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ÖNSÖZ 

21. yüzyıla adım atmış olduğumuz bu ilk yıllarda, ciddi düzeyde mali 
kaynak sıkıntısı çeken ve borçlarını borçla kapatmaya çalışan ülkemiz, 
yeraltında trilyon dolarlarla ifade edilen doğal zenginliklere sahip 
olmasına rağmen, bu emsalsiz servet, maalesef Türkiye'nin refahı ve 
gelişmesi için değerlendirilememektedir. 

Tek başına dünya bor madeni rezervlerinin yaklaşık %70'ini elinde 
bulunduran ülkemiz, trilyonlarca do/ara denk gelen bu kaynağı akılcı 
kullanamadığı gibi, bu madenlerin dış ve iç siyasi baskılar sonucunda 
özelleştirme yoluyla çok uluslu yabancı sermayenin eline geçmesi 
anlamına gelecek bir şekilde satışı ile elimizden alınması amaçlanan 
gayret ve müdahalelere tanıklık etmek zorunda kalmış olmamız, ülkemiz 
açısından korkunç bir talihsizlik olmuştur. 

Bir çok bilim adamının "21. Yüzyılın petrolü" olarak tanımladığı ve uzay 
teknolojisinden, bilişim sektörüne, nükleer teknolojiden savaş sanayiine 
kadar pek çok alanın vazgeçilmez hammaddesi durumuna gelen bor 
madeni, ülkemizin belki de elinde bulundurduğu en stratejik varlık 
durumundadır. 

20. yüzyıl boyunca dünyada yaşanan bir çok siyasi, iktisadi ve askeri 
gelişmenin baş aktörü durumunda olan petrolün günümüzde alternatifi 
olsa bile, bor madeninin alternatifinin olmayışı, bu madenin ne denli 
stratejik ve gelişmiş dünya ülkelerinin hepsi için ne derece vazgeçilmez 
olduğunu göstermektedir. 

Türk ekonomisinin planlı bir şekilde defalarca kriz ortamlarına 
sürüklenmesini sağlayan bazı güçlerin, en son noktada mecalsiz kalmış bir 
Türkiye'nin yeraltı veyerüstü zenginliklerine de kendi menfaatleri 
doğrultusunda tam olarak tahakküm etmeyi hedeflemiş oldukları 
düşüncesi, özellikle bor gibi madenlerimizin önemi düşünüldüğü zaman 
hiç de abartılı kalmamaktadır. Nitekim, Dünya Bankası ve IMF gibi 
kuruluşların bor, krom ve trona gibi madenlerimizin özelleştirilmesinde bu 
kadar ısrarcı tavırları ve Eti Holding'in satılmasını her ortamda özellikle 
vurgulamış olmaları, bu düşüncelerimizi daha da kuvvetlendirmektedir. 



Elinizdeki bu değerli kitabı, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Memleketimiz baştan nihayete kadar 
hazinelerle doludur. Biz o hazineler üstünde aç kalmış insanlar gibiyiz. 
Hepimiz bütün bu hazineleri meydana çıkarmak, servet ve refahımızın 
kaynaklarını bulmak vazifesiyle mükellefiz" sözünün, bugün her 
vatandaşımıza dünden daha da artan önemde bir sorumluluk yüklediğinin 
en açık anlatımı ve uyarısı olarak görmenizi temenni ediyoruz. 

Ülkemiz doğal zenginliklerinin dünü, bugünü ve geleceği, üzerinde 
oynanan karanlık oyunları ve bu madenlerimizin yarınlarımız açısından ne 
kadar hayati bir öneme haiz olduğunu çok açık olarak anlatan bu değerli 
kitabı yayınlayarak geniş kitlelerin istifadesine sunmayı, ülkemizin 
bağımsız geleceği, ekonomik refahı ve ulusal sermayenin güvencesi için 
bir vazife olarak görmekteyiz. 

Türkiye'nin doğal zenginliklerinin elimizden oldu-bittilerle, baskı ve 
dayatmalarla, değişik ad ve oyunlarla ele geçirilme çabalarının artarak 
sürdüğü çok iyi bilinmelidir. Ülkesinin bağımsızlığını ilelebet sürdürmeye 
kararlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, doğal 
zenginliklerimizin korunması ve ülkemizin kalkınması açısından en iyi 
şekilde değerlendirilmesi için herkesin üzerine düşen görevi sonuna kadar 
yaptığını görmek en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır. 

 

Sinan Aydın AYGÜN 

Ankara Ticaret Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 



SUNUŞ 

Madencilik Đnsanlık tarihiyle birlikte başlar. Anadolu Đnsanlık tarihinin ilk yerleşim alan-
larından biridir. Yapılan arkeolojik kazılar, Anadolu'da Madencilik faaliyetlerinin Paleolitik 
çağdan beri yapıldığını ortaya koymaktadır. Bunun anlamı ise Đ.Ö. 8000 yılları ve öncesinden 
bu yana madencilik yapıldığıdır. 

Madenler, tarihin her döneminde insanlar için vazgeçilmez öneme sahip olmuşlar ve bu 
durum günümüze değin artarak süre gelmiş ve yaşamımızın her alanına derinlemesine 
işlemiştir. 

Günümüz insanı doğumundan ölümüne kadar geçen zaman içinde madenler ve madenci-
lik ürünleriyle aralıksız haşır neşir olmaktadır. Bu bağlamda kullandığımız hemen her biri bir 
sanayi ürünü olan malzemelerin temelinde bir madencinin alın terini bulmak olasıdır. 

Madenler ve ondan yapılmış silahlar tarihin her döneminde madenleri stratejik bir varlık 
konumuna oturtmuş, özellikle sanayi devrimi ve sonrasında madenlerin stratejik önemi 
giderek artmaya başlamıştır. 

Bu gün geri kalmış yada gelişmekte olan ülkelere baktığımızda hemen hemen tamamının 
tüm dünyayı sarsan sanayi devrimine ve bu anlamda sanayileşmeye uzak kalan ülkeler olduğu 
görülür. 

Ülkemiz, madencilik ve buna dayalı sanayi açısından henüz emekleme aşamasında olan bir 
ülke konumundadır. Ülkemizde Maden kaynaklarının belirlenmesi amacıyla kurulan MTA 
Enstitüsünün 1935 yılından sonra başlangıçta yabancı uzmanlarla başlattığı arama 
çalışmalarına daha sonra kurulan diğer kamu kurumlarının da destek vermesi suretiyle maden-
ciliğimiz bu günlere gelmiştir. 

Özel sektör, madenler ve buna dayalı sanayiler konusunda gerekli büyümeyi ve bilgi biriki-
mini sağlayamamıştır. Bu bağlamda, ülkemizde metalürji sanayi, kamu yatırımları dışında yok 
denecek kadar azdır. Mevcut tesisler genellikle ikincil, geri kazanıma dayalı tesislerdir. 

Tarih bize ulusların zenginlik ve refah düzeylerini yer altı servetleri ve buna dayalı üretimin 
belirlediğini göstermektedir. Tarımsal üretim ve buna dayalı ticaretle kalkınabilmiş bir ülke 
maalesef yoktur. Kaldı ki günümüzde tarımsal sanayi bile gücünü madenler ve buna dayalı 
sanayiden almaktadır. Örneğin; Konserve, meyve suyu... üretiminde kullanılan ambalajların 
tamamı (cam, metal kutu) temelde madencilik ve buna dayalı sanayi üretimidir. Keza tekstilde 
pamuğu kütünden ayıran, onu iplik hale getiren ve dokuyan makinelerin tamamı madene 
dayalı sanayinin ürünleridir... 

Bugün Türk madenciliği ve buna dayalı sanayi ve metalürji, zengin yer altı kaynaklarının 
varlığı karşısında özlenilen en azından beklenilen bir yerde değildir. 18. Yüzyıl sonlarına doğru 



gelişen sanayi devrimi karşısında Osmanlının umursamaz tavrı nedeniyle gerçekleştiremediği 
ekonomik dönüşüm, Osmanlıyı hızla yarı sömürge konumuna getirmiştir. Dün Osmanlının 
geriden izlediği, ithal ettiği üretim teknikleri, teknoloji, bugün için takip edilemez 
yakalanılamaz bir hıza ulaşmıştır. 

Yer altı kaynaklarının en önemli özelliklerinden biri onların yenilenemez oluşudur. Sanayi 
devrimlerinden sonra geçen 300 yılı aşkın süreçte yenilenemez karakterde olan dünya yer 
altı kaynaklarının önemli bir bölümü gerek ekonomik gerekse fiziki anlamda tükenmişlik 
sınırına hızla yaklaşmıştır. Yakın bir gelecekte petrol, bakır, demir, boksit, nikel, lityum ve bir 
çok maden tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

Bu nedenledir ki, sanayileşmiş ülkeler bu gerçeğin farkında ve bilincinde ulusal politikalar 
belirlemektedir. Maden kaynaklarının tükenme gerçeği karşısında sanayileşmiş ülkeler ve bu 
ülkelerin sanayileri hammadde temin operasyonlarını ulusal sınırların dışına; deniz aşırı, kıtalar 
arası, uluslararası bir boyuta taşımışlardır. 

Bugün dünyamızın maden kaynakları ve bunların işletimi hızlı bir tekelleşme eğilimi 
içindedir. Halihazırda hammadde piyasaları oligopol piyasa şartlarında çalışmaktadır. Bu 
bağlamda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yer altı kaynaklarının ele geçirilmesi 
konusunda bu gün ABD, Avrupa ve Japonya arasında ciddi bir ekonomik savaşın varlığı 
yadsınamaz bir sıcaklığa ulaşmıştır. Çünkü Dünyamızın maden kaynaklarını ağırlıklı olarak 
tüketenler bunlardır, paylaşımda bunlar arasında olmaktadır. Doğaldır ki paylaşım esnasında 
ortaya çıkacak anlaşmazlık ilk anda bu ülkeler arasında bir çatışmayı doğuracaktır. 
Günümüzde bu çatışmalar gelişmiş yada güçlü görünen ülkeler arasında tamamen finans 
alanında olmaktadır. Güçsüz, geri kalmış ülkeler bu savaşta tepelerinden bombalanan yada 
ambargo konularak ölüme ve yokluğa terk edilen ülkelerdir. Bu suretle kendilerine dayatılan 
reçeteleri kabule zorlanırlar. 

Gelişen teknoloji, üretim alanlarında geleneksel malzeme tüketimini azaltmakta, gelenek-
sel malzeme yerini hızla ve artan oranda ileri malzeme ve kompozit malzeme tüketimine terk 
etmektedir. Ülkemiz ileri ve kompozit malzeme üretiminde kullanılan hammadde kaynağı 
bor madenleri açısından dünyanın en büyük rezervlerine sahip bir ülke konumundadır. 
Gelişen teknoloji son yıllarda bor mineralini hemen hemen her sanayinin ikame edilemez 
temel bir girdisi niteliğine kavuşturmuştur. 

Bor minerali aynı zamanda alternatif yakıt teknolojilerinin birincil araştırma ve kullanım 
kaynağıdır. Hava ulaşım ve savaş uçakları ilk kez ses üstü hızlara borlu yakıtlar sayesinde 
ulaşmıştır. Savaş başlığı taşıyan füzelerin kullandığı yakıt, uzaya gönderilen uyduları yörün-
gelerine taşıyan ve oturtan roket motorları borlu yakıtlar kullanırlar. Yapılan araştırmalar bor 
mineralinden sıfır emisyonlu, çevre dostu bor motorlarının üretim ve kullanımının önünü 
açmıştır. Bor Đngiltere, Fransa ve özellikle ABD'de askeri araştırmalarının yoğunlaştığı bir 
mineraldir. Son yıllarda borun problemsiz bir yakıt olarak özellikle süpersonik ve hipersonik 
hızlara ulaşan uçaklarda kullanıldığında şüphe yoktur. 



Ülkemiz altın ve gümüş rezervleri son yıllarda yapılan arama faaliyetleri sonucunda hızla 
artmaya başlamış ve kıymetli maden varlığı açısından dünyanın sayılı ülkeleri arasına 
katılmıştır. Bu konuda bilimsel planda yürütülen çalışmalara tarihte ışık tutmaktadır. Ülkem-
izin her yöresinde antik çağlardan beri zaman, zaman işletilmiş bir altın yada gümüş made-
nine rastlamak olasıdır. 1980 yılından sonra ülkemize gelen ve başlarını Rio Tinto/Riotur, 
Citigroup/Anglo American Corp gibi Çok Uluslu Tekellerin çektiği, otuza yakın yabancı ser-
maye grubu, kıymetli maden varlıklarımızı götürmek üzere sabırla beklemektedir. Önlerinde 
engel olarak gördükleri yasalar, Endüstri Bölgeleri Hakkındaki Kanun tasarısının 
yasalaşmasıyla ortadan kalkacak, ülkemiz bu güne kadar görmediği bir talanın ortasında kala-
caktır. Bu talanın boyutlarının bor madenlerinin özelleştirilmesi suretiyle artacağından şüphe 
yoktur. Çünkü geçmişte böylesi sonuçlarla karşılaştık. 

Bugün ileri sanayinin temel girdilerinden olan kromit-krom-ferrokrom, boksit-alümina-
alüminyum maden ve metalürji tesisleri çok uluslu oligopol firmaların özelleştirme yoluyla göz 
diktikleri tesislerdir. Paslanmaz çelik tesislerinin olmadığı ülkemizde bu yönde yapılacak bir 
özelleştirme ülkemizi çağdaş teknolojileri yakalama yolundan alıkoyacaktır. Özelleştirme 
halinde maden sahaları üretime devam ederken ferrokrom üretim ünitelerinin Çinkur'un 
akıbetine uğramasında şüphe yoktur. 

Ülkemiz, maden aramaları açısından bakir olmasına rağmen, maden kaynakları ve çeşitliliği 
açısından kendi kendine yeten üstelik bazı mineraller açısından tüm dünyayı besleyebilecek 
potansiyele sahip ender, ancak sahip olduğumuz kaynakları işleyecek teknoloji ve tesisler 
açısından bir o kadarda fakir bir ülkedir. Özellikle maden kaynaklarının işletilmesi açısından 
yabancı sermayenin ülkemize bakış açısı her zaman bir sömürge ülke olarak kalmış, sahip 
olduğumuz kaynakların yanına bir sanayi tesisi kurma yolunu benimsememiştir. Üstelik bu 
yöndeki yerli sermayeli girişimlerin önü kesilmeye çalışılmıştır. Yabancı sermayenin bu ve ben-
zeri faaliyetlerine bor madenlerimiz üzerinde oynanan oyunlar iyi bir örnek teşkil etmekte-
dir. 

Dünya madenlere dayalı hammadde piyasaları hızlı bir tekelleşme süreci içerisinde olan oli-
gopol piyasalardır. Ülkemizde yapılacak maden özelleştirmeleri özellikle bor madenleri 
açısından bu sürece nihai noktayı koyacak son kontrol noktasıdır. Nisan - 2001 

M. Mustafa ÇINKI 



 
 

   
 



"Tanzimatın açtı ğı serbest ticaret devri, Avrupa rekabe-
tine kar şı kendisini savunamayan ekonomimizi bir de iktisadi  
kapitülasyon zincirleriyle ba ğladı, iktisat alanında bizden çok 
kuvvetli olanlar yurdumuzda birde imtiyazlı durumda  
bulunuyorlardı. Gelir vergisi vermiyorlardı,... Rak iplerimiz, 
bu suretle geli şmeye elveri şli sanayimizi de mahvettiler. Đkti-
sadi ve mali geli şmemizin ve ilerlemememizin önüne geçtil-
er". 

"Hakiki zafer, muharebe meydanlarında muvaffak olma k 
değ i l, asıl zafer muvaffakiyetlerin membalarını 
kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektir. Memleketimi z 
baştan nihayete kadar hazinelerle doludur. Biz o hazin eler 
üstünde aç kalmı ş insanlar gibiyiz. Hepimiz bütün bu 
hazineleri meydana çıkarmak ve servet ve refahımızı n kay-
naklarını bulmak vazifesiyle mükellefiz". 

"Bizi iktisadi hayatımızı geli ştirme, böylece refaha ula şma 
amacına varmaktan alıkoyan iki küvet vardır; Biri d ış 
düşmanlardır. Bunlar bizi, bir sömürge haline koymak i çin 
ilerlemememizi istemeyenlerdir. Fakat bizim için bu nlardan 
daha zararlı daha öldürücü bir sınıf daha vardır; O  da içimiz-
den çıkması muhtemel olan hainlerdir". 

Mustafa Kemal ATATÜRK 
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Tamiri Mümkün Olmayan Bağımlılıklara Yol Açması ve Ülke Kaynaklarının Talan Edilmesi 

Sonuçlarını Doğuracak Potansiyel Bir Tehlikedir. 

- Eti Holding Özelleştirmesi Ulusal Sanayimizin Geleceği Açısından Çok Önemli Nadir Toprak 

Elementlerini de Kapsamaktadır. 

IV. BÖLÜM  

- Yeni Kapitülasyonlar mı? 

- Küreselleşme mi Yoksa Köleleşme mi? 

- Endüstri Bölgeleri Hakkında Kanun Tasarısının Yasalaşması Halinde Türk 

Madenciliğimizn Geleceğine ve Bor Madenlerine Etkisi 

- Endüstri Bölgeleri Hakkındaki Kanun Tasarısı Karşısında Bor Madenlerimiz 

- Sonuç 



Bu kitap içerisinde yer alan bilgi ve veriler tamamen yazara ait olup, 
ATO bu bigi ve verilerden kaynaklanan hiç bir mükellefiyeti 

taahhüt ve tazammun etmez. 
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l .     B O L U M  

MADENCĐLĐĞĐN BEŞĐĞĐ ANADOLU TAR ĐH ÖNCESĐ 

VE ANTĐK ÇAĞDA ANADOLU'DA MADENC ĐLĐK 

Dokuz yüz yılı aşkın bir süredir yurt edindiğimiz medeniyet beşiği Anadolu, insanlık tari-
hinin, her evresinde çeşitli kavim ve uluslara yurtluk yapmıştır. Akdeniz'e bir kısrak başı gibi 
uzanan bu yarım ada, bu vatan, kimi zaman doğudan batıya, kimi zaman batıdan doğuya göç 
eden insan topluluklarına hem bir köprü görevi görerek yardımda bulunmuş aynı zamanda 
insanlık tarihini etkileyen bu nüfus hareketlerine ve kültürlerine tanıklık etmiştir. Hani derler 
ya "ah şu toprakların dili olsa da konuşsa" diye. Đşte Anadolu dili olup konuşabilen, üzerinde 
yaşayanların kültürlerine ait tanıklıklarını bazen bir kil tablet üzerinde bize anlatan bazen bir 
destan, bazen de bir şiir yada şarkı olarak kulaklarımıza fısıldayan bir coğrafyadır. 

Tarih, Anadolu'da, bir yeryüzü tanrıçası olan Ana Tanrıça ile başlar. Binlerce yıl varlığını 
koruyan ve etkisini nesillerden nesillere aktaran bu inanç halkların sanki mayasıdır. O, gök-
lerde değil, yerde insanların yanı başında, dokunulan, görülen, koklanılan, hayranlık duyulan 
her şeydir. O, sadece insanların değil; toprağın, suyun, çiçeklerin, kuşların ve böceklerin de 
tanrıçasıdır. O Doğanın ta kendisidir. Bir ilkçağ çiftçisi evinin bir köşesine koyduğu Tanrıça 
heykelini izlerken onu görür, o kimi zaman Kybele kimi zaman Artemis'tir, tıpkı bir ortaçağ 
ermişinin aynada kendine bakarken tanrıyı görmesi gibi. 

Anadolu halkları inadına, Ana Tanrıça inancını binlerce yıl nesilden nesile aktardılar. Onlar 
tanrıçalarını tarlalarını sürerken, vahşi hayvanları evcilleştirirken, taşı yontarken, bakırı, 
kurşunu eritirken tanıdılar. Toprak, insanoğlu tohumları savura, savura dağıtırken bir ana gibi 
dölleniyor, bereketini armağan ediyordu. Yaz yeniden doğumun, kış ise ölümün simgesiydi. (1) 

Đnsanoğlunun tarih sahnesine çıktığı zamanlarda yaşamını toplayıcılık ve avcılıkla 

sürdürüyordu. Avcılık yapabilmesi için bir takım aletlerinde keşfini yapan ilk insanlar çakmak 
taşlarından ürettikleri baltalar, bıçaklar, mızrak uçları ile madenciliğin ve endüstriyel üreti-
minin ilk örneklerini veriyordu. 

Yaptıkları taş aletlerin toplayıcılık ve avcılık gibi yaşamsal faaliyetlerine uygun biçimlerde 
olması bu üretim biçiminin insan düşüncesinin olgunluğunu ve onu üretime yönlendirdiğini 
ortaya koyması açısından oldukça önemlidir. Antalya'da Beldibi, Adıyaman'da Palanlı 
mağaralarında yapılmış olan kazılar ve mağaralarda bulunan boyalı resimler Eski Taş Devri 
olarak adlandırılan bu dönemde (Paleolitik Çağ) Anadolu'da insanoğlunun varlığını kanıtla-
maktadır. 



Keza Orta Taş Devri olarak adlandırılan Mezolitik çağda da insanlar taştan yapılmış aletler 
kullanmaktadır. Arkeologlarca Antalya civarındaki muhtelif mağaralarda yapılan inceleme ve 
kazı çalışmaları sonucu bulunan taştan yapılma aletler orta taş devrinde de Anadolu'da 
insan varlığına işaret etmektedir. 

Đnsanların göçebelikten yerleşik düzene geçtikleri Yeni Taş Devrinde de (Neolitik çağ) 
Anadolu insan varlığı açısından merkezi bir konumdadır. Nitekim Çatalhöyük'te yapılan 
kazılar bu dönem ve bu döneme ait kültürleri etraflıca aydınlatmakta, yeni taş devrinin 
ekonomisi ve teknolojisini gün ışığına çıkarmaktadır. 

Bu dönemin başlarında insanlar topraktan kaplar yapmasını bilmiyorlardı. Ancak, aletler 
ve silahlar genellikle kalın şişe camını andıran "Obsidyen" adını verdiğimiz siyah renkli volka-
nik camdan ve çakmak taşından yapılıyordu. Obsidyenin çok geniş bir kullanımı olmasına 
karşılık, çakmaktaşı sadece tören hançerleri gibi, özel aletlerin yapımında hammadde olarak 
işe yarıyordu. Ok ve mızrak uçları, her çeşit bıçak ve orakların maddesi ise Obsidyen idi. 
Bundan dünyada bildiğimiz ilk aynalar yapılmış yine bu dönemde süs eşyası olarak boncuk-
lar kullanılmaya başlanmıştı. 

Maden Đşçiliğinin ilk örnekleri de Çatalhöyük'te ortaya çıkarılmıştır. Kur şun ve Bakırdan 
yapılmı ş bazı boncuk ve i ğne gibi küçük eşyalar metalürjinin ilk örnekleridir. Diğer yandan, 
duvar resimlerini yapmak için kullanılan boyaların üretilmesinde de çeşitli minerallerin gerekli 
olduğu düşünülürse, Neolitik çağda dahi insanların bazı madenleri işleyebilme düzeyine 
eriştiklerini söylemek mümkündür. Yalnız Çatalhöyük te değil, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinin 
7 km güneybatısında bulunan Çayönü tepesinde de Bakır ve Malahit'ten dövülerek yapılmış 
biz parçaları, telden dövülmü ş iğneler, boncuklar ve ufak kürecikler Neolitik çağda da 
Anadolu'nun başka yerleşim yerlerinde de insanların maden kullanmaya geçmiş olduklarını 
kanıtlamaktadır. Ancak, bu maden kullanımı yaygın değildir ve çok ilkel olduğu anlaşılan yön-
temlerle (ısıtma ve dövme) yapılmaktadır. 

Çatalhöyüğün, Anadolu'dan hatta komşu ülkelerden soyutlanmış bir kültür olmadığı, 
Neolitik çağda dahi gelişkin bir ticaret yaşamının var olduğu, bulunan çeşitli eşyadan 
anlaşılmaktadır. Örneğin, Akdeniz kökenli bazı deniz hayvanı kabukları, Ergani madeninden 
gelen bakır, Toros dağlarından çıkarılan kurşun, Suriye'den getirilen Tablasal Çakmakta şı, 
iç Anadolu'da bulunan Turkuvaz benzeri Apatit taşı, uzak ve yakın çeşitli merkezler arasında 
gelişkin bir ticaret ağının kurulmuş olduğunun bir göstergesidir. 

Bu dönemde duvar resimleri beyaz badanalanarak ve perdahlamak suretiyle parlatılmış bir 
zemin üzerine, yağ ile karıştırılarak elde edilen ve genellikle maden kökenli olan, kırmızı, sarı 
ve siyah renkli doğal boyalarla yapılmıştır. 

Bu devreden sonra Anadolu tarih öncesinde yeni bir dönem kelime anlamı Bakır-taş olan 
Kalkolitik Çağ başlamaktadır. 
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Bu dönemde çakmak taşı aletlerin yapımı gittikçe daha çok kullanılan bakır karşısında ger-
ilemiştir. 

Sanat eserleri repertuarında önemli yer tutan heykelciklerin içinde kullanılan kil malzeme, 
taşa göre ağırlık kazanmıştır. Resim sanatı da, duvarlara değil, boya bezekli pişmiş toprak 
kaplara çoğu kez geometrik motifler biçiminde uygulanmaktadır. Hacılar erken Kalkolatik 
çağı serami ği, gerek biçim gerek bezeme yönünden oldukça ileri düzeye ulaşmıştır. 

Geç Kalkolatik çağda (Đ.Ö. 4000-3000) hiç kesintisiz yerleşmeye sahne olan Denizli-Çivril 
yakınındaki Büyük Menderes'in kaynağında bulunan Beycesultan'da yapılan kazılar esnasında 
bulunan çömlek içine konmuş bir hançer parçası, bir orak, iki biz, üç iğne, birkaç parça 
dövülmüş bakır ile bir gümü ş yüzükten meydana gelen kolleksiyon, o zamanın değerli bir 
madeni olan bakırın böyle gündelik yaşamda kullanılabilen eşyaların yapımına harcanabilmiş 
olması bu madenin eskiye oranla daha bol bulunulabildiğini kanıtlamaktadır. Bu çağın son-
larında mermer işlemeciliği yapıldığı bilinmektedir. 

Anadoluda madenciliğin yaygınlaşması daha çok eskilerden beri madenlerin, özellikle 
bakırın, azda olsa kullanılmasından kaynaklanan uzun bir sürecin sonucudur. 

Gelişimi eski, orta, son olarak üç kademeye bölünen Tunç Çağlarının 1000 yılı aşkın bir 
süreyi kapsayan eski döneminin ancak son evresinde tunç eşya ilk kez gerçekten çoğalmıştır. 
Bakır eşya hep yeniden eritilerek tekrar tekrar kullanıldığı için, arkeologlar bakır eşyaya çok 
sık rastlamazlar. Bu bakımdan eski tunç çağının ilk iki evresinde madenciliğin önem kazanmış 
olduğu, ele geçen tunç eşyanın sayısının fazla oluşundan çok, taş aletlerin ortadan kalkmış 
olmasından ve bu çağların parlak perdahlı yüzleri, madeni kulpların benzeri kulpların, keskin 
omurgaları, akıtacaklarmdaki sert kıvrımlar ve üzerlerindeki oluk ve yiv biçimindeki 
bezemeleriyle açıkça madeni kapları taklit eden çanak - çömleğinden anlaşılmaktadır... 

Metalürji alanındaki büyük gelişmeler, özellikle Đç Anadolu'nun kuzey kesiminde ortaya 
çıkarılan buluntular yardımıyla kanıtlanmaktadır. Alacahöyük'deki mezarlarda bulunmuş olan 
ve artık herkes tarafından tanınan güneş kursları, dağ keçileri, boğalar ve sistrum adını 
verdiğimiz çıngıraklar bu çağın eserleridir. (2) 

"Çeşitli dönemlerde Çanakkale yakınlarındaki Troyada yapılan kazılarda Đ.Ö. 2500-2000 
yıllarına tarihlenen sanatsal değeri çok yüksek altın kaplar ve altın süs eşyaları ele geçmiştir. 
Heinrich Schliemann tarafından kaçırılan ve Kral Priamos'un Hazineleri olarak bilinen bu 
eserlerin ancak bir bölümü yurdumuzda olup Đstanbul Arkeoloji Müzesin de sergilenmekte-
dir." (3) 

Anadoluda tarih öncesi çağlarda özellikle madencilik alanında uygulanan yöntemler 
hakkında detaylı bir bilgi kaynağına ulaşmak mümkün değildir. Henüz yazının bulunmamış 
olması belki de bu döneme ilişkin insan topluluklarının kültürleri hakkında ulaşılmak istenen 



bilgilerin önündeki en büyük engellerden birisidir. Geçmiş, tarih öncesinden gelen ve talana 
uğramamış maddi belgelerden okunmaya çalışılmaktadır. 

Ancak şurası bir gerçek ki tarih öncesi dönemlerde insanoğlu sahneye çıktığı ilk günden 
itibaren doğada bulunan zenginliklerden temel ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı aletler, 
inançlarını (tanrılarını), sevgilerini, nefret ve düşmanlıklarını somutlaştırdıkları sanat eserleri 
üretmesini bilmişlerdir. Topraktan ve madenlerden günlük yaşamlarında kullandıkları kaplar, 
çömlekler yapmış keza bazı madenlerden savunma ve saldırı silahları, bazı mineralleri yağlarla 
karıştırarak farklı renklerde boyalar , kilden seramik eşya imal etmiştir. 

Genel Olarak Taş Devrinde Antalya Beldibi, Adıyaman Palanlı mağaraları, Neolitik Çağda 
Konya Çatalhöyükte, Tarsus'ta Mersin'de Hatay Amik ovasmda,Göller bölgesinde (Erbaba, 
Suberde), Đç Anadolu'da (Aşıklı Höyük, Can Hasan) Ergani, Kalkolatik, Çağda Beycesultan'da, 
Tunç Çağında Çanakkale'de süreklilik arz eden yerleşim merkezlerinin varlığı ve bu 
merkezlerde yapılan üretimler dikkate alındığında Madenciliğin beşiğinin Anadolu olduğunu 
söylemek yanlış bir sonuç olmayacaktır. 

Nitekim, Anadolu, ilgili komşu toplumların yazılı belgelerinden sağlanan ilk bilgilere 
bakılacak olursa, Ön Asya'nın özellikle Mezopotamya'nın inşaat ahşabı bakır ve gümüş 
gereksinmelerini karşılayan bir hammadde deposu durumundadır 

Asur kitabelerinde "Damuzza" olarak anılan bölge, bugünkü Ergani bölgesidir. Ergani, 
Đnsan oğlunun bakırı keşfettiği günden bu yana Anadolu'ya ve civarına giden bakırın hep 
kaynağı olmuştur. 

Mezopotamyada büyük bir Đmparatorluk kurmuş olan Akat Kralı Sargon'un Tuz Gölü'nün 
güneyinde yer alan Puruşhanda kentindeki Anadolu ve Mezopotamya arasındaki ticareti 
sağlayan tüccarları, yollardaki büyük zorluklar karşısında korumasına alması oldukça 
düşündürücüdür. Zor şartlara rağmen Tüccarları Anadolu'ya çeken hammadde 
zenginliğinden başka ne olabilir? 

Yazının bulunmasından sonra günümüze ulaşan belgelerden ki bunların ezici bir çoğunluğu 
gene taştan yada topraktan (kil.kaolen...) yapılmış tabletlerdir; kurulan devletlerin büyük 
Đmparatorluklar peşinde koştuğu anlaşılmaktadır. Ekonomik, askeri, dinsel ve sosyal anlamda 
örgütlenerek devlet kuran topluluklar daha geniş alanlarda egemenlik sahibi olmak 
istemişlerdir. Sahip olmak istedikleri egemenlik kuşkusuz ekonomik saiklerle güdülenmekte-
dir. O nedenle devletler ekonomik güçlerini arttırmak için yeni zenginliklerin sahibi olmak 
zorundadır. Bunun yolu ise savaşmaktan geçer. Yani çalışmadan kazanmak yada çalışanın üret-
tiklerini, askeri güç kullanarak gasbetmek, ganimet eylemek. 

Anitta metinleri olarak bilinen Hitit kil tabletleri I.Hattuşili için; " ...Güneş Tanrıçası, 
Gözdesi Büyük Kralı dizlerine oturttu, onun elinden tuttu ve savaşa onun önünden koştu, 
artık kentler birbiri ardına düşüyor, Büyük Kral bir aslanın pençesiyle yaptığı gibi ülkeleri 
yeniyordu. Altın ve gümüşün ne başı ne sonu vardı, Hattuşa'yı ganimetle doldurdu... aldığı 
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kentlerin tanrılarının altın ve gümüş heykellerini ülkesine getirdi ve onları kendi tanrı ve 
tanrıçalarının tapmaklarına koydurdu..." demektedir.(4) l Hattuşili, anlatılan savaşla; 
Arzavva'lılarm ve topraklarını aldığı diğer toplulukların hem altınlarını ve gümüşlerini almış 
aynı zamanda yendiği ülkelerin tanrılarını da kendi tanrısının köleleri haline getirmiştir. 

Günlük yaşamımızda her an karşılaştığımız cama, Anadolu topraklarında ilk olarak Hitit 
tabletlerinde rastlanır. Bu tabletler çeşitli cam karışımları hakkında ayrıntılı bilgi verir. Ancak 
Hititlere ait hiçbir cam buluntusu ele geçmemiştir. Anadolu'daki en eski arkeolojik cam 
buluntusu M.Ö. 800 yıllarının sonuna ait bir bardaktır. Đnce ve renksiz olan bu bardak 
Gordionda bulunmuştur. (5) 

"Gerek Neolitik ve gerekse Kalkolitik çağlarda o dönem için gelişmiş sayılan uygarlıkların 
yeşerdiği Anadoluda altından yapılmış ileri düzeyde estetik değeri olan madeni eşyaların en 
güzel örneklerine M.Ö. 2500 yıllarında Çorum yakınlarındaki Alacahöyük'te rastlanır. Bu 
dönemde altın toz halinde ve yıkama usulü ile elde edilmiş ve eritilerek külçe halinde 
döküldükten sonra istenen şekil verilmiştir. Altın eşyalardaki kulplar bakır kullanılarak kay-
natılmıştır. Kaplara süsleme yapmak için başta içine erimiş zift doldurup kalemlerle çekiçlen-
diği düşünülmektedir. Alacahöyükte bulunan altın ve gümüş eserlerde sert lehim kullanıldığı 
da saptanmıştır. 

Altını eritmek için Mısırlılar da olduğu gibi ağaç kömürü ile el ve ağız körüğü kullanılmıştır. 
Bilezik ve diğer süs eşyalarında kullanılan altın tel üretimi ise taş deliklerden geçirilmek 
suretiyle yapılmıştır. Đnce kumla perdah yapıldıktan sonra en son perdah için akik de 
kullanılmıştır. Alacahöyük'ün simgesi haline gelen geyik heykellerindeki altın kaplamalar ise 
dövülerek ince yaprak haline getirilmiş metalin, yine dövme yardımıyla bronz gövde üzerine 
kaplanmasıyla elde edilmiştir." (6) 

Bu dönemlerde, altın ve gümüş bir servet olarak topraktan çıkarılıp devlet ve soylu 
ailelerin ellerinde toplanmaktadır. Toplanan bu servetler kuşkusuz komşu devletlerin 
iştahlarını tahrik etmektedir. 

" Hititler döneminde, daha önceki Asur ticaret kolonileri çağında olduğu gibi, bakır ve 
tunç en çok kullanılan madenlerdi. Demir ise henüz günlük yaşamda kullanılmıyor ve çok 
değerli sayılıyordu. Anitta metninde Krala verilen demir bir taht ve demir bir asadan çok 
değerli armağanlar olarak söz ediyordu. Anadolu'da demir filizleri çok olmasına karşılık, bunu 
eritebilmek için gerekli olan yüksek ısı ve arıtma tekniği yaygınlaşmış bir teknoloji olmadığı 
için demirin değeri yüksekti. Yazılı belgelerde demir kılıç, demir tablet hatta demirden 
yapılmı ş tanrı ve hayvan heykellerine değinilmesine karşın, çeşitli yerlerde yapılan kazılarda 
bu tür büyük eşyalar bulunmamıştır. Bunların Hitit Devletinin yıkılışından sonra gelen istilacı 
güçler tarafından eritildiği ve yeniden kullanıldığı düşünülebilir. Zaten bütün madeni eserler 
için bu varsayım geçerlidir. Madenler yeniden kullanıma uygun maddeler olduğundan, bir 
devleti yıkan yada bir kenti ele geçirenler, yeniden maden arama ve işletme yerine, ganimet 
olarak ele geçirdikleri eşyayı eriterek, kendi zevk ve gereksinmelerine göre, bunlardan yeni 



şeyler yapmayı kuşkusuz daha kolay bir yol olarak benimsiyorlardı... Madeni eşya her zaman 
yeni gelenlerin ele geçirmeye çalıştığı oradan oraya götürülen ve söylediğimiz gibi sürekli 
biçim değiştiren bir ganimet türüydü... 

Hititler seramik eşyanın yapımında ustalaşmışlardı. Hititler yazı tabletlerini kurdukları 
kitaplıklara getirmeden önce tablet fırınlarında pişirilerek sertleştiriyorlardı." (7) 

Hititlerden sonra Anadolu'yu yurt edinen Fryglerde pişmiş çanak çömleğin yanında maden 
kapların yapımında ve seramikte ustaydılar. Örneğin Tevrat'ta Tubal ülkesinin yapımı olan 
tunç kazanların güneydeki Tyr kenti pazarlarında satıldığından söz etmektedir. Bu tunç 
kapların ünü doğuda Asur'dan batıda Yunanistan'a kadar yayılmıştı. 

Bu dönemden günümüze ulaşan tabletlerin hammaddesi kildir. Ancak kilin istenilen nite-
likte bir tablete dönüşmesi için, kullanılacak malzemeye belirli oranlarda başkaca maddelerde 
karıştırılmaktaydı. Örneğin; toprağa mavimsi ve grimsi bir renk veren, dolgu maddesi, 
bugünkü toprağa dayalı sanayinin hammaddesi kaolenden başkası olamazdı. (8) 

Heredot'a göre ilk sikkeyi basan Lydialılardı. Bir Anadolu medeniyeti olan Lydia'nın ilk 
çağ insanını en fazla etkileyen yönü altın zenginliğiydi. Lydia altınlarının kaynağı, o zamanlar 
Paktolos adıyla anılan bugünkü Sartçayıdır. Doğduğu Bozdağlar'dan altın taşıyan bu çay, antik 
çağda adına efsaneler düzülen ünü çok yaygın bir su kaynağı idi. Đ.Ö. 1. Yüzyıl yazarlarından 
Ovidius'dan naklen gelen bir efsaneye göre; sarhoş Satyr, kendisini köylülerden kurtarıp ona 
layık olduğu davranışı gösteren Kral Midas'a her dokunduğunu altın yapma özelliği verir. Bir 
süre sonra sofrasmdaki ekmeğin bile altın olduğunu gören Midas, tanrı Dionysos'a yalvararak 
kendisini eski hale dönüştürmesini ister. Tanrı Dionysos Fryg Kralı Midas'ı bağışlar ve ona 
Sardes'e gitmesini Paktolos ( Sartçayı) çayının kaynağına kadar çıkmasını, orada topraktan 
fışkıran sularla başını ve ellerini yıkamasını buyurur. Midas'ta Tanrı Dionysos'un buyruğunu 
yerine getirir ve ırmak sularında arınır. Đşte o gün bugündür sartçayı altın pulları sürüklemek-
tedir. 

Aradan geçen yüzyıllar sonrasında sözü edilen bu efsane doğrulanmış ve MTA Enstitüsü 
Manisa ili Alaşehir, Salihli ve Turgutlu bölgelerinde altının varlığını ortaya koymuştur. 

Yörede Amerikalılar tarafından 1968 yılında yapılan kazılarda Đ.Ö. 6. Yüzyıla ait Lydia 
dönemine ait altın atölyelerini gün ışığına çıkarmıştır. Antik çağın Anadolu'daki altın rafineri-
leri o dönemde Kal adı verilen bir eritme yöntemiyle altını arıtmaktaydılar. 

Frygler Bolkar Dağlarında antik gümüş, kurşun, hematit madenlerini işletmekteydiler. 
Frygya'da kristal, oniks ve mika bol bulunan madenlerdi. (9) 

Balıkesir'e bağlı Balya ilçesi sınırlarında bulunan kur şun ve çinko madenlerinin de 
M.Ö.500 yıllarında işletildiği arkeolojik bulgularla ispatlanmıştır. 

Gerek yakın gerek antik ve gerekse tarih öncesi dönemlere baktığımızda Đnsanoğlunun 
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tarih sahnesine çıkması ile birlikte madencilik tarihininde başladığını söylemek yanlış bir 
ifade olmayacaktır. Nitekim, insanoğlu tarihsel gelişim süreci içerisinde taşlardan savunma ve 
avlanmaya dönük el aletleri yontması, sonraları taş aletlerin yerini bakırdan yada tunçtan 
mamullere terki, insan varlığının doğaya karşı hakimiyetini arttırmıştır. Madencilik ve 
metalürji onun ya şamını sürdürmesinin artık vazgeçilmez bir parçasıdı r . 

Taş ve toprağa bağlı bu yaşam, zamanla kendi kültürünü üretmiş, ortaya çıkan ve bugün 
için çok da değer taşımayan toprak ve taştan yapılma çanak ve çömlekler, yontmaya uygun 
taşlar onun ilk ticaret yaşamının esaslı mallarını oluşturmuştur. Zamanla doğa ve insan 
arasında gelişen deneyimler sonucu, bu ticari mallar arasına bakır , tunç ve bunlardan mamul 
eşyalarda dahil olmuştur. 

Kılıcın sabanı, topun tüfe ğin, kılıcı yendi ği zorlu yaman bir co ğrafya oldu Anadolu. 
Hangi ulus yada kavim üretti ği madenleri silaha, bir sanayi ürününe dönü ştürdüyse o 
kazandı. Topraklar altın ve gümüş gibi değerli madenler, zorun kaba kuvvetin egemenliğine 
girmişti. Güçlü olan ülkeler, etraflarındaki barışçı ve kaba kuvvetten uzak, varlığını savun-
maya dayalı yapılarla korumaya çalışan, kendine yetecek kadar üreten, askeri anlamda zayıf 
topluluk ve devletleri yok eden ve ekonomik zenginliklerine zenginlik katacak askeri aletler 
üretiyordu. Yaşadığı dünyada insanoğlu, zenginlik güç ve ihtişamın büyülü ve bir o kadar da 
kanlı, zalim tutkuların çoktan esiri olmuştu. Barışçı insanlar güçlü insanların, zayıf topluluk ve 
kavimler güçlü topluluk ve kavimlerin bir bir tahakkümü altına giriyor, paylaşan insan ve 
toplum yerini, zorla el koyan, paylaşmayan tam tersi üreteni köle yapan, insan ve toplumlara 
terk ediyordu. 

Gerek tarih öncesi devirlerde, gerekse antik çağda zor; öldürmeye ganimet eylemeye kast 
etmiş insan, ve onun kullandığı at ve silah (kılıç, ok, mızrak.balta) demekti. Bu karanlık gücün 
hayat kaynağı ise aydınlıktı, yaşamaya varlığı sürdürmeğe dönük üretim, ve gelecek kaygısıyla 
saklanılan bir parça dövülmüş bakır, birkaç gümüş yüzük, birkaç parça altın kırıntısı ve toprak-
tan yapılmış çanak ve çömlekti. 

Tarihin bilinen en eski ticaret ve göç yolları üzerinde bulunan Anadolu, eski dünya 
düzeninin yıkıcı etkilerinden fazlasıyla nasibini almıştı. Bu topraklar üzerinde çıkan savaşlar 
diğer yeryüzü parçalarında çıkanları mumla aratacak cinstendi. Yer yüzünde hiçbir kara 
parçası bu denli istilalara ve talana uğramamıştı. Dünyanın hiçbir milleti bu topraklarda yok 
olan yaşamları ve toplumları tahayyül bile edemez. Anadolu insanı yurt edindiği bu zorlu 
toprakları, karşı karşıya kaldığı tüm yıkımlara rağmen terk etmemiş bilakis onu akıttığı 
kanıyla, feda ettiği canıyla daha da bir benimseyerek yurdu yapmıştır. Bu bağlamda toprak, 
Anadolu'da her zaman üst derecede bir öneme sahip olmuştur. Çünkü o Anadır. 

Arkeologlar, 21. Yüzyılın başında olduğumuz şu günlere kadar, dünyanın hiçbir yerinde 
otuz beş metreyi bulan kent üstüne kent inşaa edilmiş benzer yapılara, Anadolu dışında rast-
lamadılar. Böylesine sadık bir insan mekan ilişkisi yeryüzünde bulunamadı. (10) 
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OSMANLI ÖNCES Đ MADENCĐLĐK 

Yunan kavimleri Anadolu'ya ilk geldiklerinde istiladan savaştan ve ganimet olmaktan 
bıkmış yerli halkların direnci ile karşılaştılar. Bu anaerkil direnç yıllar boyu kınlamamış, 
dumanların ve yıkıntıların üstünde oluşan yeni uygarlık geçmişin izlerini silememiştir. 

Troya Savaşı bir yönüyle Anadolu topluluklarının yurtlarını Yunanlı istilacılara karşı savun-
masıydı. Akha ordusu Troya açıklarında belirdiğinde, onları sadece Troyalılar değil bütün 
Anadolu halkları bekliyordu. Anadolu ilk defa batıdan gelen tehlikeye karşı birlik olmuştu. 
Dardanieliler, Zeleialılar, Apaisoslular, Praktioslular, Pelasglar, Payhlagonialılar, Frigyalılar, 
Kanalılar, Likyalılar büyük bir arzuyla Troyalılar'ın yardımına koştular. Uzun yıllar direnen 
Anadolu sonunda kapılarını Roma egemenliğine açtı 

Roma Đmparatorluğu'nca Anadolu topraklarında oluşturulan eyaletler imparatorluğun 
olduğu kadar, soylu kişiler için de başlıca zenginlik kaynağı olmuştu. Eyaletler tarafından halkın 
elindeki altın ve gümüş alınır ve askerler de geri kalanı yağma ederlerdi, imparatorluk, maden 
ve taş ocaklarına, tuzlalar, tersaneler, ormanlar ve her türlü taşınmaz mala el koyardı. Bu 
şekilde elde edilen zenginlik Anadolu'dan Roma'ya akardı. 

Her şeye rağmen Anadolu madenciliği Romalılar devrinde doruğa ulaşmıştır. Romalılar 
madenlerin bulunması ve işletmeciliğinde özellikle de, kurşun, bakır, demir, altın, gümüş, pan-
dermit ve yapı taşlarının üretilip işlenmesinde, cam üretiminde çok büyük atılımlar yaptılar. 
Romalılardan kalan anıtsal mermer kentler; Anadolu uygarlığının günümüze ve geleceğe 
uzanan köprüleridir. (11) 

Malazgirt savaşı sonrası, kitlesel Türkmen göçleri Anadolu'yu geniş ölçüde 
Türkleştirmiştir. M.S. 1300'lü yıllarda özellikle batı Anadolu'ya kitlesel Türk göçleri başlamış, 
Anadolu'daki Türk yoğunluğu bu göçlerle birlikte diğer halklara nazaran artmıştır. Kurulan 
Selçuklu devleti döneminde taş işlemeciliği, seramik hammaddeleri işletmeciliği çok ilerlemiş, 
çini ve mozaik sanatının zirvesine çıkılmıştır. 

Demir ve bakır madenciliği hem Romalıların hem de Anadolu'ya yerleşen Türklerin 
uğraşları olmuştur. Demir ve bakır; zanaat düzeyindeki faaliyetlerin, silah üretiminin ve 
tarımsal aletlerin yapımında kullanılan vazgeçilmez bir hammadde konumundadır. 

Türkmen boylarının Anadolu'yu yurt edinmesi ile Anadolu'daki kültürleri etkilemiş ve 
değiştirmiştir. Anadolu halklarının ekonomik ve siyasi olarak bütünleşip birlik oluşturmaları, 
din ve mezhep ayrımı gözetmeyen, Ahilik örgütü ile olmuştur. Bu örgüt bütün zanaatçıları, 
çiftçileri ve esnafı aynı birlik altında birleştirmiştir. Bir devlet bütünlüğü sağlanamayan kararsız 
Anadolu ortamında, bu meslek birliği halkları birbirine daha da yaklaştırmıştır. Genç Osmanlı 



Devleti'nin ekonomik ve siyasi gücü bu örgütle artmıştır. Anadolu'da Ahilik örgütü ile bir 
pazar ekonomisi oluşturulmuş ve malların kalitesi artmış, çeşitli standartlarda üretim 
başlamıştır. Bu örgütün kurucusu da Kapadokya özellikle Kırşehir yöresinde yaşamış olan Ahi 
Evren'dir. 

Tarihin çetelesinin tutulabildiği günden buyana toprak ve topraktan çıkarılan her değer, ilk 
insandan günümüze hep endüstriyel üretimin konusu yada ticaretin metası konumunda olmuş 
ve önemini her geçen günde biraz daha arttırmıştır. Nihayet Sanayi devrimi ve izleyen süreçte 
madenler; sanayinin ve ekonomik kalkınmanın, olmazsa olmaz temel girdileri niteliğine 
bürünmüştür. 

COĞRAF Đ KEŞĐFLER, YEN Đ TĐCARET YOLLARI VE OSMANLI  

15. yüzyılın sonları özellikle 1492 önemli olaylar açısından zengin bir yıldır. Nitekim bu 
tarihten yüzyılın sonuna kadar insanlık tarihi akışını değiştirecek önemli olaylar ve keşifler sil-
silesi başlayacaktır .O nedenle 1492 Mucizeler yılı (annus mirabilis) olarak adlandırılır. 

Herşeyden önce Haçlı seferi sona ermiştir. Granada'nın alınmasından sonra Katolik 
Krallar Hıristiyanlık dinine geçmeyi reddeden Müslüman ve Yahudileri ülkeden atma 
buyruğunu imzalamış uzmanların tavsiyesi üzerine Castilla Kraliçesi Đsabel, Kristof Kolomb'u 
saraya davet ederek onunla anlaşmış ve her türlü desteği vermiştir. Artık, batı yeni toprak-
ların bulunması, kendi halinde yaşayan askeri bakımdan zayıf insan toplulukları ve kültürlerin 
ticari zenginliklerinin ve altın, gümüş gibi değerli madenlerinin gasp edilmesi çağına hazırdır. 

Katolik Krallar Đspanyası ile Kolomb arasında Santa Fe' de imzalanan sözleşmeye göre 
Kolomb Amiral ve keşfettiği ada ve toprakların genel valisi ve yöneticisidir. Ayrıca bulunula-
cak altın,gümüş, inci, baharat, vb maddelerin on da biride Kolomb'undur. Kolomb'un 
sayesinde Bahama adaları, Guadeloupe, Jamaika, Porto Rico, Küba, Trinidad, Nikaragua, 
Kosta Rika, Panama Veragua keşfedilmiş ve buraların zenginlikleri (altından eşya, mücevher-
at, madenler) yerli halkların hiçbir direnişi olmaksızın Avrupa'ya aktarılmaya başlamıştır. 
Nitekim bu husus Kolomb'un kıyı günlüğü'ne şu cümlelerle geçmektedir; 

" Bu insanların dinleri yok, puta da tapmıyorlar, fa kat çok uysallar ve kötülü ğün ne 
anlama geldi ğini bilmiyorlar..., onlar saflar, gökte bir tanrı o lduğuna ve bizim oradan 
geldi ğimize Đnanmıyorlar."  

Mayıs 1493'te Kristof Kolomb'un ilk keşiflerinin hemen ardından Papa VI. Alexandre " 
Inter Coetera " adlı dünyayı Portekiz ve Đspanya arasında paylaştıran kurşun mühürlü bir 
kararname yayınlaması hayli ilginçtir. 

Kolomb'un açtığı yoldan Amerigo Vespucci, Macellan, Sabastien Cabot gibi sömürgeciliğin 
sözde kaşifleri hızla ilerleyerek bilinmeyen kıta ve adaları keşfetmiş yeni dünyaların zenginlik- 

-  9  -  



lerinin hızla Avrupa'ya akmasını sağlamışlardır. 

Yeni dünyanın ortasında yer alan Güneş halkı Mayalar, Azteklerjnkalar,... yeni dünyanın 
eski kültürleri Amerikanın keşfinden önce var olan bu insanlar dev binalar, piramitler inşaa 
ederek Amerika kıtasına damgasını vuranlar Đspanyolların altın, zenginlik arzularına teslim 
oluyor, onların kılıç darbeleri, ateşli tüfeklerinden çıkan kuşunlar altında tarih sahnesinden 
çekiliyorlardı. Baki kalan bir Mayalı rahibin dudaklarından dökülen şu hüzünlü ve kahredici 
şarkıydı; 

" Size mutsuzlu ğu haber veriyorum! Görünüz, ziyaretçiler şimdiden yoldalar! Bunlar, 
yakla şanlar, bu toprakların hakimleri olacaklar! "  

Mayalı rahibin dudaklarından dökülen bu şarkı sözleri gelecek yüzyıllarda da gerçeğin ta 
kendisi olacaktır. Nitekim Kuzey Amerika'nın Avrupalılar tarafından kolonileştirilmesi 
Kızılderili yerli halkın sonu olmuştur. Avrupalılar akın, akın geldikçe yerliler batıya doğru 
sürülmüşler, Đngiliz ve Fransız sömürgecilerin beraberinde getirdikleri bulaşıcı hastalıklarla ilk 
kez tanışan Kızılderililer salgın hastalıklarla telef olmaya başlamışlardır. Avrupalı, çoğunlukla 
Đngiliz ve Fransız olan Kolonicileri başlangıçta dostça karşılayan hayatlarını kolaylaştıran 
yerliler maalesef, sömürgeciliğin insani duygulardan yoksun acımasızlığı karşısında soy kırıma 
uğramış, ellerinden topraklan ve işledikleri madenler alınmıştır. Amerikan yerlilerinin bu 
hazin durumunu bağımsızlık sonrası Amerikalılar'da değiştirmemiş bilakis Avrupalı sömürge-
cilerin onlara karşı izledikleri politikayı aynen devam ettirmişlerdir. Çayen, Mohikan, 
Cherokee,... yerlilerinin ellerindeki topraklar, işledikleri madenler, toplumsal birikimleri ve 
kültürlerinin altın ve gümüşten mamul sanat eserleri zorla alınmış onlara geçmişte kölelik 
bugün şehir dışlarında, zorlu yaşamlar, koskoca bir kıtadan miras bırakılmıştır. 

15. yüzyılın son birkaç yılı ve 16. Yüzyılın başlarında gelişen coğrafi keşifler ve sonrasında, 
bulunan yeni kıta ve adalardan Avrupa'ya akan tahayyülü imkansız gasp edilmiş kıymetli 
madenlere bağlı zenginlik, bulunan yeni ticaret yolunun yarattığı sömürgelerden gelenlerle 
birlikte inanılmaz boyutta artmıştır. Artan zenginlik Avrupa'da başlayacak ve tüm dünyayı da 
gerek ekonomik ve gerekse de siyasal açıdan etkileyecek bir ekonomik , sosyal ve 
endüstriyel bir gebeliğe neden olmuştur. 

Đşte bu yıllarda Osmanlı, kendi ekonomisini oldukça olumsuz etkileyecek bu gelişmeleri 
yakından takip etmekle birlikte gereken önlemleri almakta istekli olmaz. Nitekim 1625 
yılında Ömer Talip, coğrafi keşiflerin Osmanlı ekonomisi üzerine etkileri ve alınması gerekli 
önlemler üzerine şunları yazmaktadır; 

"Avrupalılar artık tüm dünyayı ö ğrenmi ş durumdalar, gemilerini her yere gönderi-
yorlar ve önemli limanları ele geçiriyorlar. Eskide n Hindistan'ın Sind'in ve Çin'in mal-
ları Süvey ş'e gelir ve buradan Müslümanlarca tüm dünyaya da ğıtılırdı. Ancak, artık 
bu mallar Portekiz, Felemenk ve Đngiliz gemileriyle Frengistan'a (Fransa) ta şınmakta 
ve buradan tüm dünyaya da ğıtılmaktadır. Đhtiyaçları olmayan malları Đstanbul'a ve 
öteki ülkelere getiriyorlar ve be ş misli fiyata satıyorlar, böylece çok para kazanıyo r- 
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lar. Osmanlı Đmparatorlu ğu, Yemen kıyılarını ve buradan geçen ticareti ele g eçirme-
lidir. Aksi takdirde çok geçmeden Avrupalılar Đslam ülkelerine egemen olacaklardır" 
(ilkay Sunar'dan aktaran Emine Kıray, Sf.53-54)  

SANAY Đ DEVRĐMLER Đ VE OSMANLI  

Tarih 19. Yüzyıl da Osmanlı Devleti için pek de hoş olmayan bir gelecek hazırlamaktadır. 
19. Yüzyılda imparatorluk, 1804 Sırp isyanı, 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşı, Yunan Đsyanı, 
1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı, Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşanın Đsyanı, 1853-1856 
Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) nedenleriyle sarsılmaya başlamış özel-
likle 1853-1856 Kırım Savaşları Osmanlı maliyesi üzerinde yıkıcı bir etki bırakmıştır. Maliyesi 
bozulan Osmanlı ilk kez Kırım savaşıyla bir borçlanma sürecine girmiş ve bu süreç sonunda 
ekonomik ve mali bakımdan tam anlamıyla dışa bağımlı bir devlet haline gelen Osmanlı için, 
yıkım kaçınılmaz bir son olmuştur. 

Çökmüş bir imparatorluğun yıkıntıları altında farklı tarihsel nedenlerin varlığı inkar edile-
mez. Bu nedenlerin başında Türklere ve Đslamiyete duyulan kin ve öfkenin yüzyıllarca sayısız 
gizli planlara bağlanması ve bu planların yer yer münferiden yer yer gelişen sosyolojik, politik 
ve ekonomik şartlar ve bu şartların dayattığı ittifakların organizasyonu altında uygulamaya 
konulması da sayılmalıdır. 

Ama hepsinden önemlisi sanayi devrimleridir. 18. Yüzyıl sonlarına doğru zanaat düzeyinde 
olan üretim bir takım değişikliklere uğruyordu. Bu değişimler, üretim araçlarını hem nicelik 
hem de nitelik olarak etkiledi. Buharın makinelere uygulanması yada diğer bir deyimle 
makinelerde buhar kullanımı sanayi devrimine damgasını vuran bir buluştu. Bu teknoloji 
kömür ve demir sektörünü, taşımacılık sektörünü ciddi anlamda etkiledi, dokumacılık gelişti. 

Nihayet petrol ve elektrik gibi çağa damgasını vuracak yeni enerji kaynaklarının kullanımı 
suretiyle sanayi devrimi yeni bir aşamaya gelmişti. 

Avrupa'da teknik gelişmelerden kaynaklanan çok hızlı bir ekonomik dönüşümü, köyler-
den kente olan göç, kalabalıklaşan kent nüfusları ve bu suretle artan talep daha da tahrik 
ediyordu. Tüm bu gelişmelerin devrimlerin odağında Đngiltere vardı. 

Demiryolu 1830 yılından itibaren Đngilterede sanayileşmenin itici gücü olarak 
dokumacılığın yerini aldı. Tam anlamıyla bir demir/olu çılgınlığı yaşanıyordu. Đlk kez 1825 'te 
kömür ve demir madenlerinde kullandıkları demiryolunu, 1830'da Liverpol-Manchester 
arasına mal taşımak için döşenen hat izledi, ardından tüm ingiltere limanlara bağlı bir demiry-
olları şebekesiyle örümcek ağı gibi bezenmişti. 

Đngiltere'deki bu çılgınlık çok kısa sürede kıta Avrupasını ve Amerikayı da sardı. 
Lokomotiflerin hızı ve gücü yükselmiş, dökümhaneyi, maden ocağını bir su yoluna bağlama 
aracı olmaktan çıkmıştı. Demir yollan sömürgelerden hammadde transfer etmenin ve onu 
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endüstri  merkezlerine taşımanın bilahare mamul maddenin pazarlara dağıtımını sağlayan 
kapitalizmin ana arterleriydi. 

Sanayi devrimiyle mantar gibi çoğalan fabrikalar bir taraftan ucuz işgücü ve hammadde 
diğer taraftan artan üretim ve imalat hacimlerine yeni pazarlar arıyorlardı. Bunun ise bir tek 
yolu vardı sömürgecilik. Çok geçmeden Avrupa gözüne kestirdiği kara Afrika'ya üşüşmüştü, 
Almanya, Belçika, Đspanya, Fransa, Đngiltere, Đtalya, Portekiz Afrika'yı iliklerine kadar 
sömürmeye başladı. Avrupa Ülkeleri kendilerinden binlerce kilometre uzaktaki topraklara 
yerleşmişler sömürge yönetimlerini kurmuşlardı. Fransız Batı Afrikası, Alman Doğu Afrikası, 
Fransız Ekvator Afrikası,... Afrika'nın madenlerini ve tarım ürünlerini Avrupa'ya taşıyor. 
Avrupa da imal edilen ürünler Afrika'ya getirilerek sömürge pazarlarda satılıyordu 

19. yüzyılın sömürgeciliğinin en ilginç versiyonu kuşkusuz Çin'in başına gelenler, " Đnsana 
hadi yaa bu da olur mu, inanmıyorum! " dedirtir. Đngiltere ürettiği Afyon'u Çin'e satmak ister 
ve bu nedenle Çin'in Afyon ithalatını serbest bırakması yönünde kurduğu baskı sonuçsuz 
kalır. Bu sefer kirli ticareti kabul ettirmenin bir tek yolu vardır o da savaş öyle olur. 1839 
yılında başlayan savaş 1842 yılında Nankin antlaşması ve Çin'in yenilgisiyle sonuçlanır. Bu 
anlaşmayla Hongkong Đngiltere'ye bırakılır. 

Avrupa gelişen sanayisine hammadde ve pazar ararken Afrika'yı, Hindistan'ı, Çin'i bir bir 
imtiyazlı şirketlerine devrederken, işgal ederken Osmanlı Devleti ne yapmaktadır? 

Osmanlı Devletinin Kanuni Sultan Süleyman'la zirvesine ulaştığı askeri ve siyasi gücü, 
kurumları uygarlığı ve hümanizmasıyla saygı duyulan cesameti, yavaş, yavaş erimeye 
başlamıştır. 

19 Yüzyılın başından 1841 yılına kadar geçen süre içerisinde Osmanlı; Đngiliz ve Fransızlar-
la sıcak bir çatışma içine girmemiş o zaman için dostane olarak nitelendirilen yaklaşımlar ve 
yakınlaşmalar içerisinde bulunmuştur. Yunan ayaklanmasında her ne kadar bu ülkeler Yunan 
tarafını tutmuşlar ve Osmanlı üzerinde bir baskı kurmuşlarsa da durum değişmemiştir. Söz 
konusu bu süreçte sürekli karşı karşıya gelinen ülke Rusya'dır. Nitekim Sırp isyanının, Yunan 
isyanının arkasındaki hakim güç Rusya'dır. Balkanlardaki Osmanlı karşıtı hareketlerin 
arkasında Rusya vardır. Đşgal hareketleri Rusya tarafından yapılmaktadır. Đngiltere ve Fransa 
Osmanlı ve Rus ilişkilerinde sürekli saf değiştirmekte tarafsız kalmamaktadır. Bu iki ülkenin 
tavrı hem nala hem mıha vuran tahrikçi bir tavırdır. 1806-1812 Osmanlı Rus Savaşının 
Osmanlı tarafından başlatılmasında büyük etkisi ve tahrikleri olan ve savaşın başlangıcında 
Osmanlı taraftan olan Fransa , savaşın başlamasını müteakip 1807 yılında Fransa'nın Rusya 
ile Tilsit Antlaşması'm imzalayarak dostluk kurması bir şer ittifakının ciddi anlamda ip ucunu 
vermektedir. Sömürgecilik ruhu iliklerine kadar işlemiş olan Đngilizlerin bu savaşta Rusların 
yanında yer alması ve donanmasını Đstanbul'a göndermesi, ancak başarılı olamayacağını anla-
masının ardından dönüp Mısır'a saldırması, Đngilizlerin Osmanlının içine düştüğü durumdan 
fayda elde etmeye çalışmasının en açık bir kanıtıdır. Fransa Osmanlı devletinin Yunan Đsyanı 
ve 1828-1829 Osmanlı Rus savaşıyla uğraşmasını fırsat bilip Cezair'i işgal etmiştir 
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Tarihçiler, 19 yüzyılda Osmanlı Đmparatorluğunun egemenliği altındaki ulusların birer 
birer baş kaldırıp isyan etmelerini ve bu isyanların savaşlara neden olmasını, Fransız ihtilalinin 
yarattığı milliyetçilik bağımsızlık gibi fikirlerin etkisi ile olduğunu yazar. Kuşkusuz bu tespit 
yerinde olmakla birlikte hareketi yaratan dinamiği belirlemek açısından yetersizdir. Özellikle 
bu isyanları, isyanı çıkaran toplulukların isyan hareketlerinin kendi iç dinamiklerinden kay-
naklandığı gibi bir düşünceyi kabul etmek bugünkü bakış itibariyle mümkün değildir. Esasen 
Osmanlının egemen olduğu coğrafyada çıkan isyanların bir tek nedeni vardır ,o da Osmanlının 
zayıflatılması ve o yılların dünya siyasetine egemen olan sömürgecilik yaklaşımlarıdır. Bu 
yaklaşımlar içinde dinsel çatışmaların etkisi ve ağırlığı yadsınamaz boyuttadır. Nitekim 19. 
Yüzyıl başlarında Osmanlı topraklarına Avrupa'nın bakışı da bu perspektiftendir. Osmanlı 
topraklarında yaşayan topluluklar Đngiltere, Fransa ve Rusya tarafından milliyetçilik ve 
bağımsızlık ideal ve ideolojileriyle ayaklandırılarak yine bu ülkeler tarafından hamilikleri 
yapılmış, Hıristiyan dinine mensup toplulukların bağımsızlıkları garanti altına alınırken 
Osmanlı egemenliği altından koparılan Müslüman topluluklar, bu ülkelerin yeni sömürgeleri 
konumuna gelmişlerdir. Özellikle 19 yüzyıl sonu ve 20 yüzyıl başlarında bu hareket daha 
belirgin bir haldedir. Ancak Avrupa kendi toprakları içerisindeki azınlıklara pek de hoş görülü 
değildir. Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan azınlıkların ayaklanmaları ingiltere, Fransa, Rusya 
tarafından desteklenirken, örneğin; Avrupa topraklarında Avusturya'ya karşı bağımsızlık 
savaşı veren Macarlar aynı anlayışı Avrupa'dan görmemişlerdir. Üstelik Macar isyanının yada 
Macarların bağımsızlık savaşının bastırılmasında Rusya aktif bir rol almıştır. Nitekim, 
Avusturya ve Rusya'nın zulmünden kaçıp Osmanlıya sığınan Macarların Rusya tarafından 
iadesinin istenmesi Kırım savaşının nedenleri arasındadır. 

Avrupa'nın sömürgecilik konusunda Osmanlı Đmparatorluğunda yeni açılım ve 
kazammları Osmanlı'nın batılaşma hareketleriyle ve bu süreç içerisinde ilan edilen fermanlara 
konulan bir dizi azınlık haklarıyla daha da netleşerek Osmanlı'nın çöküşü biraz daha ivme 
kazanmıştır 

Ortada Osmanlı ekonomisinin bir ihtiyacı olmasızın sadece boğazlar konusunda ingiliz-
lerin desteğini kazanmak ve birazda şirin gözükmek uğruna 1838 yılında ingiltere ile yaptığı 
Balta Limanı anlaşması ile gümrükler üzerindeki egemenlik hakkından vazgeçmesi, ve bu tür 
antlaşmaların ileride başka ülkelerle de imzalanması Osmanlı'nın sanayileşme yolunda daha en 
başından kendisini dışlaması sonucunu da beraberinde getirmektedir. Zaten bu tarihlerdeki 
Osmanlı Đmparatorluğunun dış ticaret politikası, üzerinde konuşulacak bir yapıda da değildir. 
Osmanlı dı ş ticaret politikasının temeli ülkede mal bollu ğu ve ucuzluk sa ğlamak 
amacıyla, ithalatı te şvik edici, ihracatı kısıtlayıcı bir ucube uygulamay a dayanıyordu. 
Đhracat bir taraftan yüksek oranda vergilendirilmekt e öte yandan bazı mallara ihraç 
yasağı konulmaktaydı. Böylece Osmanlı ekonomisi gelişen Avrupa sanayi için tam anlamıyla 
açık pazar niteliğini kazanmış ve bu konumunu daha da pekiştirmişti. Osmanlının bu 
ekonomik yapısı, dünyanın dört bir yanında hammadde kaynağı ve pazar arayan Avrupa'nın, 
özellikle Đngiltere'nin başı çektiği gelişen endüstrilerine, hammadde kaynağı ve pazar olarak 
yabancı devletlerin geniş sömürüsüne hedef tutulması sonucunu doğurmuştur. 

"1838  de  Đngiltere  ile  imzalanan       Serbest Ticaret Anlaşmasıyla yabancılara verilen 
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ayrıcalıklar üç yıl sonra Avrupa'nın diğer ülkelerine de tanınarak genişletilmiştir. Bu anlaşma 

ile; 

-Yabancı tüccarlar Türkler ile e şit duruma gelecektir,  
-Dışardan her türlü mal ithal edilebilecektir,  
-Eski kapitülasyonlar yeni ayrıcalıklarla desteklen erek yenilenecektir,  
-Devletin bütün tekelleri kaldırılacaktır.  

Daha önce Londra'da elçilik yapmış bulunan ingiliz yanlısı M. Reşit Paşa'ya, bu anlaşmayı 

imzalatan Đngiltere'nin Đstanbul'daki elçisi Ponsonby, Đngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston'a 

"umdu ğumuzun ve hakkımızın çok üstünde iyi bir sonuç aldı k" diye bildirecektir. Böylece 

Đngiltere Dışişleri Bakanı Palmerston' un Osmanlı Sanayiinin geli şmesini mutlaka engelle-
mek isteyen politikası başarıya ulaşıyor, kendince kapanmayacak bir pazar sağlıyordu. 

Aslında 1838 Serbest Ticaret Anlaşmasından önce 1818 yılında Đngiltere ile imzalanmış 

bulunan ticaret anlaşması 1820 lerde bir fermanla tamamlanmakta, ithalattan alınan gümrük 

resimleri %3'e indirilmekteydi. 

1838 anlaşması ile Serbest ticaretin kutsal ilkesi adına, devlet tekelleri kaldırılıyor bunun 

karşılığında ise gümrük vergileri %3" ten %5'e çıkarılıyor. Fakat ihraç edilen mallardan da, 

% 12'lik bir resim alınarak, ihracat güçleştiriliyordu. Sonuçta, ithalat kolayla ştırılmı ş ve 
ülkenin sanayile şmesi kösteklenmi şti. Daha önce Avrupa ülkelerine verilmiş bulunan 

Kapitülasyonlar, ayrıca Türkiye'den dışarıya Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu malların çıkmasını 

özendirip sağladığından o doğrultuda, yerli imalatın sıkıntıya düşmesine, hatta önemli 

bunalımlar geçirmesine yol açmıştır." (12) 

Artık Đngiltere, Osmanlı'dan aldığı ve kendisine ticari üstünlükler sağlayan haklar nedeniyle 
Osmanlı Devletini sanayisinin bir pazarı ve hammadde kaynağı olarak konuşlandırmıştır. 
Nitekim Lord Palmerston Avam Kamarasında yaptığı bir konuşmada; " Ticaret münasebet-
lerinde Osmanlı Devleti bütün di ğer devletlerden ziyade müsaadelerde 
bulunmaktadır." demek suretiyle Osmanlı Devletinin Đngiliz ekonomisi açısından önemini 
açıkça ortaya koymaktadır. Osmanlı'nın Avrupa ve özellikle Đngiltere'nin yeni hammadde 
kaynağı ve açık bir pazarı olma niteliği Tanzimat ve Islahat Fermanlarıyla daha da 
pekişecektir. 

II. Mahmut'un ölümünün hemen ardından başlayan tanzimat hareketi Hıristiyan-Müslüman 

eşitliği, insan haklarının tanınması yolunda ilk adım niteliği taşımaktadır. Gülhane Hatt-ı 

Hümayunu olarakta adlandırılan ferman esasen II. Mahmut tarafından tasarlanmakla birlikte, 

ölümü üzerine oğlu Abdülmecit tarafından Mustafa Reşit Paşaya hazırlattırılmışım 

Osmanlıdaki ilk batıcı aydınlardan birisi olan Mustafa Reşit Paşa'nm o zamanın ingiltere 

Dışişleri Bakanı Palmerston'la arası oldukça iyidir, Tanzimat Fermanının esasıda; Palmerston, 

Mustafa Reşit Paşa ve arkadaşlarının Padişaha sunduğu ıslahat teklifleridir. 
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Padişah ağzıyla yazılan bu fermana göre; -Azınlıkların 

can, mal ve namus güvenliği sağlanacak, 

-Vergi sistemi yeniden düzenlenerek herkesten gelirine göre vergi alınacak, adalete uygun 
olmadığından müsadere yöntemi kesinlikle kalkacak, 

-Askerlik  işleri   adaletle  görülecek,ocak  görevinden  vatan  görevi   haline  getirilecek, 
azınlıklarda askere alınacak, 

- Kanunların her gücün üstünde olduğu kabul edilecektir. 

