
Altimina silikat bileşimindeki killer fAl^O.,. f i0n. xK^01 kaisinasyon sırasında 
sularını kaybederek plastik özelliklerini yitirirler ve şişmezler, bu şekilde 
kolloid oluşturmayıp filtreyi tıkamamaktadır. Böylece hazırlanan kolemanit 
reaktörde buhar ile ısıtılarak ana çözelti ile 95-100°C'de karıştırılmak
tadır. Reaksiyon sonucu oluşan jips (CaSO^. 2K?0) çökelir, borik asit ise 
çözeltide kalmaktadır. Jips basınçlı döner filtrelerde ve filtre preslerde 
süzülür. Süziintü serpantinli kristalizörlerde soğutularak borik asit kristal
lendirilir ve santriifüjlere verilir.

Santrifüjlerden alınan H-^BO^ kurutucularda kurutulup 50 Kg.lık veya l tonluk 
torbalara konur. Santriifüjden çıkan ana çözelti reaktöre yeniden verilir. Asit 
borik üretimi akım şeması Şekil: 3'de görülmektedir.
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Şekil:3 ASİTBORİK FABRİKASI TEKNOLOJİK AKIŞ SEMASI



Bandırma'da kurulan 100.000 ton/yıl kapasiteli ikinci asit borik fabrikası 
1987 yılında üretime başlamıştır. Ancak burada kolemanit kalsine edilmeden 
kullanılmaktadır. Bu tesisin akım şeması da şekil: 4 de verilmektedir.

Tinkal'den Borik Asit Üretimi :

Tinkal'den sodyum sülfat yan üriinlü borik asit üretimi için TÜBİTAK, Marmara
Araştırma Enstitüsü Kimya Bölümünde bir proses geliştirilmiştir. Bu prosesin
özelliklerinden biri, reaksiyon sonucu soğutulup 35°C'de kristallendirilen
borik asidin yıkanarak tekrar santrlifüjlenmesiyle, tekrar kristallendirmeye
gşrek kalmadan, yüksek saflıkta ürün elde edilmesidir. Ana suyun 10°C'ye kadar
soğutulması ile de, Gemlik Rayon Fabrikasında uygulanan sodyum sülfat üretiminde
olduğu gibi önce Glauber tuzu kristallendirilmektedir. Prosesin diğer bir
özelliği de sodyum sülfat kristallendirmeden önce, ana suya NaOH veya
eklenerek çözeltideki Na^O/B^O^ mol oranının 0,2'ye yükseltilmesi ile B90^
çözünürlüğünün en fazla olduğu sodyum perıtaborat seviyesine ulaşılarak, borik
asit çözeltide tutulmakta ve sodyum sülfat selektif kristallendirilmektedir.
Bundan sonra elde edilen Glauber tuzu ergitilerek, vakumlu buharlaştırmalı
kristalizörde susuz Na„S0, kristalleri oluşturmaktır. Geliştirilen bu r.rosesin 
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son derece rahat işlediği saptanmıştır.

TÜBİTAK, MAE Kimya Bölümünde diğer bir araştırma konusu da tinkal'den elektroliz 
yoluyla borik asit ve sodyum hidroksit üretimidir.

Sodyum Perborat Üretimi :

Sanayide sodyum perborat üretimi elektrolitik ve kimyasal olmak üzere iki. 
yöntemle yapılmaktadır. Son yıllara kadar her iki yöntem de kullanılmaktaydı. 
Bu gün, verimi daha yüksek ve ekonomik olarak büyük ölçüde üretime daha uygun 
olduğundan kimyasal yöntem tercih edilmektedir.

20.000 ton/yıl kapasiteli sodyum perborat fabrikası 1975 yılında Bandırma'da 
kurularak faaliyete geçmiştir. Bu tesise ait akım şeması Şekil: 5'de görülmek
tedir.



Şekil: A E. ASİTBORİK FABR
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Şekil: 5 SODYUM PERBORAT FABRİ





Boraks dekabidrat % 50'lik sodyum hidroksit çözeltisi ile karıştırılarak 
ıııetaborat çözeltisi elde edilir:

Na2B40?. 10H20 -t- 2NaOH —s* 4NaB02 + 11H20

Ana çözelti içindeki çözünmeyen parçalarıjı ayrılması için metaborat, basınç 
filtrelerine gönderilir. Süzülen çözelti atmosferik soğutucularda ters akımla 
hava ile soğutulur. Daha sonra kristalizörde % 50'lik hidrojen peroksit ilave
siyle sodyum perborat kristallendirilir.

NaB02 i H202 + 3H20 NTaB02. H^. '3^0

Sodyum perborat kristalleri santrüfüjde çözeltisinden ayrılır. Nemli kristaller 
kurutucuda kurutulduktan sonra elenerek paketlenmek üzere depolanır ve 50 
Kg.lık neme dayanıklı kağıt torbalarda ambalajlanarak piyasaya arzedilir.

b) Teknolojinin İrdelenmeSi :

b.l) Boraksın Kolemanitten elde edilmesi mümkündür. Ancak kclemanit bir: kalsiyum 
borat olduğundan bir sodyum borat olan boraksa dönüşmesi için Sodyumlu tuzlarla 
(Soda: Na,,C0, ve sodyum bikarbonat Na HCOj) muamele edilmesi gerekir» Miktar 
olarak yaklaşık 1 ton boraks için 0,5 ton soda ve bikarbonat harcanması gerekir. 
Soda ve bikarbonat fiyatlarının boraksın üretim maliyetini arttıracağı açıktır. 
Ayrıca Türkiye'de hem soda-açığı bulunmaktadır, hernde tinkol rezervleri yeter- 
lidir. Proses açısından da t.ir.kalden üretim daha basittir. 1970 ten önce 
Türkiye'de uygulanan kolemanitten boraks üretirinden bu tarihten sonra bu 
nedenlerle vazgeçilmiştir.

b.2) (B.P.H.) üretimi için iki alternatif liretim metodu incelenmiştir. Bunlardan 
birinde esas, tirical konsantresinin'direk kalsinasyonu ile B.P.H. elde etmektir. 
Bu şekilde elde edilen B.P.H. poröz ve amorftur. Tozumaya meyyaldir. Dökme 
yoğunluğu diişük olup 0,6-0,7 g/ern3 tür.

Diğer me.tod ise B.P.H, ın kristalizasyon yoluyla elde edilmesidir. Bu şekilde 
elde edilen B.P.H. kristal halindedir. Porozitesi yoktur. Dökme yoğunluğu da 
daha yüksek 0.98 g/cm3 tür.



Taşıma ve depolamada kolaylıklar sağlandığı İçin payasada dökme yoğunluğu 
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.) 
m da üretilme imkanının olması dolayısıyle uygun görülmüştür.

b.3) Kolemanitin sülfürik asitle muamelesiyle borik asit üretimi prosesi 
klasikleşmiş olup, ana hatlarında bir değişiklik olması söz konusu değildir. 
Yalnız kullanılan ekipmanların tipleri değişmekte ve sanayiinin diğer dallarında 
da olduğu gibi modernizasyona gidilmekte ve otomasyon teknolojileri burada da 
yerini bulmaktadır.

Borik asitin tinkalden de üretimi mümkündür. Etibank'm Bandırma'da kurulu 
pilot tesisi tinkalden sülfürik asitle borik asit üretimini denemek amacıyla 
kurulmuştur. Ayrıca sülfürik asit yerine hidroklorik asit kullanılması konusunda 
da Etibank bünyesinde araştırmalar yapılmaktadır. Ancak, önemli kolemanit 
rezervlerimiz ve tinkalin boraks üretiminde kullanılmasının daha elverişli 
olması nedeniyle şu anda borik asit üretiminde hammadde olarak kolemanit 
kullanılmaktadır.

Etibank ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumunun yapmış olduğu 
işbirliği ile tinkalden elektroliz yoluyla sudkostik (NaOH) ve borik asit 
üretimi için bir proses geliştirilmiş olup, yukarda bahsedilen pilot tesiste 
gerekli değişiklikler yapılarak konu üzerindeki çalışmalar sürdürülmektedir. 
Çalışmalardan elde edilecek sonuçlara göre projenin rantabilitesi tesbit 
edilebilecektir. Bu proseste ana ürtin borik asit değil, sud kostiktir. Projenin 
hareket noktası da Türkiye'nin sud kostik açığıdır.

b.4) Sodyum perborat kimyasal yöntemin yanısıra elektrolitik olarak ta üretile
bilir. Ancak elektrolitik olarak üretim pahalı olduğundan rağbet görmemektedir. 
Kimyasal yolla üretimde boraks yerine borik asit de kullanılabilir, ancak 
borik asit kullanılması halinde hidrojen peroksidin yani sıra sodyum
peroksit (Na^) de gerekmektedir. Girdiler açısından pahalı bir üretim metodu 
olup sanayide kullanılmamaktadır.



Piinyadaki Üretim Yöntemi ve Teknolojisi :

Dünya'daki bor minerallerinin ve türevlerinin üretimi çoğunlukla A.B.D.'de 
yapılmaktadır. Dolayısı ile A.B.D.'de bor üretimi ile uğraşan firmaları ayrı 
ayrı incelemek uygun olacaktır.

United States Borax and Chemical Corporation (U.S. Borax)

İngiliz R.T.Z. (Rio Tinto Zinc) adlı çok uluslu şirketin bir kolu olup dünyanın 
en büyük bor üreticisidir. Boraks üretimi Kalifomia'nm tinkalden çözme, 
koyulaştırma, (Tiknerleme) ve yıkama işlemlerinden sonra vakum kristalizatör- 
lerde soğutulma işlemi sonucu bor türevleri elde edilmektedir. Kristallendirilen 
bor türevlerinin kısmen veya tamamen kristal suyu uçurularak satış ürünü elde 
edilmektedir.

U.S. Borax'm rezervlerinde bulunan kernit (razorit) minerali önceleri kalsine 
edilip, öğütüldükten sonra sınıflandırılarak % 65 ve % 46 620^ içeren ürünler 
olarak yeni bir proses ile borik asit olarak değerlendirilmektedir. Yıllık 
kapasitesi 200.000 ton borik asit olan bu tesis Boron bölgesinde işletmeye 
alındıktan sonra Wilmington'daki borik asit tesisleri kapatılmış, sadece özel 
ürünler ve yüksek saflıktaki ürünler V/ilmington'da üretilmeye devam edilmiş
lerdir. Fakat elde edilen bu ürünlerin üretim metodu akım şemaları ve liretim 
miktarları hakkında bilgi edinilememiştir.

Kerr-Mc Gee Chemical Corporation

Kerr-Mc Gee Firması Kaliforniya'daki Searles Lake göl sularından uç ayrı 
üretim yöntemi ile boraks üretmektedir. Trona'da bulunan ve tesiste gölün alt 
ve üst kısımları ayrı ayrı işleme tabi tutulmasına rağmen temel işlem ürünlerin 
sırayla fraksiyonel kristalizasyon yöntemi ile ayrıştırılması metoduna dayanır. 
F'otaş, boraks pentahidrat ve borik asit gölün üst kısımlarından evaporative 
(buharlaştırma) yöntemi ile elde edilir. Gölün alt kısımlarından ise karbonasyon 
yöntemi ile boraks elde edilir. Zayıf göl sularından ise özütleme (solvent 
ekstraksiyon) yöntemiyle de borik asit ve potasyum sülfatlar elde edilmektedir. 
Sodyum klorür ve diğer artıklar göle geri gönderilir.



American Borate Company (A.B.C.)

Owens Corning Fiberglas Firmasının bir kuruluşu olan A.B.C. 1983 yılında 
kolemanit üretmek amacı ile Death Valley'de Billie madenimyeraltı işletmeciliği 
yöntemi ile çalıştırmaya başlamış ve çıkarılan % 18-20 B2O2 tenörlü kolemaniti 
Amargosa'da ki flotasyon ve kalsinasyon tesisinde % 38-42 B2O3 tenörüne kadar 
zenginleştirmeye başlamıştır. Madende ayrıca üleksit ve probertit çıkarılmakta 
olup basit bir eleme işleminden sonra satışı yapılmaktadır.

Maden Türkiye'den ithal edilen üleksitin daha ucuza gelmesi nedeniyle tekrar 
açılabilecekmiş gibi korumaya alınarak 1986 yılı sonralarına doğru üretimi 
durdurmuştur. Tenörün düşüklüğü, üretim maliyeti, zenginleştirme maliyeti ve 
ürünün A.B.D. nin doğu kıyılarına nakil maliyeti bu kararda önemli rol oynamıştır



Tablo : 2 Birim Üretim Girdileri (1 Ton Ürün İçin) 
Bandırma Bor Bileşikleri (1987 yılı fiili) Tesisleri İçin :
Girdiler (Mal Basında) Birim Mikt;

(Yerli
Boraks Dekahidrat

a) Tinkal Ton 1,5
b) Flokülant Kg -
c) Elektrik Kwh 44
d) Buhar (4 atü) ton 2
e) Su m3 8

Boraks Pentahidrat
a) Tinkal Ton 2,2
b) Flokülant Kg -
c) Elektrik Kwh 101
d) Buhar (4 atü) Ton 4
e) Su m3 29

Borik Asit
' a) Kolemanit Ton 2,4
b) Sülfürik Asit Ton 1
c) Flokülant Kg -
d) Elektrik Kwh 178
e) Fuel Oil Ton 0,04
f) Buhar Ton 2,5
g) Su m3 13

Sodyum Perborat
a) Tinkal konsantresi Ton 0,9
b) NaOH (% 48 lik) Ton 0,3
c) H202( % 70 lik) Ton -
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d) Flokiilant Kg
e) Diğer Yard. Maddeler Kg
f) Elektrik Kwh
g) Buhar Ton
h) Su m3

Kırka Bor Tesisleri ( 1 Ton ürün için)

Girdiler (Mal Bazında) Birim

Boraks Pentahidrat

a) Tinkal . Ton
b) Flokiilan Kg
c) Elektrik Kwh
d) Buhar (7 atü) Ton
e) Su Ton



b) Üretim:
Yurtiçi üretimi 1982-1987 yılları arasında olmak üzere aşağıdaki tabloı

Tablo : 3 Yurtiçi Üretimi

Sıra No Ana Mallar
(1) (2) 1982 1983
________________________________________________________ (3)______ (4)

1 Rafine Boraks
a) Dekahidrat 14.080 32.055
b) Pentahidrat (Bandırma) 1.302 1.470

2 I. Asit Borik 23.308 20.316
II. Asit Borik

3 Sodyum Perborat 8.711 13.343
4 Boraks Pentahidrat

(Kırka)

KAYNAK: ETİBANK
a) Bandırma Boraks Müessesesi
b) Kırka Boraks Müessesesi



c) Maliyetler :

Dünyada Bor Bileşikleri Maliyetleri :

Bor Bileşikleri ve cevherleri üreticisi yabancı firmaların gizlilik nedeni 
ile üretimlerindeki hammadde, yardımcı madde, işçilik vb. Maliyetleri ile 
bunların üretimlerindeki paylarını saklı tuttuklarından bu konuda herhangi 
bir veri bulunamamıştır. Dolayısıyla yurtdışı karşılaştırması yapmak mümkün 
olamamaktadır. Ancak bor bileşikleri üretiminde birim üretim maliyetini 
etkiliyen en büyük unsur üretimde girdi olarak kullanılan bor cevherinin veya 
konsantresinin üreticiye birim maliyetidir. Kullanılan cevher ve konsantrenin 
muhteviyat zenginliği ve nakliye masrafları bor bileşiği üretiminde tüketilen 
cevher ve konsantrenin birim maliyetini etkiliyen en önemli unsurlardır. 
Büyük miktarlarda bor bileşiği üretimi gerekleştiren ve üretimde büyük miktar
larda bor cevheri ve konsantresi tüketen batı Avrupa ülkeleri ve Japonya bor 
cevheri ve konsantresi üretimleri olmadığından bu ihtiyaçlarını Türkiye ve 
A.B.D. den ithal ederek temin etmek zorundadırlar. Diğer taraftan A.B.D. bor 
bileşiği üreticilerinin tükettikleri cevher ve konsantre kalitesi Türkiye'de 
Etibank'm ürettiği cevher kalitesi kadar yüksek olmadığından bor bileşiği 
üretiminde tüketilen cevher ve konsantreler, bor bileşikleri üreticileri veya 
cevher üreticileri tarafından enerji tüketen ekstra bir takım işlemlere 
sokulduğundan cevher veya konsantrenin bor bileşiği imalatında girdi olarak 
tüketime hazır hale getirilmesi üretim maliyetlerini arttırmaktadır.

Bor bileşikleri üretiminde enerji maliyetlerinin en fazla olduğu bor bileşiği 
cinsi susuz boraks üretimidir.

A.B.D.'de rafine sodyumlu bor (boraks) imalatında enerji maliyetlerinin ve 
diğer ekonomik faktörlerin, bu ürünlerin üretim maliyetlerini ve satış fiyatla-' 
rını etkilediği bilinmektedir. Susuz boraks ve kalsine bor üretimindeki 
yüksek enerji kullanımı ve maliyetleri A.B.D. susuz boraks ve kalsine bor 
üreticilerini ve tüketicilerini daha düşük enerji kullanımı ve masrafı gerektir 
ve daha düşük fiyatlı hidratlı bor bileşiklerinin ve kalsine edilmemiş bor 
konsantrelerinin üretim ve tüketimine yöneltmiştir.



E.Bileşiği Üretimi ve Nihayi Tüketimde Maliyetleri Etkiliyen Önemli Faktörler

- Bor bileşiği üretiminde veya nihayi tüketimde girdi olarak kullanılan bor 
cevherinin B203 miktarının zenginliği ve diğer istenmiyen inpuritelerin oranı 
ve bunlardan kurtulma maliyetleri,
- Üretilen birim bor bileşiğindeki B203 miktarı ve maliyeti,
- Kullanılan üretim teknolojisi ve bunun maliyeti düşürücü şekilde işletimi 
ve geliştirilmesi,
- Navlun ve birim miktar için taşıma masrafları ürünün nihayi tüketiciye 
ulaşmasında satış maliyetlerini arttırıcı faktörlerdir.

Ürünün satış maliyetlerini etkiliyen en önemli faktörler ise dağıtım ile 
ilgili masraflar ; mesafe, miktar, teslim şekli, araç ve araç cinsi, malın 
dökme veya torbalı olarak değişik şekillerde hazırlaıımaşı ; ambalajlanması ve 
müşteri siparişine göre markalanıp damgalanması, kağıt, polietilen veya 
poliproplen 50 Kg. lık 25 Kg. lık veya 1 tonluk torbalar gibi değişik ambalaj 
şekilleri ile ilgili maliyetlerdir.

Bor (Bileşiklerinin üretim maliyetlerinin artışı bu ürünlerin satış fiyatlarını 
dolayısı ile nihayi üretimde girdi olarak kullanılan borların maliyetleride 
tüketicinin nihayi ürünün imalatındaki üretim maliyetlerini arttıracaktır. 
Bundan dolayı borların nihayi ürünlerin imalatında girdi olarak kullanıldığı 
sanayiilerde tüketilen bor miktarını minumuma indirgemek veya hiç kullanmamak 
için teknolojilerin geliştirilmesine veya borların yerini ikame edebilecek 
diğer düşük maliyetli girdilerin kullanılmasına borlar arasında alternatif 
diğer düşük maliyetli bor cevherlerinin veya bor bileşiklerinin kullanılmasına 
sebeb olabilir. Sonuç olarak bor piyasalarında istikrarsız ve düzensiz bir 
arz ve talep durumu ortaya çıkabilir, buda borların uzun vadede tüketiminin 
düşmesine sebeb olabilir.

Türkiye Bor Bileşikleri Maliyetleri :

Türkiye bor bileşikleri sektörü boraks, borik asit, ve sodyum perborat tesis
lerinde smayii maliyetleri tablo: 4 de verilen hammadde, yardımcı maddeler, 
işçilik- Personel ve diğer masrafların toplam sanayii maliyetlerindeki payları 
ile birlikte gösterilmektedir. (Verilen değerler Bandırma Müessesesive Kırka 
1987 yılı fiili değerlerdir.)



Tablo : 4 Maliyetler (1987 yılı fiili)
Mamul Sinai Maliyet Değeri Ticari Maliyet

(H/ton) (Maliyetteki yüzdesi) (11/ ton)
Boraks Dekahidrat (Bandırma) 10Û472 % 100 135.267

Hammadde ve Yardımcı % 59
maddeler
İşçilik ve Personel % 5
Diğer Giderler % 36

Boraks Pentahidrat 
(Bandırma)

198.171 % 100 216.823

Hammadde ve Yardımcı 
maddeler

% 39

.İşçilik ve Personel % 8
Diğer Giderler % 53

Borik Asit (Bandırma) 275.661 % 100 328.773
Hammadde ve Yardımcı 
maddeler

% 65

İşçilik ve Personel % 6

Diğer Giderler % 29
Sodyum Perborat 436.549 % 100 504.616
(Bandırma)

Hammadde ve Yardımcı 
maddeler
İşçilik ve Personel 
Diğer Giderler

% 89

% 1 
% 10

Boraks Pentahidrat 
(Kırka)

141.817 % 100 4 169.268

Hammadde ve Yardımcı 
maddeler

% 77

İşçilik ve.Personel % 13
Diğer Giderler % 10



4. DIŞ TİCARET DURUMU :

a) İthalat :
(1) Ürün İthalatı :

Bor bileşikleri sektöründe mamul veya yarı mamül herhangi bir bor bileşiğinin 
ithalatı yoktur, Türkiye'nin bor bileşikleri üretimi yurt içi talebi fazlasıyla 
karşıladığı gibi büyük bir kısımda ihraç edilmektedir. İthalatı yapılan borik 
asitin 1968 den itibaren, sodyum perboratında 1975 den itibaren yurt içi 
talebi yerli üretimle karşılanmakta ve ithalatı yapılmamaktadır. Ancak numune 
olarak laboratuar amacı ile kullanılan bazı bor bileşiklerinin dış alımı söz 
konusu olabilmektedir.

(2) Yarı Ürün İthalatı :

Bor bileşikleri sektöründe herhangi bir yarı ürün ithalatı söz konusu değildir.

(3) Hanmadde İthalatı :

Bu sektörde büyük miktarlarda ana girdi olarak kullanılan, bor cevherleri ve 
konsantrelerinin üretimi, sektörün hammadde talebini rahatlıkla uzun yıllar 
ekonomik olarak karşılıyabilecek seviyede olup bu hammaddelerin ithalatı 
olmamaktadır.

Ancak Etibank'ın sodyum perboirat tesislerinde üretimde girdi olarak kullanılmak 
üzere Fransa'dan hidrojen peroksit ithal edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda 
(1988-1989) hizmete girmesi planlanan Etibank hidrojen peroksit tesisinin 
üretime geçmesi ile yurt içi hidrojen peroksit talebi' karşılanabileceği gibi 
bir kısmıda yurt dışına ihraç edilebilecektir.

Tablo : 5 Etibank Hidrojen Peroksit İthalatı (% 70'lik)
YILLAR 1981 1982 . 1983 1984 1985 i 1986 1987
Ürün Miktarı (Bin Ton) 3 3 3,6 3,4 8,8 3 7 8.6
(Milyon Dola#? 1,8 1,9 2,0. 1,9 A,9 3 7,2
Ayrıca bor bileşikleri üretiminde kullanılan bazı floktilantlar ve zaman zaman da 
sodyum hidroksit ithal edilmektedir.



b) İhracat :

Dünyanın en büyük ve en iyi efsafta bor cevherleri rezervlerine sahip olan, 
büyük bir iç tüketimi olmamasına rağmen A.B.D. den sonra en fazla bor üretimini 
gerçekleştiren Türkiye satılabilir bor madeni üretiminin % 80-85'ini, rafine 
bor bileşiklerinin ise % 60-80'ini ihraç etmektedir. Türkiye'nin toplam bor 
bileşikleri satışlarında ürün cinslerine göre iç ve dış satışların payları 
(Tablo: 6 ve Tablo: 7'de verilmiştir.) Burdanda anlaşılacağı üzere iç tüketiminin 
toplam bor bileşikleri satışlarındaki payı, düşük olduğu için Türkiye'nin bor 
bileşikleri üretimi genelde S.Perborat dışında ihracata yöneliktir.

Türkiye'nin nıaden ihracatında bor ihracat gelirlerinin ve bileşiklerinin yeri; 
Tablo (8 ve 9)

Türkiye'nin toplam maden ihracatından elde edilen döviz gelirlerinde bor 
ihracat gelirlerinin payı ortalama % 50 iken, toplam bor cevheri ve bor bileşik
leri ihracat gelirlerinde bor bileşikleri ihracat gelirlerinin ortalama payı 
% 13-19'dan 1987'de % 28'e çıkmıştır. Türkiye'nin toplam genel ihracatında 
maden ihracatının payı yaklaşık % A, bor ihracat gelirlerinin payı yaklaşık 
% 2 ve bor bileşiklerinin payı ise % l'dir.

Türkiye'nin bor ihracat gelirleri ; 198A yılında 1981 yılma göre % 54 artış, 
1985'de 1984'e göre % 8.5 lik bir düşüş gösterirken 1986 yılında 1985 yılma 
göre % 9'luk artış, 1987 yılında ise 1986'ya göre % 21'lik bir artış göstererek 
en yüksek seviyesine erişmiştir.

Toplam bor ihracat gelirlerinin 1984'de en yüksek seviyeye çıkmasına bor 
cevheri ihracatının 131 Milyon Dolara ulaşması sebeb olurken, 1987'de bor 
cevheri ihracat gelirleri 1984'e göre % 2 artarak 133 Milyon Dolara yükselmiştir. 
Bor bileşikleri ihracat gelirleri; en yüksek olduğu seviye 1986 yılma göre 
1987'de % 73 artarak 52 Milyon Dolara ulaşmıştır.

Türkiye'nin bor ihracatının ortalama % 83'iinü bor madenleri, % 17'sini de 
rafine bor bileşiklerinin ihracat gelirleri oluşturmaktadır.



Bor Bileşikleri ihracatında dolar olarak 1981-1984 arası % 54 artış, 
1984-1985 arası % 14 lük bir azalma, 1985-1986 arasında % 53'lük bir 
artış olurken 1986-1987 arasında ise % 73 lük bir artış gerçekleşmiştir.

Miktar olarak 8.Bileşikleri ihracatı 1981-1984 yılları arasında % 76 
arlmış, 1984-1985 arası % 19 düşerken 1985-1986 yılları arasında % 51 
artmış ve 1986-1987 arasında ise tekrar % 80 lik bir artış göstermiştir.

Bu durumda Bor Bileşikleri ihracatı bor cevherleri ihracatına göre 
dolar ve miktar olarak 1980-1984 arası daha hızlı bir artış kaydederken 
1985 de 1984 e göre daha fazla bir düşüş 1985-1986 yılları arasında Bor 
Bileşikleri ihracatı bor cevherleri ihracatına göre 20-25 katı daha 
fazla artmıştır.

TABLO-6 TÜRKİYE'NİN CİNSLERİNE GÖRE BOR BİLEŞİKLERİ SATIŞLARI 
(ETİBANK İÇ VE DIŞ SATIŞLARI)

ÜŞÜN CİNSİ (ETİBANK) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
B.DEKA

İÇ (BİN TON) 7,1 10., 8 16,3 12,8 7,1 8.3 8.0
DIŞ (BİN TON)' 15,5 10.8 L9.6 18.9 10.7 15.1 28.9

TOFLAM (BİN TON) 22.6 21.6 35.9 31.7 17.8 23.4 36.8
B. PENTA

İÇ (BİN TON) - - 0.5 0.03 0.2 1. 3 1.2
DIŞ (BİN TON) 1.3 1.6 2.3 0.7 5.4 21.3 68.5

TOFLAM (BİN TON) 1.3 1.6 2.8 0.73 5.6. 22.6 69.7
BORİK ASİT

İÇ (BİN TON) 3.0 2.6 3.8 6.3 3.5 , 4.7 4.4
DI s (BİN TON) 13.9 12.1 15.7 27.7 19.4 21.9 17.9

TOPLAM (BİN TON) 16.9 14.7 19.5 34.0 22.9 26.6 22.3
SODYUM PERBORAT

İÇ (BİN TON) ■ 6.0 8.6 10.8 8.0 9.5 13.5 14.7
DIŞ (BİN TON) 1.2 2.1 5.2 6.9 7.9 4.2 8.8

TOFLAM (BİN TON) 7.2 10.7 16.0 14.9 17.4 17.7 23.5
RAFİNE BOR BİLEŞİKLERİ (TÜRKİYE)

İÇ
DIŞ

TOPLAM

(BİN TOK) 
(BİN TON) 
(BİN TON)

16.0
32.3
48.3

22.1
26.6
48.6

31.4
42.7
74.1

27.1
56.9
84.0

20.4 
46.2
66.4

27.1
69.9
97.7

28.1
127.4
155.4

KAYNAK : ETİBANK FALİYET RAPORLARI



TABLO-7 TÜRKİYE'NİN CİNSLERİNE GÖRE BOR BİLEŞİKLERİ SATIŞLARININ PAYLARI 
(ETİBANK İÇ VE DIŞ SATIŞLARI)

ÜRÜN CİNSİ (EıİBANK) 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 ORT.

B.DEKA
İÇ (%) : 31 51 45 40 40 35 22 38
DIŞ (%) : 69 49 55 60 60 65 78 62

TOPLAM (%) : 100 100 100 100 100 100 100 100
B.PENTA

İÇ (%) : - 18 4 4 7 2 5
DIŞ (%) : 100 100 82 96 96 93 98 95

TOPLAM (%) : 100 100 100 100 100 100 100 100
BORİK ASİT

İÇ (%) : 18 18 19 19 15 18 20 18
DIŞ (%) : 82 82 81 81 85 82 ©0 82

TOPLAM (%) 100 100 100 100 100 100 100 100
SODYUM PERBORAT

İÇ (%) : 83 80 68 54 55 76 63 63
DIŞ (%) : 17 20 32 46 45 24 37 32

TOPLAM (%) : 100 100 100 100 100 100 100 100

RAFİNE BOR BİLEŞİKLERİ (TÜRKİYE)
İÇ (%) : 33 45 42 32 31 28 18 33
DIŞ (%) : 67 55 58 68 69 72 82 67

TOPLAM (%) : 100 100 100 100 100 100 100 100

KAYNAK: ETİBANK FALİYET RAPORLARI

TÜRKİYE BOR BİLEŞİKLERİ İHRACATINDA KAMU SEKTÖRÜ (ETİBANK)VE ÖZEL SEKTÖRÜN YERİ
(TABLO-8 ve 9) 1970 yılında kamulaştırılan bor cevherlerimizin işle t imiktir e t imi, 
iç ve dış pazarlara satışı ve bu cevherlerden üretilen Bor Bileşiklerinin yine 
aynı şekilde üretimi, iç ve dış pazarlara arzı büyük ölçüde Kamu Sektörü 
Etibank tarafından Gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Bor ihracat gelirlerinin yaklaşık % 98-99’u, Bor Cevherleri ve Konsant
resi ihracatının % 92-98 *, rafine Bor Bileşikleri ihracatının % 96-97 sı bir 
Kamu Sektörü olan Etibank tarafından yapılmaktadır.



Son yıllarda küçük çapta bazı Bor Bileşiklerinin üretimini gerçekleştiren Özel 
Sektör (Boraks Deka ve Pentahidrat) ve ihracatçı firmaların Etibank'tan iç ve dış 
piyasaya satmak kaydıyle aldığı rafine Bor Bileşiklerinin ihracati toplam B.Bileşik
leri ihracatında küçük bir paya sahiptir.

IABIÜ-8________: YILLARA GÖRE TÜRKİYE BOR BİLEŞİKLERİ İHRACATI

ÜRÜN CİNSİ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
BOR BİLEŞİKLERİ (ÖZEL SEKTÖR)
TON (BİN) : 0,4 - - 2,7 2,8 7,4 3,3
DOLAR (MİLYON) : - - - 0,6 2,7 1,6
BOR BİLEŞİKLERİ (KAMU-ETİBANK)
TON (BİN) : 31,9 26,6 42,8 54,2 43,4 62,5 124,1
DOLAR (MİLYON) : 15,5 11,5 17,2 22,6 18,9 27,2 50,0

BOR BİLEŞİKLERİ (TOPLAM)
TON (BİN) : 32,3 26,6 42,8 56,9 46,2 69,9 127,4
DOLAR (MİLYON) : 15,5 11,5 17,2 22,6 19,5 29,8 51,6
BOR CEVHERLERİ VE BİLEŞİKLERİ TOPLAMI
TON (BİN) : 585,1 523,8 667,3 858,0 764,6 812,6 849,9
DOLAR (MİLYON) : 110,1 92,2 113,6 153,6 140,6 153,4 185,0
TÜRKİYE MADEN İHRACATI (MİLYON DOLAR)
BOR CEVHERLERİ : 94,6 80,7 96,4 131,0 121,1 123,6 133,4
BOR BİLEŞİKLERİ : 15,5 11,5 17,2 22,6 19,5 29,8 51,6
BOR TOPLAM : 110,1 92,1 113,6 153,6 140,6 153,4 185,0
DİĞER MADENLER : 114,8 114,5 101,5 137,5 241,0 144,5 194,7
TOPLAM : 224,9 206,7 215,1 291,1 382,1 297,9 379,7

TÜRKİYE İHRACATI (MİLYON DOLAR)
GENEL TOPLAM : 4.703 5.746 5.728 7.134 7.958 7.508 10.0190

KAYNAK: ETİBANK, TÜRKİYE MADEN İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
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TABLO- 9 : YILLARA GÖRE TÜRKİYE BOR BİLEŞİKLERİ İHRACATI ( % )

ÜRÜN CİNSİ 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
BOR BİLEŞİKLERİ (ÖZEL SEKTÖR)
TON : 1 - - 5 6 11 3
DOLAR : ? - - 7 3 9 3
BOR BİLEŞİKLERİ (KAMJ-ETİBANK)
TON : 99 100 100 95 94 89 97
DOLAR : \ 100 100 *7 97 91 97
BOR BİLEŞİKLERİ (TOPLAM)
TON-DOLAR : 100 100 100 100 100 100 100
BOR CEVHERLERİ
İHRACAT (DOLAR) : 86 87 85 85 86 81 72
BOR BİLEŞİKLERİ
İHRACAT (DOLAR) : 14 13 15 15 14 19 28
BORLAR (TOPLAM)
İHRACAT (DOLAR) : 100 100 100 100 100 100 100
TÜRKİYE MADEN İHRACATI (DOLAR) 
BOR CEVHERLERİ : 42 39 45 45 32 41 35
BOR BİLEŞİKLERİ : 7 6 8 8 5 10 14
BORLAR TOPLAM : 49 45 53 53 37 51 49
DİĞER MADENLER : 51 55 47 47 63 49 51
TOPLAM MADEN (DOLAR) 100 100 100 100 100 100 100
TÜRKİYE MADEN İHRACATI (DOLAR
BOR CEVHERLERİ : 2,0 1 , 4 1,7 1 , 8 1,5 1,6 1,3
BOR BİLEŞİKLERİ : 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5
BORLAR TOPLAM : 2,3 1 , 6 2,0 2,2 1 , 8 2,0 1 , 8
DİĞER MADENLER : 2,4 2,0 1,8 1,9 3,0 1,9 1,9
TOPLAM MADEN (DOLAR) 4,8 3,6 3,8 4 , 1 4,8 4,0 ■ 3,7
TÜRKİYE İHRACATI (DOLAR)
GENEL TOPLAM : 100 100 100 100 100 100 100

KAYNAK: ETİBANK, TÜRKİYE MADEN İHRACATÇILAR BİRLİĞİ



TÜRKİYE BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ İHRACATI : (TABLO- 10,11 ve 12)

Rafine bor bileşikleri ihracatında değer olarak ortalama % 50, miktar olarak 
% 57 payla borik asit en fazla paya sahiptir.

Borik asit ihracatı 1984 yılında 1981'e göre miktar olarak % 99, Dolar
olarak % 53 artmış, 1985'de 1984'e göre miktar olarak % 30 Dolar olarak % 28
düşmüş, 1986'da 1985'e göre miktar olarak % 13 Dolar olarak % 41 artmış ve 
1987'de ise 1986'ya göre miktar olarak % 18 ihracat tutarı olarak ise % 7 
bir düşüş göstermiştir.

1988 yılında devreye giren borik asit tesislerinin üretimini arttırarak 
100.000 tona ulaşması durumunda Türkiye'nin bu üründe rekabet gücünü arttı
rarak borik asit ihracatını önümüzdeki beş yıl içinde 100 bin tona yükseltmesi 
beklenmektedir.

Boraks delca ihracatı rafine bor ihracatının 1981'de % 48 ini oluştururken 
rafine bor ihracatmca ilk sırayı almakta idi ancak 1987'de bu payı % 23'e 
düşerek 3 cü sıraya düşmüştür. B, dekahidrat ihracatı miktar olarak 1985'de 
1984'e göre % 43 dolar tutar olarak % 39 düşmüş, 1986'da miktar olarak 
1985'e göre % 41 tutar olarak % 67 artmış, 1987'de ise 1986'ya göre miktar
olarak % 91 tutar olarak ise % 112,5 artış göstermiştir.

Diğer taraftan boraks penta ihracatı 1987'de 1981'e göre miktar olarak 50 
kat, Dolar olarak 41 kat artarak büyük bir artış hızı kaydetmiştir. B.Penta- 
hidrat ihracatı Dolar tutar olarak 1985'de 1984'e göre % 476, miktar olarak 
% 628, 1986'da bir öncesi yıla göre tutar olarak % 281 miktar olarak % 294, 
1987’de ise 198b'ya göre miktar olarak % 215 ihracat tutarı olarak ise % 248 
artış göstermiştir.

Boraks pentahidratm toplam B. bileşikleri ihracat tutarındaki payı 1981'de 
% 3 iken 1987'de % 41'e çıkarak en üst sırada yer almıştır. Boraks penta 
tesislerinin devreye girmesi ile boraks pentanin bor bileşiği ihracatındaki 
payı artmış, boraks penta ihracatındaki yüksek artış oranı rafine bor ihraca- 
tınında artmasına sebeb olmuştur. Önümüzdeki yıllarda boraks penta üretimimizin 
artarak 160.000 tona çıkması.planlanmıştır. Buna göre üretimdeki artışla



beraber boraks penta ihracatının 5 yıl içinde 160 bin tona ulaşması beklen
mektedir .

Sodyum perborat boraks pentadan sonra en yüksek ihracat artış hızına ulaşan 
bir rafine bor bileşiğidir.

Sodyum perborat ihracatı 1985'de 1981 yılma göre miktar olarak % 558, 
Dolar olarak % 462 artış gösterirken 1986 yılında 1985'e göre miktar olarak 
% 47, değer olarak % 51 lik bir düşüş göstermiştir. Ancak 1985'e kadar 
yüksek ve düzenli artış kaydeden sodyum perborat ihracatının 1986'da azalması, 
sodyum perborat satışlarının ani bir talep artışı gösteren iç pazarın ihtiya
cına cevap verebilme önceliğinden olduğu düşünülebilir. Diğer taraftan 1987 
yılında sodyum perborat ihracatı 1986'ya göre miktar olarak % 110 tutar 
olarak ise % 155 artmıştır.

TABLO-10 : BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ İHRACATI '(TOK)

Y I L L A S
SISA NO ÜRÜN ADI 1982 1983 .1984 1985 .1986 1987

1 B.Deka 10.781 19.563 18.920 10.702 15,125 28.868
2 B.'Penta 1.632 2.293 744 5.415 21.302 68.501
3 B.Asit 12.105 15.673 .2.7.690 19.373 21.887 17.891
4 S.Perborat 2.056 5.250 6.870 7.900 4.2.05 8.828

ETİBANK' TOPLAM 26.574 42.779 54.224 43.390 62.519 124.087
ÖZEL SEKT. TOPLAM - - 2.604 2.834 7.359 3,277
B.BİLEŞ TOPLAM 26574 42 ,T/9 56.908 46.224 69.873 127.364

KAYNAK ; ETİBANK FAALİYET RAPORLARI



TABLO-11 : BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ İHRACATI (BİN DOLAR)

SIRA NO ÜRÜN ADI

Y I L L A R

1982 1983 1984 1985 1986 1987

1 B.Deka 3.003 5.275 4.736 2.879 4.814 10.222
2 B.Penta 537 771 276 1.591 6.069 21.145
3 B.Asit 6.689 8.322 13.734 9.983 14.025 13.029
4 S.Perborat 1.305 2.835 3.877 4.451 2.182 5.590

ETİBANK TOPLAM 11.534 17.203 22.623 18.904 27.090 49.985
ÖZEL SEKT. TOPLAM - - - 632 2.681 1.602
B.BİLEŞ TOPLAM 11.534 17.203 22.623 19.536 29.771 51.587

KAYNAK : ETİBANK FAALİYET RAPORLARI

TABLO- 12 : BOS BİLEŞİKLERİ İHRACATININ DAĞILIMI ( % )

ÜRÜN ADI 1982
Y I L L A R  
1983 1984 1985 1986 1987

B.Deka
Miktar 41 46 33 23 22 23
Tutar 26 31 21 15 16 20

B.Penta
Miktar 6 5 1 12 30 54
tutar 5 4 1 8 20 41

B.Asit
Miktar 46 37 49 42 31 14
Tutar 58 43 61 51 47 25

S.Perborat
Miktar 8 12 12 17 6 7
Tutar 11 16 17 23 7 11

BOR BİLEŞİKLERİ 100 100 100 100 100 100
KAYNAK : ETİBANK FAALİYET RAPORLARI



A.E.T. ve B. AVRUPAYA YAPILAN BOK İHRACATI : (TABLO 13,14)

Türkiye'nin 1986'da A.E.T. ye gerçekleştirdiği bor ihracatı 1985 yılma göre 
% 22 artarak 86.4 Milyon Dolar, Batı Avrupaya yaptığı bor ihracatı ise % 27 
artarak 96,1 Milyon Dolar olmuştur.

Türkiye'nin 1987'de A.E.T. ye yaptığı bor ihracatı 1986 yılma göre % 9 
artarak 94,1 Milyon Dolar'a Batı Avrupaya yaptığı bor ihracatı ise % 8 
artarak 104 Milyon Dolar'a ulaşmıştır.

1985-1987'de Avrupaya yapılan bor ihracatının % 90-92'si A.E.T. ülkelerinedir.

1985-87'de A.E.T. nin Türkiye bor ihracatındaki payı % 51-56, Avrupa'nın ise 
% 54-63'dür.

