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Çocuklarýmýzýn Geleceði,
Anadolu'nun 150 yýllýk küllenmeyen kavgasý
Doðanýn Anadolu'ya Hediyesi Bor Özelleþtirilemez

Metalurji Mühendisleri Odasý
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1-GÝRÝÞ
Maden kaynaklarýnýn çok önemli
ve eþsiz bir özelliði vardýr. Madenler,
yenilenebilir nitelikli deðil, kýtlaþabilir hatta tamamen tükenebilir
türden doðal kaynaklardýr. Bu nedenle, madencilik ile ilgili politikalarýn gelecek nesillerin haklarýnýn
da kollanarak tayin edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, bugün Dünyada
üretilen hammadde ve metallerin
fiyatlarý genelde üretici ülkeler tarafýndan deðil, daha çok bunlarý tüketen
veya bu konularda bilgi birikimine
sahip sanayileþmiþ ülkeler tarafýndan
denetlenen ve yönlendirilen mekanizmalar aracýlýðý ile belirlenmektedir.
Bu nedenle, ülkelerin kendi kaynaklarýndan ülkeleri çýkarýna azami fayda
saðlamalarý için tek seçenekleri, onlarý
mümkün olduðu kadar katma
deðerlerini daha yüksek nihai ürün
haline dönüþtürerek pazarlamalarýdýr
Anadolumuzun her tarafýnda,
madenciliðin ilk olarak bu coðrafyada
baþladýðýný gösteren izler olmasýna
raðmen, ülkemiz, iddia edildiðinin
aksine, iþletilebilir maden kaynaklarý
açýsýndan zengin bir ülke deðildir.
Varolan bazý kaynaklarýn, özellikle
cumhuriyet öncesi dönemlerde verilen
tavizler veya ayrýcalýklarla, bazen de
hileli bir þekilde, batý ülkelerine
taþýnýp tüketildiði bilinmektedir. Bugün ülkemizin Dünyada daha fazla söz
sahibi olabileceði kýskançlýkla sahip
çýkacaðý belli baþlý iki kaynaðý vardýr.
Bor ve Kromit.
En büyük cevher varlýðýmýz olan
Bor, Osmanlý Devletinin son dönem-
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lerinden beri yabancý aðýrlýklý þirketlerin denetiminde kalmýþ, nihayet
1978 yýlýnda çýkartýlan bir yasa ile Bor
ile ilgili tüm faaliyetler devlet adýna
Etibank'ýn(Eti Holding A.Þ.) tasarrufu
altýna girmiþtir. Yýllardýr istedikleri
gibi yönlendirdikleri maden kaynaklarýmýz üzerindeki haklarýný kaybeden
birkaç uluslararasý þirket, ülkemizin,
sahip olduðumuz bu zenginliði
ülkemiz çýkarlarý için kullanmaya
kalkmasýný yýllardýr çeþitli yollarla
engellemeye çalýþýp, yakýn zamana
kadar bu arzusunu da gerçekleþtiremeyince, kredilerini baþta Bor
olmak üzere madenlerimizin özelleþtirilmesi koþuluna baðlayan IMF ve
Dünya Bankasýnýn da dayatmasýyla,
150 yýldýr mücadele konusu olan Bor
madenlerimizi tekrar ele geçirmeye
çalýþmaktadýrlar.
2-BOR
Bor elementi, doðada deðiþik
oranlarda Bor Oksit (B 2 O 3 ) ile 150'
den fazla mineralin yapýsý içinde yer
almaktadýr. Ülkemizde bulunan
ekonomik mineraller yapýlarýnda
bulunan kalsiyum, sodyum ve magnezyum elementlerine göre sýnýflandýrýlýrlar. Sodyum kökenli olanlarý
Tinkal (Na 2B4 O7 .10H 2 O), Kalsiyum
kökenli olanlarý Kolemanit
(Ca 2B6 O11.5H 2O),Sodyum-Kalsiyum
kökenli olanlarý ise Üleksit
(NaCaB5 O9 .8H2 O) olarak isimlendiriyoruz. Toz deterjan sanayiinde
aktif oksijen taþýyýcýsý olarak kullanýlan sodyum perborat dýþýnda, Bor
ürünlerinin nihai kullanýmýnda ana
bileþen yapýlarýndaki B2 O 3 bileþeni

nedeniyle, çeþitli Bor ürünlerinin
birbirlerini ikame özelliði mevcuttur.
Bir baþka ifadeyle, bir Bor ürünü,
herhangi bir kullaným alanýnda, ayný
zamanda baþka bir Bor ürününün
ticari rakibi olabilmektedir.
Yeknesak ve çok spesifik kimyasal
karakteristiklerinden dolayý hammadde, ürün ve yarý ürün olarak Cam sanayiinden Nükleer Sanayiine, Uzay ve
Havacýlýk Sanayiinden Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Sanayiine, Tekstil Sanayiinden Metalurji Sanayiine,
Deterjan Sanayiinden Ýlaç ve Kozmetik Sanayiine adeta beþikten mezara kadar diyebileceðimiz 250'den fazla
çok geniþ kullaným alanýna sahip ve
bunlardan en az 200'ünde alternatifsiz
olan Bor, ilave edildiði malzemelerin
katma deðerlerini olaðanüstü derecede yükseltmekte, bu nedenle bugün
sanayinin tuzu olarak adlandýrýlmaktadýr. Bor ürünleri tüketiminin
yarýsýna yakýný Fiberglas, Deterjan ve
Cam sanayiinde kullanýlmaktadýr.
Geliþen teknolojilerin genel eðilimi, Bor kullanýmýný, ve Bora baðýmlýlýðý ve Borun stratejik bir mineral
olma özelliðini belirgin bir þekilde
artýrmakta, borun stratejik mineral
olma özelliði giderek daha da belirginleþmektedir. Dünyada üretilen Bor
minerallerinin % 10'a yakýn bir bölümü doðrudan mineral olarak, geriye
kalan kýsmý rafine ürünler elde etmek
için tüketilmektedir.
3-ÜLKEMÝZDE BOR
Osmanlý Ýmparatorluðunun kendi
ekonomisi üzerindeki etkinliðini kaybetmeye baþladýðý 18 yüzyýlýn ikinci
T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI
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yarýsýndan itibaren, ülke ekonomisi,
sanayi devriminin ortaya çýkardýðý
sömürgeci yaklaþýmlarýn hedefi olmuþtur. Tüm dünyayý sarsan endüstrileþme devrimine, ayak uydurmayan
Osmanlý Devletinin tüm doðal zenginliklerinin Avrupalý sanayicilerin
hammaddesi olmasýnýn öyküsü
Osmanlýyý tam anlamýyla Batý
endüstrisinin bir pazarý haline getiren
Tanzimat Fermaný ile baþlamýþtýr.
1852 yýlýnda baþlayan Osmanlý
Ýmparatorluðunun borçlanma sürecinden bir müddet sonra borçlarýn geri
ödenmesi için yeniden borçlanmaya
gidilmesi þeklinde bir kýsýr döngüye
girildiðinden, özellikle yabancý ülkelerin alacaklarýna karþý devlete ait
mülk ve teþebbüsler ve bunlara iliþkin
gelirler de ipotek edilmiþtir. Bu gelirleri toplayacak örgüt ise, Osmanlýnýn
ve daha sonra genç Türkiye Cumhuriyeti'nin elinin kolunu baðlayacak olan
"Düyunu Umumiye Ýdaresi"dir. Böylece, Düyunu Umumiye ile birlikte
Osmanlý Devletinin gelir kaynaklarý
ve ithalat ve ihracat rejiminin kontrolü
yabancýlarýn eline geçmiþ olmaktadýr.
Anadolu'muzda Bor cevherlerinin varlýðý ile ilgili bilgiler Romalýlara
kadar uzanmakta ise de ilk Bor
madenciliði iþletmeciliðine, 1865 yýlýnda bugünkü Susurluk Ýlçesinin Sultançayýrý Mevkiinde bulunan Bor madenleri imtiyazýnýn 1861 yýlýnda çýkartýlan Maadin Nizamnamesi hükümlerine uygun olarak, "Des Masures"
adlý bir Fransýz firmasýna 20 yýl
süreyle verilmesiyle baþlanmýþtýr.
Fransýzlar, Sultan Çayýrý'nda çýkartT.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