Ferman Osmanlı toplumu içerisinde yaşayan farklı dinlere mensup halk ve onların temsil-
cileri olan patrikler ve hahamlar ve büyükelçiler önünde açıklanır. Osmanlı devletinin bugün 
bile aydınlatılmamış karmaşık toplumsal ve hukuki yapısı içinde Hıristiyanların Osmanlı devle-
tinin ikinci sınıf vatandaşları olduğu iddiasındaki Avrupa'nın bir ölçüde talepleri de karşılanmış 
olur. Fermanın sonunda yer alan, fermanın her yerde ve dış ülkelerde duyurulacağı buyruğu, 
Osmanlının batılılaşma ve insan haklarının kabulü yönünde attığı adımı ilgili yerlere duyurma 
çabasının kuşkusuz bir ürünüdür. Çünkü o yıllarda Osmanlı topraklarında Avrupa devlet-
lerinin bakış açısından insan haklarının ifade ettiği anlam, Hıristiyan-Müslüman eşitliğinden 
başka bir şey değildir. Çünkü Zimmiler devlet hizmetlerine alınmaz, askerlik yapmazlar ve 
Zimmi oldukları için cizye adlı ek bir vergi öderler. Mahkemelerdeki tanıklıkları Zimmi 
olmayan Müslüman halkla eşdeğerlik taşımaz. Oysa Osmanlı topraklarında yaşayan Müslüman 
halkın içinde bulunduğu durum Zimmilerle kıyaslandığında içler acısıdır. Ancak, Avrupa bakış 
açısından bu görülmez. Tıpkı bugün olduğu gibi! Avrupa bakış açısıyla Đnsan hakları Müslüman-
Hristiyan eşitliğiyle sağlanmalıdır. Aslında Müslüman-Gayrimüslüm eşitliğinden kasıt gayrimüs-
lümlerin Osmanlı iktisadi hayatında daha da üstün konuma gelmelerinin vazgeçilmez ön 
koşuludur. 

Nitekim ilk kez Tanzimat Fermanıyla sağlanan bu eşitlik yüzyılın sonlarına doğru 
Osmanlının dağılma ve yıkılma sürecini hızlandıran ana dinamiklerden olmuştur. 

Osmanlı egemenliği altında Zimmi uyrukların ekonomik olarak üstünlükleri söz 
konusudur. Büyük yerleşim yerlerinde ticaret onların elindedir, Zimmi uyruklar ticaretteki 
üstünlükleri nedeniyle refah içinde yaşamaktadırlar. Askerliğe ve devlet görevlerine alınma-
maları bilakis onların avantajları olmuştur. Özellikle 19. Yüzyıl başlarından itibaren sık sık 
çıkan ve uzun süren savaşlar nedeniyle Müslüman halkın büyük bir kısmı savaş meydanlarında 
kırılmış ve bir çok ocak sönmüştür. Osmanlı Devletinin temeli olan dirlik sistemi savaşlar ve 
kıtlıklar nedeniyle Müslüman halkın fakir kalmasına sebep olmuştur. O yıllarda bugün bile 
görülemeyecek serbest Pazar uygulamaları Müslüman halkın fakirliğinin daha da 
derinleşmesine sebebiyet vermiş Rum ve Ermeni nüfusun hızla çoğalıp zenginleşmesine neden 
olmuştur. Özellikle bu uygulamalar Ege bölgesine adalardan göçleri tetiklemiş ve Ege böl-
gesinde Rum nüfusun yoğunlaşması sonucunu doğurmuştur. Yabancı uyrukların Osmanlı 



ekonomisi üzerindeki hakimiyetini 14 Ocak 1882'de açılan bugünkü Đstanbul Ticaret odasının 
temelini teşkil eden Dersaadet Ticaret Odasının Yönetim Kurulu üye yapısı açıklamaktadır. 

Birinci Reis :     Aristaki AZARYAN 
ikinci   Reis :    Süleyman Efendi 

ÜYELER 

Sinekerim Manokyan 
Paspalli Dimitraki 
Paşazade Ahmet 
Eralizade Ahmet 
Şerif Ali 
Bazmacızade Ferit 
Ağazade Ahmet D. 
Gümüşgerdan Apik 
Uncııyan A. 
Benzonono Serupe 
Gülbenekian 

Kırım savaşı sonunda Paris Antlaşması imzalanır. Görüşmeler sürerken ingiliz ve Fransız 
elçileri ile Osmanlının batıcı paşaları Islahat Fermanını hazırlar. Ve ferman Paris Kongresi 
esnasında ilan edilir. Islahat fermanının ilan edilmesinde Osmanlı tarafından güdülen amaç, 
Osmanlının üstünde yapılan çıkar çatışmaları karşısında Đngiltere ve Fransa'nın desteğini 
sağlamaktır. 

Islahat Fermanında; 

Tanzimat Fermanıyla ilan edilen ilkelerin her din ve mezhepteki vatandaşlara uygulanacağı 
teyit edilirken, gayrimüslümlere eskiden beri tanınmış olan hakların aynen sürdüğü vurgu-
lanıyordu, ayrıca bu fermanla birlikte, yabancılar Osmanlı Devleti sınırları içinde taşınmaz mal 
edinebilecekler ve hükümete başvurduklarında isteklerinin çabuk yerine getirilmesine 
çalışılacaktı... 

Bu dönemde batının ekonomik desteğine, vereceği borçlara gereksinim duyan Osmanlı 
Devleti, bunları ancak batı devletlerine çeşitli imtiyazlar tanımak koşuluyla elde edebilmiştir. 
Bu imtiyazlar sayesinde Osmanlı topraklarına giren yabancı sermaye ve yatırım, sahip olduğu 
imkan ve güçle yerli sanayiyi büyük ölçüde öldürmüştür. Böylece Osmanlı Devleti yarı 
sömürge bir devlet haline gelmiş, bütün ekonomisi ve zenginlik kaynakları Batılı devletlerin 
eline geçmiştir. 
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Nitekim; Islahat Fermanının ilan edildiği tarihlerde Londra'da çıkan Times 12 Şubat 1856 

tarihli nüshasında Osmanlı Devleti ile ilgili olarak şöyle yazıyordu; 

" Yabancıların toprak satın almalarının önündeki tü m engellerin kaldırılması (ve) 
sağlam bir mali sistemin ve yollara ve limanlara yatır ılan sermayenin güvenli ği için 
güvencelerin olu şturulması, kısa zamanda büyük sonuçlar do ğuran diplomatik 
çabaların sonucu olmaktadır. Önümüzde zengin ve i şlenmemi ş bir ülke var ve 
Batı'nm sermayesi bu ülkeye girebilir ve ona sahip olabilir ! Bu nedenle, çabalarımızla 
zamanın lehimize i şlemesinden ho şnut olabiliriz."< M) 

Ve öylede oldu. Osmanlının sahte dost ve müttefikleri 1856 yılını takiben yüzyılın sonlarına 

kadar onun tüm ekonomik varlığının iliklerine kadar işleyecek ve insafsızca sömürecekti. 

Balta limanı anlaşmasını müteakip yabancı devletlerin malları Osmanlı'ya büyük ölçüde 

gelmeye başladı ve kapitülasyonlar nedeniyle bunlara herhangi bir gümrük duvarı konulmamış 

olmasının sonucu olarak yerel sanayi her alanda büyük bir gerileme içine girdi. Bu süreçle bir-

likte, Türkiye'den hammadde ihracı arttı. Đç Pazar yabancı sermayenin çıkarlarına daha da çok 

bağlandı. Mali bağımlılığa doğru kartopu gibi yuvarlanan Osmanlı yabancı bankalardan gittikçe 

artan oranda borç alarak iflasa sürüklendi. Bu dönemde Türkiye'de demiryolu yapımı büyük 

rol oynamaya başlamıştı ve Yabancı sermayenin madencilik faaliyetlerine el atması (Islahat 

Fermanını) müteakip başladı. Maden çıkarma ile ilgili yabancılara verilen çok büyük imtiyazlara 

sahip şirketler 20. Yüzyılın eşiğinde faaliyete başladılar ve örgütlendiler. (15) 

Osmanlı Hükümetinin kurduğu " Sanayi Đslah Komisyonu'nun " 1864 - 1866 Yılları 
arasında yaptığı bir inceleme, Serbest Ticaret Anlaşmaları sonucu Osmanlı sanayiinin nasıl 
çöktüğünü ortaya koymaktadır. Örneğin; 1830'lu yılların başlarında, Đstanbul Üsküdar'da 
3.500 kadar işçi çalıştırabilen 2.750 kumaşçı tezgah varken bu kumaşçı tezgahların sayısı 
inceleme yapılan tarihte 25'e ve kumaşçı esnafı -usta, işçi dahil sadece 40 kişiye inmişti. Yine 
ipekli kumaş esnafının 350 adet tezgahı ve 700 kişiden fazla işçisi varken 4 tezgahı ve 8 işçisi 
kalmıştır. Yine çatma yastıkçılarm 60 tezgahları 4'e, 120 işçi ise 14'e inmiştir. Yine bir Fransız 
yazara göre, 25.000 okka ipek kullanan 1.000 tezgaha sahip olan Bursa'da 1847 yılında 
sadece 75 civarında tezgah kalmıştır. (16) 

Oysa, Osmanlı sınai müesseselerinin ürettiği ürünler, 18. asrın ortalarında Fransız sefareti 

tarafından hazırlatılan bir rapora göre, Avrupa sınai ürünleri ile rekabet edebiliyordu. Mesela 

Fransız gemicileri kendi yelken bezlerinden % 25 daha pahalı olan Gelibolu bezini tercih 

ediyor ve boğazdan geçerken bez almadan çıkmıyorlardı. Çünkü Gelibolu bezi daha kaliteli 

idi. islimiye'de dokunulan sarı ve kırmızı renkli kumaşlar Avrupa'da beğenilen kumaşlardı. 

Yine 18. yüzyılın sonuna gelinceye kadar iç pazar ihtiyacının ötesinde yabancı ülkelere ihracat 

yapabilecek derecede idi. (17) 
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YIKILMAYA VE ÇÖKMEYE BA ŞLAMIŞ BÎR ĐMPARATORLUKTAN 
GÜNÜMÜZE MADENLER 

Osmanlı Đmparatorluğunda maden denildiği zaman akla gelen genellikle darphanelere 
hammadde kaynaklığı yapan altın, gümüş ve bakır madenleriydi. Hiç kuşkusuz bakır ve demir 
madenleri savaş araç gereçleri yapımı açısından ayrıca bir öneme sahiptiler. Bir de kuşun 
madenleri top yada tüfek güllesi yapımında yada bazı önemli binaların damlarında kaplama 
malzemesi olarak ihtiyaç duyulan madenlerdi. Fatih devri ve sonrasında bakır ve demir 
madenleri büyük çapta işletilmişlerdi. Örneğin; Fatih sultan Mehmet'in Đstanbul'un zaptında 
kullandığı topların bakırı Kastamonu/Küre'den getirildiği. Bu topların üzerine kazman 
"Kürre'i Nühas" yazısından anlaşılmaktadır. 

Bu madenlerin dışında kalanlar ya gereği gibi değerlendirilmiyor, yada bunları işletecek 
yerli girişimci bulunamıyordu. Osmanlı madencilik tarihi içerisinde ulaşılan bilgiler genellikle 
madenlerin yabancı şahıslar yada yabancı kumpanyalara teslim edildiği yönündedir. 

Bu çerçevede kömür, bakır, demir, kurşun, altın ve gümüş dışında kalan madenler 
Osmanlı için ekonomik bir değer olarak görülmemiştir. Kuşkusuz bunda sanayileşmeden 
uzak duran bir toplumun batının emperyalist yaklaşımları tarafından manüple edilmeside 
önemlidir. Batıda patlayan sanayi devrimi etrafında bu devrime ayak uyduracak, buharı, elek-
tiriği makineye uygulayarak üretim düzeyini arttıran bir ulusun varlığı pek de hoş bir durum 
değildir. Osmanlı aydını'nın ve devlet yapısının bunun farkında olduğunu iddia etmeninde 
imkanı yoktur. 

15-17. YÜZYILLAR  

Osmanlılar altı yüzyıllık tarihleri boyunca sikke basmaya ve istikrarlı bir para düzeni kur-
maya büyük önem verdiler, islâm geleneğinde sikke.hutbe ile birlikte egemenliğin en önemli 
iki simgesinden biriydi. Örneğin, 16. yüzyılda yaşayan tarihçi Ali,hut-be ve sikkeyi iki ilâhi 
armağan olarak görüyor ve hutbenin soyutluğu ile sikkenin somutluğu arasındaki karşıtlığa 
dikkati çekiyor. Âli için hutbe, hükümdarın prestijinin büyüklüğü düşüncesinin bir ifadesiydi. 
Buna karşılık sikke, hükümdarın gücünü açık seçik ve yazıyla yansıtıyordu. Altın ve gümüş 
sikkeler elden ele, bölgeden bölgeye taşındıkça, hükümdarın gücünü ülkenin en uzak 
köşelerine ulaştırıyorlardı. Đkinci olarak, Osmanlıların bir yandan vergi toplamak, öte yandan 
da askerlere, bürokratlara, tüccarlara ve diğer kesimlere ödeme yapmak için paraya 
gereksinimleri vardı. Ayrıca, para kullanımı, özellikle 16.yüzyılda, hem değerli madenlerin 
bollaşması, hem de kırlarla kentler arasındaki iktisadi bağlantıların güçlenmesi nedeniyle çok 
yaygınlaşmıştı. Böylece,sadece kentliler değil, kırlardaki nüfusun önemli bir bölümü de 
piyasalarda gümüş akçe ve bakır mangırı kullanmaya başlamıştı. 

Devlet bu çerçevede elindeki altın ve gümüş madenlerini üretim düzeyini arttırmaya 
büyük önem veriyordu. Fethedilen madenler, devlet mülkiyetine geçirildikten sonra, iltizam 
düzeniyle işletiliyordu. Bu işletme yöntemi çerçevesinde, Müslüman girişimcilerin yanısıra 
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Makedonya, Serez ve Đstanbul'dan Rum girişimciler madenlerin işletme hakkını belirli bir süre 
için devletten satın alıyorlardı. Çoğunluğu 15.yüzyılm ikinci yarısında hazırlanan Osmanlı 
kanunnameleri, madenlerdeki üretim teknikleri ve çalışma koşulları hakkında bize ayrıntılı 
bilgi sunar. Osmanlılar bu madenlerde daha önce kullanılan Teknolojiyi ve üretim yöntem-
lerini değiştirmediler. Fethettikleri başka topraklarda yaptıkları gibi,burada da varolan yapıyı 
ve kuralları kullanmaya devam ettiler. Nitekim, Balkanlar'daki madenlere ilişkin olarak 
hazırlanan kanunnamelerde Saksonlardan beri kullanılan deyimlerin ve yöntemlerin korun-
duğu görülüyor. Balkanlar'daki küçük madenlerin bir bölümü bir süre sonra tükendi. Ancak, 
bunların yerine yeni madenlerin bulunarak açıldığı anlaşılıyor. 16.yüzyılın ilk yarısına 
gelindiğinde, Makedonya'daki Sidre Kapsı , Balkan yarımadasının en verimli gümüş ve altın 
madeni konumuna yükselmişti. O dönemin bir Avrupalı gözlemcisine göre, burada 6 bin 
madenci çalışmaktaydı. Yıllık üretim miktarı ise 6 ton gümüş olarak tahmin ediliyor, ikinci 
sırada, Sidre kapsı'nm yarısından az bir üretim hacmi ile Novo Brdo geliyordu. Yine 
16.yüzyılın ilk yarısında, Balkanlar'daki gümüş madenlerinin yıllık toplam üretim düzeyi 26-27 
ton olarak tahmin ediliyor. Öte yandan, iltizam ve Osmanlı arşivlerindeki diğer kayıtlara daya-
narak yaptığı bir araştırmada, Rhodes Murphey; 1600 yılında Balkanlar'daki gümüş maden-
lerinin toplam üretimlerini 50 ton olarak hesap etmekte. Oysa Sırbistan ve Bosna'daki 
madenlerin Osmanlı öncesinde, IS.yüzyılın başlarındaki yıllık üretimleri 10 ton civarındaydı. 
Bu hesaplamalar bize 15. ve 16.yüzyıllarda, Osmanlı yönetimindeki gümüş madenlerinin üre-
tim düzeylerinde büyük artışlar olduğunu gösteriyor. 

Avrupa'daki madenler,Yeni Dünya'dan büyük miktarlarda altın ve gümüşün akmaya 
başlaması ve değerli maden fiyatlarının düşmesiyle birlikte, 16.yüzyılın ilk yarısında gerilemeye 
başlamıştı. Oysa Osmanlı gümüş madenleri, devlet mülkiyetinin de etkisiyle, uzun bir süre 
daha direnebildiler. Ancak, 17.yüzyılm başlarından itibaren Osmanlı gümüş madenlerinin üre-
timi de azalmaya başladı. 1640'lara gelindiğinde, Balkanlar'daki en büyük maden olan 
Üsküp'de ve diğer madenlerde üretim büyük ölçüde durmuştu. Bu gelişmeler sonrasında 
işleyecek altın ve gümüş bulamayan Osmanlı darphaneleri de kapanmaya başladı. 1/.yüzyılın 
ikinci yarısında Osmanlı piyasalarına yabancı sikkeler egemen oldu. 16.yüzyılda Anadolu'da 
önemli sayılabilecek tek gümüş madeni Gümüşhane'deydi. Bu madenin en azından Bizans 
döneminden beri faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Osmanlılar Gümüşhane'yi II. Mehmet döne-
minde ele geçirdiler. Burada basılan akçelerin üzerinde darphanenin yeri Canca olarak belir-
tilmektedir. Ancak.Gümüşhane madeninin 15.ve 16.yüzyıldaki faaliyetlerine ilişkin olarak elde 
fazla bilgi yoktur. Aradan yüz yıla yakın bir süre geçtikten sonra, Osmanlı gümüş maden-
lerinde önemli bir hareketlenme görüldü. 18.yüzyılm başlarından itibaren Anadolu'da 
Gümüşhane, Keban, Ergani ve Espiye'deki gümüş madenleri devreye girerek üretimde büyük 
artışlar sağladılar. Ayrıca, Balkanlar'da Kratova ve Sidrekapsı'ndaki eski madenler de katkıda 
bulundular. Osmanlı gümüş madenlerinin toplam üretimi hızla yükselerek, 1730'larda yılda 
25 ile 40 ton arasında dalgalanmaya başladı. (18) 
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18. YÜZYILDAN CUMHUR ĐYETE MADENLER  

17. yüzyıldan itibaren Avrupalıların sanayi devrimlerini takiben teknoloji alanında göster-

diği ilerlemelere Osmanlılar ayak uyduramadılar, yeni üretim tekniklerini giderek artan bir 

gecikmeyle izlemek durumunda kaldılar. Avrupa ile Osmanlılar arasındaki mesafe, Sanayi 

Devrimi'nden sonra, 19.yüzyılda daha da hızlı büyüdü, Osmanlılar hem madencilik hem de 

sikke üretimi için büyük miktarlarda makine ve teknoloji ithal eder duruma geldiler. (19) 

Batı gelişen sanayisine yeni pazarlar bulmanın, sömürüsü altındaki toplumları uyutmanın 

yolunu bulmuştur. O yıllarda Gazete olgusu kapitalizmin geliştirdiği bir iletişim aracı olarak 

bu işlevi fazlasıyla yerine getirmektedir. 

Tanzimat'la gelen kapütülasyonlar ve 1830 serbest ticaret anlaşması sonucu, " Đş, iktisadi 
ve siyasi bağımsızlığın yitirilmesiyle de kalmamış, devlet kendi toprakları dahilinde suç 
işleyen yabancıları bile yargılayamaz hale gelmiştir. Öyle ki mesela, av tüfeğiyle bir Türk 
çocuğunu yaralayıp ölümüne sebebiyet veren bir ingiliz nezarete alındı diye Đngiltere ayağa 
kalkmış; suçlu ingiliz yargılanmak şöyle dursun bir de devletin bu adamdan özür dilemesi 
istenmiş; bu da yetmemiş gururu incitilen(l) ingiliz'e tazminat ödenmesi gerekmişti, mesele 
bu şahsa "Ceride-i Havadis" adlı bir gazetenin imtiyaz hakkının verilmesi suretiyle kapatılabil-
miştir. " (20) 

Đşte bu suretle 1840 yılında VVilliam Churcill adında bir Đngiliz tarafından ilk özel ve Türkçe 
Gazete "Ceride-i Havadis" yabancı basından aktardığı tercüme yazılarla yayın hayatına aynı 
zamanda Osmanlı siyasi, toplum ve ekonomi hayatında manüplasyona başlamıştır. Gazetenin 
arkasında Đngiliz elçiliği ve dolayısıyle Đngiliz hükümeti vardır. 

Nitekim, anılan gazetede; 

" Elhaleti-hazibi memaliki mahru şede katı çok tarlalar bo şu boşuna durmakta ve 
ekseri mekulatımız dahi hariçten alınmakla olmasıyl a Devleti Ali/ye tebasma göre 
fabrikalardan evvel yapılacak saanat ekiciliktir ve  fabrika maddesi son i ştir." (21) 

denirken, bir yandan da " Tercumanı-ı Ahval " de Mehmet Şerif yaygınlaşan bu görüşü şöyle 

ifade etmektedir; 

" Sanayi ve ticareti mülkiyemiz Avrupalıiarmkine ni spetle pek a şırı geri kalmı ş 
olmasından hamiyetkaram mülkü vatan ve hayırhakanı ecnebiyeden bazıları milleti 
Đslamiyenin Avrupa sanai ve fabrikadarlı ğma taklide düçaarı hiybet ve hüsran olarak 
derecesini asla istihsal edemeyece ğini ve binaberinonları sanayi ve maarife sevk 
etmekten ise ziraat ve harasete te şvik ile kabiliyeti mülkiyeye münasip zehair ve 
pamuk ve ipek gibi bir takım ham e şya inbat ve Avrupa'ya satup bedeline altun ve 
fabrika mahsulü e şya celbetmek hayırlı olacaktır." (22) 

Hiç kuşkusuz  ceride-i Havadisle yaygınlaşan sanayiden   uzaklaşma ve tarımla haşır neşir 
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olma görüşü Avrupa'nın sanayileşmesi karşısında Türk toplumunun lehine olan bir yaklaşım 
değildi. Ancak Osmanlı ve Osmanlı aydını tarafından fark edilemeyen bu manüplasyon etki-
lerini günümüze kadar taşıyacak ve hatta bugün bile globalleşen liberal ekonomi yaklaşımları 
altında benzer ekonomik açılımlar olarak karşımıza çıkacaktı. 

O zamanki Đngiltere ekonomisi ve devletinin Osmanlıya açılan bir penceresi olan Ceride-i 
Havadis aslında, Osmanlı Đmparatorluğunun Đngiltere ve sanayisinin bir hammadde kaynağı 
ve pazarı olması planını uygulamak gibi bir işlev üstlenmişti. O yıllarda Osmanlı'nın sanayiden 
uzak bir tarım ülkesi olması; zahire, pamuk, ipek gibi bir takım hammadde üretimi ile uğraşıp 
bunların ihracatından sağlanacak gelirlerle fabrika hayalleri kurmasına uygun bir zeminde 
oluşturuyordu, ancak Osmanlı'nın bu hayalleri karşısında Đngiltere;1733 yılında John Kay'ın 
bulduğu ve iplik bükmeyi yarı yarıya hızlandıran " Uçan Mekik " buluşunu 1770'de James 
Hergraves'in " Eğiren jenny " sine, yine aynı yıl Arkvvright'ın su gücü ile çalışan eğirme tez-
gahına dönüştürüyor. 1779 yılında ise Samuel Crompton tekstilde verimliliği 10 kat artıracak 
Mule(katır) tezgahını Đngiliz sanayisinin hizmetine sokuyordu. Olan Osmanlı'nı zanaat 
düzeyinde olan dokumacılığına, Đpekli, pamuklu, yünlü kumaşçılığına oldu. Đngiltere tekstil 
sanayisi adeta bir canavar olmuş önüne pamuk, ipek, yün, iplik ne gelirse yutuyordu. 
Osmanlıda sökük dikecek iplik bile kalmamıştı. 

Yabancılar tekelleşmiş, seyyar satıcılığa bile el atmışlardı. Esnaf ve tüccar işsiz kaldı. Ulusal 
sanayi çöktü. Yabancı malları çekici oldu, Parasal varlık Avrupa'ya aktı, Osmanlının Avrupa 
sanayine tarımsal hammadde satıp sanayileşme hayalleri yokluk, işsizlik ve mutsuzluklarla 
dolu karabasanlara dönmüştü. 

Namık Kemal bu durumu; 

" Hemen, hemen her ihtiyacımızı kar şılayacak tezgahlarımız var idi. 20-30 yılda 
hepsi mahvoldu. Bunun sebebi ise, mahut sözle şmeler ile Avrupalılara verilen 
serbest ticaret hürriyetidir. Ekonomistlerin hepsi " Bırak Geçsin, Bırak Yapsın " 
ilkesini kabul ettiler. Bu serbest ticaret Osmanlıla r için zararlı oldu. " şeklinde ifade 
edecekti.(23)  

Đşte Geri Kalmışlık ve Hasta Adamlık Türk toplumunun kaderine o zor yıllarda girdi ve 
o gün bugündür bir türlüde yakamızı bırakmadı. Ve görünen o ki kolay kalay da bırakmaya-
cak. 

Osmanlı tarımındaki Avrupa sömürüsü madencilik alanında da aynen devam ediyordu. 19. 
Yüzyıla kadar madenler devlet tarafından kontrol edilerek işletiliyordu. Maden işletenler 
hasılatın beşte birini hazineye veriyorlar yada bugün Rödavans olarak tanımlayabileceğimiz 
bir yöntemle, Maden ocağı üretimi ihaleye çıkartılıyor. Đhalede en ucuz üretim bedeli teklif 
edene maden ocağı ihale ediliyor. Çıkan madeni de devlet alıyordu. Diğer taraftan Osmanlı 
maliyesinin bozulmasıyla birlikte maden ocaklarında da bir nevi vergi gelirlerinin toplan-
masında olduğu gibi iltizam yöntemine benzer bir uygulamaya gidilmişti. Bu yöntemde maden 
ocakları yıllık belli bir rüsum karşılığında işletme hakkı devrediliyordu. 
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Nitekim Abdulhamit devrinde Abdurahman Tevfik tarafından yazılan Vergi Kaideleri 
( Tekalif Kavaid) adlı kitapta " Devlet-i Osmaniye'nin kuruluşundan Tanzimat-ı Hayriye'ye 
kadar madenlerden hep humus (beşte bir) alınmak esası devam ettirilmiştir. Şu kadar var ki, 
madenler ve memlihalar(tuzlar) emaneten idare edilmek ve belirli şartlarla ilzam ve ihale olun-
mak suretiyle hep hazine namına varidat olarak cibayet olunmuş ve tımarlılara terk edilme-
miştir. " denilmektedir. (24) 

19 yüzyılın ilk yarısından sonra yabancıların toprak satın almalarının önündeki tüm 
engeller kaldırılacak, yabancılara yol ve liman yapımı konusunda imtiyazlar verecek ve bunlara 
sahip olan yabancı sermaye güvenceler altına alınacak, zengin ve işlenmemiş Osmanlı toprak-
lan batı sermayesine teslim olacaktı. Zaman batı sermayesinin lehine işliyordu! 

Tüm bu hakların yabancılara verilmesinin hukuki altyapısı Islahat Fermamyla oluşturuldu. 

" 1858 deki Toprak yasasıyla, ister devlete ait, ister özel arazi üzerinde olsun, bütün yeni 
keşfedilen madenlerin devlete ait olduğu açıklanmış, bütün madenlerdeki üretimin beşte biri 
devlete ayrılmıştı ve devlet arazisi üzerindeki madenler mültezimler tarafından işletilecekti. 
1861 "deki maden yönetmeliği, madenler üzerindeki devlet tekelini kaldırarak, özel toprak 
sahiplerinin topraklarında yeni keşfedilecek madenleri çıkarmalarına olanak tanıdı. Devlet üre-
tim üzerinden beşte birlik hakkını hala koruyordu. Devlet arazisindeki madenler, 1867'den 
sonra aralarına yabancı şirketlerin de katılacağı özel şirketlere kiralanacaktı. Tanınan bu 
ayrıcalıkların ne kadar uzun süreli oldukları pek açık değildir, ama daha sonra, 1887'de kuru-
lan Maden idaresinin verdiği ayrıcalıkların 40-99 yıllık olduğunu biliyoruz. " (25) 

Tüm bunların ardından emperyalistlerin asıl vurucu darbesi mülkiyet hakkıyla birlikte 
geldi. 

" 1867'de yabancılara toprak sahibi olma hakkı tanındı. Ancak yabancılarda, Osmanlılarla 
aynı yasalara ve yargılama yöntemlerine, aynı vergilere tabi olacaklardı. Toprak 
mülkiyetinden doğmayan gelirlere uygulanan kişisel vergilerden hala muaf oluşlarıysa dikkat 
çekiciydi. En önemlisi, imparatorlukta yerleşmiş olan yabancıların ticari gelirleri hala 
vergilendirilmiyordu. " (26) 

Artık Osmanlı madencilik alanındaki Avrupa sömürüsüne kapısını açmıştır. Sıra, bulunacak 
madenlerin Avrupa sanayisine en ucuz bedelle en fazla miktarda ulaştırılmasına gelmiştir. 

Örneğin; Osmanlı tarihinde top ve tüfek güllesi yapımıyla ünlenen Balya Madeni 
(Kocagümüş Madeni), 1839 yılına kadar Hazine-i Hassa (Devlet Hazinesi) adına işletilmek-
teyken, madenin işletme imtiyazı bu tarihte kurulan Balya Maden Đşletmeleri'ne geçmiştir. Bu 
şirket 1867 yılında işletme imtiyazını "Lori um" adlı Fransız-Türk ortak şirketlerine aktarmış, 
böylece Balya madenlerine ilk yabancı sermayesi girmiştir. 1878 yılında Balya madeninin 
işletme imtiyazı 99 yıllığına Fransız uyruklu Riyol'e verilmiştir.1892 yılında Balya ve Karaaydın 
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(Yenice) yörelerindeki madenleri gümüşlü kurşun madenlerini işletmek amacıyla "Balya-
Karaaydın Madenleri Osmanlı Anonim Şirketi" adlı Fransız-Osmanlı ortak şirketi kurularak 
Balya Madeni'nin işletme imtiyazını devralmıştır. Şirket aynı zamanda Mancılık yöresindeki 
kömür madeninin de işletme hakkını almıştır. 1901 yılında Mancılık kömür madeninde elek-
trik santralı kurarak, buradan elektrik gücünü Balya'ya getirmiştir. Bu Osmanlı Đmparator-
luğu'nda kurulan ilk elektrik santralıdır. Şirket çeşitli yıllarda 13 kez sermaye artırımına 
gitmiştir. 1924 yılından itibaren ismindeki "Osmanlı" sözcüğü yerine Türk sözünü kul-
lanmıştır. 1929 yılından itibaren zarar eden şirket 1935 yılında faaliyetlerini durdurmuş, 1940 
yılında tasfiye edilmiştir 

1900'lü yılların başına kadar özellikle Erzurum.Trabzon, Bergama, Manisa, Aydın illeri ile 
Bolkardağ'da altın, Gümüşhane Sivas, Amasya, Erzurum,Keban'da gümüş, Ergani'de hem 
altın hem gümüş üretilmiştir. 

1914 yılında 1. Dünya Savaşının başlamasıyla birlikte durdurulan Çanakkale-Kartaldağı-
Astyra madeni Anadolu'da işletilen son altın madenidir. 

Aşağıda 1903 -1909 yılına kadar geçen süre içinde bazı yıllarda altın üretimine ait 
yayımlanmış ancak üretim mahreci belli olmayan bir istatistik verilmektedir.(27) 
 

YILLIK ÜRETĐMLER  YILLAR  

Altın (ton)  Gümüş (ton)  

1903  -  1.500  

1905  9,5  1.008  

1907  6,1  713  

1909  1,5  227  

(Kaynak Burhan Ulutan.Etibank 1935-1985, Sf:76) 
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II         B O L U M  

ÜLKEM ĐZDE ALTIN VE GÜMÜŞ MADENCĐLĐĞĐ VE GELECEĞĐ 

ALTIN 
• 

Anadolu, zengin maden kaynakları sayesinde, uygarlıklar tarihinde her zaman madenciliğin 
beşiği ve öncüsü olmuştur. Dünyadaki ilk bakır, kurşun ve demir maden işletmesi ile ilk met-
alurjik uygulama Anadolu'da yapılmıştır. Altından yapılmış süs eşyaları da M.Ö. 5000 yıllarında 
Anadolu'da kullanılmaya başlanmıştır. Dünyada ilk altın para M.Ö. 700 yıllarında Salihli-Sart 
yöresinde hüküm süren Lidya krallığı tarafından basılmıştır. Osmanlılar dönemi boyunca 
işletilen altın-gümüş madenleri hazine için zenginlik kaynağı olmuştur. 1914 yılında 1. Dünya 
Savaşının başlamasıyla birlikte durdurulan Çanakkale-Kartaldağı-Astyra madeni Anadolu'da 
işletilen son altın madenidir. Cumhuriyet döneminde, 1933'de kurulan ilk madencilik kurumu 
Altın Arama ve Đşletme idaresidir. Ancak, günümüzde işletilen bir altın madeni yoktur. 

TÜRKĐYE VE ALTIN VARLIĞI 

1970'li yıllardan itibaren yükselen bir trend izleyen dünya altın madenciliğinde, epitermal, 
porfiri ve listvenit tipi olarak adlandırılan yataklardan yapılan üretim çok büyük önem 
kazanmıştır. Batı Anadolu'nun epitermal cevherleşmeler açısından önem taşıyan jeotermal 
sistemler bakımından zengin olması, ayrıca, epitermal altın yataklarının iz elementi olarak 
önem taşıyan Sb-As-Hg cevherleşmelerinin yaygın olması; Doğu Karadeniz bölgesindeyse, 
altın yatakları açısından önemli olan masif sülfit ve porfiri yataklarının bulunması, listvenitler-
le yakından ilgili ofiyolitlerin geniş alanlar kaplaması.Türkiye topraklarının, altın oluşumlarının 
yerleşmesi için jeolojik açıdan çok elverişli olduğunu göstermektedir. 

Türkiye altın potansiyelinin tahmin edilmesi amacıyla yapılan bir araştırmanın sonucunda 
tahmini altın potansiyelimizin 6500 ton ve üstüne çıkabileceği hesaplanmıştır. 

REZERVLER MEVCUT KAPAS ĐTE 

Altın madenciliği yapmakta olan şirketlerin kendi rakamlarının ve yayımlanmış çeşitli ver-
ilerin ışığı altmdaTürkiye'nin bilinen ve envanteri yapılmış toplam altın rezervi 1175 tondur. 
Söz konusu rezerv ağırlıklı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı şirketlerin 
araştırmalarına dayandığından ve bu şirketlerin rezervleri düşük gösterme eğilimleri dikkate 
alındığında; envanteri yapılan rezerv miktarının 1175 tonun birkaç katı olduğu söylenebilir. 
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Arama çalışmaları süren yataklar ve bilinen zuhurlar Ege ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 
belirgin biçimde yoğunlaşmaktadır. Mevcut bilgi birikimine göre; halen işletmeye hazır yatak-
ların toplam altın rezervi 240 tondur. 

YASAL DÜZENLEME 

1985 yılında yürürlüğe giren 3213 sayılı Maden Kanunu'nda yabancı sermayeli Şirketlerin 
ruhsat almasına olanak tanınmış, yapılan bu değişikliği müteakip 24 yabancı şirket aramalar 
için Türkiye'ye gelmiştir. 1992 tarihi itibariyle arama-ön işletme-işletme ruhsatı almış şirket 
sayısı 10 olup, bunların yedisi yabancı ve üçü yerlidir .1999 yılı itibariyle yabancı şirketlerden 
sadece üç tanesi aktif olarak faaliyet göstermektedir, diğerleri, işletme ruhsatlarına sahip 
oldukları halde, altın madenciliği için yatırım ortamının uygun olmadığına karar vererek 
Türkiye'den ayrılmışlardır. Bunlardan Eurogold Madencilik, Bergama-Ovacık'ta yatırımlarını 
tamamlamış ve işletme için izin beklemektedir. Tüprag, işletme yatırımlarını askıya almış , 
fakat aramalarına devam etmektedir. Cominco ise işletme yatırımlarını askıya almıştır, Rio 
Tinto'ya bağlı Anatolia Minerals adlı şirketin altın madenleriyle yakından ilgili olduğu bilin-
mektedir. . Rio Tinto dünyanın en büyük hammadde tröstlerinden biridir dünyanın hemen, 
hemen her tarafındaki altın madenleriyle de yakından ilgilidir. 

Aşağıdaki tabloda Rio Tinto'ya bağlı altın ve gümüşle ilgili şirketlerin bazıları verilmektedir. 
 

ŞĐRKET ADI  PAY ORANI  ORTAKLAR  ĐŞTĐGAL 
KONUSU  

BULUNDUĞU 
ÜLKE  

Kennecott Utah Copper  100   Altın-Bakır  ABD  
Escondida  30  BHP-JECO-IFC  Altın-Bakır  Şili  
Grasberg FCX  13  Freeport-McMoran  Altın-Bakır  Endenozya  
Grasberg JV  40  Freeport-Mc Moran  Altın-Bakır  Endenozyya  
Kelian  90  Pt Harita  Altın  Endenozya  
Ridgeway  100   Altın  ABD  
Barneys Canyon  100   Altın  ABD  
Morro do Ouro  51   Aîtm  Brezilya  
Ravvhide  51  Kinross  Altın  ABD  
Peak  100   Altın  Australia  
Cortez/Pipeline  40  Placer Dome  Altın  ABD  
Rio Tinto Zimbabva  56   Altın  Zimbabve  
Lihir  16   Altın  Papua Yeni Gine  
Kennecott Utah Copper  100   Altın-Bakır  ABD  
Escondida  30  BHP-JECO-IFC  Altın-Bakır  Şili  
Grasberg FCX  13  Freeport-McMoran  Altın-Bakır  Endenozya  
Grasberg JV  40  Freeport-Mc Moran  Altın-Bakır  Endenozya  
Kelian  90  Pt Harita  Altın  Endenozya  
Ridgeway  100   Altın  ABD  
Barneys Canyon  100   Altın  ABD  
Morro do Ouro  51   Altın  Brezilya  
Ravvhide  51  Kinross  Atan  ABD  
Peak  100   Altın  Australia  
Cortez/Pipeline  40  Placer Dome  Altın  ABD  
Rio Tinto Zimbabve  56   Altın  Zimbabve  
Anatolia Minerals    Altm-Gümüs  Türkiye  
Lihir  16   Altın  Papua Yeni Gine  

- 25 - 



Türkiye'de Rio Tinto'nun varlığı ve rekabet edilemez gücü, diğer şirketlerin sahip olduk-
ları işletme ruhsatlı sahalarda faaliyetlerini askıya almasının en büyük nedenidir. Bir diğer 
neden de kayıtlı ve denetimli bir ortamda faaliyet göstermek niyetinin yokluğudur. 

ÜRETĐM  VE ĐTHALAT 

Ülkemizde henüz altın cevherlerinden direkt altın üretimi yapılmamaktadır. Şu anda altın 
rezervleri açısından Türkiye, Avrupa'nın ilk 10 ülkesi içinde yer almaktadır. Altın sektöründe 
ikincil kaynaklar kullanılarak üretim yapan kuruluşlar, Sarkuysan, Erbakır gibi firmalardır. Bu 
firmalar, bakır üretimlerinde yan ürün olarak elde edilen anot çamurlarını yurt dışına geçici 
ihraç yöntemiyle gönderip bu çamurların rafinasyonuyla metal altın muhtevasını kazanırlar. 
Ancak bu üretim miktarı toplam üretim/tüketim değerlerinde az bir miktarda yer alır. 
Türkiye'de altın üretiminin bir diğer şekli de hurda altınların yeniden kazanılmasıyla yapılan 
üretimlerdir. Bu üretimler genelde Đstanbul Kapalıçarşı mekanında önemli miktarlarda 
yapılmaktadır. Üretim dışında, altınla ilgili diğer kuruluşlar, T.C. Merkez Bankası ve Darphane, 
ilgili bankalar ve Türkiye altın stoklarının değerlendirilmesi amacıyla yeniden yapılanan SPK ve 
Altın Borsası gibi kurumlardır. Ayrıca, Đstanbul, Ankara, izmir, Sarrafçılar ve Kuyumcular 
Dernekleri konu ile uğraşan esnaf ve sanatkarları bünyesinde bulundurur. 

Türkiye, 1998 yılı itibariyle dünya altın imalatında 181 tonla beşinci ve dünya mücevher tüke-
timinde 137 tonla altıncı sıradadır. Yılda ortalama 160 ton altın ithal edilmektedir. 

ĐSTANBUL ALTIN BORSASI VE T ĐCARET 

Đthalatının yasaklı olduğu 1985 yılından önce Türkiye, altın talebi gayri resmi yollardan 
karşılanmakta iken, 1985 yılından sonra Merkez Bankası şahıslara satış amacıyla altın itha-
latına başlamıştır. 1989 yılından sonra ise bankalara ve diğer resmi kuruluşlara satmak için 
altın ithal etmektedir. 1993 Mart ayında çıkarılan resmi bir kararla bankalar altın ithal ede-
bileceklerdir. 3.4.1993 tarih ve 21541 sayılı Resmi Gazete'de, Kıymetli madenler borsalarının 
kuruluş ve çalışma esasları hakkında genel yönetmelik yayınlanmıştır. Bu Yönetmeliğin amacı, 
29.4.1992 tarih ve 3794 sayılı Kanun ile Değişik 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu'nun 40/A maddesi hükmüne dayanarak; kıymetli madenlerin, güven ve 
istikrar içinde, serbest rekabet şartları altında kolayca alınıp satılabilmesini sağlamak ve 
oluşan fiyatları tespit ve ilan etmekle yetkili Kıymetli Madenler Borsalarını düzenlemektir. 
3.2.1998 Tarih ve 23570 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile kıymetli madenler 
, taşlar ve eşyaların Dış Ticaret Rejimi esasları dahilinde Türkiye'ye ithali ve ihracı serbest 
bırakılarak, işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki 
hükümler saklı kalmak kaydıyla Đstanbul Altın Borsası üyesi aracı kuruluşlar tarafından 
yapılacağı. Aracı kuruluşlar tarafından ithal edilen işlenmemiş kıymetli madenlerin üç iş günü 
içinde Borsaya teslim etmek zorunda olduğu, Kıymetli madenler, taşlar ve eşyaların yurt 

- 26 - 



içinde alım ve satımının serbest olduğu. Ancak yurt içinde cevherden üretilen kıymetli maden-
lerin alım ve satım işlemlerinin Altın Borsasında yapılacağı düzenlemeleri yapılmıştır. 

GÜMÜŞ 

Gümüş , periyodik sistemin birinci gurubuna dahil bir metal olup soy metallerdendir. Yer 
kabuğunda çok az bulunan gümüşün kimyasal sembolü (Ağ), Latince adı "Argentum" dur. 
Uluslararası piyasalarda saf gümüş değeri 1000 kabul edilir. Ticari gümüş ise minimum 999 
saflıktadır. (% 0,999 Ağ) Ayrıca "Sterling Silver" diye bilinen ve özellikle süs eşyalarında kul-
lanılan cinsi vardır ki, 925 kalite diye bilinmektedir(% 92,5 Ağ, % 7.5 Cu) Gümüş ticaretinin 
tam olarak ne zaman başladığı tarihlendirilememekle birlikte, gümüşün tarih öncesi zaman-
lardan beri tanındığı ve kullanıldığı bilinmektedir. Hititlerin MÖ 4,000 ve 3,000 döneminde 
büyük miktarlarda gümüş ürettiğine dair bulgular vardır. 

Kütahya/Gümüşköy maden yatağının tarihiyle ilgili araştırmalarda, eski imalat tabakaları 
arasında bulunan odun kömürü numunelerinde C4 yöntemiyle yaş saptanmış ve analiz sonu-
cunda Gümüşköy odun kömürünün yaşı 4600 yıl olarak hesaplanmıştır. Buna göre Gümüşköy 
yöresindeki madencilik çalışmaları M.Ö. 20 yy. rastlamaktadır. Gümüşköy, coğrafi bakımdan 
Truva kültürünün etki alanına girmektedir. M.Ö.2200 de yok olan II. Truva'da, balta, hançer, 
bıçak, testere gibi bronz aletler yanında, altın ve gümüş kaplar bulunmuştur. 

Gümüşün Türkiye'deki durumuna bakıldığında, tüketimin daha çok hediyelik süs,ziynet 
eşyası ve bir miktarda aynacılık ve bazı elektrot imalatında kullanıldığı görülür. Ancak bu tüke-
tim alanlarından en çok payı hediyelik süs ve ziynet yapımı almaktadır. Türkiye'de kurulu 
birçok irili ufaklı atölye ve imalathanelerde gümüş işçiliği yüzyıllardır yaygın şekilde yapılmak-
tadır. Özellikle istanbul.Trabzon, Erzurum, Tokat, Midyat, Beypazarı, Van vb. yerleşim yer-
leri kıymetli metal işlenmesindeki tarihsel önemini bugün bile koruyan yerlerdir. (28) 

Türkiye'de Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, 1934 ve 1935 yıllarında gümüş lira ve 25 
kuruşluklar tedavüle sürülmüş zaman, zaman hatıra para basma işinde kullanılmıştır. 
Yukarıda, Türkiye'de kullanım alanları özetlenen gümüşün yurtiçi tüketiminin 120-150 
ton/yıl mertebesinde olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu değerlerin net bir şekilde ortaya 
konulması güçtür. Dışarıdan gayri resmi yollardan sokulan ve tüketime sunulan miktarlarında 
ilavesiyle bu rakamın bir miktar daha artabileceği beklenir. 

Gümüş asırlar önce kullanılmasına karşın, onun modern çağa asıl tanıtan Amerika'dır. 
Gümüş piyasada diğer baz metallerden farklı olarak iki yönlü karakter sergiler. O hem yatırım 
aracı, hem de endüstriyel hammadde olarak talep görür. Çok sayıda fabrikasyon ürünlerde 
rol almasıyla gümüşün endüstriyel önemi artmaktadır. 20 yy. öncesi gümüşün tıp, mücevherat 
ve dekorasyon malzemesi olarak kullanımı oldukça az idi. Endüstrileşme ve 
elektrifikasyonun yaygınlaşmasıyla çok sayıda elektriksel imalatla kullanım alanı buldu. 1950'li 
yıllarda fotoğraf makinelerinin bireysel tüketicinin kullanımına sunulmasıyla gümüşün 
fotoğrafçılıktaki kullanımı da artmıştır. 
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KULLANIM ALANLARI  

Gümüş; kolaylıkla tel ve levha haline gelebilir. Beyaz, parlak metaller arası iletkenliği en 
yüksek olan, yoğun bir metaldir. Bu nedenle sanayide pek çok kullanım alanı bulur. Gerek süs 
eşyası oluşu ve gerekse soy metal oluşu nedeniyle, korozyona mukavemeti, tabiatta sabit 
halde bulunması özelliklerinden dolayı gümüş, insanoğlunun tanıdığı ilk metallerden biri olup, 
Bu gün ise parasal gayeler için tüketilen gümüş miktarı son derece azalmış, artık bir sanayi 
hammaddesi haline gelmiştir. 

Nitekim gümüş Fonograf Sanayiinde % 40-50, Elektronik Sanayiinde % 20-30, Para imali 
% 3-5, Süs eşyası ve takılarda % 10, Alaşımlarda % 5, Dişçilikte % 5, Yapay yağmur yağdırma 
% 5 oranında kullanılmaktadır. 

Görüldüğü gibi gümüşün en yaygın olarak kullanıldığı yerler, elektronik sanayi, fonograf, 
sinema filmi, üretimidir. Ayrıca bilgisayar rölelerinin kontaklarında, yüksek ısı elektrik gerek-
tiren şalterlerin ve yüksek gerilimli pillerin yapımında kullanılır. Gelişmiş ülkelerin 1990 
yılındaki tüketiminin % 40'ı fonografi iş kolunca talep edilmiştir. Fotografik ürünlerdeki talep 
büyümesiyle birlikte, gümüş tüketimindeki artışında süreceği ve özellikle azgelişmiş ülkelerin 
fotografik ürün talebinde hızlanmalar kaydedileceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, filmlerde 
kullanılan gümüş miktarının daha da azaltılmasının çok güç olduğu, konvansiyonel fotografiye 
rakip olarak ortaya çıkan elektronik görüntüleme sistemlerinin yaygın kullanımı için, hem 
uzun yıllar beklenmesi gerektiği, hem de şimdiye kadar bu tip tekniklerde geliştirilen görsel 
ürünlerin, çok bulanık görüntüler verdiği ve oldukça pahalıya mal olduğu bildirilmektedir. 
Gümüşün diğer kullanım alanlarından biri elektronik sanayiidir, bir diğeri; binalar ile motor-
lu araçlardaki gümüş kaplamalı camların kullanımının yaygınlaşmış olması nedeniyle cam 
sanayidir. Bu tip camların, solar radyasyonun % 80'ini yansıtırken, görünür ışığın % 80'ini 
geçirdiği ve böylece, klima sistemleri üzerindeki ısı yükünün hafifletilmesi suretiyle önemli 
miktarda enerji tasarrufu sağlandığı tespit edilmiştir.(29) 

ÜRETĐM 

Gümüş ihtiva eden cevherler, açık işletme veya yer altı üretim metotlarıyla çıkarılır. 
Tüvanan gümüş cevheri öğütülür ve öğütülmüş cevher iki ayrı yöntemle işlenir. Birincisi, 
zenginleştirme işlemine gümüş veya zengin metalik konsantre elde edilir. Đkincisi siyanidasy-
on prosesiyle gümüş çözündürülür. Her iki metotla elde edilen gümüş dore fırınlarında dore 
külçesi denilen ürüne dönüşür. Daha sonra 999 saflıkta gümüş elde etmek üzere elektrolize 
tabi tutularak rafine gümüş elde edilir. Gümüş, birincil kaynaklardan elde edildiği gibi, hurda 
gümüşün yeniden kazanılmasıyla ikincil kaynaklardan da elde edilmektedir. Birincil gümüş kay-
naklan primer gümüş yatakları ve sekonder gümüş yatakları olmak üzere iki kategoride 
değerlendirilir. Günümüzde Dünya gümüş üretiminin çoğu sekonder tip yataklardan, altın, 
Pb, Zn, Cu ve diğer madenlerden yan ürün olarak elde edilmektedir. 
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Dünya gümüş üretiminin en yoğun olduğu bölgeler Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın 
dağlık kesimleridir. Dünya gümüş üretiminin neredeyse % 70' i kuzey yarım küreden ve 
Avustralya'dan gelir. 1999 yılı itibariyle elliden fazla ülkede tahmini 562 milyon ons gümüş 
üretimi yapılmakla birlikte bunun % 80'i sekiz ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Bölgesel 
olarak baktığımızda, Meksika dahil Kuzey Amerika Dünya gümüş üretiminin, %35'ini, Latin 
Amerika % 24' ünü ve Avrupa % 20' sini gerçekleştirmektedir. % 9' luk payıyla Avustralya'da 
önemli bir gümüş üreticisi ülkedir. Son yıllarda primer yataklardan gümüş üretiminde önemli 
artış olduğu gözlenmektedir. Meksika, primer gümüş madenlerince oldukça zengin ve uzun 
zamandır gümüş üreten ülkelerin başını çekmektedir. Industrias Penoles, Grupo Mexico, 
Empresas Frisco ve Luismin firmaları Meksika' da madenden gümüş üretiminin % 85'ini 
karşılamaktadırlar. Meksika'nın üretimi dünya üretiminin % 20 sine karşılık gelen 100 milyon 
ons civarındadır. Peru ve ABD gümüş üreten ülkeler listesinin üst sıralarında yer alırlar. 
Peru'nun gümüş üretiminin üçte biri primer kaynaklardan sağlanır. Belli başlı üretici firmalar, 
Cia De Minas Buenventura, Centromin Peru, Minas de Arcata, and Southern Peru Copper. 
ABD'nin gümüş üretiminin yarısı primer kaynaklardan gerçekleştirilmektedir. Belli başlı üreti-
ci firmalar, Coeur d'Alene Mines, Echo Bay Mines, Sunshine Mining ve Refming and Hecla 
Mining Company.Avustralya, 1998 yılında üretime geçen BHP'nin Cannington projesinin 
tamamlanarak gümüş-kurşun-çinko üretimine geçmesiyle Dünyanın dördüncü büyük gümüş 
üreticisi konumuna geçmiştir. Mount Isa Mine birlikte bu iki firmanın üretimi 1999 yılı 
itibariyle ülke gümüş üretiminin üçte ikisini gerçekleştirmişlerdir. 

Son 45 yıldan beri gümüş talebi, arzın önünde seyretmiştir. Talep fazlalığı, hurda gümüşün 
yeniden kazanımı ile resmi veya özel sektör kuruluşlarının stoklarından karşılanarak piyasa 
dengesi sağlanmıştır. Hurdaların yeniden kazanımı kıymetli metaller piyasasının önemli bir 
parçasını teşkil eder. Yeniden kazanım, mücevherat ve gümüş eşya, elektronik devreler, işi 
bitmiş fotoğraf solüsyonları ve eski x-ray filmleri gibi gümüş içeren artıklardan elde edilir. 
Dünya toplam gümüş üretiminin % 18-22'si ikincil kaynaklardan elde edilmektedir. 

TÜRKĐYE'DE GÜMÜŞ ÜRETĐMĐ VE  ETĐ GÜMÜŞ A.Ş 

Türkiye'de direkt cevherden üretim yapan tek kuruluş Eti Gümüş A.Ş. Genel 
Müdürlüğüdür. Bu tesislerde uygulanan yöntem, sodyum siyanür liç yöntemidir. Ülkemizde 
ikincil kaynakları kullanarak üretim yapan kuruluşlar ise, Rabak, Sarkuysan, Çinkur gibi 
kurumlardır. Bu kurumlar bakır veya çinkonun eldesinde yan ürün olarak altın ve gümüş üre-
tirler. Bakır ve çinko anot çamurları yurt dışına geçici ihracatla rafinasyon işlemine gönderilip 
rafinerilerde kıymetli metaller belirli ücret karşılığında kazanılır. Ayrıca MKE Pirinçsan A.Ş . 
Kuruluşuna ait bir anot çamuru işleme tesisi bulunmaktadır. Bu tesiste üretim, elektroliz 
yöntemiyle yapılmaktadır. Kapasitesi; takriben 150 ton/yıl anot çamuru işler. Tesislerde son 
yıllarda hurda bakırdan elektrolitik bakır üretilmiştir. Çinkur tesislerinde ise 4.5 ton/yıl 
gümüş metali üretebilecek bir kurulu kapasite vardır. Diğer bir üretim şekli olan hurda 
malzeme ve fotoğraf filmlerinden yapılan üretimler ise çeşitli metalurjik ve kimyasal işlemlere 
dayandırılır. 
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Türkiye, birincil kaynaklardan gümüş üretimine, Etibank vasıtasıyla 1987 yılı sonlarında 
100.Yıl Gümüş Madeni işletmeleri Müessesesi Müdürlüğünün, Kütahya/Gümüşköy mevkiin-
deki tesislerinin fiilen faaliyete geçmesiyle başlamıştır. Tesislere, hammadde sağlanan 
Gümüşköy/Aktepe maden sahası, Kütahya ilinin Kuzeybatısında olup şehir merkezine 33 km 
uzaklıktadır. Maden sahasındaki rezervin tenoru 180 gr/ton, rezerv miktarı 25 milyon ton 
civarında tahmin edilmektedir. Bu miktar rezerv yaklaşık 4.500 ton metalik gümüşe 
eşdeğerdir. 

Kütahya Gümüşköy Gümüş tesisleri, ülkemizin direkt cevherden yola çıkarak Gümüş 
üreten ilk ve tek tesisidir. Tesisler, yılda 1 milyon ton tüvanan cevher işleyerek ( 80 gr/ton 
gümüş tenörlü) 122.4 ton/yıl, % 0,999 kalitede gümüş üretecek şekilde planlanmıştır. Ancak 
cevherin fiziksel yapısının projede öngörülenden farklı olması nedeniyle planlanan kapasiteye 
henüz ulaşılamamış olup, Etibank'ça yapılan bir takım düzenlemelerle tesis 70-80 Ton/yıl kap-
asiteye çıkartılmıştır. Eti Gümüş A.Ş . Genel Müdürlüğü 1998 yılından itibaren uygulanmış 
olduğu kapasite artırımı çalışmaları sonunda son yıllarda yapılan iyileştirme ve kapasite 
arttırma çalışmaları sayesinde 90-100 ton/yıl granüle Gümüş üretimine ulaşılmıştır. 

Etibank, yöredeki arama ve etüt çalışmalarına 1970'li yıllarda başlamış ve potansiyel 
gümüş rezervinin tespiti ile, Gümüş madeninin değerlendirilmesi, Ülke ekonomisine olumlu 
katkıda bulunmak, bölge halkının ekonomik ve kültürel gelişmesini sağlamak amaçları doğrul-
tusunda, 1977, 1982 yıllarında Alman Krupp firmasıyla yapılan sözleşmelerle; maden 
sahasının etüdü tesis fizibilitesi, temel mühendislik çalışmaları, makine ve teçhizatın ithali, 
tesisin devreye alınması gibi işlemler Krupp firmasına devredilmiştir. 

Tesisin inşa ve montaj işlerinin ihalesi Yurttaşlar firması tarafından alınmış, 24.06.1985 
yılında atılan temeli müteakip 23.2.1987 tarihinde tesislerin yapımını tamamlayarak, 
Ülkemizde ilk defa cevherden gümüş üretilmiştir. 

Ancak Alman Krupp firması tarafından dizayn edilen tesislerin projelendirme safhasında 
bir çok parametrede yapılan ciddi hatalar tesisin tam kapasite çalışması önünde ciddi engeller 
oluşturmuştur. Bu suretle Alman Krupp firmasıyla ortaya çıkan hukuki uyuşmazlık tahkime 
götürülmüş, tahkim Eti Holding lehine sonuçlanmıştır. 

Özel sektörde birincil kaynaklardan gümüş üretimi yapacak, Gümüşköy benzeri bir 
yatırım ve tesis bulunmamaktadır. Ancak, altın ve gümüş ortak üretimine yönelik olarak 
Tüprag firması, 1993-2000 yılları Yatırım programlarında Balıkesir Havran Đlçesi, Eskişehir 
Kaymaz bucağı ve Đzmir Menderes ilçelerinde yatırım planları olmuştur. Eurogold Madencilik 
Firmasının Bergama' da kurmayı düşündüğü kıymetli metal tesisi diğer bir özel sektör 
yatırımıdır. Cominco madencilik, Anglo Tur, Comag Continental, Rantur Madencilik, Riotur 
Madencilik firmaları da arama çalışmalarında bulunmaktadır. 
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DÜNYADA KIYMETL Đ METAL RAFINASYONU  

Dünyada kıymetli metal madencileri üretimlerini, konsantre yada % 5'den az değersiz 
metal artıkları içeren altın ve gümüş karışımı olan dore üretimine kadar getirirler. Genellikle 
üreticiler, rafineri yatırımlarını maden üretimi yaptıkları ülkenin dışında kurma eğili-
mindedirler. Üretici ve rafinericilerin ayrı ayrı kurumlar olması beraberinde bir gerginliğe de 
sebep olmaktadır. Çünkü üretilen Konsantreden numune alınması ve miktar tespiti oldukça 
zordur. Temsil edici olmayan bir numune yanlış anlaşılmaya ve güvensizliğe neden olur. 
Üretilen konsantrenin alınmasında veya dore yapıp rafinerilere nakledilmesinde belirleyici 
olan konsantre yada dorenin içerdiği metal oranıdır. 

DEĞERLENDĐRME (ALTIN VE GÜMÜŞ) 

Eti Gümüş A.Ş.'nin gümüş üretim tesisleri, ülkemizin birincil kaynaklardan üretim yapan 
tek tesisi olmasının yani sıra Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinin de benzeri bulunmamaktadır. 
Bu tesis, proje kapasitesine göre ülkemiz gümüş ihtiyacının tamamının karşılamasının yanı sıra 
ihraç imkanı da sağlamaktadır. 

Bugün ülkemizde birincil kaynaklardan altın gümüş üretimi ulusal özel sermayeden çok 
yabancı sermayenin ilgi alanındadır. Bu kapsamda örneğin Eurogold Madencilik, Tüprag A. 
Riotur, Anglo Tur, Comag, Cominco Madencilik Sanayi, gibi yabancı kurumlar son yıllarda 
arama ve yatırım programlarına hız kazandırmışlardır. Ulusal özel sermayenin ilgi alanını, 
sadece ikincil kaynaklardan yapılan altın ve gümüş üretimi oluşturmaktadır. Daha önce 
kıymetli metal üretimi teknolojisi bulunmayan ülkemizde Eti Gümüş A.Ş tesisleri ile kıymetli 
metal sektörüne adım atılmış olup, konu ile ilgili yeterli bilgi ve deneyim kazanılmış teknolojik 
bilgi birikimi sağlanmıştır. Bu çerçevede; Eti Gümüş A.Ş. tesisleri uygulama proses ve proses 
kontrol sistemleri açısından, konu ile ilgili her türlü teknolojik bilgi aktarımı yapabilecek 
düzeyde Dünyanın en ileri teknolojisine sahip bir tesisidir. Ayrıca ülkemiz makina sanayiinin 
de son yıllarda yapmış olduğu teknolojik hamleler neticesinde birçok makina-ekipman 
ülkemizde imal edilebilmektedir. 

Bütün bu şartlar altında günümüzde ulusal madencilik şirketlerinin kıymetli metal üreti-
mi ve madenciliği konusunda bir arayışının olduğunu söylemek zordur. Türkiye'nin jeolojik 
yapısıyla ilgili veriler sondaj ve arama faaliyetleri sonucunda kıymetli maden rezervlerinin çok 
ciddi oranda artacağına işaret etmektedir. Yapılan arama çalışmaları ile bilinen rezervlere 
sürekli yenileri eklenmektedir. Arama çalışmalarının teşvik edilerek hızlandırılması, beklenen 
büyük rezervlerin daha çabuk ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Dünya altın madenciliği bulu-
nan bütün rezervlerin hızla üretime alma eğilimindedir. Türkiye ise, günümüzde, işletilebilir 
önemli miktarda altın rezervine sahip olduğu halde bunlardan yararlanmayan dünyadaki tek 
ülke konumundadır. Oysa, bilinen sahaların işletmeye alınmasıyla Türkiye, Avrupa'nın en fazla 
altın üreten ülkesi olma potansiyeline sahiptir. Söz konusu potansiyel devreye sokulduğunda, 
ortalama 160 ton/yıl olan altın ithalatımızın tamamı yurt içindeki üretimle karşılanabilir hale 
gelecektir. Aynı zamanda altın üretimi sırasında yan ürün olarak elde edilecek gümüş ve 
Gümüşköy'de üretilen yıllık 90 ton gümüş ile birlikte gümüş ihtiyacımızın tamamı da iç üre- 
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timle karşılanmış olacaktır. 

Türkiye altın potansiyelinin tahmin edilmesi amacıyla yapılan bir araştırmanın sonucunda 
tahmini altın potansiyelimizin 6500 ton ve üstü rakamlara çıkabileceği hesaplanmıştır. Bu 
potansiyelin, 6500 tonluk kısmının bugünkü fiyatlarla (300 S/ons) maden olarak değeri 
yaklaşık 70 milyar dolardır, Ülke ekonomisinde yaratacağı katma değer ise bunun 5-6 katına 
kadar çıkabilecektir. 

Türkiye de bu güne kadar özel sektörün gerek arama ve gerekse üretim işine girmemesi 
ancak bunun karşısında yabancı şirketlerin böylesi araştırılmamış tam olarak varlığı bilinmeyen 
ancak mevcut verilerin ışığı altında oldukça ciddi bir potansiyeli olan bakir bir alana 3213 sayılı 
yasanın öngördüğü serbestiyetle adeta üşüşmelerinin üretim aşamasında çok ciddi problem-
ler ortaya koyacağı açıktır. Üstelik halen tasarı halinde bulunan Endüstriyel bölgeler yasası 
ortaya çıkacak problemleri daha da vahim bir hale getirmektedir 

Her şeyden önce gerekli plan ve çalışma azmi yokluğu yada gerekli önemin verilmeyişi, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında yakalanan dinamizmin giderek kendini geri kalmışlığın kaderci tem-
belliğine teslim edişi, yerli sermayenin madencilik faaliyetlerinde daha zi yade teknoloji 
gerektirmeyen tüvenan cevher üretim ve satı şını karlı bulması Türkiye'de ulusal ser-
mayenin altın ve gümüş madenciliğine ilgi göstermemesi nedenlerinden biridir. Đlk elden 
sayılan bu nedenleri arttırmak mümkündür. (30) 

Đşte bu nedenlerden dolayı, ülkemizin topraklarının içinde ve altında bulunan ve gün ışığına 
çıkıp parlamak arzusuyla yanan ancak, sahiplenemediğimiz altın varlığımız .tıpkı Avrupa'nın 
Amerika kıtasının keşfini müteakip bu yeni dünyaya üşüşmesi gibi "Đngiliz, Amerikan, Güney 
Afrika; Avustralya, Kanada ve Đrlanda kökenli yirmiyi aşkın şirketin " hiçbir dirençle 
karşılaşmayan hücumuna maruz kalmıştır. 

Mevcut durum, ĐTÜ Üretim Metalürji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. ismail Duman'a; 

" Türkiye topraklarının yakla şık yüzde 14'ne ait istimlak hakkının, sömürgeci mad en 
şirketlerine devredildi ği uyarısını yaparak. Mevcut durumun ulus devletin t emeline 
dinamit koyma giri şimi olduğunu ve yabancıların bu amaçlarının tahakkukunda Danıştay'ı 
önlerinde bir engel olarak gördükleri. Tekelci maden şirketlerine Türkiye'nin kapıları ilk kez 
Turgut Özal 'm Başbakan olduğu 1985 yılında ç:karılan 3213 sayılı Maden Kanunu ile açılmış, 
kanun çıkar çıkmaz kurulan çok uluslu 24 altın şirketine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
eliyle "580 arama, 170 ön-işletme ve 17 işletme ruhsatı" verilmiştir. Her bir maden şirketinin 
aldığı ruhsatın ortalama 100 kilometre kare nlanı kapsadığı düşünülürse, ülkemizin 58 bin 
kilometre kare toprağının, yani 13 buçukta birisi, yabancı şirketlere verilmiştir. Maden ruh-
satlarının aynı zamanda "istimlak" hakkı verdiği dikkate alınırsa, böyle bir imtiyazın "2. Sevr 
Antlaşması" anlamına geldiği her türlü Đ2.ahtan varestsdir. Artık "Bizi pasaportla bile 
ülkelerine sokmayanlara on binlerce kilometrekare toprağın (adeta altın bir tepsiyle) sunul-
duğu" uyarısını yaptıracak vehamet bir boyuttadır. 
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Bugün henüz tasarı aşamasında olan, Endüstri Bölgeleri Hakkındaki Kanunun yasalaşması 
halinde, Danıştay engelinin de ortadan kalkacağı, acele kamulaştırma gibi bir yöntemle de 
Prof. Dr. Đsmail Duman'm öngördüğü risklerin tahakkuk aşamasında olduğu görülmektedir. 

Madencilik ve kıymetli metal rafinasyonu açısından yabancı sermaye faaliyetleri bugün bu 
sermayeyi ithal eden tüm devletler açısından ciddi riskler taşıyan bir görünüm arz etmekte-
dir. Özellikle kıymetli metaller ve rafinasyonu işin tabiatından kaynaklanan, kayıt dışı servet 
transferinin diğer bir ifadeyle ulusal kaynakların buharlaştırılmasım sağlayan, her türlü aldatıcı 
kötü niyetli faaliyetlere uygun bir ortam sağlar. 

Yabancı sermayenin yaptığı aramalar ve bu aramalar sonucu bulunan altın ve gümüş 
cevherleri ve bunun rezerv ve tenoru hakkında sağlıklı bilgi elde etme imkanı yoktur. Bu bil-
giler işletme ruhsatı sahibi tarafından saklanırlar. Yabancı sermaye kıymetli metal rafinasy-
onunu madencilik faaliyetlerini yürüttüğü ülkenin dışında, yapma eğilimindedir. Çünkü bu 
suretle metal konsantresinin ihraç edildiği ülkeden, konsantre tenörleri üzerinde oynama 
imkanıyla önemli miktarda kıymetli metal çalma imkanına kavuşur. Yabancı sermaye, rafi-
nasyon yapılacak ülkeye ihraç ettiği yüksek tenörlü konsantrelerden kağıt üzerinde düşük 
randımanlarla rafinasyon işlemi yapmak suretiyle bir taraftan vergisiz ve kayıt dışı bir kazanca 
ulaşırken, diğer taraftan madencilik faaliyetlerini yürüttüğü ülkeden, tabi servet buharlaştırır. 
Halen tasarı aşamasında olan Endüstri Bölgeleri Hakkındaki kanun tasarısının Endüstri şirket-
lerinin Maden Kanununa tabi olmayacağı hükmü, yabancı sermayenin bu yöndeki ulusal kay-
naklarımızı buharlaştırma eylemlerine yasal bir çerçevede kazandıracaktır. 

Diğer taraftan ülkemizin tek ulusal altın ve gümüş rafine tesisi olan Eti Gümüş A.Ş.'nin 
Özelleştirme Đdaresine devredilmiş olması ve bu tesislerin yakın bir gelecekte özelleştir-
ileceğinin ve özelleştirme sonucu yeni sahibinin kuvvetle muhtemel yabancı olacağı dikkate 
alındığında kıymetli maden varlığımız tamamen yabancı sermayenin kontrolü altına girecek-
tir. 

Kıymetli soy metaller alımında ve satı şında troy ons veya kg kullanılır. 1 kg 32, 5 troy o ns'a e ittir. 

Bir ons 31,1 gram veya 20 penny a ğırlığa karşılık gelmektedir. 1 troy ons ayrıca 1 ,097 avoirdup ois 

onsa eşittir.  
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I I I          B O L U M  

Osmanlı Đmparatorluğunun kendi ekonomisi üzerindeki etkinliğini kaybetmeye başladığı 
18 yüzyıl yarısından itibaren, ülke ekonomisi, sanayi devriminin ortaya çıkardığı sömürgeci 
yaklaşımların hedefi olmuştur. Tüm dünyayı sarsan endüstrileşme devrimine, ayak uydura-
mayan Osmanlı Devletinin sahip olduğu doğal zenginliklerinin Avrupalı sanayicilerin ham-
maddesi olmasının öyküsü böyle başlar. 

Tanzimat Fermanı Anadolu'daki zengin endüstri hammaddelerini yurt dışına çıkışının 
başlangıcı olması açısından bir milat teşkil eder. Tanzimatla birlikte yabancı uyrukların 
Osmanlı halkı içinde belirgin bir biçimde farklılaştığı görülür . Bu süreci Islahat Fermanı daha 
da hızlandırır ve derinleştirir. Diğer taraftan 1700 lü yılllarm ikinci yarısında Fransızlara 
tanınan keza Balta limanı Antlaşmasıyla Đngiltere'yi de kapsar hale getirilen gümrüksüz ticaret, 
Osmanlıyı tam anlamıyla batı endüstrisinin bir pazarı haline getirmiştir. O yıllardan beri 
Sanayileşmiş batı (Avrupa) ülkelerinin Osmanlıya bakışı " Hammadde Kaynağı " şeklinde 
olmuş ve bu bakış hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze değin süregelmiştir. 

"Osmanlı imparatorluğunun içine düştüğü durum ve Kırım savaşıyla dahada belirginleşen 
mali sıkıntılar bir taraftan borçlanmalarla aşılmaya çalışılırken diğer taraftan da borç 
karşılığında muhtelif vergi gelirleri devlete ait mülk ve teşebbüsler ve bunlara ilişkin gelirlerde 
borç karşılığı garantileri teşkil etmektedir. Artan ve devletin kaldıramayacağı boyuta ulaşan 
borç yükü Osmanlının ve daha sonra Genç cumhuriyetin elini kolunu bağlayacak Duyunu 
Umumiye'nin doğmasına Türklüğün bağımsızlığının tartışılmasına ve yurdun paylaşılmasına yol 
açtığı yakın tarihin hafızalardan silinmeyen gerçekleridir. 

Bu çerçevede Dünyanın En büyük Bor kaynaklarının sömürülmeye başlaması Avrupa 
sanayinin hammaddesi olması da 1856 yılında başlamış Balıkesir deki Boraks madenlerinin 
işletme imtiyazı padişah fermanıyla "Desmazüres" adlı bir Fransız şirketine verilmiştir. 
1856 yılından Bor madenlerinin Devletleştirilmesi tarihi olan 1978 yılına kadar geçen sürede 
muhtelif yerli ve yabancı şirketler ürettikleri tüm bor cevherlerini bir lira vergi ödemeden 
yurt dışına çıkarmışlar. Türkiye'de bor endüstrisi kurma yoluna gitmemişlerdir. 

Bugünkü Rio Tinto adlı çok uluslu Endüstriyel hammadde tröstü; Madencilik alanındaki 
dağınıklık, yeterli yasal düzenlemelerden mahrumiyet, geri kalmışlığımızın getirdiği bilgisizlik, 
teknolojik yokluk ve benzeri nedenlerle Türk borları üzerinde uzun yıllar söz sahibi olmuş, 
gerek parlemento ve gerekse resmi kurumları sürekli aldatarak, bor madenciliği yapan özel 
kuruluşları birbirine düşürerek çirkin ve ülkemiz aleyhine bir rekabet ve faaliyetin mimarlığını 
yapmıştır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarıyla birlikte başlayan Millileştirme hareketleri sonrası Osmanlıdan 
beri tanınmış bir çok yabancı imtiyazının ortadan kaldırılması sağlanmış olmakla 
birlikte 
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Avrupa   endüstrisinin çok uluslu sermayesinin iştahını Türk endüstriyel hammaddeleri her 
zaman kabartmıştır. 

Madenler sanayileşmenin ana girdisini teşkil ederler. Endüstriyel hammadde kaynakları 
olmaksızın sanayileşmek bu günkü dünya düzeninde imkansızdır. Bu bağlamda dünya 
sanayinin her gün artan oranda ihtiyaç duyduğu madenler bir tarım ürünü gibi değildir. Tarlaya 
bir parça maden parçası attığınız zaman ertesi yıl onun üç beş katı maden alamazsınız. 
Madenler çok uzun yıllar sonrası oluşurlar tabi uygun ortam bulabilirlerse bu zaman istisnasız 
milyonlarca yıldır. Endüstriyel hammaddelerin bir diğer özelliği de ilerleyen sanayileşmenin ve 
kullanımdan kaynaklanan yok oluşun bir sonucu olarak değerlerinin ve önemlerinin art-
masıdır. 

Bu iki özellik bile Türk borlarının kendi sanayileşme sürecinin vaz geçilmez olduğunun bir 
kanıtıdır. 

Diğer taraftan globalleşen dünya da açılan ve serbestlesen pazarlar yoğun rekabeti de 
beraberinde getirmektedir. Dünyanın Türkiye'ye bakışı hala hammadde kaynağı bir ülke 
konumundadır. Bu iki şartm varlığı bile özelleştirme sonucu Türk borlarının ve kamu elinde 
bulunan stratejik maden ve endüstriyel hammadde varlıklarımızın, yok pahasına yurt dışına 
çıkarılacağının öncül işaretleridir. Nitekim ileri sanayileşmiş ülkeler ithal yoluyla temin ettik-
leri hammaddenin öz vatanında ileri bor uç ürün yatırım: yapmak gibi bir yolu benimseme-
mişler tam tersine Türkiye'de bu amaca donuk endüstri tesislerinin varlığından sürekli 
rahatsızlık duymuşlardır. 

Şimdi savaş Önümüzdeki yılların geleceğin hammaddesi o!an kaba bir yaklaşımla 4 trilyon 
Dolarlık bir rezervin mal edinilmesi ve rantının paylaşımı savaşıdır. Savaşı kazanmayı uman 
taraflar Türkiye'ye Bor uç endüstri yatınrnlan değil kendi ülkelerine götürecekleri ham mad-
denin sağlayacağı kar ve dahada güçlenen tekellerinin ve imparatorluklarının haynlleriyie 
yanıp kavrulmaktadırlar. 

Oysa başta borlar olmak üzere bir çok maden varlığımız ulusumuz ve devletimizin yegane 
hayat kaynağıdırlar. Bu güne kadar bu bilinçten uzak politikalarla yürütülen madencilik 
faaliyetleri ve özelleştirme uygulamaları yakın bir gelecekte sanayileşmemiz ileri teknolojileri 
kullanmamız ve geliştirmemiz önünde çok ciddi engeller oluşturacak bir mahiyet taşımak-
tadır. 

Bilim adamları yakın bir gelecekte petrol, kömür, demir ve daha bir çok endüstriyel ham-
maddenin tükeneceği görüşünde hem fikirdirler. Günümüzde bu varsayım gelişmiş ülkelerin 
endüstrileri ve hükümetlerinin kendi doğal kaynaklarına bakış açılarını kullanım açısından 
değiştirmiştir. Bu nedenledir ki dünya hammadde kaynakları gelişmiş ülkelerin büyük şirket-
leri portföylerinde toplanmaktadır. Özellikle bu tekelleşme eğilimi son 10 yıl içinde artan bir 
trent izlemektedir. 

En azından içinde bulunduğumuz yüzyılda; sanayileşmiş, askeri ve ekonomik açıdan güçlü. 
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kendi kendine yeten, hammadde açısından dışa bağımlı olmayan, teknoloji üreten, tam tersi 
bazı doğal üstünlüklerimiz nedeniyle ileri teknolojileri kendimize bağımlı hale getiren bir ülke 
konumunu yakalamak, aynı zamanda jeostratejik ve politik ağırlığımızı pekiştirmek için sahip 
olduğumuz ve önemi her geçen gün biraz daha artan maden ve endüstriyel hammadde kay-
naklarımızı sahiplenmek ve korumak bir zorunluluk. 

O nedenledir ki bu bölümde geleceğimiz açısından önem arz eden Eti Holding özelleştir-
ilmesiyle mahrum kalabileceğimiz stratejik hammadde kaynaklarımıza ve 
üretimlerimize ( kromit, krom, ferrokrom, boksit, alümina,alüminyum, bor, ve rafine bor 
ürünleri) yer verilmiştir 

KROMĐT- KROM - FERROKROM 

Fransızca Chrome, Yunanca'da khroma (renk) kelimelerinden üretilen Krom cevheri 
olarak işletilen (FeCr2O4) kimyasal formülündeki Kromit, Ülkemizin önemli bir maden 
kaynağıdır. Đlk kez P.S. Pallas tarafından Sibirya'da bulunan bir cevher üzerinde çalışmalar 
yapan Vauquelin tarafından 1797 yılında bulunmuştur. Bunsen, 1854 yılında krom il klorür-
den elektroliz yoluyla metal olarak elde etmeyi başarmıştır. 

Türkiye Krom üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. Doğada 
kromit yatakları halinde bulunan krom cevheri, Türkiyede ilk kez 1848 yılında Harmancık'ta 
(Bursa) Prof. Lav/rence Smith tarafından bulunmuştur. Bu tarihe kadar dünya krom cevheri 
ihtiyacı Ural dağları (Rusya) ve 1827 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan 
Maryland-Baltimore, Virginia ve pensilvanya'dan karşılanırken, birdenbire dünya krom ihtiy-
acının büyük bir bölümüne Türk krom cevherleri hammadde kaynaklığı yapmaya başlamıştır. 
Etibank'ın kurulduğu tarihe kadar, Türk krom cevherlerinin işleticileri yabancı şahıs ve fir-
malar olmuş, yabancı şirketler minumum sermaye yatırımı ve madencilik tekniklerinden uzak 
maksimum üretimi yaparak mevcut kromit yataklarını talan edercesine işletmişlerdir. Bu 
yıllardan beri Türk parça kromiti hammadde piyasalarında yüksek kalitesi itibariyle aranır 
olmuşlardır. 

"Yeni Kaledonya, Hindistan, Pakistan ve Rodezya (Zimbabve) kromit yataklarının sırasıyla 
1874, 1903 ve 1906 yıllarında bulunmalarından sonra kuvvetli bir rekabet başlamıştır. Birinci 
dünya savaşı ve Milli Mücadele yıllarında azalan kromit ihracatı Cumhuriyetten sonra tekrar 
artarak devam etmiştir." (31) 

Aşağıda yer alan tabloda; Cumhuriyet öncesi döneme ait çok da sağlıklı olmayan 
Orhaneli-Harmancık kromit, üretim ve ihracat verileri bir fikir verme potansiyelinden uzaktır. 
Ancak yurdumuzda o dönemde krom cevherinin kullanılacağı bir sanayi işletmesi olmadığı 
dikkate alındığında üretimi yapılan tüm kromit cevherlerinin ihracat konusu yapıldığı açıktır. 
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YILLAR   

ORHANEL Đ-HARMANCIK 
KROM ĐT ÜRETĐMĐ (TON)  

1901  41.000  

1906  33.000  

1908  11.547  

1919  14.000  

(Kaynak: Burhan Ulutan Etibank 1935-1985 Sf;77) 

Bugün dünya krom üretiminin yarısından fazlasını Güney Afrika Cumhuriyeti ve 
Kazakistan sağlamaktadır. Bu ülkeleri Türkiye, Arnavutluk, Finlandiya, Hindistan, Zimbabve, 
Brezilya ve Filipinler takip eder. Dünya rezervinin %60'ı Güney Afrika'da, %20'si 
Kazakistan'da, %10'a yakını Türkiye'de bulunmaktadır. Türkiye'de Krom madenciliği özel 
sektör tarafından'da çok yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Bulgular Türkiye'de ki Kromit 
rezervinin Dünya rezervi içindeki payının %10'un üzerine çıkaracağı yönündedir. 

Türkiye'de Bursa-Harmacık kromit yataklarının bulunmasını müteakip Fethiye Üçköprü 
(Muğla) bölgesinde bulunan kromit yataklarının ilk işletme ruhsatı 1887 yılında Ali Rıza 
Paşa'ya verilmiştir, 1926 yılına kadar işletilen kromit madenleri, Ali Rıza Paşa'nın ölümün-
den sonra işletme imtiyazı fesh edilmesi nedeniyle . Bir müddet atıl kalmıştır. Bu süre zarfında 
anılan bölgedeki kromit yatakları " Gürşana" adındaki bir şirket tarafından kaçak olarak 
çalıştırılırken durum tespit edilmiş, üretilen cevherlere el konularak ocak tamamen 
kapatılmıştır. 

Gerek bu yörede ve gerekse daha sonraki yıllarda Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde bulu-
nan kromit yatakları, kaçak üretim ve buna dayalı ihracatın yoğun olarak görüldüğü 
bölgelerdir. Nitekim 1990 yılında Elazığ Yöresi kromit yataklarında doruk noktasına ulaşan 
Krom kaçakçılığı işi, PKK terör örgütünce yönlendirilir hatta yönetilir hale gelmiş. Yörede 
yerleşik feodal etkinliği bulunan kişilerce terörist faaliyetlerin desteklenmesi de daha rahat 
bir hırsızlık ortamının sağlanması sonucunu doğurmuştur. Nihayetinde yörede hakimiyet 
kuran terör örgütü. Cumhuriyet tarihimizin Đlk madenci müfettiş ve mühendislerini şehitler 
arasına katacak hain bir saldırı gerçekleştirecektir. 

Fethiye Üçköprü bölgesindeki Kromit sahaları işletme ruhsatı 1926 yılından sonra 
"Fethiye Şirket-i Madeniyesi" unvanıyla faaliyet gösteren esasen Fransız Uyruklu bilahare 
Bor madenciliği Konusunda "Ugine - Kuhlman" olarak faaliyet gösterecek olan Şirket'e 
verilmiş ve bu şirket tarafından işletilmesi sağlanmıştı. 
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Fransız sermayeli "Fethiye Şirket-i Madeniyesi", Üçköprü kromitlerini 35 yıl gibi uzun 
bir süre maden kirası ödemeden işletti, ancak faaliyetleri sonucu hiçbir zaman kar gösterip 
vergi vermediği gibi kromit sahalarımda tahrip etti. 

" Krom madenlerini tahrip etti ği, devlete madenin kirasını ve vergisini vermedi ği 
iddialarıyla hakkında dava açılan şirket, Đstanbul 4. Asliye Ticaret mahkemesindeki 
61/523 sayılı dosyada bulunan şirket müdafaasında kendisini; Firmamız 35 yıldır bu  
memlekete hizmet etmi ş ancak, bir yıl yalnız 3.159.- lira kazanç sa ğlamıştır. " şeklinde 
savunuyordu. (32) 

Ugin Kuhlman'm (Fethiye Krom Şirketi) hizmet olarak sunduğu faaliyeti esasen aşağılık bir 
hırsızlıktan öte bir şey değildi ve batı kurnazlığı yüzü kızarmadan sömürünün adını hizmet 
koyuyordu. Türk topraklarından çıkardığın madeni gemiye, yükle ve onu ulusal sınırların 
dışına çıkart, maden kirasını ödeme, 34 yıl boyunca bilançolarında zarar göster vergi kaçır ve 
bu ülkeye hizmet iddiasında bulun. Hiç kuşkusuz "kargaların bile güleceği" bu hikaye geri 
kalmışlığımızın düşüncelerimizde yarattığı puslu havada kaybolup gitti. 

Nitekim; anılan şirkette, üyelerini çalışmamaya davet eden ve bunu bir protesto bildirisiyle 
tüm üyelerine duyuran Maden Mühendisleri odasının çabaları sonuçsuz kaldı. 

Đşin acı tarafı, haksız kazanç peşinde koşan ulusal maden kaynaklarımızı hiçbir bedel 
ödemeden yurt dışına çıkaran yarasa kılıklı bu şirkete birde bor madenleri hediye edilmişti. 

ETIBANK VE KROMITLER 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma planının uygulanmaya konulmasını müteakip Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın himaye ve direktifleri doğrultusunda, Đlk iş olarak kurulan 
Etibank, ulusal maden varlıklarımıza el atmaya başlamıştır. Bu çerçevede ilk ele alman Krom 
cevheridir. Bugünkü Alacakaya (Guleman-Gölalan) da yer alan geniş kromit sahaları, Etibank 
uhdesine devredilir. Bu suretle Şarkın kromları hayat bulmaya, işçilerin kazma kürek dar-
beleriyle, Cumhuriyetin kalkınma azminin gücü karşısında saklandığı toprağın altından gün 
ışığına çıkmaya hazırdır. Yedi düvele boyun eğdiren Anadolu insanının nasırlı elleri bu kez 
zorlu doğa koşulları altında kendi geleceğini şekillendirecektir. 

Yolu, izi olmayan, yatacak, barınacak damı bulunmayan, dağlarda, insan üstü bir inanç, 
Mühendisi ve işçisiyle yokluğa, yoksulluğa karşı ilk kazma darbesini 14 Mayıs 1936 tarihinde 
vurdu, çıkarılan 30.000 ton roş kromit hemen o yıl Alman Krupp firmasına satıldı. Ardından 
Şark Kromları TA.Ş. kuruldu. Madencilik öyle kuru gürültüye yapılacak bir iş değildi. Yöreye 
dışsal ekonomiler yaratacak bir faaliyetti Üçköprü'de faaliyet gösteren Fransız "Fethiye Krom 
Şirketi" nin inadına bir anlamda hizmet kavramını fiili olarak tanımlamaktı. Stabilize de olsa 
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yoldu, karanlığı yırtan lambaya uzanan elektrikti, iş ve sosyal güvenceydi, dahası yaşamdı. 

1957 yılında kurulan Üçköprü Maden şantiyesi 1959 yılında işletmeye dönüşür. Anılan 
işletme, 8 Nisan 1964 tarihinde, bir lira vergi ödemeden aynı zamanda işletme ruhsat 
bedelinin üstüne yatmak suretiyle 35 yıl Türk kromunu yurt dışına çıkararak Memlekete 
hizmet iddiasında (yalanında) bulunan Fransız sermayeli Fethiye Maden Şirketi'nden (Fethiye 
Şirket-i Madeniyesi) ocaklar devir alınır. 

ETĐBANK ANTALYA ELEKTROMETALÜRJ Đ ĐŞLETMES Đ 

Ancak Kromit cevherinin ham olarak satılması pekde hoş bir durum değildir. Hemen kol-
lar sıvanır. Atatürk'ün endüstrileşme hedefi doğrultusunda Türk Madenciliğine kazandırdığı 
ivme ve perspektif hayata geçirilme aşamasındadır. Ancak yol uzun ve çetrefillidir. Batı 
Türkiye'de madenciliğe dayalı bir endüstrinin kurulmasını istemez. Ayak diretir. Etibank 
tarafından Ülke ekonomisine Antalya'da Ferrokrom üretecek Elektrometalurji tesisleri 
kazandırma çabaları, Đtalyanların Fransızların Elektrik malzemeleri üreten firmalarının yeni 
Pazar, tatlı kar hayallerine toslamıştır. 

Etibank tarafından Antalya'da Elektrometalurji sanayiinin nüvesini teşkil edecek bir düşük 
karbonlu ferrokrom tesisi kurulmak üzere 1957 yılında Uluslararası ihaleye çıkılır. Đhaleye 
Etibank tarafından Elken adlı Norveç firması lisansıyla yapılmak üzere karara bağlanılmak 
aşamasında, O zamanki Hükümet tarafından müdahale edilir. Elken lisansıyla yapılacak 
Ferrokrom fabrikası'na Elken firmasının ortak olmaması, diğer taraftan ihaleye giren Fransız 
Pechiney firmasının ortaklık ve finasman kredisi getirmeyi taahhüt eden teklifi Hükümet 
tarafından benimsenir. Etibank'ın %60, Fransız Pechiney-Compadec grubunun %40 sermaye 
ortaklığı ile Elektrometalurji Sanayi A.Ş. şirket kurulması kararlaştırılır. Fransız ortak 
sermaye yükümlülüğünün %20 sini ithal yoluyla gelecek malzeme ile yerine getirecektir. 
Ancak Fransız firması daha sonra işletme sermayesi getirme yükümlülüğüne uymamış 
şirketteki sermayesi %20 ile sınırlı kalmıştır. 1962 yılında tamamlanır. Đlk önce silikofer-
rokrom ve karpit, ardından 1963 yılında ferrokrom üretimine başlanır. 

Fransız firmasının ayak diremeleri sonucu çok ciddi tavizleri Etibank'tan koparmayı 
başarmıştır. Bu çerçevede ortak şirketin üretimi Ferrokrom ihracatı %20'lik pay sahibi 
Fransız ortak Pechiney tarafından yapılacak, Fabrika Fransız çalışanlarının nezareti altında 
olacak, Fabrikanın kullanacağı Üçköprü Đşletmesi Üretimi kromitler şirkete kredili verilecek 
ve bedeli ihracat gelirlerinden karşılanacaktır. 

Ve Türk Kromlarının daha ça ğdaş yöntemlerle soygun öyküsü ba şlamıştır.  

Pechiney artık, Türkiye sınırları içinde %80 Türk s ermayeli şirket tarafından, Türk 
Kromitleri ile üretilen ancak Türkiye'de kullanılma yan Ferrokromun ihracat tekelidir.  
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Đhracat yurt dışındaki şirketlere düşük fiyatlarla yapılmakta şirket bir türlü kar ede-
memektedir. Etibank Üçköprü işletmesinden alınan kromitlere ait borç ödenmemek üzere 
birikir. Yine Etibank'a bağlı olan Kepez elektrik işletmesinden kullanılan enerji bedellerini de 
aynı akıbet beklemektedir. Ayrıca Pechiney'in ihracat bedelleri üzerinden kestiği yüksek 
komisyonları da sömürünün kaymak kısmını oluşturmaktadır. 

Bu tarihlerde Ferrokrom yurt dışı piyasalarda 500 Dolar/ton olmasına rağmen Pechiney 
ihracatı 200-240 Dolar/ton fiyatlarla yapmakta ve ihracat bedellerinden yüksek oranda 
komisyon kesmektedir. Đhracat bedelleri de Arbitraj yapılarak döviz üzerindeki karda 
yurtdışında Pechiney tarafından buharlaştırmaktadır. Bu arbitraj işi üzerinden ayrıca 
komisyonda alınmaktadır. Hani derler ya taşı sıksan suyu çıkar diye, Pechiney'de kromu sıkıp 
suyunu çıkarmış tridine de ekmek banmıştır. 

Fransız Ortaklı Antalya Elekrometallürji Sanayi işletmesi tam bir fiyasko ile 
sonuçlanmıştır. Antalya Elekrometallürji Sanayi A.Ş. nin Yabancı Ortağı Pechiney Etibank 
tarafından şirketin borç ve zararları toplamının şirketin özvarlığını aşırı derecede aştığı ve 
iflasının isteneceği tehtidi ve çok zorlu mücadelelerden sonra 1969 yılında Pechiney hisseleri 
Etibank tarafından satın alınmıştır çok kısa bir süre içinde şirket borçlarını ödemek suretiyle 
kara geçmiştir. 

Ancak Antalya Elektrometallürji işletmesinin kaderi değişmez , bu seferde Amerika'da 
Mukim " The Bal Company " devreye girmiştir. Anılan şirketin sahibi aynı zamanda, yine 
Amerika'da mukim " Mili International Inc. " firmasının Araştırma Kısmı Genel Müdür 
Muavini Kenan Bal adlı şahıstır. 1970 li yılların başında satış ajanı olmaksızın birkaç ihracat 
bağlantısı yapmış bu hizmetleri karşılığı kendisine ihracat tutarının yüzde yarım'ı komisyon 
olarak ödenmiş bilahare bu komisyon %1'e çıkarılarak aracı olmadığı tüm satışları da kapsar 
hale gelmiştir. Bu durum 1990'lı yılların başlarına kadar devam eder. 

ETĐBANK ELAZI Ğ FERROKROM ĐŞLETMES Đ 

Etibank Elazığ ili civarında bulunan ve Şark Kromları olarak adlandırılan geniş kromit 
yataklarını da bir sanayi ürününe çevirme yolundaki gayretleri çerçevesinde Alman Krupp 
firmasından teklif ister. Bu girişimin ardından başlayan gelişmelerde hayli ilginçtir. Burhan 
Ulutan, Etibank 1935-1985 adlı kitabında bu gelişmeyi şöyle nakletmektedir; 

" Elazığ Ferrokrom Tesisi te şebbüsü ele alındı ğı vakit, alı şılageldi ği üzere, evvela 
Krupp'tan teklif istenir. Fakat kısa bir müddet son ra Batı Almanya'nın Ankara 
Büyükelçisi M. Tanyelo ğlu'nun ziyaretine gelerek,  

-  Siz   Elazığ'da   bir  ferrokrom   fabrikası   kurmak   üzere   Krupp'dan   teklif 
istemi şsiniz. Bu te şebbüsünüz do ğru değildir. Siz ferrokrom üretmeye ba şlarsanız   
bize   krom   cevheri   ihraç   etmez   olursunuz.   Hem   de   rekabete ba şlarsınız. 
Bunlar ise dostlu ğumuza gölge dü şürür der.  
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M. Tanyelo ğlu da;  

- Bir pastayı yalnız bir ki şi yer ötekiler yutkunarak seyrederse bunda devamlıl ık ve 
dostluk olmaz. Dünya ferrokrom ve çelik tüketimi yıl dan yıla %5 artıyor. Bu artı ştan 
bizim de pay almamız lazım. Hiç üzülmeyin sizin kro m cevheri ihtiyacınızı da 
karşılamaya devam ederiz. Kromit yataklarımız fazlasıyla  yeterlidir. Kar şılıklı rnen-
featlere dayanan bir dostluk daha uzun ömürlü olur.  

* 

Cevabını verir. Bu söz üzerine Büyükelçi kıpkırmızı  olur ve bir şey demeden 
ayrılır. "  

Krupp, tabiyeti Batı Almanya hükümeti politikalarından bağımsız hareket edemez. 
Nitekim, Etibank'a teklifte vermeyecektir. Almanya'nın baskılarına rağmen Japonya'dan 
temin edilen kredi ve teknoloji ile Elazığ Ferrokrom Tesisi kurulur. 

DÜNYA KROM ĐT , FERROKROM ÜRETĐM VE ĐHRACINDA 
TÜRKĐYENĐN YERĐ VE ÖNEMĐ 

Krom cevheri Dünya Sanayinin vazgeçilemez bir üretim girdisidir. Atmosfer korozy-
onuna, kimyasal etkilere, aşınmaya karşı yüksek direnç göstermesi, çok sert olması nedeniyle 
çelik ve öteki metallerin korunmasında kaplama olarak yaygın bir biçimde kullanılır. Silah 
sanayinin ikamesi olmayan önemli bir girdisidir. 

Bugün Dünya kromit cevheri üreten ülkelerin hemen hemen tamamı kaynaklarını fer-
rokroma ve paslanmaz çelik üretimine yönlendirerek ülke kaynaklarından maksimum faydayı 
elde etmektedir. Dünyada, kromit ile ferrokrom üreticisi ve ihracatçısı olan ülkelerde genel 
strateji bu doğrultuda olmakla birlikte, üç kromit üreticisi ülke Türkiye, Arnavutluk ve 
Kazakistan bu genel stratejinin dışında plansız bir ticari eğilim içerisindedir. Bunun başlıca 
nedenlerinden biride bu ülkelerin Paslanmaz çelik sanayilerinden yoksun oluşlarıdır. 

Türkiye Dünyanın en büyük Kromit ihraç eden ülkesidir. Ülkemizde bu yüzyıl içinde 
yaklaşık 40 milyon ton satılabilir kalitede krom cevherinin üretildiği belirtilmektedir. Üretilen 
kromit kaliteleri ile ilgili sağlıklı veriler bulunmamakla birlikte; neredeyse tamamı ihraç edil-
miş olan bu kaynaklarımızın pazarlanmasmda herhangi bir problemle karşılaşılmamaktadır. 
Uluslararası metal ve maden dergileri, literatür, Türk kromitlerini Dünya krom pazarlarında 
her zaman üst seviye fiyatlarda talep gören nitelikli, metalürjik kalite cevherler olarak 
tanımlanmaktadır. 

Kullanıldığı alanlarda alternatifi olmaması ABD, Avrupa ülkeleri ve Japonya gibi 
sanayileşmiş ülkelerin yeterli hammadde kaynağından mahrum olması nedenleriyle başta 
ABD olmak üzere birçok sanayileşmiş ülke, kromit ve ferrokromu halen stratejik hammadde 
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olarak değerlendirmektedirler. 

Bu anlamda kromit üreticisi ülkeler uzun süreden beri ferrokrom üretimine, hatta daha 
ileri aşama olan paslanmaz çelik üretimine yöneltmek suretiyle hammaddelerinin katma 
değerlerini azami ölçüde artırarak değerlendirme stratejilerini uygularken, ülkemizde ilk fiili 
adım, sadece ferrokrom üretimine yönelik olarak, 1958 yılında Antalya da üretime başlayan 
ve halen varlığını sürdüren 10.000 Ton/Yıl düşük karbonlu ferrokrom kapasiteli tesisle 
atılmıştır. Daha sonra 1977 yılında 100.000 ton/yıl yüksek karbonlu ferrokrom üreten Elazığ 
Ferrokrom Đşletmesi ve 1984 yılında devreye giren ve kimyasal kalite kromit cevheri işleyen 
özel sektöre ait Mersin Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası yatırımları gerçekleştirilmiştir. 

Neredeyse tüm kromit üreticisi ülkelerde, daha önceki yıllarda da var olan, sahip olduk-
ları hammaddelerin katma değerlerini yükseltme eğilimi bariz olarak görülürken, ülkemizde 
bu oranın neredeyse sabit kalması ve Ülkemizden son yıllarda 1.200.000 ton kromit ve 
100.000 civarında ferrokrom alan ABD ve Avrupa ülkelerinin aynı zamanda ülkemiz özel 
girişimcilerinin Türkiye'nin sanayileşmesinde oldukça önemli olan Örneğin, bir paslanmaz 
çelik yatırımına yönelmemesi ciddi bir soru işaretidir. 

MTA. ve Eti Holding kaynaklarına göre, halihazırda ortalama tenoru % 39 dolaylarında ve 
metalurjik kalite ağırlıklı olan ülkemiz kromit rezervleri geçmişten buyana maalesef adeta 
yağmalanmıştır. Diğer kromit üreticisi ülkelerle kıyaslandığında, bir zamanlar oldukça yüksek 
olan rezervlerimiz, kalitesi nedeniyle varolan uluslararası piyasalardaki talep ve yüksek 
fiyatının cazibesine kapılarak, gerek kamu ve gerekse özel sektör tarafından ihraç edilerek 
hızla tüketilmeye yüz tutturulmuş, gerçekte yurt dışına değerleri çok büyük meblağlara varan 
kaynaklar aktarılmıştır. 

DÜNYA FERROKROM P ĐYASASI HAK ĐM ŞĐRKETLER VE F ĐYATLAR 

Dünyanın en büyük ferrokrom üreticisi Güney Afrika Cumhuriyetinde Samancor, 
Xstrata ve Hernic olmak olmak üzere üç grubun hakimiyeti söz konusudur. Samancor 
Citicorp'a ait Billiton ve Anglo American gruplarının iştirakidir. Xstrata Glencore firmasının 
bir iştiraki olup Glencore firmasının %71'i Marc Rich'e aittir. Marc Rich ve Citicorp Amerika 
ve Avrupa piyasaları, Hernic'se Asya ve Uzakdoğu piyasaları ihtiyacını karşılamaktadır. 
Türkiye'nin ABD'ne olan ihracatı ağırlıklı olarak Marc Rich'e bağlı şirketler vasıtasıyla 
yapılmaktadır. Dünya kromit ve ferrokrom piyasası da tekelleşme eğilimi gösteren oligopoi 
bir piyasadır. 

Yukarıda açıkladığımız Glencore firmasının sahibi Marc Rich ilişkileri ve kişiliği açısından 
oldukça enteresan bir çizgiye sahiptir. Marc Rich Uluslar arası planda metal ticareti işine 
"Metal Men" olarak adlandırılan bir tür brokerlikle başladı. 1954 yılında Philip Brother'la bir-
likte spot petrol ticareti yaptı. Đngiliz basını onu "Alüminyum parmak" takma adıyla tanıttı. 
Kara para aklamak, vergi kaçakçılığı, paravan şirket kurma.rüşvet verme gibi suçlarla hakkında 
ABD'de açılan soruşturmalar nedeniyle 1983 yılında Đsviçre'ye kaçtı. 1983 yılından 2001 yılına 
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kadar Đnterpol'ün Kırmızı bülteni içinde acil tutuklanacaklar arasında yer aldı. ABD Başkanı 
Bili Clinton'm görevden ayrıldığı gün yayınladığı bir kararname ile affedildi. Marc Rich'in eski 
eşinin Clinton'm partisi ve Kütüphanesine 1.5 milyon dolar bağışlaması nedeniyle af edildiği 
iddiaları üzerine ABD Fedaral Savcılığı Clinton aleyhine soruşturma başlattı. 

Marc Rich Glencore şirketinin yanı sıra sahip olduğu; Marc Rich Investment, Novarco 
A.G., Clarendon firmalarıyla dünyanın sayılı metal tüccarıdır. Türkiye'de Ber Öner firması ile 
bakır ve krom madenciliği yapmaktadır. (33), (34) 

Krom piyasasında en yüksek kazanç metalürjik üretimle mümkün olmaktadır. Örneğin 
Dünyanın en yüksek fiyatlı Türk kromitleri 50-110 Dolar/ton arasında bir seyir izlerken, 
Yüksek karbonlu Ferrokrom fiyatları 500-1000 Dolar/ton, düşük karbonlu ferrokromda 
1.000-1500 dolar/ton arasında değişmektedir. Paslanmaz çelik mamullerinde fiyat marjı daha 
açılmaktadır. Değişik kaliteli paslanmaz çelik ürünleri 2.000-10.000 Dolar/ton arası fiyatlar-
dadır. 

ÖZELLEŞTĐRME 

Yukarıda izah edilen kromit ve ferrokrom piyasasına hakim oligopoller ve bunlara bağlı 
hareket eden "metal men" ler Türkiye'deki Krom özelleştirmesini büyük bir sabırsızlıkla bek-
lemektedir. Çünkü bu alanda yapılacak bir özelleştirme onların piyasa hakimiyetlerini Türkiye 
aleyhine ciddi bir biçimde arttıracaktır. Nitekim 6 Kasım 2000 tarihli "RYAN'S NOTES" adlı 
dergide yer alan; 

"...Türk Hükümeti kamuya ait krom şirketlerini özelle ştirmek için planlar 
geliştiriyor. Analistler, ilk adımın maden ocaklarını ve  izabe fırınlarını Eti Holdingten 
ayırmak oldu ğunu ve bunların ba ğımsız davranan ayrı bir şirket olarak kurulaca ğını 
söylüyorlar."  

şeklindeki yorum, Türk kromit yataklarının ve ferrokrom tesislerinin özelleştirme sonrası 
akıbeti hakkında önemli ip uçları vermektedir. 

Eti Holding bünyesinde maden ocakları ve ferrokrom tesisleri birbirlerine entegre bir yapı 
içindedir. Antalya ferrokrom tesislerinin hammaddesi kromitler Fethiye/Üçköprü krom 
sahalarından, Elazığ ferrokrom tesislerinin hammaddesi kromitler yine aynı bölgede bulunan 
Şark kromları sahalarından ve Kayseri/Pınarbaşı sahalarından karşılanmaktadır. Gerek 
Antalya ve gerekse Elazığ ferrokrom tesislerinin bağımlı oldukları kromit sahaları Eti Holding 
uhdesindedir. Kısaca maden sahalarının Đşletme ruhsatlarının özelleştirme sırasında Eti 
Holding üzerinde kalması istenen ve beklenen bir durum değildir. Nitekim Ryan's Notes adlı 
dergide oligopol piyasanın ve bu piyasa hakimlerinin beklentileri ifade edilmektedir. 

Türkiye açısından kromit Sahalarının ayrı, ferrokrom tesislerinin ayrı, yada ikisinin birlikte 
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özelleştirilmesi halinde, ferrokrom tesislerinin kapatılması kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Bu 
durum oligopol piyasa şartlarının aynı zamanda bir dayatmasıdır. 

Türkiye'deki ferrokrom işletmeleri kuruluşu sırasında Almanya'nın ortaya koyduğu 
tavırda dikkate alındığında, Avrupa ve ABD'de yerleşik Ferrokrom ve paslanmaz çelik üreti-
cileri tarafından kısaca oligopol piyasa tarafından işletilmesi pek arzulanan durum değildir. 
Nitekim Türkiye'de ferrokrom kullanan bir sanayinin yokluğu da Özelleştirme sonucunda fer-
rokrom tesislerinin kapatılacağı yolunda önemli bir sinyal sayılmalıdır. 

Bu bağlamda ferrokrom ve kromit işletmelerinde yapılacak özelleştirme ülkemizde 
paslanmaz çelik üretimine dönük yatırım yapılmasını engelleyecek önemli bir faktör olarak 
kendisini göstermektedir. 

Ülkemizde paslanmaz çelik tüketiminin 100.000 ton/yıl civarında olduğu muhtelif kalite 
paslanmaz çeliğin ton fiyatının 2000 Dolar/ton la 10.000 Dolar/ton olduğu dikkate 
alındığında yıllık 200 milyon dolar ile bir milyar dolar arası bir ithalatın sürekli artan bir trentte 
dış ticaret dengesi üzerinde negatif bir baskı yaratacağı açıktır. 

Ülkemizde yoğun yatırımların gerçekleştirildiği Doğal Gaz, Turizm, GAP ve Savunma 
Sanayii alanlarındaki gelişmeler nedeniyle, paslanmaz çelik tüketiminin gelecekte daha da art-
ması beklenmektedir. Diğer taraftan Türk Cumhuriyetleri Balkanlar ve Ortadoğu ülkelerinin 
mevcut tüketim potansiyelleri dikkate alındığında Türkiye'nin sahip olduğu imkanlar ve fer-
rokrom tesislerinin varlığı, en az 200.000 ton/yıl paslanmaz çelik yatırımının acilen gündeme 
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu şartlar altında yapılacak özelleştirme ülkemizin ekonomik 
büyüme ve ihracat artışımnda önünde bir engel teşkil edecektir. 

Son yıllarda Dünyada kurulan paslanmaz çelik tesisleri.genellikle ferrokrom üretim birim-
leri ile entegredir. Bu tür yapılanma firmalara; ferrokromun sıvı olarak şarj edilmesinin 
sağladığı enerji tasarrufu, pazarlamada problem yaratan ferrokrom tozlarının değerlendirilme 
olanağı, lojistik olarak maliyet avantajları sağlamakta dolayısıyle üretimin daha düşük 
maliyetlerle gerçekleştirilmesi gibi sonuca ulaştırmaktadır. Aynı zamanda bu tür entegre 
tesisler Ferrokrom üreticileri için hazır pazarlar yaratmaktadır. Ülkemiz ekonomisinin böylesi 
bir yatırıma ihtiyaç duyduğu bir ortamda Avrupa ve ABD ferrokrom üreticileri ve paslanmaz 
çelik üreticilerinin ekmeğine yağ sürecek bir özelleştirmenin bugün ve gelecekte ülkemiz 
menfaatine olacağı ileri sürülemez. 

TRONA (TAB Đ SODA) 

Trona, tabiatta doğal olarak bulunan soda minerallerinden en yaygın olarak bulunanıdır. 
Fakat trona çok kolay eridiği için tabiatta hiç mostra vermemekte oluşumu çok özel şartlar 
gerektiren trona yataklanmaları başka amaçla yapılan arama çalışmalarında tesadüfen ortaya 
çıkmaktadır. 

Trona, Cevherin içerdiği organik maddeye bağlı olarak rengi kahverengiden koyu sarıya 
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kadar değişir. Saf numunelerinde ise renk beyazdan şeffafa kadar değişmektedir. 

Trona(tabii soda) Soda külü'ne dönüştürülerek, farklı iki yoğunlukta, hafif soda külü ve 
ağır soda külü olarak satılır. 

Ağır Soda Külü: Dökme yoğunluğu 0,96-1,06 gr/cm3 arasında değişir. Ağır soda külü üre-
timi, hafif soda külünün hidratasyonu ile sağlanır. Daha pahalı olmasına rağmen genel olarak 
toz oranının dezavantaj olarak kabul edildiği cam ve demir çelik endüstrilerinde kuru olarak 
kullanılmaktadır. 

Hafif Soda Külü : Dökme yoğunluğu 0,51-0,62 gr/cm3 arasında değişir. Düşük ısılarda 
çabuk çözünme özelliğinden dolayı suda çözünme gerektiren durumlarda kullanılır. Deterjan 
ve çeşitli kimyasalların üretiminde kullanılır 

DÜNYADA MEVCUT DURUM VE REZERVLER  

Dünyada trona mineralerinin bilinen en geniş yatakları, ABD'de bulunan Güneybatı 
VVyoming'in Green River havzasında olup toplam dünya rezervinin % 95'ini temsil eder. 
Wyoming'de üretilen tronanın Na2CO3 içeriği % 99,8 den daha fazla, NaCI içeriği ise % 0,5 
den daha azdır. 1,8 ton tronadan yaklaşık 1 ton soda külü üretildiği dikkate alınırsa 56 milyar 
ton yataklanmış trona ve 47 milyar ton ara katmanlı veya karışık trona ve tuz yatağından söz 
edilebilir. Katman kalınlıkları 1,2 m veya daha fazladır. VVyoming trona havzasından yılda 
yaklaşık olarak 15 milyon ton trona (8,3 milyon ton soda külü) üretilmektedir. VVyoming'de 
işletilebilir rezervler 1991 talep seviyesinde ABD iç tüketimini 3100 yıl, dünya pazarını ise 
630 yıldan daha fazla bir süre karşılayabilir. 

ABD'deki bir başka trona kaynağı da Kaliforniya eyaletinde bulunan Searles ve Ovvens göl-
leridir. Göllerde tuz ile birlikte trona, hanksit ve boraks bulunmaktadır. Bu göllerde yaklaşık 
815 milyon ton soda külü rezervi olduğu tahmin edilmektedir. 

Bir başka trona rezervi de Kenya'nın Magadi gölündedir. Trona, halit, çeşitli sodyum 
tuzları ve organik maddelerden oluşan trona yatağının kalınlığı yer yer 30 m'yi bulmaktadır. 

Çin'in Hunan eyaletinde ve Đç Moğolistan'da VVyoming tronasına benzer 220 milyon ton 
trona rezervleri olduğu bilinmektedir. 

Ülkemizde ise Ankara'ya 115 km. uzaklıkta bulunan B eypazarı Trona Yata ğında 
% 87 tenörlü 235 milyon ton rezerv mevcuttur.  

Tronadan doğal soda külü üretimi haricinde, sodyum karbonatlı göl yataklarından da soda 
külü üretimi yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi de Meksika'da San Cristobal Ecatepec'teki 
Texcoco göl yatağı, diğeri de Botsvvana Şua Pan'daki göl yatağıdır. Texcoco göl yatağında 46 
metre derinlikteki sodyum karbonatça zengin salamura yatağı mevcut olup ortalama % 7 

-  45 - 



sodyum karbonat konsantrasyonu ile yatak 180 milyon ton kullanılabilir soda külü içerir. Tüm 
bu yatakların haricinde Cad, Etyopya, Nijer, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tanzanya, Uganda, 
Bolivya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Pakistan, BDT ve Venezuela'da doğal sodyum karbonat 
yataklarının varlığı bilinmektedir 

SEKTÖRDE ÜRETĐM YAPAN KURULU ŞLAR 

Dünyada en büyük soda külü üreticisi % 19 pazar payıyla (Avrupa Topluluğunda % 50) Solvay 
et Cie. firmasıdır. 1991 yılında eski Doğu Almanya'daki Bernburg tesisini, 1992 yılında ise 
VVyoming'de Tenneco Minerals'ın % 80'ini ele geçirmiş olup şu anda 8 ülkede 10 tesis işlet-
mektedir. 

1998 yılında Citicorp Venture Capital'e bağlı bir holding olan Mincorp LLC, IMC Global'den 
soda külü ve bor işletmelerini satın almıştır. Bu suretle Mincorp kendisine bağlı Brunner 
Mond, Novacarb, Penrice ve IMC Chemical şirketleriyle yaklaşık 5 milyon ton yıllık soda külü 
kapasitesine ulaşmıştır. Mevcut durum Çiti Group'u dünyanın ikinci büyük soda külü üreticisi 
haline gelmiştir. 

FMC VVyoming Corporation ise üçüncü en büyük firmadır. ABD'deki yabancı sermaye 
1981'lerde kapasitenin % 10'una sahipken bu oran 1992'de % 49'a yükselmiştir. ABD'deki 6 
firmanın beşinin partneri Avustralya, Belçika, Fransa, Japonya veya Güney Kore'den birisidir. 
Yabancı ortağa sahip olmayan tek üretici FMC VVyoming Corp.'dır. 

Kuzey Amerika 1988 yılından beri Orta ve Doğu Avrupa'nın karşısına çıkarak dünyanın 
en büyük üretim bölgesi haline gelmiştir. Kuzey Amerika üretiminin % 90'ını ABD üretir. 
ABD dünyanın en büyük üretimini gerçekleştiren tek ülkedir. 

ABD soda külünün avantajlarından faydalanmak için Japon kullanıcılar ABD soda külü 
üreticilerine ortak olmaya veya satın almaya yönelmişlerdir. Mayıs 1992'de Tosoh Corp. 
General Chemical (Soda Ash) Partners'in -ki ABD'nin en büyük ikinci üreticisi- % 24'ini satın 
almıştır. Asahi Glass ise Solvay Minerals Green River tesisinin (eski Tenneco Minerals) % 
20'sinin kontrolünü elinde tutmaktadır. 

Batı Avrupalı üreticiler daha pahalı Solvay Prosesi ile çalışacak projelere yatırım yapmak-
tan ziyade ABD trona üreticilerine ortak oluyor veya hisse satın alıyorlar. Fransız Elf Aquitane 
1981'de Tg Soda Ash'e sahip oldu. Rhone Poulenc, Stauffer Chemicals'm % 51'ini ele geçir-
di. 1992 yılında ise Solvay, Tenneco/Asahi Glass ortaklığının % 80'lik Tenneco hissesini satın 
aldı. 
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KULLANIM ALANLARI  

Soda külünün pek çok kullanım alanı mevcut olmakla beraber en fazla cam sanayiinde 
hammadde olarak kullanılmaktadır. 

Diğer kullanım alanları şunlardır. 

Kimya sanayi (sodyum tripolyphosphate, sodyum silikat, sodyum kromit, sodyum dikro-
mat, sodyum bikarbonat, Sodyum karbonat peroxhdydrate, Sodyum seskikarbonat, Sodyum 
hexacyanoferrate, Chlorine monoxide) 

Deterjan sanayiinde, Su tasfiyesinde, Baca gazı desülfürizasyonunda, Selüloz ve kağıt 
sanayiinde, Alümina üretiminde, Sondaj çamurlarında, Galvaniz kaplama banyolarında, 
Kurşun rafinasyonunda, Bakır flotasyon konsantrelerinden telleryum'un geri kazanılmasında, 
Rafine edilmiş diatomit'in üretiminde, Fotoğrafçılıkta, Bromine'in üretiminde, Tar'ın disti-
lasyonunda, Hidrojen sülfitin geri kazanılmasında, Döküm kumlarında, Tekstil sanayiinde. 

Cam endüstrisi dünya soda külü tüketiminde % 46'lık bir payla en önemli kullanım alanı 
durumundadır. Bunu % 21 gibi bir payla kinya sanayii takip etmektedir. 

Cam üretiminde her 1 ton cam üretimi yaklaşık 200 kg. ağır soda külü tüketimi gerek-
mektedir. 

TRONA VE SODA KÜLÜ P ĐYASASI O ĐGOPOL BÎR P ĐYASADIR  
ANSAC KARTEL Đ SOLVAY VE Ç ĐTĐ GRUBUN 

KONTROLÜ ALTINDADIR  

Dünya soda külü piyasası artan rekabetin ve bu rekabetle ilişkili olarak fiyat kırmanın 
hüküm sürdüğü mevcut durumunu muhafaza etmektedir. Soda külü pazarı daha ziyade 
monopol durumundaki 3 üretici grubun gün geçtikçe artan ve yeni boyutlar kazanan rekabe-
tine sahne olmaktadır. Ürün standartizasyonunun çok iyi tesbit edilmiş olduğu bu piyasada 
söz konusu üç üretici grubu daha ziyade maliyet faktörünü ve siyasal ve sosyal etkinlikleri-
ni, rekabet güçlerini artırmak için kullanmakta ve mevcut pozisyonlarını koruyup daha 
iyileştirmek için uluslararası boyutlarda mücadelelerini sürdürmektedirler. Bu amaçla üretime 
geçmesi halinde piyasayı etkileyebilecek sahaları elde etme, bu gerçekleşmezse bloke edici 
faaliyet içinde bulunmaktadırlar. Bahsedilen bu iki ana üretici grup Amerikan doğal soda külü 
üreticilerinin kurduğu yasal ihracat karteli ANSAC ve Batı Avrupa soda külü üretim kapa-
sitesinin % 64'ünü ve Amerikan Tenneco firmasının % 80'ini elinde bulunduran Belçika 
kökenli SOLVAY et Cie SA dır. Büyük oranda 30 milyar ton'un üzerinde bir trona rezervine 
sahip Green River, VVyommg havzasında üretimlerini gerçekleştiren ABD'li üreticiler, doğal 



soda külünün sentetik soda külüne nazaran birim maliyetler açısından sahip olduğu büyük 
avantajı kullanarak geçtiğimiz 30 yıl içerisinde ABD'de mevcut 17 sentetik soda külü tesisinin 
kapanmasına yol açmıştır. (10 tesis 1986'da kapanmıştır.) Đç piyasada hemen, hemen hiç kar 
bırakmayan kıyasıya rekabeti ihracatta da yaşamamak için 6 üretici 1983 yılında Webb-
Pomerenc Yasası olarakta bilinen 1918 tarihli ABD ihracat yasası kapsamında ANSAC'ı 
kurmuşlardır. Böylece ihracatta rekabet ve bunun sonucu ortaya çıkan aşırı fiyat kırma önlen-
miş ve bir ihracat karteli yaratılmıştır. Kanada'ya ihracat bu kapsam dışında bırakılmıştır. 

Gerek Batı Avrupa gerekse Doğu Avrupa ile BDT'de yüksek maliyetli sentetik soda külü 
üretimi yapılmaktadır. Batı Avrupa pazarının % 60'ı Solvay'e aittir. Sentetik soda külü üretim 
prosesini ilk geliştiren Ernest Solvay'ın 1863'de kurduğu şirket bugün 8 ülkeye dağılmış 10 
üretim tesisi ve yıllık 6,36 milyon ton ile dünyanın en büyük üreticisi konumundadır. 

Avrupa'da 1992 sonunda tek pazara geçişle birlikte AT ülkeleri arasındaki ticareti olum-
suz yönde etkileyici her türlü engelin kalkması sonucu, Solvay'ın tüm Batı Avrupa'ya yayılmış 
olan pazarlama/dağıtım sistemi şirketin monopol konumunu daha da güçlendirmektedir. 

Bu kuruluşların haricinde Avrupa Topluluğu pazarında söz sahibi olan firmalar ise PEN-
RICE (Avustralya) (% 15), RHONE-POULENC (Fransa) (% 10), AKZO (Hollanda) (% 5), CFK 
(% 5) ve MATTHES & VVEBER (Almanya) (% 5) dir. 

TÜRKĐYE VE TRONA MADENLER Đ 

1979 yılında MTA Genel Müdürlüğü'nün Beypazarı civarında yürüttüğü aramalar 
esnasında bulunan trona madeni, yapılan rezerv tespit çalışmalarının ardından Etibank'a 
devredildi. Trona madenleri aynı zamanda 2840 sayılı yasa ile "Devletçe Đşletilecek Madenler" 
kapsamına alındı. 

1985 yılı ve sonrasında BHP-Utah FMC, CANAD ĐAN OXY ve SOLVAY firmalarıyla 
1.000.000 ton/yıl kapasiteli ve 200 milyon dolar/yıl döviz girdisi yaratacak proje üzerinde 
yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Daha sonra FMC ve SOLVAY firmaları ile yürütülen proje 
görüşmeleri de aynı akıbete uğradı. 1990 yılından sonra görüşmelere RĐO TĐNTO' da eklen-
miştir. 

1994 yılına kadar "Devletçe Đşletilecek Madenler" kapsamında mütalaa edilen Trona 
madenleri bu tarihte Dünya Bankasının bir yan kuruluşu olan IFC'nin önerisi üzerine; 3971 
sayılı yasa ile bu kapsamdan çıkarıldı. 

Sonuçta 1983 yılından 1997 yılına kadar geçen sürede yukarıda ifade edilen kartel ve 
Solvay grubu Türkiye'nin Soda külü üretimi projesini görüşmeler yoluyla erteleme ve oyala-
ma yolunu benimsemiştir. Ellerinde soda külü üretme teknolojisini bulunduranlar ortaklık 
yoluyla bile bu teknolojiyi Türkiye'ye vermekten kaçınmışlardır. 
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Her şeye rağmen 1997 yılında hükümet kararıyla Etibank Soda külü üretme ve trona yer 
altı maden işletmeciliğini tek başına yapma kararı alır. Ancak Refah Partisi ve Doğruyol 
Hükümetinin ardından bu projeden vaz geçilir. 

1998 yılında yerli firmalarla kurulacak bir ortaklık modeliyle soda külü üretim ve dışsatım 
yöntemi benimsenir. Bu çerçevede açılan ihale davet usulüyle teklif toplamak suretiyle sonuç-
landırılır, ihale teklif veren beş gruptan biri olan Bayındır ve Park konsorsiyumu üzerindedir. 
Tanzim edilen ve taraflarca imzalanan çerçeve anlaşması 18.08.1998 tarih 98/T-41 sayılı 
Yüksek Planlama Kurulu kararınca onaylanır. YPK Fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra 
ortak şirketin kurulmasını öngörmektedir. Fizibilite çalışmaları öngörülen sürede tamam-
lanamaz ancak bu arada ortak olarak Eti Soda A.Ş adlı şirket kurulur. Şirket hisselerinin %74'ü 
Park-Bayındır grubunun %26'sı Eti Holding'e aittir. 

Đhale sürecinin tamamlanmasının ardından yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen projenin 
fizibilite çalışmaları dahi tamamlanamıştır. 

Bu arada şirket ortaklarından Bayındır grubunun içine düştüğü kriz nedeniyle hisselerini 
Vakıfbank'a 14 milyon dolar bedelle satmıştır. 

TÜRKĐYE'DEK Đ SENTETĐK SODA ÜRET ĐCĐLERĐ 

Bilindiği üzere Türkiye'nin en büyük cam üreticisi Đş Bankasının bir iştiraki olan Türkiye 
Şişecam Fabrikaları dır. Soda külü ağırlıklı olarak cam sanayinin kullandığı bir hammadde 
niteliğindedir. Anılan fabrika tarafından Mersin'de kurulan Soda Sanayi A.Ş. Türkiye'nin tek 
sentetik soda külü üreticisidir. Anılan firma Türkiye'nin tüm ihtiyacını karşıladığı gibi bazı yıllar 
dışsatıma dahi gitmektedir. 

YABANCI SERMAYEN ĐN TÜRKIYEDEKI TRONA 
ARAMA FAAL ĐYETLERĐ VE BOR HEVESLER Đ 

1997 Yılından itibaren Dünyanın üçüncü büyük trona ve soda külü üreticisi Türkiye 
temsilcisi BORTAŞ firması tarafından Eti Holdinge ait Beypazarı Tronasaha sınırlarının 
etrafında oldukça geniş bir alan üzerinde Ankara'yı kuşatırcasma arama ru alınır. 
(Beypazarı, Polatlı, Çankırı.Akmcılar,...?) Ancak bu sahalarda yapılan çalışma!1. TĐNTO'ya 
bağlı Riotur adlı şirket tarafından yürütülmektedir. Anılan şirketin yaptı|e°l°jik incelemeler 
ve sondaj çalışmaları sonucunda Beypazarı, Polatlı ve Akmcılar(Mürted>-'a trona rezervleri 
bulduğu bilinmektedir. Ancak trona dışında örneğin; Bor rezervleri tesrmin °lup olmadı ğı 
konusunda herhangi bir bilgi mevcut olmamakla birlikte söylentiler Rirjr un bor bulduğu 
yönündedir . Arama yapılan arazinin aynı zamanda potansiyel bir bor ha-ası olduğu dikkate 
alındığında bunun kaçınılmaz bir sonuç olduğu aşikardır. Ayrıca sanala1 BORTAŞ 
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adına alınması ve şirketin unvanında yer alan "BOR" kelimesinin Ticaret kanunu ve Ticari 
teamül uyarınca şirketin faaliyet konusunun esasen bor olduğu konusunda ciddi ip uçları ver-
mektedir. 

Keza bu hususta çarpıcı bir diğer gelişmede Park Grubunun Bir taraftan trona ile 
uğraşırken diğer taraftan bor madenleri ile yakından ilgilenmesi ve Park Grubunun trona 
işinde birlikte olduğu Park teknik ve onun ortaklık yapısıdır. 

Park grubu 2840 sayılı yasa ile Devletçe işletilecek Madenler kapsamında bulunan bor 
madenciliği işletmeciliğine oldukça ısrarlı bir biçimde yasal olmayan müracaatlarla girmeye 
çalışmış her seferinde bu çabalar çerçeve anlaşması yapılacak aşamaya getirilmiş ve çerçeve 
anlaşmaları imzalanmış olmakla birlikte bunun ötesine geçememiştir. 

Ancak Đstanbul Menkul Kıymetler Borsasında halka açık ve işlem gören Ceytaş firmasının 
Borsa başkanlığına gönderdiği ve anılan kurumca yayınlanan günlük bültenlerde; Ceytaş fir-
masının grup şirketlerinden Park Enerji Ekipmanları Madencilik sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketinin Balıkesir sınırları içerisinde bulunan Er No:2397039-2397042, Ar: 73823 ruhsat 
nolu 6942 hektarlık, yine Er No:2399578, Ar: 74086 ruhsat nolu 10390 hektarlık ruhsat 
sahalarını 19 Haziran 2000 tarihinde 5.5 milyar bedelle devir aldığı, ayrıca Ceytaş'ın aktifine 
kayıtlı Balıkesir Susurluk ilçesi sınırları içerisinde bulunan 75728 nolu 587 hektar ve 75729 
nolu1586 hektar alan içerisinde Maden Đşleri Genel Müdürlüğü'nden 2000 yılı mayıs ayı 
içerisinde maden arama ruhsatı aldığı ifade edilmektedir. 

Anılan sahalar Eti Holding uhdesinde bulunan bor havzalarıyla bitişik ve komşu sahalardır. 
Bu sahalarda Park grubunca yürütülecek basit arama yöntemleriyle bor bulunacağı tabidir. 

Diğer taraftan Park grubunun sahalarına biti şik Eti Holding sahaları üzerinde kaçak 
sondaj, kazı ve arama faaliyetlerinin belirlenmesi hiç de şaşırtıcı bir sonuç olmaya-
caktır.  

Park Grubunun Trona işinde birlikte olduğu Park Teknik firmasının %15'i Alman RAG 
Atiengesellschaft'a bağlı RAG Saarberg'in kontrolündeki Saartech GmbH firmasına aittir. 
R^-J Aktiengesellschaft'ın E:ON AĞ grubuna bağlı bir şirket olduğu dikkate alındığında Park 
Gn-ıunun Alman E.ON AĞ ile ortaklık içersinde bulunduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 
Saar>cn aym zamanda Park Grubunun TKĐ'den aldığı Çayırhan Kömür Đşetmeleri ve TEAŞ 
dan idığı Çayırhan Termik Santralinde birlikte çalışmaktadır. E.ON grubuna bağlı 
Frankçchulte firmasının Quiborax firmasının bor ürünlerini pazarlaması ve aynı gruba bağlı 
bazı şi'etlerin Eti Holding'in bor müşterisi olması oldukça anlamlıdır. Bu hususta Bor maden-
leri bölende bilgi verilecektir. (35) 
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ETĐ HOLDĐNG TRONA MADENLER Đ VE GELECEĞĐ 

Eti Holding'in sahip olduğu ve ülke ekonomisine kazandırılması için yıllarca yabancı ser-
maye ile yürüttüğü görüşmelerin sonuçsuz kalmasının birinci nedeni Piyasaya hakim olan 
ABD yasal karteli ANCAC, SOLVAY, FMC, CITlGROUP'un soda külü piyasasında satışlarını 
dolayısıyla karlarını azaltacak yeni bir üreticiyi (Türkiye) istememesidir. 

Trona Madenleri ve ortaklarından Park ve Bayındır grubu soda külü üretiminde ve 
Beypazarı trona madeninin ve onun özel durumundan kaynaklanan özel madencilik teknikleri 
hususunda hiçbir bilgi ve teknoloji sahibi olmamaları, diğer taraftan ortaklıktan ayrılan 
Bayındır Grubunun hisselerini devrettiği Vakıfbank'ın konuyla yakından uzaktan ilgisinin 
olmadığı, Aynı zamanda Rio Tinto ve FMC ortaklığının Beypazarı, Polatlı, Akıncılarda bulduğu 
Trona madenlerini işletmeye alacağı dikkate alındığında Eti Holding'in sahip olduğu trona 
madenlerinin münferit olarak bir değer arz etmeyeceği açıktır. 

Diğer taraftan Türkiye'de en büyük kullanıcı olan Şişe Cam Fabrikalarının ihtiyacını kendi 
fabrikalarından karşıladığı bunun dışında ciddi bir iç tüketim alanının bulunmadığı gerçeğinden 
hareketle, yabancıların işletmeye alacakları trona madenlerini soda külüne dönüştürecek bir 
tesis kurmalarının ardından doğal trona madeninden üretilen soda külünün sentetik sodaya 
nazaran getirdiği düşük maliyetli üretimin sağladığı rekabet üstünlüğü ve FMC, Rio Tinto 
pazarlama ağlarının güçlülüğü karşısında Şişe Cam Fabrikalarına ait Sentetik Soda fabrikasının 
ihracat imkanları tamamen ortadan kalkacaktır. 

Eldeki veriler Eti Holding ve Park Bayındır ortaklığı ile kurulan Eti Soda A.Ş'nin Beypazarı 
trona madenlerini işleme ve soda külüne dönüştürme şansının oligopol piyasa şartları 
karşısında kalmadığını, Park Holding'inde hisselerini satmasının beklenen bir gelişme 
olduğunu. Bu halde Eti Soda A.Ş'nin yeni ortağının Rio Tinto ve FMC olacağını söylemek 
mümkündür. Bu süreçte belirleyici olan Vakıfbank'ın elinde bulundurduğu hisselerin uğraya-
cağı akıbettir. 

Park ve Bayındır grubuna ait %74 hissenin FMC-RioTinto ortaklığının eline geçmesi 
durumunda, FMC-Rio Tinto Türkiye'de Trona madenciliği ve soda külü üretim ve ihracatının 
yeni tekeli konumuna ulaşacaklar ve bu suretle 1994 yılma kadar Devletçe Đşletilecek 
Madenler kapsamında olan trona madenlerimiz ve ondan üretilen değerler, oligopol şirket-
lerin sahip olduğu pazarlama ağları ve pazarlama şirketleri aracılığıyla ülke ekonomisine en 
ufak bir katkısı olmaksızın yurt dışına çıkarılacaktır. Böylesi ortaklıklardan ülke ekonomisinin 
bir kazaç sağlayacağını hayal etmek ise, abesle iştigalden farksız bir durumdur. Bunun en acı 
örneğini ferrokrom bölümünde anlattığımız Fransız Pechiney firmasıyla ortaklaşa kurulan 
Antalya Ferrokrom işletmesinde yaşanan sömürü düzeninin benzerinin trona madenlerinde 
de belki de daha ağır sonuçlarına doğru sürüklenişi hiç de hoş olmayan bir gelişmedir. 

Yukarıdaki varsayımımızın aksi daha da fecaat bir tablo potansiyeli taşımaktadır. FMC-Rio 
Tinto Eti Holdingle ortaklığa yanaşmaz, Park-Bayındır grubunun hisseleri tekrar Eti Holding'e 
dönecek olursa Beypazarı Trona sahalarının akıbeti düşük rödavans bedelleriyle FMC ve Rio 
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Tinto ortaklığına mal olmaktan öteye gidemeyecektir. 

BOKS ĐT - ALÜMINA - ALÜM ĐNYUM 

Boksit 1821 yılında ilk kez Fransa'nın güneyinde Leş Baux kasabası yakınlarında bulun-
muştur. Adını bu kasabadan alır. En önemli alüminyum cevheridir. Doğada demir oksit, demir 
hidroksit, kaolinit ve titanium dioksitlerle karışık olarak bulunan boksit'ten alüminyum 
metalürjisinin temelini oluşturan alümina elde edilir. 

Gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığında alüminyumun ülkemizde kısa bir geçmişi vardır. 
1956 yılında, çok küçük ve az sayıdaki atölyelerde, 100 ton kadar alüminyum işlendiği söylen-
mektedir. 1960'lardan itibaren, özellikle dayanıklı tüketim mallarının üretimine başlanması ve 
otomotiv sektöründeki gelişmeler, alüminyuma olan talebi arttırmış , 1970 yılı tüketimi olan 
20.000 tondan 1992 yılında 150.000 tona, 1998'de ise 200.000 ton tüketime ulaşılmıştır. 

ETĐ ALÜM ĐNYUM A.Ş. ÜLKEM ĐZĐN TEK ENTEGRE 
ALÜM ĐNYUM ÜRETĐM TESĐSLERĐNE SAHĐPTĐR 

Türkiye'de 2.5 kg./yıl olan kişi başına tüketim, gelişmiş ülkelerdeki 30 kg./yıl seviyesin-
deki tüketimin çok altındadır. Ancak kişi başına 30 kg./yıl gibi seviyelere çıkabilen kullanım, 
sektörün önünde büyük bir gelişme alanı olduğunu göstermektedir. Artan talebe bağlı olarak, 
planlı ekonomiye geçişle birlikte, ülkemiz alüminyum ihtiyacının yurt içinden karşılanması 
amacı ile cevher araştırmalarına girilmiş , 1950 yılından beri bilinen Seydişehir civarında 
Mortaş ve Doğankuzu ve Akseki yöresindeki zuhurlarda 1962 yılında MTA tarafından 
başlatılan çalışmalar sonucu Seydişehir'in Mortaş ve Doğankuzu boksit sahalarında 25 
milyon ton işletilebilir boksit rezervleri olarak 1965 yılında, Etibank'a devredilmiştir. Bugün 
için ülkemizin sahip olduğu boksit rezervleri 90 milyon ton civarındadır. Yeni arama 
çalışmalarıyla bu rezervi artırmak mümkündür. 

Bu tarihten önce Etibank tarafından Boksit cevherinin değerlendirilmesi amacı ile kurula-
cak birincil alüminyum tesisi için, bu alanda söz sahibi ülke ve kuruluşlarla temaslara 
başlanılmıştır. Boksitten alümina ve alüminyum üretmek üzere bir tesis kurma çalışmaları 
1960'lı yılların başında hız kazanmıştır. 

1959 yılında yakın doğuda alüminyum tesisi kurmak isteyen dünyanın en büyük 
alüminyum üreticilerinden Reynolds Corp. Türkiye'de birincil alüminyum tesisi kurmak isteği 
üzerine.1960 yılında Ankara'da görüşmelere başlanır, ancak bir sonuca varılamaz ve 
Reynolds Grubu fabrikayı kurmaktan vazgeçer. Bunun üzerine Antalya Ferrokrom Sanayi 
Şirketi'nde ortaklık yapılan Fransız Pechiney firması ile 1962 yılında ortak bir alüminyum 
sanayi kurulması konusunda görüşmelere başlanmış, 2 yıl süren bu görüşmeler de sonuçsuz 
kalmıştır. MTA'dan 1965 yılında Seydişehir boksit sahalarının Etibank tarafından devir 
alınmasını müteakip, Alüminyum tesislerinin kurulucağı yerin Seydişehir olması 
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kararlaştırılmıştır. 

Türkiye'nin sanayileşmesini sağlayacak yatırımların hayata geçirilmesi için ihtiyaç duyulan 
teknolojileri Avrupa ve ABD'nin Türkiye'ye vermek istememesi hatta bu tesislerin kurul-
masını önleyici oyalama çabaları nedeniyle, SSCB'nin TAJPROMEXPORT firması ile 
görüşmelere başlanır. Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine, 1965 yılında fab-
rikanın Rus teknolojisiyle kurulması kesinleşmiştir. 

1967 yılında Etibank ile TAJPROMEXPORT (SSCB) arasında, 60 bin ton alüminyum, 26 
bin ton yarı mamul üretecek bir tesisin kurulması için proje, teçhizat ve gerekli diğer 
mühendislik konularını kapsayan bir anlaşma imzalanmıştır. 5 Ağustos 1967 tarihinde temeli 
atılan Seydişehir Alüminyum tesislerinden ilk alümina üretimi Mayıs 1973'de, ilk sıvı 
alüminyum üretimi de 2 Ekim 1974'de gerçekleştirilmiştir 

Böylece, Türkiye kendi sanayisi için önemli bir girdi sağlayacak Seydişehir Alüminyum 
Tesislerine SSCB kredisi ile sahip olmuştur. 

Batı, Türkiye'nin sanayileşmesini hızlandıracak yeni teknolojileri verme ve Türkiye ile aynı 
statüde ortaklık yapma konusunda hiçbir zaman istekli olmadı. Bor rafine tesisleri, ferrokrom 
tesisleri, alüminyum ve demir çelik sanayisinin kurulmasını ya batılı tekeller arzulamadılar 
yada arzulayanları hükümetleri arzularından geri çevirdi. 

Türkiye'ye karşı takınılan bu olumsuz tavrın farkında olan Sovyetler Birliği, durumu Büyük 
elçisi kanalıyla Seydişehir Alüminyum Tesislerinin temel atma töreninde "Siz Batıdan bu 
teknolojiyi istediniz, ama Batı size bu teknolojiyi vermedi, biz veriyoruz" diyerek dile 
getirecektir. (36) 

Tesisler yılda 460.000 ton boksit işleyerek 200.000 ton alümina ve 60.000 ton sıvı 
alüminyum üretebilecek kapasitededir. Alüminanın 120.000 tonu sıvı alüminyum üretiminde 
kullanılmakta, kalan 80.000 tonun büyük çoğunluğu ise ihraç edilmektedir. 1977 başına 
kadar, tam kapasitede sıvı alüminyum üretmek amacı ile, tüm birimlerin işletmeye alınmasına 
rağmen, özellikle en önemli girdi olan enerjinin sağlanmasındaki sorunlar nedeniyle kapasite 
daha sonra düşürülmüştür. Tam kapasite üretime ilk defa 1986 yılında ulaşılmıştır. 
Seydişehir'in sıvı alüminyum üretiminde tek kuruluş olması ve kapasitesinin yurt içi talebi 
karşılayamaması sonucu talep ile üretim arasındaki fark ise 1985 yılından beri ithalatla 
karşılanmaya çalışılmaktadır. Ülkemizin birincil alüminyum üretim kapasitesini arttırmak için, 
yeni tesisler kurulması veya Seydişehir'in kapasitesinin arttırılması yönünde projeler geliştiril-
mişse de , daha çok finansal nedenlerden dolayı bu projeler uygulama imkanı bulamamıştır. 

Diğer taraftan her yıl yaklaşık 80.000 ton alüminanın, bunu sıvı alüminyuma dönüştürecek 
bir özel sektör tesisi olmaması nedeniyle ihraç edilmesi özelleştirme uygulamaları karşısında 
düşünülmesi gereken bir olgudur. 
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KULLANIM ALANLARI  

Birincil alüminyum üretimi; boksit cevherinden alümina ve buna bağlı olarak elektroliz 
yoluyla elde edilen sıvı alüminyumdan külçe döküm ve işleme ingotunu, dökme, biçim-
lendirme,haddeleme, çekme ve dövme işlemlerine tabi tutarak muhtelif şekil ve kalitede 
alüminyum üretimini ayrıca hurda alüminyum ve/veya külçeleri çeşitli yöntemler ile 
alaşımlandırma uç ürün üretimini kapsar. 

Ülkemizde birincil alüminyum üreten tek kuruluş , Eti Holding A.Ş .'ne bağlı Eti 
Alüminyum A.Ş . Genel Müdürlüğüdür. Özel Sektör Kuruluşları, sadece yarı ürün ve/veya uç 
ürün üreticileri olup, bir anlamda alüminyum işleyen kuruluşlardır. Bu nedenle, Türkiye'de 
alüminyum üreticisi ifadesinden anlaşılması gereken Seydişehir Alüminyum Tesisleridir 

Bugün Eti Holding'e bağlı Seydişehir Alüminyum A.Ş tarafından; 

Döküm Ürünleri; Döküm Đngotu , Alaşımlı Külçe, Alaşımsız Külçe, Elektrik iletken, 
Đşleme Đngotu, Sürekli Döküm Levha (Filmaşin) ve çubuk, Granüle Alüminyum Toz 
Alüminyum. 

Hadde Ürünleri: Sıcak Hadde (Levha Rulo), Soğuk Hadde (Levha, Rulo, şerit, Disk) , 
Folyo 

Ekstrüzyon Ürünleri:  Çeşitli Profiller, Alüminyum Teller. 

Parça Döküm Ürünleri: Kum Döküm Ürünleri, Kokil Döküm Ürünleri, Basınçlı Döküm 
Ürünleri. 

şekillerde elde edilen Alüminyum yarı ürün ve ürünleri geniş bir kullanım alanına sahiptir. 
Bu açıdan genel ekonomi içinde Seydişehir Alüminyum tesislerinin oldukça önemli bir yeri 
vardır. 

Alüminyum; 

Đnşaat Sektöründe;hafifliği, yüksek korozyon direnci, uzun ömürlülüğü, geri kazanma 
imkanları, alüminyumdan sonsuz değişik şekilde profil elde edebilmesi gibi özellikleri 
nedeniyle geniş bir kullanım alanı sunar. Binaların çatı ve cephe kaplamalarında, kapı ve 
pencerelerinde, merdivenlerde, çatı ve inşaat iskelelerinde, sera yapımında, vs, 

Kimya ve Gıda Sanayiinde; Organik Bileşikler Üretiminde, Plastik ve Sentetik Fiber 
Sanayiinde, Kağıt Sanayiinde, Gübre Sanayiinde, Patlayıcı Maddeler Üretiminde, Mineral Asit 
Üretiminde, Karbonat ve Kükürt Üretiminde, Saf su ve Buhar Üretiminde, Elektro kimyasal 
sanayiinde, Petrol Rafinerilerinde, Gıda, Đlaç ve Meşrubat Sanayiinde, Atom Enerjisi 
Sanayiinde, Boya Maddesi ve Boya Üretiminde, Ambalaj Sanayiinde. 
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Ulaştırma Sektöründe;  Kara, Demir, Deniz,Havayolu Taşıtlarında, 

Elektrik ve Elektronik Sektöründe; Tel ve Kablo Üretiminde, Enerji Dağıtımı, 
Cihazlarında, Güç Üretim ve Düzeltme Araçlarında, Haberleşme ve Elektronik Cihazlarda, 
iç Dağıtım ve Aydınlatma Gereçlerinde, 

Makina ve Ekipman Đmalat Sektöründe; Makina Yatakları Đmalinde, Pompa, 
Kompresör.Far vs. Đmalinde, Endüstri Makinaları Đmalinde, Tarım Alet ve Makinaları imalinde, 
Đş Makinaları Đmalinde, Çeşitli Enstrümanların Đmalinde, Isıtma, Havalandırma ve Soğutma 
Sistemlerinde, Malzeme Taşıma Ekipmanları Đmalinde, Maden ve Petrol Ürünleri Araçları 
Đmalinde, Tekstil ve Matbaa Makinaları Đmalinde, Elektrik Sistemlerinde, Askeri Araç-Gereç 
ve Silahların Yapımında, 

Metal Sanayiinde; Alaşım Metali, Çelik Deoksidasyonu, Alüminyum Kaplamalı Çelik, 
Alüminyumlama, Alüminotermik Reaksiyonlar 

Diğer Kullanım Alanları; Otomotiv sektöründe, ambalaj sektöründe, elektrik sek-
töründe, dayanıklı tüketim mallarında, muhtelif ev eşyalarında, mutfak eşyası yapımında, 
mobilya yapımında, dekorasyon ürünlerinde, takım ve el aletleri yapımında, diğer uygula-
malarda kullanılır. 

SEKTÖRÜN YAPISI 

Türkiye'de alüminyum sektöründe biri kamu olmak üzere, değişik alanlarda faaliyet 
gösteren, çoğunluğu küçük ölçekli, toplam 400 civarında firma mevcuttur. Özel sektör kuru-
luşları sadece yarı ürün ve/veya uç ürün üreten, bir anlamda alüminyumu işleyen 
kuruluşlardır. Bunlar, üretilen ve/veya ithal edilen, külçe, döküm ve işleme ingotlarmı, 
dökme, form verme, haddeleme, çekme ve dövme işlemlerine tabi tutarak alüminyum mamul 
üretmekte, ayrıca hurda ve/veya külçeleri çeşitli yöntemlerle alaşımlandırarak uç ürünlere 
kadar işlemektedirler. 

Seydişehir haricindeki firmaların kurulu kapasiteleri 300.000 ton/yıl civarındadır. 200.000 
ton/yıl civarında da bir tüketim söz konusudur. Alüminyum işleme sektörü düşük kapasite 
kullanım oranları ile çalışmaktadır. Ancak kapasite kullanım oranları ürün cinsine göre büyük 
değişiklikler göstermektedir. Sektörde genel olarak büyük kapasiteli tesislerde teknoloji 
yoğun, küçük firmalarda ise emek-yoğun üretim sistemi uygulanmaktadır. Toplam istihdam 
ise 13-15 bin civarındadır. 

Bugün alüminyum üretiminde, bütün dünya tarafından kullanılan 5 ana üretim aşaması 
vardır. 

-Boksit madeni işletmeciliği, -Boksit 
cevherinden alümina üretimi, 
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-Alüminadan elektroliz yolu ile sıvı alüminyum üretimi, 
-Sıvı alüminyumun alaşımlandırılarak dökülmesi, 
-Ekstrüzyon ve haddeleme işlemleriyle yarı ürün ve/veya uç ürün üretimi. 

Bu kademelerin hepsi bağımsız birer sanayi koludur. Dünyada bu kademelerin tümünün 
bir arada bulunduğu entegre tesis sayısı parmakla gösterilecek kadar azdır. Seydişehir 
Alüminyum Tesisleri bu tesislerden biridir. 