1985-87'de Türkiye'nin toplam bor ihracatında A,E.T. nin bor bileşiklerinin 
payı % 6-12, Avrupanm ise % 6-13 olmuştur.

1985-1987'de Türkiye'nin bor bileşikleri ihracatında A.E.T. nin payı % 
41-60-33, Avrupa'nın payı ise % 45-66-38 olmuştur.

1985-87'de A.E.T. nin Türkiye'den yaptığı toplam bor ithalatında bor bileşik
lerinin payı yaklaşık % 11-20'dir.

1985-1986'da Türkiye'nin A.E.T. ye yaptığı bor bileşikleri ihracatı % 129, 
Avrupa'ya ise % 126 artmıştır. 1986-1987'de ise A.E.T, ye yapılan bor bileşik
leri ihracatı % 6 düşerken Avrupaya % 2 artmıştır.

1985-87'de Türkiye'nin A.E.T. ve Avrupaya yaptığı rafine bor bileşikleri 
ihracatında en büyük payı sırasıyle, Belçika ~(% 39-30, 52-44), İtalya (% 
20-32, 37-32) ve İskandinav (% 15) ülkeleri almaktadır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNE YAPILAN BOR İHRACATI :

1985-87'de A.B.D.nin Türkiye bor ihracatındaki payı % 18-12 olmuştur.

1985-87'de A.B.D. nin Türkiye bor ihracatında bor bileşikleri ihracatının 
payı ise % 2-1,5 dur.



1985-1987’de A.B.D. nin Türkiye bor bileşikleri ihracatındaki payı ise 
% 14-6 dır.

1985-87'de A.B.D. nin Türkiye'den yaptığı toplam bor ithalatında bor bileşik
lerinin payı ise % 10-13 dür.

Türkiye'nin A.B.D. ye yaptığı bor bileşikleri ihracatı 1986'da 1985'e göre 
%35 düşüş, 1987'de ise 1986'ya göre % 71 lik bir artış kaydetmiştir.

JAPONYA'YA YAPILAN BOR İHRACATI :

1985-87'de Japonya'nın Türkiye bor ihracatındaki payı % 13-9, Türkiye'nin 
B.Bileşikleri ihracatındaki payı ise % 4-3 olmuştur.

1985-87'de Japonya'nın Türkiye'den yaptığı toplam bor ithalatında bor bor 
bileşiklerinin payı ise % 5-10 dur.

Türkiye'nin Japonya'ya yaptığı bor bileşikleri ihracatı 1986'da 1985'e göre 
% 50 artış, 1987'de ise 1986'ya göre % 24 artış kaydetmiştir.

DOĞU BLOKU ÜLKELERE YAPILAN BOR İHRACATI :

1985-87'de Doğu Bloku ülkelerin Türkiye bor ihracatındaki payı % 9-8 olmuştur.

1985-87'de Doğu Bloku ülkelerin Türkiye bor ihracatında bor bileşikleri 
ihracatının payı ise önemsizdir.

1985-1987'de D.Bloku ülkelerinin Türkiye'nin bor bileşikleri ihracatındaki 
payı ise % 2-5-1,5 olmuştur.

1985-87'de D.Bloku ülkelerinin Türkiye'den yaptığı toplam bor ithalatında 
bor bileşiklerinin payı % 4-11-5 dir.

Türkiye'nin D.Bloku ülkelere yaptığı bor bileşikleri ihracatı 1986'de 1985'e 
göre Uç katı bir, artış gösterirken, 1987'de % 43 lük bir düşüş kaydetmiştir.

ORTA DOĞA ÜLKELERİNE YAPILAN BOR İHRACATI :

1985-87'de Orta Doğu ülkelerinin Türkiye bor ihracatındaki payı % 4-3-5olup 
tamamını bor bileşikleri ihracatımız oluşturmaktadır.



1935-198/'de Orta Doğu ülkelerinin Türkiye bor bileşikleri ihracatındaki 
payı % 33-16-18 olmuştur.

Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine yaptığı rafine bor bileşikleri ihracatı 
1986'da 1985'e göre % 20 lik bir düşüş gösterirken 1987'de 86'ya göre % 94 
nispetinde bir artış göstermiştir.

TABLO - 13 : A.E.T. ÜLKELERİNE YAPILAN BOR BİLEŞİKLERİ (ETİBANK) İHRACATI
(TON)

Y I L L A R
SIRA N O ÜRÜN ADI 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. B.Deka 8.921 12.558 13.902 6.950 9.341 6.998
2 B.Penta 1.618 1.502 706 4.063 11.579 18.420
3 B.Asit 5.701 10.657 15.421 9.315 14.160 9.245
TOPLAM A.,E.T. B.BİLEŞİKLERİ 16.239 24,716 30.029 20.328 35.080 34.663

TÜRKİYE B.BİLEŞİKLERİ 26.574 42.779 54.225 43.388 62.519 124.087

KAYNAK : ETİBANK

TABLO-14 : A.E.T. ÜLKELERİNE YAPILAN BOR BİLEŞİKLERİ (ETİBANK) İHRACATI
(1000 DOLAR)

Y I L L A R

SIRA NO ÜRÜN ADI 1982 1983 1984 1985 1986 1987

1 B.Deka 2.445 3.204 3.179 1.792 3.021 2.672
2 B.Penta 531 503 263 1.148 3.275 5.291
3 B.Asit 3.325 5.587 7.244 4.818 9.628 7.172

TOPLAM A.,E.T. B.BİLEŞİKLERİ 6.311 9.294 10.686 7.758 15.924 15.135
TÜRKİYE B.BİLEŞİKLERİ 11.534 17.203 22.623 18.905 27.090 49.985
KAYNAK : ETİBANK



BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜNDE İHRACATI TEŞVİK VE VERGİ İADELERİ :

Bor bileşikleri sektörü ihracatında "Kaynak Kullanıra Destekleme Primi" 1986 
yılı Kasımından itibaren kalkmıştır. Destekleme ve istikrar fonu ödemesi ise 
bu sektör ihracatında söz konusu değildir.

Bor bileşikleri için ihracatta vergi iadesi boraks dekahidrat, boraks penta 
hidrat ve sodyum perborata % 4, borik asi te ise % 6 olup bu oranlara yıl 
içinde ihracat değeri 2-10 Milyon Dolara yükseldiğinde % 21 10-30 Milyon 
Dolar olduğunda % 4, 30-50 Milyon Dolar arasında ise 0 dan itibaren bütün 
toplamın % 4'ü, 50 Milyon Doları aştığında ise bütün toplama % 6 sı ilave 
vergi iadesi ödemesi yapılmaktadır.

Türkiye'nin en büyük bor bileşikleri üreticisi ve ihracatçısı olan Etibank'm 
yıllık ihracatı 50 Milyon Dolarlık limiti aştığından B.Deka hidrat, p,., penta 
hidrat ve sodyum perboratta % 10, borik asitte ise % 12 nispetinde vergi 
iadesinden yararlanmaktadır.

Ancak 31 Mart 1988 tarih ve 88/12813 sayılı ihracatta vergi iadesi ödemelerine 
dair alman ek kararda "15 Nisan 1988'den itibaren ihracatta uygulanacak 
vergi iadesi oranları 9/10 takip eden aylarda sırasıyle 8/10 7/10 6/10 5/10 
4/10 3/10 2/10 oranında uygulanacak ve 1 Ocak 1989 tarihinden itibarende 
vergi iadesi ödemesi yapılmayacaktır" denilmektedir.

Ancak dünya bor bileşikleri pazarlarında Etibank AvrupalI ve A.B.D. li bor 
bileşikleri üreticileri karşısında rekabet gücünü arttırabilmesi ve artan 
üretimini pazarlayıp daha yüksek pay kapabilmesi veya mevcut pazar payını 
koruyabilmesi için bu nevi ihracat ile ilgili teşvik ve destekleme uygulama
larına benzer uygulamalara artan nispetlerde gerek duyulacaktır.

STOK DÜKÜMÜ :

A.B.D. hükümeti ve firmaları borlar stratejik madde sayılmadığından bor 
madenlerini ve rafine bor ürünlerini stoklamamaktadırlar. Üretici firmalar 
ellerinde bir aylık, kritik stok tutmaktadırlar.



TÜRKİYE'DE DURUM :

Aşağıdaki tablodanda görüldüğü gibi 1985'de Etibank'm devreden B.Deka 
stokları fazlalık göstermektedir. Buna sebep 1985 yılında 1984'e göre ihracat 
miktarındaki % 56 lık düşüş olurken devreden stok miktarı % 32 artmıştır. 
Ayrıca 1985'de yapılan ihracat bağlantıları 1986'ya sarkmıştır.

B.Dekahidrat ayrıca S.Perborat üretiminde girdi olarak kullanıldığından ve 
1985'den itibaren bu ürünün ihracatı tekrar arttığından 1986 ve 1987'deki 
devreden stok miktarları normal sayılabilir.

B.Pentahidrat stoklarının genelde ve özellikle 1986 yılında fazla oluşuna 
sebeb 1985'de Etibank Kırka boraks pentahidrat tesislerinin devreye girmesi 
ve dünya pazarlarındaki talebi karşılıyabilecek seviyede ve Etibank Bandırma 
Yükleme Tesislerindeki siloların büyük miktarlarda ihracata yönelik stokların 
hazırlanmasına yönelik üretimden kaynaklanmaktadır.

B. Asittede devreden stokların düşüş ve artışlarına sebeb B.Dekahidrat ta 
olduğu gibi^ yıllık ihracat bağlantılarının bir sonraki yıla sarkması^ artan 
ve düşen dış taleptir.
TABLO- 15 : .BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜNDE YIL SONU DEVREDEN STOKLAR 

( ETİBANK STOKLARI)

ÜRÜN CİNSİ (ETİBANK) 1984 1985 1986 1987

B.Deka
Ton : 7.774 İ0.254 3.815 3.202

B.Penta
Ton : 187 19.071 30.329 12,921.

Borik Asit
Ton : 8.999 5.521 778 3.625

Sodyum Perborat
Ton : 2.081 i

1
1

 
CM |ii

1.299 625

KAYNAK : ETİBANK FAALİYET RAPORLARI



YURT İÇİ TÜKETİM :

Türkiye'nin yıllık bor cevheri ve rafine bor bileşikleri üretimi, tüketiminin 
üzerinde olup, toplam bor cevheri üretiminin % 15-20 si;rafine bor bileşik
lerinin ise % 20-40'ı yurt içinde tüketilmekte (Tablo-16), % 60-80'i de yurt 
içi talep fazlası olarak yurt dışına ihraç edilmektedir. Yurt içi bor tüketi
minin ağırlığını rafine bor bileşikleri oluşturmaktadır.

Türkiye'nin bor bileşikleri tüketimi 1987 yılında 1980 yılma göre % 65 
artış göstermekle beraber (Tablo-17) yıllara göre farklılıklar arz etmektedir.

BOR CEVHERLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİMİ :

Boraks deka, boraks penta, borik asit, sodyum perborat gibi rafine bor 
bileşiklerinin üretiminde ve metalürji, seramik, kaplama, emaye, firit ve 
cam elyafı yapımında katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Bor tüketiminin ve kullanım alanlarının Türkiye'de daha yaygın bir şekilde 
gerçekleşmesi diğer madenlerde ve sanayi girdisi ürünlerin tüketiminde de 
olduğu gibi ülkenin mevcut endüstriel nihayi ürün sanayisine ve o sanayilerin 
üretim kapasitelerinin gelişme hızına bağlıdır.

TABLO- 16 : TÜRKİYE BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ TOPLAM ÜRETİMDE İÇ TÜKETİM
 PAYLARI ( % )_____________ (ETİBANK İÇ SATIŞLARI)____________
SIRA NO ÜRÜN ADI Y I L L A R

1982 1983 1984 1985 1986 1987 ORTALAMA
1 B.Dekahidrat

İç 50 45 40 40 35 22 38
2 B.Pentahidrat.

İç 0 18 4 4 6 2 7
3 Borik Asit

İç 18 19 19 15 18 20 18
4 Sodyum Perborat

İç ______ 81______67______54 55_____76______63____ 68
TÜRKİYE

İç 45 42 32 31 28 18 33
BİR TON 22,0 31,4 27,1 20,4___27,8 28,3 24,7

KAYNAK : ETİBANK FAALİYET RAPORLARI
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TABLO-17 : BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ YORT İÇİ TÜKETİMİ (TON )
YILLAR

SIRA NO ÜRÜN ADI 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. B.Deka 10.805 16.329 12.763 7.120 8.309 7.965
2. B.Penta 515 31 222 1.300 1.221
3. B.Asit 2.611 3.759 6.347 3.482 4.723 4.397
4. S.Perborat 8.639 10.812 7.983 9.538 13.466 14.718
TOPLAM B.BİLEŞİKLERİ 22.055 31.415 27.124 20.362 27.798 28.301
KAYNAK: ETİBANK FAALİYET RAPORLARI
Yurt içi tuketimi= İthalat+iç satış olarak belirlenmekte olup, ithalat 
miktarı özel kalemlerin dışında ihmal edilebilir boyutlarda olduğundan ve 
geçmiş seneler için özel sektör rakamları bilinemediğinden Etibank iç satışları 
yurt içi tüketimi olarak kabul edilmiştir.

TABLO-18 : BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ YURT İÇİ TÜKETİMİ (%)

YILLAR

SIRA NO ÜRÜN ADI 1982 1983 1984 1985 1986 1987
1. B.Deka 49 52 47 35 30 28
2. B.Penta 0 2 0 1 5 4
3. B.Asit 12 12 23' 17 17 16
4. S.Perborat 39 34 29 47 48 52
TOPLAM BOR BİLEŞİKLERİ 100 100 100 ioo 100 100
KAYNAK: ETİBANK FAALİYET RAPORLARI
TAHTA-19 : TÜRKİYE'DE BOR BİLEŞİKLERİNİN KULLANIM ALANLARINA GÖRE TÜKETİMİNİN 

DAĞILIMI (1980-1987)________ _____________________________
TÜKETİM ALANI / SANAYİ______________________ RAFİNE BOR
- Sabun Deterjan Sanayi 62
- Seramik 19
- Cam Sanayi 6
- Kimya Sanayi 6
- Metalürji 1
- Ağaç Sanayi 2
- Diğer Kullanım Alanları 5
TOPLAM TÜKETİM PAYI 100
KAYNAK: ETİBANK FAALİYET RAPORLARI



TABLO-20 : TÜRKİYE'DE BOR BİLEŞİKLERİNİN KULLANIM ALANLARINA GÖRE 
TÜKETİMİNİN DAĞILIMI (1980-1986)

TÜKETİM ALANLARI / SANAYİ_______________B.DEKA% B.PENTAa B.ASİT# S.PERBORAT

SABUNDETERJAN SANAYİ 70-37 97-98
SERAMİK 10-30 40 77-70
ŞİŞE CAM SANAYİ 10-4 41-87 8-14
TEKSTİL 3-1
METALÜRJİ 3-2
KİMYA İLAÇ 5-17 19-12
AĞAÇ SANAYİ 12-14
DİĞER KULLANIM ALANLARI 5-12 0-1

TOPLAM TÜKETİM PAYI 100 100 100 100

KAYNAK: ETİBANK FAALİYET RAPORLARI

(TABL0-I7 ve 18) Türkiye'nin rafine bor bileşikleri tüketiminde en üst 
sırayı sodyum perborat ve B.Dekahidrat almaktadır.

(Tablo-19 ve 20) : B.Deka tüketimi yıllık artış ve azalmalar gösterirken 
sabun ve deterjan sanayindeki tüketim miktarında düşüşler olmuş 1980 toplam 
B.Deka tüketiminde sabun ve deterjan sanayisinin payı % 70'den 1986'da % 
37'ye düşerken seramik sanayinde tüketilen B.Deka miktarı 47 kat artarak 
tüketimdeki payı % 10'dan % 30'a kimya sanayinde ise % 5'den % 17'ye ağaç 
sanayinde % 5'den % 12'ye çıkmıştır.

sodyum perboratm iç tüketimi 1986'da 1980'e göre % 24 artış gösterirken 
tüketimde en fazla payı olan deterjan ve sabun sanayindeki tüketimi % 225 
artarak 1986'da 12.303 ton olmuştur.

Borik asitin yurt içi tüketiminde en yüksek kullanım payı seramik sanayisinde 
olup bu alanda tüketimi I980'de 1.576 ton dan 1986'da 2.170 tonaçıkmış şişe 
ve cam sanayinde ise borik asit tüketimi dalgalanmalar göstermiştir.

Boraks pentarıin yurt içi tüketiminde (1980-1986) en hızlı artış (59 kat) 
tüketiminin en fazla olduğu cam sanayinde gerçekleşirken seramik sanayindeki 
tüketimi durmuştur.



SONUÇ :

Rafine bor bileşiklerinin tüketiminin en fazla olduğu deterjan sanayinde 
yurt içi rafine bor tüketiminin üretim ve fiyat şartları müsait olduğu sürece 
bilhassa sodyum perborat tüketiminin önümüzdeki yıllarda da artışını sürdüre
ceği ve toplam rafine bor tüketimindeki payını koruyacağını söyliyebiliriz.
(îablo-17,18 ve 19)

Seramik sanayinde ve inşaat sektöründeki gelişmelerin paralelinde seramik 
sanayinde B.Dekahidrat tüketiminin önümüzdeki yıllarda artışının devam 
etmesi beklenmektedir.

Cam sanayinde ısıya dayanıklı cam ve özel camların üretimlerinin artışı bu 
sanayide B.Penta hidratın tüketiminide arttırmaktadır.

'7. FİYATLAR i

Dünya bor pazarında çeşitli bor bileşikleri üreticilerinin satış fiyatları 
bir yıl içinde satış şartlarına göre büyük farklılıklar arz etmektedir. 
Çeşitli bor bileşikleri arasındaki fiyat farkı genelde ihtiva ettikleri B203 
ve içindeki istenmiyen inpüritelerden, değişik üretim metodları ve' teknoloji
lerinden kaynaklanmaktadır.

A.B.D. VE DÜNYA FİYATLARI :

Dünya bor üretiminde 1 ci sırada yer alan A.B.D.'nin ürettiği bor cevherle
rinin büyük bir kısmı gene A.B.D. de bor bileşikleri imalatında tüketilmek
tedir. Dolayısı ile bu ülkedeki bor bileşikleri fiyatlarındaki dalgalanmaların 
dünya bor fiyatları üzerindeki etkisi büyüktür.

A.B.D. de boraks penta fiyatları A.B.D. de tüketime sunulan ve ihraç edilen 
rafine bor bileşiklerinin genel karasteristiğini taşımaktadır. A.E.D. de 
boraks penta fiyatları ilk olarak 1983 de bir dengeye kavuşmuştur. 1972-1983 
yıllarında artan enerji fiyatları ve enflasyon A.B.D. boraks penta fiyatlarının 
% 168 artmasına sebeb olmuştur. 1978-1983 arasında ise A.B.D. boraks penta 
fiyatları % 9 luk bir artış göstermiştir. 1984-1985 yılları arasında genelde 
A.B.D. bor fiyatları % 3 lük bir artış göstermiştir.



A.B.D. hidratlı bor bileşiklerinin fiyatları susuz boraksda olduğu gibi 
fazla bir artış göstermemekle beraber 1987-1982 yılları arasında hemen hemen 
iki katı artmıştır. Ancak 1982 yılından sonra hidratlı bor bileşiklerinin 
fiyatları dengeli bir durum almıştır. A.B.D. sodyumlu bor bileşiklerinin 
fiyat artışlarının daha yumuşak ve düzenli olmasına sebeb bu ürünlerin 
üretiminin ihracata yönelik olmasından kaynaklanmaktadır.

A.B.D. de özellikle cam elyafı ve borosilikat camları imalatında kullanılan
B.Asitin fiyatları 1978-1982 döneminde iki katı artış göstermiş olup selüloz 
izolasyon endüstrisinin borik asit tüketim talebindeki ani düşüşten dolayı 
1982-1985 arasında fiyat sadece bir defa artmış olup 677 dolar/ton dan 685 
dolar/tona ulaşmıştır. 1980 den bu yana dünya borik asit üretimi tüketimin 
üzerindedir.

A.B.D.

A.B.D. piyasasındaki büyük miktarlardaki bor bileşikleri üretimi, dünya bor 
bileşiklerinin üretim kapasitelerinin arttırılması ve A.B.D. pazarındaki 
Türk borlarının rekabeti A.B.D. bor ürünlerindeki fiyat artışlarını frenle
mektedir .

AVRUPA

Avrupa pazarında bor cevherleri ve bileşiklerinin fiyatları ithal edildikleri 
üretici ülkelerin fiyat dalgalarını yansıtmaktadır. Avrupa bor bileşikleri 
fiyatlarına ise İngiltere fiyatları baz alınmaktadır. 1985'e kadar oldukça 
sabit olan susuz boraks ve boraks fiyatları 1986'da 1985'e göre doların 
sterlin ve diğer Avrupa para birimlerine karşı değer kaybından dolayı % 
20-25 artış göstermiştir. 1986-1987' de bu fiyat artışı yavaşlama eğilimi 
göstermekle beraber Herki yıllarda da fiyatlardaki artışlar doların Avrupa 
para birimleri karşısındaki değer kaybı veya artışına bağlı olacaktır.

İngiltere gibi A.E.T. üyesi olan Avrupa ülkelerinde ham madde olarak bor 
madeni ithalatı gümrük vergisinden muaftır.



Boraks dekahidrat, borak penta hidrat Bibi sodyumlu rafine bor ürünleri 
■için İngiltere'de ithal vergisi % 6,3/ borik Sait, susuz boraks için % 4,1 
perboratlar için % 8,8 dir. Ancak E.F.T.A. , A.F.T..  ülkeleri ve Türkiye gibi 
ülkeler ithal vergilerinden muaftır. Diğer taraftan A.B.D. ve Doğu Bloku 
ülkeleri gibi A.E.T. ye üye olmayan ülkeler ise söz konusu ithal vergilerini 
ödemek zorundadır. 1985'den itibaren _rafine borakslarda A.E.T. nin gümrük 
vergisini kaldırmıştır.

TÜRKİYE EOR FİYATLARI VE DÜNYA BOR PAZARINDA FİYAT TESBİTİ :

Dünya bor madenleri üretimi ve pazarında önemli bir yere sahip olan ve 
üretiminin büyük bir kısmını ihraç eden Türkiye, Dünya pazarlarındaki payını 
korumak pazarın istikrarını bozmamak ve tüketicinin güveninin devamlılığı 
için 1983-1987 yıllarında bor cevheri ve rafine bor ürünlerinin fiyatlarında 
önemli bir değişiklik yapmamıştır.

BOR CEVHERLERİ FİYATLARI VE B.BİLEŞİKLERİ FİYAT İLİŞKİSİ :

Dünya bor madenleri pazarında ürünün kalitesi ekonomikliği ve bolluğu nedeni 
ile tüketiciler tarafından tercih edilen Türk bor madenlerinin üretim ve 
pazarlaması Etiban'k tarafından yürütülmekte olup diinya bor madenleri pazarında 
Türkiye bir monopol oluşturmuştur. Türkiye'nin bor madenleri pazarında 
payını ve talebi arttırmak amacı ile satış fiyatlarını düşürmesi durumunda 
kısa vadede Türkiye'nen bor cevherlerine olan talep artacaktır. Ancak rafine 
bor üretiminde girdi olarak kullanılan bor cevherlerinin düşen fiyatları 
rafine borların üretim maliyetlerini ve satış fiyatını da düşürecektir. 
Dolayısı ile rafine borların düşen fiyatları nihayi ürün imalatında girdi 
olarak kullanılan bor cevheri yerine rafine bor ürünlerinin kullanımına olan 
talebide arttırabilir.

Diğer taraftan bor madeni satış fiyatlarının ani artışı kısa dönemde talebi 
düsürmiyebilir ancak kısa ve orta vadede rafine borlarında satış ve üretim 
maliyetlerini arttıracağı için uzun vadede nihayi ürünlerin imalatında borun 
girdi olarak kullanıldığı sanayilerin teknolojilerini geliştirerek borun 
kullanımını azaltacak veya tamamen ortadan kaldıracak yeni maddelerin artırıl
masına veya bulunmasına sebeb olabilir.



BOR BİLEŞİKLERİ FİYATLARI :

Rafine bor ürünlerinin fiyatları çok uluslu, büyük sermaye ve üretim kapasite
lerine sahip batılı oligopoller tarafından tesbit edilmektedir. Bu firmalar 
iç ve dış pazar taleplerini tek başlarına karşılıyabilmek ünite başına 
üretim maliyetlerini düşük tutabilmek için üretim kapasitelerini ve üretim 
hacimlerini çok büyük tutmuşlardır.

Diğer rakip firmaları satın alarak veya ortaklıklar kurarak büyümektedirler. 
Birbirleri ile fiyat rekabetine girmektense değişik pazarlama hizmetleri ve 
usulleri sunarak ürünlerini çeşitlendirerek birbirleri ile rekabeti tercih 
ederler. Temel ilkeleri karlılık daha fazla satış daha büyük piyasa payıdır. 
Büyük kapitallere ve ileri teknolojiye sahip olduklarından kısa sürede 
üretim ve yatırımlarını pazar talebine göre kolayca ayarlıyabilirler verimliliği 
arttırıcı maliyet düşürücü teknolojik ekonomik ticari ve idari önlemleri 
zamanında ve kısa zamanda uygulamaya koyup organize olabilirler. Ortak 
oldukları yabancı firmaların pazarlarında ve ülkelerinde yerli firmaların 
sahip oldukları kanuni ticari ve kartel imtiyazları gibi avantajlardan 
yararlanabilme imkanları vardır.

Bu durumda rafine bor ürünleri pazarında rakiplerimiz olan A.B.D. ve İngiliz 
veya Avrupalı firmaların yukardaki özelliklere sahip olduğu kabul edilirse 
Türk rafine bor üreticisi Etibank bu firmalar ile fiyat rekabetine giremez. 
Türkiye söz konusu firmalarda olduğu gibi rafine bor üretiminde tek başına 
dünya rafine bor talebinin büyük, bir kısmını karşılayacak üretim kapasitesine 
ve bu oligopollerin sahip olduğu özelliklerin tamamına henüz sahip değildir. 
Rafine bor ürünlerinde Türkiye . batılı oligopollerin endüstri liderlerinin 
saptadığı fiyatları yakından izlemek zorundadır.

Türkiye dünya rafine bor pazarında ürününü dünya piyasa fiyatının üzerinde 
satmaya kalktığı taktirde Türkiye'nin ürününe olan talep düşerken batılı 
oligopoller üretimlerini arttırarak talebi kendilerine çekebilirler.

Diğer taraftan Türkiye rafine bor ürünlerinin fiyatlarını dünya fiyatlarının 
altına düşürdüğü taktirde talep, fiyattaki düşüşten daha düşük bir marjda 
artabilir vs Türkiye'nin rafine bor ürünlerine olan toplam talep miktarı 
artmasına rağmen toplam satış gelirlerinde düşmeler olabilir.



Batılı oligopoller ise üretimlerini arttırarak ve üretim maliyetlerini 
Türkiye'nin üretim maliyetinin altına düşürerek fiyatlarını bizim düşürebile
ceğimiz maksimum çizginin altına düşürebilirler.

Türkiye B.Bileşikleri satış fiyatları (Iç ve Dış):
(Tablo- 21,22,23,24,25,26)______________________
Rafine bor ürünlerinde; Büyük üretim kapasitelerine sahip A.B.D. firmaları 
ve en büyük bor pazarlarından ve ithalatçılarından olan Avrupa pazarındaki 
rafine bor üreticisi firmaların fiyatlarını takip ederek Türkiye ihraç 
fiyatları tesbit edilmektedir.

Türkiye'nin bor cevherlerinin ve rafine bor ürünlerinin yegane üreticisi ve 
satıcısı durumunda olan Etibank Yurt içi fiyatlarını, dünya bor satış fiyatla
rına göre oluşturduğu döviz bazında ihracat fiyatlarının Tl karşılığı olarak 
saptamaktadır. Tablo- 21,25 dede görüldüğü gibi döviz olarak saptanan iç 
satış fiyatlarında büyük değişiklikler olmamakla birlikte ortalama TL karşılık
larında büyük artışlar olmaktadır. Buda Türk lirasının yabancı para birimlerine 
karşı değer kaybından ileri gelmektedir.

Etibank borlarının satış fiyatları, dünya piyasa fiyatları paralelinde ;

- Sevk ülkesi, sevk miktarı,
- Müşteri cinsine; Nihayi tüketici, aracı firma, rafine bor üreticisi, veya 
rakip firma olup olmadığına göre ;
- Alıcı ve pazarla uzun vadeli ilişkiler göz önüne alınarak,
- Birbirine komşu veya yakın ülkelere sevk edilen Etibank ürünlerinin fiyat
larının, birbirleri ile rekabet etmesini ve bu ülkelerden birbirlerine 
Etibank ürünlerinin kaymasını önliyecek şekilde,
- Alıcıya veya nihayi tüketiciye ulaşım ve taşıma masrafları,
- Rakip ülke ve firmaların fiyatları gibi bir çok fiyat belirleyici unsurlar 
göz önüne alarak tesbit edilmektedir.

ETİBANK'IN SATIŞ YAPTIĞI ALICI ÇEŞİTLERİ :

- Sadece nihayi tüketici (Büyük)
- Sadeci nihayi tüketici (küçük)



- Nihayi tüketici ve rafine bor üreticisi,
- Nihayi tüketici ve bor pazarlayıcısı,
- Rafine bor üreticisi ve pazarlayıcısı
- Dünya madenlerini pazarlıyan çok uluslu borsa firmaları
- Yabancı ülke temsilci ve satış acentaları
- Aracı firmalar (Yabancı ve Yerli)
- Doğu bloku ithalat kuruluşları
- Pazarlama, depolama, dağıtım, torbalama, yatırım ve V.B. amaçlarla dünyanın 
belirli merkezlerinde kurulan yabancı ortaklıklardır.

Etibank'm dünya pazarlarına bor madenlerini satış şekli FOB Bandırma dökme 
olarak akreditif veya vesaik mukabili ödeme şeklindedir.

Rafine bor ürünlerini satış şekli ise FOB Bandırma, C&F veya CİF boşaltma 
limanı polietilen, polipropilen veya kağıt 50 Kg. lık torbalarda veya 1 
tonluk jumbo torbalarda ambalajlı akreditif veya vesaik mukabili ödeme 
şeklindedir.

TABLO 21: BORAKS DEKAHİDRAT ETİBANK SATIŞ FİYATLARI_____________ ___________

1982 1983 1984 1985 1986 1987

ETİBANK Dış Sat.Fiat.(FOB)
$/Ton 280 270 250-270 260-290 270-290 275-325
DM/Ton 640-660 702-724 650-702 620-677

ETİBANK İç Sat.Fiyatları (Fabrika Teslimi)
Tl/Ton 41000 60000 106073 157197 207967 343611
$/Ton 255 268 290 290-315 320 421
DM/Ton 635-790 730-790

YURTDIŞI BORSA FİYATLARI (FOB)
Newyork $/Ton 242 242 246 255 261 266
Londra $/Ton 441 405 356 349 498 600
Londra L/Ton 258 268 268 268 345 366
KAYNAK: MINING ANNUAL, ETİBANK FAALİYET RAPORLARI, INDUSTRIAL MİNERAL



TABLO- 22 BORAKS PENTAHİDRAT SATIS FİYATLARI
1982 1983 1984 1985 1986 1987

ETİBANK Dış Satış Fiyatları (FOB)
$/Ton 330 345 350-400 350-400 350-400 350-440

ETİBANK İç Satış Fiyatları (Fabrika Teslim)

TL/Tcn 74000 137500 188377 248988 359350
$/Ton 331 376 350-375 350-375 440
DM/Totı 820

YURT DIŞI BORSA Fiyatları (FOB)

Newyork $ /'Ton 271 271 273 284 290 297
Londra $/Ton 567 520 457 448 631 735
Londra L/Ton 332 344 344 344 438 448

KAYNAK: MINING ANMJAL, ETİBANK FAALİYET RAPORLARI, INDUSTRIAL MİNERALS

TABLO- 23 BORAKS PENTAHİDRAT (Etibor 46 ve Razolit 46) Satış Fiyatları
1982 1983 1984 1985 1986 1987

ETİBANK Eış Satış Fiyatları (FOB)
$/ton 280-310 280-320 280-380

ETİBANK İç Satış Fiyatları (fabrika Teslim)
TL/Ton . 181881 248988 306264
$/Ton 350 350-375 375
DM/Ton, 780

YURT DIŞI BORSA Fiyatları (FOB)
Newyork $/Ton 271 271 279 285 292 292

KAYNAK: MINING ANMJAL, ITTBANK FAALİYET RAPORLARI,INDUSTRIAL MİNERALS



TABI/) - 24: BORİK ASİT SATIŞ FİYATLARI

1982 1983 1984 1985 1986 1987
ETİBANK Dış Satış Fiyatları (FOB)

$/Ton 550 500 535-550 535-550 525-575 525-650
DM/Ton 1300-1445 1420-1450 1435-1562: 1250-1385

ETİBANK İç Satış Fiyatları (Fabrika Teslimi)
Tl/Ton " 108000 135000 224949 326087 440798 723059
$/Ton 671 603 ■ 615 615-640 642 885
DM/Ton 1550-1611. 550-1610

Yurt dışı Borsa Fiyatları (FOB)
Nevyork $/Ton 657 658 658 677 677 677
Londra $/Ton 723 651 571 560 743 904
Londra L/Ton 419 430 430 430 517 551
KAYNAK : MINING ANNUAL, ETİBANK FAALİYET RAPORLARI, INDUSTRIAL MINERALS

TABLO - 25 : SODYUM PERBORAT SATIŞ FİYATLARI
1982 1983 1984 1985 1986 1987

ETİBANK Dış Satış Fiyatları (FOB)
$/Ton 570 530 530-564 530-560 530-560 530-580

ETİBANK İç Satış Fiyatları (Fabrika Tes.)
R/Ton 125000 173000 223120 316993 449895 569159
$/Ton 777 773 610 610 650-660 700

YURT DIŞI BORSA Fiyatları (FOB)
Newyork $/Ton 716 716 760 760 760 : 762

KAYNAK:HINING ANNUAL, ETİBANK FAALİYET RAPORLARI,
INDUSTRIAL MINERALS

TABLO- 26: SÜSÜZ BORAKS SATIŞ FİYATLARI :

1982 1983 1984 1985 1986 1987
YURTDIŞI BORSA FİYATLARI (FOB)
Nevyork $/Ton .669,9 670 682 713 713 713
Londra $/Ton 877 865 762 748 1028 1166
Londra L/Ton 527 574 574 574 711 711
KAYNAK: MINING ANNUAL, ETİBANK FAALİYET RAPORLARI, INDUSTRIAL MINERALS
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8. İSTİHDAM :

Sektördeki istihdam durumu (Bor bileşikleri tesisleri) son üç yıl için aşağıdaki 
tabloda görülmektedir.

TABLO : 27 a) Bor Bileşikleri Tesisi (BANDIRMA) İstihdam Durumu
İş Gücü

1985
Y I L L A R

1986 1987
YÜKSEK
a) Teknik 63 72 71
b) İdari 27 24 22
ORTA
a) Teknik 2 3 3
b) Memur 106 103 101
İlkokul Memur 3 3 2
İŞÇİ
a) Yüksek _ 4 3
b) Orta 265 293 490
c) İlkokul 488 486 458
d) Okur-yazar 244 219 163

KAYNAK: Bandırma Boraks i 9üessesesi

TABLO: 27 b)
1987 Yılı Program Fiili İs Gücü Açığı
Teknik Personel 119 74 45
İdari Personel 177 125 52
İşçi 1433 1114 319
TOPLAM 1729 1313 416
KAYNAK: Bandırma Boraks MUessesesi



TABLO : 27 c) Bor Bileşikleri Tesisi (Kırka) İstihdam Burana

İş Gücü

Y I L L A R

1985 1986 1987
YÜKSEK
a) Teknik 17 21 18
b) İdari 7 6 7
ORTA
a) Teknik 3 3 5
b) Memur 19 18 30
işçi
a) Düz 193 135 190
b)Kalifiye 70 72 80

KAYNAK .-Kırka Boraks Müessesesi

İstihdam durumu daha önceki yıllardada belirli dalgalanmalara rağmen oldukça 
kararlı olmuştur. Türkiye'de mevcut genel istihdan baskısının bu sektörde de 
kendini belli ettiği düşünülebilir isede, gerçek işgücü ihtiyacı, mevcut 
istihdam durumuna yakındır. Halan uygulanmakta olan teknolojiler kesikli 
proses tarzında olduğundan ve 3 vardiya çalışıldığından yukarıdaki rakamlar 
makuldür. Bundan sonra sürekli proses tarzı ile kurulacak tesisler olursa, 
otomasyon sistemleri nedeniyle daha düşük istihdamı gerektirecektir.

9. SERMAYE STOKU :
Tablo: 28 Bor Bileşikleri Sektörü Sermaye Stoku (Milyar Tl)

Tesisler Tesislerin 1988 yılı fiyatları ile 
Değerleri

1. Bandırma Boraks Tesisi 20,6
2. Bandırma I.Asit Borik Fabrikası 28,6
3. I. Sodyum Perborat 13
4. II.Borik Asit Tesisi 86
5. Kırka Bor Türevleri Tesisi 232



10. MEVCUT HISIM® DEĞERLERDİR İIMES İ :

a) Beşinci Plan Dönemindeki Gelişmeler :

Bu sektörde uygulanan genel politika mamul ürünlerimize rakip olan ham 
cevher ihracatı yerine mamul madde ihracatını sağlamaktır.

Bu nedenle yatırım programında yer alan tesislerin bir an önce bitirilmesine 
çalışılmış ve 1984 yılında Kırka Bor Türevleri Tesisi, 1987 yılında da
11.Borik Asit Tesisi tamamlanmıştır. Elde edilen ürünlerin ihracı yapılmak
tadır. Türkiye, Etibank'm bor ürünleri çeşitlerini artırması ve pazarlama 
faaliyetleri neticesinde önemli ve güçlü bir kaynak ve rakip olarak Dünya 
bor pazarında yerini almıştır. Resmi bir kuruluş olarak istikrarlı ve planlı 
bir üretim, satış, fiyat ve pazarlama politikası izleyen Etibank bor pazarındaki 
büyük tüketici firmaların güvenini kazanmıştır. Yine 5 ci plan dönemindeki 
önemli gelişmelerden biride tüketiciye daha iyi hizmet verebilmek için 
Etibank'ın en büyük pazarı olan Avrupa'da yabancı ortaklarla pazarlama ve 
yatırım firmaları kurmaya başlamış olmasıdır. Bundan sonrada çalışmalara 
devam edilecektir.

b) Sorunlar :

Türkiye'de bor rezervi bakımından bir sorun yoktur. Yeni tamamlanan tesisler 
ile 90’lı yılların ilk yarısında üretim açısından darboğaz beklenmemektedir.
Bor ürünleri üreten tesisler de dünyadaki talebe göre üretim yapmaktadır. 
Yeni işletmeye alman tesislerde istenen ürün kalitesini tutturma ve kapasiteyi 
arttırma çalışmalarına devam edilmektedir. Karşılaşılan sorunlar zaman 
içinde çözülmeye çalışılmaktadır.

Ancak rakip firmaların yapısına uygun bir yapı Türkiye'de de kurulmalı ve 
ürün spektrumundaki eksiklikler tamamlanmalıdır.

Dünya çapında iyi bir pazar ağı kurulmalıdır. Etibank zaten son zamanlarda 
Avrupada yabancı ortaklarla pazarlama ve yatırım firmaları kurmaya başlamıştır.

Dünya bor pazarında en önemli husus ürünlerin çeşitli boyutlarda tüketim 
yapan ve değişik şekillerde ürün talep eden tüketiciye en etken ve en ekonomik 
olarak dağıtımıdır.



pazar olarak gördüğü bölgelerde kendi Ürünün girdi olarak kullanılabileceği 
üretim yatırımlarım ve aa ı i ye t Terin i teşvik i-tısKte kredi vardımı sağlamakta 
ortak olmakta know-how ■. e -Yetim teknejopısıni 11 İnandırmaktadır.

Müşterilerine çeşitli vadeli ödeme şekilleri gibi . >psiyonlarla mali kolaylık
lar sağlamaktadır. Firma sürekli teknik araştırma ve geliştirme programları 
ile ürünlerini çeşitlendirip geliştirmekte borların yeni kullanım alanlarının 
bulunmasına ve tüketiminin arttırılmasına çaba ■ istetmektedir.

Borların girdi olarak kullanıldığı nihayi tiriin .imalatçılarına yeni ve değişik 
üretim metodları göstererek veya kullanımda karşılaştıkları problemleri 
çözmelerinde yardımcı olarak teknik yardım vermektedirler. Pazara yakın 
olarak küçiik tüketicilerin mümkün olduğu kadar çoğuna ulaşmaya çalışmaktadır
lar.

TÜRKİYE’NİN PAZARLAMA FALİYETLERİ :

Türkiye’deki bor madenlerinin kamulaştırılması ile başlıyan Etibank'ın bor 
üretim ve pazarlama faliyetleri neticesinde Türkiye önemli, ve güçlü bir 
kaynak ve rakip olarak dünya bor pazarında yerini almıştır. Bor madenlerinin 
kamulaştırılması ve devletin sermayesi ile güçlenen ve büyüyen Etibank 
faliyetleri Türkiye'ye bor konusunda oldukça önemli bir üretim ve pazarlama 
tecrübesi kazandırmıştır. Pazarlama faliyetlerinin etkenliği ve geliştirilmesi 
konusunda gerekli alt yapı yurt içinde tamamlanmış, büyük kapasitelere sahip 
yükleme depolama ve ambalajlama tesisleri kurulmuş, üretim tesisleri ile 
yükleme ve stoklama yerleri arasında modern en ekonomik ve seri taşıma ağı 
kurulmuştur.

Etibank'ın burs vererek eğitim için yurt dışına gönderdiği teknik ve idari 
kadroları ile ve madencilik kimya metalürji pazarlama ve mühendislik konula
rında önemli bir bilgi birikimi ve tecrübe kazanılmıştır. Resmi bir kuruluş 
olarak istikrarlı ve planlı bir üretim} satış}fiyat ve pazarlama politikası 
izleyen Etibank bor pazarındaki büyük tüketici firmaların güvenini kazanmıştır.

Diğer taraftan rafine borlarda üretimini arttırmak için yaptığı yeni yatırımları 
değerlendirebilmekjdünya bor pazarlarındaki payını arttırabilmek, pazara 
daha yakın olabilmek, kiiçük tüketiciye daha etkili ve ekonomik şekilde



Bor pazarında muhatap nihayi veya ferdi tüketici olmayıp endüstriyel tüketi
cilerdir.

Endüstriyel tüketici için öncelikler ve ihtiyaçlar ferdi tüketicilerinkinden 
daha farklı özelliktedirler. Endüstriyel tüketici üretiminde girdi olarak 
kullandığı bir ürünün kendisine en ekonomik ve düşük maliyette mal olmasını 
talep ederken girdi olarak kullandığı ürünün verimliliği kalitesi ve özellik
leri konusunda daha bilinçli olup üretiminin sürekliliği için kaynağın 
devamlılığına güvenilirliğine } istikrarlılığına ve mimimum stokla girdi 
ürünün ihtiyaç anında kendisine en ekonomik ve süratli şekilde zamanında 
ulaşmasına ve ödeme şartlarına önem verir.

Buna göre pazarlamanın 4 önemli unsuru fiyat, ürün tanıtımve dağıtım unsurları 
yanında endüstriyel tüketicinin ihtiyaçlarına zamanında cevap verebilmek ve 
pazara yakın olabilmek için özellikle en önemli faktör pazardaki dağıtım 
ağının etkenliği ve organizasyonudur. •

A.B.D. nin en büyük bor üreticisi olan U.S. borak ' firması Avrupaya ihraç 
ettiği bor ürünlerinin Avrupa ülkelerine dağıtımının büyük bir kısmını 
Rotterdam Bottek'deki depolama stoklama dağıtım merkezinden gerçekleştirmek
tedir. U.S.- Borax'm üyesi olduğu R.’J'.Z. grubunun R.T.Z, Borax Ltd. U.S. 
Bor'a*'in Avrupadaki pazarlama faaliyetlerinden sorumludur.

Dünya bor pazarlarında Türkiye'nin en büyük rakiplerinden olan A.B.D. ve 
Avrupa Orijinli firmalar içinde U.S.Borax, üyesi olduğu çok uluslu şirketler 
grubu R.T.Z. ııin dünyanın çeşitli ülkelerinde ve bölgelerindeki dağıtım 
ağından faydalanmaktadır.

U.S. Borax Avrupa pazarı için Hollanda'ya sevk ettiği ürününü bu ülkede 
depolayıp müşteri talebine göre hazırlıyarak çeşitli Avrupa ülkelerine gene 
o ülkelerde kurduğu pazarlama teşkilatları ile demir, kara veya deniz yolu 
ile sevk etmektedir.

Bu amaçla U.S. Boraks Avrupada ve dünyanın bir çok yerinde dağıtım merkezleri 
kurmuştur* Çeşitli yerlerde ortak olduğu pazarlama firmaları veya pazar 
potansiyeli olan ülkelerde açtığı büroları veya kendi pazarlama ve dağıtım 
organizasyonları ile pazara yakın olmakta o pazardaki tüketicilerin talep 
ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde saptayıp tüketicilere en etken ve verimli 
bir şekilde mal ve hizmet verebilmektedir. Ayrıca U.S. Borak potansiyel bir



ulaşabilmek ve hizmet verebilmek amacı ile Etibank en büyük pazarı olan 
Avrupa'da yabancı ortaklarla pazarlama ve yatırım firmaları kurmaya başlamıştır.

1983 yılında İskandinav ülkelerinde Etibank ürünlerinin pazarlanması ve 
dağıtımı amacıyle kurulan ve Finlandiya'da faliyete geçen Etibank Outokumpu 
ortaklığı "Etıproducts" pazarlama firması kanalıyla İskandinav ülkelerine 
yapılan bor ihracatı 500.000 Dolardan 4 yılda 7,5 Milyon Dolara çıkmıştır. 
Aynı şekilde Etibank 1984'de Lüksemburg'da 5 yabancı firma ile "Etimine" 
adlı yeni bir pazarlama ve yatırım ortaklığı kurmuştur. Bu ortaklığı Etibank 
1988 yılında hisse alarak ortak olmuştur. Bu firma Etibank borlarının B.Avrupa 
da dağıtımı, stoklanması, torbalanması, tasnif edilmesi gibi pazarlama 
faliyetleri konularında hizmetler verip B.Avrupa ülkelerinde kendi pazarlama 
organizasyonunu kurarak, kendi satış kadrosu ile B.Avrupa'daki orta ve küçük 
tüketiciye daha etkili bir şekilde ulaşabilecektir.

Etimine faliyete girdiği 1984 yılından itibaren 10 Milyon Dolar olan bor 
cevheri ve bor bileşiği (Etibank Menşeili) satışlarını 1987'de 20 Milyon 
Dolara yükseltmiştir.

U . DÜNYA'DAKİ DORUM VE DİĞER ÜLKELERLE KIYASLAMA :

ÜREIİM :

Rafine bor ürünlerinde görülen talep artışının açıklaması, gelişen teknolojiye 
paralel endüstriyel gelişmeler ve yeni tüketim merkezlerinin ortaya çıkması 
şeklinde yapılabilir.

Zengin bor yataklarına sahip A.B.D. ve Türkiye ihraç pazarı olarak, kendilerine 
bor mineralleri üreticisi olmayıp büyük tüketici durumunda bulunan bor 
ticaretinin yoğun olduğu pazarı Batı Avrupayı seçmişlerdir. Bunun doğal 
sonucu olarakta Batı Avrupa'da A.B.D. ve Türkiye rekabeti doğmuştur. Bu 
nedenle de Türkiye pazara daha çok ürün çeşidiyle girmek için bor ürünleri 
tesisleri yapımına hız vermiş, 1984'de Kırka Bor Tesisleri, 1987'de de 
II.Borik asit tesisi tamamlanarak üretime başlamıştır. Dolayısıyla Türkiye 
Avrupa pazarına çeşitli bor ürünleri ile girme imkanı bulmuştur.



Doğu Bloku ülkeleri bor ürünleri ticareti, üretimlerini kendi bünyelerinde 
tükettikleri için bir önem taşımamakta ve aynı zamanda da bu ülkelere ait 
yeterli bilgi bulunamamaktadır^ ancak zaman zaman Avrupa piyasasına özellikle 
borik asit sürdükleri görülmektedir

Türkiye'nin gelecekteki bor türevleri politikasını yönlendirmesi açısından 
Batı Avrupa pazarının bu günkü üretim ve tüketim anotomisi ile beklenen 
değişimleri incelemek yararlı olacaktır. Aynı şekilde dünya ticaretinde 
önemli yer tutan bor mineralleri ve rafine ürünleri üretiminde ve tüketiminde 
başta gelen A.B.D. pazarınmda incelenmesi gerekmektedir. Batı Avrupa'da ise 
bor üretimi rafine ürün şeklindedir. Batı Avrupa hammadde ihtiyacını, (Na 
bazlılar için) A.B.D.'den Razor.it 46 Türkiye'den Tinkal ithal ederek, (Ca 
bazlılar için) Türkiye'den kolemanit ithal ederek karşılamaktadır. Batı 
Avrupa rafine bor üretimi % sırası ile sodyum perborat, sodyum borat ve 
borik asittir. Sodyum perborat üretim ve tüketiminde piyasa etkinliği Interox 
ve Degussa grubu firmalarmdadır. Yine Batı Avrupa'da borik asit üretiminde 
etkin grup BCL dir. İtalya'da bir devlet kuruluşu olan Landerello ile 
Yugoslavya'da bir devlet kuruluşu olan General Export borik asit üretiminde 
söz sahibi firmalardır.

Sovyetler Birliği üretim ve tüketim rakamları bilinmemektedir.

Romanya ve Bulgaristan'da ise iç tüketimleri oranında boraks ve borik asit 
üretimi yapılmaktadır.

TÜKETİM :

1978-1982 yılları arasında dünya bor üretimi % 13,8 düşüş kaydederken Dünya
bor tüketiminin % 30-35'inin - gerçekleştiği A.B.D. pazarında bor talebi
% 36 düşüş göstermiştir.

70'li yılların sonlarında 80'lerin başında dünya bor üretimindeki büyük 
kapasite artışları dünya ekonomik krizinden dolayı düşen talep zayıf pazara 
fazla mal arz edilmesine sebeb olmuştur. Ancak bor üreticilerinin büyük 
stokları tüketimde artan taleple birlikte 1984-1985 yıllarında eritilmiştir.



TABLO -29 : DÜNYA'DA BORLARIN BAŞLICA KULLANIM ALANLARI
TÜKETİM ALANI / SANAYİ BOS MİNERAL. B.DEKA B.PENTA SUSUZ B. B.ASİT
SERAMİK,EMAYE : X XXX XXX X

YANMAYI GECİKTİRİCİ MAL.: X XXX

BEYAZLATICI : X X XXX

TARIM : XX X XXX X

KAYNAK: ROSKILL 1987, ENC. OF CHEM. TECHNOLOGY.

Dünya bor tüketiminde talep, 1980-1982 yılları arasında bir düşüş, 1983-1984 
yıllarında ise batılı ülkelerin düzelen ekonomileriyle birlikte % 10'luk bir 
artış göstererek 1984'de 2,46 Milyon tona ulaşmıştır.

Ancak beklentilerin aksine 1985 dünya bor tüketimi % 5'lik bir düşüş ile 
2,34 Milyon ton (958.000 Ton B203), 1986'da ise bor tüketiminde talep 1985'e 
göre % 1 artarak 2,36 Milyon Ton (972.000 Ton B203) olarak gerçekleşmiştir.

Dünya bor tüketiminin yaklaşık, yıllık 1 Milyon B203 ton olarak kabul edilmesi 
durumunda; A.B.D.'de satılan ve tüketilen toplam B203 miktarı 550-670 Bin 
ton, sadece tüketilen B203 miktarı ise 300-350 Bin ton arasında değişmektedir. 
A.B.D. tüketim fazlası toplan 250-320 Bin ton B203 de A.B.D. dışındaki 
ülkelere satılmaktadır.

Toplam dünya B203 talebinin % 30-35 i A.B.D. içinde tüketilmektedir. A.B.D. 
toplam üretiminin % 45-50 smı tüketim fazlası olarak yurt dışına satmaktadır. 
A.B.D.nin toplam dünya B203 talebindeki yurt dışı ticaretinin payı % 25-35 
dir.

Toplam dünya B203 talebinin yaklaşık 450-500 bin tonu ;(% 45-50'si) batı 
Avrupa'da tüketilmekte kendi ihtiyaçlarının 20-25 bin tonun (%9) ile dış 
ticaret yapılmaktadır. B.Avrupa'nın toplam yıllık dünya B203 talebindeki dış 
ticaretinin payı % 2-3 dür.



Japonya yıllık toplara dünya B203 talebinin 60-65 bin tonunu, (% 6 sını) 
tüketmekte ve dış ticaretini yapmamaktadır.

Yıllık dünya B203 talebinin geriye kalan % 15-20’lik kısmı ise diğer dünya 
ülkeleri tarafından tüketilmektedir.

Sonuç olarak dünya talebinin % 80-90'ı Batı Avrupa, A.B.D. ve Japonya tara
fından dış ticareti yapılmaktadır.

Scdyunlu borların A.B.D. de toplara tüketimdeki payı % 75-80 kadardır. Buda 
A.B.D. nin rezervlerinin bileşiminden ileri gelmektedir.

A.B.D.'DE BOR TÜKETİMİ :

A.B.D. de satılan ve tüketilen bor cevherleri ve rafine bor miktarı 1984'de 
1983 yılma göre % 5'lik bir artış göstererek 1,24 Milyon ton (605 Bin ton 
B203), 1985'de 1984 yılma göre % 7 azalarak 1,15 milyon ton (577 Bin ton 
B203), 1986 ise düşüş gene devam etmiş 1,14 Milyon ton (571 Bin ton B203) 
olarak gerçekleşmiştir.

(Tablo 29 ve 30) dan da görüldüğü gibi A.B.D de 1980-1986 yılları arasında 
kullanım alanları ve sanayi sektörlerine göre bor tüketimi farklılıklar 
göstermiş olup A.B.D. bor tüketiminde bazı kullanım alanlarının toplam 
tüketimdeki payları artarken bazılarınında azalmıştır.

Cam elyafı izolasyon ve plastiklerde cam elyafı takviyesi A.B.D. de bor 
tüketiminin en fazla olduğu sanayi alanlarıdır.

A.B.D. inşaat endüstrisinin canlanması yeni inşaatlarda ısı yalıtımında 
kullanılan cam elyafı izolasyon maddelerine olan talebi, dolayısı ile cam 
elyafı üretiminde kullanılan boraks penta ve Uleksite olan bor talebini ve 
tüketiminide arttırmıştır. Bu alanda toplam A.B. Q B203 tüketiminin ortalama 
% 30'u Uleks.it ve boraks penta şeklinde gerçekleşmektedir.

İzolasyon cam elyafı .imalatında kullanılan bor tüketiminde, inşaat sanayinin 
büyümesi ile paralel olarak yıllık % 3-5'lik bir artış beklenmektedir. Bu 
endüstri dalında 10 sene önceye kadar kullanımında tercih edile-, bor bileşik
lerinden susuz boraksın, üretim maliyetinin ve fiyatının artması, nihayi 
mamul üretiminde bor girdisi olarak kullanılmasındaki ekonomikliği azaltmış, 
bu sanayilerde kullanım tercihini ve tüketimini düşürmüş, yerine boraks 
penta hidratın tercih edilmesine sebeb olmuştur.



A.B.D. de borların 2 ci en büyük tüketim alanı tekstil cinsi cam elyafı 
üretimindedir. Bu alanda A.B.D. kolemaniti, borik asit, Uleksit, boraks 
pentahidrat bilhassa Türk kolemaniti ve borik asiti yüksek dirençli cam 
elyafı imalatında kullanılan ana bor maddeleridir. Tekstil cinsi cam elyafı; 
oto, uçak, spor eşyaları sanayinde kullanılmaktadır. Yeni inşaa edilen deniz 
motorları ve yatların % 90’ı cam elyafı takviyeli plastik malzemeden yapılmak
tadır. Bu sektördede yıllık ortalama % 3-7 oranında bir büyüme beklenmektedir. 
U.S. borax bu alanda kullanılmak üzere saf borik asitten 100 Dolar/ton daha 
ucuz özel kalite borik asiti tüketime sunmuştur. A.B.D. de otomobil endüstrisi 
ürettiği her otomobil için yaklaşık 91 Kg takviyeli plastik malzeme kullanmak
tadır ve bu miktarın 2000 yılında 140 Kg'ye çıkması beklenmektedir. A.B.D. 
General Motors firması yılda 130-160 bin takviyeli plastik kaportalı otomobil 
üretmektedir. Bu miktarın 1990 yılında 600.000 adet olması planlanmaktadır. 
Ayrıca A.B. D Savunma Bakanlığının 80 Milyar dolarlık helikopter ve uçak 
ihtiyacı ile uçak ve uzay sanayinde kullanılacak olan cam elyafı takviyeli 
plastik malzemenin 3.500 ton ve 46 Milyon Dolar değerinde olacağı beklenmek
tedir.

A.B.D. 1984 yılında Türkiye'den tekstil cinsi cam elyafı imalatında kullanılmak 
üzere ; 47.000 Ton, 1985'de 43.000 Ton, 1986'da 36.000 Ton, 1987’de 54.000 
Ton kolemanit konsantresi,

İzolasyon cam elyafı imalatında kullanılmak üzere ise, 1984 yılında 83.000 
ton 1985'de 98.000 ton, 1986'da 114.000 ton, 1987'de 70.000 ton uleksit,

1984'de Türkiye ve İtalya'dan toplam 7.000 ton, 1985'de Türkiye'den 7.000 
ton toplan. 9.000 ton, 1986'da ise toplam 5.600 ton borik asitin 3.000 
tonunu Türkiye'den,2.000 tonunu İtalya'dan ithal etmiştir.

A.B.D. de bor mineralleri ve bileşiklerinin toplam tüketimdeki payları 
1980-1986 yılları arasında farklılıklar göstermiş, bu yıllar arasında bazı 
kullanım alanlarının toplam tüketimdeki payları sabit kalmış bazılarında 
azalmış bazılarında ise artmıştır.
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Cam elyafı izolasyon ve tekstil cam elyafı imalatında kullanılan marjinal 
B203 tüketim miktarlarındaki artış ateşe dayanıklı tecrit malzemelerinin ve 
borosilikat camlarda tüketilen B203 miktarındaki marjinal düşüşden daha az 
olduğu için A.B.D. nin B203 toplam tüketim miktarında 1980-1986 yılları 
arasında % 12'lik bir düşüşe sebeb olmuştur.

Ateşe dayanıklı selülozik tecrit malzemelerinin konutlarda kullanımı son 
yıllarda A.B.D. deki enerji masraflarının düşmesinden ve enerji tasarrufu 
için tüketiciye verilen vergi indirimi ile ilgili teşviklerin 1985'de kaldırıl
masından dolayı hızla azalmaktadır.

Deterjan sanayinde sodyum perborat tüketiminin piyasaya sunulan yeni deterjan 
cinsleri ile artması beklenmektedir. AnCak buna rağmen A.B.D.'de sodyumlu 
borlara olan talep düşmektedir. Bor bileşiklerinden susuz boraks, boraks 
pentahidrat, borik asit ve susuz borik asitin kullanım alanı özel borosilikat 
.camları irnalatındadır.

TABLO-29 : A.B.D.DE BOR MİNERALLERİ VE BİLEŞİKLERİNİN KULLANIM ALANLARINA
GÖRE TÜKETİMİNİN YILLIK DAĞILIMI (1.000 M. TON B2°3>

TÜKETİM ALANLARI İ980 1981 1982 1983 1934 1985 1986

Cam Elyafı İzolasyon 81,10 93,90 52,20 82,90 106,50 93,90 107,1
Ateşe Dayanıklı Teorit Mal. 48,00 33,60 29,80 28,60 28,00 24,33 17,5
Tekstil Cinsi Cam Elyafı 45,70 52,20 28,70 53,40 63,40 65,11 45,0
8orosilikat Camlar .40,70 39,90 27,80 31,40 29,40 31,41 27,9
Sabun ve Deterjanlar 24,10 26,40 24,50 27,60 26,00 22,27 22,2
Kaplama Sırlama (Emaye,Frit) 12,12 10,60 10,30 10,20 10,10 11,15 10,6
Tarım 14,20 15,10 9,80 12,90 13,60 13,61 13,4
Metalürji 6,00 6,20 3,10 3,50 2,70 3,00 2,8
Nükleer 'uygulamalar 0,50 0,40 0,60 1,00 1,00 0,99 0,9
Diğer Kullanım Alanları 42,60 23,00 19,90 22,00 18,70 20,43 25,0
Bilinmeyen 33 50 q £ cn q /.' cn 35 80 39 20 /. n n /.-TV/ , L/-1 33,8
TOPLAM 348,52 333,10 241,20 309,30 338,60 326, L9 306,5

KAYNAK: U.S. BUREAU OF MINES (1987)



TABLO- 30 : A.B.D. DE BOR MİNERALLERİ VE BİLEŞİKLERİNİN KULLANIM ALANLARINA 
TÜKETİMİNİN YILLIK DAĞILIMI (%) (1.000 M.TON B^)

TÜKETİM ALANLARI 1980 1985 1986 85-86

Cam Elyafı İzolasyon 23 29 35 14
Ateşe Dayanıklı Tecrit Malzemesi 14 7 6 -28
Tekstil Cinsi Cam Elyafı 1 13 20 15 -31
Borosilikat Camlar 12 10 9 -11
Sabun ve Deterjanlar 7 7 7 ö
Kaplama Sırlama (Emaye, Frit) 3 3 3 -4
Tarım 4 4 4 -1
Metalürji 2 1 1 -7
Nükleer Uygulamalar 0 0 0 -1
Diğer Kullanım Alanları 12 6 8 . 23
Bilinmeyen 10 12 11 -16

TOPLAM 100 100 100 -6

KAYNAK: U.S. BUREAU OF MINES (1987)

AVRUPA'DA BOR TÜKETİMİ,: (TABLO- 31)

Batı Avrupa'da borların tüketim şekli A.B.D. dekinden farklı olup Batı Avrupa'da 
deterjan ve sabun sanayinde sodyum,perborat şeklinde tüketilen bor bileşikle
rinin tüketim oranı A.B.D. den çok fazladır. Avrupa'da
deterjan sanayinde yılda 160.000 B203 ton sodyum perborat kullanılmaktadır. 
Avrupa'da tüketilen toplam B203 miktarının % 37-39'u bu sektörde kullanılmak
tadır. Çeşitli cam elyafı ürünlerinde ve borosilikat camlarda toplam B203 
tüketiminin % 34'ü porselen ve emaye sanayinde % 17'si ve % 12'si diğer 
tüketim alanlarındadır. Avrupa'nın toplam B203 tüketiminin % 50'sinden fazlası 
bor bileşiklerinden % 40'ı ise bor türevlerinden temin edilmekte olup Avrupa'da 
ekonomik değerde ve yeterli kapasitede bor minerali üretimi yoktur. Bor 
bileşiklerinde ve elyaf üretiminde girdi olarak kullanılan bor cevherlerini 
ithal edilmektedir. (Kolemanit Uleksit,tirıkal).



Avrupa'da en büyük bor tüketicisi durumunda olan ülkeler sırasıyla B.Almanya, 
Fransa, İngiltere, Belçika, İtalya ve Hollanda'dır. Ancak bu sıra bu ülkelerin 
yıllık tüketim durumuna göre değişebilmektedir.

Avrupa'nın yıllık bor tüketimi yaklaşık 440-500 bin ton B203 dür. Ayrıca bor 
madeni üretimi olmamasına rağmen tüketimi ve rafine bor üretimi için hammadde 
ihtiyacını ithal eden Avrupa büyük bir rafine bor üreticisidir. B.Avrupa'nın 
en önemli rafine bor üretimi sırasıyla Sodyum perborat, Boraks (Deka, Penta 
v.b), ve Borik asittir.

Dolayısı ile Avrupa'da bor tüketimi maden ve rafine ürün olarak direkt nihayi 
ürün imalatında girdi olarak kullanıldığı gibi büyük bir kısmıda ara ürün-rafine 
bor bileşikleri ve türevleri üretiminde tüketilmektedir.

TABLO- 31 B.AVRUPA'DA BOR MİNERALLERİ VE BİLEŞİKLERİNİN KULLANIM ALANLARINA
__________GÖRE ’rijlCCTİMİNİN YILLIK DAĞILIMI (1.000 M-TON 62.03)_________________

TÜKETİM ALANI/SANAYİ MİNERAL PAYI BİL.PAYI TÜREVİ PAYI TOPLAM
•  ( % )  ( % )  ( % )  ( % )

Kaplama,Sırlama,Emaye - - - 70 32 35 - - - 70 16 17
Cam Elyafı İzolasyon 13 27 30 57 26 29 - - - 70 16 17
Borosilikat Camlar - - - 40 19 20 - - - 40 9 10
Tekstil Fiberglass 20 62 70 - - - - - - 30 7 7
TOPLAMI (Cam ve Seramik) 43 90 - 167 77 84 - - - 210 48 51
Sabun ve Detarjanlar (s. Per) - - - - - - 160 90 93 160 36 39
Diğer Kullanım alanları - - - 33 15 16 12 7 7 45 10 11
Toplam Tüketim 43 90 1.00 200 93 100 172 97 100 415 94 100
İhracat 5 iQ) - 16 -rrî- - ___ 5.__3_-f __26_ -(a/\—

GENEL TOPLAM 48
La;
11 - 216

v/o;
49 - 177 40

\7o>
441

\ A / 
100

KAYNAK: B0R0N MINERALS FACTS AND PR0BLEMS



JAPONYA'DA BOR TÜKETİMİ : (TABLO-32 ve 33 )

Japonya'da kullanım alanlarına göre tüketim şekli A.B.D. dekine benzemektedir. 
(Tablo- 29 ve 33) Japonya'da yıllık % l'lik tüketim artışının olduğu sanılmak
tadır. Japonya bor cevheri ve bileşiği ihtiyacının tamamına yakınını ithalatla 
karşılamaktadır. Japonya 1980 yılındaki toplam 62.000 ton B203 tüketiminin 
% 42 sini tümüyle ithal ettiği bor minerallerinden, % 58'ini ise bor bileşik
leri ve türevlerinden temin etmiştir.

Japonya'nın 1980'de bor bileşikleri ve türevlerinden temin edilen toplam 
36.000 ton B203 tüketiminin % 46'smı susuz borlar oluşturmaktadır.

TABLO- 32: JAPONYA'DA BOR MİNERALLERİ VE BİLEŞİKLERİNİN KULLANIM ALANLARINA 
GÖRE TÜKETİMİNİN YILLIK DAĞILIMI (1.000 M.TON B203)

TÜKETİM- ALANI/SANAYİ MİNERAL BOR fîlf- BOR TÜREVİ I 1
Cam Elyafı İzolasyon - , 4 13 4 6
Borosilikat Camlar - - 6 19 - - 6.5 10
Tekstil Cam Elyafı 25 96 0,5 2 - - 25,5 40
Porselen ve Seramik - - 10 32 - 10 16
TOPLAMI (Cam ve Seramik) 25 96 20 65 - - 45 73
Sabun ve Deterjanlar - - - - 1 20 1 2
Tarım 1 4 - - - - 1,5 2
Metalürji - - 2 6 - - 2,5 3
Diğer Kullanım alanları - (%) 9 (2? 4 ?2) 1W
GENEL TOPLAM 26 100 31 100 5 100 62 100

KAYNAK: B0R0N MINERALS FACTS AND PROBLEMS



TABLO- 33 JAPONYA'DA. BOR BİLEŞ 
TÜKETİMİNİN DAĞILIMI

İŞLERİNİN KULLANIM ALANLARIN, : İRE 
(1.CG0 M.TON B203)

TÜKETİM ALANI/SANAYİ B.DEKA B. PESTA SLÎL BOR, B. T TOPLAM (%)
Cam Elyafı İzolasyon - 4 4 11
Borosilikat Camlar 0,5 1 2. 3 6,5 18
Tekstil Cam Elyafı - - O o uı 1
Porselen ve Seramik - 1 9 10 27
TOPLAMI (Cam ve Seramik) 0,5 6 11 3,: 21 58
Sabun ve Deterjanlar - - - -
Tarım 0,5 - 0,5 1
Metalürji 0,5 ■ - 2 2,5 7
Diğer Kullanım Alanları 1,5 2 6 3 12 33

GENEL TOPLAM 3 8 17 9 1 36 100

KAYNAK: BORON MINERALS FACTS AND PROBLEMS

TABLO- 34: ABD,B.AVRUPA VE JAPONYA'M BOR MİNERALLERİ VE BİLEŞİKLERİNİN
TÜKETİMİNİN DAĞILIMI (Z)

TÜKETİM ALANI/SANAYİ A.B.D. B.AVRUPA JAPONYA
Cam Ürünleri (Cam, Elyaf, Tex) 50-56 32-34 56-57
Ateşe Dayanıklı Malzeme 7-14 - -
Sabun ve Deterjanlar (S.Perb) 7 39,0 2
Kaplama Sırlama (Emaye, Frit) 3 17,0 16
Tarım 4 - -
Metalürji 1-2 - 3
Nükleer 0,5-1 - -
Diğer Kullanım Alanları 18-20 10-16 21-23

TOPLAM TÜKETİM 100,0 100,0 100,0

KAYNAK: BORON MINERALS FACTS AND PROBLEMS



Sonuç olarak; Yakın gelecekte bor kullanımını fazlasıyla arttıracak yeni 
büyük bir kullanıra alanının bulunması beklenmemektedir. En fazla Amorf metal
lerde ve bileşimlerinin imalatında bor kullanımı ve tüketimi (% 3) istikbal 
vaad etmekle beraber, bu sahada bor kullanımı henüz geliştirme safhasındadır.

Dünya bor minerallerinin ve rafine bor bileşiklerinin tüketimlerinin artışı 
ve devamlılığı bu ürünlerin tüketiminin en fazla olduğu sanayileşmiş ülkelerdeki;

- Borların imalatta girdi olarak kullanıldığı yeni tüketim alanlarının bulun
masına ,
- Borların halen girdi olarak kullanıldığı mevcut nihayi ürünlerin ve endüstri
lerin tüketim taleplerine,
- Batılı sanayileşmiş ülkelerdeki ekonomik duruma bağlıdır.

Yapılan tahminlere göre A.B.D. bor talebinin yıllık % 2,5-3, diğer ülkelerin 
bor talebinin ise yıllık % 2-2,5 artması beklenmektedir.

TABLO- 35: 2000 YILINDA ABD, B.AVRUPA VE DÜNYADA BOR MİNERALLERİ VE BİLEŞİKLERİNİN
TÜKETİMİ VE 1985'DEN İTİBAREN YILLIK ARTIŞ NİSPETLERİ (B203 *1.000)

TÜKETİM ALANI/SANAYİ ABD B.AVRUPA DÜNYA
Cam Elyafı İzolasyon 130-180 % 2-5 % 2-3
Borosilikat Camlar 55 35-45 % 2-3
Tekstil Cam Elyafı 135 % 5 ' 300
Cam ve Seramik Sanayi Toplamı 354 % 2-3
Ateşe Dayanıklı Malzeme 2,5 1,5
Temizlik Malzemeleri 27 ■ % 1 220 % 2-4
Emaye, Frit, Kaplama,Sır 9-4,5 32
Tarım 18-27 18-75
Metalürji 9 3

KAYNAK: ROSKILL 1987



TABLO-36 : ABD, , VE B. AVRUPA 'DA BORLASIN KULLANIM ALANLAR MA GÖRE 
TÜKETİM PROJEKSİYONU

TÜKETİM ALANI/ SANAYİ
1985

A.B.D.
2000

B.AVRUPA 
1985 2000

Cam 190 354 170 300
Ateşe Dayanıklı Malzeme 24 21 1 2
Temizlik Malzemeleri 22 27 170 220
Bnaye,Frit.Kaplama,Sır 11 9 20 30
Tarım 14 18 14 18
Metalürji 4 9 3 6
Diğer 21 29 30 44
Bilinmiyen 40 59
TOPLAM 326 526 408 620

KAYNAK: ROSKILL 1987

TİCARET :

A.B.D. :

Dünya bor üretiminde ve ticaretinde en fazla paya sahip olan A.B.D. dünya bor 
pazarında Türkiye'nin en büyük rakibidir. A.B.D. kendi iç talebini karşıladığı 
gibi üretimin % 50'sine yakınımda ihraç etmektedir. A.B.D. bor ihracatının 
yaklaşık tamamı rafine bor ürünleri şeklindedir. A.B.D.'nin ihraç edilebilir 
bor cevherleri Türkiye'deki kadar çeşitlilik arz etmeyip Türkiye'nin ürettiği 
bor cevheri kalitesi ile rekabet edebilecek ve nihayi tüketimde kullanılabilecek 
kadar ekonomik nitelik ve özelliklere sahip değildir.

Dolayısı ile A.B.D. bor madenlerini işleyip kalitesini yükselterek ve çeşitlen
direrek iç ve dış piyasaya rafine bor ürünleri olarak sunmaktadır.

A.B.D. NİN BOR İHRACATI :

A.B.D. nin rafine bor ihracatında sodyumlu rafine borlar ön sıradadır. Rafine 
sodyumlu bor ve borik asit tablo ihracat toplamına göre sodyumlu rafine 
borlar A.B.D. ihracatının miktar olarak (1981-1986 yılı) % 83-93'U Dolar 
olarak % 70-87'sini borik asit ihracatı ise miktar olarak % 16-6’sını, Dolar 
olarak ise % 30-13'ünü teşkil etmektedir. A.B.D. nin borik asit ihracatı 
1985'de 1981'e göre % 6 artarken değer olarak % 14 düşmüştür. Diğer taraftan



sodyumlu rafine bor bileşiklerin ihracatı ise 1985'de 1981'e göre miktar 
olarak % 174 değer olarak ise % 91 artmıştır.

A.B.D. nin borik asit ihracatı 1986'da 1985'e göre % 14 düşerken değer olarak 
% 9 artmıştır. Diğer taraftan sodyumlu rafine bor bileşiklerin ihracatı ise 
1985'de 1986'ya göre miktar olarak aynı iken değer olarak % 7 artmıştır.

A.B.D. nin borik asit ihracatında en üst sırada yer alan Japonya'nın A.B.D. 
1984-1986 borik asit ihracatındaki değer olarak payı % 67-57 miktar olarak 
ise % 64-56'dır. İkinci sırada yer alan kanada'nin payı ise değer olarak % 
19-18 miktar olarak ise % 21-18'dir.

1984-86 A.B.D. Sodyumlu rafine bor bileşikleri ihracatında miktar olarak % 
59-58 pay ile Hollanda ve sırasıyle % 9-10 pay ile Japonya % 9-8 pay ile 
Kanada ve % 7-8 pay ile İspanya en üst sıralarda yer olmaktadır.

Önemli bir bor üretimi olmıyan Hollanda'nın öncedende belirtildiği gibi 
A.B.D. nin Batı Avrupaya sattığı bor ürünlerinin depolandığı ve dağıtımının 
yapıldığı bir ülke olarak Avrupa'daki bor ticaretinde önemli bir yeri vardır. 
Hollanda'dan A.B.D. menşeili bor ürünleri ile B.Avrupa'daki küçük tüketicilerin 
taleplerini karşılamak böylece kolaylıkla mümkün olmaktadır.

Tablo 3'5,36'dan da anlaşılacağı üzere A.B.D. nin B.Asit ve sodyumlu rafine 
bor (Avrupa haricinde) ihracatının büyük bir kısmı uzak doğu G.Amerika gibi 
kendisine yakın ülkelere olmaktadır.

A.B.D.'NİN BOR İTHALATI :

A.B.D. nin ithalatının toplam tüketimindeki payı 1981'de miktar olarak % 6 
değer olarak % 4 1986'da ise miktar olarak % 11, değer olarak ise % 6’dır. 
Burdan da anlaşılacağı üzre A.B.D. nin toplam tüketiminde ithalatın miktar ve 
değer olarak payı artmaktadır. A.B.D. nin toplam ithalatında 1981-1986 en 
büyük pay kolemanit ve Uleksite aittir.



A.B.D. nin Türkiye'den yaptığı bor ithalatı konusunda A.B.!' Bureau Mınes 
kayıtları ile Türkiye'deki kayıtlar birbirini tutmamaktadır.

A.B.D. 1984'de Türkiye'den 66,6 bin ton kolemanit, 101 bin ton üleksit olmak 
üzere 27,7 milyon Dolar değerinde, 1986'da ise 42,8 bin ton olemanit, 97,9 
bin ton üleksit, olmak üzere 22,9 Milyon Dolar değerinde, ln86'da ise 35,6 
bin ton kolemanit, 113,7 bin ton üleksit 21,1 milyon Dolar değerinde bor 
madeni satın almış olup ihtiyacının tamamını Türkiye'den karşılamıştır.

A.B.D. 1984'de Türkiye'den 7,5 bin ton 3,7 milyon Dolar değerinde, 1985'de 
5,4 bin ton 2,1 milyon dolar değerinde 1986'da ise 2,1 bin ton 1 Milyon Dolar 
değerinde borik asit satın almıştır. Bu yıllarda A.B.D- nin tonlam borik asit 
ithalatının miktar ve değer olarak % 68-78'i Türkiye'den, % 20-27'si İtalya'dan 
çok az bir bölümü ise sırasıyla Fransa, B.Almanya ve Kanada'dan olmuştur.

TABTjO- 37: A.B.D. ’NİN ÜLKELERE GÖRE BORİK ASİT İHRACATI

ÜLKE/YIL
BİN
TON(1984)

MİLYON
DOLAR

BİN
TONU985)

MİLYON
DOLAR

BİN
T0NCL986)

MİLYON
DOLAK

Japonya 21,54 13,7 19,7 21,8 20,20 12,6
Kanada 6,94 3,9 4,4 2,6 4,90 2,9
Meksika 2,72 1,2 3,5 1,9 2,69 1,3
Avustralya 1,04 0,6 1,3 0,8 1,12 0,6
Brezilya 0,15 0,1
Fransa 0,04 0,08 2,53 1,8
Hollanda 0,04 0,07 0,45 0,3
Danimarka 0,02 0,01
Kore 1,11 0,69 1,1 0,7 2,08 1,3
Tayvan 1,5 0,9 1,99 1,2

TOPLAM 40,57 24,40 44,9 21,6 35,98 22,0



TABLO-38 : A.B.D, NİN ÜLKELERE GÖRE SODYUMLU RAFİNE BOR İHRACATI
ÜLKE/YIL 1984 PAYI

%

1985 PAYI
%

1986 PAYI
%

Hollanda 309,6 59 326,9 58 322,0 58
Japonya 47,6 9 58,2 10 50,1 9
Kanada 49,4 9 46,6 8 50,1 9
İspanya 38,5 7 38,4 7 41,9 8
Meksika 19,7 4 19,7 3 15,5 3
G.Kore 7,3 16,5 3 16,9 3
Hindistan 6,3 10,5 2 15,8 3
Çin - 10,5 2
Avustralya 6,3 7,51 1 6,72 1
İndcnezya 4,8 4, 6 1 3,67 1
Kolombiya 2,0 4,5 1 3,74 1
Tayvan 9,4 2 - 13,58 2
G.Afrika 3,4 3,5 3,98 1
Yeni Zelanda 3,0 3,0 1,93
Malezya 2,0 3,5 4,54 1
Venezuela 1,5 1,0 1,16
Honkong 2,7 2,1 2,70
Diğer 12,5 % .

8,7 %2 %

TOPLAM 523,0 100 565,5 100 554,0 100

AVRUPA VE A,E.T. *

Bor madeni üretimi olamamakla beraber büyük miktarda rafine bor bileşikleri 
üretim kapasitelerine sahip, dünyanın en önde gelen bor tüketicilerinden biri 
olan Avrupa A.B.D. ve Türkiye için önemli bir bor pazarıdır.

Bor mineralleri ve rafine bor bileşikleri nihayi üretimde girdi olarak tüketil
diği gibi ara Uriin olarak rafine bor bileşiği imalatında da büyük miktarlarda 
tüketilmektedir.
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A.E.T. 1984'de toplara 526,9 bin tonluk doğal sodyumlu bir (Türk Tinkali, 
A.B.D. B.Pentası) ithalatının % 18'ini 1985'de 198,2 bin tonluk doğal sodyumlu 
bor ithalatının % 79'unu Türkiye'den temin etmiştir.

1984'de A.E.T. 253,5 bin ton bor madeni (Sodyumlu ham bor dışında) ithal 
etmiş olup bunun % 93'ü Türkiye'den gerçekleşmiştir. 1985 yılında ise ithal 
ettiği 226 bin tonun % 88’i Türkiye'den ithal edilmiştir.

Avrupa ve A.E.T. de Türk tinkali ve A.B.D. menşeili hain boraks penta hidratı, 
boraks deka ve sodyum perborat gibi rafine bor ürünlerinin üretiminede kullanmak 
için ithal etmektedir. Türk koleraaniti Avrupa'da borik asit üretiminde kullanıl
maktadır .

1984 yılında A.E.T. nin toplam 263,6 bin ton sodyumlu rafine bor ürünleri 
ithalatında Türkiye'nin payı % 4 A.B.D. nin payı ise % 60'dır. 1985'de A.E.T. 
nin rafine bor ürünleri ithalatı 2 kat artarken (6 07,5 bin ton)/Türkiye'nin 
payı % 2 olmuştur. A.E.T. 1984 yılında 149,9 bin ton sodyumlu rafine bor 
ürünü ihraç etmiştir. 1985'de ise 2 kat artarak 334,6 bin tona ulaşmıştır.
A.E.T. de rafine sodyumlu bor ihracatının Hollanda A.B.D. menşeili ürünün 
ihracatı ile % 77-92 sini Almanya geriye kalanını ise B.Almanya ve Fransa' 
gerçekleştirmiştir. A.E.T. ihracatının 1984'de % 71' i 1985'de % 97'sini
A.E.T. dışına gerçekleştirmişlerdir.

SONUÇ :

A.B.D, borik asit ithalatının % 70'e yakın bölümünü Türkiye'den gerçekleştir
mektedir. A.E.T. ise 1985'de 37 bin ton borik asit, ihtiyacının % 35-38'ini 
A.E.T. dışından temin etmiştir.

Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda borik asit üretiminin 100.000 ton/yıl boraks 
penta üretiminin 160.000 Ton/yıl'a çıkması ve susuz boraks üretiminde başla
tılması. ile Türkiye'nin toplam ihracatında ve dürçe rafine bcr pazarında bu 
ürünlerin payları artacaktır.

Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin rafine bor üretim kapasitesi artarak A.B.D.'11 
oligopoller ile rekabet edebilecek seviyeye gelirken bu ürünlerde dünya 
pazarlarında bir fiyat rekabetide ortaya çıkabilecektir. Ancak Türkiye,



Avrupa pazarlarına yakınlığı zengin ve iyi efsafta bor maden rezervleri ve 
bor madenleri pazarındaki hakimiyeti ve avantajlarıyle dikkatli ve istikrarlı 
bir pazarlama stratejisi ile maden ve rafine Uriin ihracatını ve fiyatlarını 
dengeliyerek olağan bir fiyat rekabetinden avantajlı çıkabilir.

Diğer taraftan Türkiye'nin avantajı ise zengin ve iyi cins bor madeni rezerv
lerine sahip olması, ve Avrupa'daki bor pazarlarına yakınlığıdır.

t
Doğa bloku ülkelerinin dünya bor ticaretindeki yerleri önemsizdir. Avrupa ve 
orta doğu pazarlarına zaman zaman küçük miktarlarda rafine bor ürünleri ihraç 
etmekle beraber ürünlerinin kaliteleri düşük ve satışları istikrarsızdır.

A.B.D. dünyanın en büyük borik asit üreticisi olmakla beraber kendi iç piyasa
sında artan borik asit talebini karşılamak amacı ile borik asit ithal etmek
tedir.

A.B.D. 'ııin net ihracatı Xl°plam ihracat-Toplam ithaiat= net ihracat) 1981’de 
toplam diinya üretimi veya tüketimindeki payı % 34-35 iken 1986'da % 30'a 
inmiş Türkiye'nin net ihracatının toplam dünya tüketimindeki payı ise 1981'de 
% 22-23’dpn 1986'da % 30-3i'e çıkmıştır. 1981-1985 yılları arasında A.B.D.'nin 
duııya tüketimindeki, payı hemen hemen aynı kalırken 1981'de ithalatının dünya 
tüketimindeki payı % 4'den 1986'da % 7'ye çıkmıştır.

Türkiye'nin dünya tüketimindeki üretiminin payı 1981'de % 24 iken A.B.D.nin 
üretiminin payı % 70-71, 1986'da Türkiye'nin arzının payı % 32'ye çıkarken 
A.B.D. nin dünya tüketimdeki arzının payı % 60'a düşmüştür. Sonuç olarak 
üretiminin büyük bir kısmını ihraç eden Türkiye'nin dünya tüketimine arz 
ettiği miktar sürekli’ bir artış gösterirken A.B.D. nin dünya tüketiminde 
kendi iç tüketimi yüksek olduğu için toplam arzının payı fazla olmasına 
rağmen dünya piyasalarına ihtiyaç fazlası olarak sunduğu miktar azalmıştır.



Tablo 39: Yıllara Göre Dünya Bor Ticareti (î^O^ bazında)

Ürün Cinsi
1981 

Bin Ton %
1982 

Bin Ton %
1983 

Bin Ton %
1984

Bin Taı %
1985 

Bin Ton %
DÜNYA ÜRETİMİ : 946 100 823 100 896 100 1008 100 958 100
A.B.D.Toplam Arz. : 671. 70-1 551 67 578 62-4 605 60 577 60

İthalat : 38 4 31 4 25 3- 64 6 63 7
Stok Ocak 1 : 3 9 45 5 18 2

A.B.D. Tüketimi : 338 35-6 241 30 309 33 340 34 326 34
İhracat : 365 38-9 304 37 321 34 329 33 314 33
Stok Aralık 31 : 9 45 18

A.B.D. Toplam Arz : 712 74-5 590 72 648 69-72
Net İhracat : 327 34-5 273 33 296 26 265 26 251 26

Etibaıık Bor ihracatı : 195 21 166 20 219 24 289 29 282 29
Özel Sektör ihracatı : 16 2 21 3 24 3 27 3 8 1
Türkiye Bor ihracatı : 211 22 187 23 243 27 316 31 290 30
İç Tüketim : 14 1 30 4 30 3 32 3 13 1
Etibank Bor üretimi : 209 22 188 23 236 26 308 31 295 31
Türkiye Top.Arz. : 255 24 209 25 260 29 335 33 303 32

* Bin Ton

ÖNERİLER:
• Türkiye dünya bor pazarlarındaki durumu yakından izleyebilmek ve daha etken 

olabilmek içn yurtdışmda yabancı firmalarla ortak pazarlama ve dağıtım şirketleri 
kurmaya devaır etmelidir. Avrupa dışında diğer bölgelerde de A.B.D. orta doğu, uzak 
doğu, Avustralya ve Afrikada da dağıtım ve pazarlama merkezleri kurulmalıdır.

Belirli ülkelerde kendi direkt koordinasyon ve pazarlama bürolarını açmalıdır.



Bu bürolarda ve Türkiye merkezde pazar müşteri rekabet ve bor tüketimi \ ve
.üretimi konusunda teknik gelişmelerle ilgili rutin faliyet görecek istihbarat 

seksiyonları kurulmalıdır.

Tüketiciye borların spesifik aplikasyonlarında teknik danışmanlık yapabilecek 
veya yeni metodlar gösterebilecek veya yeni tüketim alanları yaratabilecek 
teknik satış tanıtım ve danışman grubu oluşturulmalıdır.

Bor pazarlarında rekabetteki genel politika ile ilgili olarak rakip firmalar 
ile diyolog oluşturulmalı tarafların ortak menfaatlerine uygun olabilecek 
uzlaşma ve ortaklıklar tesis edilmelidir.

Yabancı ülkelerde Türk borunun kullanımını teşvik edecek tüketim alanlarına 
mali ve teknik destek verilmeli ortak üretim tesisleri kurulmalıdır. Türkiye'de 
borların pazarlanması konusunda Türkiye'nin dünya bor pazarlarında oluşturduğu 
tekeli bozmıyacak bir özel sektör resmi sektör ortaklığından oluşan bir 
pazarlama şirketi kurulabilir veya resmi sektörün pazarlama organizasyonu 
İslah edilip faliyetleri daha esnek ve ana kuruluştan daha bağımsız ayrı bir 
kuruluş haline getirilebilir.

Gelecek beş yıl içinde rafine bor üretim kapasitesinin arttırılması ile 
ilgili yeni yatırımlarda dünya rafine bor pazarındaki potansiyel ve rekabet, 
tüketimde rafine bor-bor madeni kullanımının rekabeti göz önüne alınarak ek 
rafine bor üretimi tüketimi veya satışının bor madeni tüketimi veya satışların
daki kayıpları ne derece kompanse edeceği veya ikamesinde ne kadar kazanç ve 
katma değer sağlanacağı iyi hesap edilmelidir.

III.ALTINCI PLAN DÖNEMİNDE 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 tirikal 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.

Batı Avrupa piyasasında Borax Consolidated Ltd. ile rekabet edebilmek için 
bol ve çeşitli ürün ile pazara girmek gereklidir. Ayrıca bu ürünleri üretecek 
tesislerin fiyat açısından da BCL ile rekabet edebilmeleri maliyetlerin düşük 
olmasına, buda fabrikaların büyük kapasiteli ve süratli üretim yapabilecek 
şekilde ve hızla kurulmalarına bağlıdır. Türkiye olarak bu durumlara özellikle 
dikkat etmelidir.

Kaliteli ve yeterli miktarda ürün elde edildikten sonra en önemli sorun 
pazarlama sorunudur. Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye Dünya bor pazar
larındaki durumu yakından izleyebilmek ve daha etkin olabilmek için yurt 
dışında yabancı firmalarla ortak pazarlama ve dağıtım şirketleri kurmaya 
devam etmelidir. Avrupa dışında diğer bölgelerde de ürün dağıtım ve pazarlama 
merkezleri kurulmalıdır. Etibaıık olarak bundan böyle uygulayacağımız politika 
da bu yönde olacaktır.



2) TALEP PROJEKSİYONU:
A) Yurtiçi talep Projeksiyonu (1988-1994)

TABLO- 40 TÜRKİYE B.BİLEŞİKLERİ İÇ TALEBİNİN PROJEKSİYONU
Ürün (l.OOOsTON) : 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
B.DEKA (TON) : 8.00 9.50 9.50 10.00 11.00 12.00 12.50 13.00
B.DEKA (B20 3) : 2.88 3.42 3.42 3.60 3.96 4.32 4.50 4.68
B.PENTA (TON) : 1.20 1.20 1.20 2.00 2.00 2.00 2.00
B.PENTA (B203) : 0.59 . 0.59 0.59 0.98 0.98 0.98 0.98
B.ASIT (TON) : 3.00 5.00 5.00 5.5T) 6.00 6.00 6.50 7.00
B.ASİT (B203) : 1.69 2.81 2.81 3.09 3.37 3.37 3.65 3.93
S.PERBORAT (TON) : 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
S. PERBORAT (B20 3) : 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
RAFİNE B. (TON) 
RAFİNE B. (B20.3)

: 25.00 
: 7.72

29.7
9.97

29.7
9.97

30.7
10.43

33.0
11.46

34.0
11.82

35.0
12.28

36.0
12.74

TABLO 41 TOPLAM BOR İÇ TALEP PROJEKSİYONU

ÜRÜN (1.000* TON) : 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 2004
Rafine B.-&0N) : 
Rafine 6,(8202) :

25.0
7.72

29.7
9.97

29.9
9.97

30.7
10.43

33.0
11.46

34.0 
11.82

35.0
12.28

36.0
12.74

47.0
15.64

B.Cevheri (TON) : 
B.Cevheri (B^O,) :

22.5
8.21

30.0
10.94

30.0
10.94

30.0
10.94

30.0
10.94

32.00
11.75

32.00
11.75

35.0
12.96

45.0
16.99

Toplam İç Tüketim 
Toplam (B^O^) : 15.93 20.91 20.91 21.37 22.40 23.57 24.03 25.7 32.63

KAYNAK: ETİBANK

Rafine bor ürünleri tüketiminin en fazla olduğu deterjan sanayiinde üretim \e 
fiyat şartları müsait olduğu takdirde soydum perborat tüketiminin toplam rafine bor 
tüketimindeki payını koruyacağını söyleyebiliriz. (TABL0-40)

Seramik sanayiinde ve inşaat sektöründeki gelişmelerin paralelinde B.dekahidrat 
tüketiminin önümüzdeki yıllarda artmaya devam edeceği 'beklenmektedir.

Cam sanayiinde ısıya dayanıklı cam ve özel cam üretimlerinin artışı B.Penta 
hidratin tüketimini artırmaktadır. >

Yurtiçi rafine bor talebinin 1995 yılında 12.740 t., 2004 yılında ise 15.640 t-, 
olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir.

Toplam yurtiçi bor talebinin 1995 yılında 25.700 tona, 2004 yılında ise 
32.630 tona çıkması beklenmektedir. (Tablo: 41)



B) İHRACAT PROJEKSİYONU (1933-1995)

Etibank tarafından 1988-1995 yılları arasında gerçekleştirilmesi planlanan 
ihracatla ilgili rakamlar incelendiğinde iki husus göze çarpmaktadır.

1. Toplam ihracat miktarında bazında) artış görülmemektedir.
2. Bor madeni ihracatı azalırken, rafine bor ürünleri ihracatı büyük oranda 
artmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak ihracat gelirlerinin % 50 artarak 
230 milyon $'a (86 fiyatlarıyla) çıkması beklenmektedir. 1995-2004 yılları 
için kesin bir strateji saptanmamış olmakla birlikte ihracatda aşağıda özet
lenen' gelişmeler olabilir (Tablo 42 )

1. Yeni tesisler devreye girmediği ve üretim sabit kaldığı takdirde artan iç 
talep, ihracatın düşmesine sebep olacaktır. (Dünya talep projeksiyonu Alter
natif A)

2. Küçük yatırımlarla tesislerin kuruluş kapasiteleri üzerinde çalışması 
sağlanır, ihracat aynı seviyede kalır (Dünya talep projeksiyonu Alternatif A)

3. Küçük yatırımlarla rafine bor tesislerinin kuruluş kapasiteleri üzerinde 
çalışması ve iç talep artışını karşılayarak rafine bor ihracatının sabit 
tutulması sağlanır. Yani konsantratör yatırımlarıyla maden ihracatı artırılır. 
(Dünya talep projeksiyonu Alternatif A) da % 50 pazar payı hedeflenir.

4. Yeni rafine bor ve konsantratör yatırımlarıyla (Dünya talep projeksiyonu 
alternatif B) de % 50 pazar payı hedeflenir.

İhracat projeksiyonu 1. alternatifte toplam ihracat 1995 yılında 367.400 t 
B2O2 ten 2004 yılında 360.500 tor.a düşmekte 2. alternatifte sabit kalmakta, 
3. alternatifte 482.400 t. ^O^' e 4. alternatifte ise 712.900 t. B202'e 
çıkmaktadır.
TABLO-42 : 2004 YILI İÇİN İHRACAT PROJEKSİYONU (1000 TON B^)

1 2 3 4
Dünya Bor Talebi 1.030,0 1.030,0 1.030,0 1.513,0

t- T-,ı-r ^ Madeni 181,7 185,7 300,7 433,0

Rafine Bor 178,8 181,7 181,7 290,0
Türkiye'nin Bor Arzı 393,1 400,0 515,0 756,3
Türkiye'nin Pazar Payı % 38 % 39 % 50 % 50



160.000 T/Yıl boraks pentahidrat, 60.000 TL/yıl susuz boraks ve 17.000 T/yıl boraks 
dekahidrat üretim kapasiteli Kırka Bor Türevleri tesisi 1984 yılında, 100.000 T/Yıl 
kapasiteli II.Borik Asit Tesisi de 1987 yılında işletmeye alınmıştır. Kapasite 
tutturma çalışmalarına devam edilmektedir.

II.Sodyum Perborat Tesisininde 1991 yılında bitmesi planlanmıştır. Bu tesislerde 
üretilecek ürünlerin tamamının ihracı düşünülmektedir.

Buna göre ihracat projeksiyonu aşağıdaki tabloda verilmiştir.

TABLO—43 TÜRKİYE BOR BİLEŞİKLERİ İHRACATININ PROJEKSİYONU
ÜRÜN (BİN TON) : 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
B.DEKA (TON) : 12,00 20,50 22,50 22.00 26.00 25.00 24.50 24.00
B.DEKA (B203) : 4.32 7.38 8.10 7.92 9.36 9.10 8.82 8.64

B.PENTA (TON) : 67.50 126.30 156.30 156.30 165.50 165.50 165.50 170.00
B.PENTA (B203) : 31.86 59.474 75.074 75.074 79.484 79.484 79.484 82.50

B.ASİT (TON) : 35.00 40.00 50.00 60.00 6C.00 70.00 70.00 100.00
B.ASİT (B203) : 1.9.67 22.48 - 28.10 33.72 33.72 39.34 39.34 56.20

S.PERBORAT (TON) : 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
S.PERBORAT(B203) : 1.35 1.35 1.35' 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35

SUSUZ BORAKS (TON) 30.00 40.00 45.00 50.00 50.00 50.00 50.00
SUSUZ BORAKS (B2.03) 19.50 26.00 29.25 32.50 32.50 32.50 32.50
RAFİNE B.(TON) : 120.50 222.8 274.8 289.3 307.5 316.5 316 350
RAFİNE B.(B203) : 57.2 110.19 138.6 147.3 156.4 161.8 161.5 181.7

TABLO: 44 TÜRKİYE'NİN TOPLAM BOR İHRAÇ ATİNİN PROJEKSİYONU
ÜRÜN (BİN TON) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
B. CEVHERİ (TON) 686 653 57i 429 424 414 414 404
B.CEVHERİ (B203) 271,4 261,9 238,3 200,2 198,7 194,7 194,7 185,7
RAFİNE B. (TON) 120,50 222,8 274,8 289,3 307,5 316,5 316 350
RAFİNE B.(B203) 57,2 110,19 138,6 147,3 156,4 161,8 161,5 181,7
TOPLAM İHRACAT 806,5 875,8 845,8 718,3 731,5 730,5 730 754
TOPLAM (B203) 328,6 372,1 376,9 347,5 355,1 356,5 356,2 367,4



C) TOPLAM TALEP PROJEKSİYON!]:
B. BİLEŞİKLERt İÇ VE DIŞ SATIŞ PROJEKSİYONLARININ TOPLAMI
TOPLAM TALEP PRCdFKS:tYC«jKA EŞİTTİR._______________ ___ _______________________
TABLO-45 : YILLARA GÖRE TfİRKİYL'Kİ?: TOPLAM TOR tllRACAIMN PROJEKSİYONU
ÜRÜN CİNSİ____________: 1988 1989  1900 1991 1992 1993 1994 1995
İÇ
RAFİNE B.(B203) : 7.72 9.97 9.97 10.43 11.46 11.82 12.28 12.74
DIŞ
RAFİNE B.(B203) . 57.2 110.19 138.6 147.3 156.4 161.8 161.5 181.7
TOPLAM
RAFİNE B. (13203) : 64.92 120.16 148,57 157.73 167.86 173.62 173.78 194.44
TOPLAM (xl000)
RAFİNE BOR (TON) : 145.5 252.5 304.5 320 340. 5 350,5 351 386 ■
3. ÜRETİM HEDEFLERİ (1988-1995)
TABİİ): 46,a) BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ ÜRETİM HEDEFLERİ (1000 TON)
Sıra Ana Y I L L A R
No Mallar : 1.988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1. Boraks Dekahidrat 20 72 72 72 ~Tl 72 72 72
2. Boraks Pentahidrat 67, 5 160 160 160 160 160 160 160
3. Borik Asit 38 100 . 100 100 100 100 100 100
4. Sodyum perborat 20 20 20 20 20 20 20 20
5. Susuz Boraks - 30 60 60 60 60 60 60
Toplam talebin yurt içi liretimle karşılanması düşünülmüş, ancak tesislerin de % 100

kapasite ile çalışaçağı varsayımı ile üretim hedefleri saptanmıştır.
TABLO: 46.b) ÜRETİM DEĞERLERİ (1987 yılı fiyatları ile) (Milyon TL)
Sıra Ana Y I L L A R
No Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
1. Boraks Dekahidrat 6.872 24.740 24.740 24.740 27T.74Ö 24.740 24.740 24.750

(343.611 TL/TON)
2. Boraks Pentahidrat 20.673 49.002 49.002 49.002 49.002 49.002 49.002 49.002

(306.264 TL/TON)
3. Borik Asit 27.476 72.306 72.306 72.306 72.306 72.306 72.306 72.306

(723.059 TL/TON)
4. Sodyum Perborat 11.383 11.383 11.383 11.383 11.383 11.383 11.383 11.383

(569.159 TL/TON)
5. Susuz Boraks - 32.941 65.881 65.881 65.881 65.881 65.881 65.881

(1.098.020 TL/TON)

Not: Susuz Boraks hariç diğer Ürünlerin yurt içi satış fiyatları alınmıştır.



4) İTHALAT PROJEKSİYONU :

Bor bileşikleri sektöründe ürün ithalatı söz konusu değildir. Ancak sodyum 
perborat üretiminde hammadde olarak kullanılan hidrojen peroksit Fransa'dan 
ithal edilmektedir. 1989 başında üretime geçmesi planlanan Etibank Hidrojen 
Feroksit Tesisi ürününün elde edilmesiyle bu ithalat'da durdurulmuş olacaktır.

5) MEVCUT TEKNOLOJİK DURUM VE MUHTEMEL GELİŞMELER :

a) Rafine boraks dekahidrat, boraks pentahidrat, susuz boraks :

RBD 1970 yılma kadar Etibank Bandırma Fabrikasında kalsine kolemanite soda 
ve sodyum bikarbonat ilavesi ile elde edilmekte idi. 1970 yılında tinkal 
cevheri (% 27 B^O^) 1974 yılında da Kırka konsantratörünün üretime geçmesiyle 
tinkal konsantresi (% 32-34 B2Ûj) kullanılmaya başladı. Türkiye için en uygun 
olanı da bugün uygulanmakta olan ve öz olarak Tinkal'in çözülmesinden sonra 
kontrollü kristalizasyonla sırayla boraks pentahidrat, boraks dekahidrat ve 
dekahidrat ’ m ka.lsinasyon ve ergitmeyle alınmasıyla susuz boraks eldesi 
entegre büyük kapasiteli devamlı bir tesiste gerçekleştirilebilir. Bu durumda 
istenirse operasyon şartlarında yapılacak değişikliklerle, rafine boraks 
pentahidrat ve rafine susuz boraks elde etmek mümkün olabilmektedir. Bir 
tesiste bir çok bor ürününü üretme olanağı vardır. Ancak büyük kapasiteli ve 
devamlı olması gerekmektedir. (Ürünün maliyeti azalır) Buna örnek Etibank 
Kırka Bor Türevleri tesisi gösterilebilir. Ancak bu güne kadar yurt dışı 
talebi gereği sadece boraks pentahidrat üretilmiştir.

b) Borik Asit :

Borik asit hem tinkalden, hemde kolemanitten elde edilebilir. Ancak ülkemizin 
bu günkü koşullarına en uygun olanı kolemanite sülfürik asit ilavesiyle borik 
asit üretimi olup şu anda da bu yöntem' kullanılmaktadır. Mevcut asit borik 
tesisinde kolemanit kırma öğütmeden sonra kalsine edilmektedir. Ancak-kolemanitin 
kalsinasyonu çok miktarda fuel-oil harcaması' gerektirdiğinden, 1987 yılında 
üretime geçmiş olan IX.Borik Asit Tesisinde hammadde olarak kullanılan konsantre 
kolemanit ise yaş öğütmeden geçirilip bir tiknerde kilden arınarak kullanıla
bilir .
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Ayrıca TÜBİTAK ve Etibank tarafından yürütülen tinkalden borik asit üretimi 
araştırması Lahoratuvar bazında müspet sonuçlarmış olup pilot tesis sayesinde 
deneme çalışmaları yapılmıştır. Bu arada meydana gelen bazı problemlerin 
halli sonucu çalışmalara devam edilecektir. Araştırma çalışmalarının müspet 
neticelenmesi durumunda ilerde, kullanılacak yatırımlarda teknolojinin seçimi 
daha sağlıklı olacaktır.

c) Sodyum Perborat :

Ham boraks per.tahidrat veya boraks dekahidrat ve % 48'lik sudkostikten sodyum 
nıetaborat elde edilmesi ve sodyum metaboratla hidrajen peroksitten (% 50 veya 
% 70'lik) de sodyum perborat üretimi bütün dünyada uygulanan en son yöntemdir.

Bütün dünyada aynı hammaddeyi kullanan prosesler arasında genelde önemli 
farklılık yoktur, ancak detayda verimlik ve/veya ürün kalitesini etkileyecek 
bazı teknolojik yenilikler gizli tutulduğundan bilgi almak mümkün olmamaktadır.

KAYNAK: Etibank Genel Müdürlüğü
TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü

Mevcut tesislerde birim üretim için gerekli üretim girdileri (Tablo:2) de 
verilmiştir.

6) DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİ :

Bor bileşikleri sektörünün ilişkili olduğu sektör sodyum perborat ve boraksın 
yardımcı madde olarak kullanıldığı deterjan sanayiidir.

Deterjan sektörünün, 1987'de 17.000 ton, 1988'de 19.000 ton civarında olan 
sodyum perborat ihtiyacının 1992 yılında yaklaşık 27.000 ton olacağı tahmin 
edilmektedir. (Kaynak: Deterjan Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Mart,1987)

Deterjan sanayiinin artan sodyum perborat ihtiyacının karşılanması açısından 
II.Sodyum Perborat tesisinin kurulması çalışmalarının hızlandırılması teşvik 
edilmelidir.



TVjPLANLANAN YATIRIMLAR :

1) Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar :

Özel sektörde teşvik belgesi almış herhangi bir kuruluş yoktur. (Kaynak:DPT)

Kamu kuruluşu olarak bor bileşikleri üreten tek kuruluş ise ETİBANK olup, 
kurulan yeni tesisler için teşvik belgesi alınmıştır.

Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar :

1. Kırka Bor Türevleri Tesisi

2. Bandırma II.Borik A»sit Tesisi

2) Eklenecek Yeni Kapasiteler :

Bor bileşikleri sektörünün ana malları olan boraks dekahidrat, boraks pentahidrat 
susuz boraks, borik asit ve sodyum perborat üretim hedefleri (Tablo:46-a) da 
verilmiştir.

Aşağıdaki tabloda ise (1988-1995) yılları arasındaki yurt içi talebi ve 
i.hracat projeksiyonu toplam talep projeksiyonu şeklinde gösterilmektedir.

TABLO- 47 : BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ TOPUM TALEP PROJEKSİYONU (1988-1995)

(1000 TON)

Sıra No Ana Mallar 1988 1989
Y I L L A R  

1990 1991 1992 1993 1994 1995
1. Boraks Dekahidrat 20 30 32 32 37 37 ' 37 37
2. Boraks Pentahidrat 67,5 127,5 157,5 157,5 167,5 167,5 167,5 1-72'
3. Borik Asit 38 45 55 65,5 66 76 76,5 107
4. Sodyum Perborat 20 20 20 20 20 20 20 20
5. Susuz Boraks - 30 40 45 50 50 50 50

Yatırım Teşvik Belgesi Tarih-No

a) 25.2.1976 ^ 474/1149 nolu (Muafiyet
belgesi adı 

altında alınmıtır.)
b) 2.4.1985 ; 13325 nolu
a) 4.3.1977 , 3401 nolu
b) 27. 1.1978 474/1812 nolu(Muafiyet bel.)
c) 18.1.1985 f 3401-A no.lu



Tablo: 46>*ve Tablo: 47 mukayese edilecek olursa Boraks Pentahidrat'ta 1992 
yılından itibaren bir miktar üretim açığı görülmektedir. Fakat Boraks Dekahidrat 
ta ise üretim fazlalığı vardır. Bu iki ürün talep durumuna göre üretilebilir. 
Şöyleki aynı tesiste proses şartlarını biraz değiştirmekle deka veya penta 
üretebiliriz. Diğer ürünlerdeki üretim ise talebi tam karşılamaktadır. Bu 
durumda önümüzdeki beş yıllık dönem içinde talep açığı olmayacaktır.



3) PLANLANAN YATIRIMLAR 
TABLO : 48
Proje Adı Başlama-Bitiş Proje Top. 1990

Tarihi Dış Toplam Dış Topl
Sıısuz Borik 1992-1994 400 2.500 -
Asit (5.000 T/Y)
Kırka Bor 1993-1997 18.000 65.000 -
Türevleri Tes.
(150.000 T/Y boraks
pentahidrat)

II.Sodyum 1990-1992 1.400 8.700 570 2
Perborat (20.000 T/Y)

TOPLAM 19.800 76.200 v

KAYNAK: Etibank uzun vadeli yatırıra programı teklifi



4) PLANLANAN YATIRIMIN SONUÇLARI :

Yatırım programının sonuçları, bu plan dönemi sonundaki ;

- Eklenecek toplam kapasite :
a) 5.000 Ton/Yıl susuz borik asit
b) 20.000 Ton/yıl sodyum perborat
(NOT: 6 cı 5 yıllık kalkınma planı döneminde başlayan ancak tamamlanması 
plan dönemi dışına taşan Kırka Bor Türevleri Tesisinin kapasitesi ise 150.000 
T/yıl boraks pentahidrat olacaktır. )

- Toplam sabit sermaye yatırım tutarı ;
11.200.000.000 Tl. olacaktır.
(NOT: Yukarda da belirtildiği gibi plan döneminde başlayan ancak tamamlanması 
1997 olan Kırka bor türevleri tesisi yatırım tutarı ise 1988 yılı fiyatları 
ile 65.000.000.000 Tl. dir. )

- Sağlanacak istihdam :

a) 5.000 Ton/yıl susuz borik asit tesisi işletmeye açıldığında istihdam 
durumu :

Mühendis 3 kişi
Kalifiye işçi 3 kişi
Düz işçi 21 kişi____

(NOT: Bu sayılar ortalama olarak verilmiştir)

b) 20.000 Ton/yıl II.Sodyum perborat tesisi kurulduğunda istihdam durumu ;
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Başmühendis 
Mühendis 
Kalifiye işçi
İşçi

1 kişi 
6 kişi 
12 kişi 
2.6 kişi

NOT: II.Sodyum perborat fizibilitesinden alınmıştır.



150.000 Ton/Yıl Boraks Pentahidrat tesisi plan dönemi dışına kaydığı için 
istihdam durumu incelenmemiştir.

- Planlanan yatırımlar mevcut bor ürünleri tesislerinin bulunduğu sahalarda 
(Kırka veya Bandırma) kurulacağından elektrik, yol gibi yeni alt yapı hizmeti 
gerektirmeyecektir.

5) MUHTEMEL YATIRIM ALANLARI :

Türkiye'de üretilmesi planlanan beş ana bor ürünü yanında o kadar büyük 
miktarda tüketilmeyen fakat değerleri yüksek olan boroksit, fluoboratlar, 
boratlar, bomitrür, borik asit esterleri, alkil-aril boranlar, baryum çinko 
metaborat gibi metal boratlar, sodyum borhidrür ve bunun gibi borbidrürler 
ve elementel bor gibi ürünlerinin üretilebilmesi için ileriye yönelik ön 
fizibilite çalışmalarının ve araştırmalarının yapılması teşvik edilmelidir.

Pazarlama konusunda yeni ürünlerin üretimi, mevcut ürünlerin pazarlamasında 
da kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle ülkemizdeki hammaddeler ve yurt içi ve 
yurt dışı pazarlar gözönüne alındığında yukarıda da bahsetmiş olduğumuz ve 
aşağıda kullanım alanları da verilen yeni bor ürünleri üretimi için çalışmalar 
yapmak uygun görülmektedir.

ÜRÜN KULLANIM ALANI
Boroksit Cam, tekstil, metalürji, porselen,

emaye, katalizör, indirgen, elektronik 
insektisid, kozmetik, fotoğraf

Fluoboratlar
(asit, Zn.^NH^Cd, Pb,Ni,Na..,)

Elektrokimya, kaplama, alüminyum

Sodyum borhidrür İndirgen,beyazlatıcı, plastik, 
organik sentez



Boratlar
(CA,Al,Sb,Cu,Bi,Co,Sr, 
Sı^Cr,Ph,Cd,Mg,Mn,Ni)

Potasyum boratlar

Meta boratlar 
(Ba,Li,Feril)

Amonyum boratlar

Borürler 
(Ca,Mg,Cr,Xi,Al)

Bomltrür

Borikasit esterleri 

»Alkıl-aril boranlar

Kaynak, plastik, fotoğraf, çimento, 
katalizör, cam, seramik, pigment, 
insektisid, herbisit, benzin katkı 
mad., lehim,boya, antiseptik, cila 
ve yağ kurutma, yalıtım.

Fotoğraf,çözücü,kaynak,lehim,cam,metalürji

Boya,seramik,kaynak,lehim,eczacılık

Ateşe dayanıklılık,elektrik,kağıt, 
reçine, gübre

Refrakter,indirgen,metalürji,seramik 
metaller, kesici aletler, lehim, iletken^, 
elektrokimya, nükleer kalkan, kompozitler

Kesici, aşanaırıcı aletler, kompozitler

Lehim,kaynak,polimer ve benzin katkı 
malzemeleri, hidrolik sıvı ve yağlar 
yanma önleyici

Organik sentezler, polimerizasyon, 
katalizör, jet yakıtı Katkı maddesi

(KAYNAK: TÜBİTAK- Marmara Araştırma Enstitüsü)



V) SAĞLANACAK KATKILAR :

I. KATMA DEĞER :

Sektördeki faaliyetlerin yaratacağı katma değer ;

TABLO : 49 (1987 yılı fiyatlarıyla)
(MİLYON Tl)

Yıllar Katma Değer Endeks

1987 27.883 100
1988 32.090 112
1989 66.228 125
1990 80.177 140
1991 89.798 157
1992 109.551 176
1993 122.697 197
1994 144.717 2.21

NOT: 1992 yılında II.Sodyum Perborat Tesisinin 1994 yılında da susuz borik 
asit tesisinin devreye girdiği gözönüne alınmıştır.

2. DIŞ TİCARET ETKİSİ

a) Dış Ticaret Dengesi=fhracat~İtbalat olarak hesaplanacaktır. Ancak bu sektörle
9

ürün ithalatı hiç yapılmamaktadır. İhracat ise oldukça fazladır. Zaten bor 
ürünleri üretmekteki amaç ham madde yerine mamul madde i.hraç etmektir. Bu 
nedenle dış. ticaret dengesi deyince sadece ihracatımız 'söz konusu olacakı ir.

b) Ichai ikamesi : Bu sektörde üretim tüketimin çok üstünde olduğundan 
ithalat ikamesi söz konusu değildir.

3. İSTİHDAM ETKİSİ :

>: İS're vşr;: 1 e.; yr- i rım programı ile ele alman projelerin işletme
.,a a.:s; :'a yaratacağı, iş hacmi aşağıda verilmiştir.



TABL0-50: YARATILACAK İŞ HACMİ (İŞLETME DÖNEMİ) (KİŞİ)
İş Gücü 1992 1993 1994
Yüksek

Teknik 7 - 3
İdari - - -

Orta
Teknik - - -
İdari - - -

İşçi
Düz 26 - 21
Xalifiye 12 - 3

45 27
(II.Sodyum Perboratın (Susuz borik asit
işletmeye alındığı yıl) tesisi işletmeye

alındığı yıl)

NOT: Kırka Bor Türevleri Tesisinin tamamlanması dönem dışına kaydığı için istihdam 
durumu yukarda gösterilmemiştir. 1993 yılında da yeni eleman alımı olmadığından 
rakam gösterilmemiştir. Ancak önceden alınan elemanların çalışması devam 
edecektir.

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN AET VE DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE KARŞILAŞTIRILMASI :

Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi bütün dünyada aynı hammaddeyi 
kullanan prosesler arasında genelde önemli farklılıklar yoktur. Ancak detayda 
verimlilik ve/veya ürün kalitesini etkileyecek bazı teknolojik yenilikler 
gizli tutulduğundan bilgi almak mümkün olmamaktadır.

VII. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER :

- Yatırımların Finansmanı ve Teşviki :

Etibank bir kamu iktisadi teşekkülüdür • Daha önceki yıllarda yatırımlarını 
kendi öz kaynaklarından ve DYB kaynaklarından finanse etmekteydi. Fakat 
birkaç yıldır DYB'den kredi almamakta ve yatırımlarının tamamını kendi öz 
kaynaklarından sağlamaktadır.



Ancak zaman zaman teknoloji satın aldığı ülkelerden dış kredi talep etmekte
ve hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde alınan bu krediler yatırımlarda
kullanılabilmektedir.

- Standartlar ve Kalite Kontrolü :

Bu sektörle ilgili olarak şimdiye kadar hazırlanmış olan Türk Standartları
aşağıda belirtilmiştir ;

TS 1316 Sanayide kullanılan Borik asit, Bor Oksit ve Bisodyum Tetra Boratlar- 
Çinko Dibemzil Ditiyokarboııat fotometrik 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'ın 900C° de kızdırma kaybı 
tayini.

TS 1343 Sanayide kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum Tetraboratlar 
Formaldehid Oksit fotometrik Metodu ile Mangan miktarı tayini.

TS 1444 Disodyum Tetraboratlar (Dekahidrat.Pentahidrat Anhidr.)
TS 1809 Sanayiide kullanılan Borik Asit, Bor Oksit, Bisodyum Tetraboratlar 

ve Ham Sodyum Boratlar-Volunıetrik metot ile kükürt bileşiklerinin 
tayini.

TS 1820 Sanayide kullanılan Borik Asit-Volumetrik metot ile Borik Asit
miktarı tayini.

TS 1821 Sanayide kullanılan Disodyum Tetraboratlar-Sodyum Oksit, Bor Oksit 
ve kızdırma kaybı miktarı tayini.

TS 1822 Sanayide kullanılan Hidratlı Sodyum Perboratlar-Volumetrik metot ile 
Sodyum Oksit-Bor Oksit ve Oksijen miktarlarının tayini.

TS 2074 Sanayide kullanılan bor Trioksit-Bor Trioksit miktarı tayini-Volumetrik 
metodu.

•TS 2080 Sanayide kullanılan Ham Sodyum Boratlar-Alkali ortamda çözünmeyen
madde miktarının tayini ve deney çözeltilerinin hazırlanması.

TS 2081 Sanayide kullanılan Ham Sodyum Boratlar-Toplam Alüminyum miktarı
tayini-Titrimetrik metot.
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TS 2112 Sanayide kullanılan Ham Sodyum Bcratlar-Toplam Titan miktarı tayini 
(fotometrik metot)..

TS 2481 Borik Asit
TS 2565 Sanayide kullanılan Sodyum Ferboratlar mekanik eleme ile tane 

büyüklüğü dağılımının tayini.
TS 2566 Sanayide kullanılan Borik Asit, Bor Oksit Disodyum Tetraboratlar-Krom 

miktarı, tayini Difenilkarbozid fotometrik metot.
TS 2567 Sanayide kullanılan Sodyum Perhoratlar çözünme hızının tayini

kcnduktometrik metot 
TS 2568 Sanayide kullanılan Borik Asit, Bor Oksit ve Disodyum tetraboratlar — 

Klorür miktarı tayini,Merkurimetrik metot.
TS 2569 Sanayide kullanılan Borik Asit, Bor Oksit-Disodyum Tetraboratlar,

Sodyum Perborat ve ham Sodyum Boratlar Demir miktarı tayini-2,2
Dipiridil fotometrik metot.

TS 2570 Sanayide kullanılan Sodyum Perboratlar-çözünnıe hızının tayini
kcnduktometrik metot.

TS 2571 Sanayide kullanılan Ham Sodyum Perboratlar-Alkali ortamda çözünen
demir miktar tayini- 2,2 Dipridil Fotometrik metot.

TS 2572 Sanayide kullanılan ham Sodyum Boratlar Alkali ortamda çözünen
Alüminyum miktarı tayini, EDTA titrimetrik metot.

TS 2573 Sanayide kullanılan Sodyum Perboratlar Yağın yoğunluğunun tayini.
TS 3081 Sanayide kullanılan Sodyum Perborat Tetrahidrat.
TS 3571 Bor minerallerinden numune alma.
TS 4011 (Temmuz 19S3) aşındırıcı urünler-Elmas veya kübik bor nitrürün tane 

büyüklüğü tayin metodu.

Türkiye'de üretilen ve üretilmesi düşünülen tüm bor bileşiklerinin standartları 
tamamlanmalıdır. Ürünlerimizin RTZ ürünleri ile rekabet edebilmesini sağlaya
bilmek için kalite kontrolü sürekli bir şekilde yapılmalı ve gerekli yasal 
değişikliklerle bu, sektördeki bütün kuruluşlar için sorumlu kılınmalıdır.

-Pazar İmkanları, Pazarlama Sorunları :

II. 10 bölümünde kapsamlı olarak anlatılmış olup burada ayrıca belirtilmemiştir.



- gerimiilik

Dış pazarlarda güçlü tekellerle rekabet etme durumunda olan bu sektörde 
izlenmesi gerekli çalışma ve ücret, politikası verimliliği artırıcı ve maliyet
leri düşürücü nitelikte olmalıdır. Ücretler makul bir düzeyde tutulmalı ve 
randıman artışıyla kalifiyeliği özendirici prim uygulanmalıdır.

Bor bileşikleri sektöründe işçi saati başına düşen üretim miktarı aşağıdaki 
tabloda verilmektedir. 1

TABLO-51: BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜNDE İŞÇİLİK VERİNİ (Kg/İşçi Saati)

ÜRÜN 1986 1987

Boraks Deka 226 267
Boraks Penta 100 97
Borik Asit 69 76
Sodyum Perborat 201 225

KAYNAK: Etibank Bandırma Boraks İşi.MUessesesi

SONUÇ VE ÖNERİLER :

Türkiye'de bor rezervi bakımından bir sorun bulunmamaktadır. Yeni tamamlanan 
tesisler ile 90'lı yılların ilk yarısında üretim açısından darboğaz beklen
memektedir. Ancak cevherlerin artan rafine bor üretiminde kullanılması 
nedeniyle bor madeni ihracatının düşmesi beklenmektedir.

Dünya bor talebinde büyük artışlar görüldüğü taktirde 1990-2004 yılları 
arasında gerçekleştirilecek yeni rafine bor yatırımları ile ilgili çalışmalar 
yapılmalıdır. Bu çalışmalar sırasında Etibank, finansman durumu, dünya pazarın
daki gelişmeler ve diğer faktörleri dikkate alarak organize olmalıdır.

Bor ürünlerinin yaygın kullanımını sağlıyacak konularla ilgili araştırmalar 
yaptırılmalıdır.



Bor tüketim alanlarını tesbit ve yaygınlaştıracak, ayrıca mevcut tesislerin 
randımanını, artıracak olan Bor Araştırma merkezinin hemen kurulması gereklidir.

Bor mineralleri ve bor ürünleri için dtinya çapında bir pazarlama ağı kurulma
lıdır.

Maliyet, navlun, ülkeler ve firmaların imkanları dikkate alınarak Etibank'ın 
rekabet imkanının olduğu ülke ve bölgeleri tesbit edecek çalışmalar yaptırıl
malıdır.

Dünya çapında bor tüketimini artıracak her türlü girişim teşvik ve desteklenme
lidir.

Dış pazarlarda fiyat dengesinin korunabilmesi için Türk menşeli bütün bor 
madeni ve rafine bor ürünlerinin tek organizasyon tarafından üretilmesi 
gereklidir. Farklı organizasyonlar tarafından değişik ürünler üretilmesi 
bile, bor ürünlerinin birbirlerini ikame etmeleri nedeniyle, Türk ürünlerinin 
birbiriyle rekabetine ve fiyatların düşmesine sebep olacaktır. Pazarlama 
çalışmalarında bu faktörün dikkate alınması gerekmektedir.

Bir iki yıl içinde borik asit üretiminin 100.000 Ton/yıl boraks penta üretiminin 
160.000 Ton/yıl'a çıkması ve istendiğinde susuz boraks üretimine başlanması 
ile Türkiye'nin toplam ihracatı ve Dünya rafine bor pazarında bu ürünlerin 
payları artacaktır.

Türkiye, Avrupa pazarlarına yakınlığı, zengin ve iyi evsafta bor maden 
rezervleri, dikkatli ve istikrarlı bir pazarlama stratejisi ile maden ve 
rafine iirun ihracatını ve fiyatlarını dengeliyerek olağan bir fiyat rekabe
tinden avantajlı çıkabilir.

Etibank'ın son yıllarda yaptığı pazarlama faaliyetleri de yukarda bahsedilen 
hususlar düşünülerek yapılmaktadır. Bu durumda zamanla Türkiye önemli ve 
güçlü bir kaynak ve rakip olarak Dünya bor pazarında yerini almış, Türkiye'ye 
bor konusunda oldukça önemli bir üretim ve pazarlama tecrübesi kazandırmış 
olacaktır. Pazarlama faaliyetlerinin etkinliği ve geliştirilmesi konusunda 
gerekli alt yapı yurt içinde tamamlanmış, büyük kapasitelere sahip yükleme, 
depolama ve ambalajlama tesisleri kurulmuş üretim tesisleri ile yükleme ve 
stoklama yerleri arasında modem ve seri taşıma ağı kurulmuştur. Pazara daha 
yakın olabilmek için Etibank en büyük pazarı olan Avrupa'da yabancı ortaklarla



pazarlama ve yatırım firmaları kurmaya başlamıştır.

Önümüzdeki yıllarda da bu tür çalışmalarına devam edecektir.

Etibank'ın mevcut bor ürünleri tesislerinde bor kaçakları ve katı maddeler 

içeren sıvı artıklar deniz ve nehirleri kirletmekteydi. Şimdi bu.kirliliği 

yok etmek için "Atıksu Tasfiye" tesisleri kurulmaya başlanmıştır. Ayrıca 

borun atık sulardan geri kazanılması konusunda araştırmalar yapılmakta olup, 

bu hem yeni bir hammadde kaynağı elde edilmesi, hemde çevre sağlığı açısından 

çok önemlidir.

Sektörün plan hedeflerine uygun olarak gelişmesi için, tesislerin tam kapa

site ile üretim yapmasına, istenilen kalitede ürün eldesine ve ayrıca 

yatırımların zamanında bitirilmesine çalışılmalıdır.
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