týklarý bor minerali olan bu beyaz taþý
"alçýtaþý" adý altýnda yýllarca çok ucuz
bedel ve harçlar ödeyerek Bandýrma
Limaný yoluyla, bir boraks rafine
tesisine sevk etmiþlerdir. Yabancý
mineraloglar Bandýrmaya izafeten, bu
beyaz taþý Pandermit olarak adlandýrmýþlardýr.
Fransýzlara bu imtiyaz verilirken
aralarýnda þirket kurup ayný imtiyazý
isteyen Osmanlý tebaasýna ise bu izin
verilmemiþtir. Bölge Valisi Mehmet
Reþat Paþa, 1882 yýlýnda Babýâliye
yolladýðý mektupta, önce "....þirketin
kanuni süre içerisinde arama yapmadýðýný..." belirtmiþ,yazýsýna þu þekilde
devam etmiþtir:" Osmanlý Ülkesinin
birçok yerleri her çeþit deðerli madenlerle doludur. ..... vatandaþlarýn bu
konuda yabancýlara tercih edilmeleri
ise sonsuz derecede istenen ve aranan
bir husustur." Fransýz þirketi ise,
nizami sürede aramalara baþlandýðýný
iddia ederek, 99 yýl süreli yeni bir
imtiyaz hakký elde etme çabasýna
girmiþtir.
Ülkemizdeki Bor kaynaklarýna
göz diken baþka ülkelerin de daha çok
"Düyunu Umumiye Ýdaresi" vasýtasýyla yaptýklarý imtiyaz baskýlarý
yüzünden, Abdülhamit, maden ihraç
ve naklini 1883 yýlýnda yasaklamýþtýr.
Fakat bu yasaklama çok kýsa sürmüþ
ve 1887 yýlýnda, artýk 80 yýl ülkemizde
çöreklenecek, daha sonra "Borax
Consolidated Limited" þirketine
dönüþtürülen Ýngiliz-Ýtalyan "CoveHanson" ortak þirketi Bor kaynaklarýmýzý birer birer ele geçirmiþtir.
Cumhuriyetin ilk yýllarýyla birlik-

te baþlayan Millileþtirme hareketleri
sonrasý Osmanlý döneminde tanýnmýþ
bir çok yabancý imtiyazýnýn ortadan
kaldýrýlmasý saðlanmýþ olmakla birlikte, ülkemizin Bor yataklarý, Milli
Mücadeleden sonra da, uzun yýllar
Avrupa'nýn özellikle borik asit üretimi
için en önemli hammadde kaynaðý
olmaya devam etmiþtir. Sömürgeciler,
yeni kurulan devletin acil nakit
ihtiyacý olmasý, madencilik iþletmesi
için gereken altyapýnýn olmamasý
nedeniyle, Cumhuriyet döneminde
yapýlan millileþtirmelerden kurtulmayý baþarmýþtýr.
Madenciliðimizin ülkemizin
geleceðindeki rolü ve önemini
oldukça saðlýklý biçimde deðerlendiren Cumhuriyetimizin kurucu
kadrolarý, yer altý zenginliklerimize
gerekli altyapý yatýrýmlarý ile sahip
çýkýlabileceði gerçeðiyle 1932 yýlýnda
Maden Mühendisi yetiþtirmek üzere
bir okul açmýþlardýr. Daha sonra,
Atatürk'ün direktifleriyle 14 Haziran
1935 tarihinde çýkartýlan 2804 sayýlý
yasayla Maden Aramalarý yapmak
üzere MTA ve 2805 sayýlý yasayla ise
Madencilik, Enerji Üretimi ve Daðýtýmý alanlarýnda faaliyet göstermek
üzere ETÝBANK kurulmuþtur.
Bu yasalarýn çýkýþ tarihi madenciliðimizde bir dönüm noktasýdýr.
Oluþturulan bu iki kuruluþ, madencilik sektörüne yeni bir anlayýþ
getirmiþ, devletin öncülüðünde sanayi
ve enerji yatýrýmlarý ile doðal kaynaklarýn aranmasý, üretimi ve ürün maddeye dönüþtürülmesi çalýþmalarýna
hemen baþlanmýþ, özellikle 1970'lere
metalurji 2001/ 126
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kadar madencilikte çok büyük mesafeler kat edilmiþtir.
Demokrat Parti iktidarýnýn daha
ilk aylarýnda, Kasým 1955 tarihinde
sermayesinin %94'ü Boraks Consolidated Ltd. þirketine ait olmak üzere,
"Türk Boraks Madencilik A.Þ." adýný
alan "Borax Consolidated Ltd." þirketine yeni Boraks yataklarý da
devredilmiþ, daha sonra çýkartýlan
yabancý Sermaye Yatýrýmlarýný Teþvik,
Yabancý Sermayeyi Teþvik ve Maden
Yasalarýyla madencilik sektöründe,
Cumhuriyet öncesi teslimiyet dönemini aratmayacak yasal bir alt yapý
oluþturulmuþtur. Bu yasalarla, mali
ve/veya politik gücü olan bir çok sahanýn maden ruhsatýný eline geçirmiþtir.
Ülkemizdeki Bor madeni sahalarýnda ciddi bir arama faaliyeti
yapmamýþ veya bulduðu bazý rezerv
miktarlarýný, örneðin 400 Milyon Ton
yerine 10 Milyon Ton, düþük göstermiþ olan bu þirket, cevher bulan yerli
giriþimcilerin bazýlarýnýn ellerinden de
bu sahalarýn ruhsatlarýný iþletmemek
üzere satýn almýþtýr.Fakat Türkiye'deki
üretimi, dünyanýn baþka yerlerindeki
yataklarýn kullanýlma durumuna göre,
çýkarlarýna uygun, fiyat ve satýþ politikalarý ile yönlendirmeye devam eden
þirket, bir yandan Bor madeni sahalarý
kapatmaya çalýþýrken, öte yandan
üretimi 12.000 tondan 3.000 Tona
indirmiþ ve 1950 yýlýndan sonra da
üretimi tamamen durdurmuþtur. Nasýl
olsa Türkiye'deki Bor madeni yataklarý güvence altýndadýr. Bu "rezerv"
günün birinde yine kendileri tarafýndan kullanýlacaktýr. Bor tuzlarýyla
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1950'li yýllarýn ikinci yarýsýnda
ilgilenmeye baþlayan Etibank,. 1956
yýlýnda MTA'nýn Emet'teki maden
arama çalýþmalarý sýrasýnda bulduðu
Kolemanit sahalarýný iþlemek üzere ilk
Bor þantiyesini Emet'te kurup, Bor
cevheri üretimine geçmiþ, o yýl
üretimin 1 500 tonunu ihraç etmiþtir.
Böylece, Ýngiliz þirketinin Bor cevheri
üzerindeki ve ihracatýndaki tekeli,
1959 yýlýnda Etibank'ýn Dünya Bor
Pazarýna ikinci ihracatçý þirket olarak
çýkmasýyla kýrýlmýþtýr.
Türk Boraks Madencilik A.Þ.,
baþka bir þirketin yurt dýþýna Bor
cevheri ihraç etmesine karþý cevher
satýþ fiyatýný önce 30-35 US$/Tona
daha sonra da 17 US$/Ton seviyelerine kadar düþürmüþ, bu geliþmeler üzerine Bakanlar Kurulu kararýyla bu þirketin elinde bulunan imtiyazlar 1968 yýlýnda Etibank'a devredilmiþ, böylece Bor sahalarý iþletmeciliði tamamen Etibank'a ve Türk
uyruklu kiþi ve/veya kuruluþlarýn eline
geçmiþtir. Fakat, Etibank Bor alanýndaki tüm faaliyetler Devlet eliyle
yapýlana kadar, Türk özel firmalarýyla
rekabetin getirdiði düþük fiyatlarý
yaþamaya devam etmiþtir.
Bor minerallerinin hammadde
yerine rafine ürünlere dönüþtürmek
suretiyle katma deðerlerini artýrýp
ihraç etmek amacýyla "Birinci Beþ
Yýllýk Kalkýnma Planý"nda Boraks ve
Borik Asit tesisleri yatýrýmý yapýlmasý
kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu karar gereði
baþlatýlan Etibank'ýn ilk Bor Rafine
Tesisleri kurma giriþimleri tüm aþamalarda oyalama taktikleriyle sürekli

engellenmiþ, Batý Avrupa'da bu
konuda söz sahibi ülkeler Türkiye'ye
bu alanda teknoloji transferine ve tesis
kurma giriþimine yanaþmamýþlardýr.
Bunun üzerine, yapýlan uzun süreli
araþtýrmalar ve görüþmeler sonucu,
Ham Bor cevheri karþýlýðý, ülkemizde
rafine Bor tesisi kurmak üzere bir Polonya þirketiyle anlaþma imzalanmýþtýr. "Türk Boraks Madencilik A.Þ."
þirketi bu giriþimi, NATO'dan karar
çýkartarak, 3 yýl geciktirmiþ olmasýna
raðmen, Bandýrma'da, 1964 yýlýnda
20.000 Ton/Yýl kapasiteli Boraks ile
6.000 Ton/Yýl kapasiteli Borik Asit
tesislerinin kuruluþ faaliyeti baþlatýlýp,
1968 yýlýnda üretime geçilmiþtir. Bu
çerçevede, daha sonra I. Kýrka Bor
Türevleri Tesisleri ve yine Bandýrmada 20.000 Ton/Yýl kapasiteli Sodyum
Perborat fabrikasý üretime baþlamýþ,
kurulu Boraks ve Borik Asit tesisleri
tevsi edilerek üretimleri artýrýlmýþ,
II.Borik Asit Tesisi projeleri yürürlüðe
sokulmuþtur. Ancak yapýlan engellemeler nedeniyle hiçbir ülkeden teknoloji transferi mümkün olmadýðý gibi
literatür araþtýrmalarý ile bilgi eriþimi
de saðlanamadýðýndan, her iki tesiste
de üretim faaliyetinde ciddi darboðazlar yaþanmýþ, yýllar süren iyileþtirme çalýþmalarýndan sonra kurulu
kapasitelere ulaþýlabilmiþ, bu sayede
Etibank'ta Bor iþletmeciliði konusunda önemli bir bilgi birikimi oluþmuþtur. Yine kurum elemanlarýnca gerçekleþtirilen proses ve mühendislik hizmetleriyle Kýrka'da kurulan II. Boraks
Pentahidrat Tesisi 1996 yýlýndan bu
yana üretime devam etmektedir. Diðer
T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI
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taraftan, yatýrým çalýþmalarý sürmekte
olan Kýrka'daki 160.000 Ton/Yýl kapasiteli III. Boraks Pentahidrat Tesisinin
ve Emetteki 100.000 Ton/Yýl kapasiteli II. Borik Asit Tesisinin 2001 yýlýnda tamamlanmasý planlanmaktadýr.
Böylece, þu anda 557 000 Ton/Yýl olan
Eti Bor A.Þ.'ye baðlý iþletmelerin toplam rafine Bor kurulu kapasiteleri. Yapýmý devam eden tesislerin devreye
girmesiyle 817 00 Ton/Yýla ulaþacaktýr.
4-ETÝ HOLDÝNG A.Þ.
Ülkemizin madencilik politikalarýný yönlendiren ve adeta sektörün lokomotifi konumuna gelen Etibank'ýn
iþlevi, uluslararasý tekelleri rahatsýz
etmiþtir. Özellikle 1980 yýlýndan sonra
empoze edilen ekonomi programlarý
uygulayan iktidarlarýn atadýklarý
bürokratlar eliyle yapýlan politik kadrolaþmalar sonucu kurum yýpratýlarak
zamanla artan bir hýzda iþlevsiz bir
duruma getirilmiþ, özellikle son zamanlarda gerçekleri göz ardý ederek
yapýlan yoðun propagandalarla toplumumuza bu kurumun da özelleþtirilmesi gereði sorunlara bir çözüm
yolu olarak benimsetilmeye çalýþýlmýþtýr.
Bu çerçevede, 1985 yýlýnda Turgut Özal Hükümeti zamanýnda Morgan Guarantee Bank tarafýndan
hazýrlanýp kabul edilen Özelleþtirme
Ana Planý gereðince, ülkemiz ekonomisini ayakta tutan devlet kuruluþlarýný ekonominin sýrtýnda bir kambur
olarak gören bir anlayýþýn ürünü
olarak gündeme getirilen Kamu kuruluþlarýnýn özelleþtirilmesi kapsamýna,
T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

65 yýl önce Atatürk'ün direktifleri ile
kurulmuþ olan, Etibank'ta alýnmýþtýr.
Etibank'ýn blok halde satýlamayacaðý
gerçeði de göz önüne alýnarak, kurumun parçalara ayrýlarak elden çýkarýlmasý önerilmiþtir. Özelleþtirme uygulamasý için hazýrlanan plan gereðince,
Kurumdan önce Bankacýlýk ayýrýlarak
finansal destek kolu kaldýrýlmýþ, kalan
Etibank Madencilik Genel Müdürlüðü
ise 26.01.1998 tarihli Bakanlar
Kurulunun 98/10552 sayýlý kararý ile,
"madenciliðin önündeki engellerin
aþýlarak, sektöre dinamik, üretken ve
rekabetçi bir yapý kazandýrýlacaðý"
gerekçesiyle günün yöneticileri ortaklýk statüsü de alarak Eti Holding A.Þ.
unvaný ile yeniden yapýlandýrýlmýþtýr.
Etibank Genel Müdürlüðü, Holding
çatýsý altýnda 7 (Eti Bor A.Þ., Eti Dýþ
Ticaret ve Pazarlama A.Þ., Eti Alüminyum A.Þ., Eti Gümüþ A.Þ., Eti
Krom A.Þ., Eti Bakýr A.Þ., Eti Elektrometalurji A.Þ.) ayrý þirkete bölünmüþtür. Böylelikle hem kurumun özelleþtirilmesi için gereken altyapý hazýrlanmýþ, hem de yaratýlmýþ olan ek 194 üst
düzey kadrolara kendi yandaþlarý
atanarak paye daðýtýlmýþ ve hazýrlanan
kurumu yýpratma ve özelleþtirme
stratejilerinin daha da hýzlanmasý için
gerekli ortam yaratýlmýþtýr.
5-BOR HUKUKU
Dünya Bor görünür rezervlerinin
þu anda %63'ünü elinde bulunduran
ülkemizin, Bor üretimini artýrmasý,
nihai ürünlere yönelmesi ve Dünya
pazarýnda zamanla artan oranda söz
sahibi olmasý politikasýnýn olumlu
sonuçlarý özellikle TMMOB'ye baðlý

meslek odalarýnýn öncülüðünde gerçekleþtirilen çeþitli platformlarda gündeme getirilmiþ, nihayet 04.10.1978
tarih 2172 sayýlý yasa ile Bor
madenlerinin Devlet tarafýndan aranmasý ve iþletilmesine, eski Bor maden
ruhsatlarýnýn da Devlete devredilmesine karar verilmiþtir. Ayrýca,
Devlete ait Bor ruhsat sahalarýnýn
hiçbir hakký, gerçek ve tüzel kiþilere
devretme yetkisi verilmez kaydý
getirilmiþtir. Böylece ülkemiz için
hayati önem taþýyan Bor madenlerinin
ruhsatlarý, bu Yasayla gerçek sahibi
olan ülke halký adýna iþletilmek üzere
Devletin tasarrufu altýna alýnmýþtýr. Bu
konu ile ilgili olarak daha sonra
çýkartýlan 2840 sayýlý Yasa ile "2172
sayýlý Devletçe Ýþletilecek Madenler
Hakkýndaki Kanun"la Kamu Kuruluþlarýna devredilen maden haklarý
yeniden düzenlenmiþtir. 2840 sayýlý
Kanunun 2. Maddesi "Bor tuzlarý,
Uranyum ve Toryum Madenlerinin
aranmasý ve iþletilmesi devlet eliyle
yapýlýr. Bu madenler için 6309 sayýlý
Maden Kanunu gereðince gerçek ve
özel hukuk tüzel kiþilerine verilmiþ
olan ruhsatlar iptal edilmiþtir."
þeklindedir. Bu yasanýn yürürlüðe
girmesinden 6 ay sonra 2172 sayýlý
Yasa yürürlülükten kaldýrýlmýþtýr.
Yukarýda anýlan hükümler doðrultusunda; Bor yataklarý halihazýrda
Eti Holding A.Þ.'ce iþletilmekte ve
pazarlanmaktadýr. 2840 sayýlý yasada
hükmünde yer alan "iþletme " ifadesi
bugüne kadar Bor madenlerinin
aranmasýndan; üretimine, zenginleþtirmeden, rafinasyon ve pazarlanmetalurji 2001/ 126
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masýna kadar uzanan bir çerçevede
yorumlanmýþ ve uygulama bu þekilde
yapýlmýþtýr.
6-BOR ÜRETÝMÝ, TÜKETÝMÝ VE
TÝCARETÝ
Dünya Bor rezervlerinin daðýlýmý
ve her bir ülkenin Dünya tüketimini
tek baþýna karþýlama süresi (rezerv
ömrü) TABLO 1'de verilmiþtir.
Þimdiye kadar yapýlan arama sonucuna göre Dünya görünür ekonomik
Bor rezervlerinde ülkemizin payý %63
Dünyadaki en büyük üretici durumundaki US Borax'ýn ise % 11, buna
karþýlýk Bor üretimindeki paylar ise
sýrasýyla % 31 ve % 41 civarýndadýr.
Konu ile ilgili uzmanlar imtiyaz