DEĞERLENDĐRME 

Türkiye'nin 1970 yılında 20.000 ton olan alüminyum kullanımı bugün küçümsenmeyecek 
bir boyuta ulaşmıştır. Eti Holding'e bağlı Seydişehir'de Eti Alüminyum A.Ş'nin ürettiği 60.000 
ton alüminyum ülke ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. 

Özellikle ulaştırma, inşaat ve ambalaj sektörlerinde olmak üzere, yeni teknolojilerin de 
etkisiyle kullanımı sürekli artan alüminyum, 21. yüzyılın metali olarak görülmektedir. 

 

YILLAR  
HAMMADDE VE 
YARI MAMUL 

(BĐN TON)  
ĐTHALAT BEDELĐ 

(BĐN DOLAR)  

1994  97.057  85.986  

1995  150.684  381.898  

1996  173.050  397.101  

1997  242.303  519.007  

1998  237.985  503.072  

KAYNAK; DTM 

Alüminyum'a ilişkin dış ticaretimizde ithalatın yaklaşık %80'ini birincil alüminyum oluştur-
maktadır. Seydişehir Alüminyum Tesisleri, ülke ihtiyacının ancak %40'ına cevap verebilmek-
tedir. 1998'de yaklaşık 255 milyon S'lık ithalatı olan birincil alüminyumun ülkemizden temi-
nini sağlamak üzere, Seydişehir Alüminyum Tesislerinin kapasite arttırımı ve modernizasy-
onuna yönelik projenin ivedilikle tamamlanıp, faaliyete geçmesi dış ticareti sürekli açık veren 
ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkelerde 30 kg. civarında olan kişi başına 
alüminyum tüketiminin ülkemizde henüz 3 kg. seviyesinde olması, sektörün önünün açık ve 
gelişmeye müsait olduğuna işaret etmektedir. 600 milyon dolar pazar büyüklüğüne ulaşan 
alüminyumun sektörel payının, önümüzdeki yıllarda büyük bir gelişme göstereceği açıktır. 
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Türkiye'nin tek alüminyum üreticisi Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş.'nin zaman zaman 
başabaş çoğu zaman zarar etmesinin en önemli nedeni üretimde kullandığı elektrik enerjisinin 
maliyetinin yüksek oluşu ve bu anlamda modernize edilmeye ihtiyaç duymasıdır. 

Ülkemizde özel sektör birincil alüminyum üretimine hiçbir zaman sıcak bakmamıştır. 
Yaklaşık 250.000 ton/yıl ithalat yapılan sektörde ülkemiz kaynakları bu ihtiyacı karşılayacak 
düzeydedir. Bu bağlamda her yıl Eti Holding tarafından ihraç edilen yaklaşık 40.000 ton 
alüminyum eşdeğeri 80.000 ton alümina üzerinde bir elektroliz tesisi kurmayı düşündürecek 
boyutta bir hammadde varlığıdır. 

Bugünkü şartlar altında ülke ihtiyacını karşılayacak tesislerin kurulması Ülkemizi asgari 
500 milyon dolarlık bir ithalattan kurtaracak aynı zamanda ihracat olanakları göz önüne 
alındığında ülkemize döviz girdisi sağlayarak dış ticaret dengesi üzerinde açığı azaltıcı bir 
işlevde üstlenecektir. 

Bu şartlar altında zaman zaman Eti Alüminyum A.Ş'nin kapatılması gibi yaklaşımların yada 
şartlarının ne olacağı belli olmayan kiralama girişimlerinin gündeme gelmesi oldukça 
düşündürücüdür. 

Bu tip girişimler Türkiye'nin tek Birincil alüminyum üretimini ortadan kaldırıcı orta ve 
uzun vadede kişi başına düşen tüketim miktarının gelişmiş ülkeler seviyesi dikkate alındığında 
ekonomimizin bu günkü fiyatlarla yaklaşık 10 milyar dolarlık bir ithalat yükü ile karşı karşıya 
kalmasına vesile olacak bir sonuçtur. Bir diğer vahim sonuç ülke ekonomisi içinde yer alan 
alüminyum sektörünün ve bu sektöre bağlı diğer sektörlerin tamamen dışa bağımlı bir hale 
gelmesi ve kapatılma sonucu ortaya çıkacak işsizlik olacaktır. 

Mevcut sorunların aşılması halinde, hızlı büyüme sağlayacak sektörlerimizden biri, 
alüminyum sektörüdür. Türkiye'de alüminyum kapı, pencere, mutfak eşyası, elektrik enerjisi 
nakli olmak üzere pek çok alanda en fazla yarım asırlık bir geçmişe sahip sektörün, kullanım 
alanının ve kullanıcılarının artmasıyla satış hasılatının da artacağı açıktır. 

BOR NEDĐR 

Bor elementi periyodik sistemin üçüncü grubunun başında bulunur. Atom numarası 
5 olan bor, doğada saf element olarak oluşmamasına rağmen oksitlenmiş bor bileşiği olan 
boratlar eski çağlardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadırlar. Sodyum kökenli olanları 
Tinkal, Kalsiyum kökenli olanları Kolemanit ve Sodyum-Kalsiyum kökenli olanları ise 
Üleksit olarak isimlendirilmektedir. Diğer bir çok bor bileşiği var ise de ticari olarak bu üç 
bor türü kullanılmaktadır. 
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BULUNUŞU VE ĐLK KEZ KULLANI ŞI 

4000 yıl önce uzak doğuda Tibet'te insanoğlu varlığından haberdardır. Babiller tarafından 
uzak doğudan getirilerek altın işlemede, Mısırlılar mumyalama işlemlerinde, Romalılar cam 
yapımında, keza Eski Yunanlılar ve Romalılar bor mineralini temizlikte kullanmışlardır. M.S 
875 yılında Arap doktorlar tarafından ilk kez ilaç olarak kullanılmıştır. 

Avrupa'ya Marco Polo tarafından Tibet'ten getirilmiştir. 10. Yüzyılda kuzey Çin'de Zanaat 
ve sanat düzeyinde seramik ve cam üretiminde kullanılmaktaydı. 

" Sümerler döneminde altın ve gümüş ,işletmeciliği yapan kuyumcuların en elverişli lehim 
elemanı olarak bor bileşiklerinden yararlandıkları anlaşılmıştır. Etilerinde altın ve gümüş işlet-
meciliğinde lehim elemanı olarak bor bileşiklerinden yararlandıkları tahmin edilmektedir. 
Romalılarda kalsiyum borat'ı antiseptik özelliğinden ötürü arenaların zeminine serpmektey-
diler." (37) 

Đlk borik asit demir sülfat ile boraksın ısıtılması suretiyle Kimya öğretmeni VVilliam 
Homberg tarafından elde edilmiştir. Elementer bor 1808 yılında Fransız kimyacı Gay-Lussac 
ile Baron Luis Thenard ve bağımsız olarak Đngiliz kimyacı Sir Humpry Davy tarafından bulun-
muştur. 

Bor 1790 yılında Güney Amerika And dağlarında bulunmuş, 1830 yılında Đtalya'da borik 
asit üretimi başlamış ve müteakiben yıllık 2000 ton kapasiteye ulaşılmıştır 

TÜRKĐYE VE BOR CUMHURĐYET ÖNCESĐ 

BOR MADENLER Đ 

1850'li yılların başında, Bebek'te mermer işleri ile uğraşan Polonyalı mülteci, Henri 
Groppler eski ortağı Fransız Mühendis Camille Desmazures'e alçı taşından yapıldığını sandığı 
heykeller hediye eder. Heykellerde yüksek oranda boraks olduğunu anlayan Fransız Camille 
Desmazures, eski ortağıyla birlikte Türkiye'de boraks aramaya başlarlar. Aradıkları boraksı 
Balıkesir ili Susurluk ilçesi yakınlarındaki Sultançayırı mevkiinde bulurlar. Buldukları 
"Pandermit" adı verilen bir bor minerali türüdür. Esasen bu saha 13 ve 14. Yüzyıllarda 
Romalılar tarafından işletilen bir sahadır. Hemen bulunan pandermitin işletilmesine dönük 
olarak sultandan 37 dönüm arazi üzerine "Alçıtaşı" madeni çıkarmak üzere 20 sene 
müddetince işletme izni alırlar. Desmazures ve ortağı Groppler Pandermit (bor) üretimi 
yapacaklarını padişahtan aynı zamanda diğer yabancı şirketlerden saklamışlardır. Çünkü bu 
yıllarda bor ticareti oldukça iyi para kazandırmaktadır. Bir ton bor madeni Avrupa'da 8.000$ 
fiyatla alıcı bulabilmektedir. Sultançayırı işletmesinin üretime başlamasını müteakip 
Desmazures Paris civarında bir boraks rafine tesisi kurmuş, Sultançayırf ndan çıkardıkları bor 
cevherini alçıtaşı adı altında yıllarca ucuz değer ve harçlar ödeyerek yurt dışına çıkarmışlardır. 
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Avrupa'nın Gerek Osmanlı ve gerekse Türkiye Cumhuriyeti mevzuatları çerçevesinde 
yaptığı madencilik faaliyetlerinde, Camille Desmazures tavrı bir kilometre taşı gibidir. Bu 
kurnaz, her türlü ticari etik değerlerden yoksun işletme faaliyetleri bir anlamda Avrupa'nın 
Anadolu'ya , Anadolu insanına ve Anadolu'daki hammadde kaynaklarına hangi perspektiften 
baktığını ortaya koymaktadır. Sakat ve kabul edilemez bu tür yaklaşımların esas itibariyle 
değişmeden günümüze kadar gelmesi üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken bir husustur. 

Gerçi iş, henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş zengin bir ülkenin kaynaklarının sömürülme-
si olur ve bunda sömürgeci ülkelerin çıkarları da ön plana çıkarsa artık hayasızca bir çıkar 
çatışması kaçınılmazdır. Nitekim öyle olur. 

Đtalyan uyruklu M. Cove'ye Desmazures'in madenlerine yakın bir sahada, bir maden 
imtiyazı ihale edilmiştir. Ancak Đmtiyaz sahası Desmazüres'in bor sahasına bitişiktir. Bunu 
öğrenen Desmazures, vekili vasıtasıyla ve Fransa elçiliği kanalıyla Osmanlı Hükümetini 
protesto eder 

Protestoyu alan Osmanlı Başvekalet Dairesi protestoyu 1 Mart 1880 tarihli bir yazı 
ekinde Ticaret nezaretine havale eder. 

Protesto yazısını alan Ticaret Nezareti yazıda yer alan Desmazures şikayetlerinin ince-
lenmesini Orman ve Madenler Müdürlüğü'ne yaptırmış, anılan müdürlükçe; Gerek Osmanlı 
vatandaşlarından, gerekse 1867 tarihinde yürürlüğe giren " Yabancıların Mülk Edinmeleri " 
hakkındaki kanunu kabul eden yabancı devletlerin vatandaşı şahısların tek başına veya ortak-
laşa maden işletmeye istekli olanların, halen yürürlükte bulunan veya ileride çıkarılacak kanun 
hükümlerine uygun hareket etmeleri, nizamnamenin 20. maddesi hükmü gereği olduğu, bu 
sebeple maden ve buna benzer gayrimenkul muameleleri için elçiliklerin aracılık etmeleri 
anlaşmalara uygun düşmeyeceğinden yazı sahibinin doğrudan doğruya Osmanlı Hükümetine 
müracaat etmesi gerektiği, sonucuna varılmak suretiyle, protesto yazısı Başvekalete Ticaret 
Vekaleti'nce 23 Mart 1880 tarihinde iade edilir. (38) 

Ancak daha sonraki gelişmelerden Fransız Desmazures'in en geniş bir biçimde Osmanlı 
Ticaret ve Ziraat Nezareti ve Bursa Valiliği tarafından korumaya mazhar olduğu Susurluk 
Sultançayırı mevkiindeki Pandermit (bor) madenini talan ettiği anlaşılmaktadır. Bu durum 
Bursa'ya bağlı bir sancak olan Karesi'nin (Balıkesir) Vilayet olmasından sonra gün ışığına 
çıkmıştır. Ancak Balıkesir yöresinde o yıllarda faaliyet gösteren Tek Fransız, Desmazures 
değildir. Yörede Balya'da Đlk Kez 1650 ve müteakip yıllarda Padişahın öz malı olarak "Balıbey" 
adlı bir görevli tarafından işletilen kurşun madeni daha sonra 1839 yılına kadar Hazine-i Hassa 
(Devlet Hazinesi) adına işletilmiş 1868 yılnda Alman uyruklu Reiser'e verilen işletme imtiyazı 
sonradan "Lorium" adlı Fransız şirketine devredilmiş, 1878 yılında da Balya madeninin 
işletme imtiyazı 99 yıllığına Fransız uyruklu Riyol'e verilmiştir. Balıkesir'in hemen hemen tüm 
maden varlığı Fransız uyrukluların elindedir. Edremit'in Altmoluk-Papazlık mevkiindeki çinko, 
kurşun ve bakır madenlerinin, Kepsut Beyköydeki atın, Şamlı Ilıca'daki Bakır, Dursunbey'deki 
Kurşun madeni varlıklarımızın nasıl bir akıbete uğradıkları hakkında günümüze ulaşan bir bilgi 
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yoktur. 

Balıkesir'de çıkardığı bor cevherini ülkemizde işleyecek bir tesis kurmadan Fransa'da ki 
fabrikasına taşıyan Desmazures ile bu kez, Osmanlı tebasmdan Mihran Şirinyan adlı bir ermeni 
arasında Pandermit (bor) işletme ruhsat sınırları üzerine anlaşmazlık çıkar. Anlaşmazlık 
Ticaret ve Ziraat Nezareti'ne çözülmek üzere iletilir. Bunun üzerine, 8 Nisan 1882 tarih 2 
sayılı Nezaret Emri Balıkesir Valiliği'nden ile Balıkesir Vilayeti Susurluk Nahiyesi'nde 
Demirkapı - Yıldız - Ayaklıdere noktaları arasındaki sahada bulunan ve Desmazurez ile Mihran 
Şirinyan arasında anlaşmazlık konusu olan borasit madenleri sınırlarının bilirkişi marifetiyle 
soruşturulmak suretiyle haritaların yeniden düzenlenmesi istenir. Bu amaçla Madenler Meclisi 
üyesi Yusuf bey Balıkesir'e gönderilir. 

Madenler Meclisi üyesi Yusuf bey, valilikçe seçilen memurlar ve vilayet mühendisinden 
teşekkül heyet ile anlaşmazlık konusu bölgeye giderek incelemeleri tamamlar. Desmazures'in 
haksız olduğu anlaşılmıştır. Fransız Desmazures, altında bor madeni olduğunu tahmin ettiği 
sahalara, babasının malıymış gibi yayıldıkça yayılmış yavuz hırsız misali ev sahibini bastırmıştır. 
Durum Ticaret ve Ziraat Nezaretine bir raporla bildirilir. 

Ancak bor madenlerinin talan edilmesi ve Bursa Valiliği'nin usulsüz işlem ve Desmazures 
lehine Balıkesir valiliği üzerinde baskı kurmaya çalışması Balıkesir Valisi Mehmet Reşat Paşayı 
vicdanen rahatsız etmiş bu durum karşısında, Mehmet Reşat Paşa, 24 Mayıs 1882 tarihli ikinci 
bir yazıyla;. 

"Desmazures, Mihran Şirinyan'la arasında anla şmazlığa konu olan bölgeye bir saat 
mesafede 37 dönüm arazide alçıta şı çıkarmak için 20 sene müddetle ve padi şahın 
fermanıyla bir imtiyaz elde etmi ş, o zamandan beri verilen imtiyaza aykırı (kaçak) 
olarak bor madeni çıkarıp diledi ği gibi Avrupa'ya göndermi ştir. Bursa Valili ği'nin 
Balıkesir valili ği nezdinde zorlayıcı mahiyetteki istekleri kar şısında, Desmazures'e 37 
dönümlük sahasına ilave 4000 dönümlük bir saha veri lmişsede, Desmazures bununla 
yetinmeyerek, Bursa Valili ği'nin kendisini kayırması sonucu, imtiyazı altında bulunan 
maden ile civarındaki M. Cove kumpanyasının madenini  içine alarak tahminen 200000 
dönüm bir yerde maden aramak için bursa vilayetinde n 24 Ocak 1880 tarihinde ruhsat 
almış, nizami müddet içerisinde arama i şine başlamadığı halde, Bursa Vilayetince arama 
ruhsat süresi altı ay daha uzatılmı ş, ancak bu süre içinde de Desmazures aramaya 
teşebbüs etmemi ştir. Hepsinden önemlisi Bursa Valili ğince Balıkesir Vilayet olur olmaz 
verilen 200000 dönümlük arama ruhsatı Balıkesir Vil ayetinin herhangi bir tahkikat ve 
iznini içermedi ğinden geçersizdir. Di ğer bir ifadeyle Bursa valili ği artık bir yetkisi 
kalmadı ğı halde Balıkesir vilayeti sınırları içerisindeki ar aziler üzerinde maden arama 
ruhsatı vermi ştir."  

diyerek, Ticaret ve Ziraat Nezareti'ni Desmazures ve Bursa Valiliği'nin usulsüz ve yolsuz 
işlemlerinden haberdar etmiştir.  (39) 

Aynı yazıda Balıkesir Valisi Mehmet Reşat Paşa, zamanın Ticaret ve Ziraat Bakanına, ken- 
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dişi tarafından ulaştırılan ancak, olumlu bir yanıt alamadığı Türk vatandaşlarının maden ruhsat 
talepleriyle ilgili olarak adeta yalvarmaktadır 

" Kainatın sırlarına Eflatun gibi vakıf olan Zat-ı Devletlerine gizli olmadı ğı üzere, yur-
dun kalkınması bütün sınıflarıyla yurtta şların servet ve huzura kavu şmaları ile 
mümkündür. Bu da ancak bu yoldaki te şebbüs ve müracaatların, kanun çerçevesi 
içinde, kolaylık görmeleriyle sa ğlanabilir. Türk vatanda şlarının bu mevzuda ecnebilere 
herhalde tercih edilmeleri ise, devlet tarafından s onsuz derecede istenen ve aranan bir 
husustur.  

Tanrıya şükürler olsun ki Osmanlı ülkesinin bir çok yerleri ve bilhassa bu vilayet 
arazisi her çe şit kıymetli madenlerle dopdoludur.  

Ancak aylardan beri bir çok yerlerde maden aramak is teyen altı yedi şirketin 
dilekçeleri yüksek makamınıza mazbatalarla sunuldu ğu halde henüz hiç birisine olumlu 
bir kar şılık alınamamı ştır. Bunlara ruhsatname verilse di ğer yerlerdeki madenleri ara-
mak içinde pek çok istekli çıkacaktır. Böyle tabii servetlerden devlet hazinesinin nasıl ve 
ne kadar faydalar sa ğlayacağı herhangi bir açıklamayı gerektirmeyecek derecede 
ortadadır." (40) 

Đşte iki Osmanlı Valisi birisi (Balıkesir) Türk vatandaşlarının önünün kesilmesine isyanını 
dile getirerek, Türk madencilere kolaylık sağlanması için çırpınıyor, Bir diğeri vaki Türk 
Müracaatlarını görmezlikten gelerek Türk Toprağının bağrındaki kıymetleri kanun ve nizam-
ları hiçe sayarak Fransız Desmazures'in ellerine yüzbinlerce dönüm halinde teslim ediyor. Bu 
suretle bir taraftan da Türk vatandaşların önünde arama yapacakları, bor madeni üretecekleri 
bir metre kare arazi parçası bırakmıyordu. Ya vekalet? öyle anlaşılıyor ki oda Türk 
vatandaşlarının bor yada sair bir madencilik faaliyetine, önüne konulmuş dilekçeleri sumen altı 
ederek, izin vermeyerek pek de sıcak bakmadığını aşikar bir biçimde ortaya koyuyordu. Ya 
yabancılar, elçileri önlerine düşmüş onların her türlü çıkarlarının bir hizmetçisi gibi çalışıyor-
lardı. 

Bu durum Bor madenlerinin Özel sektör eliyle bile ülkeye azami katkıyı sağlayamaya-
cağının acı tecrübelerle anlaşılması üzerine Türkiye Cumhuriyetinin Bor madenlerini 
devletleştireceği güne kadar artarak devam edecekti. 

Yabancı taleplerinin bu denli el üstünde tutulmasının altında yatan nedenlerin içinde 
Osmanlının batılaşma çabaları ve bu uğurda kaldığı yabancı baskıları olmakla birlikte, hiç 
kuşkusuz esas neden Islahat fermanında yer alan, yabacıların hükümete başvurduğunda istek-
lerinin çabucak yerine getirilmeye çalışılacağı taahhüdüdür. Bu açıdan bakıldığında yabancının 
(Avrupalı) talebinin haklı olup olmaması yada o hakkın Türk vatandaşın haklarını ihlal edip 
etmediği çok da önemli değildir, iflas etmiş Osmanlının yabancı dayatmalarını kabul etmek-
ten başkaca yapacağı bir işte yoktur. 

Đşte o zaman yabancı talepleri karşısında alışıla gelmiş tavır, "vur abalıya" olacaktır. Ve öyle 
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olur. Abalılardan biri, Asmaaltı Girit Tüccarlarından Yusuf Asım Efendidir. 

Yusuf Asım Fransız Desmazures ve Đngiliz M. Hanson şirketine verilen sultançayırı bor 
madeni sahası ile ilgili olarak Sultana yazdığı mektup, yabancıların, yabancı şirketlerin ve 
onların çıkarlarının Osmanlıda ne denli üst seviyede korunduğu, aynı zamanda 
topraklarımızda bulunan maden varlığımızın ne denli bir kuşatma altında olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır. 

Yusuf Asım Efendi mektubunda; 

"Cenab-ı hak hazretleri, bütün alemin velinimeti olan şevketli, kudretli ve 
kerametli padişahımız efendimiz hazretlerini tahtında ebediyyen şan ile daim, dünya ve 
ahirete ait bütün dileklerini gönlünce ihsan buyursun. Amin... 

Öteden beri meydana çıkarılmış olup Karesi (Balıkesir) vilayetinde, fıdt nahiyesi 
susurluğu, Demirkapı ve civarında bulunan borasait madeni imtiyazının, eski sahibi 
Fransız devleti tebasından M. Dömazür ile ingiltere tebasmdan M. Hanson şirketine -
Maden Meclisen vabi müracatları üzerine - yüzde dokuz ayni rüsum ve bilinen bir müd-
detle yarı yarıya ihalesine karar verildiği ve evraklarının da incelenmek üzere Nafıa Đşleri 
Yüksek Komisyonuna gönderildiğini haber almam üzerine, yüzde onbeş rüsum ve 
kuvvetli banka teminatıyla bahsi geçen maden imtiyazının bendenize verilmesini dilekçe 
ile istemiştim. Mevzuat hükümlerine göre imtiyazın bendenize ihalesi, Nafıa Đşleri 
Komisyonunca münasip görülüp mazbatası da yapılarak evrakım Maden Komisyonuna 
gönderilmiş ise de, mezkur madenin ve fakat yukarıda adı geçen şirketlere ihalesinin 
kararlaştırıldığını öğrenince rüsuma beş daha zam ilave ederek yüzde yirmiye 
çıkardığımdan bu miktarla bendenize 19 muharrem 1299 (11 aralık 1881) tarihli 
nizamına uygun olarak ihalesine yüce padişahımızın kesin iradeleri çıkmış ve artık bahsi 
geçen şirketlere ihalesine vaz geçilmişken Ulu Hakanımızın iradelerinin hükümleri 
henüz yerine getirilmeyerek imtiyaz geri bırakılmıştır. 

Bu maden önceleri ilk keşfedildiği zaman alçıtaşı denilerek ve yılda yalnız dört yüz lira 
bedel ve yirmi sene imtiyaz müddetiyle Fransalı Dömazür'e ihale edilmiş sonraları müd-
detinin sona ermesi ve madeninde alçıtaşı olmayıp borasit madeni olduğunun 
anlaşılması üzerine bu defa bedeli altı yüz liraya çıkarılarak aynı müddetle yine 
Dömazür'e verilmişti. 

Bu ikinci müddet de sona ermek üzere bulunduğundan Dömazür, bahsi geçen 
madeni, evvelce olduğu gibi, yine düşük bir bedel ve doksan dokuz sene gibi uzun bir 
müddetle tekrar almağa kalkışmıştır. 

Bir vatandaşı olmak şerefiyle daima iftihar ettiğim ve minnettarı olduğum Yüce 
Osmanlı Devleti'nin hazinesine, haddim olmayarak, bu yolda da bir hizmette bulunmak 
üzere bahsi geçen maden rüsumunu yüzde dokuzdan -artıra, artıra-yüde yirmiye kadar 
çıkarmış ve bu uğurda dört senedir uğraşarak ticari ve zati işlerimi, hatta canımı dahi 
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feda ile büyük masraf ve zararlara duçar olmu ş, Devlet Hazinesi'ne yıldan yıla artan 
devamlı gelirler sa ğlamış ve nihayet bahsi geçen imtiyazın bendenize ihalesi  hakkında 
yüce iradelerinize dahi istihsal etmi ş oldu ğumdan, Maden Nizamnamesinin ikinci bap 
altıncı bendi gere ğince, artık bu madene ecnebilerin katiyen müdahaley e hakkı 
kalmamı ştır.  

Bununla beraber, gerek Maden Meclisi'nin altı, yedi  ay evvel tanzim etti ği mazbata 
ile, gerekse Bakanlar Kurulu Kararıyla hukukun tesl im ve tasdik edilmi ş oldu ğu halde 
yüce iradeniz hükümlerinin henüz yerine getirilmeme si ve bunca gayret, emek ve 
sadakatim dahi takdir edilmeyerek i şlerimin şimdiye kadar sürüncemede bırakılmasının, 
bütün dünyanın teslim etti ği hakkaniyet ve şahane adaletinize uygun dü şmeyece ği 
aşikardır.  

Bu sebeplerle bahsi geçen madenin yüksek iradelerin izin icabı olarak, yüzde yirmi 
rüsum ile, Bakanlar Kuruluna sundu ğum onsekiz bendi havi layiha gere ğince ve nizamı 
dairesinde bendenize ihalesine ve ümitsizlikten kur tulmama yüksek müsadelerinizi..." 
diyordu. (41) 

Oysa Asım efendi nereden bilecekti, Sultanın otoritesinin kalmadığını, Osmanlı'da hak 
dendiği zaman artık yabancıların hak ve hürriyetlerinin anlaşılması gerektiğini, Bu yıllarda " 
himaye sistemi denilen sistemle Osmanlı tüccarlarının çok büyük bir kısmı konsolosluklarla 
yaptıkları anlaşmalar sonucu Avrupa vatandaşlığına geçmişti." (42) 

Osmanlı tükenmişti. Batı sanayileşme yolunda dev adımlarla ilerlerken, o seyirci kalmış, 

izlediği filmin kahramanlarına gaflet ve delalet içinde hayranlık beslemekle meşguldü, Batının 

Osmanlı üzerindeki rekabeti ve bu rekabet sırasında kullandığı, Đngiliz gazeteleri ve yabancı 

elçiler Osmanlı'yı sanayileşme sürecinden ellerinden geldiğince uzak tutmaya çalışıyor etkili 

olan aydınlar da bunlara destek veriyorlardı. Sanayileşme sürecinden uzak kalan Osmanlı her 

geçen gün biraz daha güçten düşüyordu. Zayıflayan Osmanlı 19. Yüzyıl başından 1880'li yıllara 

kadar topraklarının hemen, hemen yarısını kaybetmiş ve hala kaybetmeyi sürdürmekteydi. 

Buna bağlrolarak nüfus da azalıyordu. Bunun mali olarak anlamı vergi gelirlerinden mahrum 

kalmaktı. Toprak kayıpları öncesi ve sonrasında bir savaşın olması aynı zamanda askeri har-

camaların artmasına sebep veriyordu. Kırım savaşı sonrası ingiliz ve Fransız müttefiklerince 

Avrupalı sayılan Osmanlı artık Avrupa'dan kazılmaktaydı. Avrupa'nın Osmanlının önüne 

koyduğu tek çıkış yolu borçlanmanın kutsallığı ve büyüsü bozulmuş, Osmanlıyı borç alamazsa 

da yaşayamaz konuma getirmişti. 

Tam bu aşamada son darbe acımasızca indirilecek. Bu darbenin sonucunda Avrupa'nın 
"buldumcuk" olmuş vahşeti tüm güçleriyle yıllardır müttefik maskesi ardında hazırladıkları 
Anadolu'yu paylaşma planını uygulamaya başlayacaklardı. 

Bu darbe borç vermemek şeklinde gelişiyordu. Artık Osmanlının gelirleri borçlarının ve 
borç faizlerinin ödenmesi karşısında yetersizdi. Kısaca Osmanlı iflas etmişti. Önce Fransızlara, 
1879 yılında alacaklarının tahsili için bir kısırn Osmanlı vergi gelirleri Rüsum-u Sitte 
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anlaşmasıyla tek edilmiş, ardından bu anlaşma iptal edilerek, 1881 yılında Osmanlının Tüm 
borçları Muharrem Kararnamesi çerçevesinde tüm Avrupalı alacaklılara genişletilmiş vergi 
gelirlerinin ve bir kısım üretim işletmelerinin tahsisi suretiyle tasfiye edilme yoluna gidilmişti. 
Resmi olarak sömürge statüsünde olmayan Osmanlı, Avrupa ile ve yine Avrupa'nın koyduğu 
kurallarla oynadığı insan hakları ve ticaret oyununda, egemenlik haklarını Muharrem 
Kararnamesi ardından kurulacak Duyunu Umumiye idaresi üzerinden Avrupa'ya aktaracaktı. 

Düyunu Umumiye idaresinin temel gelir kalemleri, doğrudan topladığı gelirlerdi. Tütün ve 
tuz tekeli, pul resmi, alkollü içkiler, ipek öşrü ve balık vergisi bu gelirlerdendi. 

Duyunu Umumiye 'ye terk edilen gelir kalemleri içinde madencilik faaliyetlerinden alınan-
ların olmaması oldukça düşündürücüdür. Ancak bor madenciliği gelişim süreci bu noktayı en 
ince ayrıntısına kadar aydınlatmaktadır. Yukarıda madencilik alanında yerli ve yabancı 
girişimcilerin arasındaki rekabetten Madenler üzerinden alınan vergilerin(rüsumun) %5 ten 
%20'ye çıktığı Asmaaltı Girit tüccarlarından Yusuf Asım'ın Padişaha yazdığı mektuptan da 
açıkça anlaşılmaktadır. 

Düyunu Umumiye ye devredilen Osmanlı hazinesi geliri vergiler doğrudan Osmanlı vatan-
daşları tarafından yürütülen zirai ve ticari faaliyetleri üzerinden alınan ve yüklenici Osmanlı 
vatandaşı Türklerin olduğu vergiler niteliğindeydi, ancak madenler yabancılar tarafından işletil-
diğinden bunlardan üzerinden alınan vergilerin yüklenicisi de doğal olarak yabancılardı. Diğer 
taraftan, Avrupa devletleriyle yapılan kapitülasyon anlaşmaları, Avrupa vatandaşlarını kişisel 
vergiden muaf tutuyordu. 

Hepsinden önemlisi madencilik faaliyeti gözlerden ırak hiçbir denetimin olmadığı bir 
ortamda yapılmalıydı ne kadar maden çıkarıldığı, bunun ne kadarının ihraç edildiği ve tüm bu 
işlerden ne kadar kazanıldığı saklı ve gizli olmalıydı. 

Türk vatandaşların yoğun müracaatları karşısında Osmanlı yerli ve yabancı madenci 
arasında bir seçim yapmak durumunda kaldı. Padişah seçimini yerli madencilerden yana yap-
makla birlikte Padişah kararının uygulanması yabancılar ve onların elçiliklerinden gelen 
baskılar karşısında bir türlü sağlanamıyordu. 

Bu durum karşısında yapılacak tek şey maden sahalarındaki faaliyetlerin yasaklanmasıydı. 
11 Temmuz 1883 tarihinde gerçekleşen madencilik faaliyetlerinin yasaklanmasının da bir 
yabancı oyunu olduğu açıktır. Nitekim yasaklama kalkar kalkmaz yabancılar tekrar maden 
kaynaklarımızın üzerine çöreklendiler. Bor madeni çıkaranlar bu yasaklama kararının kalk-
masını bekleyecek sabırdanda yoksundular. Yasaklama ile birlikte Türk madenlerinin kaçak 
olarak yurt dışına çıkarılması da başlamış oluyordu. 

Tarihin karanlığından bu güne ulaşan belgeler, Bor madenleri üzerindeki çıkar amaçlı 
ihanet şebekesinin faaliyetlerini bakalım nasıl gün ışığına çıkarıyor. 

Ticaret Ziraat, Orman ve Madenler Nezareti'nin   Sadaret makamına 13 Eylül 1884 tari- 
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hinde yazdığı yazı Türk vatandaşlarının hukuklarının nasıl çiğnendiğini göstermesi açısından 
oldukça önemlidir; 

"... Karasi (Balıkesir) vilayeti dahilinde, Fırt (Susurluk) nahiyesinde Sultançayırı 
denilen yerde Cove ve Hanson şirketi ile Dömazür ve ortakları gruplarının mutasarrıf 
oldukları arazide evvelce araştırma yaparak meydana çıkardıkları iki kıta borasit 
madeni imtiyazının bu şirketlere verilemeyeceğinin kendilerine duyurulması ile maden 
ihraç ve naklinin de tamamen yasaklanması 23 Temmuz 1883 tarihinde Sadaret emir-
leriyle Nezaretimize bildirilmişti. 

Bunun üzerine keyfiyet o vakit kendilerine duyurulmuş, ayrıca maden ihraç ve 
naklinin yasaklandığı da Balıkesir Vilayetine bildirilmişti. 

Ancak bu kararın alındığı ve ilgilere tebliğ edildiği gündenberi adı geçen şirketler 
gerek Babıali'ye gerekse nezaretimize sık, sık müracaat ederek, evvelce açtıkları kuyu-
ların zamanla bozulmaması için çıkarmaya mecbur oldukları borasit cevherlerinin mey-
danda kalıp günden güne zayi ve telef olduğundan bahisle bunların nispi rüsumu 
peşinen, depozito yolu ile ödenmek şartıyla nakline izin verilmesini istemektedirler. 

Sizce de bilindiği gibi borasit madenlerinin aşikar olan servet ve ehemmiyeti, ihra-
catının revaç ve kıymeti hasebiyle bunların terk edilmiş bir halde kullanılmaz bir durum-
da bırakılmaması halin icabı olarak elzem ve bu yüzden devlete ve millete ait olacak 
büyük faydaların gecikmelerden kurtarılması ise en mühim işlerdendir. Şu iki maksadın 
olumlu bir sonuca ulaştırılması için, bu madenleri arayıp bulanlarla hesap görülerek 
gerçekten alacakları varsa tamamen ödenmesiyle; 

1-Madenlerin devletçe emanet yoluyla işletilmelerine teşebbüs edilmesi veya, 

2-Şirketlerin alacakları ödendikten sonra, bundan böyle maden cevherinin her bir 
tonu için Nezaretimize maktu bir bedel ödemeleri şartıyla sermaye sahibi bir şirkete 
verilerek işletilmesi veya, 

3-Evvelce kararlaştırılan ve Devlet Şurası ile Nafia Komisyonunca da kabul ve tasvip 
edilen imtiyaz şartlarının talipleri bulunan Hanson Cove şirketi ile Dömazür ve ortak-
lan gruplarına ihalesi; veya, 

4-Kuyulardan çıkarılıp açıkta durmakta olduğu bildirilen maden cevherlerinin 
Avrupa'ya nakline izin verilmesi gerekmektedir. 

Uzun müddetten beri devam etmekte olan şu işin iyi bir şekilde bitirilmesini gerek-
tiren sebeplerin en mühimi bu madenlerin terk edilmiş ve kullanılmaz bir halde 
bırakılmasından dolayı devlet hazinesinin nispi rüsum bedelinden senede onbeş, yirmi 
bin lira zarar etmekte olması ve madencilikle uğraşan halktan yedi sekizyüz kişinin de 
işsiz kalmakta bulunmasıdır..." (43) 

- 65 - 



Yazıyı alan Sadaret makamı yıldırım hızıyla 14 Eylül 1884 tarihli bir yazıyla Ticaret, Ziraat, 
Orman ve Madenler Nezaretine aşağıdaki talimatı verir; 

" ... yazınızı okudum. Yüksek Nezaretinizin bu dört hal şeklinden hangisine öncelik ver-
ilmesi görüşünde olduğunun da gerekçesiyle birlikte, belirtilmesi usul icabındandır. 

Đtalya Elçisi sık, sık müracaatla red veya kabul cev abının sürüncemede kalmasından 
şikayette bulundu ğu için bu konuda yüksek görü şlerinizin süratle bildirilmesine himmet 
buyurulması hususunda..." (44) 

Türk vatandaşların taleplerini aylarca sumen altı eden emperyalistlerin işbirlikçileri , 
yabancı oyun ve tezgahlarının kurgulanmasında çok hızlıdırlar. Sadaret'ten gelen talimat 
hemen 17 Eylül 1884 tarihinde cevaplanarak Sadarete gönderilir. 

"... Bahsi geçen maden imtiyazının, arayıp bulanlar a verilmesi mevzuat hükümlerine 
ve devlet menfaatlerine her bakımdan uygun görünmek tedir.  

Yürürlükte olan nizamname hükümlerine ilgili heyet tarafından ba şka mana 
verilmedikçe, evvelki görü şümüzün de ğişmesini gerektirecek di ğer bir sebep yoktur.  

Çıkarılan maden cevherinin kendi haline kalması ve m aden kuyuları ile ocaklarının 
atıl bir durumda bırakılması ise gerek devlet hazin esinin, gerek o bölge halkının zarar 
görmesine sebep olaca ğına dair Orman ve Madenler Genel idaresinden verile n takrir 
ekli olarak sunulmu ştur.  

Bu takrirde ileri sürülen hususlar bizce münasip gö rüldü ğünden, zatıalilerinin 
görü şüne de uygun dü ştüğü takdirde, evvelki maruzatımıza göre bu madenlerde n alınan 
nispi rüsum layık oldu ğu bir hadde çıkarılmakla beraber her sene bir mikta r maktu vergi 
tahsil edilmek veya bir defaya mahsus olmak üzere N ezaretimize izin verilmesi." (45) 

Gerek sadaret ve gerekse Ticaret, Ziraat ve Orman ve Madenler Nezareti daha önce 
Asmaltı Girit Tüccarlarından Yusuf Asım efendiye Padişah tarafından verilen imtiyazı ayrıca 
Balıkesir Valisi Mehmet Reşat Paşadan öğrendiğimiz onlarca Türk girişimci talebini görmez, 
ve yeniden Đtalyan ve Fransızların haksız ve memleket zararına olan talepleri sanki devlet 
menfeatineymiş gibi canlandırılır. Ancak başarılı olunamaz. 

Oysa Maden ihraç ve naklinin tamamen yasaklandığı 23 Temmuz 1883 tarihinden yasağın 
kaldırılmasına ve yabancıların haksız taleplerinin karşılanmasına dönük faliyetlerin başlangıcına 
kadar geçen sürede yasak uygulanamamıştır. 

Desmasürez, M Hanson ve M. Cove adlı Fransız, Đngiliz ve italyan'lar tarafından 
Sultançayırı'ndan kaçak olarak çıkarılan cevherler yine kaçak olarak arpa, buğday ve benzer 
mahsul ve eşya arasında yurt dışına gönderilmektedir. Nitekim bu şekilde yapılan bir miktar 
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kaçak sevkiyat Bandırma 'da yolcu vapuru içerisinde üzerine arpa konulduğu halde yakalanır. 
Bu tür kaçakçılık olaylarının önüne geçmek pek de kolay değildir. 

Aradan yaklaşık üç yıl geçer Sadrazamlık tarafından 9 Şubat 1887 tarihli bir yazı (Sadaret 
tezkeresi) Yıldız Sarayı Başkatiplik Dairesine ulaşır. 1883 yılındaki başarısız kalan girişim artık 
başarılı bir şekilde tamamlanmak üzeredir. Tezkere de Sultançayırı bor madenlerinin ihalesi, 
M. Cove ve Hanson ve ortaklarına nisbi rüsumundan ödenilmek üzere yüzde altı faiz ve iki 
amortisman ile altmış bin liralık bir avans verilmek şartıyla ve elli sene müddetle verildiği ve 
Padişahın onayıyla işlemin kesinleşeceği anlaşılmaktadır. (46) 

Ancak Padişah kendinden istenen onayı vermekte gecikir ve devreye Đngiliz elçisi Alfred 
Sandison girer. Đngiliz Elçisi'nin Sadaret'e yazdıkları oldukça ilginçtir. 

"... Sadaret yüksek makamından beyan buyrulan arzu ve emele uyarak ve Osmanlı 
Devleti'nin menfaatlerine hizmet etmek ümidiyle, bun dan birkaç ay evvel Osmanlı 
Bankasına müracaat edip M. Hanson - Cove ve ortakla rının borasit madenlerinden 
dolayı hazine hissesi olan nispi rüsuma mahsup edil mek üzere, altmı şbin liranın 
hazineye birden ödenmesi hususunun Osmanlı Bankası tarafından teminat altına 
alınmasına, hayli zorluklardan sonra, muvaffak olmu ştum.  

Đşbu esas kararla ştırıldıktan sonra, adı geçen madenlerin imtiyaz fer manının 
çıkarılmasına Padi şah hazretleri tarafından irade buyurulması hususu, bundan hemen üç 
kadar evvel, Babıalice Saray'a arz olunmu ştu.  

Halbuki bahsi geçen altmı şbin liranın Hazineye ödenmesine razı olan sermaye s ahip-
leri böyle bir paranın verimsiz bir halde kalmasını  uygun bulmayacaklardır.  

Đmtiyaz hususu da askıda kaldı ğına göre, durumu Yüce Hakan'a bir defa daha arz ve 
ifade buyurmalarını zat-ı alilerinden iltimasa mecb ur oldum.  

Umulur ki Yüce Hakan, zatında mevcut adalet, duygular ı icabı olarak, rica olunan 
imtiyaz fermanının çıkarılmasına lütfen ve inayeten  emir ve ferman buyuracaklardır."  
(47) 

Yazışmalardan anlaşıldığı kadarıyla ortada yeni yapılmış bir ihale yoktur. Sözü edilen ihale 
1883 yılında yapılmış bir ihaledir. Esasen buna ihale demek imkanı da yoktur. Nitekim o 
tarihlerde Desmazüres ile M.Hanson ve ortaklarının Maden Meclisine müracaatları üzerine 
%9 ayni rüsumla Sultançayırı bor madenlerini işletme hakkını belirli bir süre almalarını 
sağlayan tezkere yazılmış, ancak Padişah tarafından onaylanmayarak maden çıkarıp satmaya 
izin verir bir imtiyaz yabancılarca sağlanamamıştır. Üstelik 1883 yılında yapılan bu işlemleri 
hükümsüz kılan ve resmen padişah tarafından emronulan bir imtiyaz vardır. O imtiyazda 
Asrnaaltı Girit tüccarlarından Yusuf Asım efendiye verilen imtiyazdır. Üstelik Yusuf Asım 
efendiye verilen imtiyaz da rüsum, Desmazüres ve M.Hanson 'un tekliflerinden %5 daha yük- 
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sek olup Hazinenin daha da menfaatinedir. 

Ancak Sadaret .Ticaret ve Ziraat Nezareti hukuksuz bir dizi işlemlerde ısrar etmekte, 
Türk vatandaşlarının hukuki kazanımlarmı ve kazanımların uygulanmasını isteme taleplerini 
sürekli göz ardı etmektedir. Üstelik Ticaret ve Ziraat Nezareti Türk vatandaşların maden 
imtiyazı taleplerini de sumen altı etmektedir. 

ingiliz elçisi Alfred Sandison'un, itirafıyla "iltimasa mecbur kaldım" dediği, imtiyaz ve 
rüsum'un her ne kadar Osmanlı Devletinin menfaatine olduğunu iddia etmekteyse de, bunun 
bir yalan ve aldatmaca olduğu açıktır. Diğer taraftan yazışmalardan Osmanlı hazinesine veril-
miş gibi ifade edilen, rüsum bedelinin verimsiz bir halde kalması, iddiası ise bir safsatadan 
ibarettir. Ortada Osmanlı hazinesine verilmiş bir rüsum yoktur, sözü edilen, Osmanlı 
Bankası'nın (Düyunu Umumiye idaresi) M.Hanson - Cove ve ortaklarının Bor madeni 
imtiyazını almaları halinde ödeyecekleri rüsumu Osmanlı borçlarından mahsup edilmek üzere 
Osmanlı Bankasının teminat altına alması taahhüdünden ibarettir. Đngilizlerin böyle bir taah-
hüdü " paranın verimsiz bir halde " kalması şeklinde açıklamaya çalışması ancak tipik bir 
sömürgeci batı kurnazlığı şeklinde açıklanabilir. 

Peki Desmazures - M. Hanson - Cove ve ortaklan gibi Fransız Đngiliz ve Đtalyan'lardan 
oluşan bu konsorsiyumun bu derecede Türkler aleyhine çıkarlarının korunmaya çalışması 
garip değilmi? Bu garipliği o yıllarda Maden Đşleri Umum Müdürünün Ermeni Bedros 
Kuyumcuyan ve Madenler Fen Heyeti Reisi'nin M. VVells olması, daha da arttırmıyormu? Hiç 
kuşkusuz evet. Tarihin karanlıkları arasından günümüzün araştırmacıları tarafından gün ışığına 
çıkarılan belgeler tam anlamıyla geçmişimizde oluşturulmuş çıkar amaçlı bir çeteyi tanımlıyor. 
Ve bu çetenin merkezinde de Đngiliz, Fransız ve Đtalyan büyükelçileri cirit atıyor. 

Osmanlı Devleti Đdarecileri üzerinde yapılan incelemelerde özellikle 1880'li yıllarda belir-
gin şekilde Ermeni hakimiyeti vardır. Nitekim bu yıllarda, Artin Danyan Paşa Hariciye 
Müsteşarı, Agop Kazasyan Paşa önce Haziney-i Hassa Nazırı,Sonra Maliye Nazırı, Sakız 
Ohannes Paşa Önce Hariciye Vekaleti Umumi Katibi sonra Hazine-i Hassa Nazırıdır. (48) Đşte 
bu hakimiyet değilmi! Osmanlının hakimiyeti altında Türk vatandaşlarını yabancı konsolosluk-
larla anlaşma yapıp onların tabiyeti ve koruma şemsiyesinde ticari faliyette bulunmaya yön-
lendiren. 

Bu yıllarda, Bor madenlerimiz üzerinde, Milli çıkarlarımız aleyhine faaliyet gösteren çete 
ve bu çetenin ektiği tohumlar günümüze kadar bizlere daha bir çok Desmazures'ler M. 
Hansonlar tanıtacak. 

Her türlü sömürüye aldatmacaya açık Cumhuriyet dönemi bor madenciliğimize geçmeden 
yine bu döneme ilişkin olarak günümüze belgelerle ulaşan bor madenlerimiz üzerindeki çıkar 
amaçlı çetenin sebep olduğu bir olayı anlatmadan geçmek olmaz. 

Herşeye rağmen Cove ve Hanson Şirketi ile Desmazures ortaklarından müteşekkil grup 
Sultançayırı bor madenlerinin imtiyazını padişahtan alamamışlardır. Ancak maden ocağında 
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bulunan bor cevherleri de alınıp yurtdışına çıkarılmalıdır. Bu amaçla daha önce Desmazüres'le 
arazi anlaşmalığma düşen bu suretle yapılan inceleme sonucu, Desmazüres'e Bursa Valisi 
tarafından usulsüz olarak 200 bin dönüm maden arama imtiyazı verildiğinin ortaya çıkmasını 
sağlayan Mihran Şirinyan devreye sokulur. 

Mihran Şirinyan'a Maliye Nazırı Agop Kazasyan Paşa tarafından Padişahın haberi 
olmaksızın Susurluk nahiyesi'ne bağlı Demirkapı Çerkeşbeyleri köyü yakınında Yağmurköy 
denilen yerden 500 ton bor madeni teslim edilmesi, Balıkesir valiliği'ne emronulur. 

Yöre halkının gösterdiği tepkilerden korkan Şirinyan, 500 ton Bor cevherini Jandarma 
mahiyetinde almayı istemektedir. Bu çerçevede Maliye Nazırı Agop Kazasyan Paşanın emri 
Vilayet Jandarma Kumandanlığına tebliğ edilir. Vilayet Jandarma Kumandanı (Alaybeyi) Halil 
Rıza, 500 ton bor cevherini Şirinyan'ın alabilmesine nezaret etmek üzere Vilayet Yüzbaşısı 
Mehmet Ağa'yı görevlendirir. 

Mehmet Ağa ve mahiyetindeki erler ile Şirinciyan'la birlikte Bor cevherlerinin olduğu 
mahalle varırlar. Durumu öğrenen Çerkeşler toplanarak Şirinyan'ın bor cevherlerini almasına 
karşı koyarlar. Çıkan arbedeyi jandarma önleyemez. Çerkeşler zaptiye erlerinin bazılarını ve 
hayvanları kazık ve sopalarla döverler, Jandarma ve Şirinyan bor cevherini bırakıp geri dön-
mek zorunda kalırlar. 

Daha sonra Balıkesir valisi; bor cevherlerinin Şirinciyan tarafından alınmasını sağlamak 
üzere, Vilayet Jandarma Kumandanı (Alaybeyi) Halil Rıza Efendiyi görevlendirir. 

Vilayet Jandarma Kumandanı Halil Rıza Efendi mahiyetinde jandarma erleri ve Şirinyan'la 
birlikte bor cevherlerinin bulunduğu mahalle gelir. Karşılarında Çerkeş Hacı Şeyh efendi 
başkanlığında 50 kadar köylü ellerinde sopalarla beklemektedir. Köylü, "Bu Hıristiyan yinemi 
geldi" diyerek jandarma ve Şirinyan'ın üzerine hücum eder. Şirinciyan köylüler tarafından bir 
güzel dövülür. Kan revan içinde kalan Şirinyan'ı bizzat Vilayet Jandarma Kumandanı Halil Rıza 
Efendi kucağında köyün içine kadar taşıyarak bir evin içine getirir. Bilahare oradan çıkılarak 
Şirinyan'la birlikte Balıkesir'e dönülür. 

Padişahın haberi olmaksızın yabancıların menfaatlerinin korunması ve hatta bu uğurda 
Osmanlı Devletinin zaptiye güçlerinin kullanılmaya çalışılması sonuçta yerli halkı galeyana 
getirmiş devlete ve kolluk güçlerine zor kullanacak, karşı koyacak bir noktaya ulaştırmıştır. 

Nihayetinde Hacı Şeyh ve üç arkadaşı Bandırma'da yakalanıp Balıkesir vilayetine 
getirilerek vali huzuruna çıkarılırlar. Valinin " Siz niçin Hükümete karşı gelirsiniz ve Alay 
Beyini döğersiniz ? " sorusu üzerine, Hacı Şeyh; " Sultan Aziz gibi bir Padişahı hal'eden 
vükalaya ne yaptılarki?, Biz Alay Beyi'ni döğersek ne lazım gelir.", " şayet Padişahımız bize bu 
madeni verin ... diye ferman ederse o vakit bir şey demeyeceklerini" söylerler. Ardından Hacı 
şeyh ve arkadaşları valinin huzurundan ellerini kollarını sallayarak çıkıp giderler. (49) 

Osmanlı Devleti'nin valisinin elleri kollan bağlanmış, Jandarma'ya el kaldıran, mahiyetinde- 
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ki Şirinyan'ı kan revan içinde bırakan ve Maliye Nazırı Agop Kazasyan'ın emirlerini hiçe sayan 
mahallin köylüleri ve elebaşlarına herhangi bir yaptırım uygulama cihetine gidilemediği 
anlaşılmaktadır. Bunun nedeni hiç kuşkusuz Maliye Nazırının emrinin Padişah iradesini 
yansıtmaması ve konulan yasağın keyfiyetle delinmeye çalışılmış olmasındandır. 

Ayrıca bu olay Osmanlı ekonomisinde artan yabancı hakimiyetine karşı somutlaşan 
mahalli tepkilerin ilklerinden olması açısından oldukça önemlidir. 

Bu olayı müteakip tüm yerli halk direnişine karşın Sultançayırı bor madeni imtiyazı Cove 
ve Hanson şirketi ile Desmazures ve ortaklarına verilmiş, 

1889 yılında Societe Lyonnaise de Borate de Chaux adlı bir Fransız şirketi de Sultançayırı 
yakınında Aziziye'yi de kapsayan civar sahaların imtiyazını almıştır. (50) 

Ardından 1904 tarihli bir fermanla imtiyaz, Reşit Paşa ve ingiliz uyruklu VVilliam Vitaller'e 
60 yıl müddetli olarak verilmiştir. (51) 

Son olarak yabancılar tarafından alman bu imtiyazların tamamını daha sonra Đngiliz Borax 
Consolidadet Ltd şirketi bünyesine almaya başlamıştır. Artık Bor madenleri üzerinde ingiliz 
kıvraklığında oyunlar devrinin arifesine gelinmiştir. 

Bu dönemde üretim ve ticaretten gelen kazancın çoğu yabancılara ve yabancı uyruğa 
geçmiş Osmanlı tüccarlara gidiyordu. Ayanın ve de yerli sermayenin güçlenişini merkezi 
otoriteye karşı bir tehdit olarak gören Osmanlı Devleti, bu gelişmeye göz yummuştu. Yine 
bu dönemde Osmanlı devletine gelen yabancı sermaye madencilik, mali, bayındırlık ve ticari 
girişimler üzerinde yoğunlaşıyor özellikle tarım ve sanayiye yönlenmiyordu. Bu durum 19. Ve 
20. Yüzyılın değişmeyen bir tablosu olarak kaldı. Bu tablo hiç kuşkusuz kendisini yüzyıllardır 
bir parçası olarak gördüğümüz Batının, Avrupa'nın ve ona ait sermayenin hala bize bir 
sömürge sujesi olarak bakışının somut bir göstergesiydi. 

19. yüzyılın ortalarından Çanakkale savaşları öncesine kadar geçen sürede 
topraklarımızda bulunan maden varlıklarımızın neredeyse tamamı Fransızlar , Đngilizler, 
Đtalyanlar, Almanlar, Yunanlılar, ve Ruslar tarafından işletildi. Yurdumuzda işlettikleri 
( kurşun, manganez, bor, krom, bakır, kömür...) madenlerini hammadde girdisi olarak kul-
lanacakları bir tek sanayi tesisi kurmadılar. Ve bu durum günümüze değin sürdü. 

Đş sadece bu sömürüyle sınırlı kalmadı 1881 de Muharrem Kararnamesinin ardından 
Kurulan Düyunu Umumiye idaresi Devlet içinde bir devlet konumuna ulaşmıştı. Sözde 
Osmanlı'nın borç idaresini üstlenen bu kuruluş, Osmanlı Devleti'nin kontrolünden tam 
anlamıyla çıkmıştı. " Osmanlı Devletinin tahsis ettiği gelir kaynaklarını istediği gibi toplamak-
la kalmıyor, üstelik topladığı paraları başka işlerde kullandığı görülüyordu. Örneğin Đtalya, 
Düyunu Umumiye Đdaresi'nden aldığı istikrazla Osmanlı Đmparatorluğu'na karşı Trablus 
savaşını finanse etmişti." (52) 
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1914 yılına gelindiğinde milli sanayinin canına okuyan kapitülasyonları, Osmanlı Devleti 
tek taraflı olarak kaldırdı. Artık yabancılarda Osmanlı yasalarında öngörülen vergi ve benzeri 
yükümlülüklere tabi oldular. 

Ancak fırsat çoktan kaçırılmıştı. Sanayi devriminden sonra bir yüzyılı batı hayranlığı ile 
geçiren bütün kaynaklarını batılılaşma ve serbest ticaret adına batılıların geniş sömürüsüne 
açan Osmanlı'ya, hayranlık beslediği batı silahlarını çekmiş ve onu paylaşma planlarını çoktan 
uygulamaya koymuşlardı. 

Birinci Dünya savaşıyla birlikte sözde Osmanlı müttefiki olan batılı ülkeler göz diktikleri 
Anadolu'yu, Anadolu'daki Türk varlığını kolonizasyon ve emperyalizm politikaları ile istilaya 
yöneldiler. 

GÜNÜMÜZ VE BOR MADENLER Đ 

1919 yılından 1923 yılına kadar süren Ulusal Kurtuluş Savaşı sonunda Türk ulusu elinde 
kalan tüm imkanları da lngiliz,Fransız, italyan,Yunan sömürgeci güçlerinin Anadolu'dan kovul-
ması ve bağımsızlık uğruna harcandı. 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun açtığı ulusal bağımsızlık yoluna baş 
koyanların kurduğu Cumhuriyetin miras olarak üstlendiği üç temel yapı vardı. Bunlardan bir-
incisi, içte doğal kaynakların işlenmesinde ve alt yapı işletmeciliğinde yoğunlaşmış ve sınırsız 
ayrıcalıklar tanınmış yabancı sermaye, diğer ikisi dışta batı ülkelerine verilen ticaret imtiyazları 
ve artan dış borçlar sonucu Osmanlı Maliyesinin Düyun-u Umumiye ve Galata bankerleri 
aracılığı ile batı ülkelerinin mali denetimine girmiş olması 

Yabancı sermaye alanında ise iki olgu belirmekteydi. Birincisi yabancı şirketlerin elde ettik-
leri ve kendi ülkelerine transfer ettikleri aşırı karlar, diğeri ise Türkiye'de sağladıkları 
imtiyazlar. Yabancı sermayenin kar transferleri yanında ait oldukları ülke lehine sağladıkları dış 
ticaret çıkarları önemli boyutlara ulaşmıştı. Örneğin; Aydın Demir yolu şirketi 1864-1913 
yılları arasında 11 milyon sterline yakın kar transferi yapmıştı. Bu rakamın Osmanlı'nın ne denli 
bir sömürge durumuna geldiğini, 1913 yılı itibariyle Osmanlı Devletindeki tüm ingiliz 
yatırımları ve resmi kaynaklı borç tutarı toplamının 25 milyon sterlin olması daha da anlaşılır 
kılmaktadır. Keza yine örnek olarak vermek gerekirse demiryolları yapımı sırasında 
yabancılara sağlanmış imtiyazlar tam anlamıyla fecaat bir görünüm arz ediyordu. 
Demiryolunun yapımı için gerekli keresteler devlet ormanından kesiliyor, bunların karşılığında 
herhangi bir bedel ödenmiyordu, ayrıca demiryolu kumpanyaları bir kamu hizmeti gördüğü 
için, hattın geçeceği özel mülkiyete bağlı toprakları kamulaştırma hakkı tanınmıştı. Tüm bun-
lara ilaveten kumpanyalar demiryolu boyunca tuğla ve kiremit fabrikaları açmak, elektrik 
santralleri kurmak, arkeolojik kazılar yapmak haklarına sahiptiler. Gerek bu faaliyetlerinden 
doğan gelirler ve gerekse bunların işletmelerinden doğan gelirler ile demiryollarının yapımı 
için ithal edilen malzemeler vergiden muaftı.(53) 
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Tüm bu olumsuzlukların bilincinde olan Atatürk 1 Mart 1922 tarihinde TBMM'nin 3. 
Oturumunu açış konuşmasında; 

" iktisat politikamızın önemli amaçlarından biride genel yararları do ğrudan 
doğruya ilgilendiren iktisadi kurulu ş ve giri şimleri mali ve teknik gücümüzün elver-
diği oranda devletle ştirmektir. Topraklarımızın altında el de ğmeden duran maden 
hazinelerini kısa zamanda i şleterek Milletimizin menfaatine açık bulundurabilme k de 
ancak bu usul sayesinde mümkündür."  

demek suretiyle tüm bu olumsuzlukların nasıl ortadan kaldırılması gerektiğinin işaretlerini 
vermekteydi. 

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyetine Osmanlıdan miras kalan bu yapıyı yıkmak için, 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonraki ilk yıllardan itibaren ülkede ulusal bir endüstri kurul-
masına çalışılmış ve imparatorluk döneminde bol tavizlerle ve geniş ayrıcalıklarla gerçekleşen 
yabancı sermaye ortaklıklarının temizlenmesine önem verilmiş. Böylece çok kısa sürede çok 
sayıda yabancı sermayeli kuruluşlar kamulaştırılmıştı. 

1928 tarihli sözleşme ile Anadolu Demiryolu, Haydarpaşa Limanı,Mersin - Tarsus -
Adana Demiryolları, 

1932 tarihli sözleşme ile Đzmir Rıhtım Şirketi, 
1934 tarihli sözleşme ile Đzmir - Kasaba Demiryolu, 
1935 tarihli sözleşme ile Aydın Demiryolu, 
1936 tarihli sözleşme ile Şark Demiryolları (Đstanbul - Edirne), 
1936 tarihli sözleşme ile Đstanbul Rıhtım Şirketi, 
1938 tarihli sözleşmelerle Đstanbul Elektrik Şirketi ve Đstanbul Tramvay Şirketi, 
1938 tarihli sözleşme ile Đzmir Telefon Şirketi, 
1939 tarihli sözleşmelerle Ankara Elektrik ve Havagazı şirketleriyle, Adana Elektrik 

Şirketi, 

Yukarıda sayılan bu şirketler Devletimiz tarafından satın alınırken kısmen borçlanmak 
yoluna gidildi. Böylece bu dönemde güdülen ana politika; Osmanlı borçlarının temizlenerek 
milli itibarın güçlenmesi ve hesapsız ayrıcalıklarla ulusal kaynakları içerden sömüren yabancı 
ortaklıkların da satınalınması olmuştu. (54) 

Ancak Madenlerimiz ve özellikle Bor madenleri ya önemi kavranmadığından yada maden-
cilik faaliyetinin tabiatından kaynaklanan gözlerden ırak sürdürülmesi nedeniyle dikkatlerden 
kaçtı. 

En son 1904 tarihinde Reşit Paşa ve Đngiliz uyruklu VVilliam Vitaller'e verilen imtiyaz 
civarda mevcut 9 adet diğer bor tuzu sahasıyla Kanuni Tevhid görerek 10 Nisan 1927 tarih 
ve 4962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 45 yıl müddetle John Oved Rıd'a ihale olunmuş ve 
daha sonradan 7 Aralık 1927'de Lord Meven Mervil'e geçen bu sahalar 11 Mart 1938 de 
Desmond Abel Smith'e intikal etmişti. Türkiye'deki bor tuzu cevherlerinin dünyadaki en 
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güçlü tröst'ün eline geçmesi 1950 yılına rastlar. 1950 yılında Türkiye yeni bir borçlanma ve 
yabancı sermayeye imtiyazlar tanıma devresine girmiştir. 1938 yılından beri Desmont Abel 
Smith'in elinde bulunan Sultançayırındaki cevherler 3/12002 sayılı kararname ile bu yıllarda 
"Dünya Tekeli" hüviyetindeki Borax Consolidated Ltd'ne devredilmiştir. (55) 

Türkiyede'ki bor tuzu sahalarına ait imtiyazlar her ne kadar farklı kişilerin elinde tedavül 
görmekteyse de esasen bu kişilerin üzerlerinde tuttukları imtiyaz Borax Consolidated Ltd 
şirketi hesabınadır. Nitekim bu hususu Rio Tinto'nun web sitesinde boraks tarihi ile ilgili say-
falarda açıklığa kavuşturmaktadır. Borax Consolidated 1899 yılında ABD'nin Pasifik Coast 
Borax şirketini bünyesine almış Şili ve Peru'daki bor imtiyazlarını ve Türkiye'de 
Dezmasuresve Gropler ile Avrupalı bor madencilerinin imtiyazlarını kontrolü altına almıştır. 

Madenlerimiz ve özellikle borlar üzerindeki yabancı (Đngiliz) hakimiyeti 14 Mart 1935 tar-
ihinde kurulan Etibank'ın, bor madenleriyle ilgilenmeye başladığı 1950'li yılların sonuna 
kadar devam etti. 

Đşte bu tarihten sonra Türkiye, dönem, dönem bor tuzu madenlerini muhtelif vesilelerle 
tartışmaya başladı. Bu tartışmalar Bor madenlerinin devletleştirilmesi (özel sektör 
imtiyazlarının iptali) sonrası daha da alevlendi. 

Türkiye' deki bor yatakları, Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da uzun zaman 
Avrupa'nın borik asit üretimi yapan rafinerilerine hammadde kaynaklığı yapmaya devam etti. 
Borax Consolidated Ltd Türkiyede elde ettiği ve devir aldığı imtiyazlarla ait olduğu bugünkü 
Rio Tinto (Borax (holding) Ltd) tröstünün yirminci yüzyılın başından itibaren ele geçirdiği 
dünya bor üretim ve rafinaj piyasasının kontrolünü bozmayacak şekilde faliyette bulundu. Rio 
Tinto adlı Đngiliz tröstü sömürgeci bir yaklaşımla oluşturduğu en düşük maliyetli girdi ve üre-
time bağlı en yüksek fiyatlı satış dolayısıyla en fazla kar politikalarına dayalı olarak, rafinaj tesis-
lerine yakın Bor maden kaynaklarından beslendi. 

1950 yılına gelindiğinde Amerika'da Oregon, Nevada ve California'da bir çok bor madeni 
ocakları tükenmiş ve kapatılmıştı. Bunlar arasında Oregon'da; Lake Alvord ve Chetco. 
Neveda'da; Teels, Marsh, Rhodes Marsh, Columbus Marsh, Fish Lake Vally, Core Spring, 
VVhite Basin. California'da; Clear lake, Owens Lake Bortlett, Furnace Greek Dist, Lilao Mine, 
Fow Corners bor yataklarını sayabiliriz. (56) 

Bu yıllarda Güney Amerika'da Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin'deki bor madenleri Rio Tinto 
için birincil kaynak olarak çalıştılar. 

Borax Consolidatet Ltd 1950 yılına kadar Türkiye'de tek üretici olarak faaliyet gösterdi. 
Đkinci Dünya Savaşına kadar Türkiye'den bazen 15-16 bin ton'a kadar yüksek ihracat yaparken 
zaman, zaman bu ihracat rakamını 2 bin tona kadar düşürdü. Đkinci Dünya Savaşı sırasında 
Türkiye'nin Almanya'ya satış yapmasından çekindikleri gibi, savaş dolayısıyla ihracat yapmakta 
zorlaştığından üretimi durdurmuşlardı. Bandırma'da bulunan stoktan yılda ancak birkaç yüz ton 
ihracat yaptı. (57) 
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1945 yılında Borax Consolidated üretime tekrar başlar 1951 yılında 11 bin tona yakın 
ihracat yaparsada, 1954 yılında bor cevherinin tükendiğini ileri sürerek, Sultançayırı ocağını 
kapatır. Ancak pasalardaki düşük tenörlü cevherin satışını 1961 yılına kadar sürdürerek 
Türkiye'deki faaliyetlerine devam eder. Aynı zamanda 1950 yılından sonra Türk özel sek-
törünce bulunan bor madenlerinin üretim ve ihracat işlerini kendi köşesinden izlemektedir. 

1950 yılına kadar tek bor üreticisi ve ihracatçısı olan Borax Consolidated'in Üretim ve 
ihracatı aşağıda verilmiştir. 

 

YILLAR   ÜRETĐM VE ĐHRACAT 
(B ĐN TON)   

1905  12.9   

1907  11.2   
1909  11.4   
1913  21.5   
1917  .   
1920  12.7   
1923  .   
1925  16.1   
1926  15.6   
1927  17.9   
1928  14.9   
1929  13.5   
1930  5.5   
1931  6.5   
1932  5.0   
1933  7,6   
1934  7.5   
1935  5.1   
1936  6.5   
1937  4.7   
1938  4.1   
1939  15.2   
1940  5.4   
1941  2.2   
1945  5.0   
1946  2.2   
1950  11.7   

(DĐE Maden Đstatistikleri Şefik Bilkur'dan Aktaran B.Ulutan sf.89) 

Bugün için Eti Holding'e ve onun nezdinde Türkiye C umhuriyetine çok görülen 
kendi öz varlı ğı üzerindeki "Tekel Hakkı" 1890'lı yıllardan, 1950 yılına kadar olan 
sürede bir ingiliz şirketi olan Borax Consolidated tarafından kullanılmı ştır. Anılan şirket 
hiçbir zaman Türk şirketlerinin bor madeni üretmesi ve ihraç etmesini aynı zamanda  
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Türkiye'de bir bor rafineri tesisinin kurulmasını 
istememi ştir.  

Türk şirketlerinin üretime geçmesi ve ihracata 
başlamasının ardından karşılaştıkları zorlukların 
arkasında, tüm Avrupa ve Amerika Kıtasını sarmış 
Hindistan'a kadar uzanmış devasa bir tröstle karşılaştılar. 
Bu tröst her geçen gün biraz daha büyüyen, bünyesine 
yeni, yeni şirketler katarak dünya bor ve endüstriyel 
mineral ve madenler piyasası üzerinde müthiş bir 
hakimiyet kuran Rio Tinto'nun ta kendisiydi. 



 

Kaynak M.M.O. Özel sayı Mayıs 1970 
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Boraks Consolidated'in %100 sermayesi Rio Tinto'ya ait olmakla birlikte bu şirketin 
Avusturya ve Güney Amerika'daki Bor şirketlerini Kontrol ettiği.Türkiye' de daha sonra 
kurduğu Türk Boraks Madencilik Şirketinin %80'inin Rio Tinto'ya %20 sinin Türklere ait 
olduğu, Amerika'da faaliyet gösteren U.S. Research ve Chemical Corp. Adlı şirketlerin 
%72.32'lik kısmınında Rio Tinto tröstünün kontrolü altında bulunduğu, keza ispanya, Fransa, 
Hollanda, Belçika, Arjantin de kurulu bor şirketlerinin sermayesinin tamamının Đngiliz tröstü 
Rio Tintoya ait olduğu, Almanya ve Hindistan'daki şirketlerin %45-55'lik hisselerinin Rio 
Tinto'nun elinde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Borax Consolidated ve önün bağlı olduğu tröst 1970 yıllarda tüm dünyanın bor maden-
lerinin tek hakimi ve sömürücüsü konumundadır. Bor madenleri ve rafine bor ürünlerinden 
yaratılan hasılatın neredeyse tamamı bu Đngiliz tröstün kasalarına girmektedir. 

Türkiye'deki faaliyetlerini rölantiye alan Borax Consolidated 1950 yılından itibaren 
Balıkesir/ Bigadiç yöresinde bor madenciliği yapan Ali Şayakçı, Borasit, Mortaş, Rasih ve ihsan 
Şirketlerinin zarar etmesine ve bu suretle ocakları kapatmasına çalışmaktadır. Türk Şirket-
lerin kapanmasını sağlayamayan Đngiliz şirket fiyatların düşmesinde büyük başarı sağlamıştır. 

Borax Consolidated Ltd 'nin faaliyetleri Türkiye'de adeta bir terör havası estirmiştir. 

MTA Çok gizli olarak Kütahya/Emet yöresinde bor madeni aramaktadır. Bu faaliyetler 
tersiyer linyit aramaları adı altında yürütülmektedir. Çünkü Đtalyanlar da Türkiye'de bor tuzu 
arama teşebbüsünde bulunmaktadır ve Emet'te MTA tarafından kolemanit yatağı bulunur. Đlk 
jeolojik tespitlerden sonra alınan ruhsat 15 Mayıs 1958 de Etibank'a devrolunur. MTA ruh-
satı alırken bir mühendisin "bor tuzu" yerine bor yazmış olması aynı sahayı kapatmak isteyen 
kişilerce itiraz konusu olursa da sorun TBMM Encümen ve Genel Kurulunda çözümlenir. 
Etibank ruhsatı aldıktan sonra 1958 ve 1959 yıllarında bir yandan aramaları sürdürürken bir 
yandan da üretime geçer. (58) 

Borax Consolidated Ltd, 1955 yılında yabancı sermayeyi teşvik kanunlarından yararlan-
mak için Türk Boraks Madencilik Anonim şirketini kurar. Bu tarihten sonra Türkiye'de bu 
yeni şirket vasıtasıyla madencilik faaliyetlerini yürütecektir. Şirket Kuruluşunda hisse senet-
lerinin %94'ü Borax Consolidated, %2'si Türk hissedarlar, %4'üde Đngiliz hissedarlara veril-
miştir. Bu arada bir başka kararname ile iki yabancı şirkete daha arama ve işletme izni daha 
verilir. Bunlardan biri Amerikan Potash And Chemical Co. diğeri Ugine Kuhlman dır. (59) 

M.T.A. Enstitüsü Bir taraftan Kütahya/Emet'te sürdüğü aramaların yanı sıra diğer taraftan 
da Eskişehir/Kırka da arama faaliyetlerini sürdürmektedir. Kütahya/Emet de bulunan bor 
tuzu sahalarını Etibank'a devretmiştir. 

Kırka'da ki bor tuzu aramaları 1950 li yılların sonlarına doğru maden arama ruhsatı sahibi 
yerli madenciler adına M.T.A. uzmanlarından Dr. J. Gaulick ve Dr. K. Ruppicht tarafından 
başlatılmıştı. 
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Đngiliz Borax Consolidated Ltd'ne bağlı Türk Boraks Madencilik A.Ş'nin Kırka'daki 
çalışmaları sırasında bu şirkette çalışan, devletleştirme sonrası Etibanka geçen ve yaş haddin-
den emekli olan Đşçi Hüseyin Zeren'in, Etibank Eski Genel Müdürü Burhan Ulutan'a 
anlattıklarına ve Müessese Müdürlüğü'nce hazırlanan raporlara göre; Kırka'da Bor minerali ilk 
defa 1957 yılında Göçenoluk civarında 133 numaralı sahada yöre madencilerinden Mehmet 
Đnce ve 125-180 numaralı sahalarda da Mustafa Çakır tarafından bulunur ve 1959 yılında bir 
miktar üretim yapılır. Bu üretimle bölgeye olan ilgi artar. 1961 yılı Ağustos ayında önce 
MTA'nm başlattığı aramalar sürerken Borax Consolidated Ltd. de Maden Dairesinden kendi 
adına bir arama ruhsatı alarak Kırka'ya gelir ve ruhsatını sermayesinin hemen, hemen 
tamamının kendisine ait olduğu Türk Boraks Madencilik A.Ş.'ne devir ederek aramaları 
başlatır. 

Türk Boraks büyük bir gizlilik içinde sürdürdüğü aramaları birkaç kuyu açarak yavaş bir 
tempoda yürütür. Açtığı iki kuyudan 4.000 ton civarında üretim yapar. Maksadı ciddi anlam-
da bir madencilik faaliyeti yürütmek değil, sahayı başkalarının üretimine kapatarak kendi-
lerinin ABD ve öteki yerlerdeki sahalarına rakip çıkmasını ve dünya düzeyinde sahip oldukları 
Endüstriyel hammadde tekellerinin kırılmasını önlemektir. (60) 

Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketi sahada 8-9 milyon ton Sodyumlu bor olduğu 
iddiasındadır. Ancak Maden Dairesi Mühendisleri sahadaki bor cevheri rezervlerinin yüzlerce 
milyon ton olduğu iddiasındadır. Borax Consolidated'in yavru şirketinde çalışan teknisyenleri 
Türk mühendislerin iddiasını reddeder. (61) 

Sahada bor üretimine başlayan Türk Boraks'ın genel Müdürü, Ambar memuru olarak 
çalışan Hüseyin Zeren'e " sahaya Đngilizlerden başka kimseyi sokmaması, Türkleri hiç 
yanaştırmaması " talimatını verir. Hüseyin Zeren kendisine verilen talimatın aksini yapmak-
tadır. Çevrede Etibank adına arama yapan Türk Mühendislere devamlı yardım etmektedir. 
Đngilizlerin açtığı maden kuyularına Türk Mühendisleri indirerek inceleme yapmalarını sağlar. 
Matkap ve benzeri aletlerindeki noksanlarını verir. 

Ancak diğer taraftan Hüseyin Zeren'in ortaya koyduğu bu vatansever, ulusal çıkarları 
kendi ve Đngiliz çıkarlarından önde tutan onurlu tavrı, Türk Boraks'ın çalıştırdığı Türk 
mühendislerinden bazıları göstermemektedir. "Hatta bu arada firmanın bir yerli mühendisi; 
firmam siz üretimi arttıracaksınız diye Kaliforniya'daki tesislerini mi durdursun!" diyebilecek 
kadar Đngiliz çıkarlarını benimsemiştir. (62) 

Hüseyin Zeren'e göre 1961 yılından itibaren MTA tarafından Kırka'ya gönderilen yabancı 
uzmanlar aramalarını maden bulunması mümkün olmayan alanlarda sürdürerek vakit 
geçirmektedirler. Bu uzmanlardan Dr.K.Rupppicht bir müddet sonra Türk Boraks'da 
çalışmaya başlamıştır. (63) 

Hüseyin Zeren'in anlattıkları MTA ve Etibank tarafından Kırka'da yürütülen bor tuzu ara-
malarının, Borax Consolidated tarafından sabote edildiğine ilişkin ciddi ip uçları vermektedir. 
Sözde MTA adına çalışan uzmanlardan birinin Türk Boraks'a geçmesi ve bu uzmanların, bir 
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ambar memurunun bile dikkatini çekecek şekilde maden arama faaliyetlerini maden varlığı 
olmayan sahalara yöneltmiş olmaları oldukça düşündürücüdür. MTA tarafından çalıştırılan bu 
yabancı uzmanların amaçlan Türk madenciliği ve bu bağlamda Türk ulusal çıkarları olmadığı 
açıktır. 

Türk Boraks Şirketinin Kırka'da faaliyet gösterdiği 1960-1971 yılları arasında civar 
köylülerden bir miktar arazi satın alır. Birkaç baraka kurar. Maden Dairesine müracaat ederek 
sahada bulduğunu bildirdiği 10 milyon ton rezerv için 45 yıllık işletme Ruhsatı istemesi şüphe 
çeker. Biraz sıkıştırılınca rezerv miktarı 40 milyon tona çıkar. Oysa, şirket sahipleri kendi 
aralarında konuşurlarken 400 milyon ton rezervden bahsetmektedirler. Şirketin bu şüpheli 
tutumu Đşletme Ruhsatı almasını engeller. 

Ancak her şeye rağmen Borax Consolidated'in yavru şirketi olan Türk Boraks'ın Kırka'-
da üzerine kayıtlı 6 adet saha vardır. Her işleminde hileli davranışlarda bulunan şirketin, bu 
sahaların elde edilmesinde de bir sıra yolsuz işler yaptığından elindeki ruhsatların 5'i iptal 
edilir. (64) 

1963 yılında Borax Consolidated Ticaret Bakanlığı'na Türkiye'de sahip olduğu Türk 
Boraks Madencilik Anonim Şirketinin 2,5 milyon sermayesini 25 milyona arttırmak için müra-
caat eder, aynı zamanda 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan yararlanmak ister. 

Ticaret Bakanlığı, Türk Boraks'ın sermaye artışı talebi ile ilgili olarak alınan Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Komitesinin kararı ile söz konusu Türk Boraks ve Borax Konsolidated 
şirketlerinin ülkemiz ekonomisine ve ödemeler dengesine yapacağı etkiler ile aynı konuda 
çalışan yerli teşebbüslerin de durumu dikkate alınarak, konunun bir defada Maliye Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Türkiye Odalar Birliği'nce tetkik edilerek sonucun kendilerine 
bildirilmesini Maliye Bakanlığı'ndan ister. 

Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan rapora göre; 

Borax Consolidated Limited (Londra) merkezli olan bu şirket bor mineralleri ve rafinajı 
ve ticareti ile iştigal eder. Dünya bor mineralleri ve rafinajı konusunda ham cevherde %90 
rafineri üründe %70 civarında pay sahibidir. 

1950 yılına kadar Türkiye'nin tek bor üreticisi olan bu şirket, Türk bor rezervleri üzerinde 
hiç meşgul olmamış ve 1950 yılında rezervlerin tükendiğini yazılı olarak beyan etmiş söz 
konusu belge resmi dosyasına konulmuştur. 

Bu tarihten sonra Türk madencileri yaptıkları aramalarda 150 milyon ton bor rezervi 
tespit etmişler. Bu miktarın daha büyük rakamlara ulaşacağını belirlemişlerdir. 

Borax Consolidated (Türk Boraks Madencilik Anonim Ş irketi) Maliye 
Bakanlı ğındaki dosyalarında mevcut rapor ve beyanları ile, Türk minerallerinin 
endüstri alanında rekabet imkanından mahrum bulundu ğunu ileri sürerek, Türkiye'nin  
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yalnız ham cevher ihracından ancak küçük bir kapasi te ile istifade edebilece ğini tavsiye 
etmi ştir.  

Bu ticari etikten yoksun görüşlerini Türk yetkililere tavsiyeler halinde açıklayan 
şirketin;Türkiye'de duraksatmış olduğu faaliyetlerini her ne hikmetse 1955 yılının şubat 
ayında istihsal ettiği 4/4464 sayılı kararname ile 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu 
çerçevesinde tamamı kendisine ait Türk Boraks Madencilik A.Ş. ni kurması ve sermayesini 
1958 ve 1959 yılında yayımlanan kararnameler (4/10954, 4/12526) çerçevesinde geliştirmek 
kararını alarak, hali hazırda ham bor madeni üretimi alanına 25 milyon liralık bir sermaye ile 
girmek istemesi, Maliye Bakanlığınca düşündürücü bulunmaktadır. 

Türkiye'de yüz yıldan beri faaliyette bulunan Londra merkezli Đngiliz Borax Consolidated, 

Türk bor cevherlerinin fiyat ve kalite bakımlarından diğer cevherlerle rekabet imkanı bulun-

madığını yakın zamana kadar savunduğu halde, daha önce 15 milyon lira sermaye ile rafine 

tesisi kurmak talebinde bulunmuş, 9.2.1963 tarih ve 6/1398 sayılı kararname ile faaliyeti 

yalnız rafine tesisine münhasır kalmak kayıt ve şartı ile yerli (Türk) bir grupla birlikte 

15 milyon sermaye ile bir Anonim Ortaklık kurulmasına izin verildiği halde bu izine rağmen 

bor rafine tesisi kurulmamış ve Türkiye ekonomisi için faydalı olacağı kesin olan teşebbüsün 

gerçekleştirilmesi yönünde hiçbir adım atılmamıştır. 

Borax Consolidated Birinci dünya Savaşından önce Güney Amerika'da 250 milyon ton 

rezervle, iştirak yoluyla, ilgilenmiş ve burada küçük bir rafine tesisi kurmuş olmasına rağmen 

bunu geliştirmeyerek 1927 yılında Kuzey Amerika'da bulduğu bor rezervlerini geliştirme 

yolunu benimsemiş, buranın tüm üretimini tüketime arz etme yolunu seçmiştir. 

1887 yılında Türkiye'de umumi hükümlere göre kurduğu ve bu güne kadar getirdiği Borax 
Consolidated limited Şirketini 30.9.1963 tarihinden itibaren faaliyetine son vermek üzere 
tasfiye edeceğini ilan etmiştir. (65) 

Oysa ileride açıklanaca ğı üzere dünyanın tartı şmasız en kaliteli ve içeri ği B2O3 
muhtevası (tenoru) en yüksek bor cevheri Türkiye'de dir. Türkiye'de bulunan bor tuzu 
madeni, rezerv itibariyle dünyanın birinci sırasınd adır. Bu rezervin büyüklü ğü dünyanın 
diğer ülkelerinde bulunan bor tuzu rezervlerinin ihmal  edilmesi, di ğer bir deyimle 
dikkate alınmaması gibi bir durumu tüm dünyaya daya tmaktadır. Türkiye sahip oldu ğu 
bor tuzu rezervleri itibariyle dünyanın en büyük do ğal tekelidir.  

Yine aynı raporda, Borax Consolidated Limited şirketinin 1963 yılına kadar Türk Bor 

madenleri ile ilgili olarak açıkladığı görüş, kanaat ve yaptığı tavsiyelere yer verilmektedir. Söz 

konusu tavsiyelerde yer alan yalan, yanıltıcı tamamen Türk bor madenlerini sömürmeye 

dönük ifadeler, zaman zaman Türk siyasetçileri tarafındanda savunulmuş aksi görüş ifade 

edenler haksız olarak vatan hainliği, Mao'culuk yada marksizmle suçlanmıştır. 

Borax Consolidated adlı esasen bugünkü dünyanın en büyük tröstlerinden biri olan Đngiliz-

Amerikan orijinli sömürgeci yaklaşımları benimsemiş Rio Tinto'ya göre 1963 yılı itibariyle; 
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* Türkiye'de bor mineralleri tükenmi ştir,  
Türkiye'nin en çok 20 bin ton satı ş şansı vardır,  

* Türkiye'de Ancak 3 firma 60 bin ton üretim yapabilir , 
* Türkiye Avrupa piyasasına yalnız borik asit üretimi için bor    cevheri verebilir, 
* Avrupa piyasasının borik asit üretimi 45 bin ton cev here kar şılık  gelen 30 bin ton 

bor cevheri ile sabittir. 
* Türkiye  ancak  zararına  bor endüstrisi  kurabilir .   3   bin  tonluk     rafineri  ancak 

sübvansiyonla ya şar, 
* Türkiye'nin Bor rezervlerine Borax Consolidated ortak  edilirse bor endüstrisi 

kurulacaktır. 
* Avrupa endüstrisinden Türk cevheri kullananlar, fiya t rekabeti ile Amerikan 

cevherine dönerlerse Türkiye bu sahayı kaybeder, 
* Türkiye Amerikan rekabetini üstüne çekmemelidir, 

Amerikan bor cevherleri sodyumludur, Türk bor cevhe rleri kalsiyumludur buda 
Türkiye'nin rekabet imkanını ortadan kaldırır.  

Oysa Borax Consolidated tarafından Türk bor madenleri üzerine ileri sürülen argüman-
ların tamamı kuyruklu yalanlar manzumesinden öte bir şey değildir. Ayrıca bu yalanlarla Đngiliz 
Borax Consolidated, Türk idarecileri ve Madencileri kandırmak suretiyle, Türkiye'nin Bor 
mineralleri piyasasına girmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Diğer taraftan o yıllarda, anılan 
Đngiliz şirketi, Türkiye genelinde aldığı 500 kadar bor tuzu arama ruhsatıyla Bor tuzu olması 
muhtemel sahaları Türk madencilerin arama faaliyetlerinden uzak tutmaya çalışması gibi bir 
hainliğinde içerisinde olduğu bilinmektedir. 

1967 yılında Kırka Bor sahasının; 1 milyar ton rezervli müthiş zengin bir saha olduğu 
anlaşılmıştır. Bu arada Türk Boraks adlı ingiliz tröstünün adı Türk ancak kendisi Đngiliz olan 
yavru şirketinin şüpheli davranışları nedeniyle Kırka bor sahasında Đşletme ruhsatı ala-
mamıştır. Bunun üzerine devreye Etibank girmiş, çok gizli yürütülen çalışmalar sonucunda, 
Zamanın Etibank Genel Müdürü Münir Z. Tanyeloğlu ve arkadaşları, Eskişehir Valiliği'ne 
müracaatla Kırka bor tuzu sahasının Đşletme ruhsatını Etibank adına almışlardır. Yapılan 
çalışmalar sonucunda Kırka bor tuzu yataklarının, dünyanın en büyük ve en zengin yatakları 
olduğu , bugün bile Kırka'mn bu konumunu değiştirecek yer yüzünde herhangi bir sahanın 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Ancak her fırsatta Türkiye'yi aldatmaya çalışan ve Türk bor tuzu madenlerinin kendi kon-
rolünde kalması için her türlü aldatmayı, kandırmayı, yalanı kendince fazilet bu Đngiliz tröstü 
Borax Consolidated'in (Rio Tinto) yaklaşımları artık para etmemeye başlamıştır. Türkiye'nin 
artık uyanık Đngiliz oyunlarına pabuç bırakmayan hatta onların oyununu kafalarına ters geçiren 
idealist, ulusal çıkarlarımızı ön plana çıkaran yetişkin insanları, Türk borlarının kenarından 
köşesinden tutmaya başlamıştır. Artık Borax Consolidated ve onun sarışın çilli yüzlü sahip-
lerinin yüzleri buruşuktur. Çünkü 100 yıla yakın bir süredir ilk kez Türklerden istediklerini 
alamamışlar, ağzına kadar dolar ve sterlinle dolu kasalarının, Đmparatorluklarının altının oyul- 
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düğünün yavaş yavaş farkına varmaya başlamışlardır. 

Kırka bor sahalarının Etibank tarafından işletme ruhsatının alınmasına rağmen Borax 
Consolidated ve ingiliz çalışanları Kırka'da beklemektedirler. Saha itilaflı olduğundan Etibank 
tarafından yürütülen faaliyetlere devamlı zorluk çıkarmaktadırlar. Bu arada Mr VVhite adında 
emekli bir jeoloji profösörü, Etibank Genel Müdürlüğü'nden izinli olarak ziyarete gelir. Amaç 
Maden ocağı ile ilgili olarak bilgi ve veri toplamaktır. Bir gün maden ocağına üç ayrı fotoğraf 
makinası ile çıkar, Mr VVhite'nin amacını anlayan daha sonra Etibank Genel Müdürü olan 
Muammer Öcal buna izin vermez , maden ocağının değerinin Etibank tarafından bilindiği ve 
bu hususta kararlı olduğu anlatılır. (66) Muhtemelen Borax Consolidated adına ajanlık yap-
maya çalışan Mr VVhite Kırka'dan ayrılır. 

Borax Consolidated bir taraftan Kırka'da kendi aramalarını sürdürüp, diğer taraftan Türk 
girişimciler, MTA ve Etibank'ın arama ve üretim işlerini baltalamaya çalışırken, 1950 yılından 
beri Balıkesir'in Bigadiç Đlçesi yakınlarında bor tuzu (kolemanit ve üleksit) üretip ihraç eden 
Türk girişimcileri ( Bortaş, Ali şayakçı, Rasih-Đhsan, Yakal Madencilik) kontrolden çıkmış 
Avrupa'ya ve Doğu Bloku ülkelere ihracat yapmaya başlamıştır. Türkiye'de Borax consoli-
dated oynadığı tüm entrikalara rağmen, bor üretim ve ihracatını bloke edemez, birde üstüne 
üstlük Etibank tarafından Bandırma'da kurulmaya başlanan Rafine bor ürünleri fabrikalarına 
engel de olamamıştır. Đşte bu sırada gelişen bir takım olaylar Türkiye'ye Bor madeninin 
stratejik bir cevher olduğunu öğretecektir. 

YAKIT-ROKET-UYDU- UZAY-SOGUK SAVA Ş VE TÜRK  BORLARININ  
GĐZEML Đ GÜCÜ 

Soğuk sava şın zirvede oldu ğu yıllarda, Dünyanın bilinen 
en büyük bor rezervlerine sahip ABD, SSCB'nin uzay 
roketlerinde borlu yakıt kullandı ğını bilmektedir. 
Çünkü kendiside Nazi Almanya'sından ba şarılı bir 
operasyonla ülkesine getirdi ği Alman bilim adamlarıyla 
bunun üzerinde çalı şmaktadır. Ancak yakıt üretiminde 
kullanılabilecek kalite bor, Türk bor cevheridir. 
ABD'nin SSCB'nin Sputnık l ve II projeleri kar şısında 
aldığı soğuk sava ş yenilgileri nedeniyle, SSCB'nin 
Avrupa üzerinden Türk borlarını almasının önüne 
geçilmek üzere Türkiye'den ihraç edilen Bor 
cevherlerini ta şıyan gemiler ve yükleri Çanakkale 
boğazını geçip Uluslararası sulara girer girmez ABD 
donanması tarafından müsadere edilir. Türk Bor 
cevherleri ABD tarafından ablukaya alınmı ştır.  

1943 yılında Đngiliz gizli servisi, Nazi Almanya'sının, uzun menzilli bir bombardıman silahı 
üzerinde çalıştığını istihbarat çalışmaları sırasında öğrendi. Gözlem uçaklarının çektiği hava 
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fotoğrafları incelendiğinde Almanların Peenemünde'de büyük bir araştırma merkezi kurduğu 
ve beton platformlardan havalanan pilotsuz bir jet uçağı üzerinde çalıştıkları anlaşıldı. Ancak 
bu,doğru bir tahmin değildi. Çünkü Almanların yoğun bir biçimde üzerinde çalıştıkları proje, 
aslında Hitler'in intikam silahı V-1 roketiydi. Bunlar, bir ton patlayıcı taşıyan, menzilleri 300 
km ve hızları da saate 650 km olan roketlerdi. Temmuz 1944 'ten itibaren V-1 'ler Londra 
'ya yağmaya başladı. Saldırının en yoğun olduğu dönemde Londra'ya günde 100 roket 
düşüyordu . Eylül 1944 'te Almanlar, ileride uzay araştırmalarının ve kıtalararası balistik 
füzelerin ilk örneği sayılabilecek V-2 'leri V-1 ler yerine geliştirip kullanmaya başlamıştı, 
Bunların hızı saatte 5300 km'yi aşıyordu. V-1'leri uçaksavarlardan ya da uçaklardan açılan 
ateşle düşürmek olasıydı. Ancak V-2'ler için yapılacak hiçbir şey yoktu. Çünkü V-2'ler çok 
hızlıydı. Ayrıca Alman araştırma grubu ABD'ni vurmak için kanatlı V-2 roketlerini de 
geliştirmişlerdi. 

Ancak artık savaşın sonuna geliniyor ve Almanlar her cephede yeniliyorlardı. Mitler kendisi 
açısından hazin sayılabilecek bir sonun farkındaydı. Yenilgi halinde V-2 teknolojisinin düşmanın 
eline geçmesini önlemek için projede çalışan ekibin tamamının öldürülmelerini emretmişti. 
Öte yandan Sovyetler Birliği ve Amerika da gözlerini bu üstün silahı geliştiren ekibe dikmişti. 
Elini çabuk tutan taraf Amerikalılar oldu. 2 Mayıs 1945 'te Alman roket ekibi Amerikalılara 
teslim oldu. 7 Mayıs 'ta savaş Avrupa 'da sona erdi. Bunu izleyen birkaç ay içinde de 
Amerika'dan gelen bilim adamları Avrupa'nın değişik yerlerinden topladıkları yüz V-2 'ye ait 
parçaları ve tonlarca dokümanı Amerika'ya gönderdi. Sovyetler, kendi denetimlerindeki 
Peenemünde'ye geldiklerinde birkaç roket parçasından başka bir şey bulamadılar. 

30 Eylül 1947 'de de başlarında VVernher von Braun bulunan 457 Alman, New 
Mexico'daki White Sands 'te kurulan roket tesislerinde Amerikalılarla birlikte roket 
çalışmalarına başladı. Savaşın sonunda Sovyetler Birliği de roket geliştirme çalışmalarına yönel-
di. 1953 yılı başında ABD'de gerek uzun menzilli füzeler, gerek uçaklar ve gerekse uzaya gön-
derilmesi tasarlanan uyduları taşıyacak roketlerde yüksek enerji yakıtı araştırmaları projeleri 
içine borlu yakıtlarda dahil edilmişti. Çünkü Almanlar borlu yakıtlar üzerinde ciddi çalışmalar 
yapmışlardı. Bu çerçevede ABD'de "zip" yada "Hermes" kodlarıyla anılan bir projeler sil-
silesi uygulamaya konuldu. 

Bunun üzerine Sovyetler Birliği de roket geliştirme çalışmalarına yöneldi. ABD 'yi vura-
cak bir kıtalararası balistik roket geliştirmek onlar için çok önemliydi. Sovyetler Birliği 'nin bir 
başka ilgi alanı da uzaydı. Düşmanlara karşı kimi askeri etkinlikler uzaydan da yürütülebilirdi. 
Sovyetler Birliği 'nde roket çalışmalarının başında Sergey Korolyev adlı bir mühendis 
bulunuyordu. Korolyev aynı zamanda çok titiz bir tasarımcıydı. Uzun bir süre uzay araçları 
baş tasarımcısı olarak Sovyetler Birliği'nin uzay programını yönetti. 

1957 'de Korolyev ve ekibi Dünya yörüngesine yerleştirilecek bir uydu projesi üzerinde 
çalışıyordu. Bu, bir çok bilimsel aygıt içeren 1500 kg'lık büyük bir uyduydu. Ne varki 
çalışmalar planlanandan daha yavaş ilerliyordu. Öte yandan uyduyu yörüngeye oturtacak 
roketin yapımı bitmek üzereydi. Korolyev'in aklına parlak bir fikir geldi, Çok daha küçük ve 
basit bir aracı yörüngeye yerleştirmek. Böylece hem yeni roket denenecek hem de üst 
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makamlara bu işin yapılabilirliği gösterilecekti. Küçük uydu, iki ayda tamamlandı. Ve 4 Ekim 
1957'de Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan R-7 roketiyle, insan yapımı ilk 
Dünya uydusu "Sputnik l" Dünya'nın çevresinde yakın bir yörüngeye yerleştirildi. Sputnik l, 
bir çok gelişmiş elektronik aygıtla donanan günümüz uydularıyla karşılaştırıldığında gerçekten 
de bir oyuncak gibi kalıyordu; basketbol topundan biraz daha büyük, parlak, alüminyum bir 
küre, yalnızca bir kimyasal pil ve iki küçük verici içeriyordu, dört tane de anteni vardı. 
Yörüngede dönerken yaptığı tek iş 20 ve 40 MHz'de sürekli bir "bip" sesi yayınlamaktı. Ne 
var ki Sputnik l'in, bilim ve teknoloji alanında ileri uluslar ve Amerikalılar üzerindeki etkisi 
çok güçlü ve sarsıcı olmuştu. Dünyanın her yanında insanlar, bu "bip" sesini duyabilmek için 
radyolarını ayarlamaya başladı. Amerikalılara göre Sovyetler Birliği uzayın fethine başlamış ve 
bilim-teknoloji alanında dünya lideri olduğunu göstermişti. Küçük yapay uydu her 90 dakika-
da bir Amerika'nın üzerinden geçiyordu. Amerikalılar şaşkın ve tedirgindi. Birçok insan 
yörüngedeki yapay bir uydunun nasıl bir şey olduğunu bile düşünemiyordu. Sputnik l gizemli 
bir araçtı. Büyük olasılıkla "kızıllar" uzaydan onları gözlüyordu. Öte yandan yalnızca halk değil 
askerler ve politikacılar da sarsılmıştı. Kimileri olayı "Kansız Pearl Harbor" olarak yorum-
larken, kimileri de yakın bir gelecekte uzaydan nükleer bombaların düşeceğini ileri sürüyor-
du. Bu olay, Amerikalıların uzay çalışmalarına yönelmesinde önemli bir rol oynadı. Bir yıl 
sonra NASA kuruldu. Sputnik l'den bir ay sonra 3 Kasım 1957 tarihinde, Sovyetler Birliği bu 
kez de Sputnik ll'yi yörüngeye oturttu. Bu,çok daha büyük bir uyduydu ve bir de Laika adında 
köpek yolcusu vardı. 

O dönemde ABD'de roket çalışmaları hava kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri tarafından ayrı, 
ayrı yürütülüyordu. Đki ekip de ABD'nin ilk uydusunu fırlatmak için yarış halindeydi. Đlk dene-
meyi deniz kuvvetleri yaptı. 6 Aralık 1957'de Vanguard adlı roket, dünyanın her yanından 
gelen habercilerin önünde ateşlendi. Vanguard da tıpkı Sputnik l'e benzeyen küçük bir uydu 
taşıyordu. Amaç Sovyetler'den aşağı kalınmadığını dünyaya göstermekti. Ne var ki roket 
birkaç metre yükseldikten sonra düşerek infilak etti. Ertesi gün kimi gazeteler, başarısız 
girişimden alaylı bir biçimde "Kaputnik" olarak söz ediyordu. 

Deneme sırası Hava Kuvvetlerindeydi. VVernher von Braun'un liderliğindeki ekip kendi 
geliştirdiği Jupiter-C roketini, 31 Ocak 1958'de Cape Canaveral Hava Üssü'nden başarıyla 
fırlattı. Jupiter-C'nin taşıdığı Explorer l adlı uydu yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Böylece 
Amerikalılar.uzayı Sovyetler Birliği'ne bırakmadıklarını göstermiş oldular. Uyduyu yapan ekib-
in başında da James A.Van Ailen bulunuyordu. Bu uydunun taşıdığı bilimsel aygıtlar Dünya'nın 
çevresinde şimdi Van Ailen kuşağı olarak anılan-bir ışınım kuşağı olduğunu keşfetti. Sputnik l'e 
gelince.onun vericileri fırlatıldıktan 23 gün sonra susmuştu. Uydunun kendi de fırlatıldıktan 
yalnızca 92 gün sonra 4 Ocak 1958'de atmosferde yandı. Ne var ki,bu kısa ömürlü küçük 
alüminyum top,uzay çağını başlatan fitili ateşlemeye yetmişti. (67) 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile ABD arasında amansız süren yarışta SSCB 
Sputnik projeleriyle bir adım öne geçmiştir. Soğuk Savaş döneminde bu olay ABD'ni ciddi 
olarak bir açmaza sürükler. Ruslar Uzay ve roket teknolojilerinde ABD'den birkaç adım 
öndedir. ABD gücünü kanıtlamak ve caydırıcı gücünü ortaya koymak konusunda gizli 
çalışmalar içine girmiştir. 
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Amerikan Hava Kuvvetleri bilim adamları ile Dünyanın uydusu Ay'da Dünya'dan da 
görülebilecek parlaklıkta nükleer bir patlatmanın planları yapılmaktadır. 1958 ile 1959 yılları 
ortalarına kadar A119 adlı proje Hava Kuvvetleri Silah Merkezi tarafından yönetilir. (68) 

Đki süper güç arasında her alanda olduğu gibi uzay ve kıtalar arası balistik füze 
çalışmalarında da cereyan eden soğuk savaştan, Macar Profösör Erno Napy'nin SSCB'nin 
1,5 tonluk Sputnik roketinin bor ve hidrojen yakıtı  kullandı ğını rapor etmesi üzerine  
Türkiye bundan nasibini alacak ve dünyanın gözleri Türk borlarına çevrilecektir. 

ABD tarafından uygulamaya konulan "zip fuels" yada "hermes" adlı proje araştırmalarında 
Türk ve Amerikan bor cevherleri kullanılmaktadır ama Ruslar yakıt için kullandıkları bor 
cevherlerini nereden temin etmiş olabilirdi. Bu kaynak Türkiye'den başkası olamazdı. Ve 
gereken önlemler alınmalı Ruslar bu kaynaktan mahrum bırakılmalıydı. Bu nedenle Türk Bor 
ihracatı yakın takibe alındı. 

Đşte bu yıllarda, Hüsamettin Yakal'a ait "Yakal Madencilik" tarafından Yunanistan'a satılan 
•4.000 ton bor cevheri Bandırma limanından yüklendiği gemiyle birlikte Yunanistan'a doğru 
yol almaya başlar. Gemi Çanakkale boğazından çıkıp Uluslararası sulara girer girmez 
Amerikan Donanmasına bağlı gemilerce çevrilir. Yunanistan'da Rafineri bulunmadığına göre 
bu malın Sosyalist bloka ait ülkelere satılacağı kesindir. Ve mal ABD donanmasınca müsadere 
edilir. 

Bu yıllarda ABD ve NATO tarafından bor Stratejik maden olarak değerlendirilerek ihra-
catı kontrol altına alınmıştır. Bu kontrol Avrupa ve Türkiye'yi de içine almakta ve Sosyalist 
bloka bor ihracını yasaklamaktaydı. 1958 yılından 1961 yılına kadar yılına kadar geçen süreçte 
bu yasak "COCOM" olarak bilinen tedbirler kapsamında sürdürüldü. 

RAFĐNE ÜRÜNLERE DOĞRU 

Etibank Kütahya Kolemanit yataklarının Đşletme ruhsatını aldıktan sonra kurulan şantiye 
kısa süre içinde Müessese Müdürlüğüne dönüştürülmüş ve kolemanit üretim ve ihracatına 
başlamıştır. Ancak kolemanit'in işlenmeden ham (tüvenan) olarak satılması, yabancı sanayiye 
hammadde temin eder bir ülke konumunda olmak rahatsızlık nedeni olmaya devam eder. 
Rafine ürünler üretecek bir fabrika yatırımı arayışıyla italyan Lardarello ve Borax 
Consolidated le yapılan görüşmeler sonuçsuz kalır. 

1959 yılında Ankara'ya gelen Borax Consolidated Genel Müdürü ortak çalışma teklifinde 
bulunur. Ancak Türk tarafının boraks ve borik asit fabrikaları kurma kararlılığı karşısında geri 
döner. 19601ı yılların başında ABD tarafından Türkiye'nin boraks ve borik asit fabrikaları kur-
maması yönünde bol tavsiyelerle geçilir. 

Türkiye'nin   sözde   müttefikleri   bir   türlü   boraks  ve   borik   asit   üretimine   dönük 
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teknolojileri Türkiye'ye transfer etmeye yanaşmazlar. Daha sonra hükümet aracılığıyla 

Polonya'nın Polimax adlı firmasıyla temasa geçilir. Sonuçta Polonya ile teknoloji transferinde 

anlaşılmıştır. Bandırma'da alınan arazi üzerine 1 Haziran 1964 günü temel atılarak boraks ve 

borik asit fabrikalarının inşaat ve montajına başlanır. 

Bu seferde sıkıntı; borik asit üretiminde kullanılacak sülfürik asit fabrikasının 

kurulmasmdadır. Bu seferde teknoloji, kendilerini 19. Yüzyılın başından beri bir parçası olarak 

gördüğümüz batı ve batılı müttefiklerimizden değil SSCB'den alınır. Rus firması Neftechimi ile 

yapılan anlaşma sonucu Sülfürik asit fabrikasının 1969 yılında temeli atılarak inşaa ve mon-

tajına başlanır. 

Borax Consolidated Ltd'in  aşağıda yer alan yazılı olarak Türk yetkililerine sunduğu; 

"Türkiye'de bor mineralleri tükenmi ştir.Türkiye'nin en çok 20 bin ton satı ş 
şansı vardır,Türkiye'de Ancak 3 firma 60 bin ton üretim yapabilir,Türkiye Avrupa 
piyasasına yalnız borik asit üretimi için bor cevhe ri verebilir, Avrupa piyasasının 
borik asit üretimi 45 bin ton cevhere kar şılık gelen 30 bin ton bor cevheri ile sabit-
tir. Türkiye ancak zararına bor endüstrisi kurabili r. 3 bin tonluk rafineri ancak süb-
vansiyonla ya şar.Türkiye'nin Bor rezervlerine Borax Consolidated ortak edilirse bor 
endüstrisi kurulacaktır.Avrupa endüstrisinden Türk cevheri kullananlar, fiyat reka -
beti ile Amerikan cevherine dönerlerse Türkiye bu s ahayı kaybeder.Türkiye 
Amerikan rekabetini üstüne çekmemelidir,-Amerikan b or cevherleri sodyumludur, 
Türk bor cevherleri kalsiyumludur buda Türkiye'nin rekabet imkanını ortadan 
kaldırır."  

yalanlarının, kandırmalarının, entrikalarının, tehditlerinin geçersizliğini Etibank, bor madeni ile 

ilgilenmeye başladığı tarihten itibaren bir bir geçersiz kılmaya başlamıştır. 

Nitekim Emet Kolemanit Đşletmesi müessesesi Müdürlüğü'nün aşağıdaki tabloda 

gösterilen; 
 

KOLEMAN ĐT ÜRETĐM VE ĐHRACAT   

YILLAR   TUVENAT KOLEMAN ĐT 
ÜRETĐMĐ (B ĐN TON)  

ĐHRACAT M ĐKTARI 
(B ĐN TON)  

1965  81.5  67.9  
1966  111.5  73.7  
1967  95.1  68.2  
1968  148.8  92.3  
1969  159.2  113.2  
1970  242.2  122.5*  

TOPLAM  738.3  537.4  

(KAYNAK; Ulutan Sf:219) * üçüncü beş yıllık kalkınma Planı Özel Đh. 

Kom Rap. göre düzeltilmiş 
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Yıllık ihracat rakamları Đngiliz Borax Consolidated (Rio Tinto) suratına bir Osmanlı tokatı 
gibi patlamıştır. 

1970 yılı öze! ve kamu sektörü toplamı ham (tüvenan) bor ihracatının toplam 334.291 ton 
olması, (69) Đngiliz ve Amerikan sermayeli tröstün kırılmakta olan tekelinin (esasen sömürü 
düzeninin) ilk ciddi işaretlerini vermektedir. 

Đşte bu yıllarda bor tuzu madenleri tekrardan Türkiye' gündemine oturur ve ülkenin 
aydınları, siyasetçileri bor madenini tartışmaya başlarlar. Aslında tartışmaların altında birazcık 
Rio Tinto'nun yediği tokatın acısı vardır. Ama asıl neden Rio Tinto'nun %100 sermayesine 
sahip olduğu ve Anadolu'daki bor madenlerinin sömürülmesinden, Türk madencilerinin bor 
ve bor ürünleri piyasasına bağımsız olarak girmemesinden sorumlu Borax Consolidated'in 
entrikalarının, COCOM uygulamaları desteğinde bile sonuçsuz kalması nedeniyle sarsılan bir 
tröst ve onun tekelinin hayatta kalabilme çırpınışlarıdır. 

Borax consolidated'in Kırka'da sahip olduğu sahalar alınışındaki usulsüzlükler nedeniyle 
bir bir iptal edilirken, Bor konusunda Cumhuriyet Senatosunda "Bor Araştırma Komisyonu" 
Kurulur. Komisyon Đngiliz şirketi ve geçmişini, Türk ekonomisine katkıları sorgulanmaya 
başlamıştır. 

Türkiye'de madenler ve madenlerin ulusal ekonominin sanayileşme sürecindeki öneminin 
ulusal bir bilinçle ele alındığının farkında olan Đngilizler artık karşı karşıya kaldıkları tehlikenin 
farkındadırlar. Çünkü emperyalizm ve sömürgeciliğin karşısında ki en büyük yıkıcı güç ulusal 
bilincin ta kendisidir. 

Đşte bu Komisyona Đngiliz Şirketin gönderdiği yalan ve takiyye dolu dilekçede yer alan bazı 
ifadeler. 

" Türk Borax A. Ş, Türk kanunlarına göre kurulmu ş ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanunundan faydalanan bir kurulu ştur. 6224 sayılı kanunun 10 uncu maddesi 
gereğince; yerli sermaye ve te şebbüslere tanınan bütün haklar, muafiyetler ve 
kolaylıklardan, aynı sahalarda çalı şan yabancı sermaye ve te şebbüsler de aynı şartlar 
dahilinde istifade etmesi iktiza eder dendi ği halde, bütün iyiniyet ve samimiyetle mem-
leket ekonomisine daha geni ş ölçüde faydalı olmak ve daha fazla döviz geliri te min 
etmek gayretiyle senelerden beri yapılan türlü te şebbüslerimiz, muayyen bir zümrenin, 
daimi ve sistematik engellemeleriyle kar şılaşmıştır. Bu fiillerin neticesi olarak, şirket 
zarar gördü ğü kadar, Türk ekonomisi de ehemmiyetli miktarda, dö viz gelirlerinden 
mahrum bırakılmı ştır.  

Kah mensup oldukları müesseseyi güya rekabetten kurt armak, kah yaptıkları verim-
siz yatırımların olumsuz sonuçlarını örtbas etmek v e kahda bir takım siyasi görü şlerin 
başarısını temin için, şirketimize kar şı mesnetsiz ithamlarda bulunmayı adet edinmi ş 
olan bu zevatın, son günlerde, muhterem komisyonunu zca, malûmatlarına müracaat 
edilen kimseler arasında bulundukları görülmü ştür.  
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Yukarıda arz etti ğimiz sebeplerle, bu mevzuda katiyen bitaraf sayılma yacak bu kim-
selerin şirketimiz aleyhine, gıyabımızda yapmı ş olabilecekleri beyanlara, Yüksek komisy-
onunuzun iltifat etmemesini istirham ederiz.  

Tetkik buyurmakta oldu ğunuz mevzuu, takdir buyuraca ğınız gibi, sadece bor 
mevzuu de ğildir. Konu türlü mülahazalarla politik bir sahaya i tilmi ştir. Yüksek 
Komisyonunuzca varılacak netice, Türkiye'nin yabanc ı sermaye mevzuundaki görü şüne 
ışık tutacak ve şirketimize tevcih olunan husumetin, hukuk devleti o lan Türkiye'de her 
türlü politik baskıya ra ğmen, iltifata şayan olmadı ğını, bir defa daha, tescil edecektir." 
(70) 

Đngiliz Tröstü, %100 kendi kanını taşıyan Türkiye kolu Türk Boraks vasıtasıyla yüz yılı 
aşkın süredir, Türkiye topraklarında yürüttüğü sömürü faaliyetleri savunmaya geçmiş ve ken-
disini sütten çıkmış ak kaşık olarak gösterme çabalan sergilemeye başlamıştır. 

"...bütün iyiniyet ve samimiyetle memleket ekonomis ine daha geni ş ölçüde faydalı 
olmak ve daha fazla döviz geliri temin etmek gayret iyle senelerden beri yapılan türlü 
teşebbüslerimiz, muayyen bir zümrenin daimi ve sistema tik engellemeleriyle 
karşılaşmıştır. Bu fiillerin neticesi olarak, şirket zarar gördü ğü kadar Türk ekonomisi de 
ehemmiyetli miktarda döviz gelirlerinden mahrum bır akılmı ştır..."  

Đddiasında olan şirketin esasen; Türkiye'de sergilediği faaliyetler tamamen Türkiye 
ekonomisinin aleyhine sonuçlanmıştır. Herşeyden önce bor üretim ve ihracatıyla uğraşan 
Türk şirketlerin faaliyetlerini baltalayan şirket bor madeni ihraç fiyatlarının düşmesinde aktif 
bir rol almıştır. Nitekim anılan şirketin Türk bor madenleri üzerindeki oyunları sonucunda 
bor madeni ihraç fiyatları "1950'li yıllarda tonu 62$'dan, 1960 yılı ba şında 42 $/ton'a, 
1962 yılında 33 $/ton'a, 1965 yılında 23 $/ton'a" d üşmüştür. (71) 

Türk ekonomisinin önemli miktarda döviz gelirlerinden mahrum bırakıldığı iddiasının bir 
yalan ve aldatmaca olduğunu Maliye Bakanlığı'nın 9 Kasım 1963 tarih ve Sermaye Hareketleri 
Şb. 593545-23/441999 Sayılı Yazısına Ek Rapor bakın nasıl açıklıyor; 

"Bugün bor cevherlerinin ortalama ihraç maliyeti F.O .B. 14$ civarında olmasına 
rağmen ihraç fiyatları çok yukarıdadır. 1950 yılında 6 0$, 1958 de 40 $'a bugün (1963 
yılı) 27 $'a dü şmüş olmasına ra ğmen, yabancı te şebbüse ton ba şına 13$ bırakmaktadır. 
Yabancı şirket bunu 27$'a ihraç etmek suretiyle buna tekabül  eden dövizi önce getirse 
bile bunun 13 $ lık kısmını yabacı sermayeye göre k ar transferi yoluyla tekrar götüre-
cektir. Tekel tesisi için fiyatları dü şürdü ğü takdirde di ğer müstahsillerin de buna uyması 
mecburiyeti hasıl olur. Bu maksatlı dü şürme, firma için kardan feragat sureti ile 
17$'a kadar kolayca yapılabilir. Bu mücadelede de ba şarılı olmak için bor ihraç fiyatının 
17 $ /ton dan daha a şağı fiyatlara dü şürülmesi de ihtimal dahilindedir...  
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Borax Consolidated şirketinin yabancı sermaye yatırım talebinin bor cev heri ihracat 
imkanlarımıza yeni bir güç kazandırmayacak ve ham c evher istihraç ve ihraç eden yerli 
firmaların imkanlarının daraltılması pahasına , Tür k Boraks Madencilik A. Ş. nin ihracat 
payının artmasını sa ğlamaktan ba şka bir fayda getirmeyecektir.  

Bu itibarla yabancı sermayenin bor madeni i şletmecili ği konusunda ödemeler den-
gesine olumlu bir etkisi beklenmemektedir. Bilakis,  bor cevherinin ton maliyeti 14$, 
satış fiyatları ise ton ba şına 27$ oldu ğu dikkate alınırsa bu günkü durumda, yerli 
teşebbüslerin ihracatında net döviz geliri olarak meml ekete giren 27$, Türk Boraks 
şirketinin ihraç payının artmasıyla 14$'a inecektir.  Gerçekte Türk Boraks şirketinin 
yaptığı ihracat üzerine, ton ba şına, önce 27$ girecekse de, bilahare, yabancı serma ye 
kar transferleri yoluyla ( 27$ -14$ ) =13$ ödemeler  dengesinden Londra'daki Borax 
Consolidated (Rio Tinto) Limited Şirketi'ne ödenece ğinden Türkiye'nin her ton bor 
madeni ihracatında fiilen 13$' lık döviz kaybı olac aktır.  

Sonuç olarak: Londra merkezli Borax Consolidated Limi ted Sirketi'nin Türk Boraks 
Madencilik A.S.'nin sermayesini arttırmak suretiyle  yapmı ş oldu ğu yabancı sermaye 
yatırım talebinin. memleket ekonomisi ve ödemeler d engesi bakımından 
mahzurludur."  (72) 

ingiliz şirketini iddia ettiğinin aksine; Türkiye cumhuriyetinin yabancı sermayeyi teşvik 
kanunlarıyla yabancı sermayeye sağladığı hakları sistematik bir şekilde kötüye kullanarak, bor 
ihraç fiyatlarının sürekli aşağıya çekilmesinde aktif bir şekilde rol almaktaTürk ekonomisinin 
zararına ancak ait olduğu tröst'ün faydasına faaliyetlerini yürütürken her yolu mubah say-
maktadır. 

Nitekim, 1959 yılında Đtalyanlar rafine tesisleri için Etibank'tan ham bor cevheri talebinde 
bulunurlar. Etibank'm ilk bor cevheri satışı tonu 44 dolardan Đtalyanlara yapılır. Đngiliz Borax 
Consolidated şirketi kendisinden başkasının başka ülkelere bor sattığını görür görmez, kendi 
bor ihraç fiyatlarını 30-35 dolara çeker ve bu fiyatlardan ihracat yapmaya başlar. Bunun 
üzerine Đtalyanlar Etibank'a gelir, siz 44 dolardan bize mal satıyorsunuz ancak sizin mallan 
Đngilizler 30-35 dolardan satıyorlar. Bu durumda bizim ürettiğimiz mallar pahalıya maloluyor 
derler. Bunun üzerine Etibank pazarı kaybetmemek için fiyat düşürmek zorunda kalır. Bu defa 
ingiliz şirketi fiyat düşürüyorsunuz diyerek Etibank'ı şikayet eder. Bu fiyat düşürme işi öyle 
bir hal alır ki, Bor cevheri ihraç fiyatları 17 dolara kadar geriler. 1960 yılında Etibank, Türk 
özel bor şirketleriyle rekabetin getirdiği düşük fiyatları gidermek için " bir ofis kuralım herkes 
malını oraya getirsin, mallarımız tek elden ihraç edilsin ve herkes kalitesine göre parasını 
alsın" teklifiyle toplantılar yapar. Bu toplantılara Türkiye'de üretici olarak görünen Đngiliz 
şirketin adamları da gelir. Böyle bir ortaklığa Đngilizlerin girmesine bazı özel sektör 
temsilcileri karşı çıkmakla birlikte, sonuçta Özel bor şirketleri böyle bir ofisin kurulmasına 
razı olmaz. Böylece ülke menfaatleri dikkate alınmadan yapılan çirkin bir rekabetle Türk bor 
cevherleri kireçten ucuz bir fiyatla ihraç edilmeye devam eder. (73) 

Đngiliz şirketi Türkiye sınırları içinde kendisine faaliyette bulunma izni tanıyan Türkiye 



ekonomisi aleyhine her türlü yıkıcı faaliyette bulunmakta, hatta bu hususta kanıt niteliğinde 
yazılı belgeler sunmasına rağmen Cumhuriyet Senatosu Bor mineralleri araştırma 
Komisyonundan aleyhine yapılacak beyanlara itibar edilmemesini talep etmek, bu beyanların 
taraflı olduğu, politik mülahazalarla hareket edildiği, konunun bor değil yabancı sermaye 
düşmanlığı olduğunu iddia edecek kadar da yüzsüzleşecektir. 

Đngiliz şirketin dilekçesinde dile getirdiği korkusu aslında gerçektir. Çünkü ingiliz şirketi 
Türkiye'de bulunduğu günden, Cumhuriyet senatosu araştırma komisyonunun kurulduğu 
güne kadar yürüttüğü faaliyetlerde bilinçli olarak Türkiye ve Türkiye ekonomisini baltalayacak 
her türlü girişimde bulunmuştur. 

Nitekim Araştırma Komisyonu Başkanı çalışmalar esnasında dinlediği kişilerden birine 
Sizden önce 9 kıymetli arkadaşımızı dinledik. Pek çoğu, Devletin yüksek umuru ile memur ve 
meşgul zevat idi. Onlar bu firmanın genel tutumu hakkında bize çok geniş fikirler verdiler bu 
fikirler, daima, bu firma aleyhine oldu." der. -̂_ 

Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri Araştırma Komisyonu çalışmaları sonucu düzenle-
diği raporda Kırka bor havzası ile ilgili olarak; "Komisyonumuz bu sahanın toptan Türk 
Milleti yararlarına tevcih olunmasında, isabet mütalaa etmektedir. Ancak bu havzada, Maden 
Kanununun müsaade ve tariflerine müstenit ve 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanununa göre 
Türkiye'ye gelen ve madencilik icra eden özel şahıs ve şirketlerin müktesep haklarına sesle-
nen, birçok ruhsat poligonları mevcuttur. Komisyonumuz, özel hukuka merbut ve müstenit 
ve işletme değerleri yüksek kıymetlere baliğ olan bu sahaların, Devlete ait bir hüviyete intikal 
ettirilmesini, milletin mütemadi ve müteselsil bir milli gelire kavuşturulmasını isabetli bir tat-
bikat olarak görmektedir." Kanaatine varacaktır. (74) 

Bu arada 1968 yılında Bandırma'da Yıllık 20 bin ton boraks dekahidrat fabrikası ile yıllık 6 
bin ton kapasiteli borik asit fabrikasının inşaat ve montajı tamamlanmış ve Etibank tarafından 
üretime başlanmıştır. 

Artık bor pazarı rafine Türk ürünleriyle tanışmaya hazırdır, boraks dekahidrat 
fabrikasında 1968 yılında yapılan 6700 ton üretimin 500 tonu ihraç edilir. Borik asit fab-
rikasında yapılan 1800 ton üretim ihraç edilememiştir. Nede olsa Etibank ilk kez pazara 
girmektedir. Ertesi ve takip eden yıllarda durum değişir. 1969 yılında 17800 ton boraks 
dekahidrat ve ilk yıl devreden stoğun tamamına yakın kısmı 21200 ton boraks dekahidrat 
ihraç edilmiştir. Aynı durum borik asit üretimi içinde geçerlidir. 1969 yılı borik asit ihracı 
7000 tondur. 1970 yılında 11400 ton boraks dekahidrat ve 6700 ton borik asit ihracı gerçek-
leşir. 

ingiliz Tröstün Türk bor rafineri tesisleri için ileri sürdüğü, "Türkiye ancak zararına bor 
endüstrisi kurabilir. 3 bin tonluk rafineri ancak s übvansiyonla ya şar, Türkiye Amerikan 
rekabetini üstüne çekmemelidir, Amerikan bor cevher leri sodyumludur, Türk bor 
cevherleri kalsiyumludur buda Türkiye'nin rekabet i mkanını ortadan kaldırır." Đddi-
alarının da yalan ve Türkiye ekonomisini baltalamaya dönük ingiliz safsataları olduğu ortaya 
çıkar. 
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BOR SAVUNMALARI VE BORLA 
ÖZDEŞLEŞEN REJĐM DÜŞMANLIĞI 

"Bugün memleketimizdeki boraks cevheri üzerinde 
yabancı bir oyun planlanmaktadır. Oyunun hedefi 
Türkiye'yi bu kayna ğından mahrum bırakmaktır. 
Bunun oyuncuları kapı kapı dola şmaktadırlar. Herkese 
ihtar ederiz ki, bu oyunu neticesiz bırakmaya, 
Türkiye'nin boraks üzerinde hiçbir tekel kurdurulma -
masına kesinlikle kararlıyız. Gerekirse açaca ğımız kam-
panyanın tesir ve öneminden kimse şüphe etmeme-
lidir."  

Đsmet Đnönü 1968  

Esasen Đngilizler, Osmanlı devletinde; 1838 Balta Limanı anlaşmasıyla, ceride-i havadis 
gazetesiyle, elçileri , ülke yönetiminde edindikleri sadık dostları aracılığı ile sömürü argüman-
larını kolaylıkla kabul ettirmeye alışkındılar. Nede olsa Đstanbul'da Osmanlı devlet yöneti-
minde etkinliği nedeniyle "Taçsız Sultan" lakabı takılan Lord Stratford'da safkan bir Đngiliz'di. 
Ama ne olduysa 20, yüzyıl ortalarında Đngilizlerin bu etkinlikleri kaybolmaya başlamıştır. 
Đngiliz Tröstünün ileri sürdüğü Türk bor madenini sömürü argümanları başarısız kalmış Đngiliz 
emperyalizmini savunan bir Türk bulanamamıştır. Bakalım gerçekten böyle mi ? 

1970 li yılların başından sonuna kadar geçen sürede bor madenlerinin sıkça tartışıldığına 
tanık oluyoruz. Hatta bu tartışmalar öyle bir hal alıyor ki Türk bor madeni üzerinde yabancı 
sermayenin hak sahibi olmamasını, bu durumun ülke kaynaklarının sömürülmesiyle 
sonuçlanacağını, bu madenlerin Türkiye'yi kurtaracak değerli bir hazine olduğu, bu nedenle 
de bunların devlet eliyle işletilmesi gerektiğini, tarihten ders alarak savunanlar, Maoculuk la, 
Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı ile suçlanır hale gelmişlerdir. Ne garip bir tesadüftür ki, 
Türkiye'nin toplumsal ve sosyal huzursuzluklarının hemen yanı başında bor madeni 
tartışmaları yatar! 

Türk Bor madenlerinin çirkin bir rekabet sonucu neredeyse maliyet fiyatına Avrupa'ya 
ihracının Türkiye ekonomisinin aleyhine bir durum geliştirdiği, Ulusal maden kaynağının israf 
edilmesi sonucunu doğurduğu için, bor madenlerinin bu çıkmazdan kurtarılmasının ancak 
devletleştirme suretiyle olacağını düşünen ve bunu açıklayanlar, 1970'li yıllarda Atatürk ve 
cumhuriyet düşmanları olarak suçlanır. 

Yıl 1972, Aylardan Eylül, yer Bilecik, Kürsüde Sayın Süleyman Demirel, heyecanlı bir 
konuşma, konu, bor madeni ve onunla özdeşleşmiş Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı; 

"...Türkiye kalkınması nasıl yapılır, nasıl çabuk yapılabilir? sualine cevap aramak başka iştir, 
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Türkiye kalkınmasını böyle yapamaz deyip, bu düzenle yapamaz deyip, Türkiye ancak "Mao 
ile Bor'la" kalkınır demek başka iştir. Birincisi cumhuriyet içerisinde daha iyiyi arayıştır, ikin-
cisi Cumhuriyetin yıkılışının özlenişidir. Birincisinde zihinleri açma, ikincisinde zihinleri 
yıkatma ve bu suretle rejim düşmanlığı yaratma maksadı gizlidir. Aslında burada ne kadar 
büyük inançsızlıkların içinde bulunulduğu değil, ne kadar büyük yanlışların ve hataların beyin 
yıkamaya hizmet edebildiğini işaret etmek istiyorum, iddialar; Türkiye bor madeni yataklarını 
devletleştirir ise buradan elde edeceği ihracat ile iktisadi meselesini halleder, şeklindedir. 
Senede yüzlerce milyon dolar döviz temin eder şeklindedir. 

Bu iddiada ne kadar geçerlilik vardır. Evvela dünya ne kadar bor kullanır? Dünya 2 milyon 
ton bor kullanıyor, bunun değeri bugünkü rayiçler üzerinden 70 milyon dolardır. Türkiye 
dünyanın kullandığı bor'un hepsini verse 70 milyon dolar alır. Bunun yarısını Birleşik Amerika, 
dörtte birini Rusya zaten istihsal ediyor. Geriye kalan pazar imkanı dünya ihtiyacının dörtte 
birisidir. Türkiye'deki bor yataklarının %95'i devletin elindedir, %5'i şahıslar tarafından 
işletilmektedir. Đhracata gelince, Türkiye'nin bor ihracatının %75'ini özel teşebbüs, %25'ini de 
devlet yapmaktadır. Bor hikayesinin iç yüzü budur. Mao hikayesinin iç yüzü de bundan farklı 
değildir. Aslında bu "Mao ve bor'u" arayıştan ziyade Cumhuriyet ve Atatürk'ten kaçıştır." (75) 

Đşte bu yıllarda ki bu ve benzeri söylemler insana gülermisin ağlarmısın dedirtecek cins-
tendir. 

Daha o yıllarda 250 civarında endüstriyel üretim içinde yer almaya başlayan bor madenleri, 
bilimsel yaklaşımlarla (arz, talep, fiyat, dünya ve Türkiye rezervleri, Pazar vb analiz ve 
araştırmalarla) ülke yöneticilerince kontrol altına alınıp, ülke ekonomisinin bundan azami fay-
dayı elde etme ve sanayileşme yolunda belirlenen hedeflere yönlendirilmesi gerekirken bunu 
küçümsemek ve hatta buna sahip olan devlet işletmesinden şikayetçi olmak pek de akılcı bir 
yaklaşım değildir. 

1974 yılına gelindiğinde Bor madeni ihraç fiyatları 25-30 dolar civarında seyretmektedir. 
Nihayet sorumluluk sahibi insanlar yavaş, yavaş harekete geçmeye başlamıştır, bor ihracını 
yabancı ekonomileri besleyen, Türk ekonomisi için bir kaynak israfı niteliğine büründüren 
rekabeti, ortadan kaldırmak üzere Ticaret ve Enerji Bakanlığı, ihracatta taban fiyat uygula-
masına geçer ve taban fiyatı 70$/ton olarak belirler. Ancak ihracat fiyatları bu taban fiyatın 
üzerinde gerçekleşmeye başlamıştır. Alınan bu kararla Bor madeni ihracında 90$/ton fiyatları 
yakalanır. 

Türk Bor madencilerinin kendi aralarında yaptıkları rekabetin arka planında hiç kuskusuz 
Đngiliz Tröstünün oyunlarını aramak gerekir. Nitekim bu gün olduğu gibi o yıllarda da Belçika, 
Fransa, Đspanya ve Hollanda'da bulunan boraks ve borik asit fabrikaları Đngiliz tröst'e aittir. 
Buradaki şirketlerin alım karar ve fiyatları Türkiye'deki yıkıcı rekabetin kaynağıdır. Türk 
üreticilerin her birinin ihraç fiyatı bir diğerinin ihraç fiyatının düşürülmesinde Đngiliz tröstü 
tarafından başarılı bir şekilde kullanılmıştır. 

1976 yılına gelindiğinde  Balıkesir'in  Bigadiç  ilçesi civarında faaliyet gösteren  Fransız 
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KEMAD Ltd ( Kimya Endüstri madenleri Ltd. Şti.) yıllardan beri sürdürdüğü sessiz sedasız 
bedavadan bor madenlerini ülkesine götürme faaliyeti, işletme ruhsatının bir sınır itilafı 
nedeniyle Bakanlar Kurulu tarafından iptal edilmesi suretiyle son bulur. 

1976 ve izleyen yıllarda bor madenlerinin devletleştirilmesi daha ciddi bir biçimde tartışılır 
olmuş, nihayet 1978 yılında bor madenlerinin devletleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu süreçte 
yapılan tartışmalar ve devletleştirme beklentisi nedeniyle, özel sektör aşırı bir üretim 
faaliyetine girişmiş, ocaklardaki normal bakım ve hazırlık faaliyetleri yapılmaksızın çıkarılabile-
cek bütün cevherler üretilerek ocaklar büyük oranda tahrip edilmiştir. 

ingiliz Şirketin her türlü engellerine rağmen, Etibak Bor maden sahalarında bulunan üre-
tim yerlerine gerekli yatırımları yapmış, bir taraftan Bilimin öngördüğü esaslarda madencilik 
yapılırken, diğer taraftan bor ürünleri rafine tesislerini tamamlayarak ülke yararına azami 
katkıyı sağlayacak bor rafine üretimine geçmiştir. Bu süreç içinde Özel sektörün Bor cevher-
lerimizi işleyecek endüstriyel bir tesis kurma yönünde varlık gösterememesi hayli ilginçtir. 
Bunun, ingiliz tröst'ün Türk özel bor Đşletmecileri üzerinde kurduğu baskılardan kay-
naklandığını söylemek yanlış bir değerlendirme olmayacaktır. 

1971 yılından bor madenlerinin devletleştirilmesinin yapıldığı 1978 yılına kadar geçen 
sürede Etibank ve ona bağlı bor Müesseselerinin üretim ve ihracat miktarları aşağıdaki tablo-
larda özetlenmiştir. 

ETĐBANK EMET KOLEMAN ĐT ĐŞLETMESĐ VE ĐHRACATI 
 

YILLAR  TÜVENAN KOLEMANĐT 
ÜRETĐMĐ   (Bin Ton)  

KONSANTRE 
KOLEMANĐT 
ÜRETĐMĐ (Bin Ton)  

KONSANRE KOL. 
ĐHARACI(Bin Ton)  

1971  220  164.1  84.5  

1972  -  170  89.6  
1973  -  114.4  77.6  
1974  474.5  249.3  175.2  
1975  513.2  .  167.5  
1976  -  .  80.8  
1977  -  219.2  126.7  
1978   312.6  292.5  

TOPLAM    1.094.4  
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KIRKA TINKAL ĐŞLETMESĐ ÜRETĐM VE ĐHRACATI  
 

YILLAR  TÜVENAN ÜRETĐMĐ (Bin 
Ton)  

KONSANTRE 
ÜRETĐMĐ (Bin Ton)  

ĐHRACAT 
(Bin Ton)  

1971  38.1  36.2   

1972  68.5  78.8  -  
1973  81.6  72.4  0.2  
1974  147.5  126.8  46.1  
1975  138.5  159.5  25.0  
1976  253.2  146.8  73.9  
1977  233.2  134.7  78.9  
1978  249.5  158.9  88.1  

TOPLAM  1.210.1  914.1  286.4  

BANDIRMA BORAKS VE AS ĐT FABR ĐKALARI ĐŞL. ÜRETĐM VE 
 

ÜRETĐM (BĐN TON)  ĐHRACAT (BĐN TON)  YILLAR  

BORAKS 
DEKAHĐTRAT  

BORĐK 
ASĐT  

BORAKS 
DEKAHĐDRAT  

BORĐK 
ASĐT  

1971  17.8  8.9  13.8  8.6  

1972  26.9  11.2  17.6  10.3  
1973  32.0  13.7  27.8  14.2  
1974  31.6  12.2  16.4  9.2  
1975  27.7  9.6  13.0  7.3  
1976  36.1  17.4  13.4  13.6  
1977  29.1  20.2  14.5  18.1  
1978  12.1  17.4  12.2  12.9  

TOPLAM  222.3  110.6  129.1  93.3  

Yukarıdaki tablolarda yer alan bor madeni üretim ve ihraç rakamları ile Bandırma Boraks 
ve Asit Fabrikaları üretimi rafine bor ürünleri (boraks dekahidrat ve borik asit) üretim ve 
ihracatı Đngiliz Tröstün suratına inen ikinci bir tokattır. Artık Đngiliz tröstün dünya üzerinde 
kurduğu tekel kırılmış tröstün tüm planları alt üst olmuştur. "Siz Avrupa'ya 3.000 ton borik 
asit satamazsınız" diyenlere, Etibank 14.000 ton borik asit, 20.000 ton boraks dekahidrat 
satarak gereken cevabı vermiş. Üstelik yapılan Kapasite arttırıcı ve modernizasyon 
yatırımlarıyla, 1974 yılında boraks dekahidrat fabrikasının kapasitesini 55.000 ton/yıl' a 
çıkarmıştır. Ayrıca 1978 yılına geldiğimizde Bandırma fabrikalarında rafine ürün yelpazesi 
genişlemiş ürün gamına boraks pentahidrat ve sodyum perborat'da dahil edilmiştir. 
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2172 SAYILI KANUNLA GELEN DEVLETLE ŞTĐRME 

"Bu kanun aslında,Demokratik Sol bir nitelikte kanun 
bile de ğildir. Bu kanun sadece ça ğdaş milliyetçili ğin 
gerektirdi ği bir kanundur. Çünkü milliyetçilik, millete 
ait madenlerin tüm millet tarafından yararlanılması nı 
gerektirir, yoksa bir avuç ki şi tarafından de ğil. !"  

Muammer Aksoy 2172 sayılı kanun 

görü şme tutanakları,1978  

1970'li yıllar Türkiyemizin bunalımlı yıllarıdır. Toplum sağ ve sol olarak ikiye bölünmüş, 
sözde siyasal anlamda her gün cinayetler işlenmekte, siyasiler uzlaşı yerine çatışmayı 
yeğlemektetir. Bir iç savaş boyutunda kardeş kavgası, korku, tedirginlik toplumun iliklerine 
kadar işlemiştir. 

Đşte bu yıllarda kurulan III. Ecevit Hükümeti (05.01.1978 - 12.11.1979 ) programında 
ulusal maden varlığımız şu cümlelerle yer almaktadır; 

"Türk sanayiinin güçlü biçimde dünya pazarlarına açılabilmesi için, ekonomiye yük olucu 
ve verimli işletmeciliğe geçişi önleyici zoraki desteklemeler yerine, yapısal ve teknolojik 
değişiklikleri gerçekleştirici teşvikler sağlanacaktır. Yatırımcı Türk firmalarının dı ş 
ülkelerde ekonomimize döviz getirici giri şimleri sürekli destek görecek, bu yolda 
karşılaşılan gereksiz engeller varsa, bunların en kısa yold an kaldırılmasına gidilecektir. 
Gelişmenin ve sanayileşmenin temel gereği olan yeterli enerji üretimi, günümüzde büyük 
önem ve ivedilik kazanmıştır. Bu nedenle, Hükümetimiz, enerji yatırımlarına öncelikle yön-
elecektir. 

Suya ve kömüre dayanan enerji santrallarmın yapımındaki olağanüstü gecikmelere son 
verilerek, bunların kısa sürede birbiri ardından devreye girmeleri sağlanacaktır. Böylece 
Türkiye'nin enerji açığı ve enerjide dışa bağımlılığı giderek azaltılacaktır. Bu sağlanıncaya 
kadar, geçici ivedi önlemlerle sanayimizin enerji açığını kapatmak üzere her çaba gösterile-
cektir. Bu amaçlarla bir ulusal enerji planı uygulanacaktır. 

Büyük hidrolik enerji santralları yapımı hızlandırılır ve yenilerine başlanırken, yerel su 
kaynaklarının da küçük santrallarla yaygın enerji üretimine katkısı bir program içinde 
sağlanacaktır. 

Termik santral projeleri ile ilgili kömür sorunları derhal çözülecektir. Bunların yanısıra 
nükleer enerji santralları ile ilgili çalışmalar sürdürülücektir. Enerjinin dağılımında ve 
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sanayileşme için değerlendirilmesinde bölgeler ve yöreler arası adalet gözetilecektir. 

Bir yandan enerji üretimi hızlandırılırken, bir yandan da yakma kayıplarını azaltıcı ve enerji 
tasarrufunu artırıcı önlemler alınacaktır. Bu önlemler, gelişmeyi ve sanayileşmeyi kısıcı değil 
hızlandırıcı yönde olacaktır. 

Yeraltı kaynakları bakımından Türkiye'nin geni ş olanakları bulunmakla birlikte, bu 
olanaklar şimdiye kadar yeterince de ğerlendirilmemi ştir. Yer yer özel kesim eliyle 
yapılan de ğerlendirmeler de çok yetersiz düzeyde kalmaktadır v e kaynak israfına yol 
açmaktadır. Hükümetimiz, yeraltı kaynaklarının bütü n yurtta ulusal yararlara en uygun 
biçimde de ğerlendirilmesine büyük önem verecektir.  

Enerji ve sanayideki atılımlar do ğrultusunda hammadde girdilerinin büyük ölçüde 
ülke do ğal kaynaklarından verimli ve güvenilir bir şekilde sa ğlanabilmesi için öncelikle 
önemli linyit yatakları ile demir cevheri ve bor tu zları kamu kurulu şlarınca i şletilecektir.  

Madenlerimizin ulusal sanayiimizde de ğerlendirilmesi ve islenmi ş olarak ihracı için 
gerekli yatırımlar kısa sürede gerçekle ştirilecektir. O yoldan döviz gelirimiz artaca ğı 
gibi, ülkemizde yeni çalı şma alanları da açılmı ş olacaktır...  

Özellikle petrol, taşkömürü, linyit, demir, fosfat, tuz ve benzeri maddelerin üretiminin 
artırılması için gereken çabalar ve son zamanlarda beliren tuz sıkıntısının en kısa zamanda 
giderilmesi için yatırımlar genişletilerek hızlandırılacaktır. Bu gibi doğal kaynaklarımız 
gereğince değerlendirilirken ulusumuzun kendi sınai olanaklarından ve teknik gücünden yarar-
lanılmasına özen gösterilecektir... 

Maden Yasası yeraltı kaynaklarımızı Anayasanın 130' ncu maddesine uygun bir 
anlayı şla ulusal yararlar do ğrultusunda de ğerlendirme olana ğı sağlayacak biçimde 
gerçekle ştirilecektir.  

Temel madenlerimizin ve tüm doğal kaynaklarımızın biran önce ve güvenilir şekilde sap-
tanması ve değerlendirilmesi için arama çalışmalarına daha büyük kaynaklar ayrılacaktır." 

III. Ecevit Hükümeti, programında yer alan hedefler doğrultusunda, önemli linyit yatak-
ları ile demir cevheri ve bor tuzlarının kamu kurul uşlarınca i şletilmesi yönünde ilk ciddi 
adımı atar ve 4 Ekim 1978 tarih ve 2172 sayılı Devletçe Đşletilecek Madenler Hakkındaki 
yasayı çıkarır. Söz konusu yasayla birlikte bütün b or sahaları i şletme imtiyazı Etibank'a 
geçer.  

Bu yıllarda Avrupa'da Türk bor madenini kullananların, esasen ucuz yollu ithal edenlerin 
tüm dikkati, Türk hükümeti ve onun bor madenleri üzerindeki tasarruflarıdır. 

Bu yılları hüzünle izleyen bir Türk bor'u alıcısı (simsarı) VVerner Bühler bu durumu şu 
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cümlelerle özetlemektedir; 

"1977 ba şı 1979 sonbaharı arasındaki Ecevit Hükümeti'nde Deniz  Baykal Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanıydı..., Baykal bor madenlerinin devletle ştirilmesi konusunda 
ateşli bir taraftardı ve Büyük Millet Meclisi bor, kömü r, demir cevheri madenlerini 
ve yataklarını devletle ştirdi." (76) 

DÜNYA T ĐCARET ÖRGÜTÜ (WTO) MARAKE Ş 
TOPLANTISINDAN 24 OCAK 1980 KARARLARINA DO ĞRU 

1979 yılında Fas'ın Marakeş kentinde; sermayenin serbest dolaşımını hedefleyen küresel 
ticaret ve yatırım anlaşmalarının ilk temeli atılıyordu. Masadaki ileri ülkeler yine kendileri 
merkezli çok uluslu sermayenin taleplerini dayatıyorlardı. Bu talebin ve dayatmanın özü ulus 
devletlerin ekonomiden çekilmesi ve piyasaların denetimsiz olarak kendi menfaatlerine 
açılması için, ulus devletlerin gerekli yasal değişiklikleri sağlamasıydı. Bu bağlamda; kamu işlet-
meleri hızla küçülecek tarım, eğitim, sağlık,sosyal güvenlik, madencilik gibi temel konularda 
devlet destekleri azaltılarak kamu işletmeleri özelleştirmeye hazır hale getirilecekti. 

Tokyo, Uruguay Raundları ve GATT olarak tanıdığımız ticaret, gümrük tarifeleri ve 
yatırımlara ilişkin anlaşma ve kararların bu ilk adımını çok uluslu sermaye,(OECD) Ekonomik 
Kalkınma ve Đşbirliği Teşkilatı içerisinde geliştirdiği Çok Taraflı Yatırım Anlaşmasıyla 
(Multilateral Agreement on Investment) tamamlayacak ve "küreselleşme" olarak tedavüle 
sürecektir. 

24 OCAK 1980 KARARLARI VE BOR 

Dünya Ticaret Örgütünün Marekeş toplantısını takip eden yılın (1980) başında Türkiye o 
güne kadar karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyordu. Böyle bir ortamda 24 Ocak 1980 
tarihli ekonomik önlemler paketi açıklandı. 

"24 Ocak kararlarıyla ihracatı özendirici, yabancı sermayeyi teşvik edici, ithalatı kolay-
laştırıcı bir çok yatırım ve gümrük muafiyeti sağlayıcı bir dizi karar alınmış, IMF, OECD, Dünya 
Bankası gibi kuruluşların da desteğiyle önemli borç ertelemeleri manevraları başarılmış, yeni 
krediler elde edilmiştir. Yine söz konusu kuruluşlarla orta vadeli Đstikrar politikaları 
anlaşmalarına varılmıştır."(77) 

Uluslararası mali kuruluşlarla yapılan anlaşmaların içinde her birisi ayrı bir yasal düzenle-
meyi gerektiren ve o yıllarda gerçekleştirilemediği için günümüzünde gündemini teşkil eden 
bazı özelleştirme tasarıları vardır. Bu tasarıların içinde "Madenlerin Özel Sektöre Devri " 
de yer almaktadır.  
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Demirel Hükümeti ilk olarak 2172 sayılı yasayla "madenlerin özel kesimden devir alınması 
işlemini durdurmakla işe başlamıştır. Daha sonrada devlet işletmelerince deviralınmış demir 
cevheri, bor, linyit kaynaklarının işletme hakkını yeniden özel kesime verilmesi için mevcut 
yasayı iptal ettirmenin yasal gereklerini yerine getirmenin çabası içine girmiştir. 9 Haziran 
1980 de alınan bir kararla devletçe işletilmesi kararlaştırılan maden sahalarının eski hak sahip-
lerine iadesi kararlaştırılmış, ancak, Danıştay (TMMOB ve 9 Demokratik Kitle Örgütü 
tarafından) yapılan itirazları haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı almış, hükümette bu 
karara uymak zorunda kalmıştır." (78) 

Ancak ingiliz tröstün destekleriyle özellikle bor madencileri işin peşini bırakmamış maden-
lerin işletme haklarının, yeniden özel sektöre devrinin sağlanmasına dönük lobi faaliyetlerini 
sürdürmüşlerdir. 

Nihayet, 2172 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinin üstünden yaklaşık 7 yıl geçtikten sonra, 
10.06.1983 tarih ve 2840 sayılı yasa ile Kamu Kuruluşlarına devredilen maden hakları 
yeniden düzenlenir. Bu yasayla 2172 sayılı yasa çerçevesinde devletleştirilen madenlerden 
demir ve linyit sahalarının bazıları eski hak sahiplerine iade edilir. 

Ancak, 2840 sayılı Yasanın 2. Maddesi; " Bor tuzları, trona (tabi soda) asfaltit, uranyum ve 
toryum madenlerinin aranması ve isletilmesi Devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı 
Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal 
edilmiştir." şeklindedir. 

2172 sayılı yasayı müteakip gerek MTA ve gerekse Etibank tarafından yürütülen arama 
çalışmaları sonucunda bulunan bor sahalarının işletme ruhsatları Etibank tarafından alınmıştır. 

Devletleştirmeyi müteakip 1979 yılından itibaren Türk borları üzerindeki olumsuz 
unsurların birisi olan rekabet ortadan kalkmıştır. Böylece bir taraftan ülkemizde yerli bor 
tuzlarını kullanacak endüstriyel tesisler kurulmaya başlanmış, diğer taraftan rekabetin getir-
diği düşük fiyatlı ihracat yerini yükselen fiyatlı bor ve bor ürünleri ihracatına bırakmıştır. 

Ancak asıl olumsuz ve baltalayıcı unsur olan Đngiliz tröstün, Türk bor madenleri üzerinde-
ki emelleri ve Türk borları pazarı ve hedef pazarları üzerindeki bozgunculuğu bertaraf edile-
memiştir. 

Aşağıdaki tablolarda Etibank'a bağlı Đşletme ve Müesseselerde bor ve bor rafine ürün-
lerinin devletleştirme sonrası 1985 yılına kadar olan üretim ve ihracat miktarları görülmek-
tedir. 
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ETĐBANK EMET KOLEMANĐT ĐŞLETMESĐ VE ĐHRACATI 
 

YILLAR   TÜVENAN KOLEMAN ĐT 
ÜRETĐMĐ   (Bin Ton)   

KONSANTRE KOLEMAN ĐT 
ÜRETĐMĐ (Bin Ton)   

KONSANRE KOL. 
ĐHARACI(Bin Ton)   

1978  477.3  270.1  238.4  
1979  703.7  31.1  210.3  
1980  690.6  328.6  379.3  
1981  655.8  296.8  236.5  
1982  548.6  247.7  137.2  
1983  417.5  213.1  141.2  

TOPLAM     1.343.4  

KIRKA BORAKS ĐŞLETMESĐ ÜRETĐM VE ĐHRACATI  
 

YILLAR  TÜVENAN ÜRETĐMĐ 
(Bin Ton)  

KONSANTRE ÜRETĐMĐ 
(Bin Ton)  

ĐHRACAT 
(Bin Ton)  

1979  311.6  192  85.1  
1980  355.0  242  152.1  
1981  400.3  270  198.3  
1982  404.4  275  202.0  
1983  433.5  305  198.0  
1984  528.5  368  229.1  

TOPLAM  2.433.3  1.634  1065.4  

BĐGADĐÇ MADENLER Đ ĐŞLETMESĐ BOR (KOLEMAN ĐT , ULEKS ĐT) ÜRETĐM VE ĐHRACI 
 

TÜVENAN VE ROŞ (BOR) 
ÜRETĐMĐ (BĐN TON)  

KONSANTRE BOR 
ÜRETĐMĐ (BĐN TON)  

YILLAR   

KOLEMAN ĐT ULEKSĐT  KOLEMAN ĐT  ULEKS ĐT  

ĐHRACAT 
(BĐN TON)  

1979  60.2  36.0   .  4.5  

1980  116.1  66.2  72.0  18.2  73.2  
1981  233.9  79.7  137.7  40.3  100.6  
1982  115.0  149.6  19.5  86.7  89.9  
1983  75.8  220.7  66.4  106.6  129.7  
1984  108.0  210.5  106.8  138.2  72.0  

TOPLAM       469.9  



ETĐBANK EMET KOLEMANĐT ĐŞLETMESĐ VE ĐHRACATI 
 

YILLAR   
TÜVENAN 

KOLEMAN ĐT ÜRETĐMĐ   
(Bin Ton)   

KONSANTRE KOLEMAN ĐT 
ÜRETĐMĐ (Bin Ton)   

KONSANRE KOL. 
ĐHARACI(BinTon)   

1978  477.3  270.1  238.4  
1979  703.7  31.1  210.3  
1980  690.6  328.6  379.3  
1981  655.8  296.8  236.5  
1982  548.6  247.7  137.2  
1983  417.5  213.1  141.2  

TOPLAM     1.343.4  

ETĐBANK EMET KOLEMANĐT ĐŞLETMESĐ VE ĐHRACATI 
 

YILLAR   
TÜVENAN 

KOLEMAN ĐT ÜRETĐMĐ   
(Bin Ton)   

KONSANTRE KOLEMAN ĐT 
ÜRETĐMĐ (Bin Ton)   

KONSANRE KOL. 
ĐHARACI(Bin Ton)   

1978  477.3  270.1  238.4  
1979  703.7  31.1  210.3  
1980  690.6  328.6  379.3  
1981  655.8  296.8  236.5  
1982  548.6  247.7  137.2  
1983  417.5  213.1  141.2  

TOPLAM     1.343.4  

1980'li yıllara geldiğimizde 1970'li yıllarda başlayan ve bir iç savaş boyutunda tırmanarak 
ve zirveye ulaşan kardeş kavgalarının ününe siyasiler geçememiş bilakis zaman, zaman öne 
geçen siyasal çıkar mülahazaları toplumdaki gerginliği dahada arttırmıştır. Artık Türkiye için 
bir askeri müdahale kaçınılmazdır. Ve 12 Eylül 1980 müdahalesi Türkiye'nin içinde bulunduğu 
kardeş kavgasına son noktayı koyar. 

GLOBAL EKONOM Đ RÜZGARLARI VE BOR 

Devlet yönetiminin tekrar sivil otoriteye geçişi esnasında ülke gündemi de değişmiştir. 
Artık ülke gündemini, Demokratikleşme, Küreselleşme, Yeni Dünya Düzeni, Özelleşme 
(Özelleştirme) ve ayrılıkçı PKK hareketi işgal etmektedir. 

Ellerinde sihirli bir değnek olduğu iddiasındakiler ,bu olgularda el atılıp gerekli düzen-
lemeler yapıldığında Türkiye'nin kalkınacağını, enflasyon belasından kurtulacağını, ülkenin 
refah düzeyinin artacağını,...her şeyin güllük gülistanlık olacağını söylerler. 
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Oysa problem olarak ortaya konan, tartışılan olgular toplumun iç dinamiğinden mi kay-
naklanıyor hiç sorulmaz ve sorgulanmaz. Aslında tartışılan olgular üzerinde yapılan düzen-
lemeler birer dayatma görünümündedir. 

Demokratikleşme hep öncelikli olmasına askeri rejim ürünü olduğu söylenen Anayasa 
dan hep şikayet edilmesine rağmen nedense yerine yeni bir anayasa yapılması mümkün ola-
maz. Tam tersi, Anayasa, Yasa üstünlüğü gibi demokratik kavramlar " Anayasa bir defa delin-
mekle bir şey olmaz", "benim memurum işini bilir", "verdiysem ben verdim" gibi yaklaşımlarla 
zedelenir. Türkiye'nin önüne konulan ve esasen Kuvay-i Milliye ruhundan kaynaklanan 
Cumhuriyetle, taban tabana zıt olan Küreselleşme ve bu doğrultuda özelleştirme uygula-
maları sırasında hukuk ve mahkeme kararları yaptırım gücünü yitirmeye başlamış özellikle 
Đdare Hukuku alanında yer, yer keyfiyet hakim olmaya başlamıştır. 

Küreselleşme ve Yeni dünya düzeni gibi kavramlar Sanayileşme sürecini tamamlamış 
güçlü ekonomilere sahip ülkelerin ulusallığına dokunmazken, bu kavramların karşısında dışa 
açılan Türkiye ekonomisi "Anadolu Aslanları" gibi ulusal ekonomi terimlerini daha en baştan 
Global safari müdavimlerine av yapmıştır. Bu açılım Türkiye'nin güçlü ekonomilerin bir pazarı 
olma niteliğini daha da arttırmaktadır. Aslında bu durum kapütilasyonlarla sarsılan 19. yüzyıl 
Osmanlı Ekonomik yapısına benzerlik arz etmesiyle de oldukça dikkat çekicidir. 

Bir diğer dikkat çekici hususta; Dünya Bankası ve ĐMF'nin 1980 yılının başına kadar sadece 
KiT'lerin oluşturulması yada işletme sermayesi tesisine dönük borçlanma imkanı sağlarken, 
Dünya Ticaret Örgütü (VVTO) Marakeş toplantısında alınan kararlara uygun olarak, 1980 
yılından sonra tam tersi bir politika değişikliğine giderek. KiT'leri satma ve tasfiye etme 
koşuluyla kredi vermeye başlamasıdır. 

Her ne kadar .Küreselleşme, dünyanın küçülmesine bağlı olarak ulus ve sınır kavramlarının 
erimesidir şeklinde tanımlanmakla birlikte Küreselleşme ideolojilerinin merkezlerinde tam 
tersi faaliyetlerin organize edildiğine şahit oluyoruz, Örneğin PKK ayrılıkçı terör örgütünün 
bu merkezlerde korunması ve beslenmesi, federasyon gibi üniter devlet yapısını hedef alan 
tartışmaların bu merkezlerden empoze edilmesi, ayrıca Türkiye'de bir çok halkların yaşadığı 
ve halkların kendilerini ifade etmelerinin hem demokrasi yolunda atılacak önemli bir adım 
olduğu aynı zamanda bu durumun kültürel zenginliği arttıracağı dayatmalarının, 
emperyalizmin 21.yüzyılda Türkiye'de 19. yüzyılda, Osmanlıda oynadığı serbest ticaret 
anlaşmaları, tanzimat ve ıslahat fermanları ile somutlaşan aynı zamanda Osmanlı'nın 
çöküşüne neden olan oyunun yeni, ancak eskisinden pek de farklı olmayan bir versiyonu 
olduğunu görüyoruz. 

Özelleşme, Özelleştirme gibi kavramlar artık ülke gündemine oturmuş Türkiye'nin içine 
düştüğü mali açmazların tek kurtarıcısı olarak sunulmaya başlanmıştır. Gelişmiş ülkelerde 
özel ekonominin büyümesiyle nispi olarak tasfiye edilen kamu işletmeciliği, Türkiye'de kamu 
işletmelerinin satılarak sürekli açık veren kamu bütçesine gelir kaynaklığı yapmasına 
dönüşmüş, ancak yapılan özelleştirmeler konuyla ilgili idarenin masraflarını karşılamadan öte 
bir noktaya da ulaşamamıştır. 
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Ekonomide devlet yerine özel girişimin egemen olması anlamına gelen özelleştirme, bir 
taraftan da daha fazla özgürlükmüş gibi tedavüle sürülüyordu. Bu anlamda yer yüzündeki son 
sosyalist devlet Türkiye cumhuriyetiydi. Böylesi yaklaşımlarda bulunanlar bugün için bile ileri 
kapitalist ülkelerde bulunan ve oldukça yaygın kamu işletmelerini her nedense görmezlikten 
geliyorlardı. Bu anlamda saf katışıksız liberal ekonomiye sahip bir tek ülkeden söz etme 
imkanı yoktu. 

Oysa Cumhuriyetimizi kuran Atatürk ve onun arkadaşları Devletçilik gibi bir kavramı 
Sosyalizm teorisyenlerinin yazdıkları kitaplardan Türkçe'ye çevrilerek ülkemize adapte etme-
mişlerdi. Türk Ekonomisindeki kamu işletmeciliği bilakis ülkemizdeki yabancı sermayenin 
Osmanlı devletine ve genç cumhuriyete karşı giriştiği ayak oyunlarının sonucunda ortaya 
çıkan bir sonuçtu. 

Ulusal ekonomide yabancı sermaye ağırlığının olumsuzluklarını bilen Mustafa Kemal 
Atatürk; madenlerimizi devletleştirmenin, bunları milletin emrine ve yararına vermenin tek 
kurtuluş olduğunu ve ekonomi politikamızın önemli amaçlarından birisi olması gerektiğini, 
daha 1922'de ilan ediyordu. 

" Ekonomi politikamızın önemli amaçlarından biride ulusal çıkarlarımızı 
doğrudan do ğru/a ilgilendiren iktisadi te şebbüs ve müesseseleri mali ve teknik 
gücümüz nispetinde devletle ştirmedir. Esas olarak topraklarımızın altında 
kullanılmadan terk edilmi ş olarak duran maden hazinelerini kısa zamanda 
işleterek, milletimizin menfaatine açık bulundurmakta  ancak bu usul sayesinde 
mümkündür." (79) 

Atatürk yabacı şirketlerin ve tüccarların ulusal servetin bir kısmını alıp götürmesinin 
ülkemizi fakirleştirdiğini şu cümlelere vurguluyordu. 

• 
"Eğer tüccarlar bizden olmazsa milli servetin önemli b ir kısmı şimdiye kadar 
oldu ğu gibi yine yabancılarda kalacaktır. Onun için mill i ticaretimizi yük-
seltme ğe mecbursunuz." (80) 

1980'lere kadar Ülke yönetimine egemen olan bu anlayışla yapılan devletleştirmeler ve 
kurulan Kamu Đktisadi Teşebbüsleri, Türkiye ekonomisini hem mali hem de reel sektörde 
omuzlamıştı. 

Ancak Dünya Ticaret Örgütü (VVTO) Marakeş toplantısında öngörülen sözde liberal 
genişlemeler ve global ekonomi, yeni dünya düzeni söylemleri bu kurumları çok farklı nok-
talara taşıyacaktı. 

Đlk iş olarak bu kurumların tabi olduğu yasal mevzuat hedef alındı. Bu çerçevede Kamu Đkti-
sadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi adı altında 17.6.1982 tarihli 2680 sayılı yasanın 
verdiği yetkiye dayalı olarak , Bakanlar Kurulunca 8.6.1984 tarihinde 233 sayılı Kanun 

-  101   - 



Hükmünde Kararname yayınlandı. Sözde bu Kanun Hükmündeki Kararnamenin amacı Kamu 
Đktisadi Teşebbüslerini özerk bir tarza ekonominin kurallarına göre uygun olarak yönetmek-
ti. Ancak ne hikmetse bu amacın tahakkuku bir türlü mümkün olamadı. 

KĐT personel rejimi ve yönetim ciddi anlamda zafiyete uğradı. Gerek mali ve gerekse de 
reel sektörde yer alan bazı Kamu iktisadi Teşebbüslerinin başına "prens" tabir edilen yöneti-
ciler atandı. Yeni siyasal arpalıklar üretildi,... sonuçta karlı olan kamu kuruluşları hortumlanan, 
rant aktaran bir konuma büründüler. Buna bağlı olarak ta kar eden kurumlar hızla zarar eder 
hale geldiler. 

Đşte bu yıllarda Türk Ekonomisinin gözbebeği kurumlarda Đngiliz Uzmanların cirit attığına 
tanık oluyoruz. Hükümet tarafından global ekonomiye, yeni dünya düzenine entegrasyonu 
sağlamak üzere Kamu Kuruluşlarının nasıl özelleştirilmesi gerektiği Morgan Bank'a ihale edil-
miş, öz be öz Türk sermayeli Kurumların Londra'da kurulan bir büroda nasıl 
özelleştirileceğine dönük planlar, bu kurumlar üzerinde öteden beri planları olan tröstlerin 
drektifleri doğrultusunda şekillenmeye başlamıştır. Bu planlar yapılırken Atatürk'ün 
öderliğinde emperyalizme verilen savaş ve elde edilen galibiyetin, ve onun ortaya koyduğu 
ulusal ekonomi hedeflerinin inadına, Türk ekonomisinin yine Türkler tarafından korunması 
zorunlu olan yüksek menfaatleri, Đngiliz sermayesinin ve Đngiliz yatırımcıların ellerine teslim 
edilmiş. Ve onların hazırladığı "Özelleştirme Ana Planı" Globalleşme'nin ve yeni dünya 
düzeninin kutsal metinleri olarak harfiyen uygulanmaya başlanmıştır. 

Şimdi Morgan Bank tarafından hazırlanan " Özelleştirme Ana Planına" Etibank ve onun 
özelleştirme süreci açısından bakalım. 

MORGAN RAPORU VE SONRASI BOR MADENLER Đ 

"... Bakanlar kurulunun gündeminde bulunan Devletçe  işletilecek 
Madenler Hakkındaki Yasa nedeniyle bir takım çevrel er devlet eliyle 
işletilen boraks madenini ele geçirmek için çe şitli yollara ba şvuru-
yorlar, bunların bir kısmını duyuyoruz, bir kısmını  da basından izli-
yoruz. Boraks madeninin devlet eliyle i şletilmesinden sonra, yerlisi 
ve yabancısı/la şirketlerin dı ş piyasalardaki rekabet yarı şına son 
verilmi ş ve bu alanda devlet eliyle dı şsatım olanakları 
geni şletilmi ştir.  

Milliyetçilik bu topraklar üzerinde ya şayan insanlarla, bu toprakların 
altındaki do ğal kaynaklara sahip çıkmak demektir. Boraks bu 
konunun duyarlı örne ğidir. Kim milliyetçi kim de ğil, kim yurtsever 
kim i şbirlikçi, yani komprador, bunları boraksın öyküsünd en çıkar-
mak kolaydır.  

Petrolümüz yok çıkartamıyoruz; hiç olmazsa anamızın  ak sütü 
gibi helal olan şu boraksa sahip olalım, hiç olmazsa buna!...  

Milliyetçilik budur efendiler; budur!  
Uğur Mumcu /.Kasım 1981 Cumhuriyet  
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Morgan Bank tarafından hazırlanan ve 1986 tarihini taşıyan "Özelleştirme Ana planı" adlı 
projenin "Yaklaşım ve Metodoloji" başlığı altında yer alan açıklamalar hayli ilginçtir. 

Buna göre projede; "Türkiyede'ki özelleştirme programlarına ilişkin veriler, dünya 
çapındaki organizasyonlardan alınmış ve Türkiye şartları ışığında analiz edilerek, Đngiltere, 
Malezya, Singapur ve Đtalya'daki özelleştirme programlarıyla özellikle ilgilenilmiştir." 

Asıl ilginçlik Morgan Bank'ın bilgi için başvurduğu kaynaklardır. Projenin 6. Sayfasında yer 
alan bu kaynaklar şöyle sıralanmaktadır. 

* Dünya Bankası/ IFC Yayınları ve uzmanları 
* Özelleştirme Raporları 
* Hükümet Dokümanları 
* Ülkeye özgü Özelleştirme çalışmaları 
* Dünya çapında dergiler/Gazeteler/Yayınlar 
* Akademik literatür. 
* Morgan Temel Veri ve Enformasyon Şebekesi 
* Telekomünikasyon Bürosu (Đngiltere) 
* Lioyds Bank-Ekonomi Dairesi 
* National VVestminister Bank 
* Adam Smith Institute 
* Public Money 
* Đngiltere Özelleştirme Konferans Dokümanları 
* Mali Çalışmalar Kurumu (Đngiltere) 
* Politika Çalışmaları Merkezi (Đngiltere) 
* Dünya çapında devlet memurları 
* Đngiltere Özelleştirme Uzmanları 

Yukarıda yer alan bilgi kaynaklan Etibank (Eti Holding) Özelleştirmesi dikkate alındığında 
insaf ölçüsünü kaçırmaktadır. Her şeyden Önce Özelleştirme Ana planının bir Đngiliz Planı 
olduğu kuşku götürmez bir gerçektir. Ancak, Etibank Özelleştirmesine dönük bilgilerin esas 
Đngiliz kaynağının unutulduğu görülmektedir. Madencilik alanında Dünyanın en büyük tröstü 
Rio Tinto'nun öz vatanı Đngiltere'de Morgan Bank'ın ondan bilgi almaksızın projeyi tamam-
ladığını düşünmek biraz saflık olur. O nedenle bilgi kaynakları içine Rio Tinto'yu biz koyacağız. 
Nasıl Koymayalım ki, Türkiye'de Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri Araştırma 
Komisyonuna müdahale etmeyi bilen ayrıca bor tekelinin kırılmasından dolayı devreye Đngiliz 
Hükümetlerini, elçilerini sokan arzu ettiği başarıyı sağlayamayınca, Türk bor cevherleri 
ihracını COCOM kararları ile engelleyen Đngiliz tröst, kendi ülkesinde kendi vatandaşlarının 
eline tevdi edilmiş özelleştirme Planı içinde Etibank'la borla ilgili projeye hiç kuşkusuz 
doğrudan kendi çıkarları doğrultusunda katılacak ve yönlendirecektir. 

1986 yılında hazırlanan Özelleştirme Ana Planına göre; 
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* Etibank bir holding şirket olacak şekilde reorganize edilecek, 
* Karlı müesseselerdeki (bor, krom) öz kaynaklar satılacak 
* Bakır Đşletmelerinin uzun vadeli karlılığını tesbit amacıyla bir fizibilite çalışması yapılacak, 
* Alüminyum işletmeleri yabancı şirketlere kiralanacaktır. 

Bu yıllarda Etibank'ın Kütahya 100. Yıl Gümüş Müessesesi yatırım halinde olduğu için 
Morgan raporunda yer almamıştır. Keza Morgan bank tarafından hazırlanan raporda Trona 
(tabii soda) madenlerinin de yer almayış nedeni henüz bu tarihte dünyanın en büyük ikinci 
yatağı olan Beypazarı trona yataklarının değerlendirilmesine dönük bir işletme faaliyetinin 
Etibank'ça ortaya konulmamasıdır. 

Yine anılan rapora göre; Etibank özelleştirmesinde borlar Amiral gemi niteliğinde ve satış 
kabiliyeti oldukça yüksek bir tekeldir. 

Türkiye'nin bor maden varlığını devlet tekeli altında liberalizmin beşiği Đngiltere'nin vahşi 
Tröstü Rio Tinto'nun tekeli karşısında kırılmalı ve rekabetin getirdiği ucuzluk sayesinde Türk 
borları, Đngiliz Tröstün fabrikalarına akmalıdır. Yada Tüm bor sahalarını üzerinde toplayan 
Etibank'ın, Özelleştirme Ana Planı çerçevesinde kuracağı bor şirketi vasıtasıyla, bor 
sahalarının işletme imtiyazlarının dahil olduğu öz kaynaklarıyla birlikte Rio Tinto'nun aktifine 
aktarılmalı, liberal dünyanın dokunulmaz tröstünün hakimiyeti, sömürüsü ve karları katmer-
leşmelidir. 

Özelleştirme Ana planı çerçevesinde Etibank'ında (Etiholding) dahil olduğu 
Özelleştirmeyle; 

- Pazar güçlerinin ekonomiyi canlandırması, 
- Üretkenlik ve verimliliğin arttırılması, 
- Mal ve hizmetlerin kalitesini,miktarını ve çeşidini arttırmak, 
- Hisse sahipliğini yaygınlaştırmak, 
- Hazine desteğini en aza indirmek, 
- KĐT'ler tarafından uygulanan tekelci fiyatlandırmayı ve dolaylı vergileri azaltmak, 
- Modern teknoloji ve yönetim tekniklerini Türkiye'ye çekmek, 
- Endüstrideki kamu ve özel mülkiyet dengesini değiştirmek, 
- Yabancı yatırımlar sayesinde uluslararası ekonomik politik bağları güçlendirmek, 
- Mevcut sermaye yatırımlarının getirilerini arttırmak, 
- Devlete gelir sağlamak 

gibi amaçlar hedeflenmiştir. 

Yukarıda sayılan amaçların Türk bor madenleri ve esasen kamu elinde bulunan madenler 
ve bunlara dayalı endüstrilerin özelleştirilmemesi yönünde güçlü birer argüman olduğu, böyle-
si amaçlar altında yapılacak maden özelleştirmelerinin Türkiye'yi Gelişmiş ülkelerin geniş bir 
sömürüsüne tabi kılacağı ilerde etraflıca anlatılacaktır. 
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Ancak 1986 yılı oldukça enteresan bir gelişmenin yaşandığı yıldır. Aynı zamanda bu yıl 
Türk borlarının ve ondan elde edilen rafine ürünlerin fiyatlarında da tarihsel açıdan 
bakıldığında bu yılın bir dönüm noktası olduğu ortaya çıkar. 

Mümtaz Soysal bu yılla ilgili olarak 12 Ocak 2001 tarihli Hürriyet gazetesinde kendisine 
ait köşede bakın neler anlatıyor! 

10 Nisan 1986 tarihinde uzaya gönderilirken düşüp parçalanarak "Amerika'yı mateme 
boğan Challenger faciası ile Etibank Genel Müdürü Muammer Öcal'ın görevden alınması 
arasında" bir bağlantı vardır. 

"Her tarafı paramparça olan uzay aracı Challenger'in parçalanmayan tek bölümü" kabini-
dir kabin Türk boraksı kullanılarak yapılmıştır. Amerika'da yüksek üretim yapılan bor yatak-
ları vardır ama bunların tenoru (bor oksit içeriği) Türk borları kadar zengin değildir. O neden-
le "kritik alanlarda Türk boru kullanılır." 

Muammer Öcal o yıllarda Türk borunu üreten Etibank'ın başındadır. Son aylarda Genel 
Müdürlük'te sarışın uzmanlar belirir. Bunlar KiT'lerin özelleştirilmesi ile ilgili raporları 
hazırlayan Morgan Guaranty'nin adamlarıdır. Özel ilginin baş nedeni ise, bor yatakları ve üre-
timiyle ilgili sırlardır. Muammer Öcal kendilerine güçlük çıkarır ve sonuçta Muammer Öcal 
görevinden almmıştır.(81) 

Morgan Bank uzmanlarınca yapılan çalışmalar esnasında Etibank ve Türk Borları hakkında 
bilinmedik sır kalmaz özellikle üretimle ilgili Đhracat rakamları, maliyetler, dışsatım fiyatları, 
alıcı firmalar vb. stratejik şirket bilgilerinin tamamı artık Morgan Bank'm elinde ticari bir meta 
haline gelmiştir. Nitekim bu bilgilerin bir kısmı Morgan Bank tarafından hazırlanan 
"Özelleştirme Ana planı" 'nin "Financial Output" bölümünde detaylı olarak verilmiştir. 

Đlk anda dünya Bor piyasası, Endüstriyel hammaddeler piyasası hakkında yeterli bilgi sahibi 
olmayanlar "Aman canım ne olacak bu bilgiler verildiyse", "günümüzde bu tür bilgiler artık 
sır olmaktan çıktı" gibi bir düşünce içinde olması mümkündür. Ancak kazın ayağı pek öyle 
değildir. Dünya Bor piyasasında ürün, ürün imalinde kullanılacak cevher ve bu cevherin 
tenoru, cevher içinde bulunan diğer kimyasallar, fiziksel özellikler, kullanım alanı, fiyat, fab-
rikalar, üretim kapasiteleri, teknolojiler, alıcılar, satıcılar, aracılar,...vb bilgiler haddinden fazla 
gizliliğe sahiptir. Bu bilgilere sahiplik oranında pazara ve fiyata hakimiyet artar, gizli teknolo-
jiler yaygınlaşır. Daha önceki anlatımlarımızdan Türkiye'nin bir rafineri tesisi kurmakta, ihra-
catta karşı karşıya kaldığı zorluklar dikkate alındığında demek istediklerimiz daha net anlaşılır 
hale gelecektir. Bu piyasada bu bağlamda düzenli ve doğru bir bilgi akışı yoktur. Elden ele 
dolaşan bilgilerin hemen, hemen hepsi ingiltere ve Amerika orijinli belli spekülasyonlar yarat-
mak üzere Rio Tinto tarafından üretilmiş ve yine onun misyonerleri tarafından yayılan bil-
gilerdir. 

Morgan   Bank  ve Türkiye'nin   önüne  konulan   Özelleştirme   hedefleri   doğrultusunda 
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Etibank ve onun Dünya tröstü karşısındaki sürekli artan gücü artık açık bir hedef olmuş ve bu 
hedef hem Türkiye'nin özelleştirme, hemde Đngiliz Tröstün tekelini güçlendirme amaçları 
doğrultusunda ciddi oranda tahrip edilmeye başlanmıştır. 

Bu anlamda 1986 yılı Türk madenciliğinin "ana motoru" Etibank'ın yönetsel açıdan yavaş 
yavaş erimeye başlamasının da başlangıcı olur. Aynı zamanda 1986 yılı ingiliz Tröstün Türk 
borlarından kopartılmasının ardından hükümet davetleriyle tekrar ilişkilendirildiği yıldır. Artık 
Etibank'ta atılacak bir adım yukarıda anlatılmaya çalışılan sürecin ve bu sürecin taraflarının 
dayatmalarından öteye gitmeyecektir. 

Artık kendisine açık oynama alanı bulan Đngiliz Tröst kendine has kıvraklıklarda, Türk 
borları üzerinde oynamaya başlayacak, üstelik yanına ya bilinçli yada bilinçsiz olarak kendisine 
yardımcı yerli unsurlarda katacaktır. 

1993 yılına gelindiğinde özelleştirilmek üzere Etibank bünyesinde bulunan bankacılık 
bölümü Etibank Bankacılık Anonim Ortaklığı adıyla bağımsız bir bölüm halinde Özelleştirme 
Đdaresine devredilir. Bu suretle 1935 yılından beri yürütülen bankacılık alanından çekilir. Aynı 
yıl Karadeniz Bakır Đşletmeleri A.Ş. ve Çinkur A.Ş'de özelleştirilmek üzere Özelleştirme 
Đdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 

Etibank Bankacılık A.O'nın özelleştirme sürecinin 02.03.1998 tarihinde tamamlanmasıyla 
birlikte hazır tutulan Morgan Bank Raporu(projesi) artık uygulamaya hazır hale gelmiştir. 

Đlk iş olarak Morgan Bank tarafından hazırlanan Özelleştirme Ana Plam'nda öngörülen 
özelleştirme öncesi yapılanmaya start verilir. Yapılan çalışmalar Etibank Bankacılık A.O'nın 
Özelleştirilmesi nedeniyle isminin değiştirilmesinin yasal bir zorunluluk haline gelmesi ve 
günün ihtiyaçlarına uygun bir yapıya kavuşturulma gereği adı altında yapılmaktadır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda 98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Etibank Genel 
Müdürlüğü'nün Unvanı "Eti Holding A.Ş" olarak değiştirilir. Unvan değişikliği 4.2.1998 tarih 
ve 23248 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Anılan Bakanlar Kurulu 
Kararıyla, Aynı zamanda Etibank'a bağlı Ana Müesseseler 

* Eti Bor A.Ş 
* Eti Alüminyum A.Ş 
* Eti Krom A.Ş 
* Eti Gümüş A.Ş 
* Eti Bakır A.Ş 
* Eti Elektrometalurji A.Ş 
* Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş 

Olmak üzere 7 adet Anonim Şirkete dönüştürülerek Holding çatısı altında yapılandırılırlar. 

Artık Morgan Bank tarafından hazırlanan "Özelleştirme Ana Planının" Etibank safhası 
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yürürlüğe girmiş, Yeniden yapılandırma operasyonu esas itibariyle özelleştirme Planı üzerine 
bina edilmiştir. 

ETIBANK'IN HOLD ĐNG ŞEKL ĐNDE YAPILANMASI 233 KHK VE 
2840 SAYILI    YASAYA AYKIRIDIR  

"...2840 Sayılı Kanunun 2.maddesinde Bor Tuzları, 
Uranyum ve Toryum madenlerinin Devletçe i şletilece ği 
hükmü yer aldı ğına göre bu madenlerin sermayesinde 
özel ki şilerinde pay sahibi oldu ğu bir Anonim Şirket-
eliyle i şletilmesinden söz edilemez..."  

"Etibank Genel Müdürlü ğü'nün Eti Holding A. Ş biçi-
minde yapılanmasının. 233sayılı KHK'nin 3 ncü madde-
sine uygun bulunmadı ğına; Eti Bor A. Ş'nin sermayesin-
deki özel ki şi hisseleri nedeniyle bor tuzu sahalarını 
işletmesinin 2840 sayılı yasaya aykırılık te şkil 
edeceği(ne)... oy birli ğiyle karar verildi"  

Danıştay I. Dairesi Esas 
No;1999/66, Karar No;1999/93  

98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Etibank Genel Müdürlüğü'nün Unvanının "Eti 
Holding A.Ş" olarak değiştirilmesi ve 7 adet Bağlı Ortağı bulunan bir Đktisadi Devlet 
Teşekkülü şeklinde yeniden yapılandırılmasının 233 Sayılı Kamu Đktisadi Teşebbüsleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3.maddesine aykırılık oluşturup oluşturmadığı 
hususu ile, bor cevheri aramak, işletmek, zenginleştirmek ve bor bileşikleri üretmek üzere 
adı geçen Teşebbüse bağlı olarak kurulan Eti Bor A.Ş.'nin sermayesinde bulunan özel şahıs 
hisseleri nedeni ile bor tuzu sahalarının bu şirketçe işletilmesinin 2840 Sayılı Kanuna uygun 
olup olmadığı hususlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talebi üzerine Başbakanlıkça 
Danıştay'dan Đstişari görüş isteminde bulunulur. 

Đstişari görüş istemiyle ilgili olarak, Danıştay Birinci Dairesi; "13.06.1983 tarihinde yürür-
lüğe giren 2840 Sayılı Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit madenleri ile nükleer enerji hammad-
delerinin işletilmesinin Linyit ve Demir sahalarının bazılarının iadesini düzenleyen kanunun 
2.maddesinin 1.tümcesinin "Bor Tuzları, Uranyum ve Toryum madenlerinin aranması ve 
işletilmesi Devlet eliyle yapılır." hükmünü taşıdığı, Kanunun genel gerekçesinde de Ülkenin 
Ekonomisi açısından Bor....  madenlerinin...... ilgili Devlet Kuruluşları vasıtasıyla işletilmesi 
uygun bulunmuştur denildiği, Kanunun 3.maddesinde Bor Tuzları sahalarının ilgili Kamu 
Kuruluşuna devir işlemleri 2172 Sayılı Devletçe Đşletilecek Madenler Hakkında Kanunun devir-
le ilgili hükümleri çerçevesinde bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde 
tamamlanır biçiminde düzenleme getirildiği, 2172 Sayılı Kanunun 3 ve 4.maddelerinde de 
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Devletçe işletilecek madenleri devir alacak Kamu Kuruluşu konusunda açıklık getirilerek bun-
ların ilgili Đktisadi Devlet Teşekkülü olduğunu hükme bağladığı, 

Öte yandan söz konusu madenlerin ilgili Devlet Teşekkülüne devrinin, bu kuruluşlarca 
işletilmesini de kapsayacağının kuşkusuz olduğu, bu düzenleme biçimiyle Devletçe Đşletilecek 
madenlerin, ancak ilgili Đktisadi Devlet Teşekküllerince işletileceği, konusuna da açıklık getir-
ildiği, 

Esasen; 2840 Sayılı Kanunun 2.maddesinde Bor Tuzları, Uranyum ve Toryum maden-
lerinin Devletçe işletileceği hükmü yer aldığına göre bu madenlerin sermayesinde özel 
kişilerinde pay sahibi olduğu bir Anonim Şirket eliyle işletilmesinden söz edilmemesi gerek-
tiği, 

Bu durumda Anonim Şirket şeklinde kurulan bir bağlı ortaklıkta çok küçük oranda dahi 
olsa özel kişi hisselerinin bulunmasının 2840 Sayılı Kanuna uygun düşmediği, 

Belirtilen nedenlerle Etibor A.Ş.'nin sermayesindeki özel kişi hisseleri nedeniyle Bor Tuzu 
sahalarının işletmesinin 2840 Sayılı Yasaya aykırılık teşkil ettiği,... 

Etibank Genel Müdürlüğü'nün Eti Holding A.Ş biçiminde yapılanmasının. 233sayılı 
KHK'nin 3 ncü maddesine uygun bulunmadığına; Eti Bor A.Ş'nin sermayesindeki özel kişi 
hisseleri nedeniyle bor tuzu sahalarını işletmesinin 2840 sayılı yasaya aykırılık teşkil 
edeceği(ne)... oy birliğiyle karar verildi" 

Şeklinde karar verilir. 

Ancak ne hikmetse yasaya aykırılık arz eden ve mahkeme kararında ayrıntıları ile belirtilen 
durumlar bir türlü yasalara uygun hale getirilmez, getirilemez. 

Oysa yasalara ve anayasaya uygun işlem tesis etmek ayrıca yasalara ve anayasaya uygun 
tesis edilmediği anlaşılan üstelik bu hususta verilen Mahkeme kararlarına uymak, tüm bunlara 
ilave olarak mahkeme kararlarını geciktirmeden yerine getirmek anayasal bir zorunluluktur 
(Anayasa Mad:138). 

Ama varsın olsun nasıl olsa "Anayasa bir defa delinmekle bir şey olmaz" anlayışı "Anayasa 
birden fazla ihlal edilirse de bir şey olmaz" hipotezini doğrulamıştır 
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"SERENA" ŞĐRKETĐ ÖNDERLĐĞĐNDE SAĐNT GOBA ĐN NAM VE HESABINA TÜRK 
BORLARI VE YASALAR ALEYH ĐNE ĐŞBĐRLĐĞĐ 

"ÇAĞDAŞ DESMAZÜRES"LER 

MaddelO: Herkes,dil.ırk,renk,cinsiyet,siyasi dü şünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay ırım gözetilmek 
sizin kanun önünde e şittir.  

Hiçbir ki şiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz 
tanınamaz.  

Devlet organları ve idare makamları bütün i şlemlerinde 
kanun önünde e şitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorun-
dadırlar."  

Madde 129: Memurlar ve di ğer kamu görevlileri Anayasa 
ve kanunlara sadık kalarak faaliyette bulunmakla yü kümlüdürler.  

T.C. ANAYASASI  

Artık Eti Holding Özelleştirmeye hazır durumdadır. Dünyanın en kaliteli borları yeniden 
yapılanma süreci sonunda Türkleri saf gören yabancı sermaye ve uyanık yerli pazarlamacılar 
ve kısa yoldan köşe dönmeciler tarafından saldırılara açık hale gelir. 

1998 yılının Haziran ayında Serena firması, yetkilisi Erhan Aygün mihmandarlığında Saint 
Gobain grubuna bağlı Vetrotex Genel Müdürü Antonio Ferrante ve Euromineralli sahibi 
Gıannı Reverberi ile Eti Holding'i ziyarete gelirler, "Serena" firması,Saint Gobain adına 
Kestelek ocağına tüm masrafları şirketlerine ait olmak üzere bir konsantrasyon tesisi kurmak 
ve ocaktan üretilen tüm tüvenan cevheri, konsantrasyon tesisinin işletmeciliği de şirketlerine 
ait olmak üzere, yıkamak ve Bandırma kanalıyla Đtalya'ya sevk etmek istedikleri bunlara ilişkin 
tüm masrafların şirketlerince karşılanacağını, tüm tüvenan cevherin taraflarınca 5 yıl süre ile 
satınalmmasmın taahhüt altına alınacağı, tüm bunlar ve konsantrasyon tesisinin kurulması için 
arazi tahsisinin yeterli olacağı, talebinde bulunurlar. 

Sanki Konsantratör tesisi bilinmeyen gizli bir teknolojidir. Basit bir döner tambur, tazyikli 
su ve sallantılı elekten müteşekkil yada Bor cevherini üzerindeki kilden ayıran basit bir 
yıkama havuzu sanki çok masraflı muhteşem bir teknoloji olarak sunulur. Amaç Kestelek bor-
larının en ucuz yollu Avrupa bor endüstrisine transferidir. 

Euro mineralli Türkiye'den aldığı bor cevherlerini öğüterek Saint Gobain grubuna ve 
Avrupa'ya pazarlayan eski bir kamyon şoförünün kurduğu basit bir öğütücü firmadır. 

Saint Gobain firması ise bir holding şirkettir. Rio Tinto ile yaptığı gizli kartel anlaşmalarıyla 
piyasalara kontenjan (fiyat, miktar, vb) koyma da dahil kapitalizmin her türlü etik dışı oyun-
larını iyi bilen Saint Gobain ve ana grup şirketleri 
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Industrial Ceramics and Abrasives  

Carborundum 
Norton Company 
Norton Electronics 
Norton Performance 
Plastics 
High Performance 
Refractories 
Norton Abrasives 
SNMI 

Fiat Glass  
Vegla 
Saint-Roch 
Vetrotech 
Securit Saint-Gobain 

USA 
USA 
USA 
USA 

USA 

USA 

France 

Germany 
Belgium 
Belgium 
USA 

 

  

Insulation  
Certain-Teed 
Ecophon 

USA 
Sweeden 

 

 
Türk borlarını girdi olarak kullandığı cam sektöründeki faaliyetlerinden; 1998 yılında 8 

milyar 171 milyon Euro, 1999 yılında 10 milyar 220 milyon Euro, Seramik, plastik ve aşındırıcı 
ve parlatıcı sektöründeki faaliyetlerinden; 1998 yılında 2 milyar 762 milyon Euro, 1999 yılında 
3 milyar 66 milyon Euro, Boru(pıpelıne), branda, inşaat malzemesi sektöründeki faaliyet-
lerinden;1988 yılında 7 milyarl milyon Euro, 1999 yılında 8 milyar 158 milyon Euro satış 
hasılatı elde etmiştir. Bu ciroların içinde Türk Kolemanitinin kullanıldığı Elekronik sektörüde 
dahildir. (82) 

Buna rağmen 2840 sayılı yasaya aykırı olan bu teklif Eti Holding tarafından değerlendirir. 
Birileri tamam dese hemen sözleşme imzalanacaktır ama bu mümkün olmaz. 

Böyle bir talebin Holdingleşmenin üzerinden 4 ay bile geçmeksizin gelmesi 
düşündürücüdür. Amaç özeleştirme öncesi, Đhraç limanı Bandırma'ya yakın bir Türk bor 
madenini Avrupa'nın, Saint Gobain ve bağlı şirketlerine sağlam aynı zamanda ucuz hammadde 
kaynağı olarak konuşlandırmaktır. 

Ellerindeki ileri teknojileri, Türkiye'ye getirip sanayi tesisleri kurmakta ayak diretenlerin, 
kıskançlık krizine girenlerin, içinde bulunduğumuz yüzyılın vazgeçilmez hammaddesini 
Türkiye'den alıp kendi ülkelerine götürmeye, sömürmeye geldiğinde en mahir senaryoları 
üretmede değme senaristlere taş çıkarırlar. 
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Türk borları üzerinde aracı, komisyoncu, rolüne soyunan "Serena" ve mihmandarı olduğu 
şirketler bu girişimdeki başarısızlıklarının ardından hemen pes edecek değildir. Türk borları 
üzerine sanayileşmiş ülkelerin yağız şirketlerinin Havuzları olanlar öteden beri sürdürdükleri 
ulusal menfaatler aleyhine bitimsiz taleplerini yinelerler. 

Bu arada bor işletmelerinin yöneticilerinin değiştirilmesi ve "Beyaz Enerji" operasyonu 
fezlekesinde kaçak olarak gözüken bilahare gıyabi tutuklama kararı verilen daha sonra teslim 
olarak tutuklanan, Erhan Aygün'ün Sain Gobain' işlerini takip esnasında, Turgay Ciner'e ait 
Park Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne Yönetim Kurulu üyesi olarak alınması dikkate değer bir 
durumdur. 

Bu defa.Serena Endüstri Ürünleri Yatırım Sanayi A.Ş. Eti Holding Genel Müdürlüğü'ne 
Eylül 1999 tarihinde müracatla Eti Bor A.Ş'ne bağlı Kestelek Bor Đşletmesi'nden ihraç kaydı 
ile yine Kestelek'te yıkama ve öğütme tesisleri kurmak suretiyle 20 yıl süreyle yıllık 200.000 
ton tüvenan (ham) kolemanit (bor) cevheri talep eder. 

Esasen Serena A.Ş. Temmuz 1999 tarihinde de Eti Holding A.Ş'ne müracaatta bulunmuş 
ve Dünya Bor rezervlerinin %60-70'i ülkemizde bulunduğu bunların ruhsat haklarının Eti 
Holding'e ait olduğu firmalarının bu gerçekten hareketle, ocak işletmeciliğinden başlayarak, 
zenginleştirme, öğütme ve son ürün olan fiberglas üretimine kadar olan tüm işlemleri 
Türkiye'de yapmak istediği bu çerçevede fiberglas üretimi ile ilgili tüm ön fizibilite 
çalışmalarını tamamladıkları ve yatırım yapmaya hazır hale geldiklerini ileri sürerek, Eti 
Holding'ten yılda 150 ila 200 bin ton ham bor cevheri talep ederek , Cevherin verileceği 
işletme, fabrika yer seçimi, fiberglasın ilk adımı olan kolemanit öğütme tesislerinin yapımı ile 
ilgili olarak görüşmelere hazır olduğunu bildirmiştir. 

Fiberglas üretiminde Kolemanitin (bor cevheri) azami %10 oranında kullanıldığı, 200 bin 
ton kolemanitten 2 milyon ton fiberglas ürünü elde edileceği ve bu miktarın dünya yıllık tüke-
timinin çok çok üzerinde olduğu dikkate alındığında, akla ve gerçeğe aykırı olan tamamen 
Avrupa sanayine ucuz hammadde teminine dönük açık bir kandırmacayı içeren bu talepler; 
Eti Holding tarafından; Globalleşmenin ülkemizdeki yansıması olarak gerek kamu gerekse 
özel sektörün yurt dışına açılma mücadelelerinin yadsınamaz bir gerçek olduğu, böyle bir 
mücadelenin kamu ve özel sektörün tek başlarına altından kalkabilecekleri bir mücadele 
olmadığı, Ülkemizin gelişmiş ülkeler ölçeklerine ulaşabilmesinin bir yolu kamu ve özel sektör 
birikimlerinin birlikte kullanılmasını gerektirdiği, bor pazarında yeni açılımlar sağlamasının 
yanı sıra bu ve benzeri özel sektör firmalarınca yapılan tekliflerin bundan böyle yeni pazarlar 
yaratmak ve mevcut pazarları geliştirmek açısından değerlendirilerek bu çeşit değişik ve yeni 
tekliflere olumlu yaklaşılmasının zaruri olduğu, 

2840 sayılı kanunun ve 3213 sayılı kanunun ilgili maddeleri için, bilhassa bor hususunda 
özel sektör işbirliği ile yeni açılımlar ve yeni kazanımlar sağlanabilmesinin önünü açabilmek 
açısından, Danıştay'dan istişari görüş talebinde bulunulacağı gibi hiç bilimsel, işletmecilik ve 
pazarlama anlayışına sığmayacak, sadece sahip olunan devlete ait bor tekel'ini ve pazarını yine 
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devletin   imkanlarıyla        paylaşmayı   öngörür  gayri   ahlaki  ve   basiretsiz     gerekçelerle, 

değerlendirmeye alınarak  "Serena" firmasıyla görüşmelere başlanır. 

"Serena" firmasıyla 2840 sayılı yasanın hilafına başlatılan görüşmeler yine 2840 sayılı 
yasaya aykırı olarak 1999 yılı Kasım ayının ilk haftasında anlaşmayla sonuçlanır. 

Đmzalanan çerçeve anlaşmasıyla, 15 yıllık bir sürede yıllık sözleşmeler halinde, yine yıllık 
150-200 bin ton ihraç kayıtlı kolemanit cevherinin Serena firmasına teslimi öngörülür. 

Oysa Şirketin taleplerinden ocak işletmeciliği, zenginleştirme ile öğütme ve ihracat 

faaliyetinde bulunacağı aşikardır. 

Yapılan çerçeve anlaşmasıyla belirlenen 15 yıllık süre ile 150-200.000 ton kolemanit satımı 

dikkate alındığında, Serena A.Ş.'nin 2840 sayılı kanun hilafına kolemanit ihracında imtiyaz 

hakkı peşinde koştuğu, yapılan çerçeve anlaşmasıyla böyle bir imtiyazında bilabedel ve Eti 

Holding Pazarı aleyhine Serena A.Ş.'ne sunulduğu görülmektedir. 

Ancak hevesler kursaklarda kalacaktır. 1999 yılının Ekim ayı ortalarında 2840 sayılı yasaya 
aykırı olarak imzalanan çerçeve anlaşması duyulur duyulmaz Gazeteler.sendikalar ve diğer 
baskı gruplarının konuyu gündemde tutmalarıyla geri adım atılır. 

ĐFLAS EDEN ĐSTĐKRAR PROGRAMI ÇERÇEVES ĐNDE 
IMF'YE 2000 YILI SONUNDA VER ĐLEN  NĐYET MEKTUBU VE 

BOR MADENLER Đ 

Bor madenleri Đşletme haklarının devletleştirildiği 1978 yılından 2000 yılına kadar geçen 
22 yıllık süre içerisinde gerek ingiliz Borax Consolidated ve gerekse yerli bor üreticileri 
tarafından siyasal otoriteye baskı kurmak suretiyle, işletme haklan devletleştirilen sahaların 
tekrar eski sahiplerine iadesini sağlamak üzere savuşturulan sayısız girişimlere 1998 yılından 
2000 yılına kadarda Yabancı şirketlerin temsilcisi konumunda bulunan "Serena" ve Turgay 
Ciner'e ait "Ceytaş" firmasının organize ve destekli talepleri de eklenmişken, Türk borları 
üzerine bir son dakika golü atacak ciddi bir şut'da Uygulanan istikrar Programı çerçevesinde 
ĐMF'ye 18.12.2000 tarihinde verilen Niyet Mektubuyla gelir. Her ne kadar açıkça bor maden-
lerinin Özelleştirilmesinden söz edilmemekle birlikte daha önce açıkladığımız Morgan Bank 
tarafından hazırlanan "Özelleştirme Ana Planı" çerçevesinde belirlenen Etiholding 
özelleştirme projesinin son halkası olduğu kuşku götürmez bir netlikle ortadadır. 

Niyet mektubunun 37. Maddesinde bu husus şu cümlelerle yer almaktadır. "2001 yılında 
daha fazla ilerleme kaydedilmesi için 20 Aralık 200 0 tarihine kadar Özelle ştirme Đdare-
si'ne ilave şirketler devredece ğiz (biraz gecikmeli de olsa programın yapısal krite rleri 
arasında yer alan tedbirler gerçekle ştirilmi ş olacaktır). Bu şirketlerin arasında tarım 
şirketlerinin yanısıra MKEK (Makina ve Kimya)'in ve ET Đ Holding'in bazı fabrikaları 
yeralmaktadır."  

Niyet Mektubunun verilmesinin ardından 20 Aralık 2000 tarihinde 2000/92 sayılı 
Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla; "... Eti Holding A.Ş.'nin özelleştirme kapsamına 
alınması ve hazırlık işlemlerinin 6 ay içinde tamamlanması ..." kararı alınarak 6 Ocak 2001 
tarihinde Resmi Gazetede yayınlanır. 
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Đşte bu tarihten sonra devletleştirilmesinin üzerinden 22 yıl geçen Türk bor madenlerinin 
külllenmeye yüz tutmuş kavgası yeniden alevden bir kor halini alır. Son yıllarda "Serena" ve 
"Ceytaş" adlı şirketlerde kavganın üstünü örten küllere birkaç yabancı körükten havada 
üfürmek suretiyle diri tutmaları bir anda bor madenlerinin ülke gündemine oturmasını 
sağlayacaktır. 

Bu kez tarihinde ilk defa bor madenlerinin özelleştirilmesine dönük girişimleri özel 
sektör ve temsilcilerinin de tepkisini çekmiştir. 

Bu anlamda Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'ün; 

" 750 milyar dolarlık bir kayna ğın alelacele elden çıkarılarak, çocuklarımızın 
geleceğine ipotek koymak, kabul edilecek bir durum de ğildir. Devletin elinde gerçekten 
özelle ştirilmesi gereken kurulu şlar, tüm zararlarına ra ğmen hala kamu kurumu olarak 
faaliyetlerine devam ederken, ülkeyi kurtaracak bir  kaynağın özelle ştirilece ğinin açıklan-
ması akıl ve insafla ba ğdaşmaz. Bor'un özelle ştirilmesi için gerekli şart ve ko şullar 
olu şmamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin ba ğımsızlı ğının sembollerinden olan bor bir 
takım güçlere verilmemelidir... 2840 sayılı yasa hü kmü uyarınca bor madenlerinin 
devlet eliyle i şletilmesi kanuni bir zorunluluktur. Türkiye'nin yük sek menfaatlerinin 
korunması için yasa kesinlikle de ğiştirilmemelidir. Önemi giderek artan bor'un 
özelleştirilmesine, ülkesinin menfaatini dü şünen hiç kimse "evet" diyemez evet diyenler 
ise "vebal" altında kalır."(86)  

Şeklindeki açıklamaları geçmişte yaşanan çirkin bir rekabetin ulusal kaynakları heba etme-
sine, isyan eden sağduyulu bir yaklaşım niteliği taşıması açısından olarak oldukça önemlidir. 

Peki 1978 yılında devletleştirilen bor madenlerinin özelleştirilmesi yönündeki gerek yerli 
ve gerekse yabancı Endüstriyel Hammadde tacirleri ve kullanıcılar tarafından ortaya konulan 
ve son yıllarda giderek agresifleşen çabalarının altında neler var. Neden bu çabalar her 
seferinde ulusal ekonomi taraftarlarının yoğun bir tepkisi ile karşılaşıyor. Niçin çok kısa 
aralıklarla Türk bor madeni varlığı tartışılıyor? 

Her şeyden önce bu soruların cevabının altında, bor piyasasına egemen olan Oligopolcü 
firmalar ve onların büyüme ve hakimiyet stratejileri ile bunların karşısında Türkiye'nin sahip 
olduğu bor madenlerinin büyüklüğü ve kalitesi yattığını söylemek gerekir. 

Türkiye bor ve bor kaynakları açısından dünyanın en büyük ülkesi konumundadır üstelik 
henüz ciddi anlamda bir rezerv tespiti de yapılmamıştır. Türkiye dışında ikinci büyük rezerv 
ise Amerika'da bulunmaktadır. Roskil raporlarında; Türk bor rezervlerinin dünya bor rez-
ervlerinin %63-70'i ni teşkil ettiği geri kalan %30-37'lik kısmının Arjantin, Bolivya, Şili, Çin, 
Đran, Kazakistan, Peru ve Rusya'da olduğu ABD rezevlerinin dünya rezervlerinin %24'ünü 
teşkil ettiği ifade edilmektedir. Bu ifadeler dikkate alındığında Dünyanın diğer bölgelerinde 
bulunan bor rezervleri miktar ve kalite açısından ihmal edilebilir boyutta olduğu kendiliğinden 
ortaya çıkar. 

-  120 - 



Roskill raporlarında yer alan Türkiye dışındaki değerlendirmelere Rezervlerin ikinci büyük 
parçasının ABD olması ve ABD ve sahip olduğu maden arama teknolojileri dikkate alındığında 
katılmak mümkündür. Keza Çin, Rusya ve Kazakistan içinde bu durumun geçerli olduğu 
düşünülebilir. Ancak Dünya bor rezervlerinin %24'ünün Elinde olduğu iddiasında bulunan 
ABD'nin Türkiye'den doğrudan yıllık 350-400.00 ton ham ve rafine bor ithal etmesi de ciddi 
anlamda bir soru işareti doğurmaktadır. 

Oysa Türkiye açısından bu durumun geçerli olduğunu iddia ve kabul etmek mümkün 
değildir. Türkiye'de yer alan rezervlerin değerlendirmeye konu olan bölgeleri çok ciddi anlam-
da rezerv tesbit açısından çalışılmış bölgeler değildir. Devletleştirmeyi müteakip Eti 
Holding'de toplanan imtiyazlı sahalar 20.000 Km2 gibi oldukça geniş bir alana ulaşmış ve 
ağırlıklı olarak da bu alanların rezerv tesbit çalışmaları yapılmamıştır. Eti holding'in sahip 
olduğu sahalar üzerinde bir rezerv tesbit çalışması yapıldığında hali hazırda muhtelif kay-
naklarda 2-2,5 milyar ton olduğu söylenip yazılan Bor rezervlerimizin kötümser bir yaklaşımla 
10 milyar ton ve üzeri rezerv rakamlarına ulaşmasını engelleyecek bir durumda yoktur. Hatta 
"Türkiye bor rezervleri 20 milyar tondur" denildiği zaman bu söylemin doğru olmadığını 
iddia etmek imkan dahilinde değildir. Çünkü herşeyden önce ne Eti Holding nede MTA 
enstitüsünün elinde böyle güncel bir çalışma yoktur. Konuşulup yazılan rezerv rakamları 15-
20 yıl öncesine ait kısmi çalışılmış bor havzalarına ait rakamlardır. Nitekim kamuya ait 
Kalkınma plan ve raporlarında yer alan Türk borları rezervlerine ait rakamlara Roskill rapor-
ları kaynaklık yapmaktadır. Bu raporların bor rezervleri ile ilgili anlatımları özellikle Türk bor-
ları için doğru olmaktan oldukça uzaktır. Türk borlarına rezerv perspektifinden bakıldığında 
neden ileri endüstrilere sahip gelişmiş ülkelerin Türk borları üzerindeki devlet tekeli varlığına 
karşı çıktığı kolaylıkla anlaşılır. 

DÜNYA BOR P ĐYASASI OL ĐGOPOL PĐYASADIR 

Oligopol piyasaları çok sayıdaki alıcıya karşılık bir malın az sayıda satıcısının bulunduğu 
piyasa biçimidir. Bu anlamda bor piyasasında ticari önem arz eden bor türleri, içinde Eti 
Holding'inde bulunduğu birkaç firmanın toplam üretim ve satışı ellerinde tutarlar. Bunlar; 

KURULUŞ ÜLKE ÜRET ĐM(Bin Ton B2O3)  

1- Rio Tinto Borax (U.S. Borax) ABD 560 
2- Borax Argentina Arjantin 27 
3- Eti Holding Türkiye 475 
4- Devlet Organizasyonları Çin 140 
5- JSC Bor Rusya 73 
6- NACC ABD 60 
7- QUĐBORAX Şili 60 
8- Sucersal Argentine Arjantin 30 
9- SQM Salar Şili 16 
10- ĐncaBor Peru 13 
11- Diğer 57 

Kaynak; Roskill 1999 
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Firmalarıdır. Bu firmalardan 2.sırada yer alan Borax Argentina de Rio Tinto'ya aittir. 10. 
sırada yer alan Đnca Bor Cia Minera Ubinas SA ve Qimicu Oquendo SA şirketlerinin birleşmesi 
sonucu ortaya çıkmış ve Đtalyan Colorobbia Group tarafından satın alınmıştır. 

7. sırada yer alan yer alan Quiborax firması ürünleri, Alman Frank and Shulte firmasının 
bir kolu olan Frank's Alloysand Mineral Corp. tarafından tüm dünyada pazarlanmaktadır. 
Frank and Shulte firması E.ON AĞ firmasına bağlı Stinnes AG'ye ait bir şirkettir. Quiborax 
ürünleri ABD de paketleyip dağıtan firma The National Borax Corp.tur. 

Tablonun 4. Sırasında yer alan Çin üretiminin tamamının iç tüketimde kullanıldığı aynı 
zamanda bu üretimden açık kalan ihtiyacını da geniş miktarda pentahidrat ve boraks 
dekahidrat ithal ederek karşılamaktadır. 

Yukarıda sıralanan firmaların tamamı aynı teknik özelliklere sahip Bor ve rafine bor üret-
mekle birlikte (borik asit, boraks dekahidrat.Boraks pentahidrat, susuz boraks,sodyum 
perborat,...) kendi mallarını diğerlerine göre farklı göstermeye, farklılaştırmaya çalışmak-
tadırlar. Ancak bu firmalar arasında rekabet hemen, hemen yok gibidir. Aynı zamanda 
sıralanan bu firmaların satışlarını arttırmak gibi bir çaba göstermemeleri piyasanın "kartel" 
anlaşmalarıyla paylaşıldığının önemli göstergeleridir. Piyasada faaliyet gösteren firmaların 
müşterilerinin yıllardan beri değişmemiş olması kartel anlaşmalarının varlığının bir diğer 
kuvvetli delilidir. 

Her ne kadar rafine ürün piyasasında yoğun bir rekabetin yaşandığı şeklinde oluşan bir 
görüş varsada bu görüş gerçeği yansıtmamaktadır. Örneğin; Eti Holding satışı arttırıcı hiçbir 
faaliyet göstermeden yıllardan beri değişmeyen geleneksel müşterilerine bor ve rafine bor 
ürünleri satması da ve araya yeni bir alıcı firmanın girmemesi de oligopol piyasada oluşturu-
lan kartel anlaşmalarının varlığına işaret etmektedir. Kaldı ki edilgen satış stratejileri nedeniyle 
özellikle Avrupa ve Uzakdoğu'da Türk borları kendi kendisiyle rekabet halindedir. Hatta bu 
öyle bir hal almıştırki, zaman zaman rakip RiO TĐNTO (US BORAX)'m avrupa pazarlama 
şirketi olan Borax Europe Ltd'ye dahi satış yapılmaktadır. PPG ve OCF firmalarına yapılan 
satışların önemli bir kısmı bu firmaların teknolojilerini kullanan Avrupa ve Uzakdoğu fir-
malarına reexport yoluyla ulaşmaktadır. Ayrıca çoğu zaman OCF firmasına bağlı olarak 
çalışan American Borat Company kendi müşterileri olan bor ihtiyacını aracı ihracatçı konum-
da Eti Holding vasıtasıyla yerine getirmektedir. Bu durum Uzakdoğu ve Asya'da faaliyet 
gösteren ve batı teknolojilerini kullanmayan optik cam elyafı üreticileri, fiber tekstil sanayici-
lerini ve sair bor kullanıcılarını haddinden fazla rahatsız eden olgudur. 

Türkiye ve Eti Holding "kartel" anlaşmalarının dışında olmakla birlikte Ham bor ihra-
catının tamamını ABD.Avrupa ve uzakdoğuda yerleşik birkaç trader ve öğütücü firmaya 
yaptığından "kartel" anlaşmaları hakkını bu firmalara devretmiştir. 

Dünya bor piyasasına kartel anlaşmalarının hakim olduğunun bir diğer önemli kanıtıda Sn 
Turgut Özal'ın Madencilik Şurasında bor madenlerimiz hakkında yaptığı açıklamalar; 

-  122 - 



"...bir bor konusu, Türkiye'nin en büyük rezervidir . Yani dünyanın en büyük rez-
ervlerine sahibiz diye iddia ediyoruz, ama acaba bo r satışları maden olarak de ğil, ham-
madde olarak de ğil, nihai mamul olarak satı şlarının yüzde kaçına sahibiz? Yüzde 10"una, 
Yüzde 15'ine sahipmiyiz? Ben zannetmiyorum; yani nih ai mamul olarak, katma de ğeri 
ilave edilmi ş olarak sahip de ğiliz. 1960'lı yılların sonuna do ğru bu konu üzerine planla-
mada eğildi ğimiz zaman kar şımıza büyük bir monopol sistem çıktı. Üzerinde çok d ur-
duk, bugün gibi hatırlıyorum hatta bir takım anla şmaya yakla şmıştık. Şöyle bir anla şma;  

Hepinizinde bildi ği gibi "Amerika Boraks" (US Borax) diye Kaliforniya'd a bir grup, 
daha do ğrusu Kaliforniya'daki rezervleri i şleten grup a şağı yukarı dünyanın o tarihlerde 
yüzde seksenine sahip durumdaydı ve bir takım paten tleride var. Nihai mamulleri 
yapıyor. Pazarlaması gayet güçlü. O tarihlerdeki ar aştırmalarımızda, ya rakiplerine 
gidecektik, yada onlarla ortaklık kuracaktık; yani monopol olacaksak, beraber monopol 
olalım diye dü şündük. Bu şekilde bir anla şmaya varma imkanı gözüktü, bu söyledi ğim 
1970 yılına do ğrudur. 1970 yılı dahil, bu yabancılarla dünyayı iki ye bölmek, Avrupa'yı 
ve Amerika'nın do ğusunu Türkiye'den beslemek; Japonya, Uzak Do ğu ve Amerika'nın 
batısını Kaliforniya'dan beslemek, ekonomik oluyor tabii, mesafeler bakımından 
ekonomik oluyor..."  

Dünya bor piyasasında arz edilen bor madenlerinin üretimi doğal kaynaklara 
dayandığından yeni firmaların piyasaya katılma olasılığı yok denecek kadar zayıftır. Piyasaya 
çıkan yeni firmalar eskiden beri mevcut firmaların satınalınması ve bu suretle isim değişikliği 
yapılması şeklinde olmaktadır. 

Son yıllarda Bor ve rafine bor piyasasına bunları üretimlerinde kullanan firmaların egemen 
olma istekleri doğrultusunda hareketlenmeler izlenmektedir. Bunların karşısında bu kay-
nakları ellerinde tutan Çok Uluslu oligopol firmalar sahiplenilmemiş yada ulusal nitelik arz 
eden bor üretici firmaları globalleşme rüzgarları altında yürütülen özelleştirme programları 
çerçevesinde ele geçirme konusunda büyük bir savaşın varlığından söz etmek mümkündür. 

Bu çerçevede Türk borları ve maden sahaları ile Çok Uluslu Rio Tinto, Citigroup, Saint 
Gobain, Solvay Grubu ile Alman E.ON AĞ. Grubu çok yakından ilgilidirler. 

OLĐGOPOL PĐYASADA TÜRK BORLARI 
VE ETĐ HOLDĐNGĐN YERĐ VE ÖNEMĐ 

Bugün için dün olduğu gibi Türk borları Dünya endüstrisi ve hammadde tröstlerinin 
vazgeçemeyeceği bir önem ve değere sahiptir. Yokluğu halinde rafine bor ürünleri ve bu ürün-
leri kullanan endüstrilerde ciddi anlamda hammadde yetersizliği nedeniyle üretim darboğazı 
ve bordan mamul ürünlerde aşırı fiyat yükselişlerine sebebiyet verecek potansiyele sahiptir. 

Bu durumu Dünya bor üretimi ve kullanımı açısından irdelemek yerinde olacaktır. 
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Dünya Bor Tüketimi 1997 Bin Ton B2O3 
 

 KUZEY 
AMERĐKA  

GÜNEY 
AMERĐKA  

BATI 
AVRUPA  

DOĞU 
AVRUPA  

ASYA 
PASĐFĐK  

AFRĐKA 
ORTADOĞ

U  

TOPLAM  

ÜRETĐM  619  198  475  78  140  1  1.511  
ĐHRACAT  218  21  11  10    .  48  *  308  
ĐTHALAT 
TÜKETĐM  

20 
421  

0 177  228 
692  

10 
78  

49 
141  

1 
2  

308 
1.511  

Kaynak :Roskıll, 1999 
*yarım birim altı 

Yukarıdaki tabloda yer alan bilgilerin doğruluğu konusunda ciddi şüpheler olmakla birlik-
te dünya bor üretim,ithalat, ihracat ve tüketimi toplu olarak görebileceğimiz bir başka kay-
nak bulunmadığı için üzerinde bir takım düzeltmeler yaptıktan sonra yorumlamak yolunu ter-
cih edeceğiz. Düzelteceğimiz rakamlar Batı Avrupa'ya ve Kuzey Amerika'ya ilişkin rakam-
lardır. Batı Avrupa'da 475 bin ton B2O3 bazında verilen üretim rakamının tamamı Türkiye 
tarafından yapılan ham ve rafine bor ürünleri B2O3 eşdeğeridir. 

Yine tabloda Kuzey Amerika 20.000 ton B2O3 eş değerli ham ve rafine bor ürünü ithal 
ettiği görülmektedir. Bu rakam Eti Holding tarafından Kuzey Amerika'ya Ovvens Corning 
Fberglas, American Borat Company, PPG firmalarına 350.000-400.000 ton ham ve rafine bor 
ihraç ettiği dikkate alındığında gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkar 

Bu şartlar altında Batı Avrupa'nın tükettiği 692.000 ton B2O3 eşdeğerli ham ve rafine 
bor ihtiyacının tamamının ithalat yoluyla Kuzey Amerikanın ise 150.000-200.000 ton B2O3 
eşdeğerli Ham ve rafine bor ithali suretiyle ihtiyacını karşılandığında şüphe yoktur. 

Türkiye'nin bir an için Bor ve bor ürünleri ihracatını birkaç aylığına durdurduğunu varsa-
yarsak , özellikle Avrupa endüstrisi ciddi bir krizin içine düşecektir. Diğer taraftan bor arzı 
azalacağından mevcut talep ham ve rafine bor fiyatlarını hızla yukarıya doğru taşıyacak bu 
durum bor dan mamul ürünlerde de kendisini hissettirecektir. 

Dünyanın birinci büyük üreticisi konumunda bulunan ABD'nin Türkiye ve Güney Amerika 
ülkelerinden Bor ve rafine bor ürünleri ithal eder konumda bulunması ABD de bulunan bor 
rezervleri ile ilgili olarak yeni bir değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Türk borlarının eksikliği Avrupa'da ve dünyada bor piyasalarında istikrarsızlık yaratacak 
bir güce ve öneme sahiptir. 

Bu nedenledir ki Avrupalı öğütücü ve nihai kullanıcıların gözü hep Türk borları ve Eti 
Holding üzerinde olmuş ve bu varlıktan pay kapabilmek hayallerini süslemiştir. 

Ayrıca Çok Uluslu Rio Tinto ve onun bir şirketi olan US.Borax'ın bor piyasasındaki 
hakimiyetini tam anlamıyla pekiştirecek tekelleşme arzusu Eti Holding'i bünyesine katmayı 
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planlayacak   düzeydedir. 

SEKTÖRDE FAAL ĐYET GÖSTEREN ÇOK ULUSLU ŞĐRKETLER  

Dünya ham bor üretimi doğal kaynaklara dayandığından bor mineral madenciliği yapan 
dikkate değer firma sayısının oldukça sınırlı olduğunu yukarıda izah etmiştik. Ancak rafine ve 
ileri bor ürünleri üretimine gelindiğinde durum daha da bir farklılık arz etmektedir. Özellikle 
ham bor kaynaklarından yoksun olan Avrupa, orta ve uzak doğu, yetersiz olan Asya'da irili 
ufaklı onlarca şirketin bor rafine ve ileri bor ürünleri tesisleri vardır. Bu tesislerin tamamı 
hammadde açısından dışa bağımlı bulunduklarından oligopol piyasa baskısı altında faaliyet gös-
terirler. Sektörde faaliyet gösteren şirketler hammadde temininde yaşanan rekabet nedeniyle 
zaman zaman darboğaza girer yada aşağıda sıralanan her biri bir dev olan Çok uluslu şirket-
lerin bünyesine katılmak zorunda kalırlar. O nedenledir ki sektörde büyüme diğer sektörlere 
nazaran daha hızlı ve tekelleşme eğilimindedir. Bor ve bor ürünlerinin hızla gelişen ve büyüyen 
kullanım alanları ileri teknolojininde baskısı altında bu eğilimi kesintisiz bir sürece 
dönüştürmüştür. Dünya sanayi üretiminin mutfağının vaz geçilmez aynı zamanda ikame edile-
mez bir parçası haline gelmiştir. Standart üretimin yaygınlaşması bu vazgeçilmezliği 
perçinleyen diğer bir unsurdur. Bu nedenledir ki Bor madeninin bu öneminin farkında olan 
Çok Uluslu Sermaye grupları dünyanın her yerindeki bor madenleri ile yakından ilgilidirler. 

1- U.S. BORAX INC. - R ĐO TINTO 

A.B.D.'nin tüm üretimi Güney Kaliforniya'daki iki şirket tarafından gerçekleştirilmektedir, 
ingiltere kökenli RT(Rio Tinto) şirketler grubundan olan U.S. Borax and Chemical Corp., 
dünyanın en büyük boraks üreticisidir. Söz konusu şirket Los Angeles'in yaklaşık 160 km. 
kuzeydoğusunda Mojave Desert'de bor minerali yataklarına sahiptir. Cevher yapısı itibari ile 
tinkal ve kernit içermektedir. Her iki cevher için açık işletme madenciliği uygulanmaktadır. 
Maden ocaklarının yanında kurulan tesiste tinkal cevherinden rafine boraks dekahidrat-pen-
tahidrat ve susuz boraks üretilmektedir. 

Los Angeles VVilmington'daki bir tesisten şirketin ürünlerinin büyük bir kısmı Rotterdam 
yakınlarındaki Botlek'e demiryolu ile Avrupa'ya dağıtılmak üzere sevk edilmektedir. U.S. 
Borax dünyanın en büyük bor bileşikleri üreticisi olması yanısıra Ottowa Silica Corp. ve 
Pennsylvania Glass Sand Corp. şirketlerini bünyesine almasından bu yana A.B.D.'nin en büyük 
cam kumu üreticisi durumuna gelmiştir. 

Amerika' da faaliyette bulunan U.S. Borax adlı Borat üreticisi firmanın bağlı olduğu Rio 
Tinto Ltd adlı Tröst ve bu Tröstün sahibi olduğu madencilik şirketlerinin 1990 yılı başlarında 
yapısı aşağıda gösterilmiştir. 
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ĐNGĐLTERE 
1. Borax Holding Limited 
2. Borax Consolidated Limited 
3. Borax Research Limited 
4. Borax Consolidated (Borides) Limited 
5. R.T.Z. Chemicals limited 
6. ISC Chemicals limited 
7. Manchem Limited 
8. Manox limited 
9. Matfield Manufacturing Company 
lO.Sterling Coated Materials Limited 
11. Sterling Colour Company limited 
12.Sterling Moulding Materials limited 

A.B.D.  
13. United States Borax and Chemical Corporation 
14. U.S. Borax research Corporation 
15. Pacific Coast Mines 

ARJANT ĐN 
16. Borcaumica Samicaf 

AVUSTURYA  
17.Borax Chemikalienhandel Geselischaft GmbH 

BELÇ ĐKA 18.Compagnie Produstrice 
deş Borates 

FRANSA  
19. Borax Français SA 

ALMANYA  

20. Deutsche Borax GmbH 
HOLLANDA  

21.BoraxNV ĐSPANYA 22. La Productora de 
Borax y Articulos Quimicos SA 
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2000 yılına gelindiğinde Rio Tinto'nun yapısı aşağıdaki tabloda gösterilen organizasyon 

yapısına bürünmüştür. 

RĐO TĐNTO GRUBUN ALT KURULU ŞLARI 
 

FĐRMA ADI  
SER. 
PAYI  ORTAKLAR  KONU  ÜLKE  AÇIKLAMA  

      
U.S. Borax  100  

 Bor 
Tinkal  ABD  

Dünyanın en büyük bor üreticisi. Üretim payı %45 
Hasılat payı %55  

Tincalayu  100  
 Bor 

Tinkal  Arjantin  Rio Tinto'nun Arjantin'deki firması  

Kennecott Utah Copper  100   Altın 
Bakır  ABD  1999 yılı üretimi 367.000 onz 1999 

üretimi 280.000 ton blister bakır  

Escondida  30  BHP JECO-
IFC  

Altın 
Bakır  Şili  1999 üretimi 45.000 onz 1999 üretimi 

300.000 tOn blister bakır  

Grasberg FCX  13  
Freeport 
McMoran  

Altın 
Bakır  Endenozya  

1999 yılı üretimi 308.000 onz 1999 yılı 
üretimi 85.000 ton blister bakır  

GrasbergJV  40  Freeport Mc 
Moran  

Altın 
Bakır  Endenozya  1999 yılı üretimi 633.000 onz 1999 yılı 

üretimi 95.000 ton blister bakır  
Neves Corvo  49  Outokumpu  Bakır  Portekiz  1999 yılı üretimi 150.000 ton blister bakır  
Palabora  46  Anglo 

American  
Uranium 

Bakır  
Güney Afrika 1999 üretimi 42 ton 1999 yılı üretimi 

52.000 ton blister bakır  
Atlantic Copper  15   Bakır  ispanya  1999 yılı üretimi 37.000 ton rafine  
Kelian  90  Pt Harita  Altın  Endenozya  1999 üretimi 396.000 onz  
Ridgevvay  100   Altın  ABD  1999 üretimi 81.000 onz  
Barneys Canyon  100   Altın  ABD  1999 üretimi 11 2.000 onz  
Morro do Ouro  51   Altın  Brezilya  1999 üretimi 96.000 onz  
Rawhide  51  Kinross  Altın  ABD  1999 üretimi 58.000 onz  
Peak  100   Altın  Australia  1999 üretimi 140.000 onz  
Cortez/Pipeline  40  Placer Dome  Altın  ABD  1999 üretimi 532.000 onz  
Rio Tinto Zimbabva  56   Altın  Zimbabve  1999 üretimi 40.000 onz  
Lihir  16   Altın  P. Yeni Gine  1999 üretimi 56.000 onz  
Hamersley  100   Demir  Australia  1999 üretimi 50.000.000 ton  
Channar  60   Demir  Australia  1999 üretimi 60.000.000 ton  
Corumba  100   Demir  Hindistan  1999 üretimi 767.000 ton  
Yandicoogina  100   Demir  Australia  1999 üretimi 45.000.000 ton  
Cordero Rejo  100   Kömür  ABD  1999 üretimi 41.500.000 ton  
Antelope  100   Kömür  ABD  1999 üretimi 20.500.000 ton  
Spring Creek  100   Kömür  ABD  1999 üretimi 10.000.000 ton  
Decker  50   Kömür  ABD  1999 üretimi 5.000.000 ton  
Colowyo  100   Kömür  ABD  1999 üretimi 5.000.000 ton  
lacobs Ranch  100   Kömür  ABD  1999 üretimi 26.000.000 ton  
Blair Athol  71   Kömür  Australia  1999 üretimi 8.000.000 ton  
Kestrel Coal  80   Kömür  Australia  1999 üretimi 1.200.000 ton  
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Tarong coal  100   Kömür  Australia  1999 üretimi 5.100.000 ton  
Coal & Allied  71   Kömür  Australia  1999 üretimi 9.000.000 ton  
Kaltim Prima  50 BP  Kömür  Endonezya  1999 üretimi 7.000.000 ton  
Comalco-VVeipa  72  Boksit  Australia  1999 üretimi 8.138.000 ton  
Comalco Queesland 
Alumina  30 

Kaiser,28 
Alcan,22 
Pechiney20  

Alumina  Australia  Üretim kapasitesi 3.650.000 ton  

Comalco-urallimina  41  Glencore,  Alumina  italya  1999 üretim 393.000 ton  
Comalco  72  Alüminyum   1999 yılı satış hasılatı 3.1 milyar dolar  

Anglesey  51  Kaiser  Alüminyum  ingiltere  1999 üretimi 70.000 ton  

Comalco-Boyne Island  59  Sumitomo  Alüminyum  Australia   
Comalco-Tıwai Point  57  Alüminyum  Yeni Zel.   
Rio Tinto Iron & Titanıum  100  Titanum   1999 yılı üretimi 1.450.000 ton  

Ashton Argly Diamont  100  Elmas  Güney Afrika  1999 yılı üretimi 17.750.000 krat  

Ashton Diavik Diamont  100  Elmas  Kanada   

Varios  -  
 Çinko 

Kurşun  
 1999 üretimi 74.500 ton 

1999 üretimi 21. 000 ton  

Utah Copper  100 
 Gümüş 

Molibd.  ABD  
15. .973.000 ton maden, 4.291.000 onz rafine 
1999 üretimi 6.300 ton  

Forteleza  100  Nikel  Brezilya  1999 üretimi 9.445 ton  

Empress  56   Nikel  Zimbabve  1999 üretimi 3.942 ton  

Dampeir Salt  65   Endüst. Tuz  Australia  1999 üretimi 3.400.000 ton  

Luzenac Group  99.9  Talk  ABD Kanada  1999 üretimi 1.250.000 ton  

Neves Corvo  49  Outokumpu  Tin  Portekiz  1999 üretimi 1.050.000 ton  

Rossing  69  Anglo Ame. 
iran  Uranyum  Namibya  1999 üretimi 2.175 ton  

Norzink  50  Boliden  Çinko  Norveç  1999 üretimi 85.000 ton  

QIT Fer et Titan e 
Sorel ve Lac Allart  

100  Titanyum  Kanada   

Wilmington  100  Bor  ABD   
Yellowstone  100  Bor  ABD   

Ochard Bay Minerals  
50  Billiton  Zirkon 

Titanyum  Güney Afrika  
 

Ludlow       
vlorth Limited  100   Bakır 

Kömür  
Australia  2000 yılında Rio Tinto tarafından satın alınan North 

firması demir, bakır, altın, çinko, uranyum jretimi 
yapmaktadır. North'un alt kuruluşu VVarman 
nternational'da Rio Tinto'ya dahil olmuştur. VVarm 
an pompaları.  

Misus Corp.     ABD  ABD'de US Borax'ın ürünlerini pazarlamaktadır.  
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Anatolia Minerals     Türkiye  Türkiye'de altın ve gümüş aramaktadır. Ayrıca 
FMC ile trona aramaları devam etmektedir.  

Comsur     Bolivya   

Las Cruces    Bakır    

Novacoal    Kömür    

Yukarıdaki tabloda gösterilen Rio Tinto ve ona bağlı şirketler iki ana gruba bağlı olarak 

faaliyet sürdürmektedir, bunlar. Rio Tinto plc./Đngiltere ve Rio Tinto Limited/Avustralya 

Rio Tinto' 2000 yılında North Limited ve Ashton adlı madencilik şirketlerinide bünyesine 

katarak dünya madenciliği üzerindeki etkisini bir miktar daha arttırmıştır. Bu ortaklık yapısına 

Bağlı şirketlerin sahip olduğu ortaklıklar dahil değildir. Rio Tinto'un yıllık satış hacmine ilişkin 

kesin bir bilgi bulunmamakla beraber 50 milyar dolar ve üzeri bir cirosunun olduğu tahmin 

edilmektedir. 

Rio Tinto'ya bağlı bulunan U.S. Borax'a ait, aşağıda gösterilen ve bazılarının da bor rafine 

ürünleri fabrikalarının olduğu sözde satış ofislerinin de ilave edilmesi durumunda Rio 

Tinto'nun bir ahtopot gibi bütün dünyayı sardığı görülecektir. 

ARJANT ĐN 
1-Borax Argentina S.A. 

SĐNGAPUR 2-Borax 

Asia Pte. Ltd. 
BELÇ ĐKA 3-

Borax Benelux 
ĐSPANYA 4-Borax 

Espana S.A 
ĐNGĐLTERE 5-Borax  

Europe Ltd. 
FRANSA 6-Borax 

Français S.A. 
ĐTALYA 7-Borax  

Italia S.r.l. 
JAPONYA 

8-Borax Japan Ltd 
BREZĐLYA 9-Borax 

South America 
ĐNGĐLTERE 

10-BoraxUK. 
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ALMANYA  
11- Deutsch Borax GmbH 

AMER ĐKA 12-
U.S. Borax Inc. 

ÇĐN 
13-U.S. Borax Beijing 14- 
U.S Borax Guangzhou 15-
U.S. Borax Shanghai 

2- NORTH AMERICAN CHEMICAL CO. - CITlGROUP/Mincorp  

North American Chemical Co. (NACC) uzun yıllar Harris Chemical Group'a bağlı bağlı 
olarak bor ve soda külü üretiminde faaliyet gösterirken IMC Global Inc. tarafından Harris 
Chamical Group Inc.'i satınalarak bünyesine katar IMC Global Inc.'in %60'ı 1990 h yılların 
ortalarından itibaren madencilik alanında hızlı bir yatırıma yönelen Citicorp Venture 
Capital/Mincorp tarafından alınarak bünyesine katılır. Citigroup Son yıllarda sahip olduğu 
mali gücün desteğiyle birlikte madencilik ve kimya sektöründe oldukça agresif hareketler yap-
maktadır. Finans sektöründeki yaygınlığı etkinliği sayesinde uluslararası pazarlarda daha rahat 
hareket imkanına sahip olan Citigroup ve IMC Global Ortaklığı sayesinde Citigroup Harris 
Chemical Group'a bağlı aynı zamanda Đtalya'nın en eski borik asit üreticisi olan Lardarello fir-
masını da bünyesine almıştır. Bu sayede dünyanın sayılı soda, bor ve bor ürünleri üreten 
organizasyonu konumuna ulaşmıştır. Lardarello firması kanalıyla doğrudan Türkiye'den yıllık 
100.000 ton'un üzerinde kolemanit alımı gerçekleştirmektedir. Bor madeni ile benzer kul-
lanım alanlarına sahip Trona işletmeleri, ve maden sahaları üzerine yaptığı yatırımlarla çok 
kısa bir süre içinde Dünyanın ikinci büyük trona üreticisi unvanını almıştır. 

Türkiye'de bulunan Dünyanın en büyük bor rezervleri ve yine dünyanın ikinci büyük trona 
yatağı Citigroup'un hedefleri arasında birinci önceliğe sahiptir. Bu anlamda Türkiye'ye 
teknoloji transferi ve yatırım yerine bu sahaları alarak Türkiye dışındaki üretim işletmelerine 
yeni ve ucuz bir hammadde kaynağı yaratma anlayışı hakimdir. (87) 

Citigroup'un sahip olduğu mali güç, endüstriyel hammadde kaynağına sahip, az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkeler ve bu ülkelerin siyasal yönetimleri üzerinde gözardı edilemez baskı 
unsuru olarak ortaya çıkmaktadır. Bu Finansal güç aynı zamanda mali kriz çıkarıcı bir tehdit 
vasıtası olarak kullanılma potansiyeli taşımaktadır. 

Bu bağlamda 2000 yılı aralık ayı ilk haftasında Türkiye ekonomisinden çıkan sıcak paranın 
yarattığı likidite krizi aşılmaya çalışılırken, 11.12.2000 tarihinde Citibank'm, %30 lara kadar 
düşen kısa vadeli mevduat faizlerini, %100 arttırarak %70 ve üzeri seviyelere çekmesi ve bunu 
diğer bankaların takibi, ardından hazine bonoları faizlerinin önceki likidite krizlerini aratır 
şekilde yükselmesi nedeniyle, bu bonolara yatırım yapan bankaları ciddi darboğazlara sok-
ması, başta Demirbank olmak üzere bazı bankaların ciddi zararlara uğrayarak çöküşü ayrıca 
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hızla eriyen döviz rezervlerinin yüksek faizli borçlanmalara vesile olması ve ardından Eti 
Holding ve bor madenlerinin özelleştirme kapsamına alınmaya çalışılması hayli 
düşündürücüdür. Citibank benzeri stratejiyi 2001 yılı şubat ayında çıkan krizde de göstermiş 
Faizlerin %8000 ve üzeri seviyelere çıkmasını kısa vadeli faiz oranlarını %260'a çekmek 
suretiyle tetiklediği basına yansıyan haberlerdir. 

3- E.ON AĞ 

Alman sermayeli E.ON A.G Enerji, özel kimyasallar, telekominikasyon, Alüminyum ve 
Gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir. Kimyasallar Alanında faaliyet gösteren 
şirketleri Avrupa'nın en büyük şirketleri arasında yer alır. Bir Holding şirket olan E.ON AĞ 
ve ona bağlı şirketler aşağıda gösterilmiştir. 

ENERJĐ GRUBU 

E.ON ENERGĐE AĞ 

1-E.ON Kraftvverke GmbH (conventional povver genration) 

2-E.ON Kernkraft GmbH (nuclear povver generation) 
3-E.ON VVasserkraft GmbH (hydro povver generation) 
4-E.ON Netz GmbH (grid) 
5-E.ON Engineering GmbH 
6-E.ON Vertrieb GmbH (distribution) 
7-E.ON Trading GmbH 
8-E.ON Energie Immobilien GmbH (property management) 
9-PfE Prüfungsgesellschaft für Energieversorgungsunternehmen 
10-E.ON Aqua GmbH 
11-E.ON Energy Projects GmbH 

VEBA OEL AĞ 

1-VEBA Oil & Gas GmbH, Essen 100% 
2-VEBA Oil Supply and Trading GmbH, Hamburg 100% 
3-Ruhr Oel GmbH, Düsseldorf 50% 
4-Aral AĞ, Bochum 98.9% 
5-VEBA VVârmeservice GmbH, Gelsenkirchen 100% 
6-AFC Aviation Fuel Company mbH, Hamburg 50% 
7-VEBA Erdöl-Raffinerie Emsland GmbH & Co. KG, Lingen 100% 
8-VEBA Oel Verarbeitung GmbH, Gelsenkirchen 100% 

ÖZEL K ĐMYASALLAR GRUBU (RAF ĐNE BORLAR DAH ĐL) 

E.ON AĞ kimyasallar grubu içinde yer alan Degussa-Hüls ve SKW Trostberg şirketleri ve 
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bu şirketlerin altında yapılanan her biri farklı bir endüstri alanında faaliyet gösteren yavru 
şirketleri vasıtasıyla Türkiyeden aldığı 150.000 ton/yıl üzerindeki bor cevherlerinden ürettiği 
perborat, chip, film, tarım kimyasalları, plastik ürünleri, elektronik, tekstil, diş hekimliği, yakıt 
ve yağ, tıbbi cihaz, ilaç, kozmetik, lastik, kablo, patlayıcı, konstrüksiyon... ürünlerinden 1999 
yılında 35 milyar 502 milyon marklık bir ciro elde etmiştir. 2001 yılında bu cironun 50 mil-
yar mark olması beklenmektedir. 

Yine E.ON AG'nin bir alt kuruluşu yada iştiraki olan Stinnes AG'ye bağlı Frank & Schulte 
şirketinin bir yan kolu olan Frank's Alloys and Mineral Corp. Şili merkezli Quiborax fir-
masının bor ürünlerini tüm dünyaya pazarlayan şirkettir. Keza E.ON AG'nin kontrolünde 
olan Rag Aktiengesellschaft'ın ortaklarından ThyssenKrupp firmasının alt kuruluşu Pfleiderer 
yıllık 40.000 tona yakın bor satın almaktadır. 

DEGUSSA-HÜLS M 999 yılı cirosu 28.618 milyar mark l 

1- ASTA Medica AĞ, Dresden 
2- Rohm GmbH, Darmstadt 
3- Oxeno Olefinchemie GmbH, Marl 
4- Phenolchemie GmbH & Co. KG, Gladbeck 

5- Cerdec AĞ Keramische Farben, Frankfurt/ Main 
6- Creavis Gesellschaft für Technologie und Innovation mbH, Marl 
7- Infracor GmbH, Marl 
8- Degussa-Hüls Antverp (Belgium) 
9- Degussa-Hüls Corporation, Ridgefieldpark (USA) 
10- Degussa-Hüls Ltda., Guarulhos (Brazil) 
11-Allgemeine Gold- und Silberscheideanstallt AĞ, Pforzheim 
12- Degussa-Hüls japan Co. Ltd., Tokyo (Japan) 
13- Degussa-Hüls China Ltd., Hongkong 
14-Algorax Pty.Ltd., Port Elisabeth (South Africa) 

SKW TROSTBERG M 999 vılı cirosu 6.884milvar mark) 

TELEKOM VIAG 

Telecom 

GAYRĐMENKUL 

VĐTERRA 

1-Viterra VVohnen AĞ, Bochum 2-
Viterra VVohnpartnerAG, Bochum 
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3-Viterra Baupartner AĞ, Bochum 4-VEBA 
VVohnen GmbH, Gelsenkirchen-Buer 5-VEBA 
Urbana GmbH, Düsseldorf 6-Deutschbau-
Holding GmbH, Eschborn 7-WBRM-Holding 
GmbH, Essen 8-Viterra Energy Services AĞ, 
Essen 9-Viterra Gewerbeimmobilien GmbH, 
Essen 

ALÜMĐNYUM VE DĐĞER 

VAW ALUMĐNĐUM 
Klöckner & Co. MEMC 

E.ON grubuna bağlı Degussa Türkiye'den ithal ettiği ham borları rafine ederek 
Türkiyedeki bazı kullanıcılara satmaktadır.Bu ürünleri kullanan firmalara örnek olarak 
Henkel, Turyağ ve Lever verilebilir. 

E.ON grubu na bağlı "VAW ALUMĐNĐUM" Eti Holding'e ait Seydişehir Alüminyum A.Ş' 
ile yakından ilgilidir. Ayrıca Vaw Aluminium Eti Holding'e Alüminyum konusunda teknoloji 
danışmanlığı yapmakta olduğundan Seydişehir Alüminyum A.Ş ve üretim teknolojisini 
yakından tanımaktadır. Bu nedenle bu tesislerin kiralanmak suretiyle işletilmesine talip olduğu 
bilinmektedir. 

E.On'a bağlı Veba Grubu'nun bir alt şirketi olan Brenntag AĞ, 1974, 1975 ve 1976 
yıllarında Türkiye'den bor alımında bulunan VVerner Bühler'e ait Borax SA'nın Almanya satış 
ajanı olarak faaliyet göstermektedir. Bu yıllarda bor kullanımındaki yüksek artıştan dolayı 
Avrupa bor pazarında Türk borları karaborsası Brenntag AĞ tarafından oluşturulmuş ve bu 
çirkin ticaret üzerinden oldukça büyük paralar kazanmıştır. (88) 

4-SAINT GOBAIN GRUBU  

Saint Gobain Grubu 17 yüzyılın ortalarında kurularak ve günümüzde de tüm dünyaya 
yayılarak faaliyet gösteren çok uluslu bir şirkettir. Bor madenciliği yapmamakla birlikte iyi bir 
ham ve rafine bor ürünleri tüketicisidir. italyada yerleşik Eurominaralli firması kanalıyla 
Türkiyeden dolaylı Bor alımı yapmaktadır. Ayrıca Euromineralli isviçrede yerleşik Borade fir-
ması kanalıyla da Türkiye'den ham bor alımı yapmaktadır. Tüm bunlara ilave olarak Eti 
Holding'in yurt dışı pazarlama şirketlerinden dolaylı olarak ham bor alımları yapmaktadır. 

Saint Gobain Grubunun Ana grup şirketleri aşağıda gösterilmiştir. 
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Industrial Ceramics and Abrasives  

Carborundum USA 
Norton Company USA 
Norton Electronics USA 
Norton Performance Plastics USA 
High Performance Refractories USA 
Norton Abrasives USA 
SNMI France 
Fiat Glass  

Vegla Germany 
Saint-Roch Belgium 
Vetrotech Belgium 
Securit Saint-Gobain USA 

Insuiation  
Certain-Teed USA 
Ecophon Svveeden 

Yukarıda gösterilen ana grublara bağlı şirketlerin sektörel yapılanması aşağıda gösterilmiştir. 

SERAMĐK GRUBU 
* ETĐ -Saint-Gobain Advanced Ceramics 
* Quartz International 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics AB 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics Corporation 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics / Boron Nitride 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics / Diamond Film 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics / ECT 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics Hamilton 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics / Igniters 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics Lauf 
* Saint-Gobain advanced Ceramics Moenchengladbach 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics / Micro electronics 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics MicroGlide 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics s.r.o 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics / Structural ceramics 
* Saint-Gobain Advanced Ceramics / WRT 
* Saint-Gobain Cerâmicas & Plasticos Ltda 
* Saint-Gobain Ceramiques Avancees Desmarquest 
* Saint-Gobain Ceramiques Avancees SNMI 
* Saint-Gobain Quartz USA 
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* Saint-Gobain Industriekeramik Düsseldorf 
* Saint-Gobain Quartz GmbH 

* Saint-Gobain Quartz p.l.c 
* Saint-Gobain Quartz Pte Ltd 
* Saint-Gobain Quartz SA 
* Saphikon 

ELECTROFUSET SERAMĐK GRUBU 
* Corhart Refractories 
* Grindwell Norton Ltd 
* SEPR Italia 
* Savoie Refractaires 
* SEPR 
* SEPR Australia 
* Beijing SEPR Refractories 
* Saint-Gobain Ceramicas Industriales 

YÜKSEK PERFORMANS REFRAKTER GRUBU 
* Saint-Gobain IndustrieKeramik Düsseldorf 
* Batistaff 
* Saint-Gobain Industrial Ceramics Pty 
* Saint-Gobain Industrial Ceramics Ltd 
* Saint-Gobain IndustrieKeramik Rödental 
* Saint-Gobain Ceramicas & Plasticos Ltda 
* Carborundum France 
* Grindwell Norton Ltd 
* Norton HTK 
* Saint-Gobain Ceramicas Industriales S.A 
* Orient Cerwool Ltd 
* Savoie Refractaires 
* Saint-Gobain Industrial Ceramics USA 

PERFORMANS PLASTĐK GRUBU 
* Chemfab 
* Norton Fluorplast 
* Saint-Gobain Performance Plastics Asti 
* Saint-Gobain Performance Plastics Chaineux 
* Saint-Gobain Performance Plastics Corby Ltd 
* Saint-Gobain Performance Plastics Gembloux 
* Saint-Gobain Performance Plastics Gessil 
* Saint-Gobain Performance Plastics Kontich 
* Saint-Gobain Performance Plastics Pampus 
* Saint-Gobain Performance Plastics MG Silikon 
* Saint-Gobain Performance Plastics Sipro 
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* Saint-Gobain Performance Plastics Verneret 
* Saint-Gobain Performance Plastics Corp. 
* Tygaflor 

SĐLĐKON KARPĐT GRUBU 
* Saint-Gobain Materiais Cerâmicos Ltda 
* Saint-Gobain Materiales Cerâmicos 
* Saint-Gobain Materiaux Ceramiques Benelux 
* Saint-Gobain Ceramic Materials AS 
* Saint-Gobain Ceramic Materials UK 
* Saint-Gobain Ceramic Materials GmbH /Sic 
* Saint-Gobain Ceramic Materials Lianyungang 
* Saint-Gobain ceramics Materials USA / Sic 
* Saint-Gobain ceramic Materials Canada 

SEREMĐK HAMMADDE GRUBU 
* American Boarts Crushing 
* Innovative organics, Inc 
* Japan Abrasives Co 
* Saint-Gobain Ceramic Materials USA / Grains 
* Saint-Gobain Ceramic Materials GmbH / Grains 
* Saint-Gobain Materiaux Ceramiques SA 
* VVarren Diamond Povvder Co, Inc 
* Zheng Zhou Saint-Gobain VVhite Dove Ceramic Materials Co.Lt 

KRĐSTAL VE DEDEKTÖR GRUBU 
* Saint-Gobain Crystals & Detectors GmbH 
* Saint-Gobain Cristaux & Detecteurs 
* Saint-Gobain Crystals & Detectors UK 
* Saint-Gobain Crystals & Detectros USA 

NORPRO GRUBU 
* Saint-Gobain Norpro 
* Saint-Gobain Norpro GmbH 

Saint Gobain grubuna bağlı yukarıda gösterilen bu şirketlere 45 ülkeye dağılmış yaklaşık 
200 adet yavru şirketle faaliyet göstermektedir. Şirketin 1999 yılı toplam satışları tutarı 
yaklaşık 165 milyar Euro dur. 

5-DĐGER 

Bu gruba elinde bir bor sahası olmamakla birlikte ağırlıklı olarak Türkiye'den ithal ettikleri 
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ham borları (tinkal, üleksit, kolemanit) işleyerek satan yada teknoloji verdikleri firmalara sevk 
eden yahut muhtelif araştırmalara ve askeri anlamda üretimlere hammadde sağlayan firmalar 
yer almaktadır. 

ABD MERKEZLĐ FĐRMALAR 

*OCF 
Owens Corning Fiberglass Corp."un bir yan şirketi olan American Borate Co. Death 

Valley National Monument'de bulunan Billie yeraltı işletmesi faaliyetlerini Türkiye'den kendi 
üretim maliyetlerinin altında alım yapması nedeniyle durdurmuştur. Söz konusu maden 
ocağında kolemanit ve üleksit cevherleri mevcuttur. (Kolemanit rezervleri kuvvetle 
muhtemel stratejik stok olarak tutulmaktadır) 

Owens Corning Fiberglass Corp asbest üretim faaliyetleri sonucu üretim mahallindeki 
yerli halk tarafından açılan davalar sonucu yaklaşık 10 milyar dolar tazminat ödemeye 
mahkum olmuş ve şirket iflasla karşı karşıya kalmıştır. Şirket idaresi 2000 yılı son aylarında 
iflas dairesine geçmiş halen bu durum devam etmektedir. 

* PPG 

BELÇĐKA MERKEZLĐ FĐRMALAR 

* SOLVEY 

Türkiye'de Temizlik ürünleri sektöründe faaliyet gösteren yabancı sermayeli kuruluşların 
büyük bir kısmı ve bazı yerli kuruluşlar üretimde kullandıkları Perborat ve monohidrat ürün-
lerinin büyük bir kısmını Solvey ve Degussa(E.ON)'dan almaktadır. Ayrıca Đtalya firması 
Osimont ve Đspanya firması FMC. Foret'de Türkiye'ye mal satabilmektedir. Tüm Rafine 
ürünlerin hammaddesi Türkiye'den ithal edilmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesi ham bor 
ihracı yapmazken. Türkiye'nin ham bor ihraç etmesi sonuçta ülkemizi kendi rafine bor 
ürünleri ile rekabet eder hale getirmi ştir.  

Solvay ve Osimont'tan hammadde ihtiyacını karşılayan Temizlik ürünleri sektöründe 
faaliyet gösteren firmalara Benckiser, Hayat Kimya, Procter and Gamble örnek olarak 
verilebilir. 

BOR MADENLER Đ VE RAFĐNE BOR ÜRÜNLER ĐNĐN ÖNEMĐ 

Endüstriyel üretimde ham bor ve rafine bor ürünleri bünyesinde taşıdığı üstün özellikleri 
içerisine katıldığı üretim ve ürüne aktaran bu anlamda ikame edilemeyen bir kullanım alanına 
sahiptir. Üretimde ikame ham ve rafine bor ürünlerinin kendi arasında olmaktadır. Özellikle 
gelişmiş ülkelerin sanayilerinin vaz geçilmez temel girdisi olan bor tıpkı evde pişirdiğimiz her 
yemeğe attığımız bir tutam tuz gibi sanayii üretim mutfakları olan hammadde hazırlama 
departmanlarının, üretimde kullanılacak hammadde içine ppm seviyesinden %30'lara kadar 
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kattığı olmazsa olmaz temel bir girdidir. Bu anlamda ham ve rafine bor ürünleri "Sanayiinin 
Tuzu" unvanını haklı olarak elinde tutmaktadır. Nasıl ki tuzsuz yemek insanın haz ve lezzet 
duygularını karşılamaktan uzaksa, borsuz sanayii ürünüde standart bir üretim olmaktan  
uzaktır.  

Bor ve rafine bor ürünlerinin bu anlamda önemini ve ekonomik değerini daha iyi kavra-
mak açısından kullanıldığı sektörlere ve ürünlere bakmak yerinde olacaktır. 

BOR VE RAF ĐNE BOR ÜRÜNLER ĐNĐN KULLANIM ALANLARI  

CAM SEKTÖRÜ  

Bor, Otomobil camları, Labaratuvar camı, Uçak camları, ileri teknoloji camlan, borcam-
lar, pyrex, optik camlar, Borosilikat camlar(kamera ve mercek camı) camlar, saf silikat cam-
lar (borosilikat camının ısıl ve kimyasal işlemlere tutulmasıyla, silis dışındaki tüm parçaların 
ayrılmasıyla elde edilir.) pencere camı, cam ambalaj v.b. ürünlerde kullanılır. 

Ayrıca yine bor dan elde edilen cam elyafı inşaat sektöründe yalıtım malzemesi olarak kul-
lanılmaktadır. Avrupa ve Amerika'da oldukça geniş kullanım alanına sahiptir. Son yıllarda 
"Hafifliği, fiyatının düşüklüğü, gerilmeye olan direnci ve kimyasal etkilere dayanıklılığı 
nedeniyle plastiklerde, sınai elyaf v.b. de, lastik ve kağıtta yer edinmiş olan cam elyaf, kul-
lanıldığı malzemelere sertlik ve dayanıklılık kazandırmaktadır. Böylece sertleşmiş plastikler 
otomotiv, uçak sanayilerinde, çelik ve diğer metalleri ikame etmeye başlamıştır, ingiltere'de 
oto başına 75 kg. cam yünü tüketilmektedir. Fransa'da Renault firması, üzerine poliyester 
paneller monte edilen metal şasi imalatına girişmiştir."(89) 

FOTOĞRAF VE GÖRÜŞ SĐSTEMLERĐ 

Borosilikat camlar hali hazırda kullanılan kameralar, fotağraf makinaları, dürbünler ve 
çeşitli ileri görüş sistemlerinde kullanılır. Ayrıca fotoğrafçılıkta çeşitli bor rafine ürünleri 
banyo ve film imalinde kullanılmaktadır. 

SPOR MALZEMELER Đ 

Spor malzemeleri üretiminde de geniş bir biçimde bor ve rafine bor ürünlerinden fay-
dalanılır. Kayak, kayak ayakkabısı, tenis raketleri,balık oltası, misina, golf sopaları, ok, yay, 
çeşitli darbelere karşı koruyucular...vb örnek olarak verilebilir. 

ELEKTRON ĐK , B ĐLG ĐSAYAR VE ĐLER Đ TEKNOLOJ Đ  ENDÜSTRĐSĐNDE 

Bor ve bor ürünlerinden mamul Optik cam elyafı, ışık fotonlarmın etkin biçimde trans-
ferini sağlamaktadır. Gerek telefon ve gerekse bilgisayar ağlarında geniş bir kullanım alanı 
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bulan Fiber optik kablolar ileri teknolojilerin vazgeçilmez ürünleridir. Son yıllarda yapılan 
araştırmalar sonucunda geliştirilen yeni fiber optik kablolar üzerinden çok kısa zamanlarda 
çok yüksek veri transfer hızlarına ulaşılmıştır. 

Bor (borik asit) LCD ekranların üretilmesinde olmazsa olmaz bir öneme sahiptir. 

Akım levhaları teknolojisinin vaz geçilmez hammaddesi Türk kolemanitidir. Bu teknoloji 
üretimleri,notebook bilgisayarlar, pc, cep telefonları ve sair mobil iletişim araçlarında, avuç içi 
bilgisayarlar, vb. bilgiişlem teknolojilerinde kullanılır. 

Mikrocip, P tipi yarı iletkenler,imalatmda,kullanıldığı bilinmektedir. 

Rice Üniversitesi Nano tüplerin geleceği üzerine bir araştırma grubu oluşturarak, metalik 
karbon nanotüpün bir bor nitrit nanatüple sararak izalasyonlu nanotakım üretme üzerinde 
çalışmalar yapmaktadır. 

Fuji Grup yeni uzun ömürlü yüksek güçlü lityum-ion bataryalarda uzun ve yüksek gücü 
arttırıcı olarak bor dan alternetif ürün dizaynı üzerinde çalışmalar yapmaktadır. 

Bor kapazitör üretiminde de kullanılır. Kapazitörler bilgisayarlarda, otomobillerde, tele-
vizyonlarda, cep telefonlarında stereo ekipmanlarda CD çalarlarda, hemen hemen bilinen 
diğer elektronik ve aygıtlarda yanıp sönen ışıklarda enerjiyi stoklamak ve dağıtmak için kul-
lanılır. 

"Bor, demir ve nadir taprak elementleri kombinasyonu (METGLAS) %70 enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. Bu güçlü manyetik ürün, bilgisayar disk sürücüleri, otomobillerde direk akım-
motorları ve elektrikli ev eşyaları ile portatif güç aletlerinde kullanılmaktadır." (90) 

UZAY VE HAVACILIK SANAY Đ 

Uzay araçları, uydular, uçaklar, helikopter, planör, zeplin ve balon imalatında bor ve bor 
ürünlerin yaygın bir biçimde kullanıldığı bilinmektedir 

ASKER Đ ALANDA (SAVUNMA SANAY ĐĐNDE) 

Bor ve rafine bor ürünleri askeri alanda yüksek performanslı teçhizatlarda, zırhlı araçlar-
da ve silahlarda katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Piyade tüfeği, tabanca, top, namlu-
larının imalinde, tank ve zırhlı personel taşıyıcılarında ve bu araçların zırhlarını kuvvetlendiri-
ci, seramik plakalarda kullanıldığı bilinmektedir. 

Keza Yüksek dayanımlılığı borla güçlendirilmiş cam malzemelerin iletken olmayan ve 
düşük dielektrik özelliği onları radarlara karşı görünmez kıldığı için bunlardan mamul 
teçhizat, askeri kullanım için oldukça değerlidir. ABD ordusu tarafından kullanılan gizli 
teknoloji ürünü Stealth Fighter (hayalet uçaklar) ve donanımlarının imalinde bor ve rafine bor 
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ürünlerinden faydalanıldığından şüphe yoktur. (91) 

TIBB Đ CĐHAZ VE ĐLAÇ SANAY ĐĐNDE 

"BNTC (Boron Neutron Capture Therapy) kanser tedavisinde kullanılmaktadır. Özellik-
le; beyin kanserlerinin tedavisinde hasta hücrelerin seçilerek imha edilmesine yaraması ve 
sağlıklı hücrelere zararının minumum düzeyde olması nedeniyle tercih nedeni olabilmekte-
dir." (92) 

Son yıllarda bor ilaç üreticileri tarafından tabletler şeklinde üretilerek ticari olarak oral 
yoldan alınmak üzere kullanıma arz edilmiştir. Ostrepoz ve menapoz tedavilerinde, allerjik 
hastalıklarda, psikiyatride, kemik gelişiminde ve artiritte, menapoz tedavilerinde bor 
kullanılabilmektedir. Çeşitli antiseptik ilaçların yapımında .koruyucu solüsyonlarda (örneğin 
kontak lens solüsyonları) bor ve rafine bor ürünleri kullanılır 

Bor aynı zamanda Manyetik Rezonans Görüntüleme Cihazlarında kullanılmaktadır. 

YAKIT  

"Sodyum tetraborat, özel uygulamalarda yakıt katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. 
Daha önce Amerikan donanması tarafından uçuş yakıtı olarak kullanılmıştır. 

Karboranlar için Amerikan Deniz Araştırma Ofisi ve Amerikan Ordusu tarafından katı 
roket yakıtı olarak kullanılması için araştırmalar yapılmıştır. Şu anda Amerikan askeri ihtiyacı 
ise Callery Chemical Co. tarafından işletilmekte olan tesisten karşılanmaktadır."(93) 

Bazı kaynaklar 1950 li yıllarda ABD'de dibor (B2H6) ve pentabor (B5H9) gibi bor hidrat-
ların uçaklarda yüksek performanslı potansiyel yakıt olarak araştırıldıkları, bor hidratlardan 
pentaborun uçak yakıtı için eniyisi olduğu, ancak yanma sonucu oluşan bor oksidinin türbinde, 
yanma odasında ekzost sisteminde birikmesi, bazı bor hihratlarm zehirli olması, yanma sonucu 
oluşan ısının büyük bir kısmının egzost gazlarıyla havaya salmması,bu nedenle uçağın havada 
ateş alması olasılığının bulunması v.b nedenlerle araştırmalara son verildiğini yazmaktadır. 

Oysa Internet üzerinden alınan bilgilerde ABD'nin bu araştırmalara son vermediği tam 
tersine ülkedeki tüm üniversiteleri borlu yakıtlar ve bor motorları üzerinde yönlendirdiği bu 
hususta 50 yi aşkın araştırma grubunun çalışma yaptığı, bu gün için geçmişte pentabor gibi bor 
hidratların uçak motor türbini yanma odasında eksoz sisteminde birikmesi, yanma sonucu 
oluşan ısının büyük kısmının eksozt gazlarıyla dışarı çıkması sonucu uçağın havada ateş alması, 
bazı bor hidrat egzoz gazlarının zehirli olması gibi olumsuz sonuçların tamamen çözüldüğü 
ifade edilmektedir. 

Tüm bu sorunlar "Fluorin" le giderilmiştir. Fluorin yanma anında reaksiyona girerek 
yanma sonucu oluşan bor oksit tabakasını yok etmekte ve tutuşmayı kısaltarak yanma oranını 
arttırmaktadır. 
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internet üzerinden alınan bu bilgiler Amerikan gizli askeri araştırmalarının sonucudur. 
Kuvvetle muhtemeldirki bugün için açıklanan bu sonuçlar yıllar önce alınarak ABD ordusu 
ve NASA tarafından öteden beri borlu yakıtlar kullanılmaktadır. 

KĐMYA SANAY ĐĐ 

Yapıştırıcı, donmayı önleyici-geciktirici, antifiriz, fren sıvıları, nişasta (kola), soğutucu 
kimyasallar, yangın söndürücü granüle ve sıvı kimyasallar, yanmayı geciktiriciler, korozyon 
önleyiciler, mürekkep, boya, böcek öldürücü aeresoller, bitki öldürücüler, biyolojik gelişim ve 
kontrol kimyasalları, orman ürünleri koruyucuları, gübre, boya koruma mamulleri, pasta ve 
cilalar, kibrit, kireçlenme önleyicileri, Sentetik yüksek performanslı motor yağları (motor 
silk), patlayıcı, yüzme havuzu temizleyici kimyasallar, ağartıcılar, kolonya, parfüm, krem, 
şampuan, makyaj malzemesi, diş macunu,... imalinde bor ve çeşitli rafine bor ürünleri 
kullanılır. 

DETERJAN SEKTÖRÜ 

Dezenfektan sıvılar, sabun, deterjanlar(çamaşır ve bulaşık) üretiminde Rafine bor ürünleri 
(boraks dekahidrat, sodyum perborat) sahip oldukları mikrop öldürücü, yumuşatıcı, 
beyazlatıcı ve enzim stabilize özellikleri nedeniyle geniş bir kullanım alanına sahiptir. 

TARIMSAL SANAY ĐĐ 

Bor mineralleri bitki örtüsünün gelişmesini artırmak veya önlemek maksadıyla biyolojik 
gelişim ve kontrol kimyasallarında kullanılmaktadır. Bor, değişken ölçülerde, birçok bitkinin 
temel besin maddesidir. Bor eksikliği görülen bitkiler arasında yumru köklü bitkiler (özellik-
le şeker pancarı) kaba yoncalar, alfaalfalar, meyva ağaçları, üzüm, zeytin, kahve, tütün ve 
pamuk sayılmaktadır. Bu gibi hallerde susuz boraks ve boraks pentahidratdan mamul karışık 
bir gübre kullanılmaktadır. Ayrıca, suda eriyebilen sodyum pentaborat veya disodyum 
oktaborattan mahsulün üzerine püskürtülmek suretiyle faydalanılmaktadır. 

Bor, sodyum klorat ve bromosol gibi bileşiklerle birlikte yabani otların yok edilmesi veya 
toprağın sterilleştirilmesi gereken durumlarda da kullanılmaktadır 

SERAMĐK SANAY ĐĐ 

Bor ve rafine bor ürünleri Seramik ve emaye sanayiinde de oldukça geniş kullanıma sahip-
tir. Doğrudan fayans ve değişik seramik ürünleri üretiminde katkı maddesi olarak kullanılır. 
Ayrıca seramik sır üretiminin ana girdisidir. Asite karşı dayanıklılığı arttırdığı için mutfak 
aletleri, çelik, alüminyum, bakır, silahlar, banyolar, kimya sanayinde kullanılan 
teçhizatlar,...v.b. ürün ve malzemeler emaye ile kaplanır. 

Diğer taraftan güzel sanatlara ilişkin olarak camsı süs ve süs eşyalarının yapımında 
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doğrudan ham bor ürünleri geniş ölçüde kullanılmaktadır. 

NÜKLEER UYGULAMALAR 

"Atom reaktörlerinde borlu çelikler, bor karbürler ve titanbor alaşımları kullanılır. 
Paslanmaz borlu çelik nötron absorbanı olarak tercih edilmektedir. Yaklaşık her bir bor 
atomu bir nötron absorbe etmektedir. 

Atom reaktörlerinin kontrol sistemleri ile soğutma havuzlarında ve reaktörün alarm ile 
kapatılmasında (B10) bor kullanılır.(94) 

Ayrıca nükleer atıklar Bor madeninden (kolemanit) üretilen cam ambalajlar içine alınıp 
cam kütükler haline getirilerek depolanır. 

ENERJĐ DEPOLAMA  

" Termal storage pillerindeki, sodyum sülfat ve su ile yaklaşık %3 ağırlıktaki boraks 
dekahidratın kimyasal karışımı gündüz güneş enerjisini depolayıp gece ısınma amacıyla kul-
lanılabilmektedir. Ayrıca, binalarda tavan malzemesine konulduğu takdirde güneş ışınlarını 
emerek, evlerin ısınmasını sağlayabilmektedir." Enerji konusunda yapılan araştırmalar Bor ve 
rafine bor ürünlerinden enerji alanında geniş bir kullanım alanı yaratacak aşamadadır." (95) 

METALÜRJ Đ- OTOMOBĐL ÜRETĐMĐ GEMĐ ĐNŞAA VE D ĐĞER 

"Boratlar yüksek sıcaklıklarda düzgün, yapışkan, koruyucu ve temiz, çapaksız bir sıvı 
oluşturma özelliği nedeniyle demir dışı metal sanayiinde koruyucu bir cüruf oluşturucu ve 
ergitmeyi hızlandırıcı madde olarak kullanılmaktadır. 

Bor bileşikleri, elektrolit kaplama sanayiinde, elektrolit elde edilmesinde sarf 
edilmektedir. Borik asit nikel kaplamada, fluoboratlar ve fluoborik asitler ise; kalay kurşun, 
bakır, nikel gibi demir dışı metaller için elektrolit olarak kullanılmaktadır. 

Alaşımlarda, özellikle çeliğin sertliğini artırıcı olarak kullanılmaktadır. Bu konuda ferrobor 
oldukça önem kazanmıştır. . 

Kanada, Almanya, Japonya ve ülkemizde çelik üretiminde florit yerine kolemanit 
kullanılmaktadır. 

Ahşap, malzeme prezervasyonu için sodyum oktaborat kullanılır. % 30'luk sodyum 
oktaborat çözeltisi ile muamele görmüş tahta malzeme yavaş yavaş kurutulursa bozunmadan 
ve küllenmeden uzun süre kullanılabilir. 

Silisyum üretiminde bor triklorür, polimer sanayiinde, esterleme ve alkilleme işlemlerinde 
ve etil benzen üretiminde bor trifluorür katalizör olarak kullanılmaktadır. 

-  142 - 



Bor karbür ve bor nitrür; döküm çeperlerinde yüksek sıcaklığa dayanıklı (refrakter) 
malzeme püskürtme memelerinde de aşınmaya dayanıklı (abrasif) malzeme olarak kullanılan 
önemli bileşiklerdir. 

Araçların soğutma sistemlerinde korozyonu önlemek üzere, ayrıca antifriz üretiminde 
katkı maddesi olarak da kullanılır. 

Tekstil sanayiinde, nişastalı yapıştırıcıların viskozitlerinin ayarlanmasında, kazeinli 
yapıştırıcıların çözücülerinde, proteinlerin ayrıştırılmasında yardımcı madde, boru ve tel 
çekmede akıcılığı sağlayıcı madde, dericilikte kireç çöktürücü madde olarak boraks 
kullanılmaktadır. 

Borun önümüzdeki yıllarda önemli miktarda kullanılabileceği bir üretim dalı da çimento 
sanayiidir. (Avrupa çimento sanayi hali hazırda kullanmaktadır) 

"Bor hava yastıklarının hemen şişmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Çarpma anında, 
elementer bor ile potasyum nitrat toz karışımı elektronik sensör ile harekete geçirilir. 

Sodyum borohidrat atık sulardaki civa, kurşun, gümüş gibi ağır metallerin sulardan 
temizlenmesi amacıyla kullanılmaktadır."(96) 

Porselen sanayiinde, 

Tekne, yat, bot ve muhtelif deniz ulaşım araçlarının imalinde ve inşaasında, 

Aşındırıcı, zımpara, parlatma ürünlerinde, çeşitli metal alaşımlarında, lehimde, plastik sek-
töründe, kağıt ve mukavva üretiminde, mücevhercilikte, kurşun arıtımında, akaryakıtta oktan 
yükseltici olarak, rafinasyon işlemlerinde, mumyalama işlemlerinde, tekstil sanayinde, gıda 
sanayiinde... yaklaşık 250 üretim sektörü içinde binlerce üründe bor ve rafine bor ürünleri 
kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmeler her geçen gün yeni kullanım alanları yaratmakta aynı 
zamanda mevcut kullanım alanlarında tüketim hacmi giderek artmaktadır. 

SANAY Đ VE TEKNOLOJ ĐDEKĐ GELĐŞMELER BAĞLAMINDA ĐLERĐ MALZEMELER ĐN 
TEMEL GĐRDĐSĐ "BOR" DUR  

Sanayi ve teknolojideki geli şmeler ba ğlamında, ileri 
malzemelerin temel girdisi bor ve rafine bor ürün-
leridir. Bor olmadan bilim ve teknoloji insan aklını n 
sınırlarını zorlayan bulu şlara imza atamaz. Bugün 
Türkiye'nin yabancı oldu ğu "Malzeme Devrimi" nin 
kimyasının hemen hemen her formülünde bor vardır.  
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Bor ve rafine bor ürünleri ile ilgili olarak sektörel ve ürün bazında sınırlı olarak saydığımız 
kullanım alanları, bilimsel ve teknolojik anlamda bor madenlerine üst düzeyde bir önem 
kazandırmaktadır. 

Malzeme teknolojisindeki gelişmeler geleneksel malzeme kullanımını hızla azaltmakta 
diğer taraftan bu değişime bağlı olarak eski ürünler yerlerini yeni ürünlere ve pazarlara terk 
etmekte bu devinim tüm sektörleri etkilemektedir. 

Bu nedenledir ki son yıllarda özellikle metal malzeme tüketimi ve buna bağlı olarak metal 
üretimi önemli bir düşüş eğilimi içerisindedir. Bu aynı zamanda metallerin üretiminde 
kullanılan hammadde madenciliği açısından da geçerli bir durumdur. Bunun karşısında ileri 
malzeme üretim ve tüketimleri artmakta buna bağlı olarakta endüstriyel hammadde 
madenciliği üretim ve talebinde bir artış eğilimi görülmektedir. 

Tasarım mühendislerinin geliştirdikleri yeni ürünler ve sistemler genellikle üstün 
özelliklere sahip geleneksel malzemelere alternatif olan ileri malzemeler ve kompozit 
malzemelerdir. 

Đleri seramik, polimer, metal ve kompozitler olarak yüksek safiyete, yüksek teknik 
performansa ve yüksek bilgi içeriğine sahip, artan entegre işlev ve çeşitliliği olan yüksek katma 
değerli malzemeler, olarak tanımlanan ileri malzemeler; ileri metalik, seramik, polimerik 
malzemeler ve polimer.metal, seramik bazlı kompozitler olarak sınıflandırılmaktadır. 

ĐLERĐ METAL ĐK MALZEMELER; ĐŞLEV-MALZEME-UYGULAMA ÖRNEKLER Đ 
 

ĐŞLEVLER  BOR KULLANIMI   U YG U L A M A   

MEKANĐK ĐŞLEVLER  

Yüksek dayanım, süperplastik, 
Titreşim sönümlendirme ISIL 
ĐŞLEVLER  

Isıl dayanım ELEKTRĐKSEL 

ĐŞLEVLER  Süper iletkenlik 
Yarıiletkenlik 
MANYETĐK ĐŞLEVLER  
Yüksek manyetizma 
Yüksekmanyetik geçirgenlik  

BORLU METAL 
ALAŞIMLARI 
-Borik asit -Bor oksit 
-Metal borum -
Barium borat -
Magnezyum borat -
Ferroboron -Boron 
fosfat -Diboran  

-UZAY-HAVACILIK 
EKĐPMANLARI -
TĐTREŞĐME DAY. 
MALZEMELER -GAZ 
TÜRBĐNLERĐ - 
TÜPLER -GÜNEŞ PĐLĐ 
-ALGILAYICI -SÜPER 
ĐLETKEN -MANYETĐK 
KAFA -ELEKTRĐK 
MOT. -YARI ĐLETKEN 
-YÜKSEK ISI 
TRANSĐSTORU  
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ĐLERĐ SERAMĐK MALZEMELER ĐŞLEV MALZEME UYGULAMA ÖRNEKLER Đ 
 

ĐŞLEVLER  BOR KULLANIMI  UYGULAMA  

MEKANĐK ĐŞLEVLER  

-Yüksek sıcaklık dayanımı - 
Kesme dayanımı -Yağlama 
aşınma dayanımı ISIL 
ĐŞLEVLER -Isıl dayanım -Isıl 
yalıtım -Isı transfer OPTĐK 
ĐŞLEVLER  

-Işık geçirgenlik -Işık 
indükleme ELEKTRĐKSEL 
ĐŞLEMLER  
-Süper iletkenlik -Yarı 
iletkenlik -Yalıtım -
dielektriklik MANYETĐK 
ĐŞLEVLER -Manyetizma 
BĐYOLOIĐK ĐŞLEVLER  

-Biyo seramikler 
KĐMYASAL ĐŞLEVLER  
-Soğurma -
Katalizör -
Korozyon  

BOR BORĐK ASĐT BOR 

KARBÜR BOR NĐTRÜR 

BOR OKSĐT BORON 

FOSFAT 

BORONTRĐBOROMĐT 

BOROSĐLĐKAT CAM 

BORLU SERAMĐK 

BORON TRĐFLORĐT 

TRĐKLORA BOROZOL  

-Gaz türbini 
-Motorlar -

Kesici takımlar -Katı 
yağlayıcılar -Bilyalar -
Mekanik sızdırmazlık 
-Deliciler -Elektrotlar 
-Yalıtkan -Nükleer 
reaktör -
Elektrik,elektronik 
parçalar -Optik 
mercekler -Fiber 
optik -Algılayıcılar -
Yarı iletkenler -
Güneş pilleri -Devre 
elemanları -Hafıza -
Yapay diş, kemik -
katalizör  

ĐLERĐ POLĐMERĐK MALZEMELER ĐŞLEV MALZEME UYGULAMA ÖRNEKLER Đ 
 

ĐŞLEVLER  BOR KULLANIMI  UYGULAMA  
MEKANĐK ĐŞLEVLEV  -Sodyum borat  -Yapısal elemanlar  

-Yüksek dayanım  -Çinko borat  -Kaplama elemanları  
-Elastiktik  -Baryum metaborat  -boya  
-Şok ve ses sönümleme  -Bor fosfatlar  -Yapışkanlar  
-Yüzey koruma  -Amonyum Fluoborat  -Isıl dayanımlı  
-Yapışma  -Bor trifluorür  elemanlar  
ISIL ĐŞLEVLER  -Borik asit  -Yalıtım  
-Isıl dayanım  -Bor triklorür  -Pil  
-Düşük sıcaklık dayanımı  -Triklora borozol  -Tel  
-Isı yalıtımı  -Yüksek bor hidratlar  -Devre kartı  
ELEKTRĐKSEL ĐŞLEVLER   -Kondansatör  
-Đletkenlik   -Fiber optik  
-Yalıtkanlık   -Plastik mercek  
-Enerji dönüşüm   -Sıvı kristal ekran  
OPTĐK ĐŞLEVLER   -Yapay kap  
-Işık geçirgenlik   -Yapay organ  
-Fotoaktiflik   -Çatı kaplama  
-Çift kırınım   -Deniz inşaat  
BĐYOLOJĐK ĐŞLEVLER   -Depo  
AYRIŞTIRMA ĐŞLEVĐ   -Tank  
KĐMYASAL ĐŞLEV   . . . ,   
-Korozyon    
-Kimyasal dayanım    
-Katalizör destekleyici    

 1  
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Uzay, havacılık, otomotiv, demiryolu, gemi inşa, betonarme onarım ve takviyesi nükleer 
reaktör, gaz türbini, uçak, ısı değiştiriciler, roket nozülü...vb gibi alanlarda yüksek 
dayanım,hafiflik, ısıl dayanım gibi mekanik işlevler sağlayan polimer.metal,seramik bazlı kom-
pozitler, içerisine bor katılarak takviye edilirler. 

Bor ve rafine bor ürünleri ve bunlardan mamul alaşımlar ileri malzeme yapımının 
vazgeçilmez temel girdileridir. 

TÜRK BOR ve TRONA YATAKLARININ B ĐL ĐNMEYEN VE ARAŞTIRILMAMIŞ 
YANI  "L ĐTYUM" ĐÇERĐĞĐ 

Bu güne kadar Türkiye'de "lityum" yoktur 
diyen ve bu görü şü iliklerimize kadar i şleyip 
bunu resmi hale getirenlere ithaf olunur.  

"Ülkemizde bugüne kadar i şletilebilir hiçbir yata ğı bulunmayan...lityum mineralleri... 
plan döneminde bu minerallerinde bulunmasına yöneli k çalışmaların yapılması gerek-
mektedir."  

Sekizinci Be ş Yıllık Kalkınma Planı  
Madencilik Özel Đhtisas Komisyonu Raporu  

Sayfa;8 Ankara 2000  

Muhtelif kaynaklar Türkiye'de Lityum olmadığını yazmaktadır. Hatta Madencilikle ilgili 
kamu kurumları Türkiye'de "lityum" olmadığını resmi olarak teyit etmektedir. Bakalım 
gerçekten böyle mi? 

Konuya girmeden Lityum elementi ile ilgili olarak kısa bir bilgi edinmekte fayda var. 

Lityum sertliği birin altında olan tüm metallerin en hafifi ayrıca sudan hafif alkali 
metallerden biridir. 
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Lityum doğada silikatlar (lepidolit, spodumen) yada fosfatlar (ambligonit, trifilit) biçiminde 
bulunur. 

Lityum üretiminin hemen hemen tamamı salamuralardan yapılmaktadır. Bunun nedeni 
salamuralardan yapılan üretimin madencilik yöntemleri ile yapılan üretimden çok daha ucuz 
olmasıdır. 

Lityum cevheri ve konsantresi başlıca cam ve seramik endüstrisinde, eczacılıkta, metalür-
jide, kimya sektöründe, nükleer santrallerde kullanılır. Bor ve rafine bor ürünlerinin kullanım 
alanları ile lityum'um kullanım sahaları arasında paralellik vardır. 

Industrial Minerals adlı derginin Mart 2000 sayısında dünya üzerinde lityum üretimi yapan 
firmalar ve sahip oldukları lityum sahalarının % içerikleri (tenörleri) aşağıda düzenlenen tablo-
da olduğu gibi verilmektedir. (97) 

 

LĐTYUM SALAMURA SAHALARI 
VE BULUNDUĞU YER  

LĐTYUM (%)  

SALAR DE ATACAMA                               ŞĐLĐ 
SALAR DE UYUNĐ                           BOLĐVYA 
SALAR DEL HOMBRE MUERTO  ARJANTĐN 
SĐLVER PEAK NV                                     ABD 
GREAT SALT LAKE UT                          ABD 
DEAD SEA                             ĐSRAĐL/ÜRDÜN 
DENĐZ SUYU  

0.150 
0.025 
0.060 
0.020 
0.006 
0.002 
0.00002  

Yukarıda sayılan Şili, Bolivya, Arjantin ve ABD'de bulunan lityum salamura sahalarının 
ABD dışında kalanları esasen Bor (Üleksit) sahalarıdır. ABD salamura sahalarmında Trona 
(tabii soda) ve bor sahaları olduğu bilinmektedir. 

Yine anılan derginin 47 sayfasında Çin/Tibet de bulunan "Zabuye Salt Lake" gölünde 
lityum varlığından söz edilmektedir. Bu bölgenin de çok düşük tenörlü bor ve soda sahası 
olduğu bilinmektedir. 

%4,2 Li20 tenörlü big bağ patalite cevherinin FOB fiyatı 250$/ton, %7,5 Li20 tenerlü 
dökme Spodumene cevherinin FOB fiyatı 330-350$/ton dur. 

Lityum la ilgili olarak bu kısa bilgileri verdikten sonra sıra Türkiye'de lityum yoktur diyen- 
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lerin küçük dillerini yutturacak açıklamalarda. 

Yukarıdaki açıklamalarımızda Lityum'un çıkarıldığı sahaların bor ve trona sahaları 
olduğunu ifade etmiştik. O halde Türkiye'de benzer bir durum olabilirmi? sorusunu sorup 
araştırmalara geçmek sanırım en akılcı yol olacaktır. Esasen pek araştırma yapma gibi bir zah-
mete katlanmaya dahi gerek olmadan, yapılan ham bor ihracatlarının alıcı ve satıcı ve aynı 
zamanda gözetmen firmaların yaptığı analiz sonuçlarına bakmak yeterli olacaktır. 

Hali hazırda çalışılan bor sahalarından yapılan ham bor ihracatlarına ilişkin olarak rastgele 
seçilen dört sevkiyatın analiz sonuçlarına göre Türk bor sahalarından çıkarılan ve konsantre 
edilen ham bor sevkiyatlarının lityum içeriği aşağıda verilmiştir. 

 

ĐHRAÇ BOR  ÜRÜNÜ VE ÜRETĐM YERĐ  LĐTYUM (%)  

KOLEMANĐT  EMET/KÜTAHYA  0.040  
ÜLEKSĐT  BĐGADĐÇ/BALIKESĐR  0,060  

ÜLEKSĐT  BĐGADĐÇ/BALIKESĐR  0,050  

ÜLEKSĐT  BĐGADĐÇ/BALIKESĐR  0,054  

Yukarıdaki tablodan açıkça anlaşılacağı üzere konsantre ham bor ihracatlarında, bor 
cevherlerimizle birlikte Lityum'un da yurt dışına çıktığı anlaşılmaktadır. 

Ancak daha yüksek tenörlü asıl lityum varlığımızın Ülkemizde kaldığımda ifade etmeliyiz. 
Çünkü konsantre ham bor ürünleri maden ocağından etrafındaki kil, kum vb. toprakla 
çıkarılan bor cevheri, yıkama havuzlarında yada döner tamburlarda tazyikli suyla yıkanmak 
suretiyle beraberinde taşıdığı kil, toprak, jips gibi materyal den ayrıştırılmakta bu suretle kon-
santre hale getirilmektedir. Yıkanarak konsantre edilen bor cevherleri yıkama havuzlarından 
alındıktan sonra yıkama işlemi sonucu ortaya çıkan çamurlu su (şlam) atık göletlerine pom-
palanmaktadır döner delikli tamburlu konsantratörierinde sılamı aynı işleme tabi tutulmak-
tadır. Đşte bu yıkama işlemi sonucu, lityum bor cevherlerinden ayrıştırılarak atık göletlerinde 
toplandığından atık göletlerindeki şlamm lityum içeriğinin ihraç edilen ham bor cevherlerinin 
çok üzerinde olacağı tabidir. Ayrıca bor madenin çıkarıldığı ocakların ve dekapaj 
malzemelerinin toplandığı tumba sahalarının lityum açısından daha zengin olduğu izahat 
gerektirmeyen bir olgudur. 

Buradan hareketle Salar de Atacama/ Şili lityum yataklarından sonra dünyanın   2.  
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zengin lityum yataklarının Türkiye'de Balıkesir'de Kütahya'da ...oldu ğunu söylemek 
artık kehanet olmayacaktır.  

Yıllarca Türkiye'ye gelerek bor konsantratör tesislerinin atık göletlerini ve tumba 
sahalarını ve maden ocaklarını inceleyen Đngiliz ve Amerikalı uzmanların gizli gizli Lityum 
peşinde koştuklarına şüphe yoktur. 

BOR VE RAF ĐNE BOR ÜRÜNLER ĐNĐN GELECEĞĐ 

Dünya Bor ve rafine bor piyasasının üretim tarafında yer alan ve yukarda izah edilen Rio 
Tinto Ltd. adlı çok uluslu şirkete bağlı ingiltere'de Chesington-Survey'de Türkiye'nin 1978 
yılı öncesinden çok yakın tanıdığı Borax Consolidated Ltd ve ABD'de California-Anaheim'da 
U.S. Borax Research olmak üzere iki araştırma merkezi Bor, bor ürünleri ve bor teknolojisi 
üzerine araştırma ve uygulama çalışmalarını yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bütçeyle 
yürütmektedir. Diğer taraftan ABD ordusu ve sektörde yer alan ve teknoloji üretip geliştiren 
aynı zamanda bor kullanıcısı firmalarında bor araştırmalarına ciddi anlamda paralar ayırdıkları 
bilinmektedir. Kaba bir yaklaşımla tüm bu araştırmalara harcanan paranın yıllık 500 milyon 
dolardan aşağı olmadığını söylemek mümkündür. Hali hazırda yürütülen bu araştırma 
sonuçları, 

Diğer taraftan gerek ABD'de ve gerekse Avrupa birliğinde standartizasyon alanında 
yürütülen hukuki çalışmaların Endüstriyel üretimde bor ve rafine bor ürünleri tüketimini 
ciddi oranda arttırıcı sonuçlar doğuracağı bilinmektedir. Bu çalışmalara merkezi 
Birmingham'da bulunan Uluslararası Kanun Konseyi'nin (ICC) Uluslararası Bina Kanunu 
çalışmaları örnek olarak verilebilir. Bu çerçevede yürütülen Bor kaplama, izalasyon, cam, ev, 
inşaat ürünleri,... vb yasal düzenlemeler ve bu yasal düzenlemelerin doğuracağı uygulamalar, 

ABD 1996 ve 1997 yılında yaptığı düzenlemelerle Radyoaktif atıkları ve silah fabrikalarının 
toksik atıklarını Bor'dan mamul (kolemanit) cam kütükler içinde stoklanması zorunluluğunu 
getirmesi, nükleer ve toksik atıkların bu şekilde stoklanmasının gelecekte yaygınlaşacağı, 

Bor'lu yakıtların yarattığı olumsuz sonuçların tamamının giderilmiş olmasının ortaya çıkardığı, 
Bor'un yeni ve yüksek performanslı bir yakıt olma niteliğinin ön plana çıkması ve giderek 
artan bir hızla alternatif bir enerji kaynağı niteliği kazanması, 

Bor elementinin sahip olduğu fiziksel ve kimyasal özellikler ile bileşik oluşturduğu metal 
ve maddelerin ortaya çıkardığı fiziksel ve kimyasal özellikler onu birbiri ile zıtlık gösteren 
(yanıcı, yakıcı, söndürücü, sertlik verici, yumuşatıcı, öldürücü, tedavi edici, kirletici, temizleyi-
ci...) potansiyeli oldukça yüksek kullanım alanlarına taşıması. 

Elektrik ve elektronik sektöründe ki gelişmeler, hali hazırda kullanıldığı diğer sektörlerde 
artan talebe bağlı olarak sürekli artan kapasitelerde üretime bağlı olarak bor ve rafine bor 
ürünlerine olan ihtiyacın sürekli artan bir eğilimde olması, 
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Endüstri içinde yer alan hemen hemen her sektörde yaygın olarak kullanılan boratların 
görevlerini aynı kalite görecek bir başka ikame maddenin olmayışı, nedenleriyle bor ve rafine 
bor ürünleri giderek artan ölçeklerde kullanılacaktır. 

BOR MADENLER Đ STRATEJ ĐK MADEN VARLIĞIMIDIR? 

Bu soruya cevap verebilmek için her şeyden önce " Stratejik" ve "Stratejik Hammaddeler" 
kelimelerinin anlamlarına bakmak zorunluluktur. 

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi "Stratejik" kelimesini; 1- Taktik sözcüğünün 
karşıtı olarak, askeri stratejiyi ilgilendiren, 2- Savaş ve savunma politikasında kullanılan her 
şey, Ayrıca yine anılan Ansiklopedi "Stratejik Hammadde" kavramını; Bazı ülkelerce 
üretilen, geli şmiş ülkelerce kullanılan ve bazı geli şmiş teknolojiler için gerekli olan 
madenlerin hazırlanmasında kullanılan maddeler olarak tanımlamaktadır. 

Sadece bu tanımlara dikkate alındığında bor madenlerinin stratejik bir hammadde olduğu 
kendiliğinden ortaya çıkmakla birlikte, bu tanımlar çerçevesinde bor madenlerinin bu özel-
liğini biraz daha açmak gereklidir. 

TÜRK BORLARI "STRATEJ ĐK HAMMADDE" N ĐTELĐĞĐNDEDĐR 

Her şeyden önce Türk bor madenleri ,sahip olunan rezervler ve kalite açısından 
stratejiktir. Hali hazırda yetersiz arama ve rezerv belirleme şartlan altında tesbit edilmiş Türk 
bor rezervleri, Dünya rezervlerinin %70'ini teşkil eder. Ciddi bir arama ve rezerv geliştirme 
çalışmaları sonucunda Türkiye rezervlerinin dünya bor rezervlerinin %90'ı aşan bir kısmını 
kapsayacağı her türlü izahtan varestedir. Kalite açısından da Türk bor rezervleri, Türkiye 
dışında kalan ülkelere ait bor rezervlerinden ciddi bir üstünlükle ayrılır. Özellikle kolemanit 
ve üleksit üretiminde dünyanın do ğal lideri ve tekeli konumundadır.  

Kullanılan Teknoloji açısından bakıldığında Türkiye'de ciddi anlamda bir ham ve rafine bor 
ürünü tüketimi olduğunu söylemek mümkün değildir. Yerli kullanıcılar cam, seramik ve deter-
jan sektöründe yer alır. Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli deterjan üreticileri kul-
landıkları bor ürünlerini ithal suretiyle karşılamaktadır. Đthal suretiyle deterjan üreticileri 
tarafından Türkiye'ye getirilen rafine bor ürünleri (boraks dekahidrat, sodyum perborat, 
mono hidrat) esasen Türkiye tarafından Avrupa'ya ihraç edilen Türk ham bor madenlerinden 
rafine edilen ürünlerdir. Türkiye'ye bu yolla gelen rafine bor ürünleri parasal tutarı yıllık 15-
20 milyon dolar kadardır. 

" Bor tüketim pazarlarını gelişmiş ülkeler oluşturmaktadır. Dolayısıyla Türkiye ihracatının 
büyük çoğunluğunu bu ülkelere yapmaktadır. Ancak ihraç edilen bor esaslı ürünlerin gelişmiş 
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yada daha az gelişmiş ülkelere olan dağılımına bakıldığında, gelişmiş ülkelere daha çok cevher 
ve konsantre(ham bor) ürünlerinin satıldığı ortaya çıkar. Dünya ham bor ihtiyacının %95'i 
Türkiye tarafından (Eti Holding) kar şılanmaktadır."(98)  

Bu açıklamalar Türk bor madenlerin, gelişmiş ülkelerce kullanılan ve bazı geli şmiş 
teknolojiler için gerekli olan madenlerin hazırlanm asında kullanılan maddeler yani 
"stratejik hammadde" olma niteli ğini ön plana çıkarmaktadır.  

ULUSAL BOR MADEN VARLI ĞIMIZ 
ASKER Đ AÇIDAN DA STRATEJ ĐKTĐR 

Stratejik ifadesi askeri anlamda da bir görüş açısının önemini belirler. Bu anlamda savaş 
yada savunmayı yahut korunmayı doğrudan doğruya ilgilendiren her şey stratejiktir. 

Bu açıdan bakıldığında da bor tuzlan aynı zamanda da askeri gizli ve açık teknolojilerin 
önemli bir hammaddesi olduğu görülür. 

Boratlar yüksek gerilim dayanımlı Fiberglas malzemelerin üretiminde %6-%30 oranında 
kullanılırlar E-glas yada tekstil fiberglası genellikle bu camlar elektriksel amaçlı işler için kul-
lanılmaktadır. Yüksek dayanımlı güçlendirilmiş cam malzemelerin iletken olmayan ve düşük 
dielektrik özelliği onları radarlara karşı görünmez kılar. Bu tür camlar gizlilikle ilgili teknolo-
jilerin önemli girdileridir. 

Günümüz teknolojisinde Radyoaktif katı atıklar, toksik atıklar borlu cam kütükler haline 
getirilerek nükleer atık bölgelerinde saklanabilir hale getirilmektedir. 

Zırh araçlar ve top, tüfek namluları, üretiminde katkı maddesi olarak kullanılması, 

Ayrıca yakıt olarak kullanılması 

Boratların bu özellikleri onları askeri alanda stratejik savunma, saldırı ve korunma silah ve 
teçhizatların üretiminde kullanılan önemli bir hammadde kılmaktadır 

ABD'N ĐN 1950 LĐ YILLARDA BA ŞLATTIĞI  "Z ĐP FUELS" , "HERMES", "X 
FĐLES" PROJELER Đ KAPSAMINDA BUGÜNE DE ĞĐN GELĐŞMELER 

1950'li yılların başında ABD savunma Programında bor ve borlu yakıtlar geleceğin yakıtı 
olarak adlandırılmış ve nükleer silahlanma dışında 2. önemli stratejik malzeme olarak 
nitelendirilmiştir. 

Ordu bu projeler kapsamında ilk önce General Elektrik firmasıyla yüksek enerjili yakıt 
üretimi için bir pilot tesis kurulması yönünde anlaşma yapmış , yapılan anlaşma sonucunda 
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kurulan pilot tesiste diboran, pentaboran ve dekaboran üretimi yapılmıştır. Bu çalışmalar 
esnasında ortaya çıkan patlama ve benzeri kazalar sonucu, sözde mühendislerin çalışmak 
istememesi nedeniyle Proje Olin Mathieson firmasına devredilmiştir. 

Mathieson 5 fabrika ve 3 çalışma birimi kurarak çalışmalarını sürdürür. Bu çalışmalar 
esnasında kullanılan ham bor ürünleri (Kolemanit) Türkiye'den ithal edilmektedir. 

1957 yılında ABD ham bor ile ilgili olarak stratejik bir stoklama yapılmasına karar verir. 
Bunun için Amerikan Philipp Brothers firmasıyla anlaşılmıştır. Philpp Brothers aynı zamanda 
bazı askeri araştırma projeleri ve malzeme üretimi üzerinde çalışmaktadır. Bunun üzerine 
anılan firma Türkiye kolemanitleri ile ilgili olarak faaliyete geçer. Zaten Philip Brother 
firmasının Đstanbulda Maden Export isimli bir şirketi vardır. 

ABD Philip Brother'e ba ğlı Maden Export şirketi kanalıyla Türkiye'den 68.000 ton 
Kolemanit ithal eder. Bunun 12.000 tonu Rasih-Đhsan madencilik tarafından %40 B2O3 
tenörlü Bigadiç kolemaniti olarak FOB Bandırma 38$/ton fiyatla satılan bor cevheridir. Kalan 
kısım Şayakçı Madencilik ve Mortaş firmaları tarafından Kestelek ve Espey kolemaniti olarak 
karşılanan kısımdır. 

Zip projesi özünde bir alternatif yakıt projesidir ancak üretilen yakıtı yakacak uçak motor-
ları ve uçak dizaynı gibi projeleride beraberinde taşımaktadır bu çerçevede XB-70 Valkyrie 
"Boron Bomber" bambardıman uçağı üretilir. Bu uçak pentaboran adlı yakıtı 
kullanmaktadır. 

Bu yıllarda Blackbird adlı gene bor dan üretilmiş etil boran adlı yakıtı kullanan süpersonik 
stratejik bombardıman uçağı geliştirilmiştir. 

XB-70' ĐN ĐLK TASARIMI WS-110  "Boron Bomber" 
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XB-70 ilk prototipi yıl 1959 yakıt ethyl borane 

Aynı yıl "zip" projesinin iptal edildiği ilan edilir 

ilk uçuş eylül 1964 

 

XB-70 Valkyrie Süpersonik stratejik bombardıman 
uçağı Son uçuş Haziran 1966 
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"Both the USAF and US Navy began investing huge amounts of money in developing 
these new fuels for the aircraft of the 1960s, known as "zip fuels". The XB-70 Valkyrie was 
developed in roughly the same period as the Blackbird, as a supersonic strategic bomber. it 
was initially to use an ethyl borane fuel which gave up to 10% greater range and a higher 
cruising speed. "(99) 

 

SR-71 Blackbird  

Ekim 1959 da Amerikan Kongresi Zip Projesini kısıtlayarak bu projenin küçük çapta 
devam etmesi kararı alır. 

Bir müddet sonra tutulan stokların bir kısmı US Borax bir kısmıda Owens Corning 
Fiberglass firmalarına satılır. Bu stokların dağıtılmasının ABD'nin stratejik stokları dağıtması 
anlamında algılayanlar olmakla birlikte, esasen bunun stratejik stokların dağıtılması anlamına 
gelmediği US Borax Firmasının ABD'de en büyük bor üretici olması diğer taraftan Ovvens 
Corning Fiberglass firması ve ona bağlı American Borat Company Firmaları iyi bir Türk 
kolemaniti alıcısı olmaları nedeniyle açıktır. Yapılan işlem stokları yenilemekten başka bir şey 
değildir. 

1953 yılında başlayan araştırmalar 1960 yılından sonra farklı bir tarzda yürütülmeye 
başlanmış, araştırmalar 50 yi aşkın üniversite ve şirketler üzerine yayılarak, lokal araştırma 
merkezlerinden yaygın ve daha geniş kapsamlı bir boyuta ulaştırılmış aynı zamanda kapsamıda 
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genişletilmiştir. 
 

Bu projelerden biride Ram ve Ramjet olarak adlandırılan radar dalgalarını emen, absorbe 
eden materyaller ve bunlardan üretilmiş motor ve uçaklar füzelerdir. Radarlara karşı görün-
mezliği mümkün kılan yüksek dayanımlılığı borla güçlendirilmiş cam malzemelerin iletken 
olmayan ve düşük dielektrik özelliğidir. Bu tür malzemelerin içine Bor %6-%20 oranında 
katkı maddesi olarak konulmaktadır. Bu proje kapsamında üretilen silahlara, F-117 
"Stealth Fighter" Meteor (MRAAM) ve General Dynamics firması tarafından üretilen BGM -
109 Tomahavvk , UGM -109 Tomahavvk füzeleri örnek olarak gösterilebilir gerek F-117 
uçakları ve gerekse Tomahavvk füzeleri ve diğer karadan havaya, havadan karaya füzeler 
ile denizaltılardan atılan gelişmiş ileri teknolojilere sahip füzelerin hemen hemen 
tamamında borlu yakıtlar kullanılmaktadır. (ioo).(ioi) 

' 

 

F-117 Stealth Fighter  
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Meteor (MRAAM) Tomahawk 

Bugün ABD ordusu tarafından kullanılan ileri teknoloji ürünü savunma ve saldırı silahları 
ile savaş uçaklarının tamamı Zip yada Hermes olarak adlandırılan projenin ürünüdürler. 
Örneğin; U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Stealth Fighter, F-22, B-52 savaş uçaklarının tamamı Zip 
projesi kapsamında üretilen XB-70 "Boron Bomber" (Bor Bombardıman Uça ğı) dan 
sonra geliştirilmiş tasarımlardır. (102) 

1957 yılında "Zip" projesi kapsamında Türkiyeden hammadde (bor) temini ile 
görevlendirilen Citigroup'a dahil Philipp Brothers firmasının körfez savaşı öncesinde yoğun 
bir biçimde Türkiye'den Kestelek Kolemaniti alması ABD ordusunun kullandığı yakıt ve bazı 
savaş makinalarının temel maddesinin bor olduğunun yeterli bir kanıtını teşkil etmektedir. 

Bor üzerinde yürütülen araştırmalar sadece ABD ile sınırlı değildir. Örneğin European 
Space Agency (Avrupa Uzay Ajansı) da aynı zamanda bor ve borlu yakıtlar üzerine çalışma 
yapan bir başka kurumdur. Anılan ajans'ın geliştirdiği üç tip borlu yakıtı Avrupa Patent 
Ofisine tescil ettirerek Patentini almıştır. (103) Bugün Ariane roketlerinde kullanılan yakıtlar 
borlu yakıtlardır. 
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Ariane 

ABD yürütülen araştırma sonucunda Pentaboran yakıtının ürettiği yüksek enerji ve ısıdan 
kaynaklanan problemler yakıt içerisine katılan Fluorine ile giderilmiştir.(i04) 

Hali hazırda bor mineralinden 600 üzerinde farklı kompozisyonlarda yakıt türetilerek 
Amerikan Patent Ofisinden patenti alınmıştır. 

ABD de bor yakıtı üreten onlarca firma olmakla birlikte bunların içinde en büyükleri "Olin 
Mathieson Chemical Corp.", "Callery Chemical CO" ve "Philipp Brothers" şirketleridir. 
Bunlar ABD ordusu ve uzay roketlerinin yakıt ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 

Uçak ve havacılık endüstrisinde bor kullanımı giderek artan bir seyir izlemektedir 
Aerodinamikteki gelişmeler, yüksek hız kanat uygulamaları, yüksek ısıya dayanımlı gövde, 
düşük ağırlık yüksek kapasite ve benzeri uygulamalar üzerinde yürütülen tasarım ve 
geliştirme çalışmaları havacılık ve uzay sanayinde kompozit malzeme kullanımını oldukça 
yaygınlaştırmıştır. Havacılık sanayinde üretilen araçlarda kullanılan malzemenin büyük bir 
bölümünü borlu kompozit malzemeler teşkil eder.Tüm bunlara son yıllarda borlu yakıtlarda 
ilave edilmiştir. Artık havacılık sanayi için 5 mack ve üzeri hızlı uçakların üretimi hayal olmak-
tan çıkmıştır. 

Aşağıda resmi görülen Fransız Mirage uçaklarının neredeyse tamamı bor, bordan mamul 
cam elyafı ve karbon kompozitlerden yapılmaktadır. 
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Mirage 

". it also had variable-incidence svveptback foreplanes and a blister-type cockpit canopy with 
a 360° FOV. Boron and carbon fiber composites were u sed extensively in the fin, rudder, 
elevons, fuselage access panels, foreplanes, and other parts." (105) 

Mirage uçaklarına ilave olarak bor kompozit malzemenin ağırlıklı olarak kullanıldığı askeri 
uçak ve helikopterlere; F-15, F-14, B-1, Sikorsky firması tarafından üretilen Blackhavvk serisi 
helikopterler örnek olarak eklenebilir. (106) 

 

F-22 (%35'i Fiber Kompozit Malzeme) 
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Havacılık sanayinde her geçen gün bor kompozit malzeme kullanımı artmaktadır. Aşağıda 
askeri ve sivil h-avacılık ürünleri ve bu ürünlerde kullanılan bor kompozit malzeme oranları 
gösterilmektedir. (107) 

Askeri Uçaklar Bor (fiber) Kompozit mizm kul.oranı  

F-15A %4-5 
F-16 % 12 
FA-8E/F % 19 
AV-8B % 26 
F-22 % 35 

Sivil Uçaklar Bor (fiber) Kompozit mlzm kul.oranı  

Boeing 767 % 3-4 
Airbus A300-600 % 4 
MD-11 %5 
Airbus A310-300 %8 
Boeing 777 % 9 
Airbus A-340 %12 

Bor ve yakıtlar ileri teknoloji ürünlerinde kullanım alanlarına ilişkin araştırmalar genellik-
le askeri kökenli araştırmalar olduklarından büyük bir gizlilik içinde yürütülmektedir 
Araştırma sonuçlarının sivil teknolojilerde kullanılabilecek kısmı ile ilgili olarakda geniş bilgiler 
elde etme imkanı bulunmamaktadır. Elde edilen bilgiler araştırmalar sonucu elde edilen 
yüzlerce buluştan detay içermeyen açıklamalardır. 

Biraz önce 5 maç ve üzeri hızların artık hayal olmaktan çıktığını ifade etmiştik. 3mac hıza 
ulaşan XB-70 ardından 3,5 maç hıza ulaşan SR-71 Blackbird'den sonra ABD ordusu tarafından 
üretilen X-34, X-43 uçakları için öngörülen hız limitleri 7-10 maç tır. (108) 

Aşağıda resimleri görülen ileri teknoloji ürünü araçlarda kullanılan bor malzeme oranının 
F-22 lerden daha yüksek oranda olduğu muhakkaktır. 
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X-43 Hyper-X 

Bor Mineralinden üretilen yakıtların ve yine bor mineralinden üretilen ileri seramik, 
polimerik, metalik malzemeler ile kompozit malzemenin havacılık ve uzay endüstrisinde geniş 
bir biçimde kullanıldığını ifade etmiştik. Özellikle uzay mekiklerinde bor mineralinin geniş kul-
lanımı Rus uzay mekiğine "Boron" (bor) adını verdirecek boyuttadır. 
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X-34 



Aşağıda Amerikan Uzay mekiği Discovery ve    Rus Uzay mekiği olan    "Boron Space 
Suttle" görülmektedir. 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
Boron (Kaynak; http://www.moscowaircraft.com/shows3.htm ] 

Bor minerallerinin Kara ve Deniz ulaşımında kullanılan araçlarda da (otomobil, kamyon, 
lokomotif, gemiler) kullanımı konusunda yapılan araştırmaların üretim aşamasına geldiği, 
araştırma sonuçlarında Bor motorlarında yanmanın oldukça basit bir hale getirildiği, aynı 
zamanda bütün yakıtın motor içerisinde yanmasının sağlandığı, yanma sonucu oluşan ve birik-
tirilen katı atık külününde istenirse hava ile yakılmasına müsade edildiği, bor yakıtı kullanacak 
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araçların yakıt tankı yerine yakıt makarası ile çalışacak düzeneklere sahip olacakları ve bu 
motorların çevre dostu olduğu, gaz emisyonunun sıfır düzeyinde bulunduğu ifade edilmekte-
dir.(i09) 

MORGAN PLANI ÇERÇEVES ĐNDE ETĐ HOLD ĐNG VE ONA BAĞLI MADENLER VE  
ÜRETĐCĐ ŞĐRKETLER ĐN ÖZELLEŞTĐRĐLMES Đ KARŞISINDA ULUSAL  

EKONOM ĐMĐZĐN SANAY ĐMĐZĐN GELECEĞĐ 

"Türk Milleti bor yataklarının, Anayasa 
gereği hakiki ve asli sahibidir."  

Cumhuriyet Senatosu Bor 
Mineralleri Ara ştırma Komisyonu  

  

Yaşlı dünyanın sahip olduğu yada diğer bir deyimle tabiatın insanlığa sunduğu hammadde 

kaynakları ülkeler arasında eşit olarak dağılım göstermezler. Ülkelerin bir kısmı diğerlerine 

göre hammadde kaynakları açısından, daha zengindirler, bu zenginlik ülkenin gelişmişlik 

derecesine göre bazen bir avantaj bazende dezavantajlar olarak karşımıza çıkarlar. 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sahip oldukları doğal kaynaklar açısından her zaman 
bir dez avantaja sahiptirler. Bu tip ülkeler sahip oldukları hammadde kaynaklarını üretime 
aktaracak gerekli teknoloji ve sanayi tesislerinden yoksun olduklarından genellikle sahip 
oldukları kaynaklar, bunları işleyecek bilgi, teknoloji ve sanayiye sahip gelişmiş ülkeler 
tarafından sahiplenilerek çok ucuz bedellerle, çoğu zamanda maliyetine, ait olduğu ülkeden 
çıkarılırlar. 

Türkiye bu ve benzeri yaklaşımları madencilik alanınmda çok yoğun yaşamış bir ülkedir. 

Bor madenlerinde 1856 yılında Fransız Desmazüres'le başlayan 1978 yılında 2172 sayılı 

kanunla yapılan devletleştirme ile bor madenlerinin Çok Uluslu bir şirket olan Rio Tinto'ya 

bağlı Borax Consolidated'in elinden alınana kadar geçen süreç, keza kromit madenciliğinde, 

Fethiye Üçköprü bölgesindeki Kromitleri 1926 yılından sonra "Fethiye Krom Şirketi" olarak 

faa l iyet  gösteren esasen Fransız uyruklu  b i lahare Bor  madenci l iğ i  konusunda 

"Ugine - Kuhlman" adıyla bir lira vergi ödemeden, bedavadan bor madenlerini Avrupaya' 

çıkaran şirketler birer örnek teşkil eder. Bu örnekleri diğer maden varlıklarımız dikkate 

alındığında onlarca arttırmak mümkündür. 
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Günümüz artık madencilik alanında farklı yapılanmalara sahne olmaktadır. Eskiden sahip 
olunan fabrikalara hammadde teminine dönük yada piyasadaki ağırlığı korumak maksadıyla 
diğer hammadde kaynaklarını bloke edici yaklaşımların yerini, gittikçe azalan doğal ve ikame 
edilemeyen hammadde kaynaklarının ele geçirilmesi şeklindeki yaklaşımlar almaktadır. Gerek 
bu neden ve gerekse demiryolları, havayolları, denizyolları gibi kitlesel ulaştırma hizmetleri 
ile enerji sektörü gibi kendi özgül yapısından kaynaklanan nedenlerle Dünya madencilik sek-
törü tekelleşme eğilimindedir. Örneğin; Batı Dünyası'nda yakıt madenleri dışında üretimin 
değer bazında yarısından fazlası, 39; 1/3'inden fazlası, 15; 1/5'inden fazlası da 5 tüzel kişi 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Örnek verilecek olursa, Batı Dünyasındaki demir cevheri 
üretiminin %42'si, blister bakırın %57'si, kalayın %56'sı ve altının %55'i birkaç ÇÜŞ eliyle 
üretilmektedir. 

Büyüklerin küçükleri yutmasıyla başlayan tekelleşme sürecinin ileri aşamalarında, ÇUŞ'lar 
da kendi aralarında birleşerek daha da büyümekte ve ayrıca, bir anlamda müşteri-satıcı veya 
üretici-tüketici ittifaklarından oluşan farklı iş kollarındaki şirketler arası birleşmeler de gözlen-
mektedir. 

Tekelleşmenin bir diğer yüzü ise, arama-ihzarat-istihraç-zenginleştirme işlemleri ile izabe, 
rafinasyon ve pazarlama gibi faaliyetlerinin tümünün birden, tek ÇÜŞ eliyle yürütülmesi 
anlamına gelen "dikey entegrasyon" eğilimleriyle biçimlenmiştir. Bu eğilimler, özellikle 
endüstriyel mineraller alanında, daha üst boyutlara sıçrayarak madencilik-metalurji ötesi sek-
törlerin madencilik faaliyetlerini de kendi bünyesi içine almalarına neden olmuştur. 

Bor madenciliğindede bu tekelleşmenin öncülüğünü Rio Tinto ve ona bağlı US.Borax 
yapmaktadır. Avrupa merkezli Çok Uluslu Şirketler üretimlerinde kullandıkları ve Avrupa 
kıtasında bulunmayan bor madenleri açısından sağlam ve istikrarlı hammadde kaynağı arayışı 
içindedirler. 

Bu şartlar altında yapılacak özelleştirme, Dünyanın Türkiye dışındaki hızla tükenme nok-
tasına giden bor varlığı karşısında mevcut Avrupa satış fiyatları dikkate alındığında bugün ve 
gelecekte Türkiye'yi ekonomik açıdan kurtaracak ve sınıf atlatacak asgari 4 trilyon dolarlık 
bir servetin Çok Uluslu Şirketlere birkaç milyar dolarlık fiyatla tam anlamıyla altın bir tepsi 
içinde ikramından öteye gidemeyecektir. 

1978 yılına kadar yaklaşık 140 yıldır, Türk borlarını çıkararak Avrupa ve Amerikada'ki 
rafinerilerine ihraç eden yabancı sermaye ne hikmetse Türkiye'de bir rafineri kurma yolunu 
benimsememiş üstüne üstlük bu husustaki Türkiye çabalarını sürekli baltalamış ve teknoloji-
lerini vermekten imtina etmişken, yapılacak bir özelleştirme Türkiye ve onun sanayileşme yol-
unda verdiği mücadelelerin ağır bir yenilgiye uğramasına sebep olacaktır. Bugün bile gerek 
tüvenan (ham) ve gerekse rafine Türk bor ürünlerinin ihraç fiyatlarını kendi ülkelerindeki fiy-
atların altında tutma konusunda her türlü davranışı mubah sayanlar, özelleştirme ile birlikte 
Türkiye'deki bor madenlerini yüksek maliyetli üretim düşük ihraç fiyatları ile ucuz yollu dışarı 
çıkartmanın anahtarınada kavuşacaklardır. Hali hazırda kurulu bulunan rafine tesisleri ise her 
zaman Avrupa ve ABD sanayisinin rakibi hüviyetinde bulunduğundan ilk elden kapatılacak 
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yada girdileri açısından dışa bağımlı niteliğe dönüştürülecektir. 

Bu açıdan Özelleştirme idaresi tarafından yapılan ilk maden ve ona bağlı sanayi tesisi olan 
"Çinkur" özelleştirmesi Türkiye için bir ibret olarak Türkiye'nin önünde dururken ulusal 
hiçbir araştırma ve iradeye bağlı olmaksızın bor madenlerinin özelleştirilmesi, hiç kuşkusuz 
ulusal menfaatlerimiz açısından tercihe şayan bir durum olmaktan uzaktır. 

Dünya ekonomisinde yüksek teknoloji kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla, ekonomik 
yapı giderek hammadde-yoğun niteliğini yitirmekte ve kazanç sağlanan ticari ürünlerde 
giderek bir boyut küçülmesi görülmektedir. Dünya ticaret rakamları incelendiğinde; demir, 
bakır, çinko, kurşun ve kalay gibi geleneksel metallerin kullanımı düşerken, ileri metalik, 
seramik, polimerik malzemeler ve metalik, seramik, polimerik kompozit malzemeler gibi 
yüksek teknoloji malzemelerinin kullanımı giderek artmaktadır. 

Bu şartlar altında, ham ve rafine bor ürünlerinin kullanım alanları da dikkate alındığında; 
bugün için yaklaşık 4000 ürünün girdisi olan borların yakın bir gelecekte danada genişleyen 
ürün yelpazesi ve artan miktarlardaki kullanımı, tükenmeye yüz tutan Dünya bor varlığı 
karşısında Türkiye'nin önemini ve politik ağırlığını'da arttıracak bir varlığın özelleştirme yoluy-
la elden çıkarılması hem akılcı bir yaklaşım olmaktan uzak nemde ulusal çıkarlarımız açısından 
sakat bir yaklaşımdır. 

Morgan Planı, Rio Tinto'nun memleketi olan Đngiltere ve ingiliz uzmanlarca hazırlanmış bir 
plandır. Planda sadece hedef olarak özelleştirme alınmış ve bu hususta Đngiliz özel sektörü 
dahil olmak üzere ingiltere'nin özelleştirme ile ilgili kuruluşlarının görüşleri baz teşkil 
etmiştir. Bor madenlerinin bu günü, geleceği, endüstrideki kullanım alanları, potansiyeli, hep-
sinden önemlisi Türk ekonomisine ulusal işletim altında sağlayacağı faydalar irdelenmemiştir. 
Dahası Đktisat teorilerinin beşiği olan Đngiltere bu raporu hazırlarken Fizyokratik ve liberal 
okulun kutsal havarilerinden biri olan Davit Ricardo'nun "Mukayeseli Üstünlükler 
Teorisi"ni her nedense göz ardı edivermiştir. Dolayısıyla Morgan Planı her şart altında Türk 
bor ve diğer madenlerinin özelleştirilmesini öngörmektedir. Burda belki daha da garibi her 
fırsatta liberalizme doğru hızlı bir açılımı savunan siyasal otoritelerin tükenmeye yüz tutan 
dünya bor rezervleri karşısında Türkiye'nin sahip olduğu en kaliteli ve tüm dünyayı yüzlerce 
yıl besleyecek Türk bor maden varlığının liberal yaklaşımlar altında değerlendirilmemesidir. 

Olaya Liberal Đktisat doktrini açısından bakıldığında Morgan planının tam anlamıyla bir 
"talan" planı olduğu ve bilimsel hiçbir veri taşımadığı sadece Avrupa ve ABD sanayinin beden-
lerini sarsan şiddetli hammadde temin arzularının tatminine dönük bir belge niteliğini 
taşıdığında en ufak bir şüphe yoktur. 
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LĐBERAL ĐKTĐSAT TÜRK BOR MADENLER ĐNĐN 
ÖZELLEŞTĐRĐLMESĐNĐ ÖNGÖRMEZ, ÖNGÖREMEZ 

ÇÜNKÜ BU ONUN ÖZÜNE AYKIRIDIR.  

Liberal Ekonomi Doktrininin endüstrici ve psikolojik tabanı ingiltere'dir Adam Smith 
Liberal okulun peygamberi hüviyetinde bir iktisatçıdır. Aynı zamanda Türk düşünür Namık 
Kemal'i " Hemen hemen her ihtiyacımızı karşılayacak tezgahlarımız var idi. 20-30 yılda hepsi 
mahvoldu. Bunun sebebi ise, mahut sözleşmeler ile Avrupa'lılara verilen serbest ticaret 
hürriyetidir. Ekonomistlerin hepsi "Bırak Geçsin, Bırak Yapsın" ilkesini kabul ettiler. Bu 
serbest ticaret Osmanlılar için zararlı oldu. " şeklinde isyan ettiren Laissez-Faire'izmin ateşli 
bir savunucusudur ve devlete adalet, ulusal savunma, bayındırlık hizmetleri dışında bir 
fonksiyon imkanı tanımamaktadır. 

"Devlet müdahaleciliğine A. Smith'in anlayışı içinde ancak şu iki alana giren durum-
larda izin ve gerek vardır. 1- Yabancı ülkelerin ekonomik tecavüzü olduğu zaman, toplumu 
savunmak gerektiğinde, 2- Bireyi toplumun diğer kişilerinden gelebilecek baskı ve 
haksızlıklara karşı doğal düzeni yeniden kurmak ve sürdürmek, söz konusu olduğu zaman." 
(110) 

Görüleceği üzere "Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler" in ateşli savunucusu A. Smith 
Ulusal ekonomiye, yabancı ülkelerin ekonomik tecavüzü olduğu zaman devletin müdahalesine 
cevaz vermektedir. 

Olaya Eti Holding ve bor madenlerinin özelleştirilmesi açısından bakıldığında, yaklaşık 150 
yıldan beri Türk bor madenlerini ele geçirmek için üretim ve ihraç fiyatlarına haksız müda-
halelerde bulunan bu alanda 1978 öncesi faaliyet gösteren yerli şirketleri çirkin ve kamu 
zararına, kamusal varlıkların israfına sebebiyet verecek şekilde bir sömürgeci rekabeti 
dayatan, Çok uluslu madencilik şirketinin (Rio Tinto/Đngiltere) müdahaleleri karşısında, Türk 
devletinin Hükümeti vasıtasıyla Bor madenlerine müdahalesi ve bu suretle Türk bor maden-
lerinin devletleştirilmesi ve bunun talanı için önceden bir olan taliplisine 2-3 Çok Uluslu 
Şirketin eklendiği (Saint Gobain, E.ON AĞ, Citicorp Venture Capital/Mincorp) mevcut 
koşullar altında sürdürülmesi ve korunması bir zorunluluk olmuştur. Nitekim bu durum aynı 
zamanda bireyi ve toplumu kısacası Türkiye'yi ve geleceğini baskı ve haksızlıklara karşı koru-
ma altına almanın, liberalizmin ön gördüğü koruma biçimidir. 

Bunun yanında Serbest Ticaret Teorisyeni " Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler" 
anlayışının ateşli savunucusu Adam Smith'in Đngiliz Posta Telefon Telgraf Đdaresinin (PTT) 
hizmetlerini özel şahıs yada şirketler tarafından yerine getirilmesine şiddetle karşı çıkması, 
ayrıca devlet yönetiminde Gümrükler Genel Müdürlüğü gibi bir görevi ifa etmesi, diğer 
taraftan liberalizmin beşiği Đngiltere'de, ABD'de Avrupa ülkelerinde Özelleştirme gibi bir 
olgunun varlığı, Adam Smith'in Liberal Okulun bir peygamberi mi yoksa Đngiliz emperyalizmi-
ni haklı gösterecek bir dalavereci, şarlatan teorisyenmi olduğu konusu ciddi bir olgu olarak 
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incelenmelidir. 

Bor madenlerine birde Musevi kökenli Davit Ricardo'nun Uluslararası ticarette ortaya 
attığı "Kar şılaştırmalı Üstünlükler(maliyetler) Teorisi" açısından bakalım. Davit Ricardo 
yayınladığı kitabında Özetle; "her ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü bulunan, düşük maliyetle 
üretim yaptığı alanlarda uzmanlaşarak diğer ülkelerle ticari ilişkilerini geliştirmesi mevcut üre-
tim kaynakları ile daha fazla mal elde etmesini, öngörmektedir. 

Bu halde ham madde açısından en azından en ucuz maliyetli rafine bor üretimi Türkiye ve 
ABD'de yapılmaktadır. Oysa hammadde açısından Avrupa'da faaliyet gösteren kendisine ait 
yakın bir coğrafya'da hammadde kaynağı bulunmayan Avrupalı rafine bor üreticileri 
Türkiye'den ve ABD'den daha ucuza rafine bor ürünleri almak yerine niçin ülkelerinde üreti-
mi tercih ediyorlar? 

Hatta ve hatta aynı kıta üstünde sayılan Türkiye'nin zengin bor kaynaklarına yakın yer-
lerde, ki bu yerler çok kısa sayılabilecek mesafelerde limanlara açılmaktadır. Niçin 150 yıl 
boyunca bir rafineri kurma yolunu seçmediler? Hala niçin hammaddeyi kendi ülkelerine taşıyıp 
daha maliyetli bir üretim yöntemini benimsiyorlar? Yada Ülkemizin Karşılaştırmalı üstünlüğe 
sahip olduğu bor madenleri üzerinde uzmanlaşmayı sağlama ve derinleştirme yerine neden 
sahip olduğumuz üstünlüğü aleyhimize gelişecek şekilde özelleştirme yoluyla çok uluslu oli-
gopol firmaların egemenliğine terk etme yolunu benimsiyoruz? 

Kuşkusuz bu açıdanda liberal yaklaşımlarla bor madenlerinin özelleştirilmesini savunmak, 
temelde sağlam argümanlara dayanmadığı gibi ham bor ve rafine bor konusunda mukayese 
kabul etmez bir üstünlüğe sahip Türkiye'nin, liberal teoriden gelen ve doğal üstünlüğünü 
dağıtmaya dönük özelleştirme çabalarının arkasında gittikçe büyüyen Bor ve bor ürünleri üre-
tim ve ticaretinden daha fazla pay kapma savaşının olduğu muhakkak. 

Liberal kapitalizmin tarihsel gelişim süreci içerisinde tutarlı bir seyir izlediğini ileri sürmek 
imkanı yoktur. Liberal kapitalizm zaman zaman müdahaleci, çağdaş müdahaleci, güdümlü 
görünümler sergilemektedir. 

Türkiye'de 1980'li yıllardan beri her geçen gün artan bir ağırlıkta tartışılan ve bir taraftan 
da yürütülen özelleştirme çalışmaları, Almanya, Fransa, Đngiltere ve Amerika, Kanada,... gibi 
ülkelerin iktisadi alanda sahip oldukları kamu işletmelerinin varlığı, hatta Liberalizmin beşiği 
Đngiltere'de geçmişte zaman zaman yapılan bazı sanayi dallarındaki millileştirmeler dikkate 
alındığında esasen bu ekonomilerin karma bir ekonomik sisteme sahip oldukları açıktır. 
Ancak her ne hikmetse bu ülkeler Uluslararası ekonomi planında az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkeler ile 20 yüzyılın sonlarına doğru dağılan doğu bloku ülkelerine hızlı bir biçimde 
öngördükleri özelleştirme uygulamaları, çelişkili bir durum arz etmektedir. Bu anlamda 
Kapitalizmin kutsal ilkesi "bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" her nedense ileri kapitalist 
ülkelerde tarih boyunca tam anlamıyla uygulama imkanı bulamamıştır. Esasen bu teori 
emperyalizme özgü bir eylem biçimini tarif etmektedir. Çünkü "yapma" ve "geçme" hakkı" 
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bu teoriyle sadece ileri ve güçlü kapitalist ülkelere, geri kalmış yada gelişmekte olan ülkeler-
le ilişkilerinde tanınmaktadır. Bu açıdan bakıldığında; günümüzde ileri ve gelişmiş ülkeler için 
serbest ticaretin kutsal ilkesinin ifade ettiği anlam "bırakınız yapacağım, bırakınız geçeceğim" 
şeklinde tercüme edilebilir 

MORGAN PLANI ĐLE ET Đ HOLDĐNG ÖZELLEŞTĐRMESĐNDE 
HEDEFLENEN AMAÇLAR GERÇEKÇ Đ DEĞĐLD ĐR 

Eti  Holding 'e Ba ğ l ı  o larak faa l iye t  gösteren 
Türk borlarını topraktan çıkararak rafine bor üreti mi 
yapan Eti Bor A. Ş,1999 yılı verilerine göre; Türkiyenin 
karlılıkta 6. Satı ş hasılatı büyüklü ğü sıralamasında 29. 
Sırasın da yer almaktadır. Bor madenlerinin ve bunla rın 
işlendi ği tesislerin özelle ştirilmesi ulusal ekonomiden 
önemli kaynak transferlerine neden olacaktır.  

Morgan planı ile Etibank'ın bir Holding A.Ş şeklinde yapılandırılması ve bağlı Müesseselerin 
Anonim Şirket şeklinde yapılandırılarak teker teker özelleştirilmesi öngörülürken hedeflenen 
amaçlar; pazar güçlerinin ekonomiyi canlandırması, Üretkenlik ve verimliliğin arttırılması, Mal 
ve hizmetlerin kalitesini, miktarını ve çeşidini arttırmak, Hisse sahipliğini yaygınlaştırmak, 
Hazine desteğini en aza indirmek, KĐT'ler tarafından uygulanan tekelci fiyatlandırmayı ve 
dolaylı vergileri azaltmak, Modern teknoloji ve yönetim tekniklerini Türkiye'ye çekmek, 
Endüstrideki kamu ve özel mülkiyet dengesini değiştirmek, Yabancı yatırımlar sayesinde ulus-
lararası ekonomik politik bağları güçlendirmek, Mevcut sermaye yatırımlarının getirilerini 
arttırmak, Devlete gelir sağlamak şeklinde sıralanmaktadır. 

Eti Holding'in (Etibank) kurulduğu günden bu yana madencilik ve metalürji alanında 
üstlendiği misyon ve Türk özel sektörünün ve yabancı sermayenin bu misyon karşısındaki 
tavrı dikkate alındığında yukarıda sıralanan Eti Holding özelleştirilmesinden öngörülen 
amaçların, geçerli olmadığı, sadece Eti Holding özelleştirmesini allayıp pullayan ve faydalı bir 
özelleştirme alacağı izlenimi uyandırmaya dönük argümanlar olarak ortaya konduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bor madenlerinde yapılacak bir özelleştirme piyasa güçlerini canlandırmaktan ziyade Ham 
bor ürünlerini yıkıcı bir rekabetle karşı karşıya bırakacaktır. Rekabet sonucu Avrupa ve 
Amerika kısmende Uzakdoğu ve asya rekabet sonucu daha ucuz hammadde'ye kavuşacak bu 
anlamda üretim artarken ülkemiz gittikçe azalan bir döviz girdisi ile karşı karşıya kalacaktır. 

Ham bor ve rafine bor ürünlerinin kalite ve miktarının arttırılması demek, selektif maden-
cilik yapılarak yüksek kaliteli cevherlerin üretileceği bunun yanında daha düşük kaliteli cevher-
lerin ise heba edileceği anlamını beraberinde taşımaktadır. Ayrıca zaten Türk ham ve rafine 
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bor  ürünleri  dünyanın  en   kaliteli   ürünleri  olduğundan  yapılacak  özelleştirmenin   kalite 
üzerindeki etkisi sıfır olacaktır. 

Hazine desteğini en aza indirmek, uygulanan tekelci fıyatlandırmayı ve dolaylı vergileri 
azaltmak gibi bir amaç, Eti Holding için söz konusu olamaz, her şeyden önce Eti Holding'e 
bağlı Anonim Şirketler tarafından üretilen metal fiyatlarının belirlenmesinde Londra Metal 
Borsası'nda oluşan fiyatlar dikkate alınmaktadır. Fiyat tespitinde tekelci bir fiyat ugulaması 
mevzuu bahis değildir. Diğer taraftan ham ve rafine bor fiyatları konusundada böyle tekelci 
fiyat uygulamasından söz etme imkanı yoktur. Daha önceki bölümde izah edildiği üzere 
Dünya Bor piyasası tekelleşme eğilimi gösteren Oligopol piyasadır. Böyle bir ortamda olsa 
olsa "Kartel" anlaşmalarından söz edilebilirki Eti Holding ve Türkiye alıcı profili açısından kar-
tel anlaşmalarının mağduru olarak ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda olsa olsa Türk bor maden-
lerinin uluslararası pazarda fiyat miktar olarak manüple edildiği, ve piyasada faaliyet gösteren 
Çok Uluslu Endüstriyel Hammadde şirketi olan olan Rio Tinto ve ona bağlı US Borax 
tarafından Pazar dışına itilmeye çalışıldığından söz edilebilir. Keza dolaylı vergileri azaltmak 
gibi bir yaklaşımda Eti Holding üretim ve satışları açısından söz konusu olamaz. Çünkü üre-
timlerin satış fiyatları üzerine konan yada fiyatın içerisinde fon yada vergi adında gizlenmiş her-
hangi bir dolaylı vergi içermemektedir. Hepsinden önemlisi Eti Holding Hazine yardımı 
almayan ender Kamu iktisadi Teşebbüslerinden biridir. Bilakis Eti Holding Türkiye ekonomi-
sine yıllık 300 milyon doların üzerinde bir ihracattan kaynaklanan döviz girdisi sağlamaktadır. 
Eti Holding'in çok basit önlemlerle kısa vadede bu döviz girdisini yıllık 1-1,5 milyar dolara 
çıkarma potansiyeline sahiptir. Bunun önündeki engel ise, sözde serbest rekabetten yana olan 
Çok Uluslu Şirket önderliğinde oluşturulan kartel anlaşmalarıdır. Sonuçta, Eti Holding 
tüketen konumundan uzak Konsolide devlet bütçesine gelir aktaran bir kurum niteliğine 
haizdir. Bunun yamsıra yarattığı istihdam, katma değer ve dışsal ekonomiler vasıtasıyla Türk 
ekomomisine ciddi anlamda katkılarda bulunmaktadır. 

Modern teknoloji ve yönetim tekniklerini Türkiye'ye çekmek, endüstrideki kamu ve özel 
mülkiyet dengesini değiştirmek, Yabancı yatırımlar sayesinde uluslararası ekonomik politik 
bağları güçlendirmek, Mevcut sermaye yatırımlarının getirilerini arttırmak, gibi amaçlar 
Morgan Planının dilek ve temenniler kısmını oluşturur gibidir. Nitekim, Cumhuriyet 
kurulduğu günden bu yana Türkiye Doğu bloku karşısında Liberal kapitalist batı dünyasının 
iyi bir müttefiki olmakla birlikte, Avrupa ve ABD bir türlü sahip olduğu modern ve ileri 
teknolojiyi Türkiye'ye transfer etmemiş hatta bu yolda Türkiye'nin doğal kaynaklarını 
işlemede kullanacağı modern teknolojilerin önünde ciddi bir engel olarak durmuştur. Bugün 
özeleştirme konusu olan Eti Holding Üretim üniteleri Rus, Japon, Polonya, Finlandiya gibi 
ülkelerin teknolojileri ile kurulmak durumunda kalınmıştır. Bugün bile Avrupa ve ABD'nin 
modern ve ileri teknolojileri Türkiye'ye getirmek gibi bir niyetinin olduğunu iddia ve kabul 
etmek imkan dahilinde değildir. Örneğin; Türkiye'nin sahip oldu ğu bor madenleri varlı ğı 
karsısında tekstil ve E-glass kalite fiber teknoloj ilerinin Türkiye dı şında uzak do ğu, asya 
ülkelerine kaydırılması, keza bu teknolojilerin kul lanıldı ğı ileri teknoloji ürünleri ve bu 
ürünlere ili şkin donanım, donanım altyapı üretimlerine ili şkin yatırımların Türkiye'ye 
hala yapılmaktan imtina edilmesi bu anlamda önemli sonuçlar olarak kar şımızda dur-
maktadır.  
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Eti Holding'in madencilik ve metalürji alanında endüstrideki dengeyi kamu ekonomisi 
lehine değiştirici hiçbir faaliyeti olmamakla birlikte endüstrideki kamu ve özel mülkiyet den-
gesini değiştirmek gibi bir amacın ortaya konması ancak Türk madenciliği hakkında gerekli 
ve yeterli bilgi sahibi olamayanların ve Türk madenciliğini Avrupalı tekellerin bir malı yapmaya 
çalışanların ortaya süreceği bir gerekçe olarak karşımıza çıkmaktadır. Eti Holding'in son 10 
yıllık stratejisi zararlı olduğu üretim alanlarından çekilmek şeklinde olmuştur. Bu bağlamda 
Ergani Bakır işletmelerini, Mazıdağı Fosfat işletmesini, Keçiborlu Kükürt işletmelerini 
kapatmış bunun yanında muhtelif madencilik faaliyetlerini sona erdirmiştir. Sonuç olarak Eti 
Holding sürekli bir küçülme eğiliminde olmakla endüstrideki kamu ağırlığını azaltıcı bir 
yaklaşım içindedir. Ancak Türk madenciliğinin ana motor gücü olan Eti Holding'in çekildiği 
alanlarda maalesef yerli özel sektör yada yabancı sermaye yatırımları doldurmamaktadır. 

Türkiye'de Alüminyum, Ferrokrom, Bakır, Gümüş, işetmeciliği yapma konusunda hiçbir 
yasal engel yokken gerek yerli ve gerekse de yabancı sermayenin bu alanda metallurji tesisi 
kurmadığını görüyoruz. Duruma maden işletmeleri açısından baktığımızda tam tersi bir 
durumla karşılaşılmaktadır. Sermaye yoğun yatırım isteyen metal üretiminden uzak kalan yerli 
ve yabancı sermaye sözü edilen metallerin üretilmesinde kullanılan hammadde üretiminde ve 
bunu kullanan Batı endüstrisine ihraç etme konusunda oldukça istekli davranmaktadır. 

ETĐ HOLDĐNG' ÖZELLEŞTĐRĐLMESĐ 
TÜRKĐYENĐN SANAY ĐLEŞMESĐ ÖNÜNDE CĐDDĐ BĐR ENGELDĐR. 
GELECEKTE TAM ĐRĐ MÜMKÜN OLMAYAN BA ĞIMLILIKLARA 

YOL AÇMASI VE ÜLKE KAYNAKLARININ TALAN ED ĐLMESĐ SONUÇLARINI 
DOĞURACAK POTANS ĐYEL B ĐR TEHLĐKEDĐR 

"Türkiye'de madencilik sektörü üretiminin yaklaşık %15'i özel kuruluşlar tarafından 
gerçekleştirilmektedir. Sayıları yüzlerle ifade edilebilen ve çoğunlukla şahıs ve aile şirketi olan 
bu işletmelerin büyük çoğunluğu tek bir ürüne yönelik faaliyet göstermektedir. Üretim 
kapasiteleri sınırlı sermaye ve teknolojik donanımları yetersiz olan bu kuruluşların faaliyetleri 
ağırlıklı olarak kromit, kömür ve endüstriyel mineraller alanlarında yoğunlaşmıştır. 

Kromit ve endüstriyel minerallerde büyük ölçüde ihracata yönelik olarak çalışan özel 
kuruluşların rekabet güçleri küçük ölçekli işletmecilik nedeniyle oldukça sınırlı düzeyde bulun-
maktadır. Bu nedenle bu kuruluşlar dünya piyasalarındaki gelişmelere oldukça duyarlı durum- 

-  169 - 



dadır. Piyasaların canlı olduğu dönemlerde faaliyetlerde büyük canlılık yaşanırken, piyasaların 
durgunluğa girdiği dönemlerde özel kesimdeki işletmelerin büyük çoğunluğu faaliyetlerini dur-
durmak zorunda kalmaktadır." (111) 

Diğer taraftan özel kesimin yer aldığı madencilik sektöründe kayıtdışı üretim ve satış çok 
sık rastlanan bir durumdur. Özellikle kömür, kromit ve endüstriyel mineraller alanında bu 
kayıt dişilik oldukça yaygındır. Genelde üretim maliyetlerinin düşük tutulabilmesi için maden-
cilik tekniklerinden uzak gösterilen faaliyetlerde, sigortasız ve düşük ücretli işgücü kullanımı 
oldukça yaygındır. Son yıllarda madencilikle ilgili kamu kuruluşlarının uhdelerinde bulunan 
maden sahalarının rödevans karşılığı özel girişimcilere verilmesi sonucu sektördeki kayıtdışı 
üretim faaliyetleri dahada bir derinlik kazanmıştır. 

Son yıllarda yaşanan ekonomik krizler, sıkça karşılaşılan devalüasyon ve madencilik sek-
töründe faaliyet gösteren yüzlerce küçük aynı zamanda mali açıdan yetersiz firma arasında var 
olma yolunda verilen savaş ve onun getirdiği rekabet sonucu ülkemizin sahip olduğu 
endüstriyel hammaddelerin çok ucuza ve her yıl dahada artan miktarlarda ihracı sonucunu 
beraberinde getirmektedir. 

Madencilik sektöründeki işletme faaliyetlerinin denetimi 3213 sayılı kanunla öngörülmek-
le birlikte yetkili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden Đşleri Genel 
Müdürlüğü'nce bu denetim faaliyetlerinin yerine getirildiğini söyleme imkanı bulunmamak-
tadır. Yine yüzlerce küçük işletmelerden müteşekkil sektörde, mülki idare ve mali denetimin 
varlığından söz etme imkanıda yoktur. 

Özetle madencilik sektöründe özel girişim her türlü denetimden uzak dağınık bir yapıda 
faaaliyet göstermektedir. Aynı zamanda sektörde yürütülen ekonomik faaliyetleri 
destekleyecek, yönlendirecek planlayacak bilgi ve veri üretimi yoktur. DĐE tarafından 
periyodik olarak anket formlarıyla sorgulanan işletmelerin sağladığı veriler bu şartlar altında 
gerçek durumu yansıtmaktan uzak olduğu gibi bu suretle toplanan veriler fonksiyonel bir 
biçimde kullanılmamakta sadece bir istatiski veri olarak kalmaktadır. 

Ülkemizdeki madencilik faaliyetleri ulusal geleceğimiz açısından hiçde hoş olmayan 
böylesi bir görünüm içindeyken, sanayileşme ileri teknolojileri üretme ve geliştirme sürecinde 
ülkemizin ihtiyaç duyacağı temel bir girdi olan madenlerimizin, kamu elinde kalan kısmını bir 
taraftan globalleşme, serbest ticaret adına diğer taraftan kamu açıklarının finasmanı 
amaçlarıyla plansız, programsız açılımlarla özelleştirilmesi ulusal hammadde kaynaklarının 
sahipsiz ve savunmasız bir biçimde dünya sanayi ve birkaç hammadde tekelinin, yüzlerini 
güldüren Türkiye açısmdanda traji komik bir duruma sokmuştur. 

Türkiye'de Cumhuriyetin kurulduğu günden başlayarak bu güne kadar gelen süreç içinde 
belirli ticari ve madencilik çevreleri  bir taraftan devlet tekellerine diğer taraftan devlet 
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tarafından ülke kaynaklarının heba edilmesine neden olan yıkıcı rekabet şartlarının bir sonucu 
olarak yapılan maden devletleştirmelerine sürekli karşı olmuşlar. Hatta bu hususta yıkıcı 
rekabetten azami derecede faydalanan yabancı şirketler ve devletlerin bu alanda sözcülüğünü 
üstlenmişlerdir. Bu çevrelerin faaliyetleri yapılan madencilik faaliyetinin ilk aşaması olan 
madenin topraktan çıkarılıp ham olarak satılması aşamasında kalmış, o madenin teknoloji kul-
lanarak yüksek katma değerli ürünler haline getirilmesi asla düşünülmemiştir. Bu durum 
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında Özel girişimden yana olan Celal Bayar'ı bile isyan noktasına 
kadar götürecek ve özei sermayeyi en sert biçimde eleştirtecek bir gelişmedir. 

Celal Bayar'a göre özel sermaye üç grupta toplanmaktadır. 

" 1-     Belli alanlara yerleşmeyi salt kendi açılarından karlı gören yabancı 
sermayeye paravanlık edenler. 

2- Fabrika kurmadan, kurma izni alıp, spekülasyon amacıyla bu izni 
sermaye gibi ellerinde tutanlar. 

3- Milli ekonomi gereklerine aldırmaksızın, devletin yüksek himaye 
tedbirlerini kişisel gündelik çıkarları için sömürenler." 

Aradan yıllar geçmesine rağmen günümüzde özellikle madencilik ve buna bağlı ticaret 
alanında, Celal Bayar'ın yapmış olduğu sınıflandırmanın ve ulusal ekonomi aleyhine hala 
geçerli olması madencilik ve buna bağlı rafine ve metalürji tesislerinin özelleştirme sonrası 
akıbetleri ve ulusal ekonomimiz açısından olumsuz sonuçları hakkında iyimser olmayan 
beklentileri güçlendirmektedir. 

Türkiye'nin üyelik için kapısında beklediği Avrupa Birliği her sektörde müşterek politikalar 
geliştirirken, madencilik alanında müşterek bir politika tespiti yönünde çalışmalar yapılma-
maktadır. Bunun nedeninin; Avrupa Birliğine üye ülkelerin endüstrilerinin ihtiyacı olan yeterli 
hammadde kaynaklarından yoksun olmaları nedeniyle, ulusal ekonomilerini bağlayıcı tasar-
ruflardan uzak durmaktan kaynaklandığını söylemek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında 
Avrupa Topluluğuna üye olan ve birlik içinde yüksek ağırlığı bulunan Đngiltere, Fransa ve 
Almanya'nın hammadde kaynaklan açısından kendi kendilerine yeterli ülke oldukları söylene-
mez. Đtalya, Đspanya, Portekiz, Đrlanda ve Yunanistan'ın maden varlıkları ulusal sanayileri 
dikkate alındığında kendi kendilerine yeterli ve dışa bağımlı olmayan ülkeler olarak ön plana 
çıkmaktadır. Bu ülkelerin maden varlığı Almanya, Fransa ve Đngiltere için aynı birliğe üye ülke 
ve birlik çıkarları açısından bir güvence oluşturmaktadır. Nitekim birlik içerisinde Almanya, 
Fransa ve Đngiltere'nin birlik üyesi nispeten daha az gelişmiş ülkelere yaptıkları yatırımlar ve 
teknoloji transferleri ile hammadde kaynakları ve onların endüstriyel süreçte değişimi 
sırasında yaratılan katma değer ortaklaşa bölüşülür haldedir. Sonuç olarak Avrupa Birliğine 
üye ülkeler temelde madencilik alanında birlikten ziyade ulusal çıkar politikalarından 
yanadırlar. 
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Hal böyle olmakla birlikte Đngiltere, Almanya ve Fransa madencilik politikalarını belir-
lerken planlı uluslararası bir organizasyon ve faaliyet içerisindedirler. 

Fransa'da Maden arama işlerinden sorumlu bir devlet kuruluşu olan "Bureau de 
Recherches Geologiques et Minieres" Fransa ve dışında maden araması yapan tüm kamu 
birimlerini bünyesinde toplamıştır. Madencilik alanındaki Fransız politikası; ulusal sanayisinin 
gereksinim duyduğu madenler ve endüstriyel hammaddelerin en uygun ve ucuz olarak 
sahiplenmek şeklinde özetlenebilir. Maden yatakları ya bu devlet kurumu yahut ortaklık 
yoluyla işletilirler. 

Almanya'da da benzer bir durum söz konusudur. Bir Alman devlet kuruluşu olan 
"Bundesanstalt Für Geovvissenschaften und Rohstoffe" ülke ekonomisinin maden ve 
endüstriyel hammadde temininde devamlılığı ve güvenliği sağlamak üzere denizaşırı maden 
aramacılığı yapmaktadır. Alman hükümeti anılan kurumun bu yöndeki çalışmalarını yeterli 
ödenekle desteklemektedir. 

Avrupa Birliği üyesi ülkeler içinde Đngiltere Deniz aşırı ülkeler üzerinde madencilik faaliyet-
lerinde ihtisas sahibi olan yegane ülkedir. Yine bir Đngiliz devlet kuruluşu olan "British 
Geological Survey" bu konuda ingiliz kökenli çok uluslu ve ulusal şirketlere gereken her türlü 
desteği vermektedir. Ayrıca Đngiltere madencilik konusunda ABD kökenli Çok Uluslu 
Madencilik şirketleriyle de oldukça büyük bir yakınlık içindedir. 

Avrupa Birliği dışında kalan ABD' de madencilik faaliyetleri devlet kurumlarının planla-
maları altında yürütülmektedir. "Bureau of Mines" ve "US Geological Survey" adlı iç içe 
faaliyet gösteren devlet kurumları tüm dünyada madencilik sektörü ile ilgili rezerv, üretim 
tüketim, ihracat ve benzeri konularda her türlü istatistik ve verileri toplayan aynı zamanda 
hedef belirleyen kurumlardır. 

Kısaca yukarıda saydığımız ülkelerin hepsi sanayileşmiş ülkelerdir. Bu ülkelerin sanayi 
devrimi sonrası ihtiyaç duydukları hammadde kaynaklarına bakış açıları uzun yıllar fiilen ve 
kesintisiz olarak sürdürdükleri sömürgeci emperyalist perspektiftir. Endüstrileşmenin ve 
yüksek teknolojinin artan bir trentte egemen olduğu bu ülkeler geçtiğimiz yüzyıllar boyunca 
dünyanın doğal kaynaklarını har vurup harman savurmuş insanlığı ve geleceğini hiç düşünme-
miştir. 

Bu ülkelerin hammadde açısından dünyaya emperyalist gözle bakmalarına karşın, 
günümüzde münferit olarak kendi ulusal hammadde kaynakları bu bakış açısından muaftır. 
Başını ABD'nin çektiği sanayileşmiş ülkeler öncelikle hammadde kaynaklarını dünyanın diğer 
bölgelerinden ucuza temin arayışı içindedirler. Bu anlayış bu ülkelerin hem devlet hemde özel 
sektör düşüncesini temsil eder. Bunun örneklerini petrol ve bor kaynaklarının kullanımında 
görmek mümkündür. ABD petrolde ve Bor madenlerinde stratejik stok tutabilmektedir. 
Örneğin Bor madenlerinin stratejik önemi ve Türkiye'den yapılan ucuz ithalat karşısında; 
ABD' de bazı bor madenleri (özellikle Kolemanit) kapatılarak stratejik rezerv haline getiril-
miştir. Ayrıca Türkiye'den yapılan ithalat nedeniyle US Borax sahip olduğu madenlerde üre- 
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timi giderek rölantiye almaktadır. 

Daha önce Bor madenciliği konusunda faaliyet gösteren şirketler bölümünde anlatılanlar-
dan hatırlanacağı üzere bor madenciliği ve sanayisi alanında belirleyici ekonomik faaliyet 
birkaç çok uluslu şirketten ibaretti. Özellikle madencilik alanında Rio Tinto ve Çiti Grup bu 
çok uluslu yapının majör şirketleri olarak ön plana çıkmaktaydılar. Bu iki şirketle birlikte 
Avrupa'nın Alman orijinli E.ON ve Fransız orijinli Saint Gobain adlı yine çok uluslu sanayi dev-
leride Türkiye'nin Bor madenleri üzerinde emel besliyorlardı. 

Đşte bu gruplar yine yukarıda sözünü ettiğimiz Đngiltere,Alrnanya,Fransa Ve ABD'nin planlı 
uluslararası organizasyonlarının devlet kurumları tarafından desteklenen güçleridir. 

Bu düşüncemizi Dora ve Bertrand Russel'ın birlikte kaleme aldıkları 1923 yılında 
yayımlanan; Endüstri Toplumunun Geleceği isimli kitaplarında şu cümlelerle 
doğrulamaktadırlar. 

" Amerika'da Morgan'larm ülkemizdeki bankaların Alma nya'da Stinneslerin... özel 
bir komite biçiminde örgütlenerek kendi hükümetleri nin tutumları üzerinde söz sahibi 
olacakları şimdiden dü şünülebilir." (113) 

Bu gün için Morganların Çiti Grup ve Rio Tinto ile olan yakın ilşkileri Stinnes Grubunun 
tamamen Alman E.ON grubuna dahil olması Türk Maden varlığının nasıl bir cendere içinde 
kaldığının açık bir kanıtıdır. Üstelik bu grupların kendi hükümetlerinin yanı sıra girdikleri ülke 
hükümetleri üzerinde de söz sahibi olmaları bilinen gerçeklerdir. 

Burada Amerikan Morganlar ve Çiti grup arasındaki ilişkiyi biraz açmakta fayda var. Bu 
ilişkilerin biraz aydınlatılması ülkemizin ahtopotlar tarafından nasıl kuşatılmak istendiğinide 
ortaya koyacaktır. 

1900 lü yılların başında Amerika'da Temsilciler meclisinde "Para ve Kredi Đşleri 
Denetiminin Birkaç Elde Toplanması Konusunun Araştırma Komitesi" adında bir komite 
kurulur. Pujo komitesi olarak bilinen bu komitenin hazırladığı raporda ; Morgan and Co. 
nün (Morganlar) Guaranty Trust Co' yu tümüyle denetimi altına aldığı, Hisselerinin çoğu 
George F. Baker'in elinde olan The Chase National Bank, First National Bank ile sıkı 
sıkıya bağlı olduğu, William Solomon and Co ile Hallgarten and Co. adlı şirketlerinde Kuhn-
Loeb and Co (Rothschild ve VVarburg ortaklığıdır) ile aynı biçimde sıkı sıkıya bağlı olduğu ifade 
edilmektedir. (114) 

Finas alanında kurulan bu çete 1900 lü yılların ilk çeyreğinde ABD de "beş büyükler" 
Paketleyiciler" olarak bilinen grupların tamamının içine nüfuz ederek dünyanın en büyük gıda 
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tekelini kurmuşlardır. Bu gün için Finans çetesi Silikon, yarı iletkenler, madenler, her türlü 
kimyasallar, enerji... alanına el atmış aynı zamanda dünyanın en büyük finansal güçleri haline 
gelmişlerdir. 

Daha sonraki yıllarda Morgan and Co. Guaranty Trust Co ile birleşerek Bugünün Türkiye 
Özelleştirme Ana planını hazırlayan(aynı zamanda Etibank-Eti Holding özelleştirme planı) 
Morgan Guaranty Trust Co. 'su olmuştur. 

Kuhn-Loeb and Co. ve Solomon grubu Bugün Çiti Gruba dahil olmuşlardır. Ayrıca 
Amerikan Ordusunun Zip yada hermes adlı Projesinin ihtiyacı olan Türk Kolemanitinin (Bor) 
temini için geçmişte Philipp Brothers firmasının görevlendirildiğini ifade etmiştik. Bugün için 
Philipp Brothers'da Çiti Grup içine alınmış bir şirkettir. Esaslı faaliyet alanlarından birini Enerji 
oluşturmaktadır. Ayrıca Philipp Brothers ABD'de birçok askeri araştırma ve malzeme 
üretimin altına imza atmaktadır. 

Citigrup'un internet üzerinde yer alan sitesinde kendisine bağlı Philipp Brothers şirket-
leri şöyle sıralanmaktadır. 

* Phibro (Asia) Pte Ltd -Singapur 
* Phibro Commodities - ingiltere 
* Phibro Energy Clearing.lnc - Delavvare 
* Phibro Energy Produktion G.P. Inc - Delavvera 
* Phibro Energy Production - Delavvare 
* Phibro Futures and Metals Ltd - Đngiltere 
* Phibro GmbH - Đsviçre 
* Phibro Holdings Limited - Đngiltere 
* Phibro Inc - Delavvare 
* Phibro Researc - Delavvare 

Diğer taraftan VVerner Bühler'in kaleme aldığı Borasit adlı kitapta US Bureau of Mines'in 
1981 yılında Borlu katı yakıtlar üzerine çalışmaların devam ettiği ve Çiti Grup'a ait Atlantic 
Research Co. adlı şirketinde Alexandria /Virginia daki tesislerinde yakıt araştırmalarına 
katıldığını ifade etmektedir. 

Eldeki tüm veriler bizi; bugün için Bor madenlerinin yakıt olarak bir enerji hammaddesi 
niteliğine dönüşmesi ayrıca ileri malzeme ve kompozit malzemelerin üretiminde vaz geçilmez 
bir öneme sahip olması nedenleriyle, bu kaynakların Đngiltere, Almanya ve ABD firmaları 
tarafından ortaklaşa ele geçirilmek istendiği gibi bir sonuca ulaştırmaktadır. 

Bu bağlamda 8 Mart 1973 yılında The Times gazetesinin yayınladığı, Endüstri Grubu adına 
Đngiltere Parlamentosu Avam Kamarasında hazırlanan raporda; Đngiltere, Almanya ve ABD 
arasında kurulacak bu üç ülke çıkarları açısından çok faydalı ve Fransayı dışlayan bir ekonomik 
birlikten söz edilmesi ve bu oluşumun Avrupa'nın en güçlü ordusu tarafından bile önlene- 
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meyeceğinin ifade edilmesi hayli düşündürücüdür. (115) 
Nitekim bu üç ülkeye ait Rio Tinto, Çiti Grup ve E.On şirketlerinin Dünya ve Türkiye'deki 

Bor madenleri üretim ve ve pazarlaması konusundaki eylem biçimleri Avam kamarasında 
öngörülen ekonomik işbirliğinin somut bir örneğini teşkil etmektedir. 

Tekelci bir amaç güden bu işbirliğine somut bir örnekte Rio Tinto'nun alt kuruluşu olan 
Anatolia Minerals m Türkiye'de yürüttüğü Trona, altın ve nadir toprak elementleri ara-
malarını Đngiliz ortağı FMC ile birlikte yürütmesidir. Eti Holding imtiyaz sahaları mücavirinde 
Beypazarı, Akıncılar (mürtet), Polatlı civarında yürütülen arama faaliyetleri sonucunda yeni 
trona ve muhtemelen bor rezervleri bulunmuştur. 

Fransız Saint Gobain Grubunun yukarıda ifade edilen rapor çerçevesinde dışlanmış olması 
ve bu nedenle bağımsız olarak Türkiye'de yerleşik Serena ve Ceytaş adlı şirketler kanalıyla 15 
yıl gibi uzun vadeli ve yıllık 300.000 ton bor madeni alma girişimlerinde bulunması Türk Bor 
maden varlığının üzerinde ingiliz, Alman ve Amerikan şirketlerince ortaklaşa oynanan oyu-
nun bir diğer somut kanıtıdır. 

ETĐ HOLDĐNG ÖZELLEŞTĐRMESĐ ULUSAL SANAY ĐMĐZĐN GELECEĞĐ 
AÇISINDAN ÇOK ÖNEML Đ NADĐR TOPRAK ELEMENTLER ĐNĐ DE 

KAPSAMAKTADIR 

Nadir toprak elementleri günümüzde yüksek teknoloji gerektiren birçok ileri 
malzemeler ve endüstriyel ürünlerin yapısına girmektedir. Bu bakımdan kullanım alanları 
gelişen teknoloji ve buna bağlı olarak kullanıma sunulan yeni ürünler, artan talep karşısında 
her geçen gün artmaktadir. Nadir toprak elementlerinin kullanım alanı Bor ve rafine bor 
ürünlerine paralellik arz etmektedir. Örneğin, metalürji sanayisinde çeliğin dayanımı ve ısıl 
kararlılığını artırmada, seramik ve cam sanayisinde yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerin 
üretiminde önemli bir yere sahiptirler. Kısaca Đleri seramik, metalik ve polimerik malzeme 
üretiminde ve ileri metalik, seramik polimerik kompozit malzeme üretiminde kullanılırlar. 
Sabit mıknatıslarda, renkli televizyon ve X-ışını tüplerinde, floresans lambalarında ve daha 
birçok alanda, nadir toprak oksitlerinin karışımı veya en az %90 saflıkta element olarak, gün-
lük hayatımızda kullandığımız muhtelif ürünlerin yapısına girmişlerdir. Đleri malzeme ve ürün-
lerinde nadir topraklara olan talebin giderek artmasının bir sonucu olarak, nadir toprakların 
tüketiminde hızlı bir artış eğilimi vardır. 

Tıpkı bor mineralleri gibi ileri teknolojinin en önemli unsurlarindan biri haline gelen nadir 
toprak metalleri ile ilgili olarak Eti Holding'in Sivrihisar dolaylarında sahip olduğu maden 
sahaları bugün hiç el atılmamış bakir halde bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'nin zengin olduğu 
düşünülen bu alanda hiçbir arama ve rezerv geliştirme faaliyetleri yoktur. 

Yakın bir gelecekte önemi ve değeri dahada artacak olan nadir toprak elementlerinin Eti 
Holdingle birlikte özelleştirilmesi Sanayileşmemiz önünde yada gelişen sanayimizin ihtiyaç 
duyacağı hammadde kaynaklarının temininde ciddi darboğazlar doğuracak bir uygulamadır. 
(116) 
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IV         B O L U M  

YENĐ KAP ĐTÜLASYONLAR MI ?  

KÜRESELLEŞME MĐ YOKSA KÖLELE ŞME MĐ ? 

Çok uluslu şirketler sermayenin serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldırmak ve 
karlarını daha büyük bir hız ve oranda arttırmak amaçlarının tahakkuku için çeşitli uluslararası 
birlik ve konsorsiyumlar oluşturduğu, bugün için tartışmasız kabul gören bir olgudur. 

Bunlardan biri olan ve ülkemizinde üye olduğu, Ekonomik Kalkınma ve Đşbirliği Teşkilatı 
(OECD) içerisinde geliştirilen Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI), Avrupa Komisyonu 
tarafından Dünya Ticaret Örgütü merkezli olarak hayata geçirilmek istendi, ABD ve AB üyesi 
ülkelerin istekleri doğrultusunda MAI, OECD içerisinde tartışmaya açıldı. Gizli olarak 
yürütülen çalışmalar sonucu 1988 yılı Nisan ayında imzalanması beklenilen anlaşma, 
Fransa'nın karşı çıkması ve anlaşma üzerindeki tartışmaları açık hale getirerek, gizliliği ihlal 
etmesi nedeniyle geçici olarak ertelendi. 

Yeniden gündeme getirilece ği tartı şmasız kabul gören MAI, küresel ekonominin 
anayasası olarak adlandırılıyor. Çokuluslu şirketlere madencilik, tarım, sa ğlık, kültür, 
eğitim alanlarından, özelle ştirmelere, hukuka kadar akla gelen her alanda nered eyse 
sınırsız ve ulusal sermayenin aleyhine yatırını ser bestisi sa ğlayacak şekilde düzenlenen 
MAI özetle;  

Uluslararası tekellere askeri sanayi dışında her sektörde mülkiyet edinme hakkı verme, 

Yabancı ülkelere yatırım yapmak için yerli şirketlerle ortaklık kurma zorunluluğunu 
ortadan kaldırma, 

Özelleştirme uygulamalarında devletin, doğal tekel durumunda bulunan alanlarda altın 
hisse uygulamasına son verme ve çalışanlara satışın yasaklanması. 

Yabancı yatırımlarda uygulanan; kazanılan gelirin belli bir kısmının yeniden yatırıma 
yönlendirilmesi, teknoloji, istihdam yaratma zorunluluğu vb. koşulları ortadan kaldırma, 

Doğal kaynakların tüketiminde ulusal vetoplumsal çıkarın gözetilmesi şartının 
kaldırılması, uluslararası tekellere petrol, maden ve orman gibi yenilenemeyen ya da 
uzun vadede yenilenebilen kaynakları sınırsız kullanma yetkisi tanıma, 
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Halen uygulanmakta olan hammadde ve ara malların bir kısmının, yatırım 
yapılan bölgeden sağlanması şartının yürürlükten kaldırılmak suretiyle, 
Đnsiyatifin  tamamen yabancı tekellere terkedilmesi, 

Yabancı yatırımlarda, üretimin belli bir bölümünün dışarıya ihraç edilmesi 
zorunluluğu kaldırılması, 

Yabancı yatırımlarda, ülke içerisinde elde edilen karın ülke dışına taşınmasında 
(kar transferi) uygulanan şartların tamamen ortadan kaldırılması, Yabancı yatırımcıya 
sınırsız kar transfer etme hakkı verilmesi, 

Yabancı yatırımlar karşısında yerli yatırımcının korunmasına ve teşvikine 
yönelik tüm uygulamaların ortadan kaldırılması, 

Yabancı yatırımcılarla anlaşmazlıklarda ulusal hukuk sisteminin işlevsiz kılınarak tüm 
yetkilerin uluslararası tahkime devredilmesi, 

Anlaşmaya imza atan ülkelerin ilk beş yıl içerisinde anlaşmadan çıkamaması, beş yıl 
sonunda anlaşmadan çıkma kararı alırsa gelecek onbeşyıl boyunca da anlaşma 
hükümlerine bağlı kalmak zorunda bırakılması, 

Yabancı yatırımlar karşısında haksız rekabete neden olacak adımların atılamaması, 
(Örneğin yerli malı haftası düzenlemesi gibi) 

iç savaş, toplumsal kargaşa, genel grev ve boykot gibi durumlarda devletlerin yabancı 
yatırımcıya tazminat ödemek durumunda kalması, gibi düzenlemeler öngörmektedir. 

Çokuluslu şirketlere bu güne kadar görülmemiş haklar tanıyan MAI ulusal ekonomiyi yok 
eden, ulusal hukuk sistemini işlevsizleştiren maddeleriyle spekülatif sermayenin önündeki 
nihai ve tek engel olan Ulus Devletleri işlevsizleştirmeyi amaçlıyor. 

Bugün Çokuluslu sermayenin, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ulusal kaynaklarını, 
parasal varlığını maledinme yaklaşımlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan, Çok Taraflı Yatırım 
Anlaşmalarının (MAI) öngördüğü düzenlemelerden kaynaklanan ve çokuluslu sermayenin risk 
olarak değerlendirdiği hususlar, Dünya Bankasının geliştirdiği, kısaca MIGA alarak isim-
lendirilen (Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı) örgüt tarafından koruma şemsiyesi altına 
alınmıştır. 

Dünya Bankası tarafından ucuz işgücünün bulunduğu gelişmekte olan ülkelerdeki yabancı 
yatırımları teşvik etmek amacıyla başlattığı çalışmalar sonucunda; Dünya Bankası Guvernörler 
Kurulunda onaylanan MIGA Konvansiyonunda MIGA'nın misyonu; "...geli şmekte olan 
ülkelere sermaye akı şını genişletmek,yabancı yatırmları te şvik ederek risklere kar şı 
kolaylık sa ğlayıcı uygulamaları desteklemek ve bunları garanti altına alacak programlar  
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geli ştirmek..." şeklinde tanımlanmaktadır. 

MIGA esas itibariyle MAl'nin tamamlayıcısı ve yabancı sermayeyi kamulaştırma ve 
devletleştirme, kar transferleri kısıtlamaları ve transfer esnasında para birimleri arası 
değişimden kaynaklanan zararlar, savaş ve iç karışıklar gibi risklere karşı koruyan ve bu 
riskleri üstlenen bir sigorta şirketi işlevi görmektedir. 

Bu bağlamda; her ne kadar MAl'ye Türkiye onay vermemekle birlikte MIGA'nın 
onaylanarak yürürlüğe konulması, örtülü olarak MAl'ninde uygulandığının bir göstergesi 
sayılmalıdır. 

Ulusal ekonominin döviz girdisini azaltacak, yine ul usal kaynakları ve parasal 
varlığımızı yok pahasına yurt dı şına aktararak ulusal sermayeyi ve tüketiciyi kölele ştire-
cek, ulusal kaynakların, ormanların, kültür ve tabi at varlıklarının talan edilmesine neden 
olacak, dı ş borçlanma oranını artıracak, ani döviz ya da serma ye çıkışıyla piyasaların bir 
anda çökmesine neden olacak, ulusal sermayeden ziya de çok uluslu şirketlere her türlü 
korumayı sağlayarak, onlara ulusal sınırlar içinde hukuksuz, kanunsuz ve kuralsız faaliyet 
imtiyazı tanıyarak, ulusal sermayeye üvey evlat muamelesini öngören "Endüstriyel Bölgeler 
Yasa Tasarısı" nin ülkemiz gündemine alınması, Ulus Devletin "egemenlik hakkı" ve 
"bağımsızlığına" MAl'nin yaptığı bir saldırı olarak değerlendirilmelidir. 

"Sizin gibi şirketleri çekebilmek için... da ğlarımızı 
düzledik, ormanlarımızı tra şladık, nehirlerimizin 
yollarını de ğiştirdik, şehirlerimizi kaydırdık... Tüm 
bunlar sizin için, şirketleriniz için, burada Filipinler'de 
daha kolay, daha kârlı i ş yapabilmeniz için" (117) 

FĐL ĐPĐNLER HÜKÜMET ĐNĐN 
"FORTUNE" DERG ĐSĐNDE YAYINLANAN ĐLANI  

ENDÜSTRĐ BÖLGELER Đ HAKKINDA KANUN TASARISININ  
YASALA ŞMASI HAL ĐNDE TÜRK MADENC ĐL ĐĞĐMĐZĐN GELECEĞĐNE VE 

BOR MADENLER ĐNE ETKĐSĐ 

ENDÜSTRĐ BÖLGELERĐ HAKKINDA KANUN TASARISI 

Yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmek ve yabancı sermaye girişinin artırılması 
amacıyla endüstri bölgeleri oluşturulmasına ilişkin esasları düzenleyen Endüstri Bölgeleri 
Hakkında Kanun Tasarısının; 
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Endüstri bölgeleri başıklı 2. Maddesinde; Ülke ekonomisinin gelişmesini ve teknoloji 
transferini sağlamak , üretim ve istihdamı artırmak ve yabancı sermayeyi teşvik amacıyla, 
Yatırımları Teşvik Koordinasyon ve Danışma Kurulunca re'sen belirlenen veya yatırımcılar 
tarafından önerilen yerlerde , Danışma Kurulu'nun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca 
endüstri bölgeleri kurulabileceği, Endüstri bölgesi olarak belirlenen arazilerin hiçbir şekilde 
başka amaçlarla kullanılamayacağı, Endüstri bölgelerinin kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu 
kararlarının Resmi Gazete'de yayımlanacağı. Bu bölgelerde yabancı yatırımcılara yatırım 
yapma izni Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verileceği, Endüstri bölgelerinde 
yapılan yatırımlarda 3194 sayılı Đmar Kanunu , 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkların ı 
Koruma Kanunu , 2872 sayılı Çevre Kanunu , 3202 say ılı Köy Hizmetleri Genel 
Müdürlü ğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun , 3213 sayılı Maden  Kanunu ile 1580 
sayılı Belediye Kanunu'nun 15 nci maddesinin ikinci  fıkrasının 12 numaralı bendi hüküm-
lerinin uygulanmayaca ğı, 4325 sayılı Kanunda olağanüstü hal bölgesinde yapılan yatırımlar 
için öngörülen teşvik tedbirlerinin , endüstri bölgelerinde yapılan yatırımlar hakkında da 
uygulanacağı, Bu bölgeler içinde kalan özel mülkiyet konusu arazi ve arsaların, yatırım 
faaliyetlerine tahsisi amacıyla Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce 4.11.1983 tarihli ve 
2942 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabileceği, 
Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli arazi temini ve altyapı ile ilgili giderlerin Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanacağı, bu ödeneğin har-
canmasında 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu , 832 sayılı Sayıştay kanunu ve 2886 
sayılı Devlet Đhale Kanunu hükümleri uygulanmayacağı, hüküm altına alınmıştır. 

Aynı tasarının Yatırım Đzni başlıklı 4. Maddesinde; Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, 
yabancı sermayeli kuruluşların endüstri bölgelerinde yatırım izni başvurularını talep tarihinden 
itibaren 15 iş günü içerisinde cevaplandıracağı, bu süre zarfında cevaplandırılmayan taleplerin 
kabul edilmiş sayıldığını, 

Türkiye'de yatırımda bulunma talebi kabul edilen ve gerekli koşulları yerine getiren 
yabancı sermayeli kuruluşların, yurt içinde çeşitli kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak her 
türlü izin,ruhsat,vize ve benzeri başvurularına ilişkin işlemlerin Yabancı Sermaye Genel 
Müdürlüğünce yerine getirileceği, bu madde uyarınca, Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 
yatırımcı kuruluş adına yaptığı izin,ruhsat ve benzeri her türlü başvurular ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları, belediyeler ve meslek odaları tarafından en geç 10 iş günü içerisinde özellikle ve 
ivedilikle sonuçlandırılacağı, bu süre içerisinde gerekçesiz, ilgili kuruluşlar tarafından sonuç-
landırılamayan işlemler için Hazine Müsteşarlığının talebi üzerine atamaya yetkili merci, 
kurullar veya makamlar tarafından, sorumluların beşer aylıklarının (her türlü ödemeler dahil) 
kesilmesine, kusurun tekrarlanması durumunda memurluktan çıkarılmasına karar verileceği, 

Yerli Yatırımlar başlığı altında yer alan 5. ve 6. maddelerinde; Bu kanun hükümleri ülkeye 
teknoloji transferi sağlayan, katma değeri yüksek, istihdamı artırıcı nitelikte ve sabit yatırım 
tutarı 10 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasının üzerinde olan yerli yatırımlar hakkında 
da uygulanacağını ve Yerli yatırımcıların, en az %60'ı yabancı sermaye olmak üzere yabancı 
yatırımcılarla kurdukları ortaklıklarında da 2'nci madde hükümlerinden yararlanacağını, 
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Keza Geçici 1. Maddesi; Halen yarım kalmış ya da tamamlandığı halde işletmeye geçeme-
miş veya faaliyeti durdurulmuş olan ve sabit yatırım tutarı 5 Milyon ABD Doları karşılığı Türk 
Lirasının üzerinde olan yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının endüstri bölgesi yatırımı 
sayılacağını, 

Hüküm altına almaktadır. 

TASARININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

1-Tasarınm ikinci maddesi endüstri bölgelerinin "yatırımcılar tarafından önerilen yer-
lerde" kurulmasını öngörmektedir. 

Ayrıca; 

Tasarının 5. Maddesi ülkeye teknoloji transferi sağlayan, katma değeri yüksek, istihdamı 
artırıcı nitelikte ve sabit yatırım tutarı 10 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasının üzerinde 
olan yerli yatırımlar hakkında da uygulanacağını, 

Tasarının 6. maddesi Yerli yatırımcıların, en az %60'ı yabancı sermaye olmak üzere yabancı 
yatırımcılarla kurdukları ortaklıklarında endüstri bölgesi yatırımı sayılacağı, 

Tasarının geçici 1. Maddesi yarım kalmış yada tamamlandığı halde işletmeye geçmemiş 
veya faaliyeti durdurulmuş sabit yatırım tutarı 5 milyon ABD doları karşılığı yerli ve yabancı 
sermaye yatırımlarını endüstri bölgesi yatırımı sayılacağı, 

Đfade edilmektedir. 

-Yasa tasarısının yukarıdaki hükümleri endüstri bölgelerinin belli bir disiplin anlayışından 
uzak ve çok yaygın bir biçimde kurulacağını ön görmektedir. Buna göre tutarı 5 milyon doları 
geçen yerli ve yabancı her yatırım endüstri bölgesi yatırımıdır. Bu yaklaşım ülkemizde 
yüzlerce endüstri bölgesi üretecektir. Bu çerçevede büyük metropol şehirlerde (Đstanbul, 
Đzmit, Adana, Gaziantep, Đzmir, Ankara v.b) yüzlerce endüstri bölgesi yaratacaktır. 

- Tasarı'nın 6. Maddesi %60 yabancı ortaklığını teşvik etmektedir. