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"BAŞAR! BİZİMLEDİR 

Bu çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. 
Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması 
Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez. 

Bu yayın 550 adet basılmıştır. 



ÖNSÖZ 

Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 540 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi ve sosyal sektörlerde uzmanlık alanları 
ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler geliştirmek ve 
önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teşkilatı'na, Kalkınma Planı 
çalışmalarında yardımcr olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin 
katkısını sağlamak ve ülkemizin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
sürekli ve geçici özel ihtisas komisyonlarının kurulacağı hükmünü getirmektedir. 

Başbakanlığın 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayılı Genelgesi uyarınca kurulan 
Özel İhtisas Komisyonlarının hazırladığı raporlar, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı 
hazırlık çalışmalarına ışık tutacak ve toplumun çeşitli kesimlerinin görüşlerini 
Plan metnine yansıtacaktır. Komisyonlar çalışmalarını, sözkonusu Başbakanlık 
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve Teşkilatımız tarafından hazırlanan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçevelerini 
dikkate alarak yapmışlardır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanması, sanayileşmenin başarılması, uluslararası ticaretteki payımızın 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam verimliliğin 
arttırılması, sanayi ve hizmetler ağırlıklı bir istihdam yapısına ulaşılması, 
işsizliğin azaltılması, sağlık hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması, sonuç olarak refahın arttırılması ve 
yaygınlaştırılması hedeflenmekte, yirmibirinci yüzyılda dünya ile bütünleşme 
amaçlanmaktadır. 

Ülkemizi 2000'li yıllara taşıyacak ve önemli bir dönemi kapsayacak olan 7. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı çalışmalarına toplumun tüm kesimlerinin katkısı, özel 
ihtisas komisyonları kurularak sağlanmıştır. Planların demokratik katılımcı 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarının dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancımla, konularında 
ülkemizin en yetkili kişileri olan Komisyon Başkan ve Üyelerine, çalışmalara 
yaptıkları katkıları nedeniyle teşekkür eder, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı'nın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Necati ÖZFIRAT 
Müsteşar 
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î. GIRiS 

Sektörün Tanımı ve Sınırlanması: 

Bor Bileşikleri Uluslararası Standart Sanayi Tasnifi 
(I.S.I.C.Rev.2) ne göre grup kodu 3511 olan Kimya Sanayii içinde 
yer almaktadır. Türkiye'de üretime konu olan Bor Bileşiklerinin 
her birine ait ISIC kodları ve gümrük tarife numarası aşağıda 
verilmiştir. 

ISIC 2 ISIC 3 Gümrük Tarife 

1. Borik Asit 35110608 24110606 28100022 

2. BPH 35111324 24111324 
BDH 35111325 24111325 28401900 

3. Sodyum Perborat 35111317 24111317 28403010 

4. Susuz Boraks 35111323 24111323 28401100 

II. MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER 

Türkiye'deki bor madenleri eski çağlardan beri bilinmekte olup, 
Osmanlı Devletinin son yılları ile Cumhuriyetin ilk yıllarında 
maden isletmesi yabancı firmalar tarafından yapılmıştır. 1935 
yılında MTA ve ETİBANK gibi kamu kuruluşlarına arama ruhsatı 
verilmiş, 1944't.e millileştirmelere girişilmiş ve son olarak Türk 
Boraks adı altında faaliyet gösteren İngiliz Borax Consolidated 
Ltd. 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/yıl kapasiteli borik asit ve 20.000 
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 1884 yılında, 
II.Borik Asit tesisinde ise 1987 yılında işletmeye alma 
çalışmalarına başlanmıştır. 
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1. SEKTÖRDEKİ KURULUŞLAR 

Bu sektörde bir kamu iktisadi teşekkülü olan ETiBANK faaliyet 
göstermektedir. 

2. MEVCUT KAPASİTE VE KULLANIMI 

Ana mallar itibariyle 1993'de mevcut kapasite durumu Tablo:1 de 
gösterilmiştir. 
Tablo: 1- Bor Bileşikleri Sektöründe Kurulu Kapasite Durumu 

Sıra Ho Ana Hal lapasite 
Birisi 1988 

kapasite 
1993 

(1) (2) (31 (41 (51 

l.STiBAHK Bandıma Boraks I. Boraks {Dekahidrat! Ton/yıl 55.000 55.000 
ve Asit Fab.işl.Hâes. 2. I.Asit Borik Ton/yıl 25.000 25.000 

Müdürlüsü 3. II.Asit Borik Ton/yıl 100.000 İOO.OOO 
4. Sodyııs Perborat Ton/yıl 20.000 20.000 

2.ET1BA8K Sırka Boraks 
i ş1.Bües.Mödnrlüğü 

1. Boraks Pentabidrat 
(Etibor-48'ı 

Ton/yıi 160.000 160.000 

2. Boraks Sekabidraî Ton/yıl 17.000 17.000 
3. Susu! Boraks 

(Etifeor 651 
Ton/yıl 60.000 60.000 

Saysak : Etibank Bandırsa ve Kırka Boraks isletmeleri Hüessesesi Südürlûkleri 

Tablo l.a- Bor Bileşikleri Sektöründe kapasite kallasım 

Tesisler Ana Hal kapasite 
(Ton/yıl S 1388 

kapasite 
1989 

KalîcMi 1%) 
1990 1991 1992 1993 1994 

l.ETlBANk 1. Boraks {Dekahidrat! 55.000 50 46 37 33 44 61 68* 
Bandıma 'i. I.Asit Borik 25.000 7i 53 40 20 - - -

Tesisleri 3. 13.Asit Borik 300.000 14 15 15 13 23 30 46 
4. Sodya* Perborat 20.000 101 69 98 67 70 88,5 100 

2.ETİBAM i. Boraks Pentabidrat 160.000 54 69 83 97 101 100 
kırka 2. Boraks Dekabidrat 17.000 - - - - - . - -

Tesisleri 3. Sasas Boraks 60.000 - - - - - - 8 

* Öretio 7.500 tos Boraks Pentabidrat, 33.000 tos Boraks 
Dekahidrat olarak planlansıçtır. 

Saysak : ETIBİHE Faaliyet üaporu 



3. ÜRETİM 

a) Üretim Yönteıni-Teknoloji: 

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

Türkiye'de rezervi en şok olan iki ana cevherden, tinkal (Na20.2 
B203.10 H20) ile kolemanitten (2 CaO.3 B203. 5 H20), bor 
bileşikleri üretimi hem rezervin bol olması hem de gerekli 
teknolojik bilginin geliştirilmiş bulunması nedeniyle ön planda 
gelmektedir. 

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

Kırka'daki tinkal cevheri yaklaşık % 25-26 civarında B203 ihtiva 
etmekte, çıkarılan cevher Etibank'm Kırka'daki 600.000 ton/yıl 
cevheri işleyecek kapasitedeki konsantratör tesislerinde 
zenginleştirilerek B203 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 B203 ihtiva 
eden kolemanit yataklarından çıkarılan cevher ise 900.000 ton/yıl 
cevheri işleyecek kapasitedeki Etibank Emet Konsantratör 
Tesisinde yıkanarak B203 oranı % 43-45'e yükseltilmekte ve ürün 
klasifiye edilmektedir. Tesis 1973 yılından beri faaliyettedir. 

Bigadiç yöresinde bulunan ve ortalama % 30-32 civarında B203 
ihtiva eden kolemanit cevherini zenginleştirerek B203 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 (H3B03) 
2. Boraks Dekahidrat (Na2B407.10 H20) 
3. Boraks Pentahidrat (Na2B407.5 H20) 
4. Susuz Boraks (Na2B407) 

Bunlara ek olarak Sodyum Perborat. {NaB02.H202.3H20) ve susuz 
borik asitten (B203) de söz edilebilir. Türkiye'de halen borik 
asit, boraks dekahidrat boraks pentahidrat, sodyum perborat 
üretilmektedir. 

3 



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 196S'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 Konsant.rat.0r Tesisinden temin 
edilecek yılda 405.000ton konsantreyi 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: 

Sekil 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 boşaltılır ( toplam reaktör yüksekliği 340 cm). Kil 
üzerine yeniden bir miktar anasu (50-60 cm kadar) alınıp flokülan 
ilavesi ile ikinci çöktürme yapılır. Berrak faz bir sonraki çözme 
işleminde kullanılmak üzere bir ara tanka alınır. Kil içeren 30- 
50 cm kadarlık kısmı kanala boşaltılır. Çözme tankının tabanında 
toplanan çözünmeyenler gerektiğinde tamamen kanala boşaltılır. 
Kristalizöre alman çözelti tek kademede 35 C'de 
kristallendirilir. 

Kristalizasyon işlemi 4 saat sürmektedir. Bu sürenin kısaltılması 
halinde çok küçük kristaller oluşmaktadır. Sıcaklık 35 C 
civarında iken çözelti santrifüjlenmekte ve santrifüjlenen 
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. içinde çok fasla hava sirkülasyonu olmadığından 
ince tosların dışarı kaçma olasılığı as 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 Çekil: 2'de görülmektedir. 
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FİLTRE 

ŞEKİL: 1 BORAKS FABRİKASI TEKNOLOJİK AKIŞ ŞEMASI 



Tınkal kens 

n r 
KIRKA BOR TÜREVLERİ TESİSİ AKİM SEMASI. 

Çözme tankı 

dairevi 
tlkner-

BDH ^rısîâiızatorü 

BPH Krıstalızatörü. 

■*) boraks pentahidrat. 

döner kurutucu 

^Jsantrfüj 

-Q—  
^M^oğutma 

susuz boraks lirini. M tamburu levha kırıcı soğutucu” 
JJ X 

cefrıciı kın'çı 

susuz 
boraks. 

ŞEKİL: 2 



1. Çözme Bölümü: 

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

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

2. Kristallendirme Bölümü: 

Besleme tankından alman çözelti 86 C'de vakumla çalışan penta 
kristalizatörüne gönderilir ve Na2B407.5 H20 kristalleri elde 
edilir. Kristaller bir tanka alınır, hidrosikloıı ve santrifüjde 
kristaller ve çözelti ayrılır. Çıkan madde % 95 Na2B407.5 H20 
ihtiva eder. Hidrosiklonda ve santrifüjde kristallerden ayrılan 
çözelti Na2B407.10 H20 kristallerini elde etmek için 46 C'de 
çalışan deka kristalizatörüne gönderilir. Bu kristalizatörden 
alman 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. Kurutma ve Ergitme Bölümü: 

Boraks Dekahidrat kristallerinden bir kısmı önce döner kurutucuda 
kurutulur. Kurutulmuş kristallerin bir kısmı bir elekten 
geçirilerek istenen tane büyüklüğündeki 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 ihtiva eden boraks elde edilir. Kalsine edilmiş bu 
boraks ham boraks pentahidratın elek üstü ve elek altıyla beraber 
ham susuz boraks elde etmek için suyu uçurulmak üzere ham boraks 
fırınına gönderilir. 

Pentahidrat kristalizatöründe elde edilen boraks pentahidrat 
kristalleri esas olarak ham boraks pentahidrat üretiminde 
kullanılır. Bunun için pentahidrat kristalizatöründen alman 
boraks pentahidrat döner kurutucuda kurutulur. Kurutulmuş 
kristaller istenen tane büyüklüğüne göre ayrılmak için bir 
elekten geçirilir. Elekaltı ve elek üstü 2,5 mel su ihtiva eden 
boraksla beraber ham susuz boraks elde etmek üzere 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. 
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Türkiye'de Borik Asit Üretimi: 

Kolemanit'ten Borik Asit Üretimi: 

Asit borik fabrikası Bandırma'da olup 1968 yılında 6.000 t.on/yıl 
kapasite ile faaliyete geçmiş ve halen 25.000 ton/yıl kapasite 
ile faaliyetini sürdürmektedir. 

Borik asit kolemanit cevherinden ( % 43 B203) 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 C'de bir döner fırında kalsine edilmektedir. 

Kolemanit kil mineralleri ile beraber olduğundan, süzme işleminde 
rahatlık, sağlaması ve kolemanit kristallerinin patlayarak küçük 
taneciklere ayrılıp öğütme işlemini azaltması nedeniyle 
kalsinasyon işlemi yararlı olmaktadır. Alümina silikat 
bileşimindeki killer (-A1203. Sİ02. xH20) kalsinasyon sırasında 
sularını kaybederek plastik özelliklerini yitirirler ve 
şişmezler, bu şekilde kolloid oluşturmayıp filtreyi 
tıkamamaktadır. Böylece hazırlanan kolemanit reaktörde buhar ile 
ısıtılarak ana çözelti H2S04 ile 95-100 C'de karıştırılmaktadır. 
Reaksiyon sonucu oluşan jips, (CaS04. 2H20) çökelir, borik asit 
ise çözeltide kalmaktadır. Jips basınçlı döner filtrelerde ve 
filtre preslerde süzülür. Süzüntü serpantinli kristalizörlerde 
soğutularak borik asit kristallendirilir ve santrifüjlere 
verilir. 

Santrifüjlerden alınan H3B03 kurutucularda kurutulup 50 kg.lık 
veya 1 tonluk torbalara konur. Santrifüjden çıkan ana çözelti 
reaktöre yeniden verilir. Asit borik üretimi akım şeması Şekil: 
3'de görülmektedir. 

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 ürünlii 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 asitin yıkanarak 
tekrar santrifüj leıımesiyle, tekrar kristal lendirmeye gerek 

8 



ŞEKİL: 3 H. ASİTBORİK FABRİKASI TEKNOLOJİK AKİS ŞEMASI 



ŞEKİL: 4 ASİTBORİK FABRİKASI TEKNOLOJİK AKIŞ ŞEMASI 



kalmadan, yüksek saflıkta ürün elde edilmesidir. Ana suyun 10 
C'ye kadar soğutulması ile de, Gemlik Rayon Fabrikasında 
uygulanan sodyum sülfat üretim prosesinde olduğu gibi önce 
Glauber tuzu kristallendirilmektedir. Prosesin diğer bir özelliği 
de sodyum sülfat kristallendirilmeden önce, ana suya NaOH veya 
Na2C03 eklenerek çözeltideki Na20/B203 mol oranının 0,2'ye 
yükseltilmesi ile B203 çözünürlüğünün en faz.la olduğu sodyum 
pentaborat seviyesine ulaşılarak, borik asitin çözeltide 
tutulması ve sodyum sülfatın selektif kristallendirilmesidir. 
Bundan sonra elde edilen Glauber tuzu ergitilerek, vakumlu 
bu h a r1aş 11rina11 kristalizörde susuz Na2S04 kristalleri 
oluşturmaktır. Geliştirilen bu prosesin 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 Sekil: 5'de görülmektedir. 

Boraks dekahidrat % 50'lik sodyum hidroksit çözeltisi ile 
karıştırılarak metaborat. çözeltisi elde edilir. 

Na2B407. 10H20 + 2Na0H  > 4NaB02 + 11H20 

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

NaB02 + H202 + 3H20  > NaB02. H202. 3H20 

Sodyum perborat kristalleri santrifüjde çözeltiden ayrılır. Nemli 
kristaller kurutucuda kurutulduktan sonra elenerek paketlenmek 
üzere depolanır ve 50 kg.lık neme dayanıklı kağıt, torbalarda 
ambalajlanarak piyasaya arzedilir. 
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b) Teknolojinin irdelenmesi: 

b.l.) Boraksın Kolemanitten elde edilmesi mümkündür. Ancak 
kolemanit bir kalsiyum borat olduğundan bir sodyum borat olan 
boraksa dönüşmesi için Sodyumlu tuşlarla (Soda, Na2C03, ve sodyum 
bikarbonat Na HCG3) 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, hem de tinkal rezervleri yeterlidir. Proses 
açısından da tinkalden üretim daha basittir. 1970'ten önce 
Türkiye'de uygulanan kolemanitten boraks üretiminden bu tarihten 
sonra bu nedenlerle vazgeçilmiştir. 

b.2) Boraks Penta Hidrat (BPH) üretimi için alternatif bir 
üretim metodu da tinkal konsantresinin direk kalsinasyonu ile BPH 
elde etmektir. Bu şekilde elde edilen BPH porös ve amorftur. 
Tozumaya meyyaldir. Dökme yoğunluğu düşük olup 0,6-0,7 g/cm3 tür. 

Diğer metot da ise BPH kristal halindedir. Porozitesi yoktur. 
Dökme yoğunluğu da daha yüksek 0.98 g/cm3 tür. 

Taşıma ve depolamada kolaylık sağlandığı için piyasada dökme 
yoğunluğu yüksek olan ürün tercih edilmektedir. Bu nedenle BPH 
üretiminde kristalisasyon metodunun seçilmesi; üretilecek malın 
piyasada diğer firmalarla rekabet edebilecek kalitede olması ve 
aynı tesiste Rafine boraks dekahidrat (RBD) mda üretilme 
imkanının olması dolayısıyla 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 
uygulanmaktadır. 

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 Türkij'e 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 üzerinde çalışmalar yapılmış ancaî-ı olumlu bir sonuç 
alınamamıştır. 
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b.4) Sodyum perborat kimyasal yöntemin yanısıra elektrolitik 
olarak da üretilebilir. Ancak elektrolitik olarak üretim pahalı 
olduğundan raibet. görmemektedir. Kimyasal yolla üretimde boraks 
yerine borik asit de kullanılabilir, ancak borik asit 
kullanılması, halinde hidrojen peroksitin (H202) yanısıra sodyum 
peroksit (Na202) de gerekmektedir. Girdiler açısından pahalı bir 
üretim metodu olup sanayide kullanılmamaktadır. 

Dünyadaki üretim Yöntemi ve Teknoloji: 

Ham borat üretiminin bir bölümü endüstride direkt olarak 
kullanılmakla birlikte büyük bir bölümü de rafine ürün üretiminde 
kullanılmak üzere işlenmektedir. Rafine bor ürünlerinin üretimi 
için konsantratörden veya göl sularından alman ham boratlar 
sıcak ana çözelti içinde çözülerek belli bir B203 doygunluğuna 
eristikten sonra titreşimli elekten geçirilerek içindeki iri tas 
ve kil taneleri ayıklanmakta ve tiknerlere beslenmektedir. 
Tiknerden alınan zengin çözelti kristalizatörlere verilerek 
boraks pentahidrat veya boraks dekahidrat kristalleri elde 
edilmekte ve suyu alınıp kurutulduktan sonra satışa hazır hale 
getirilmektedir. 

Susuz boraks ise kalsine edilmiş boraksın 980 C'de ergitilmesi 
ile elde edilir. Fırından alınan sıvı haldeki boraks soğutulup 
levha haline getirildikten ve kırıldıktan sonra satışa sunulur. 

Borik asit ise bor çözeltilerinin veya granüle boratların 
sülfürik asitle muamelesi ile elde edilmektedir. Kolemanitten 
borik asit üretiminde öncelikle filtrasyon veya çökelme yolu ile 
kalsiyum sülfat elimine edilmekte ve filtrattan borik asit 
kristalleri elde edilerek 50 C nin altında kurutma ve öğütme 
işlemlerinden sonra satışa sunulmaktadır. 

Kaliforniya'da hammadde olarak kernit kullanılarak 
alternatif bir prosesle 180.000 ton/yıl borik asit üretimi 
yapılan bir tesis de mevcuttur. 

Tablo: 2- Birim Üretim Girdileri (i Ton ürün için) 

Bandırma Bor Bileşikleri Tesisleri (1992 Yılı) 

Girdiler Birim Miktar 
(Mal Bazında) Yerli ithal 

Boraks Dekahidrat 
a) Tinkal Ton 1.543 
b) Flokülan Kg -

c) Elektrik Kwh 60.688 
d) Buhar (4atü) Ton 2.245 
e) Su m3 2.714 

Boraks Pentahidrat 
a) Tinkal Ton 2.294 
b) Flokülan Kg -

c) Elektrik Kwh 113.09: 
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c) Maliyetler: 

Dünyada Bor Bileşikleri Maliyetleri: 

Bor Bileşikleri ve cevherleri üreticisi yabancı firmalar 
gizlilik nedeni ile üretimlerindeki hammadde, yardımcı madde, 
işçilik vb. maliyetleri ile bunların üretimlerindeki paylarını 
saklı tuttuklarından bu konuda herhangibir veri bulunamamıştır. 
Dolayısıyla yurtdışı karşılaştırması yapmak mümkün olamamaktadır. 
Ancak bor bileşikleri üretiminde birim üretim maliyetini 
etkileyen 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 etkileyen en önemli unsurlardır. 
Büyük miktarlarda bor bileşiği üretimi gerçekleştiren ve üretimde 
büyük miktarlarda bor cevheri ve konsantresi tüketen Batı Avrupa 
ülkeleri ve Japonya bor cevheri ve konsantresi üretimleri 
olmadığından bu ihtiyaçlarını Türkiye, A.B.D. ve diğer bor 
üreticisi ülkelerden ithal ederek temin etmek zorundadırlar. 
Diğer taraftan A.B.D. bor bileşiği üreticilerinin tükettikleri 
cevher ve konsantre kalitesi Türkiye'de Etibank'ın ürettiği 
cevher kalitesi kadar yüksek olmadığından ve 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 fiyatlarını 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 
gerektiren ve daha düşük fiyatlı hidratlı bor bileşiklerinin ve 
kalsine edilmemiş bor konsantrelerinin üretim ve tüketimine 
yöneltmiştir. 

B.Bileşiği Üretimi ve Nihai Tüketimde Maliyetleri Etkileyen 
önemli Faktörler: 

Bor bileşiği üretiminde veya nihai tüketimde girdi olarak 
kullanılan bor cevherinin B203 miktarının zenginliği ve diğer 
istenmeyen impuritelerin 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 nihai 
tüketiciye ulaşmasında satış maliyetlerini arttırıcı 
faktörlerdir. 
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ürünün satis maliyetlerini etkileyen en önemli faktörler ise; 
dağıtım ile ilgili masraflar: mesafe, miktar, teslim şekli, araç 
ve araç cinsi, malın dökme veya torbalı olarak değişik 
şekillerden hazırlanması, 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 nihai üretimde girdi olarak 
kullanılan borların maliyetleri de tüketicinin nihai ürün 
imalatındaki üretim maliyetlerini arttıracaktır. Bu durum da 
borların nihai ürünlerin imalatında girdi olarak kullanıldığı 
sanayi ilerde 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 sebep 
olabilir. Sonuç olarak bor piyasalarında istikrarsız ve düzensiz 
bir arz ve talep durumu ortaya çıkabilir, bu da borların usun 
vadede tüketiminin düşmesine sebep olabilir. 

Türkiye Bor Bileşikleri Maliyetleri: 

Türkiye bor bileşikleri sektörü boraks, borik asit ve sodyum 
perborat tesislerinde hammadde, yardımcı maddeler, işçiiik- 
Personel ve diğer masrafların toplam sınai maliyetlerdeki 
payları Tablo: 4'de gösterilmektedir. (Verilen değerler Bandırma 
ve Kırka Müesseseleri 1992 yılı fiili değerlerdir.) 

Tablo: 4- Maliyetler (1992 yılı fiili) 

Mamul Gider Kalemi Maliyetteki Yüzdesi 

Boraks Hammadde ve 41 
Dekahidrat Yardımcı Maddeler 

işçilik ve Personel 11.4 

Diğer Giderler 47.6 

Boraks 
Pent.ahidrat. 

Hammadde ve 
Yardımcı Maddeler 

31.4 

işçilik ve Persons 12.9 

Diğer Giderler 55.7 

Borik Asit Hammadde ve 
Yardımcı Maddeler 

27.8 

işçilik ve Personel 
Diğer Giderler 66 

6.2 
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Sodyum Perborat Hammadde ve 75.8 
Yardımcı Maddeler 

İşçilik ve Personel 4.4 

Diğer Giderler 19.8 

Boraks Pentahidrat Hammadde ve 4.2 
(Etibor-48) Yardımcı Maddeler 

iççilik ve Personel 18 

Diğer Giderler 77.8 

4. DIS TİCARET DURUMU 

&> ithalat 

(1) Ürün ithalatı 

ithalatı yapılan borik asitin 1968'den itibaren, sodyum 
perboratm 1975'ten 1990 yılma kadar yurtiçi talebi yerli 
üretimle karşılanmaktadır. Ancak aşağıdaki tablodan da görüldüğü 
gibi 1990 yılından itibaren sodyum perborat tetrahidrat az 
miktarlarda, yerli üretimin olmadığı sodyum perborat monohidrat 
ise giderek artan miktarlarda ithal edilmektedir. 

Tablo 5- Türkiye Sodyum Perborat ithalatı (ton) 

Monohidrat Tetrahidrat Toplam 

1989 _ 
_ 

1990 233 - 233 
1991 421 - 421 
1992 1600 1006 2606 
1993 -

- 1898 

Monohidrat kullanımının Türkiye'de giderek artması üzerine, 
Stibank bu artan talebi karşılamak amacıyla monohidrat üretimi 
için mevcut tesiste tadilat girişimlerine başlamıştır. 

(2) Yarı Örün ithalatı 

Sektörde herhangi bir yarı ürün ithalatı söz konusu değildir. 

(3) Hammadde ithalatı 
Bu sektörde büyük miktarlarda ana girdi olarak kullanılan, bor 
cevherleri ve konsantrelerinin üretimi, sektörün hammadde 
talebini rahatlıkla uzun yıllar ekonomik olarak karşılayabilecek 
seviyede olup bu hammaddelerin ithalatı olmamaktadır. 
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Ancak Etibank'ın sodyum perborât. tesislerinde üretimde girdi 
olarak kullanılmak üzere Fransa'dan hidrojen peroksit ithal 
edilmektedir. 

Türkiye'nin 1988 yılından itibaren ithal ettiği Hidrojen Peroksit 
miktarı Tablo 6'da verilmektedir. 

Tablo 6- Etibank ve Etibank Dışındaki Hidrojen Peroksit 
(Ton) 

ETİBANK 
İTHALATI 

ETİBANK DIŞI 
İTHALAT 

TOPLAM 
İTHALAT 

TOPLAM 
İTHALAT 

% 70'LİK % 100'LÜK 

Karşılığı 
% 50'LiK % 100'LÜK 

Karşılığı 
%100'LÜK 
Karşılığı 

1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 

7.665 
5.348 
3.528 
7.962 
3.020 

*5.725 

5.365 
3.744 
2.470 
5.573 
2.469 
3.807 

9.777 
9.026 

14.844 
9.518 

18.326 
18.606 

4.888 
4.513 
7.422 
4.759 
9.163 
9.303 

17.442 
14.374 
18.372 
17.480 
21.346 
24.331 

10.253 
8.257 
9.892 

10.332 
11.632 
13.110 

{*) 1000 ton % 50'lik 

Tablodan da görüldüğü gibi sadece Etibank tarafından değil aynı 
zamanda tekstil ve kağıt endüstrisi tarafından da büyük 
miktarlarda hidrojen peroksit ithal edilmektedir. Yaptığımız 
tahminlere göre hidrojen peroksit talebinin 1999 yılına kadar ki 
gelişimi aşağıda verilmektedir. 

Tablo 7- Türkiye H202 Tüketim Projeksiyonu (Ton) 
( % 100 H202) 

1993 12.323 
1994 13.075 
1995 13.827 
1996 14.580 
1997 15.332 
1998 16.085 
1999 16.837 

Mevcut durumda Etibank dışındaki H202 kullanımının büyük 
çoğunluğu tekstil sektörtince yapılmaktadır. 

- Tekstil sektöründeki üretim projeksiyonları için Sınai Kalkınma 
Bankasınca hazırlanan rapordaki değerler kullanılmıştır. 
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- Türkiye'nin toplam talebi tekstil sektöründeki taleb, 
Etibank'm talebi ve Seka'nm kullanacağı miktar olarak 
»İmmiş tır. 

Yapımı 1990 yılında tamamlanan ancak deneme işletmesi sırasında 
çıkan yangın nedeni ile halen üretim yapılamayan Bandırma 
Hidrojen Peroksit tesisi yerine yeni bir tesisin Joint-Venture 
seklinde kurulması için Etibank tarafından yabancı firmalar ile 
görüşmeler başlatılmış olup, halen bu konudaki çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

b) ihracat 

Türkiye'nin toplam maden ihracatından elde edilen döviz 
gelirlerinde ham bor ihracat gelirlerinin payı 1988 yılında % 43 
iken 1992 yılında % 46'ya çıkmıştır. Toplam bor cevheri ve bor 
bileşikleri ihracat gelirlerinde bor bileşiklerinin payı 1988'de 
% -23'ten 1992 yılında % 36'ya kadar yükselmiştir. Türkiye'nin 
toplam genel ihracatında maden ihracatı 1988'de % 3,2'den 1992'de 
% 1.8'e düşmüştür. Aynı dönemde bor ihracatının toplam ihracat 
içindeki payı % 1.8'den 1.3'e gerilemiştir. Bu düşüşün asıl 
nedeni maden ihracatı hariç toplam ihracatta belirgin bir artışın 
olmasıdır. Türkiye ihracatının sektörel dağılımı tablo (8) de 
görülmektedir. 

Türkiye'nin tek bor üreticisi olan Etibank tarafından 
gerçekleştirilen Bor ihracatı miktar olarak yıllar itibariyle 
Tablo (9) da verilmektedir. Bu rakamlar arasında göze çarpan 
nokta katma değerleri yüksek bor bileşiklerinin toplam bor 
ihracatı içindeki payının giderek artmasıdır. Buna göre 1992 
yılında miktar olarak toplam bor ihracatının % 25'ini bor 
bileşikleri geri kalanını bor konsantre ve cevherleri 
oluşturmaktadır. Değer olarak ise % 36'sını bor bileşikleri ve % 
64'ünü diğerleri oluşturmaktadır. 

Türkiye Bor Bileşikleri Sektörü ihracatı: 

Rafine bor bileşikleri ihracatında Etibor-48 değer olarak 1988 
ile 1992 arasında % 48 ile % 70 arasında değişirken, miktar 
olarak sırasıyla % 66 ile % 78 arasında değişerek en büyük paya 
sahiptir. Etibor 48'i pay büyüklüğü sırasına göre Borik asit, 
boraks deka, boraks penta ve sodyum perborat islemektedir. 

Bor ihracat Pazarları 

Bor tüketim pazarlarını gelişmiş ülkeler oluşturmaktadır. 
Dolayısıyla Türkiye ihracatının büyük çoğunluğunu bu ülkelere 
yapmaktadır. Ancak, Tablo 10'da görüldüğü gibi ihraç edilen bor 
esaslı ürünlerin gelişmiş veya daha as gelişmiş ülkelere olan 
dağılımına bakıldığında, gelişmiş ülkelere daha çok cevher ve 
konsantre ürünlerin satıldığı ortaya çıkar. Bu ürünler katma 
değeri daha düşük olan ürünlerdir. Diğer taraftan örneğin 
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Ortadoğu ve Afrika ülkelerine yapılan ihracatın hemen hemen tümü 
ürünleri kapsar. Türkiye'nin bor satışları tablosundaki Ham bor 
ihracatına bakıldığında gelişmiş ülkelere satılan ham borun 
miktarı açıkça görülebilir. Bu da gösteriyor ki özellikle Avrupa 
ve Japonya'ya ihraç edilen ham borların büyük bir kısmı bu 
ülkelerde rafine ürüne dönüştürülerek kullanılmaktadır. 

1992 rakamlarına göre Türkiye'nin ihracat pazarının % 56'sını 
Batı Avrupa, % 16 smı Amerika ve Uzakdoğu, oluşturmaktadır. 
Ortadoğu ile İskandinavya % 3, Dogu Avrupa % 2 ve Afrika % 0.8 
paya sahiptirler. 

1992 yılında Amerika'ya yapılan ihracaatm % 85'ini, Avrupa'ya 
ve Uzakdoğu'ya yapılan ihracatın sırasıyla % 65 ve % 32'sini ham 
borlar oluşturmaktadır. Bunun tam aksine, Ortadoğu ülkelerine 
yapılan ihracatın % 100'ünü rafine ürünler oluşturmaktadır. 

Tablo 8 - Türkiye İhracatının Sektörel Dağılımı (000 ABD $) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Tanı 2.341.398 2.128.306 2.347.047 2.682.783 2.203.485 2.381.000 
Sanayi 8.843.436 9.083.496 10.285.309 10.624.882 12.251.302 12.770.000 
Haden m.m 412.889 326.933 285.874 264.628 238.000 

Top.Bor 212.722 226.802 198.627 183.703 190.628 179.869 
Han Bor 163.363 169.195 144.692 135.411 122.080 115.997 
Safine Bor 48.359 57.607 53.935 48.292 68.548 63.871 

Genel Toplan 11.662.023 11.624.691 12.959.289 13.593.539 14.719.415 15.389.000 

laysak : Devlet istatistik Enstitösö ve £tikaok 

Tablo 9 - T08K1YE (Etibank) İÇ VE DİŞ BOB SiTIŞLABI (ton) 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Ha» Bor 
ihracat 

* iç Satış 
842.810 
182.365 

815.951 
157.753 

681.619 
155.390 

656.554 
111.076 

604.149 
136.288 

616.065 
173.820 

Rafine Bor 
ihracat 

♦ iç Satış 
127.282 

26.808 
162.949 

24.964 
144.603 
26.219 

141.541 
25.448 

192.427 
24.939 

189.652 
30.995 

Topla» 
İhracat 

*lç Satış 
970.092 
209.173 

978.900 
182.717 

826.221 
181.609 

798.095 
136.564 

796.576 
161.227 

805.717 
204.815 

Genel Topla» 1.179.265 1.161.617 1.007.830 934.659 957.803 1.010.532 

Kaynak : Etibank iç kaynaklan 

* Etibank bflnye içi satışlar âahil ediljiştir. 
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Tablo 1C- Türkiye Borlanma ihracat Pazarlan (000 ABD $) 

BÖLGELER 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

AMERİKA 
Ha» bor 34.142 27.401 24.199 22.866 26.026 34.843 
Rafine bor 3.293 7.915 4.912 4.356 4.659 1.506 

BATİ , 
Ha» bor 87.523 94.806 88.436 77.846 69.729 
Rafine bor 19.779 26.531 25.663 24.050 37.301 

65.471 
40.188 

DOSU AVRUPA 
Ha» bor 14.706 15.227 7.782 4.510 3.000 
Rafine bor 1.850 1.792 1.015 967 1.053 

tçrıntılAVYA 
Ha» bor 5.260 5.245 4.602 3.907 2.508 1.526 
Rafine bor 2.686 4.239 2.896 4.247 3.222 4.085 

0RTAD0SU 
Ha» bor - 
Rafine bor 10.128 3.644 4.536 1.853 7.140 3.087 

AFRİKA 
Ha» bor 109 259 - 77 116 66 
Rafine bor 1.605 1.373 2.475 1.501 1.515 2.174 

UZAKDOĞU 
Ha» bor 21.622 26.211 19.674 26.202 19.514 13.974 
Rafine bor 9.509 12.773 11.811 11.692 13.475 12.828 

Topla» 212.212 226.521 198.001 184.074 189.258 179.869 

Kaynak : Etibank 
5. YURT İÇİ TÜKETİM 

Türkiye cevher ve ürün olarak toplam bor satışlarının B203 
bazında % 85'ini yurtdışı satışları kapsamaktadır. Diğer bir 
deyişle toplam satışların B203 olarak ancak % 5'i yurtiçi 
tüketimini kapsamaktadır. Türkiye bor talebi son beş yıl içinde 
ton olarak 136.000 - 210 OOO ton oranında kalmıştır (Tablo 9). 
Eseğer olarak toplam yurtiçi Bor satışlarının ise yaklaşık % 
70'ini Rafine Bor Ürünleri oluşturmaktadır. 

Etibank yurtiçi satışlarının oluşturduğu Türkiye bor bileşikleri 
tüketimi yıllar itibarı ile ton ve B203 içeriği olarak Tablo 
ll'de gösterilmiştir. Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi 
yurtiçi tüketiminde ton olarak en büyük payı sodyum perborat 
alırken B203 bazındaki tüketim perborat ve borik asit'te aynı 
seviyelerde olmaktadır. 



Kullanım alanlarına göre Türkiye bor bileşikleri tüketimleri 
Tablo 12'de verilmiştir. 1993 tüketimi baz alınarak hazırlanan 
tablonun tetkikinden de görüleceği üzere ton olarak yurtiçi 
tüketiminde en büyük payı sodyum perborat almaktadır. 

Etibank toplam sodyum perborat satışlarının % 90'ın üzerinde bir 
kısmı yurtiçi piyasaya yapılmaktadır (1992). Yurtiçi sodyum 
perborat talebinin hemen hemen tamamı yurtiçi üretimle 
karşılanmaktadır. Az miktarlarda ithal edilmekte olan sodyum 
perboratm 1992 yılı ithalatı bir önceki yıla göre 6 kat bir 
artış göstererek 2600 ton olmuştur. Bu artışın nedenleri arasında 
Bağımsız Devletler Topluluğun piyasaya düşük fiyatlarla sodyum 
perborat. sevketmesi ve son yıllarda deterjan üretiminde sodyum 
perborat tet-rahidrat yerine sodyum perborat monohidrat 
kullanımının Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de 
kullanılmaya başlanmasıdır. Etibank'ca üretilmekte olan sodyum 
perborat, tetrahidrattır. Yıldan yıla artma eğilimi gösteren 
yurtiçi sodyum perborat monohidrat talebinin yurtiçi üretimiyle 
karşılanabilmesi için Etibank mevcut tesislerinde tadilat yapma 
giriş imlerini sürdürmektedir. 

Tablo 11- BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ YURT İÇİ TÜKETİM 

ÖRÖH ADI 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

Ton B203 Ton B203 Ton B203 Ton B203 Ton B203 Ton B203 

Boraks Beka 5420 2005 5390 1994 4964 1836 4915 1818 4913 1818 5547 1990 

Borake Penta 1498 719 734 352 1548 734 1440 691 1779 854 2698 1000 

Asit borik 5671 3185 5210 2926 5399 3033 5569 3128 6157 3458 6567 3694 

Sodyıı» Perborat* 14476 3286 13630 3094 14506 3293 13985 3175 14684 3333 18770 4260 

TOPLAM 27065 9195 24964 8366 26417 8896 25909 

1 
8812 27533 9453 32892 10944 

1 

* Etibank iç Batış + ithalat 
Eaynak : Etibank, D.i.E. 
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Tablo 12 - KULLANIM ALANLARINA GÖRE TÜRKİYE 
BOR BİLEŞİKLERİ TÜKETİMİ (1992) 

Tüketim Alanı Ton (%) B203 (%) 

Sabun Deterjan 53 36 
Seramik Emaye 25 37 
Cam 7 11 

Kimya 6 7 

Diğer 9 9 

SONUÇ : 

Rafine bor bileşikleri tüketiminin önemli olduğu deterjan 
sanayiinde, üretim ve fiyat şartları müsait olduğu sürece 
bilhassa sodyum perborat tüketiminin önümüzdeki yıllarda da 
artısını sürdüreceği ve toplam rafine bor tüketimindeki payını 
koruyacağını söyleyebiliriz. 

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

Gam sanayiinde ısıya dayanıklı cam ve özel camların üretimlerinin 
artışı bu sanayide.B.Penta hidratın tüketimini de artırmaktadır. 

6. FİYATLAR 

Bor mineral ve ürünlerinin fiyatları, üreticiler tarafından 
sağlanan bilgilere dayanarak ABD ve İngiltere'deki çeşitli ticari 
dergilerde yayınlanmaktadır. 

ABD 

ABD, son yıllara kadar bor minerallerinin en büyük üreticisi 
durumunda idi. Ancak ilk kez 1991 yılında Türkiye'nin üretimi ABD 
üretimini aşmıştır. ABD'nde üretilen Bor minerallerinin büyük 
çoğunluğu, tüketicilere satılmadan önce bor bileşiklerine 
dönüştürülmektedir. ABD, aynı samanda dünyada en büyük bor 
ürünleri tüketicisidir. 

ABD'nin bor ürünlerinin fiyatları yayınlanmaktadır. Bor fiyatları 
genellikle işletmede teslim esasına göredir ve üretim 
tesislerinin Güney Kaliforniya'da yerleşik olmalarından dolayı 
ABD'nin diğer bölgelerdeki fiyatlar taşıma masraflarının 
yüksekliği nedeniyle değişebilmektedir. ABD'nin doğusunda 
yer alan tüketiciler Kaliforniya'dan yapılan taşıma masraflarının 
yüksekliği nedeniyle Türkiye'den bor mineral ve ürünlerini ithal 
edebilmektedirler. Tablo 13'de ABD'nin 1988 yılından beri çeşitli 
ürünleri için verilen fiyatlar görülmektedir. 
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Sodyum Boratlar için en yüksek fiyat ilaç sanayinde kullanılan 
U5P adı verilen kalitedir. 

Susuz bor ürünlerinin yüksek fiyatları üretim esnasındaki enerji 
maliyetlerinden ileri gelmektedir. 1985'de 816 $/ton olan 
hidratlı boraksların fiyatı 1989'a^kadar küçük marjlar halinde 
artarak 943 $/t.on olmuştur. Aynı dönemde susuz boraks 
fiyatında da % 8 civarında bir artış olmuştur. 1989 dan Ekim 
1992'ye kadar boraks fiyatlarında herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.Tablo (13). Ekim 1992'de boraks deka ve penta'nın 
fiyatları % 10 artırılmıştır. 

1993'de boraks fiyatları 1977 fiyatlarına göre 2.4 kat daha 
yüksektir. 

Borik asit fiyatları susuz boraks gibi, 1985'cten Temmuz 1988'e 
kadar aynı kalmıştır. Şubat 1989'daki küçük bir fiyat 
yükselişinden sonra, borik asit fiyatları Ekim 1992,'deki % 4 
artışa kadar değişmemiştir. (Tablo 14) 

AVRUPA 

Avrupa'da yayınlanan fiyatlar İngiltere teslim olarak 
verilmektedir. Daha önceleri, bor minarelleri genellikle 
İngiltere'de rafine edilirler ve daha sonra Avrupa'da 
satılırlardı. Ancak son yıllarda rafine ürünler başka ülkelerden 
İngiltere'ye ihraç edilmektedir. Aşağıdaki tabloda çeşitli bor 
ürünlerinin fiyatları 1988 yılından sonrası için verilmektedir 
(Tablo 16). Bu fiyatların ABD fiyatlarından farklı olmasının 
asıl nedeni sterling ile dolar kurları arasındaki farklılıktır. 

Tablo:13 ABD'nin Sodyum Borat Fiyatları ($/sh.ton) 

Borakslar 

Fiyat Değişin Snsns Boka Penta Sodynı Sodynı 
Tarihi (J99! nm (»9,5) Borat Pertorat 

1987 SIsaa 713 268 299 1.146 716 - 804 
1989 Snbat 760 - 769 285 - 417 322 1.146 716 - 870 
1990 Snbat 760 - 769 285 - 417 322 1.146 80i - 870 
1992 îeınnz 760 - 769 285 - 417 322 1.146 804 - 370 

Ekil 760 - 769 314 - 446 354 - 420 1.146 804 - 870 

Saynak : üoskill, The Econoıies of Boron, 1993 
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Tablo 14 - ABD'nin Borik Asit Fiyatları ($/Mton) 

Fiyat Değişim 
Tarihi Borik Asit 

1987 Mayıs 676 

Temmuz 676 
1988 Temmuz 739 

Eylül 739 
1989 Şubat 774 - 783 

Temmuz 774 - 783 

1990 Şubat. 774 - 783 
Temmuz 774 - 783 

1991 Şubat 774 - 783 
1992 Temmuz 774 - 783 

Ekim 806 - 815 

Kaynak : Roskill, The Economics of Boron, 1993 

Tablo - 15 ABD'nin Yıllık Ort. Pent.ahidrat. Üretici Fiyatları 
($/Mton) 

Yıl Cari Fiyat 1990 Fiyatları ile 

1988 249 269 
1989 259 270 
1990 249 249 

1991 247 
1992 

Kaynak : Roskill, The Economics of Boron, 

Tablo:16 İngiltere Boraks ve Borik Asit Fi 

1993 

yatları . (£/ton) 

Susuz 
Boraks Penta Deka Borik Asit 

1987 Mart 733 - 689 470 - 426 357 - 333 573 - 529 
Haziran 733 - 689 470 - 426 388 - 344 573 - 529 

1988 Mart 773 - 689 470 - 426 388 - 344 573 - 529 
Temmuz 634 - 590 470 - 426 388 - 344 573 - 529 

1989 Şubat 669 - 625 470 - 426 388 - 344 573 - 529 

1990 Ocak 770 - 714 396 - 340 448 - 392 658 - 602 

1991 Eylül 802 - 746 410 - 354 456 - 400 658 - 602 

1992 Şubat 802 - 746 410 - 354 415 - 471 658 - 602 
Aralık 802 - 746 410 - 354 415 - 471 658 - 602 
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Türkiye Bor Bileşikleri Satış Fiyatlarını Etkileyen Faktörler: 

Rafine bor ürünlerinde, Büyük üretim kapaeitel 
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 fiyatlarına göre döviz bazında 
oluşturmakta, ancak satış TL karşılığı olarak yapılmaktadır. 

Etibank borlarının yurtdışı satış fiyatları, dünya piyasa 
fiyatları paralelinde, 

-Sevk ülkesi, sevk miktarı, 
-Alıcı ve pazarla uzun vadeli ilişkiler, 
-Alıcıya veya nihai tüketiciye ulaşım ve taşıma masrafları, 
-Rakip ülke ve firmaların fiyatları gibi bir çok fiyat 
belirleyici unsurlar göz önüne alınarak tesbit edilmektedir. 
Rafine bor ürünleri polietilen, polipropilen veya kağıt 50 kg.lık 
torbalarda veya 1 tonluk jumbo torbalarda ambalajlı olarak 
satılmaktadır. 

GELECEKTEKİ FİYAT EĞİLİMLERİ 

Borların tüketiminin yavaş artması ve kısa ve orta dönem talebi 
karşılayacak yeterli üretim kapasitesinin varlığından dolayı 
fiyatlarda büyük artışların olacağı beklenmemektedir. 

Ancak özellikle Amerika'daki tüketiciler sınırlı sayıda 
üreticilerin olmasını gözönüne alarak gelecekte kendileri 
açısından sıkıntılar doğabileceğini iddia etmektedirler. 

Az sayıdaki üreticilerin piyasadaki varlığı çeşitli sıkıntıları 
beraberinde getirmekte ve bu üreticilerden birinin satışlarındaki 
düşüşün piyasada monopoli oluşmasına neden olacağı ve 
endüstriyi olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir. 

A.B.D. ve Türkiye'nin pazarda iki büyük üretici olmaları ve her 
iki ülkenin de tek bir firma aracılığı ile dünya pazarında yer 
almaları bu piyasanın istikrarını sağlamada önem taşımaktadır. 

Bir çok tüketicinin farklı bor ürünlerini aynı amaç için 
kullanabilmeleri ve kimi durumlarda rafine borlar yerine bor 
minerali kullanabilmeleri rafine borların fiyatlarının düşmesine 
eebep olabilmektedir, örneğin US. Boraks firması borik asit 
üretiminde rafine boraks kullanma yerine kernit. mineralini 
kullanma yoluna gitmiştir. 

Üreticilerin özellikle Enerji giderlerini azaltarak 
maliyetlerini düşürme gayretleri de .fiyatların yükselmesini 
önlemede etkin olmuştur. 
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Gelecekte tüketiciler üretim ve hammadde maliyetlerini minimum 
seviyede tutmak için hammaddeleri hangi formda olursa olsun bor 
oksit satın almaya devam edecekler ve bu durum rafine bor 
ürünlerinin fiyatlarının artmasını engelleyecektir. Bu nedenle 
yavaş artan taleple birlikte bor mineral ve ürün fiyatlarının 
1990'larda cari değerlerle artışı çok az olabilecek fakat gerçek 
değerlerde fiyat artışı önlenecektir. Aynı samanda, fiyatların 
aynı seviyede kalması geçmişte olduğu gibi tüketimde herhangi 
bir artış sağlamayacaktır. Diğer taraftan Güney Amerika ve 
B.D.T'nun değişik fiyatlarla özellikle Avrupa pazarlarına çeşitli 
bor ürünleri sevketmeleri bor ürünleri fiyatlarının son 
zamanlarda düşmesine neden olmuştur. 

7. İSTİHDAM 

Tablo 17 - BOR BİLEŞİKLERİ SEKTÖRÜ İSTİHDAM DURUMU (KISi) 

İŞGÜCÜ MESLEK DALLARI 1988 1989 1990 1991 199: 

KIRKA 

YÜKSEK TEKNİK 50 51 50 61 63 

İDARİ 

Yüksek Okul 11 12 14 14 10 
Lise Dengi 17 46 55 48 50 

ORTA TEKNİK 6 7 4 4 4 
MEMUR 71 39 40 38 44 

iSCi DÜZ 351 350 331 345 332 
KALİFİYE 398 376 382 397 409 

TOPLAM 904 881 876 907 912 

BANDIRMA 

YÜKSEK TEKNİK 67 75 76 83 53 
İDARİ 27 29 O 1 

\->-L 32 OQ 
xu 

ORTA TEKNİK 7 10 10 9 4 
MEMUR 99 104 103 101 89 

iSGi DÜZ 339 303 290 281 282 
KALİFİYE 895 1021 988 902 680 

TOPLAM 1434 2981 1498 1408 114: 



istihdam durumu daha önceki yıllarda da belirli dalgalanmalara 
ragmen oldukça kararlı olmuştur. Türkiye'de mevcut genel istihdam 
baskısının bu sektörde de kendini belli et.ti.gi düşünülebilir ise 
de, gerçek işgücü ihtiyacı, mevcut istihdam durumuna yakındır. 
Tesislerde 3 vardiya çalışıldığından yukarıdaki rakamlar 
makuldür. Bundan sonra kurulacak tesislerde, otomasyon 
sistemlerinin ağırlıklı olması daha düşük istihdamı 
gerektirecektir. 

3. SERMAYE STOKU 

Tablo - 18 Bor Bileşikleri Sektörü Sermaye Stoku 

(Milyar TL) 

Tesislerin 1992 Yılı Birikmiş 
Tesisler Fiyatları İle Değerleri Amortisman 

1. Bandırma Boraks Tesisi 43 24 
2 Bandırma I.Asit Borik Fab. 67 34 
3. I.Sodyum Perborat 30 15 
4. II.Borik Asit Tesisi 200 100 
5. Kırka Bor Türevleri 160 104 

9. MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Altıncı 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 II.Borik Asit Tesisi tamamlanmıştır. Elde 
edilen ürünlerin ihracı yapılmaktadır. 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, fiyat ve pazarlama politikası izleyen Etibank 
bor pazarındaki büyük tüketici firmaların güvenini kazanmıştır. 
Yine S.cı plan dönemindeki önemli gelişmelerden biri de 
tüketiciye, daha iyi hizmet verebilmek için Etibank'm en büyük 
pazarı olan Avrupa'da yabancı ortaklarla pazarlama ve yatırım 
firmaları kurmaya başlamış olmasıdır. Bundan sonra da çalışmalara 
devam edilecektir. 



b) Sorunlar: 

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

Dünya çapında iyi bir pazar ağı kurulmalıdır. Etibank 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 
etkin ve en ekonomik olarak dağıtımıdır. 

Bor pazarında muhatap nihai veya ferdi tüketici olmayıp 
endüstriyel tüketicilerdir. Endüstriyel tüketici için öncelikler 
ve ihtiyaçlar ferdi tükecilerinkinden daha farklı özelliktedir. 
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 özellikleri konusunda daha bilinçli olup üretiminin 
sürekliliği için kaynağın devamlılığına, güvenilirliğine, 
istikrarlılığına ve minimum 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, tanıtım ve 
dağıtım unsurları yanında endüstriyel tüketicinin ihtiyaçlarına 
zamanında cevap verebilmek ve pazara yakın olabilmek için 
özellikle en önemli faktör pazardaki dağıtım ağının etkinliği ve 
organizasyonudur. 

A.B.D.'nin en büyük bor üreticisi olan U.S. Borax firması 
Avrupaya ihraç ettiği bor ürünlerinin Avrupa ülkelerine 
dağıtımının büyük bir kısmını Rotterdam Bottek'deki depolama, 
stoklama, dağıtım Merkezinden gerçekleştirmekte- dir. U.S. 
Borax'm üyesi olduğu R.T.Z. grubunun R.T.Z. Borax Ltd. Kuruluşu, 
U.S. Borax'm 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 
çokuluslu şirketler grubu R.T.Z. nin 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 hazırlayarak çeşitli 
Avrupa ülkelerine o ülkelerde kurduğu pazarlama 
teşkilatları ile demiryolu, kara veya deniz yolu ile sevk 
etmektedir. 
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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, tüketicilerin talep ve ihtiyaçlarını en iyi 
şekilde saptayıp en etken ve verimli bir şekilde mal ve hizmet 
verebilmektedir. Ayrıca U.S. Borax potansiyel bir pazar olarak 
gördüğü bölgelerde kendi ürününün girdi olarak kullanılabileceği 
üretim yatırımlarını ve faaliyetlerini teşvik etmekte, kredi 
yardımı sağlamakta, ortak olmakta, know-how ve üretim 
teknolojisini kullandırmaktadır. Müşterilerine çeşitli vadeli 
ödeme şekilleri gibi opsiyonlarla mali kolaylıklar sağlamaktadır. 
Firma sürekli teknik araştırma ve geliştirme programları ile 
ürünlerini çeşitlendirip geliştirmekte borların yeni kullanım 
alanlarının bulunmasına ve tüketiminin arttırılmasına çaba 
göstermekte, borların girdi olarak kullanıldığı nihai ürün 
imalatçılarına yeni ve değişik üretim metotları göstererek veya 
kullanımda karşılaştıkları problemleri çözmelerinde yardımcı 
olarak teknik yardım vermekte ve pazara yakın olan küçük 
tüketicilerin mümkün olduğu kadar çoğuna ulaşmaya çalışmaktadır. 

TÜRKİYE'NİN PAZARLAMA FAALİYETLERİ: 

Türkiye'deki bor madenlerinin kamulaştırılması ile başlayan 
Etibank'm bor üretim ve pazarlama faaliyetleri neticesinde 
Türkiye önemli ve güçlü bir ülke olarak dünya bor pazai'inda 
yerini almıştır. Bor madenlerinin kamulaştırılması ve devletin 
sermayesi ile güçlenen ve büyüyen Etibank faaliyetleri Türkiye'ye 
bor konusunda oldukça önemli bir üretim ve pazarlama tecrübesi 
kazandırmıştır. Pazarlama faaliyetlerinin 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, ekonomik ve seri taşıma ağı 
kurulmuştur. 

istikrarlı ve planlı bir üretim, satış, fiyat ve pazarlama 
politikası izleyen Etibank bor pazarındaki büyük tüketici 
firmaların güvenini kazanmıştır. 

Diğer taraftan rafine borlarda üretimi arttırmak için yaptığı 
yeni yatırımları değerlendirebilmek, dünya bor pazarlarındaki 
payını artırabilmek, pazara daha yakın olabilmek, küçük 
tüketiciye daha etkili ve ekonomik şekilde ulaşabilmek ve hizmet 
verebilmek amacı ile Etibank en büyük pazar olan Avrupa'da 
yabancı ortaklarla pazarlama ve yatırım firmaları kurmuş olup 
diğer bölgeler için benzer çalışmalarını sürdürmektedir. 

1983 yılında İskandinav ülkelerinde Etibank ürünlerinin 
pazarlanmaeı ve dağıtımı amacıyle kurulan ve Finlandiya'da 
faaliyete geçen Etibank-Outokumpu ortaklığı "Etıproducts" 
pazarlama firması kanalıyla İskandinav ülkelerine- yapılan bor 
ihracatı 500.000 Dolardan, 1988 de 8 Milyon Dolar ve 1992 yılında 
7 Milyon Dolar seviyesine çıkmıştır.Aynı şekilde Etibank 

31 

Dokümantasyon ve Kütüphane Şı= 



19S4'de Lükeemburg'da 5 yabancı firma ile "Etimine" adlı yeni 
bir pazarlama ve yatırım ortaklığı kurmuştur. Bu ortaklığa 
Etibank 1988 yılında hisse alarak ortak olmuştur. Bu firma 
Etibank borlarının B.Avrupa da dağıtımı, stoklanması, 
torbalanması, tasnif edilmesi gibi pazarlama faaliyetleri 
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 
ulaşabilmektedir. 

Etimine faaliyete girdiği 1984 yılından itibaren 10 Milyon Dolar 
olan bor cevheri, bor bileşiği (Etibank Menşeili) satışlarını 
1988'de 28 Milyon $'a ve 1992'de 42 Miyon Dolara yükseltmiştir. 

10. DÜNYADAKİ DURUM VE DİĞER ÜLKELERLE KIYASLAMA 

ÜRETİM: 

Dünya Ham bor üretimi 1988 yılında 2.9 milyon ton iken 1991 
yılında 3 milyon tona ulaşmıştır. Bu, 1970 yılı üretiminin 
yaklaşık iki katıdır. Dünyada çok az maden bu süre içinde 
üretimde böyle bir artış göstermiştir. 

A.B.D.'nin-—197S yılında dünya üretimindeki payı %57 seviyesine 
ulaşarak üretim tarihindeki en yüksek değere erişmiştir. 1977 
yılında, Etibank'm Türkiye'deki bütün bor üretim ve pazarlama 
haklarını yeni bir kanunla elde etmesinden itibaren A.B.D. bor 
üretimi yıldan yıla düşme göstermiş ve 1990 yılında % 37'lik bir 
P-ay ile en düşük seviyesine gelmiştir. 1988-1990 yılları arasında 
Türkiye'nin üretimi A.B.D.'yi geçerek ortalama % 42 ile Dünyadaki 
en büyük paya sahip olmuştur. 1990 yılında Türkiye üretimi 
1.253.000 ton iken A.B.D.'nin üretimi % 37'iik p>ay ile 1.094.000 
ton seviyesinde olmuştur. Geri kalan % 21'lik dünya üretimi 
çeşitli ülkeler tarafından paylaşılmıştır. 1991 yılında Türkiye 
toplam 1.150.000 ton ham bor üretirken A.B.D. 1.240.000 ton ham 
bor üretmiştir. 

Diğer üretici ülkeler arasında, üretim rakamları tam olarak 
bilinmeyen Bağımsız Devletler Topluluğu, Çin, Arjantin, Çili, 
Bolivya ve İran gelmektedir. Arjantin'in 1970't,e 32.000 ton olan 
üretimini 1991 yılında 201.000 tona yükselttiği, Sili ile 
Bolivya'nın da küçük çapta da olsa üretiminin mevcut olduğu 
bilinmektedir. Geçmişte çok az miktarda üretim yaptığı bilinen 
İran'ın küçük çapta üretime başladığı belirtilmektedir. 



TÜKETİM: 

Tablo: 19 Kullanım Alanlarına Göre Bor'un Bölgesel Tahmini 
Tüketimi (%) 

Kuzey ve Orta 
Dünya Amerika Avrupa Diğerleri 

Sodyum Perborat 18 3 39 <1 
Yalıtım Cam Elyafı 15 31 8 3 

Tekstil Cam Elyafı 13 16 9 15 
Cam 9 8 7 12 

Seramik 13 4 19 16 
Tarım 7 7 7 9 
Diğerleri 25 31 11 44 

100 100 100 100 
Kaynak: Roskill, Economics of Boron, 1993 

Sodyum perborat üretimindeki bor kullanımı dünyadaki diğer 
bölgelere göre Avrupa'da çok daha büyük bir önem taşımaktadır. 
Yalıtım cam elyafı tüketimindeki bor kullanımı ile Kuzey ve Orta 
Amerika diğer bölgelere göre daha büyük bir tüketime sahiptir. 

Çeşitli endüstriyel uygulamalara uygun bor ürünleri üretmek için 
gerekli olan prosesler birbirinden oldukça farklıdır. Bazı 
endüstriler mineral konsantrelerini kullanırken diğerleri rafine 
borları tercih edebilmektedirler. Bazı durumlarda mineral 
konsantreleri ve rafine borlar fiyat ve bulunabilmelerine bağlı 
olarak birbirinin yerine kullanılabilmektedir. 

Kolemanit, borik asit ve boraksların üretiminde kullanılırken 
aynı samanda cam endüstrisinde de direkt olarak 
kullanılailmektedir. 

Ulekeit ve probertit yalıtım cam elyafı ve borosilikat camların 
üretiminde ve aynı zamanda diğer bor ürünlerinin üretiminde 
kullanılmaktadır. 

Borik asit, A.B.D.'de genellikle sodyum esaslı bor 
minerallerinden, Avrupa'da ise kolemanitten üretilmektedir. 
Türkiye'de sodyum borat rezervlerinin ortaya çıkarılmasıyla 
Avrupa'da borik asitin hammaddesinde değişiklikler yapılmaya 
başlamıştır. 

Boraks pentahidrat, dekahidrat, susuz boraks, borik asit ve 
zenginleştirilmiş kolemanit ile zenginleştirilmiş üleksit toplam 
tüketilen borların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır, özel bor 
kimyasallarının önemi gitgide artmakta gelecekte daha da artacağı 
tahmin edilmektedir. 
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Bor Ürünlerinin Kullanım Alanına göre Tüketimi; 

Ürün 

Kalsiyum Bor Cevheri 
(Kolemanit) 

Sodyum Bor Cevheri 
(Uleksit ve Probertit) 

Borik Asit 

Susuz Boraks 

Sodyum Perborat 

Sodyum Metaborat 

Sodyum Pentaborat 

Kullanım Alanı 

Tekstil Kalite Cam Elyafı 
Bor Alaşımları 
Curuf yapıcı 

Yalıtım Cam elyafı 
Boroeilikat Cam 

Antiseptikler 
Bor Alışımları 
Nükleer 
Yangın geciktirici 
Naylon 
Fotoğrafçılık. 
Tekstil 
Gübre 
Katalist 
Cam 
Cam elyaf 
Emaye, sır 

Gübre 
Cam 
Cam elyaf 
Metalurjik Curuf Yapıcı 
Emaye,sır 
Yangın Geciktirici 

Deterjan ve Beyazlatıcı 
Tekstil 

Yapıştırıcı 
Deterjan 
Zirai ilaçlama 
Fotoğrafçılık 
Tekstil 

Yangın Geciktirici 
Gübre 
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Tablo 20 - A.B.D. ve B.Avrupa'da Borların Kullanım Alanlarına Göre 
Tüketim Projeksiyonu 

(B203,Ton) 

TÜKETİM ALANI / SANAYİ A. 
1985 

. B. D. 
2000 

B. 

1985 
AVRUPA 

2000 

Cam 190 354 170 300 

Ateşe Dayanıklı Malzeme 24 21 1 Cu 

Temizlik Malzemeleri 22 27 170 220 

Emaye,Frit,Kaplama,Sır 11 9 20 30 
Tarım 14 18 14 18 
Metalurj i 4 9 3 6 
Diğer 21 29 30 44 
Bilinmeyen 40 59 

TOPLAM 326 526 408 620 

Kaynak : Roskill 1993 

TİCARET: 

Dünya bor mineralleri üretimi Türkiye ve A.B.D.'nin kontrolleri 
altındadır. Bu iki ülke dünya bor üretiminin yaklaşık % 85'ini 
üretmektedirler. Son yıllarda Türkiye'nin bor üretimi hızlı bir 
şekilde artarak A.B.D. üretimine yaklaşmıştır. 

A.B.D. ve Türkiye'nin bor üretimi miktar olarak birbirlerine çok 
yakın olmasına ragmen bu iki ülkenin yurtiçi tüketim ve ihracat 
için ayrılabilen üretim miktarları birbirlerinden oldukça 
farklıdır. A.B.D. dünya bor tüketiminde Avrupa'dan sonra ikinci 
büyük tüketici, ve aynı zamanda önemli bir ihracatçıdır. 
Türkiye'deki bor tüketimi ise toplam üretiminin çok küçük bir 
kısmını oluşturmakta ve üretimin büyük bir kısmı ihraç 
edilmektedir. Diğer taraftan bu iki ülkenin ihracatı ürün basında 
büyük değişiklikler göstermektedir. A.B.D. daha çok rafine ürün 
ihraç ederken Türkiye ihracatı daha çok cevher ve konsantre 
agırlıklıdır (Tablo 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30). Ancak 
Etibank, dolayısı ile Türkiye, bor ihracatında rafine ürün 
ihracat payını artırabilmek amacıyla rafine ürün üretmek için 
yeni projeler geliştirmekte ve rafine ürün kapasitesini artırma 
yoluna gitmektedir. Cszellikle Kırka'da kurulan boraks pent.a 
tesisinin devreye girmesi ile Türkiye'nin toplam bor ihracatında 
1981 yılında % 94 olan cevher ve konsantre ihracat payı (rafine 
ürün payı % 6), 1992 yılında % 75'e düşmüş ve rafine ürün 
ihracatının payı % 25'e yükselmiştir. 

36 



Tablo 21 - ÜLKELERE GÖRE BOR HiHERALLERiHiH DOHTft TİCARETİ 
(1989,«Ton) 

İthalatçı İhracatçı Ölkeler 
Ölkeler 

Bel+Luk Hollanda* Türkiye* A.B.D. Diğer Topla* 

Avusturya 22.030 . 22.030 
Bel+Luk - 13.800 6.840 - 1.110 21.715 
Finland. - - 28.900 - - 28.900 
Fransa - 260 99.480 - 990 100.730 
B.Alıanya 12.820 170 48.060 - - 61.050 
Japonya - - 65.640 5.790 - 71.430 
Hollanda 13.800 - - 30.410 170 44.380 
İsveç - 770 11.320 - - 12.090 

İngiltere - 120 47.310 - - 47.430 
Diğer 1.830 500 9.150 7.040 - 27.140 

Toplaş 28.450 15.620 338.730 43.240 2.270 436.930 

Eaynak : Roakill 1983. 
* ithalatçi ülkelerin istatistiklerinden aiınustır. 

Tablo 22 - ÜLKELERE GÖRE BOR HİHERALLERINİB StİYA TİCARETİ 
(1990,«Ton) 

İthalatçı ihracatçı Ölkeler 
Ölkeler 

Bel+Luk Japonya Hollanda* Türkiye» A.B.D. Diğer Topla* 

Avusturya . _ - 22.940 - . 22.940 
Bel+Luk - - 6.910 7.860 - 100 14.870 
Finland. - - - 14.700 - - 14.790 
Fransa - - 280 40.710 - 840 41.830 
B.Alsanya 11.680 - 270 74.420 - - 86.370 
Japonya - - - 85.070 5.250 - 70.320 
Hollanda 12.580 - - - 10.170 - 22.760 
İsveç - - 740 7.700 - - 8.410 
İngiltere - - 100 52.870 - - 52.970 
Tayvan - 22.380 - - - - 22.380 
Diğer 1.860 8.950 220 38.640 5.430 60.730 

Topla* 26.130 31.330 8.490 325.000 20.850 940 418.370 

Eaynak : Roekill 1993. 
* ithalatçı ülkelerin istatistiklerinden alın*ı?tır. 
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Tablo 23 - ÜLKELERE GÖRE BOR MİNERALLERİNİN DÜNYA TİCARETİ 
(1991,mTon) 

ithalatçı İhracatçı Ülkeler 
Ülkeler 

Bel+Luk Hollanda* Türkiye* A.B.D. Diğer Toplam 

Avusturya _ 20.060 890 _ 20.950 
Bel+Luk - 5.100 9.650 - 1.150 15.900 
Fransa - 60 82.730 70 980 83.840 
B.Almanya 9.630 - 62.890 - 1.630 74.150 
Japonya - - 74.320 - - 74.320 
Hollanda 9.050 - - - 250 9.300 
İsveç - - 5.610 1.150 20 6.780 

İngiltere - 360 53.260 20 - 53.640 
Diğer 880 180 - 1.6.30 - 5.810 

Toplam 19.560 5.700 30S.520 3.760 4.030 344.690 

Kaynak : Roskill 1993. 
t ithalatçı ülkelerin istatistiklerinden alınmıştır. 

Tablo 24 -

A.B.D.'NIN ÜLKELERE GÖRE BORİK ASİT VE RAFİNE SODYUM 
BORAT İHRACATI ( 1990, MTon) 

Ülke Borik Asit Rafine Sodyum 
Borat 

Avustralya 967 7.401 
Brezilya 113 2.126 
Kanada 5.682 41.929 
Kolombiya 137 3.837 
Fransa 88 1.224 
Guatemala 1.466 82 
Hong Kong 253 2.984 
Endonezya 256 7.450 
Japonya 15.999 39.064 
Güney Kore 1.472 19.200 
Malezya 154 7.268 
Meksika 2.282 24.531 
Hollanda 4.382 349.968 
Yeni Zelanda 485 3.040 
ispanya 202 43.345 
Tayvan 2.962 15.291 
Tayland 544 2.380 
İngiltere 211 1.171 
Diğerleri 1.222 10.481 

Toplam 38.877 682.772 
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Tablo 25 - ÜLKELERE GÖRE BORİK ASİT BORYA TİCARETİ 
(1989,ıTon) 

İthalatçı ihracatçı (İlkeler 
Ölkeler 

Fransa* Alnanya İtalya* Hollanda* Türkiye* A.B.D. Diğer Topla» 

BeHLuk 1.580 _ 980 170 _ 200 80 3.010 
kanada 50 - - -

- 5.150 60 5.260 
Finland. - 10 410 - 1.620 30 90 2.160 
Fransa - 270 1.390 - 80 230 70 2.040 
B.Alnanya 6.920 - 5.590 - 3.550 1.490 5.590 23.140 

İtalya 2.050 - - - 2.090 420 1.480 6.040 
Japonya - - 4.610 - 4.000 17.999 681 27.290 
Hollanda 1.370 50 1.360 - - 1.440 710 4.830 
ispanya 6.700 10 440 - - 70 630 7.850 

Ingiltere 11.200 540 - 30 960 440 330 13.500 
Diğer 450 220 740 30 450 281 - 2.990 

Toplan 30.320 1.100 15.520 230 12.750 27.750 9.721 98.210 

kaynak : Roskill 1993. 
* ithalatçı ülkelerin istatistiklerinden ahnnıstır. 

Tablo 26 - ÜLEŞLERE GÖRE BORU ASİT DOHYA TİCARETİ 
(1990,»Ton) 

ithalatçı ihracatçı Ölkeler 
(İlkeler 

Fransa* Alnanya İtalya* Hollanda* Türkiye* A.B.D. Diğer Toplan 

BeULuk 1.310 - 1.140 240 - 250 720 3.660 
kanada - - - - - 5.580 90 5.670 
Finland. - 10 510 20 1.110 250 1.090 2.990 
Fransa - 70 1.500 - 120 370 840 2.900 
B. Alnanya 6.910 - 5.660 - 2.980 1.010 8.970 25.530 
İtalya - - -

- - - 20 20 
Japonya - - 4.050 - 3.300 17.300 1.150 25.800 
Hollanda 1.250 60 1.750 - 20 1.750 1.100 5.930 
İspanya 3.810 30 660 - - 300 2.730 7.530 
İngiltere 7.510 - - 1.360 500 980 1.560 11.910 
Diğer 520 140 390 150 100 480 - 6.270 

Toplan 21.310 310 15.660 1.770 8.130 28.270 18.270 98.210 

Eaynak : Roskill 1993. 
* ithalatçı ülkelerin İstatistiklerinden alınııştır. 



Tablo 27 - ÜLKELERE GÖRE BORİK ASİT DüHTA TİCARETİ 
(1991,»Ton) 

İthalatçı İhracatçı dikeler 
ölkeler 

Fransa» Alnanya İtalya» Hollanda» Türkiye* A.B.D. Diğer Toplaş 

Bel+Luk 1.520 _ 1.040 470 _ 110 640 3.780 
Kanada - - - - - 4.920 60 4.980 

Fransa - 70 1.500 - 120 370 1.390 3.450 
B.Alnanya 3.230 - 5.620 - 1.860 710 12.470 23.890 
İtalya - -

- -

- - 20 20 
Japonya - - 5.200 - 2.160 18.350 2.010 27.720 
Hollanda - - -

- - - 170 170 
İngiltere 5.620 80 - 330 - 1.530 2.700 10.260 
Diğer 240 140 240 130 860 360 - 2.500 

Toplan 10.610 290 13.600 930 5.000 26.350 19.460 78 770 

Kaynak : Boskill 1993. 
t ithalatçı Şikelerin istatistiklerinden alınsıştır. 

Tablo 28 - ÜLKELERE SÖKE BOR KİMYASALLARI BÜRYA TİCARETİ 
(1989,»Ton! 

ithalatçı Ibracatci ülkeler 
ölkeler 

Çin* Fransa* Alıanya İtalya* Hollanda* Türkiye* A.B.D. Diğer Toplat 

Avustralya 100 - . - 20 640 8.540 . 9.300 
Bel+Lak 440 110 - - 52.920 540 - 580 54.040 
Brezilya - - - - - - 2.570 - 2.570 
Kanada - - - - - - 42.090 - 42.090 
Çin - - - - - - 15.080 - 15.080 
Fransa - - - 1.650 15.280 480 - 280 17.690 

B.Alsanya - 180 - 830 - 5.060 10 180 8.260 
İtalya - 530 20 - - 17.250 4.940 40 22.780 
Japonya 29 - - - - 16.220 43.830 20 80.070 
S.Kore - - - - - - 11.880 - 11.900 
Meksika - - - - - - 21.070 - 21.070 
Hollanda 274.670 470 20 - - - 342.990 275.020 618.500 
İngiltere - - - - 9.530 160 - 1.010 10.700 
Diğer 610 430 53.650 9.240 260.870 15.280 121.180 - 487.780 

Toplan 275.740 1.610 53.690 11.720 338.600 54.990 555.040 277.130 1.319.910 

Kaynak : Boskill 1993. 
* ithalatçı Şikelerin istatistiklerinden alınsıstır. 
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Tablo 29 - ÜLKELERE GÖRE 80S KtKYASALLARI DOSYA TiCARETt 
(1990,«Ton) 

İthalatci İhracatçı Ülkeler 
ölkeler 

Alıanya İtalya Hollanda İsviçre Türkiye* A.B.D. Diğer Toplat 

Bel+Luk _ 60.860 - 360 - 130 61.450 
Sanada - - -

- - 41.700 - 41.700 
Çin - - - - - 15.520 - 15.520 
Fransa 400 1.650 12.440 3.970 600 - 200 19.260 
B.Alıanya - 830 - 12.280 4.890 - 390 18.390 
İtalya 10 -

-

- - 5.940 1.900 7.850 

Japonya - - - - 17.100 39.070 - 56.170 
G.Sore - -

- - - 19.190 10 19.200 
Heksika - - - - - 24.480 - 24.480 
Hollanda 20 -

-

- - 349.970 90 350.080 

ispanya - 400 - - 20 43.340 - 43.760 
İngiltere - - 20.300 - 50 - 1.520 21.870 

A.B.D. - - - - 12.080 - - 12.080 
Diğer 57.051 S.641 244.701 6.601 23.141 45.601 - 388.961 

Topla» 57.680 11.720 338.600 23.050 46.360 585.010 4.240 1.068.890 

Saynak : Roskill 1993 
* İthalatçı ülkelerin istatistiklerinden alın«ıstır. 

Tablo 30 - (İLSEM GORE BOS 1İHYASALLABI DOSYA TİCARETİ 
(1991,«Ton! 

ithalatci İhracatçı Ölkeler 
Ülkeler 

Alsanya İtalya* Hollanda * İsviçre Türkiye* A.B.D. Diğer Topla» 

Bei+Luk _ 3.040 60.240 - 330 380 63.990 
Sanada - - - - - 33.140 - 33.140 
Fransa - 2.830 10.870 - 590 - 460 14.750 
B.Alıanya - 330 160 - 3.450 - 380 4.320 
Japonya - - - - 17.910 43.740 - 61.650 
G.Sore -

- - - - 16.870 10 16.880 
Heksika - - - - - 25.380 - 25.380 
Hollanda - - - - - 349.970 110 350.080 
İspanya - - - - - 38.530 - 38.530 
İngiltere - 20 18.240 - 20 - 1.760 20.040 
A.B.D. - 90 20 - 16.000 - - 16.110 
Diğer 4.713 5.303 151.793 20.523 29.583 40.663 - 251.673 

Topla» 4.910 11.720 241.500 20.720 52.030 548.490 3.100 880.630 

Saynak : Soskill 1993 
* İthalatçı ülkelerin istatistiklerinden alıneıstır. 
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ÖNERİLER 

Türkiye dünya pazarlarındaki durumu yakından izleyebilmek ve daha 
etken olabilmek için yurtdısmda yabancı firmalarla ortak 
pazarlama ve dağıtım şirketleri kurmaya devam etmelidir. Avrupa 
dışında diğer bölgelerde ; A.B.D., Orta Doğu, Uzak Doğu, 
Avustralya ve Afrikada da dağıtım ve pazarlama merkezleri 
kuruİma1ıdır. 

Belirli ülkelerde koordinasyon ve pazarlama büroları açılmalıdır. 

Bu bürolarda ve Türkiye'de pazar, müşteri, rekabet ve bor 
tüketimi ve üretimi konusunda teknik gelişmelerle ilgili rutin 
faaliyet gösterecek istihbarat birimleri kurulmalıdır. 

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

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

Yabancı ülkelerde Türkiye borlarının kullanımını teşvik edecek 
tüketim alanlarına mali ve teknik destek verilmeli ortak üretim 
tesisleri kurulmalıdır. Türkiye'nin dünya bor pazarlarında 
oluşturduğu politikayı bozmayacak bir özel sektör resmi sektör 
ortaklığından oluşan bir pazarlama şirketi kurulabilir veya resmi 
sektörün pazarlama organizasyonu İslah edilip faaliyetleri 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—bor 
madeni kullanımının rekabeti göz önüne alınarak ek rafine bor 
üretimi veya satışının bor madeni tüketimi veya satışlarındaki 
kayıpları ne derece kompanse edeceği veya ikamesinde ne kadar 
kazanç ve katma değer sağlanacağı iyi hesap> edilmelidir. 

III.YEDİNCİ 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 tesislerin 
yurt dışında kurulmasına neden olduğundan mamul madde 
ihracatımızı engellemektedir. Emaye ve cam endüstrileri gibi 
direkt tüketicilere yapılan satışlar dışında tinkal ve kolemanit. 
ihracatı kademeli olarak kesilir veya hammadde fiyatı 
yükseltilirken, bor ürünleri üreten tesislerin işletmeye 
alınmasına hız verilmesi, Avrupa'daki bor ürünleri kullanan 
tesislerin ikame maddeleri aramalarına neden olmaması açısından 
son derece önemlidir. 



Batı Avrupa Piyasasında U.S.Borax and Chemical Corp. ile rekabet 
edebilmek için bol ve çeşitli ürün ile pasara girmek gereklidir. 
Ayrıca bu ürünleri üretecek tesislerin fiyat açısından da 
U.S.Borax ile rekabet edebilmeleri maliyetlerin düşük olmasına, 
bu da tesislerin yüksek kapasiteli ve süratli üretim yapabilecek 
şekilde ve hızla kurulmalarına bağlıdır. 

Kaliteli ve yeterli miktarda ürün elde edildikten sonra en önemli 
sorun pazarlama sorunudur. Daha önce de belirttiğimiz gibi 
Türkiye Dünya bor pazarlarındaki 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. Etibank'ın bundan böyle uygulayacağı politika da bu 
yönde olacaktır. 

2. TALEP PROJEKSİYONU 

A) Yurtiçi Talep Projeksiyonu (1993-1999) 

Tablo 31 - Türkiye Yurt içi Bor Talebinin Projeksiyonu (B203) 
Ton 

Ürün 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Rafine Ürün 
* Ham Bor 
Toplam Bor 

ı 9.450 
11.450 
20.900 

9.600 
11.500 
21.100 

9.750 
11.600 
21.350 

9.950 
11.700 
21.650 

10.100 
11.750 
21.850 

10.250 
11.850 
22.100 

11.400 
11.900 
22.300 

* Etibank bünye içi talebi dahil edilmemiştir. 

Rafine bor ürünleri tüketiminin en fazla olduğu deterjan 
sanayiinde üretim ve fiyat şartları müsait olduğu takdirde sodyum 
perborat tüketiminin toplam rafine bor tüketimindeki payını 
koruyacağı söylenebilir. 

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 
artısı B.Penta hidratın tüketimini artırmaktadır. 

Yurtiçi rafine bor talebinin 1995 yılında B203 olarak 9750 ton, 
1999 yılında ise 11.400 ton B203 olarak gerçekleşeceği tahmin 
edilmiştir. 

Toplam yurtiçi bor talebinin 1995 yılında 21350 ton B203, 1999 
yılında ise 22.300 ton B203'e çıkması beklenmektedir. (Tablo-31) 
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B) ihracat Projeksiyonu (1993-1999) 
160.000 T/Yıl boraks pentahidrat, 60.000 T / 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 isletmeye alınmıştır. Tam kapasitede 
üretim çalışmalarına devam edilmektedir. 

II. Sodyum Perborat Tesisinin de 1996 yılında bitmesi 
planlanmıştır. Bu tesislerde üretilecek ürünlerin tamamının 
ihracı düşünülmektedir. 

Onbir yıllık ihracat rakamları kullanılarak basit regresyon 
istatistik yöntemi ile 1999 yılma kadar ihracat için projeksiyon 
yapılmıştır (Tablo 33). Buna göre ham bor ihracatının .1992 
yılma göre 1999 yılında % 40 bir artışla 295.000 ton B203'e, 
rafine ürün ihracatının ise aynı dönem için % 35 oranında bir 
artışla 126.000 ton B203'e çıkacağı tahmin edilmiştir. Toplam 
tonaj olarak bu rakamlar ise 1999 yılı için ham bor olarak 
820.000 ton, rafine ürün için ise 265.000 tondur. Türkiye'nin 
ihracat ve yurt içi tüketim için toplam bor arzı ise 1999 yılı 
için 444.300 ton B203 olmaktadır. Bu rakamın % 69'unu ham bor, % 
31'ini ise rafine ürünler teşkil etmekte, dünya toplam talebinin 
ise % 42,5'unut.eşkil etmektedir. Burada dikkat edilecek husus 
B203 olarak dünya talebinin yaklaşık % 43'ünün Türkiye tarafından 
karşılanmasıdır (Tablo 32). Raporun başında da değinildiği üzere 
bor mineralleri ve ürünleri birbirlerine ikame edilebilmektedir. 
1999 yılı Türkiye rafine bor üretim kapasitesi 285.230 ton 
B203 olarak hedeflenmektedir. Bu kapasite Türkiye'nin ham ve 
rafine ürün olarak toplam bor arzının % 64'dır. Diğer bir deyişle 
Türkiye plan döneminde ham bor ihracatını azaltarak rafine bor 
ihracatını arttırarak hedeflenen üretim kapasitesinde rafine ürün 
ihracatına yönelmek zorundadır. 

Tablo 32- 1999 Yılı için ihracat Projeksiyonu (Ton B203) 

1992 1997 1998 1999 

Dünya Bor Talebi 850.000 985.000 1.014.000 1.045.000 

Ham Bor 
iç Talep 

Rafine Ürün 

8.200 

8.900 

11.750 

10.100 

11.850 

10.250 

11.900 

11.400 

Ham Bor 
ihracat 

Rafine ürün 

210.000 

93.350 

280.000 

110.000 

290.000 

120.000 

295.000 

126.000 

Ham Bor 
Toplam 

Rafine ürün 

218.200 

102.250 

291.750 

120.100 

301.850 

130.250 

306.900 

137.400 

Türkiye Toplam Bor Ar zı320.450 411.850 432.100 444.300 

Türkiye'nin Pazar Payı 37.700 41.800 42.600 42.500 
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Tablo 33 - Türkiye'nin Toplaı Bor İhracatıma Projeksiyona (B203) 
Ton 

Örün 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Rafine Örün 
Has Bor 
Topla® Bor 

85.000 
270.000 
355.000 

90.000 
270.000 
360.000 

100.000 
275.000 
375.000 

105.000 
280.000 
385.000 

110.000 
280.000 
390.000 

120.000 
290.000 
410.000 

126.000 
295.000 
421.000 

3. ÜRETİN HEDEFLERİ (1993-2000) 

Tablo 34- Bor Bileşikleri Sektörü Üretil Hedefleri 
(1000 ton) 

ra No Ana Nallar 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

1 Boraks Dekahidrat 72 72 72 72 72 72 72 72 

L Boraks Pentahidrat 160 160 160 240 320 320 320 320 

3 Borik Asit 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Sodyo® Perborat 
tetrabidrat 20 20 20 10 10 20 20 20 

5 Scdya® Perborat 
aonohidrat -

-
- 5 10 10 10 10 

6 Susıız Boraks -

- 30 60 60 60 60 60 

4. İTHALAT PROJEKSİYONU 

VII.5 yıllık plan döneminde sodyum perborat üretiminde kullanılan 
hidrojen r<erokeit ithalatında önemli bir artış beklenmemektedir. 

5. MEVCUT EKONOMİK DURUM VE MUHTEMEL GELİŞMELER 

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

Rafine Boraks Dekahidrat (RBD) 1970 yılına kadar Etibank Bandırma 
Fabrikasında kalsine kolemanite soda ve sodyum bikarbonat ilavesi 
ile elde edilmekte idi. 1970 yılında tinkal cevheri (%27 B203) 
1974 yılında da Kırka konsantratörünün üretime geçmesiyle tinkal 
konsantresi (% 32-34 B203) kullanılmaya başlandı. Boraks 
dekahidrat, boraks pentahidrat ve susuz boraksın aynı tesiste 
üretimi için en uygun olan proses Kırka Bor Türevleri Tesisi 
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örneğinde olduğu gibi Tinkal'in çözülmesinden sonra kontrollü 
kristalizasyonla sırayla boraks pentahidrat, boraks dekahidrat ve 
dekahidrat'm kalsinasyon ve ergitmeyle alınmasıyla da susuz 
boraks eldesidir. Ancak yurtdışı talep gereği bugüne kadar 
tesiste sadece boraks pentahidrat üretilmiş, susuz boraks 
üretimine ise tesisteki bazı sorunlar nedeni ile hiç 
başlanamamıştır. Plan döneminde susuz boraks üretimine geçilmesi 
beklenmektedir. 

b) Borik Asit: 

Borik asit hem tinkalden, hem de kolemanitten elde edilebilir. 
Ancak ülkemizin bugünkü koşullarına en uygun olanı kolemanite 
sülfürik asit ilavesiyle borik asit üretimi olup şu anda da bu 
yöntem kullanılmaktadır. I. Asit borik tesisinde kolemaııit kırma 
öğütmeden sonra kalsine edilmektedir. Ancak kolemanitin 
kalsinaeyonu çok miktarda fuel-oil harcaması gerektirdiğinden, 
1987 yılında üretime geçmiş olan II. Borik Asit Tesisinde 
hammadde olarak kullanılan konsantre kolemanit yaş öğütmeden 
geçirilip bir tiknerde kilden arındırılarak kullanılmaktadır. 
et. 
Ayrıca TÜBİTAK ve Etibank tarafından yürütülen tinkalden borik 
asit üretimi araştırması laboratuvar bazında müsbet. sonuçlanmış 
olup pilot çapta deneme çalışmaları yapılmıştır. 

c) Sodyum Perborat : 

Ham Boraks pentahidrat veya boraks dekahidrat ve % 48'lik 
sudkostikten sodyum metaborat elde edilmesi ve sodyum metaboratla 
hidrojen peroksitten (% 50 veya % 70'lik) de sodyum perborat 
üretimi bütün dünyada uygulanan en son yöntemdir. 

Dünyada aynı hammaddeyi kullanan prosesler arasında genelde 
önemli farklılık yoktur. Ancak detayda verimlilik ve/veya ürün 
kalitesini etkileyecek bazı teknolojik yenilikler gizli 
tutulduğundan bilgi almak mümkün olmamaktadır. 

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

6. ÇEVRE İLE İLGİLİ SORUNLAR 

Etibank'm bor bileşikleri üretimi yapan Kırka ve Bandırma 
Tesislerinde çevre kirliliğine yol açılmaması için gerekli 
yatırımlar yapılmış olup, bu konudaki araştırma çalışmaları da 
devam etmektedir. Kırka Bor Türevleri Tesisinin bor içeren atık 
suları tesis yakınındaki atık göletinde toplanmaktadır. Mevcut 
göletler tesislerin ihtiyacını karşılayacak durumda olup atık 
suların kilden arındırılarak geri kazanılması konusundaki etüt 
ça1işma1arı sürdürüİmekte d i r. 
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Bandırma tesislerinde ise katı ve sıvı atıkların ayrılması için 
atık tasfiye tesisi kurulmuştur. 1995 yılında yapımının 
tamamlanması planlanan Ağıldere atık barajının devreye girmesi 
ile sıvı atıkların denize verilmesi problemide ortadan 
kalkacaktır. Ayrıca. Bandırma tesislerinin buhar ihtiyacını 
karşılayan buhar üretim ünitesinde de baca gazı arıtma tesisi 
kurulmuş olup> hava kirliliği problemi yaratılmamaktadır. 

7. DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİ 

Bor bileşikleri sektörünün ilişkili olduğu sektör sodyum 
perboratın yardımcı madde olarak kullanıldığı deterjan sanayii ve 
boraksın kullanıldığı cam, emaye ve pirit endüstrileridir. 

IV. PLANLANAN YATIRIMLAR 

1. TEŞVİK BELGESİ ALMIŞ YATIRIMLAR 

Planlanan yatırımlar (Tablo 35) de verilmiş olup halen teşvik 
belgesi müracaatı yapılmamıştır. 

2. EKLENECEK YENİ KAPASİTELER 

Bor Bileşikleri sektörünün ana malları olan boraks dekahidrat., 
boraks pentahidrat, susuz boraks, borik asit, sodyum perborat 
tetrahidrat, sodyum perborat moııohidrat üretim hedefleri (Tablo 
34) de verilmiştir. 

3. PLANLANAN YATIRIMLAR 

Tablo 35- (1993 yıiı fiyatları ile Hilyon TL) 

Proje Adı Baçlasa-îitiç 
Tariki 

Proje Top. 
1993 sonuna kadar 
Yapıla* Bareaıa 1994 

1995 
ve aoflraki 

Dış Topla* Biç Topla* Dış Topla* Biç Topla* 

Kırka Bor Türevleri 
Tesisi Tevsii 

1991-1985 290.900 486.000 10.500 17.770 32.200 83.660 247.800 384.570 

Sodyu* Perborat 
Honohidrat 

1991-1995 57.850 78.000 36.800 48.550 500 1.000 20.550 28.450 

Il.Sodyu* Perborat 1985-1996 166.000 328.090 - 29.000 500 1.000 165.500 298.000 

TOPLAM 513.850 892.000 47.300 95.320 33.200 85.660 433.850 711.020 

Kaynak : Ktibank 1994 yatırı* progr3*ı 
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4. PLANLANAN YATIRIMIN SONUÇLARI 

Bu plan döneminin so 
- Eklenecek Toplam Kapasite 

a) Kırka Bor Türevleri Tevsii Tesisinin kurulması ile 160.000 
ton/yıl boraks pentahidrat üretilecek, 

b) Mevcut Sodyum Perborat Tesisinde yapılacak tadilat 
çalışmalarının tamamlanması ile 10.000 ton/yıl sodyum perborat 
monohidrat. üretilecek, 

c) II.Sodyum Perborat Tesisinin kurulması ile de 20.000 ton/yıl 
sodyum perborat tetrahidrat üretimi, 

sürdürülecektir. 

- Toplam Sabit Sermaye Yatırım Tutarı 

1993 yılı fiyatları ile 542.294.000.000 TL. olacaktır. 

- Sağlanacak istihdam 

a) 160.000 ton/yıl boraks pentahidrat tesisi işletmeye 
açıldığında istihdam durumu : 

Bas Mühendis 1 kişi 
Mühendis 5 kişi 
Kalifiye işçi 20 kişi 
Düz işçi 150 kişi 
Toplam 176 kişi 

b) 10.000 ton/yıl sodyum perborat monohidrat tesisi kurulduğunda 
istihdam durumu : 

işçi 15 kişi 
Toplam 15 kişi 

c) 20.000 ton/yıl sodyum perborat tetrahidrat tesisi kurulduğunda 
istihdam durumu : 

Baş Mühendis 1 kişi 
Mühendis 4 kişi 
Kalifiye işçi 25 kişi 
Düz işçi 15 kişi 
Toplam 45 kişi 

Planlanan yatırımlar mevcut bor ürünleri tesislerinin bulunduğu 
sahalarda (Kırka ve Bandırma) kurulacağından elektrik, yol gibi 
yeni alt yapı hizmetleri gerektirmeyecektir. 
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V. SAĞLANACAK KATKILAR 

1. KATMA DEĞER 

Sektördeki faaliyetlerin yaratacağı katma değer; 

Tablo 36 -

Katma Değer Endeks 
Yıllar Milyar TL. 1993=100 

1993 949,4 100 

1994 949,4 100 
1995 1209,9 127 

1996 1691,1 178 
1997 1909,6 201 
1998 1909,6 201 
1999 1909,6 201 
2000 1909,6 201 

Not: 1995 yılında Kırka Susuz Boraks Tesisinin, 1996 yılında 
Kırka Bor Türevleri Tevsii ile Bandırma Sodyum Perborat 
Monohidrat. Tesisinin 1997 yılında Bandırma II. Sodyum Perborat 
Tesisinin devreye girdiği gözönüne alınmıştır. 

2. DIS TİCARET ETKİSİ 

a) Dış Ticaret Dengesi : Bu sektörde ürün ithalatı hemen hemen 
hiç yapılmamaktadır. ihracat ise oldukça fazladır. Zaten bor 
ürünleri üretmekteki amaç hammadde yerine mamul madde ihraç 
etmektir. Bu nedenle die ticaret dengesi deyince sadece 
ihracatımız söz konusu olacaktır. 

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

3. İSTİHDAM ETKİSİ 

Tablo 35'de verilen yatırım programı ile gerçekleştirilecek 
projelerin işletme aşamasında yaratacağı iş hacmi bölüm IV.4'de 
verilmiştir. 

VI. SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMUNUN Di GER 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. 
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VII. DEĞERLENDİRME VE ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER 

-Yatırımların Finansmanı ve Teşviki 

Etibank bir kamu iktisadi teşekkülü olup yatırımlarının tamamını 
kendi öz kaynaklarından karşılamaktadır. Ancak zaman zaman 
teknoloji satın alman ükelerden dış kredi talep edilmekte ve bu 
krediler yatırımlarda kullanılabilmektedir. 

- Standartlar ve Kalite Kontrolü 

Borlarla ilgili olarak uluslararası ve ulusal çapta standartlar 
bulunmaktadır. Tesbit edilebilen standartlar aşağıda 
belirtilmiştir. 

ISO-2216- Endüstriyel kullanımlar için ham sodyum boratların 
sodyum oksit, ve borik asit içeriklerinin» volumetrik metotla 
tayini ile ilgilidir. (1972) 

- SRM-951- Amerikan standardı Borik asitle ilgilidir. (1969) 

- ISO/TC 47 (Secr-685) 946 E- Endüstriyel kullanım için hidratlı 
sodyum perboratııı sodyum oksit, borik oksit ve oksijen 
içeriklerinin volumetrik metotla tayini ile ilgilidir. (1969) 

ISO/TC 47 (Secr-684) 945 E- Endüstriyel kullanımlar için 
disodyum tetraboratların sodyum oksit ve borik asit 
içeriklerinin ve ateş kayıplarının (Loss on ignition) tayini ile 
ilgilidir. (1969) 

IS 263 - 1977 - Kozmetik endüstrisi için 1. kalite, cam, 
seramik, patlalayıcılar ve diğer endüstriler için 2. kalite borik 
asit için test ve numune alma metotları ile ilgilidir. 
(Hindistan standardı) 

- IS 1109 - 1980 - 3 ana kalite boraks için numune alma şart ve 
metodları ile ilgilidir. (Hindistan standardı) 

Rafine bor ürünleri ile ilgili Türk Standartları ise aşağıda 
gösterilmektedir. 

- TS 1444 - Aralık 1973 - Disodyum tet.raborat.in tarifi, 
sınıflandırılması, özellikleri, muayene ve deneyleri ve piyasaya 
arzı ile ilgilidir. 

- TS 2481 - Kasım 1976 - Borik asidin tanımı, sınıflandırılması, 
özellikleri, muayene ve deneyleri ve piyasaya arzı ile ilgilidir. 

- TS 3081 - Mart. 1978 - Endüstride kullanılan sodyum perborat. 
tetrahidrat. tanımı, sınıflandırılması, özellikleri, muayene ve 
deneyleri ve piyasaya arzı ile ilgilidir. 



TS 1822 - Şubat 1975 - Endüstride kullanılan hidratlı sodyum 
perboratlarm volumetrik metot ile sodyum oksit, boroksit ve 
oksijen miktarının tayini ile ilgilidir. 

- TS 2565 - Şubat 1977 - Endüstride kullanılan sodyum perboratlar 
-mekanik eleme ile tane büyüklüğünün dağılımının tayini ile 
ilgilidir. 

TS 2573 - Şubat 1977 - Endüstride kullanılan sodyum 
perboratlarm yığın yoğunluğunun tayini ile ilgilidir. 

Son yıllarda, dünyada müşterilerin kalite açısından 
beklentilerinin giderek önem kaşandığı gözlenmektedir. Bu görüşle 
birlikte, ekonomik performansa ulaşılabilmesi ve bunun 
sürdürülebilmesi için kalitedeki sürekli gelişmenin gerekliliği 
kabul edilmektedir. 

Günümüzde alıcı firmaların ürünlerin kalitesi, üretim 
proseslerinde ve diğer proseslerde uygulanması istenen "Kalite 
Güvencesi Sistemler" ile ilgili talepleri yoğunlaşmıştır. 
Alıcıların en önemli isteklerinden birisi kalite ihtiyaçlarının 
karşılanmasıdır. Organizasyonlarda kalite sistemlerinin 
uygulanıyor olması mevcut pazarların korunması ve yeni pazarların 
temin edilmesinde en önemli unsurlardan birisi haline gelmiştir. 
Ürünlerimizin alıcı firma isteklerine uygun özelliklerde 
üretilmesi, uluslararası standardlara uygun bir kalite siteminin 
üretimden sevkiyata kadar olan her proses kademesinde uygulanması 
ile mümkün olabileceğinden böyle bir sistemin kurulması 
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu tip kalite sistem standardları 
TS-ISO 9000 Kalite Güvencesi Sistem Standardları adı altında 
toplanmıştır.Bu standard 6 adet standarddan oluşmakta olup TS-ISO 
9002 - Kalite G Sistemleri - Üretim ve Tesiste Kalite Güvencesi 
Modeli, belirlenen isteklere uygunluğun satıcı tarafından, üretim 
ve tesis esnasında sağlaması gerektiği durumlarda 
kullanıldığından kapsamı itibariyle Bor Üretim Müesseseleri için 
uygun görülmüş ve bu standarda uygunluk belgesi alınmak üzere 
çalışmalara 1992 yılında başlanmıştır. TS-ISO 9002 standardına 
uygun Kalite Güvence Sisteminin kurulması ile ilgili çalışmalar 
gerek Bandırma Boraks ve Asit Fabrikalarında gerekse bor 
cevherleri üreten diğer müesseselerde devam etmektedir. 
Çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmış olup belgelendirme için 
TSE'ne başvuru aşamasına gelinmiştir. 

Verimlilik 

Bor Bileşikleri sektöründe işçi saati başına düşen üretim miktarı 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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Tablo 37- Bor Bileşikleri Sektörü işçilik Verimi (kg/saat) 

ÜRÜN 1991 1992 

KIRKA 
Boraks 
Pentahidrat. 304.375 386.125 
(Etibor-48) 

BANDIRMA 
Boraks Deka 290.8 252.3 

Boraks Penta 126.5 114.3 

Borik Asit 162.8 202.3 

Sodyum Perborat. 193.3 201.7 

Kaynak : Etibank Kırka ve Bandırma Müesseseleri 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bor Bileşikleri sektöründe faaliyet gösteren Etibank'a ait 
Bandırma Boraks Tesisi 1968, Sodyum Perborat Tesisi 1975, Kırka 
Bor Türevleri Tesisi 1984 ve Bandırma II. Borik Asit Tesisi 1987 
yılında işletmeye alınmışlardır. Başlangıçta bu tesislerde üretim 
darboğazları ile karşılaşılmış olmakla birlikte, bu konuda gerek 
Etibank'm kendi bünyesinde yapılan çalışmalar gerekse 
üniversiteler ile işbirliği yapılarak gerçekleştirilen 
iyileştirme çalışmaları sonucunda bu darboğazlar aşılmış ve 
Etibank'ta önemli bir bilgi birikimi oluşturulmuştur. Bu alanda 
bundan böyle yapılacak yeni yatırımlarda bu birikimden 
yararlanılması amacı ile bor türevleri ve bu konudaki çalışmaları 
içeren düzenli bir arşiv/dökümantasyon sistemine işlerlik 
kazandırılması yararlı olacaktır. 

Üretim darboğazları önemli ölçüde giderilmiş olan tesislerde 
bundan böyle verimliliği artırma, maliyetleri düşürme ve ürün 
kalitesini geliştirme konusundaki çalışmalara ağırlık verilmeli 
ve gelişen teknolojinin gerisinde kalmış sorun yaratan ekipmanlar 
ya da bölümlerde modernizasyon çalışmaları yapılmalıdır. 

Mevcut bor türevleri tesislerinde diğer önemli bir araştırma 
konusu da borlu atıkların değerlendirilmesi hususudur. Atıklarda 
bulunan borun kazanılması konusunda bugüne kadar yapılmış olan ön 
çalışmalar geliştirilerek özellikle Kırka Bor Türevleri Tesisinde 
ileride sorun yaratacak atık göleti sistemine çözüm getirme 
çalışmaları hızlandırılmalıdır. 



1977 yılında bütün bor madenlerinin devletlestirilerek Etibank'a 
devredilmesi sonucunda, Türkiye'nin bor üretim ve pazarlamasında 
bu yıla kadar B203 bazında % 20 civarında seyreden pazar payı 
1992 yılında % 38'e ulaşmıştır. Yapılan projeksiyon çalışmaları 
sonucunda bu payın plan dönemi sonunda % 42,5'e ulaşacağı 
hesaplanmıştır. 

Dıs pazarlarda fiyat dengesinin korunabilmesi için Türk menseli 
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. 

Ayrıca, plan döneminde % 42'nin üstünde hedeflenen Türkiye'nin 
Dünya pazarındaki payının rafine ürün üretim ve pazarlaması 
lehine arttırılarak gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. 
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