altýndaki sahalarda yapýlacak yeni
çalýþmalarla, ülkemiz rezervlerinin en
az iki katýna çýkacaðýný belirtmektedir.
Rezerv ömürlerine baktýðýmýzda
durum çok daha çarpýcýdýr. Görünür
Ekonomik Rezerv bazýnda Dünya
tüketimini tek baþýna karþýlama süresi
yönüyle ülkemizin yataklarý þu anda
US Borax kontrolündeki rezervlerin
yaklaþýk 7 katý olup, analistlere göre
tüketim hýzý da dikkate alýndýðýnda 80
yýl sonra ülkemizin yataklarýnýn
Dünya'da tek Bor kaynaðý olma olasýlýðý çok yüksektir.
Rezervlerimiz aðýrlýklý olarak Kolemanitten oluþmaktadýr. Ülkemizde 1,4
milyar ton dolaylarýnda Kolemanit'e

TABLO 1 - DÜNYA BOR REZERVÝ VE HER BÝR ÜLKENÝN
REZERV ÖMRÜ
Toplam Rezerv
Görünür
(Gör.+Muh.+Müm.)
Ekonomik
Rezerv
Bin Ton B2O3

ÜLKE

375.000
45.000
28.000
27.000
8.000
4.000
4.000
2.000
3.000
496 000

Türkiye
ABD
Rusya
Çin
Þili
Bolivya
Peru
Arjantin
Sýrbistan
TOPLAM

644.000
105.000
140.000
36.000
41.000
19.000
22.000
9.000
3.000
1 019 000

G.Ekonomik
Rezerv Ömrü
(Yýl)

T.Rezerv
Ömrü
(Yýl)

240
33
16
17
5
3
3
1
2
317

412
76
78
23
26
12
14
6
2
652

Kaynak : Roskill, 1999

TABLO 2 - DÜNYA BOR SATIÞI, DEÐERÝ VE
ETÝ HOLDÝNG'ÝN PAYI (1999)
ÜRÜN ADI
Tinkal Kon.
Üleksit Kon.
Kolemanit Kon.
Boraks Penta
Boraks Deka
Boraks Susuz
Boraks Asit
TOPLAM

Dünya
61
141
185
503
74
57
268
1 289

SATIÞ MÝKTARI
Bin Ton B2O3
E.Holding
%
100,0
61
49,0
69
95,0
175
24,0
120
19,0
14
0,5
0
1,0
28
467
36,0

SATIÞ DEÐERÝ
Bin Ton B2O3
Dünya E.Holding
26
26
24
49
82
92
78
325
9
69
0
65
17
257
883
236

%
100,0
49,0
89,0
24,0
13,0
0
7,0
27,0

karþýlýk diðer ülkelerdeki toplam
Kolemanit rezerv miktarý ise 100 milyon ton civarýndadýr. Bu deðerler, üretimde kolemanit kullanýmýnýn daha
ekonomik olacaðý alanlarda büyük
avantajýmýzý da ortaya koymaktadýr.
Dünya Bor ticaretinde ülkemiz
aðýrlýklý olarak, TABLO 2'de görüleceði gibi Ham Bor (Konsantre) olarak
yer almaktadýr. Dünya pazarýndaki
Tinkal ve Kolemanit'in neredeyse tek
kaynaðý Türkiye'dir. Sektördeki en
büyük firma ve Eti Holding'in rakibi
olan US Borax'ýn ürün portföyü
tamamen rafine Bor ürünleri ile Bor
kimyasallarýndan oluþmakta olup,
ham Bor satýþý yapýlmamaktadýr. Bu
yapý doðal olarak satýþ gelirlerine
yansýmaktadýr. Bor rezerv ve üretimindeki bu bariz avantajlarýmýza
raðmen Dünya Bor ticaretinden
aldýðýmýz pay oldukça düþündürücüdür. Dünya Bor ve ürün toplam
satýþ miktarýnda payýmýz % 36 olmasýna karþýn, Ham Bor aðýrlýklý satýþ
yaptýðýmýzdan, toplam deðer üzerinden payýmýz % 27'ye düþmektedir.
7 - BOR PAZARI
Bugün, US Borax ve Eti Holding
ikisi toplam Dünya Bor arzýnýn %
70'ine yakýnýný karþýlamaktadýr.Þu
anda Bor ürünleriyle ilgili olarak
Dünya'da bir rezerv sorunu da bulunmamaktadýr. Öte yandan, Bor ürünlerinin birbirini ikame özelliði ürün
çeþitlendirmesini gerektirmekte, bu
durum ise çok büyük yatýrýmlar, sürekli teknoloji yenileme ve Dünya
çapýnda bir pazarlamayý içeren
komple bir iþletmeciliði zorunlu

Kaynak : Roskill, 1999: Eti Holding A.Þ.
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TABLO 3- DÜNYA BOR SATIÞLARI
DÜNYA

E.HOLDÝNG

ÜRÜN

Ham Bor
Rafine Bor Ürünleri
Sodyum Perborat
TOPLAM

Milyon US$
167,3
137,2
715,6
114,5
300,0
4,2
1.182,9
255,9

E.HOLDÝNG PAYI
%
82,0
16,0
1,4
21,7

Kaynak : Roskill; Eti Holding A.Þ.

kýlmaktadýr. Bu nedenle, Dünya Bor
pazarý, sýnýrlý üretici olmasý ve ürün
grubunun özellikleri sebebiyle diðer
maden ve metal pazarlarýndan çok ayrý
bir yapýya sahiptir.
Fakat, Bor ürünleri üretim teknolojileri, diðer birçok üründe olduðu
gibi kolay ulaþýlan teknolojiler deðildir. Türkiye'nin rafine ürün üretimi
alanýndaki ilk yatýrýmlarý, Batý Avrupa'nýn teknoloji transferindeki katý
tutumu nedeniyle o zamanki Doðu
Bloðu ülkelerinin teknolojilerinin
alýnmasý ile gerçekleþtirilebilmiþtir.
Eti Holding, engellemeler nedeni ile
dýþarýdan temini mümkün olmayan
teknolojileri büyük masraflar yaparak,
sýnama-yanýlma yoluyla geliþtirmek
zorunda kalmýþ ve bu alanda önemli
bir mesafe kat etmiþtir. Özellikle 1980
yýlýndan sonra yönetimlerin daha çok
ideolojik personel politikalarýna raðmen, elemanlarýn Üniversite ile iþbirliði yaparak gösterdikleri özverili
çalýþmalar neticesinde, üretim sorunlarýna çözümler getirildiði gibi, özgün
teknolojilerin geliþtirilmesi dahi
mümkün olabilmiþ ve kayda deðer bir
bilgi birikimi ve deneyim kazanýlmýþtýr. Bazý alanlarda artýk Batý
T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

Avrupa'dan teknoloji transferi, sadece
özellikleri Eti Holding tarafýndan
belirlenen ekipmanýn temini ile sýnýrlý
kalmakta ve yeterli olmaktadýr.
US Borax ise 1800'lü yýllardan bu
tarafa sürekli geliþtirdiði üretim teknolojisi ve yeni ürünlerin yaný sýra Bor
kullaným alanlarýnýn geniþletilmesine
yönelik çalýþmalarý ve köklü yapýsý ile
de gerçek bir dev konumundadýr. US
Borax firmasý; Dünyada bir çok merkezde yürüttüðü üretim, depolama,
daðýtým ve pazarlama faaliyetlerini,
büyük bir organizasyon yapýsý ile tek
elden kontrol eden 80'den fazla ülkede
örgütlenmiþ bir kuruluþtur. Þu anda
tek rakibimiz olarak görünen US
Borax'ýn sahibi RTZ (Rio Tinto Zinc),
Bor cevher ve ürünleri yanýnda, birçok
ülkede titanyum, talk, elmas, bakýr,
gümüþ, boksit, demir cevheri, uranyum, altýn, çinko, kurþun, molibden,
kalay, trona vb. birçok alanda üretim
ve satýþ yapan, Dünya titanyum pazarýnda %40, talk ve elmas pazarýnda
ise %20 gibi çok büyük paylara sahip
olan çok uluslu bir firmadýr. Bu firma,
bu Pazar aðlarýný da kullanarak piyasayý kontrolleri altýnda tutmaktadýrlar.
1978 yýlýndan beri Türkiye'deki
Bor madenlerinin iþletilmesi ve

pazarlanmasý Eti Holding A.Þ.
tarafýndan yürütülmektedir. Etibank
tarafýndan yapýlan toplam 500 milyon
US$'a yakýn yatýrým neticesinde, 1978
yýlýnda cevher bazýnda toplam 660
milyon ton olan Bor rezervi, günümüzde cevher bazýnda 2,5 milyar
Ton civarýna çýkmýþ, daha önce ancak
40-60 US$/Ton fiyatla ihraç edilebilen
bazý Ham Bor tuzlarý, bugün 160-200
US$/Ton fiyatla satýlýr hale gelmiþtir.
Dünya Bor üretiminde ülkemizin payý
da; 1975'de %11'den günümüzde %31
seviyesine çýkartýlmýþtýr. Yine 1978'de
83 milyon US$/yýl olan ülkemizin Bor
ihracat gelirleri; günümüzde 250
milyon US$/yýl seviyelerine yükseltilmiþtir. Bunun sebebi; daðýnýk ve
sýnýrlý pazar nedeniyle birbirleriyle
rekabet halindeki yerli küçük ölçekli
firmalar yerine, üretim, depolama,
daðýtým ve pazarlama faaliyetlerinin
Eti Holding tarafýndan tek elden
yürütülmesinin getirdiði avantajdýr.
Eti Holding, rafine borlarda üretimi
artýrmak için hýzlandýrdýðý yeni yatýrýmlarý deðerlendirebilmek, Dünya
Bor pazarlarýndaki payýný artýrabilmek, küçük tüketiciye daha etkili ve
ekonomik þekilde ulaþabilmek ve
hizmet verebilmek amacýyla pazarlama aðýný 1980'li yýllardan itibaren hýzla geliþtirmiþ, Avrupa'da Etimine SA
ile Eti products OY ve ABD'de
Etimine USA Inc. pazarlama þirketleri
kurulmuþ, bir çok ülkede de satýþ
ajanlýklarý oluþturulmuþtur.
Bugün 1,5 milyon Ton/Yýl
civarýnda olan Dünya Bor (B2 O3 olarak) üretiminden Eti Holding %31 ve
metalurji 2001/ 126
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US Borax %41 gibi birbirlerine nispeten yakýn paylar alýrken, yaklaþýk
1,2 milyar US$/yýl olan parasal büyüklükten US Boraxýn aldýðý %65'lik
pay, Eti Holdingin %21 olan payýndan
3 kat daha fazladýr. Bunun sebebi, Eti
Holding'in 350.000 Ton/Yýl rafine Bor
ürünü satýþýna karþýlýk, US Borax'ýn
1,3 milyon Ton/Yýl rafine ürün satýþý
gerçekleþtirmesidir.
Eti Holding bünyesindeki Bor
iþletmelerinde, yaratýlan tüm olumsuz
koþullara raðmen, 1999 faaliyet
döneminde yaklaþýk 260 milyon US$
satýþ geliri elde edilmiþ olup, bu gelirin
% 50'si kar olarak gerçekleþmiþtir. Eti
Holding'in ürün portföyündeki ham ve
rafine Bor ürünleri için ortalama brüt
kar marjý %150 civarýnda oluþurken,
bazý Bor ürünleri için brüt kar marjý
%500 seviyelerini de aþtýðý ifade
edilmektedir. Boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, borik asit gibi rafine
Bor grubu ürünleri için ise; ticari kar
marjlarý; ortalama %30-150 aralýðýnda
oluþmaktadýr. Eti Holding'in 1.200 bin
ton rafine Bor üretim kapasitesine
ulaþmasý durumunda satýþ hasýlatý 2
katýna çýkacaðý hesaplanmaktadýr.
Türkiye'de Bor madenciliðinin
baþladýðý 1860'lardan itibaren son
dönemlere kadar, Türkiye'den Avrupa
piyasasýna yapýlan Bor satýþlarýnýn
tamamen ham Bor aðýrlýklý olmasý ve
söz konusu ürünlerin Avrupa'da
iþlenerek nihai tüketiciye sunulmasý
nedeniyle, Avrupa'da Eti Holding
sýrtýndan geçinen bir Bor iþleme ve
daðýtýmý endüstrisi geliþmiþtir. Bu
firmalardan birisi 1998 yýlýndan
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itibaren bor ve trona ile ilgilenmeye
baþlayan Citicorp Venture Capital firmasýdýr. Citibank'ýn finansal desteðinde olan bu firma Larderallo firmasý
kanalýyla Eti Holding'ten yýlda 70 000
tondan fazla bor satýn alýp öðüttükten
sonra pazarlamaktadýr.
Bor madenlerinin özelleþtirilmesi
durumunda ülkemizin bu deðerli
kaynaðýnýn iþletme,üretim ve pazarlama hakkýnýn þu veya bu þekilde
farklý firma isimleri ve kimlikler
ardýnda en büyük aday olan RTZ
tarafýndan kullanýlacaðý ve kontrol
edileceði bir gerçektir. Bu durumda
þirket dünya pazarýný tamamen eline
geçirip, tek þirket konumuna gelecektir. Çok düþük bir ihtimal dahi olsa
ülkemizde ortaya çýkabilecek bir çok
küçük veya orta ölçekli, sermaye, teknoloji ve tecrübe birikiminden yoksun
firmalarýn bu hakký kullanmasý ve
kontrol etmesi durumunda ise bu
firmalarýn Dünya pazarýnda birbirleriyle rekabete girme çabalarý neticesinde; Bor ürünlerinin ikame özelliði
yüzünden satýþ fiyatlarýnda önemli
düþüþler görülecek ve ülkemizin Bor
ihracat gelirleri de ayný ölçüde gerileyecektir.
Bu durum da göz önüne
alýndýðýnda ülkemizin en deðerli
yeraltý kaynaðý durumundaki Bor
tuzlarýnýn ülke ekonomisine katkýsýnýn
azami seviyelere yükseltilerek, istikrarlý bir yapý içerisinde, kalýcý ve uzun
vadeli devamlýlýðýnýn garanti altýna
alýnmasý için, Bor Madenlerinin
Devlet eliyle iþletilmesi, hem yasal
hem de Türkiye'nin çýkarlarý için bir

zorunluluktur.
8-BOR ÜZERÝNDEKÝ OYUNLAR
Hepimizin bildiði gibi yaþanan
tarihsel ve toplumsal koþullardan
doðmuþ olan KÝT'ler, Cumhuriyetimizin temel taþlarý olarak ülkemizin
ekonomik kalkýnmasýnda önemli
katkýlar saðlamýþlardýr. Özellikle
demir dýþý madencilik alanýnda
faaliyet gösteren Etibank gibi kuruluþlar, sadece doðal kaynaklarýmýzýn
deðerlendirilmesi fonksiyonunu yüklenmemiþ, sanayileþme, istihdam,
bölgesel kalkýnma, gelir daðýlým dengesi, kaynak yaratma ve belli sektörleri destekleme gibi çok yönlü
iþlevleri yanýnda üretim için gerekli
nitelikli istihdamýn zorunlu kýldýðý
eðitim, beslenme, konut vb. gibi
alanlarda da farklý derecelerde de olsa
büyük yararlar saðlamýþtýr.
KÝT'lerin bu iþlevlerinden ideolojik olarak rahatsýz olan ve yýllardýr
bu kuruluþlara karþý mücadele eden
çok uluslu þirketler, bilim ve teknoloji
alanlarýndaki geliþmelerle kazandýklarý yeni olanaklara sermaye birikimlerini de katarak dünyaya empoze
etmeye baþladýklarý "yeni dünya
düzeni", "küreselleþme" vb. adlarla
tanýmladýklarý, aslýnda emperyalizmin
yeni bir versiyonu olan ideolojilerinin
uygulanmasý için sömürüyü kaynaðýndan itibaren denetlemek için dýþ
pazarlarda, özellikle stratejik ürün
sahalarýnda üretici olarak bizzat
bulunmak, yabancý ülkelerde iddialý
olduklarý sahalarda güçlü kamu iþletmeciliðinin kaçýnýlmaz rekabetini
ortadan kaldýrarak yeni yatýrýmlar
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yapmak yerine hazýr üretim tesislerini
satýn alma yoluna gitmeye baþlamýþlardýr.
Uluslararasý þirketlerin ülkemizdeki bor madenlerine göz koymalarýnýn en büyük nedeni, bor ürünlerinin fiyatlarýný istedikleri gibi belirleme olanaðýna kavuþma niyetleridir.
Çünkü, yýllarca pazarlama alanýnda
çalýþan bir bürokratýn da dediði gibi:
"pazarý geniþletemeyeceði için tüketiciye malý istediði gibi sunabilmenin
yolu, alternatifi ortadan kaldýrmak ve
tek olabilmektir. Þirket ya Türkiye'deki rezervlere sahip olacak ve iþletecek,
bu þekilde kullaným sahasýný artýracaktýr ya da hiç iþletilmemesini saðlayacak ve kendisinin ürünlerini sunacaktýr. RTZnin 1997'de Kaliforniyadaki yataklarýnda büyük bir deðiþiklik
yaparak bütün maden iþleme yöntemlerini geliþtirmiþ ve kapasiteyi artýrmýþtýr. Türkiye'de de 1997'den bu yana
borun özelleþtirilmesi gereði gündeme
getirilmiþtir. Bunun bir tesadüf
olduðunu söylemek çok büyük bir
saflýktýr.
Bor madenlerimizin, özelleþtirme
tellallýðý yapan iþbirlikçi bezirganlarýnýn iddialarýnýn aksine, devletleþtirme uygulamasýnýn ne kadar isabetli
olduðunun kanýtý; 2172 sayýlý kanun
görüþülürken kanunun çýkmasýný
istemeyen partinin sözcüsü Esat
Kýratlýoðlu'nun, yýllar sonra yaptýðý
açýklamayla yanlýþ yaptýklarýný kamuoyu önünde itiraf etmiþ olmasýdýr.
Yine o dönem Devlet Planlama Teþkilatýnda çalýþan daha sonra uluslararasý
sermayenin sözcülüðüne soyunan
T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

Turgut Özal'ýn itiraflarýnda Bor
konusunda adý geçen tekelin emelleri
açýk bir þekilde dile getirilmiþtir:
"1960'lý yýllarýn sonuna doðru Bor
konusu üzerine DPT'de çalýþýrken
karþýmýza büyük bir monopol (US
Borax) çýktý. Araþtýrmalarýmda,
monopole karþý ya rakip olunacaktý, ya
da onlarla bir ortaklýk kurulacaktý.
Monopol olacaksak, beraber monopol
olalým diye düþündük. US Borax ile
Dünya Bor Pazarýný ikiye bölmeliydik. Avrupa ve Amerikanýn Doðusu
Türkiye'den beslenecekti. Japonya,
Uzak Doðu ve Amerika'nýn Batýsý ise
Kaliforniyadan beslenecekti".(Turgut
Özal / I. Madencilik Þurasý, 1990 1970 Yýlýndaki Anýsý). Böylece,
ülkemizde 1979 yýlýndan günümüze
kadar uygulanmakta olan ekonomi
politikalarýn baþ mimarý Turgut Özal,
Bor pazarýnda karþýmýzda çok güçlü
bir tekel yapýsýnýn var olduðunu
yukarýdaki sözleriyle teyit etmiþtir.
Yine Sayýn Ýsmet ÝNÖNÜ'nün
yabancý þirketlerin bor imtiyazlarýnýn
Etibanka devri sýrasýnda yaptýðý bir
konuþma, borlarýmýza göz diken
tekellerin gerçek niyetlerini çarpýcý bir
þekilde açýklamaktadýr: "Bugün
memleketimizdeki boraks cevheri
üzerinde yabancý bir oyun planlanmaktadýr. Oyunun hedefi Türkiye'yi
bu kaynaðýndan mahrum býrakmaktadýr. Bunun oyuncularý kapý kapý
dolaþmaktadýrlar. Herkese ihtar ederiz
ki, bu oyunu neticesiz býrakmaya,
Türkiye'nin boraks üzerinde hiç bir
tekel kurdurulmamasýna kesinlikle
kararlýyýz. Gerekirse, açacaðýmýz

kampanyanýn tesir ve öneminden
kimse þüphe etmemelidir." (Ýsmet
ÝNÖNÜ/13.01.1968 CHP Ýstanbul Ýl
Kongresi)"
"Bor madenleri ülkemizin, yeryüzünde tek baþýna söz sahibi olduðumuz, en þanslý ve avantajlý bulunduðumuz yegane hammaddedir. Yýllardan beri özel sektör bu sahada üretim
ve ihracat yaptýðý halde, gerek tesislerin modernizasyonu ve gerekse
minerallerin iþlenmesi konusunda
hiçbir yatýrým yapmamýþ ve sadece en
basit ve kolay yolu seçerek ham cevher olarak yurt dýþýna ihraç etmek
suretiyle döviz kaybýna neden olmuþtur."(1983 yýlý / 2840 sayýlý maden
kanunu görüþülen ilgili madde için konulan bir muhalefet þerhi.)
Özellikle RTZ'nin yönlendirdiði
þirketler bir taraftan yasal engelleri
aþmak için giriþimlerine devam
etmiþler, bir ara 05.06.1980 tarihinde
resmi gazetede yayýnlanan Bakanlar
Kurulu Kararý ile önceki devletleþtirme kararlarý yürürlükten kaldýrýlmaya ve ruhsat sahalarý eski sahiplerine devredilmeye çalýþýlmýþ, TMMOB
ile 9 demokratik kitle örgütünün
Danýþtaya dava açmasý sonucunda
Danýþtayýn 09.11.1981 tarihinde
verdiði görüþ üzerine karar iptal
edilmiþtir. Danýþtay gerekçesinde
özetle "2172 sayýlý yasa ile Devletleþtirilecek sahalar için Bakanlar
Kuruluna yetki verilmesine karþýn,
bunlarýn eski sahiplerine iadesi ile
ilgili bir yetkiyi Bakanlar Kuruluna
vermediði" belirtilmiþtir.
Yine ayný amaca yönelik olarak,
metalurji 2001/ 126
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Etibank'ýn Eti Holding A.Þ. biçiminde
yeniden yapýlandýrýlmasýyla ilgili,
Danýþtay 1. Dai-resi "Etibank Genel
Müdürlüðünün, Eti Holding Anonim
Þirketi biçiminde yapýlanmasýnýn......
Maddesine uygun bulunmadýðý; Eti
Bor A.Þ.nin sermayesindeki özel kiþi
hisseleri nedeniyle Bor tuzu sahalarýný
iþletmesinin 2840 sayýlý yasaya aykýrýlýk teþkil edeceðine... " oybirliðiyle
karar vermiþ olmasýna ve hatta "Eti
Holding A.Þ.nin unvanýnýn deðiþtirilerek Eti Maden Ýþletmeleri Genel
Müdürlüðü unvanýyla iktisadi devlet
teþekkülü þeklinde teþkilatlandýrýlmasý ve baðlý ortaklýk statüsünde
bulunan Eti Bor Anonim Þirketi ile Eti
Pazarlama ve Dýþ Ticaret Anonim
Þirketinin baðlý ortaklýk statülerinin
kaldýrýlmasýna iliþkin hazýrlanan
kararname Bakanlar Kurulunun
imzasýna sunulmuþ", ancak yerine
getirilmemiþtir.
Öte yandan, Etibank Ana Statüsünün 4/8 maddesinde; "Devletin
genel maden politikasý içinde, Bor
tuzlarýnýn aranma ve iþletilmesinin
ülke ekonomisine azami katkýyý
saðlayacak þekilde, amaç ve faaliyet
konularý içerisinde olduðu", keza Eti
Pazarlama ve Dýþ Ticaret A.Þ. Ana
Sözleþmesinin 4/f maddesinde
"þirketin amaç ve faaliyetinin 2840
sayýlý Yasa hükümleri saklý kalmak
þartýyla, bu çerçevede hukuklarý sermayesinin tamamý Devlete ait olan
teþekkül uhdesinde bulunan sahalarda
üretilen Bor tuzu ürünlerini teþekkül
adýna pazarlamak ve satmak olduðunu" belirlemektedir. Bu yasalar ve
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mevzuatlar bütün gerçekliðiyle ortada
dururken, Bor ile ilgili yasayý delme
amacýyla yýllardan beri çalýþan çok
uluslu þirketlerin temsilcileri ve
kurum yöneticilerince "iþletme" ifadesinin Bor cevherlerinin üretim ve zenginleþtirmesi aþamalarý ile sýnýrlý
olduðu, bu nedenle de cevherin zenginleþtirilmesi aþamasýndan sonra;
rafinasyon ve pazarlama iþlemlerinin
özel sektör tarafýndan da yapýlabileceði ve mevcut yasalarýn buna
engel teþkil etmediði görüþü ortaya
atýlmýþ, 11/10/1999 tarihinde Eti
Holding A.Þ., Eti Dýþ Ticaret A.Þ. ve
Fiberglass üreteceðini belirten Serena A.Þ. arasýnda 15 yýl süreli 150200.000 Ton/Yýl kolemanit satýþý için
bir Çerçeve Anlaþmasý imzalamýþlardýr. Ancak kurulacaðý belirtilen
tesisin ihtiyacýnýn 5 bin tonu aþmayacaðý, muhtemelen geriye kalan
kýsmýnýn 2840 sayýlý yasaya aykýrý bir
þekilde satýlacaðý ortaya çýkmýþ, bu
pastada gözü olan diðer firmalarýn
konuyu kamuoyuna yansýtmalarý
nedeniyle anlaþma iptal edilmiþtir.
Ayný firma sahipleri bu defa yýlda
300.000 Ton Kolemanit öðütecek bir
tesis kurmak istediðini, bu nedenle
yýlda 200.000 Ton olmak üzere 15 yýl
boyunca Kolemanit satýn almak
istediðini belirtmiþ, bu kapsamda
yapýlacak bir Çerçeve Anlaþmasýný
yasallaþtýrmak için Eti Holding A.Þ.
adýna baþvurulan Danýþtayýn yoruma
açýk istiþari görüþü firmanýn arzusu
paralelinde yorumlanarak 12.09.2000
tarihinde yeni bir Çerçeve Anlaþmasý
imzalanmýþtýr. Ancak Eti Pazarlama

A.Þ.'nin bu anlaþmayý, Danýþtay görüþünün farklý yorumlarý nedeniyle, Yönetim Kurulundan geçirememesi üzerine yapýlan anlaþma yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Yasayý delme giriþimlerinin
arkasýnda, yeni palazlanan, 1998
yýlýndan itibaren bor ve trona sahasýna
el atan Citicorp Venture Capital firmasý olup, bu firma 2000 yýlýnda 4.3
milyon ton üretim kapasitesiyle ikinci
büyük trona üreticisi konumuna
gelmiþtir. 1998 yýlýnda North
American Chemical Corp.(ABD) ve
Lardarello(Ýtalya) firmalarýný bünyesine katarak III. Bor üreticisi
konumuna ulaþmýþtýr. Larderello
pazarladýðý borun 70.000 tonunu Eti
Holding'ten satýn almaktadýr. 1998
yýlýndan itibaren Dünyada yoðun bir
þekilde tüm maden alanlarýnda tesis ve
saha almaya baþlayan Citicorp
Citibank ve Salomon Smith Barneyin
finansman desteði ile Türkiye'nin
içinde bulunduðu krizden de yararlanarak hem bor hem de trona sahalarýný almak istemektedir. Son olarak
Kasým 2000'de yaþanan ekonomik
krizi çýkaranlarýn arasýnda daha sonra
kurtarýcý rolüne soyunan Citibank'ýn
olduðu da dikkate alýndýðýnda bu
gurubun karanlýk emelleri açýða
çýkmaktadýr.
Eti Holding yönetiminin son uygulamalarý, Bor cevherlerinin 3213
sayýlý maden yasasýnýn ilgili 49. Maddesi gereði Devlet eliyle aranýp iþletilmesi görevinden vazgeçildiði çaðrýþýmýný yapacak giriþimlerle, Devletleþtirmeden önceki maliklerin bu
T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI
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sahalar üzerindeki haklarýnýn iadesine
kadar gidebilecek olumsuz durumlarý
yaratmýþtýr. Nitekim; Balýkesir Ticaret
Odasý Baþkaný, Balýkesir Sanayi
Odasý Baþkaný, Balýkesir Ticaret
Borsasý Baþkaný üç imzalý yazýda
özetle "Ceytaþ A.Þ.'nin baþvurusu
üzerine; Bor tuzu üretimi ve satýþ
konusunda ihtisas sahibi olan ve Bor
sahalarýný yýllarca iþletmiþ olduklarý
için bu sahalarý en iyi bilen eski maden
sahibi bu iþin ehline yani maden sahibi
üyelerine geri verilmesini talep etmiþlerdir.
Netice olarak, tesadüfen (!),
Türkiye'nin en uzun resmî tatilinin
arifesinde, yangýndan mal kaçýrýrcasýna çýkartýlan 20 Aralýk 2000 tarih ve
2000/92 sayýlý Özelleþtirme Yüksek
Kurulu (ÖYK) Kararýnda, Eti BorA.Þ.
ve Eti Alüminyum A.Þ. diðer bazý
iþletmeci KÝT'lerle birlikte ". Eti Holding AÞ'nin özelleþtirme kapsa-mýna
alýnmasý ve hazýrlýk iþlemlerinin 6 ay
içinde tamamlanmasý."kararý alýnmýþ,
06.01.2001 tarih ve 24279 sayýlý
Resmi Gazetede yayýnlanmýþtýr.
Özellikle Borlarýmýz ile ilgili bu
özelleþtirme giriþimi toplumumuzda
hemen yankýsýný bulmuþ, çeþitli
kuruluþlarýn yaptýklarý giriþimlerle,
özelleþtirme karþýtý olmayan bazý
kesimlerin bile tepkisine yol açan
Borlarýn özelleþtirilmesi ile ilgili
yapýlan Bakanlar Kurulu toplantýsýnda, Eti Bor A.Þ.nin özelleþtirme
kapsamý dýþýna çýkartýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr.
Fakat bu kararý ancak kurumun
baðlý olduðu Sn. Devlet Bakanýnýn
T.M.M.O.B. METALURJÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI

sadece iyi niyetli bir çabasý olarak
görmek gerekir. Borlarýn özelleþtirilmesinden vazgeçilmesi kararý Resmi
Gazetede yayýnlanmamýþ, IMF'ye
verilen niyet mektubundan çýkarýlmamýþ, hazýrlanan yeni niyet mektubunda da Bakanlar Kurulunun bu
kararý yer almamýþtýr. Hatta Bakanlar
Kurulunun bu kararý yazýlý olarak bile
aktarýlmamýþtýr. Þimdi de bir taraftan
Eti Borun Eti Holding A.Þ.'den
ayýrtýlýp özerkleþtirilmesi, % 40'ý
Devlette olmak üzere geriye kalan
hisselerin halka satýlmasý gibi uluslararasý þirketlere daha kolay bir
lokma olarak pazarlanmasý gündeme
getirilmekte, amaçlanan hedeflere
ulaþabilmek için hazýrlanýp Bakanlar
Kuruluna sunulan "Endüstriyel
Bölgeleri Yasasý" gibi gerçek niyeti
kamufle edecek araçlara baþvurulmaktadýr.
Son günlerde yabancý sermaye
yatýrýmlarýný teþvik etmek ve yabancý
sermaye giriþini artýrmak amacýyla
hazýrlanan "Endüstriyel Bölgeleri
Yasasý" tasarýsý, yabancý sermayeyi
teþvik adýna ülkenin ulusal deðerleri
ve birikimini, çevreyi korumaya
yönelik bütün kýsýtlamalarý
ve
yasalarý etkisiz kýlmaktadýr. Toplam 8
madde ve 2 geçici maddeden oluþan
bu yasa tasarýsýna göre birçok deðerlerimiz küresel yaðmaya tam ve
engelsiz olarak teslim edilmektedir.
Yasa tasarýsýnýn 2. maddesine göre
endüstri bölgelerinde yapýlacak yabancý kaynaklý yatýrýmlarda; Ýmar
Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlýklarýný
Koruma Kanunu, Çevre Kanunu, Köy

Hizmetleri Kanunu, Belediye Kanununun 15. Maddesinin 2. Fýkrasýnýn
12. Bendi ve Maden Kanunu geçersiz
sayýlacaktýr. Kanun tasarýsý incelendiðinde ulusal ve toplumsal çýkarlarýn
gözetileceðine dair bir ibare bulunmamasý ve kamu yararý ilkesinin yer
almamasý tam Sevri çaðrýþtýrmaktadýr.
Uygulama için yetkili kýlýnan kurulun
üniversite ve meslek odalarý yerine
bakanlýk yetkililerinden oluþturulmasýnýn öngörülmesi, siyasal tercihlerle ülkemizin ulusal, evrensel, kültür
ve çevre deðerlerini yok edecek giriþimlere prim verebilecek bir ortam
hazýrlanabileceðini de göstermektedir.
Ham Bor olarak en az 750 milyar
dolar deðerinde olan Bor rezervlerimize talip olabilecek kuruluþlar ya
Eti Holding ile Dünya pazarýný
paylaþan ve % 55'lik bir payla
dünyanýn en büyük Bor üreticisi olan
US Borax'ýn %100 hissesine sahip
halihazýrda trona arama bahanesiyle
ülkemizde de faaliyet göstermekte
olan Rio Tinto Zinc Corp. (RTZ), ya da
ülkemizin doðal kaynaklarý ve
iþletmelerine gözünü dikmiþ, geçmiþi
karanlýk kiþiler vasýtasýyla satýn
aldýklarý bazý iþletmelerle ülkemize de
halihazýrda girmiþ olan Frankocermen
þirketleri olacaktýr. Madencilikte özelleþtirme dayatmalarýna karþý KÝGEM,
Meslek odalarý, sendikalarýn oluþturduðu bir platformun yaptýðý yoðun
çalýþmalarla konunun kamuoyuna mal
edilmesi sonucu, Hükümet Borun
özelleþtirilmesinden vazgeçtiðini
açýklamýþtýr. Fakat, bu kaynaðýmýzý
ele geçirme çabalarý devam edecektir.
metalurji 2001/ 126
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9 - SONUÇ
Eti Holding A.Þ., dünya ekonomik krizini izleyen yýllarda devletçilik
politikasýnýn bir yansýmasý olarak,
1935'de kurulan Etibank'ýn parsellenerek satýþa çýkartýlan kýsýmlarýndan
günümüze kalabilen parçasýdýr. Önce
bankacýlýk bölümü satýlan Etibank'ýn
madencilik bölümü de yeniden yapýlanma bahanesi ile özelleþtirme sürecine sokulmuþtur. Cumhuriyet tarihimizin halkýn emek ve özveri ile
yarattýðý en önemli KÝT'lerinden biri
olan Etibank'ýn özelleþtirilmesi giriþimi bütünüyle "dýþ mihraklarýn" bir
dayatmasýdýr. Özelleþtirmeye konu
olan Eti Holding A.Þ.' ye baðlý sadece
ETÝ Bor A.Þ.'nin 1999 yýlýnda
Türkiye'nin karlýlýkta 6. satýþ hasýlatý
büyüklüðü açýsýndan 29. sýrada yer
almasý, hedeflenen kaynak transferinin büyüklüðünü ortaya sermektedir.
Bor madenlerinin özelleþtirilmesi
giriþiminin asýl önemi, bir siyasal
müdahale olarak "özelleþtirme"nin ne
anlama geldiðini binlerce kitaptan
daha çarpýcý bir þekilde anlatýyor
olmasýdýr.
Uyguladýklarý politikalar sonucunda meydana gelen ekonomik krize
çözüm olarak talep edilen krediler
karþýlýðý ipotek edilen, halkýmýzýn
malý ve çocuklarýmýzýn hak sahibi
olduklarý bor madenlerinin, bir
Bakanýn deyimiyle iþgüzar bürokratlarca bir Bayram! Arifesinde, 150
yýllýk mücadele sonucu Bayram
Hediyesi olarak altýn tepside sunulmasý ise tarif edilemeyecek ölçüde
düþündürücü, üzücü ve Vatan Hain-
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liði ! ile eþdeðerdir. Tam bir teslimiyet
belgesi olan Ek Niyet Mektubu için
IMF 10 deðil 50 Milyar Dolarý bile
gözden çýkarýrdý. Üstelik bu satýþlardan elde edilecek gelir yine
borçlarýn ödenmesinde kullanýlacaktýr.
Ek Niyet Mektubu, Sevr Antlaþmasýnýn tekrar yürürlüðe sokulmasýndan farký yoktur. Sevr anlaþmasýnýn 232. Maddesi: "Her yýl Osmanlý Parlamentosuna sunulacak
bütçe, ilk önce maliye komisyonuna
sunulacak ve komisyonca uygun
bulunan þekilde parlamentoya gönderilecektir. Burada yapýlacak deðiþiklikler komisyonca uygun bulunmadýkça deðiþmeyecektir. "Anlaþmanýn 231. Maddesine göre ise " bu komisyon Ýngiltere, Fransa ve Ýtalya'nýn
birer temsilcisinden" oluþacaktýr! 80
yýl sonra IMF'nin Türkiye masasý þefi,
IMF'nin Türkiye Bütçesine taslak
aþamasýnda deðil, hazýrlýk aþamasýnda
müdahil olacaðýný belirtmiþtir. Diðer
bir deyimle, hazýrlanan bütçe önce
IMF'nin denetiminden geçecektir. Burada, þüphesiz yukarýda adý geçen
ülkelere ilaveten patron olarak ABD
girmiþtir.
Genelde çocuklarýmýzýn da hak
sahibi olduðu doðal kaynaklarýmýz,
özelde ise Bor Madenlerimizin uluslararasý tekellere peþkeþ çekilmesine
karþý çýkýlmasý, bütün Türkiye Halkýnýn boynunun borcudur. Çünkü,
Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri
Araþtýrma Komisyonu tarafýndan 30
yýl önce karara baðlandýðý þekliyle :
"... Türk Milleti, .. Bor .. . yataklarýnýn,

Anayasa gereði . hakikî ve aslî sahibidir. "
Sözlerimize Sn. Uður MUMCU'nun yazdýðý köþe yazýsýndan bir
alýntý ile devam edelim(7 Kasým 1981Cumhuriyet): "Milliyetçilik bu topraklar üzerinde yaþayan insanlarla, bu
topraklarýn altýndaki doðal kaynaklara
sahip çýkmak demektir. Boraks, bu
konunun en duyarlý örneðidir. Kim
milliyetçi kim deðil, kim yurtsever,
kim iþbirlikçi, yani komprador, bunlarý boraksýn öyküsünden çýkartmak
kolaydýr. Petrolümüz yok; çýkartamýyoruz; hiç olmazsa anamýzýn ak sütü
gibi helal olan þu boraksa sahip olalým,
hiç olmazsa buna!..
Milliyetçilik budur efendiler;
budur!
Ve son olarak Mustafa Kemal
Atatürk'ten bir alýntý:
"..Hatta bu iktidar sahipleri þahsi
menfaatlerini müstevlilerin (istilacýlarýn) siyasi emelleriyle tevhit edebilirler (birleþtirebilirler...)."
Yeteri kadar açýk, deðil mi ?!!

sektörden haberler....

AB, Rus ve Çin alüminyum
folyo'ya Anti Damping vergisi
uygulama'ya karar verdi;
AB, Rus menþeli alüminyum
folyo ithalatýna %14,9 oranýnda, Çin menþeli folyo ithalatýna ise % 15,0 oranýnda
5 yýl süre ile antidamping vergisi uygulama kararý alýnmýþtýr
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