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BOR MİNERALİ VE KULLANIM ALANLARI 

 

 

 

1. ‘Bor’ Nedir? 

Maden, mineral, metal, element veya kimyasal olarak farklı tabirlerle adlandırılan 

„Bor‟ nedir? Dünyada ve ülkemizde hangi bölgelerde ne oranda bulunmakta ve nasıl elde 

edilmektedir? Ayrıca hayatımızda ne ifade etmekte, başka bir deyişle hangi alanlarda 

kullanılmaktadır? İşte yazımızda, bu sorulara cevap vermeye ve kamuoyunda pek bilinmeyen 

bor‟u açıklamaya çalışacağız. 

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan yeryüzünde toprak, kayalar ve suda 

yaygın olarak bulunan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Bor mineralleri, yapılarında 

farklı oranlarda boroksit (B2O3) içeren doğal bileşiklerdir. Borun temel cevherleri; kernit 

(Na2B4O7.4H2O), boraks (Na2B4O7.10H2O), kolemanit (Ca2B6O11.5H2O) ve üleksit 

(NaCaB5O9.8H2O) gibi boratlardır.
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Türkiye‟de yaygın olarak bulunan bor mineralleri ise; tinkal, kolemanit ve üleksittir. 

Bu mineraller öncelikle fiziksel işleme tabi tutularak zenginleştirilmekte (konsantre-

yoğunlatırılmış bor) daha sonra rafine edilerek çeşitli bor kimyasallarına dönüştürülmektedir.
2
 

 

                  
 

Bor kristalleri 

 

Çeşitli metal veya ametal (metal olmayan) elementlerle yaptığı bileşiklerin gösterdiği 

farklı özellikler, bor bileşiklerinin birçok endüstride kullanılmasına olanak sağlamaktadır. 

Bor, bileşiklerinde metal dışı bileşikler gibi davranır, ancak, farklı olarak saf bor, karbon gibi 

elektrik iletkenidir. Kristalize bor, görünüm ve optik özellikleri açısından elmasa benzer ve 

neredeyse elmas kadar serttir.
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2. Dünya ve Türkiye Bor Rezervi 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kimyasal_element
https://tr.wikipedia.org/wiki/Yar%C4%B1_metal
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Dünyada önemli bor yatakları Türkiye, ABD, Rusya, Çin ve Güney Amerika‟da yer 

almaktadır. Türkiye toplam 3,3 milyar ton rezerv miktarı ile Dünya toplam bor rezervi 

sıralamasında % 74'lük pay ile ilk sıradadır.  Ülkemizin bilinen bor madeni yatakları Batı 

Anadolu'da; Eskişehir-Kırka, Kütahya-Emet, Bursa-Kestelek ve Balıkesir- Bigadiç'te 

bulunmaktadır.  

ÜLKE 

TOPLAM 

REZERV 

(Bin ton B2O3) 

TOPLAM 

REZERV 

(% B2O3) 

Türkiye 953.300 72,8 

Rusya 100.000 7,6 

A.B.D. 80.000 6,1 

Çin 47.000 3,6 

Şili 41.000 3,1 

Sırbistan 24.000 1,8 

Peru 22.000 1,7 

Bolivya 19.000 1,5 

Kazakistan 15.000 1,1 

Arjantin 9.000 0,7 

TOPLAM 1.310.300 1 

 

Dünya Bor Rezervleri (2014)
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                                              Türkiye Bor Rezervleri (2015)
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3. Bor Kullanım Alanları 

 

 Bor nihai kullanım alanı olan sektörlerde, çoğunlukla bor kimyasalları şeklinde 

tüketildiği gibi konsantre bor ürünleri olarak doğrudan da tüketilebilmektedir. Bor ürünleri; 

cam sanayii, tarım, kimya ve deterjan sektörü, seramik ve polimerik malzemeler, metalürji, 

nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji sektörü, elektronik ve iletişim sektörü, uzay ve hava 

araçları, nükleer uygulamalar, askeri araçlar, yakıtlar ve inşaat gibi pek çok alanda 

kullanılmaktadır. Ancak, 2015 yılında tüketilen bor ürünlerinin % 84‟ü cam (yalıtım tipi cam 

elyafı, tekstil tipi cam elyafı, borosilikat cam ve panel cam), seramik-frit, tarım ve deterjan – 

temizlik sektörlerinde yoğunlaşmıştır. 

 

Bor‟un en önemli kullanım alanlarından birisi enerjidir. Bu nedenle geleceğin madeni 

olarak adlandırılmaktadır.
6
 Petrol ve doğal gaz ne kadar stratejik bir öneme sahipse bor da 

ülkemiz için bir o kadar önemlidir. Sodyum borhidrür, gelecek yıllarda hidrojenin yakıt olarak 

kullanılmasının yaygınlaşması ile birlikte enerji alanında önemli bir ürün haline gelecektir. 

Hidrojeni depolama özelliğinin yanı sıra, yakıt pillerinde doğrudan yakıt olarak da 

kullanılabilmektedir. 

 

Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titan bor alaşımları kullanılır. 

Paslanmaz borlu çelik, nötron absorbanı olarak tercih edilmektedir. Yaklaşık her bir bor 

CEVHER 

CİNSİ 

TOPLAM 

(TON) 

Emet 

(Kolemanit-

Üleksit) 

1.815.291.000 

Kırka (Tinkal) 832.676.000 

Bigadiç 

(Kolemanit-

Üleksit) 

631.865.000 

Kestelek 

(Kolemanit) 
5.555.000 

TOPLAM 3.285.087.000 
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atomu bir nötron absorbe etmektedir. Bu nedenle, atom reaktörlerinin kontrol sistemleri ile 

soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile kapatılmasında bor (
10

B) kullanılmaktadır. 

Ayrıca, nükleer atıkların depolanması için bor cevheri olan kolemanit kullanılmaktadır.
7
 

      
 

Bor ayrıca sağlık alanında da çok geniş bir kullanıma sahiptir. Metabolizmadaki bor, 

kalsiyum, magnezyum ve fosfor dengesini ayarlamakta olup sağlıklı kemiklerin oluşumuna, 

kasların ve beyin fonksiyonlarının gelişimine yardım eder. Osteoporoz tedavilerinde, alerjik 

hastalıklarda, psikiyatride, kemik gelişiminde ve artiritte, menopoz tedavisinde bor aktif 

olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kesinleşmiş bir tedavi olmamakla birlikte Bor Nötron 

Yakalama Tedavisi (BNCT) ile sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerin imha 

edilmesinde görev alan bor elementi, kanser tedavisinde yeni bir umut olmuştur. 

Diğer kullanım alanlarına örnek verecek olursak savunma sanayinde, 'Bor Karbür 

(B4C)' bileşeni olağanüstü sertliğinden dolayı tank zırhında ve kurşungeçirmez yeleklerde 

kullanılmaktadır. 

Bor mineralleri ayrıca, tarımda bitki örtüsünün gelişmesini artırmak veya önlemek 

maksadıyla kullanılmaktadır. Bor, sodyum klorat ve bromosol gibi bileşiklerle birlikte otların 

temizlenmesi veya toprağın sterilleştirilmesi gereken durumlarda da kullanılmaktadır. 

Bor madeninden söz açılmışken, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 

üretilen Eti Matik Bor Temizlik Ürünü ve Etidot 67‟den bahsetmemek olmaz. Eti Matik Bor 

Temizlik Ürünü, otomatik çamaşır makineleri için geliştirilmiş doğal borlu temizlik 

maddesidir. Boratlar; leke çıkarma işlemini kolaylaştırma ve ağartma, enzimleri stabilize 

etme, alkali tamponlama sağlama, suyu yumuşatma ve sürfaktan olarak kullanılan 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bor_Karb%C3%BCr_(B4C)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bor_Karb%C3%BCr_(B4C)&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bor_Karb%C3%BCr_(B4C)&action=edit&redlink=1
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malzemenin performansı artırmak gibi hizmetler vermektedir. Eti Matik Bor Temizlik Ürünü 

kimyasal katkı maddesi (petrol türevleri, fosfat, dolgu maddeleri,…vs) içermemesi, doğal bir 

temizlik ürünü olması sebebiyle doğaya ve canlılara dost bir üründür.
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Ayrıca bor ürünleri, tarım ve ormancılıkta yaygın olarak kullanılmakta olup gübre 

olarak ve istenmeyen otlar ve böceklerle mücadelede kullanılmaktadır. Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Etidot 67 temel olarak;
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 Gübre: Mikro besleyici olarak; düşük konsantrasyon uygulaması, tek başına 

veya karışım olarak uygulama, 

 Herbisit: Yabani/istenmeyen bitkilerin kontrolünde, yüksek konsantrasyon 

uygulaması, 

 Pestisit: Böcek/haşere kontrolünde; yüksek konsantrasyon uygulaması, 

 Ahşap koruma: Yüksek konsantrasyon uygulaması amaçlı kullanılmaktadır. 

4. Bor Üretim ve Satışı 

Dünyada 4 önemli bor üreticisi vardır: H.C. Starck (Almanya), S.B. 

Boron (A.B.D), Thronox (A.B.D) ve Pavezyum Kimya (Türkiye). Türkiye, dünyanın en 

büyük bor rezervlerine sahip olan ve buna paralel olarak dünyada en çok bor kimyasalları 

üretimini gerçekleştiren ülkedir. Dünya bor ürünleri tüketimi yaklaşık 4 milyon tondur. 2015 

yılında Dünya bor talebinin yaklaşık % 50'si Eti Maden tarafından karşılanmaktadır. 

Bor kimyasalları üretimi gerçekleştiren Eti Maden geniş bir ürün yelpazesi ile dünya 

bor sektöründe 2005 yılından itibaren lider konumuna gelmiştir. Eti Maden‟in üretim 

kapasitesi 2,2 milyon tondur. Eti Maden'in 2002 yılında 436 bin ton olan bor kimyasalları 

üretimi 2015 yılında 1,84 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı için 2,2 milyon ton 

bor kimyasalları üretimi programlanmıştır. 

Eti Maden'in bor satışları 2015 yılında miktar bazında 1,94 milyon ton ve değer 

bazında ise 809 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Eti Maden'in toplam satış gelirlerinin % 

97'si ihracat gelirlerinden oluşmaktadır.
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2014 Eylül ayında dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun, AA 

muhabirine yaptığı açıklamada, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Türkiye'nin en 

büyük ihracatçılarından biri haline geldiğini ifade ederek, ABD dâhil 114 ülkeye ihracat 

yapıldığını söylemiştir.
11 

ABD'den Kolombiya'ya, İtalya'dan Özbekistan'a kadar değişik ülkelere bor satılmakta, 

halen bu ülkeler Türkiye'den aldığı bor türevlerini kullanmaktadır. 

Türkiye'nin bor ihraç ettiği ülkeler arasında, Arjantin, Avustralya, Bangladeş, Brezilya, 

Bulgaristan, Kamerun, Kanada, Çin, Mısır, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, 

Hindistan, Endonezya, İran, Irak, İsrail, İtalya, Litvanya, Lübnan, Makedonya, Malezya, Mali, 

Moldova, Hollanda, Yeni Zelanda, Pakistan, Yemen, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, 

Suudi Arabistan, Senegal, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka, 

İsviçre, Suriye, Tunus, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Venezuela, Vietnam 

ve Arjantin bulunuyor.
12

 

https://www.hcstarck.com/
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Www.sbboron.com&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Www.sbboron.com&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Www.sbboron.com&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thronox&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Www.pavezyum.com&action=edit&redlink=1
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Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Recep Akgündüz, Türkiye‟nin dünyadaki bor 

rezervlerinin yüzde 75‟ine sahip olduğunu ve Eti Maden İşletmelerinin pazar payının da 2014 

sonu itibarıyla yüzde 50‟ye yükseldiğini dile getirdi. Akgündüz, Eti Maden İşletmeleri‟nin 

2023‟te bor kimyasalları üretim kapasitesini 5.5 milyon ton, ihracatını da 2.5 milyar dolar 

seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade etti. 

 

 Akgündüz şunları kaydetti: “Geçen yıl dünya bor tüketimi 4.2 milyon ton seviyesinde 

gerçekleşti. Kuruluşumuz 2.1 milyon ton ürün satışı gerçekleştirerek pazar payını yüzde 50‟ye 

çıkardı. 2014 yılı bor ihracat tutarı 871 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk 6 ayında 

974 bin ton bor kimyasalı üretimi yaparken, 414 milyon dolarlık satış hâsılatı gerçekleştirdik. 

Yıl sonu itibarıyla 880 milyon dolar ihracat olmak üzere toplam 910 milyon dolar bor satış 

hâsılatı hedefliyoruz.” Akgündüz, bu yüzden pazarda oluşacak fırsatları değerlendirebilmek 

için yeni ve modern teknoloji ile yatırımlar yapacaklarını aktardı. 

 

 Eti Maden İşletmeleri‟nin geçen yılki ihracatının yüzde 57‟sinin Asya ülkelerine, 

yüzde 23.7‟sinin Avrupa‟ya ve yüzde 17.5‟inin de Amerika‟ya yapıldığı bilgisini paylaşan 

Akgündüz, Asya bölgesine yapılan ihracatın yüzde 45‟ini Çin‟in oluşturduğunu vurguladı. 

Akgündüz, Güney Amerika‟ya tarım sektöründe gübre amacıyla kullanılmak üzere ürünler 

göndermeye başladıklarını ve Afrika‟dan da özel gübre ürünleri talep edildiğini belirtti. 

“Güney Amerika ve Afrika bizim için yeni pazarlar” diyen Akgündüz, bu pazarlarda özellikle 

gübre sektöründe önlerinin açık olduğunu dile getirdi.
13

 

5. Değerlendirme ve Sonuç 

 Türkiye, yüzyılımızda petrol kadar önemli olabileceği düşünülen bor madeninin 

dünyadaki en büyük rezerv ülkesidir. Ancak bu konumunun avantajlarını tam anlamıyla 

değerlendirememekte, gerek rafine bor ürünleri, gerekse bor uç ürünleri  ihracatından 

potansiyelinin altında gelir elde etmektedir. Özellikle sanayinin pek çok alanında kullanılan 

bor uç ürünleri üretiminde Türkiye epeyce geri durumdadır. 

 

Türkiye‟nin bor madenlerinden yeterince yararlanamaması bu güne kadar konuya 

stratejik bir yaklaşım getirilememiş olmasından kaynaklanmaktadır. 1978 yılında bor 

yataklarının devletleştirilmesine kadar sektör büyük ölçüde yabancı firmaların ve bazı küçük 

ölçekli Türk firmalarının elinde kalmış, kamu yararı amacı güden bir üretim sistemi 

kurulmamıştır. Bor madenlerinin devletleştirilerek devlet adına işletilmek üzere Etibank‟a 

bırakılmasından sonra önemli ilerlemeler sağlanmışsa da bor ve bor ürünlerinin Türkiye‟nin 

döviz gelirlerini azamileştirecek bir araştırma, üretim ve pazarlama stratejisi 

oluşturulamamıştır. 

 

Bor madenlerinin değeri ve önemi göz önünde bulundurulduğunda, devlet tarafından, 

tek elden işletilmesinin, özellikle yabancı firmaların eline bırakılmamasının kamu yararı 

açısından büyük önem taşıdığı düşünülmektedir.
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1982 Anayasasının 168‟inci maddesi, “Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve 

tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını 

belli bir süre için, gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. Hangi tabii servet ve kaynağın arama 

ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel 

kişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin 

uyması gereken şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve 

müeyyideler kanunda gösterilir. ” hükmünü içermektedir.
15
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1934 yılından 1998‟e kadar Etibank, 2004‟e kadar Eti Holding A.Ş. ve bu tarihten 

itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Bor madenleri işletilmiştir. Bu 

devlet teşekkülünün Bor dışındaki ürünleri, çeşitli tarihlerde çıkarılan yasalarla 

özelleştirilmiştir. Zaman zaman Bor İşletmeleri de özelleştirilmeye çalışılmış bu konularda 

yasal çalışmalar yapılmış ve alt yapı hazırlanmıştır. Ancak konuyla ilgili kurum ve 

kuruluşların yanında basının da konuyu gündeme getirmesi ve kamuoyundan gelen tepkiler 

nedeniyle özelleştirme uygulamaya konulamamıştır. Ancak mevcut pastanın büyüklüğü 

düşünülünce her an gündeme geleceği veya kamuoyunun başka konularla ilgilendiği bir an 

tekrar gündeme getirileceği değerlendirilmektedir. 

 
2840 sayılı yasa ile bor üretimi, işletilmesi, zenginleştirilmesi ve pazarlanması hakkı sadece 

devlete verilmişken 5 Mart 2012'de Başbakanlığa iletilen: "bor tuzları, trona ve asfaltit madenleri, ile 

nükleer enerji hammaddelerinin işletilmesini, linyit ve demir sahalarının bazılarının iadesini 

düzenleyen kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı" 20 Mart 2012 tarihinde Başbakan'ın 

imzasıyla TBMM Başkanlığına gönderilmiştir. Yürürlükte olan kanunun 2. maddesine eklenen fıkrada 

"bu maddenin üretilmesi ve zenginleştirilmesi, teknik, ticari ve ekonomik sebeplerle ürünün mülkiyeti 

ruhsat sahibinde kalmak 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümleri çerçevesinde ihale edilmek 

suretiyle üçüncü şahıslara gördürürebilirler. Ancak üçüncü şahıslara gördürülecek işlerin ihale 

süresinin üç yıldan fazla olması durumunda konuya ilişkin talepler yüksek planlama kurulu tarafından 

karara bağlanır" denilmektedir. Bu değişiklik teklifi gelen tepkiler nedeniyle yasalaşmamıştır. 

Tapu ve Kadastro eski Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkaya, Türkiye‟nin madenlerinin 

yabancı şirketlerin eline geçtiğini ve özellikle geleceğin madeni olarak kabul edilen ve dünya 

rezervinin yüzde 70‟ine sahip olduğu bor madeninin de yabancılara verileceğini söyledi. Özkaya, 

şunları dile getidi: “Türkiye‟nin madenleri bizim elimizden çıkmaktadır. Son maden yasası ile Türkiye 

madenlerinin tamamı yabancı şirketlerin ve Angloamerikan şirketlerin eline geçmiştir. Madenlerin bu 

durumu Türkiye‟ye gelecekte madenler konusunda çok sıkıntı yaşatacak.” 

Maden Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Torun, maden kaynaklarının alternatifi 

olmadığını belirterek, Türkiye‟ye son yıllarda giren yabancılar daha çok altın madenleri başta olmak 

üzere, krom, nitel madenlerine ciddi yatırımlar yaptılar ve yasalarda bunlara göre değiştirildi” dedi. 

Son döneminde özelleştirme ve yabancılaşmanın hızla arttığına vurgu yapan Torun, “Türkiye 

madenlerini hammadde olarak ihraç ediyor. Üretiyoruz, hamallığını yapıyoruz, çıkarıyoruz ve 

hammadde olarak çok ucuz fiyatlarla madenlerimizi yurtdışına satıyoruz” ifadesini kullandı. 

Ancak EK‟te de ayrıntıları görülen Kronoloji
16

 ve Türkiye‟de faaliyet gösteren yabancı / 

yabancı ortaklı şirketler
17

 incelendiğinde, özelleştirmenin nasıl, kimlerin etkisiyle yapıldığı ve hangi 

dış güçlere hizmet ettiği açıkça görülecektir. 

Sonuç olarak, bilinen dünya bor rezervinin % 74‟üne sahip olan ülkemiz, bu durumu 

çok iyi değerlendirmeli ve birçok farklı kullanım alanına sahip geleceğin madeninden en etkin 

şekilde yararlanacak adımları tereddütsüz atmalıdır. Bu bağlamda, kullanım alanlarına yönelik 

bilimsel araştırma ve çalışmalar artırılmalı mevcut çalışmalar desteklenmelidir. Nasıl ki petrol 

bulunduğu ülkeler için avantaj ise Bor da Türkiye‟nin geleceğinde önemli rol oynayabilecek 

bir değerdir. Özellikle, enerji sektöründe daha yaygın kullanılmaya başlanmasıyla 

kalkınmamız ve enerji sektöründe söz sahibi olmamızı sağlayacaktır.
18
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konudaki yayınlarına başvurulabilir.  

 

 
EK-1   Kronoloji 

 

1934 
Türkiye Cumhuriyetinin ilk maden yatırımlarından Keçiborlu/Isparta Kükürt İşletmesi 

kuruldu. 

1935 

Atatürk‟ün direktifi ile ülkemizin yer altı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek 

üzere, sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, endüstriyel hammaddeleri, enerjiyi 

üretmek ve her nevi banka işlemlerini yapmak üzere 14/6/1935 tarihli ve 2805 sayılı 

Kanunla Etibank kuruldu. 

1939 Ergani/Elazığ Bakır İşletmesi ve Guleman/Elazığ Krom İşletmesi kuruldu. 

1955 
Demir madenciliği ve demir-çelik üretimi Türkiye Demir Çelik İşletmelerine 

devredildi. 

1957 
Kömür madenciliği Türkiye Kömür İşletmelerine devredildi. 

Üçköprü/Muğla Krom İşletmesi ve Antalya Elekrometalürji İşletmesi kuruldu. 

1958 Emet/Kütahya Kolemanit İşletmesi kuruldu. 

1959 Küre/Kastamonu Bakır İşletmesi kuruldu. 

1960 Halıköy/İzmir Civa İşletmesi kuruldu. 

1964 Bandırma/Balıkesir Boraks İşletmesi kuruldu. 

1965 Seydişehir/Konya Alüminyum İşletmesi kuruldu. 

1968 Milas/Muğla Boksit İşletmesi kuruldu. Karadeniz Bakır İşletmeleri ve Çinkur kuruldu. 

1970 Kırka/Eskişehir Boraks İşletmesi kuruldu. 

https://www.tmmob.org.tr/sites/www.tmmob.org.tr/files/bor%200
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1972 Şarkkromları/Elazığ Ferrokrom İşletmesi ve Cumaovası/İzmir Perlit İşletmesi kuruldu. 

1974 Beyşehir/Konya Barit İşletmesi ve Mazıdağı/Mardin Fosfat İşletmesi kuruldu. 

1976 Bigadiç Bor İşletmesi kuruldu. 

1979 Kestelek/Bursa Kolemanit İşletmesi kuruldu. 

1980 Gümüşköy/Kütahya Gümüş İşletmesi kuruldu. 

1982 

1982 yılında Finlandiya‟da Outokumpu tarafından kurulmuş olan Ab Etiproducts Oy 

firmasına Bakanlar Kurulunun 16/10/1979 tarihli ve 7/18331 sayılı kararı çerçevesinde 

8/4/1982 tarihinde %50 hisse ile ortak olundu. 1995 yılında Etimine SA‟nın, şirketin 

%50 hisse ile ortak olması sonucu şirketin hissedarları ve sermaye dağılımı 

değişmiştir. 

 İştirakimiz; Ab Etiproducts Oy‟a bağlı alt şirket olarak 10/3/2005 tarihinde 

Rusya‟da “Etiproducts Ltd” şirketi kurulmuştur. 

1983 
Türk madencilik sektörünün yabancı sermaye iştirakli ilk ve en büyük şirketi olan ve 

Etibank‟ın %45 pay ile ortak olduğu Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş./Rize kuruldu. 

1984 

Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 22/4/1987 tarihli ve 87/6 sayılı 

kararı çerçevesinde 12/1/1984 tarihinde Lüksembourg‟da kurulmuş olan Etimine SA 

şirketine hissedar olarak iştirak edildi. 

  

Etimine SA‟nın; Almanya‟da, İtalya‟da, Amerika‟da ve Çin‟de kurulu; 

 Etimine GmbH (22/7/1988 tarihinde Almanya‟da kuruldu); 1/7/2014 tarihinde 

Etiproducts GmbH adıyla Etiproducts OY‟a devredildi. 

 Etimine Italia SRL 1/3/1988 tarihinde İtalya‟da kuruldu ve 26/11/2013 

tarihinde kapatıldı. 

 Etimine USA Inc 24/8/2000 tarihinde Amerika‟da kuruldu. 

 Etimine International Trade Co. 2006 yılında temsilcilik ofisi olarak Çin‟de 

kuruldu ve 3/9/2010 tarihinde Shangai Etimine International Trade Co. 

adıyla ticari şirket olarak yapılandırıldı. 

1993 
Çinkur A.Ş. ve Etibank Bankacılık A.O. Etibank bünyesinden ayrılarak Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredildi 

1994 Ergani Bakır, Keçiborlu Kükürt, Halıköy Civa, Mazıdağı Fosfat İşletmeleri kapatıldı. 

1997 Bandırma I.Sodyum Perborat Monohidrat Tesisinin İşletmeye Alındı. 

1998 

26/1/1998 tarihli ve 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Etibank; Eti Holding 

A.Ş. ve bağlı ortaklıkları olarak yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda; Eti Holding 

A.Ş. ve bağı ortaklıkları olarak; Eti Bor A.Ş., Eti Alüminyum A.Ş., Eti Krom A.Ş., Eti 

Elektrometalürji A.Ş., Eti Gümüş A.Ş., Eti Bakır A.Ş., Eti Pazarlama ve Dış Ticaret 

A.Ş. bağlı ortaklıkları kuruldu. 

2000 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun (ÖYK); 28/7/2000 tarihli ve 2000/63 sayılı kararı ile 

“Eti Bakır A.Ş.”, 10/10/2000 tarihli ve 2000/76 sayılı kararı ile “Eti Krom A.Ş., Eti 

Elektrometalürji A.Ş. ve Eti Gümüş A.Ş.” özelleştirme kapsam ve programına alınarak 

Teşekkülün bağlı ortaklığından çıkarıldı. 

2000 

8/2/2000 tarihli ve 2000/283 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla; Teşekkülün iştiraki olan 

Eti Zeolit Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Teşekkülün bağlı ortaklığı haline 

getirildi. Yüksek Planlama Kurulunun (YPK) 30/12/2004 tarihli ve 2004/T-39 sayılı 

kararı ile; bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak, Eti Maden İşletmeleri Genel 

Müdürlüğüne devredildi. 
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2001 
YPK‟nun 26/4/2001 tarihli ve 2001/T-9 sayılı kararı ile; “Eti Pazarlama ve Dış Ticaret 

A.Ş.‟nin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak Teşekküle devredildi. 

2003 
ÖYK‟nun 13/8/2003 tarihli ve 2003/49 ve 2003/45 sayılı kararı ile; Eti Alüminyum 

A.Ş. özelleştirme programına alındı. 

2004 

Eti Holding A.Ş., tekrar yeniden yapılandırma çerçevesinde Ocak 2004 ayında 

09.01.2004 tarih ve 2004 / 6731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi. 

Bağlı ortaklık statüsü kaldırılan Eti Bor Anonim Şirketine bağlı;  Bandırma Bor ve 

Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor işletme Müdürlüğü, Emet Bor 

İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ve Kestelek Bor İşletme 

Müdürlükleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 

Yüksek Planlama Kurulunun 30/12/2004 tarihli ve 2004/T-39 sayılı kararı ile; Eti 

Zeolit Kimya Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketinin bağlı ortaklık statüsü kaldırılarak, 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Bandırma Yeni Sülfürik 

Asit Tesisi İşletmeye Alındı.  

2005 DÜNYA BOR LİDERİ 

2009 

Yüksek Planlama Kurulunun 16/9/2009 tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararıyla kabul 

edilen ve 9/11/2009 tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünden Kestelek Bor İşletmesi çıkartılmıştır. 

2010 
Yönetim kurulunun 24/6/2010 tarihli ve 358/8 sayılı kararı ile Kestelek Bor İşletmesi, 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünün başmühendisliği haline getirildi. 

2011 

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 21/2/2011 tarihli ve 2011/14 sayılı kararı ile; Eti 

Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de 

bulunan %28,2 oranındaki iştirak hissesi özelleştirme kapsam ve programına 

alınmıştır. 

2013 
İçeriği doğal hammaddelerden oluşan, doğal hayata ve insan sağlığına duyarlı Eti 

Matik Bor Temizlik Ürünü üretildi. 

2014 

Yönetim kurulunun 26/6/2014 tarihli ve 578/22 sayılı kararı ile İzmir ve İstanbul 

Lojistik Müdürlükleri kapatılmış, ürünlerin yurt dışına ihraç edilmesi ile ilgili lojistik 

işlemler merkez teşkilatından yapılmaya başlanmıştır. 

2015 

Yönetim kurulunun 9/4/2015 tarihli ve 621/3 sayılı kararıyla “Beylikova Florit, Barit 

ve Nadir Toprak İşletmeleri İşletme Müdürlüğü” kurulmuştur. 

 

 

EK-2            

Türkiye’de Maden Sahalarına Sahip Ünlü Uluslararası Şirketlerden Bir Kaçı: 

Rio Tinto: Ünlü Yahudi dolar milyarderi Rothschild Ailesi„ne ait Rio Tinto‟nun işlettiği bor, boraks 

ve bor tuz yatakları Balıkesir, Susurluk, Bandırma, Balya, Sultançayırı bölgesinde. Ankara, Eryaman, 

Sincan, Güdül, Kazan, Beypazarı ve Eskişehir-Sivrihisar yöresi trona (doğal soda) ve bor maden 

sahalarına sahip. Bu alan yaklaşık 450-500 kilometrekare büyüklüğünde. 

Anatolia Minerals Şirketi: Sivas, Malatya ve Tunceli ile Ovacık bölgesindeki altın, gümüş ve bakır 

yataklarını işletmekte. Bu alanlar Gümüşhane, Artvin ve Kayseri‟ye kadar uzanan 700-750 

kilometrekare. Bu şirketin Adana Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerini kapsayan sahalarda elde ettiği 
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çinko madeni işletme ruhsatı 700 kilometrekareden büyük. Ayrıca Yozgat Boğazlıyan, Yenipazar ve 

Sarıkaya‟da, bir bu kadar bakır madeni işletme ruhsatına sahip. 

Odyssey Resources: Ordu-Fatsa ve Zaviköy bölgesinde bulunan altın, gümüş, çinko ve bakır 

madenleriyle ilgili 250 kilometrekarelik bir alanın ruhsatına sahip. 

Eldorado Gold Şirketi: Kanadalı şirket; Uşak-Eşme Banaz Katrancılar köyü ile Kütahya- Gediz 

İlçesi Murat Dağı eteklerinde işletme ruhsatına sahip. Aynı şirket İzmir Efem Çukuru bölgesindeki 

altın madeni yataklarının işletmesini de aldı. 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın Verilerine Göre 6 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Ruhsat Almış 

Olan Yabancı Ortaklı Şirketlerin Bazıları Şöyle: 

ATS Denizcilik, ACW Naturel Stone, Afyon Çimento, Ageangold Madencilik, Akçansa, Akdeniz 

Mineral, Akdeniz Resouurces, Akros Çimento, Albuck Madencilik, Aldridge Mineral, Anadolu 

Endüstri Mineralleri, Ankara Xınchende Madencilik, Ans Aporeor Natural, Astro Madencilik, Atam 

Hazır Beton, Bastaş Başkent Çimento, Baştaş Hazır Beton, Bay-Taş madencilik, Beykrom, Bg-Taş 

Madencilik, Birlik Madencilik, BPB Gypsum Üretim, Brokmer Madencilik, C. Tes. Madencilik, 

Calmag Kalsine Manyezit, Chit Shing Mermer, Cimpor Yitibaş, Delta Maden ve Mineral, Denizli 

Çimento, Desen Mermer, Dinar Marbleü, DKS Bakır ve Krom, Doğu Truva, Doğu Akdeniz 

mineralleri, EBX Madencilik, Ege Metal, Element Madencilik, Elit Madencilik, Ephesus Doğal Taşlar 

madencilik, Etiler Madencilik, Eurasia Madencilik, Ferrocam Madencilik, Fiandri Madencilik, Galata 

Madencilik, Galena Mineral, Gordion Madencilik, Harborlite Aegean Mineral, Harmoni Kimya 

Maden, Hatay Madencilik, Hitusa Madencilik, IDC Madencilik, IMC Madencilik, IMGI İnt. Marble 

and Granite,İzmir Çimento, Kars Çimento, Kayamer Madencilik, Koca Beton Agrega Madencilik, 

Konya Çimento, Koza Altın İşletmeleri, Kurudere Madencilik, Kuzey Truva Madencilik, Lafarge 

Aslan Çimento, Lafarge Çatı Çözümleri, Latife Türk Madencilik, Latomia Madencilik, Likya Minelco 

Madencilik, Magnesif AŞ, Mareks Mermer, Marmara Madencilik, Mas Mermer, MCC-İzm Krom, 

Newmont Altın Madencilik, Öztüre Kimtaş, Pabalık Madencilik, Pagoda Madencilik, Parkmer 

Madencilik, Rok Mermer, S&B Endüstri, Saim Budin Madencilik, Sandıklı Mermer, Sardes Nikel 

Madencilik, Saren Maden, Sat&Co Madencilik, Strateks Madencilik,Süd-Chemie (TR) Madencilik, 

Timm Endüstri mineralleri, Travertine Bros Doğal Madencilik, Tunçmer Maden, Turkuaz Madencilik, 

Turmin Madencilik, Tüprag Metal Madencilik, Üniversal Çimento, Vatan Madencilik, Westpark 

Madencilik. 

                                    


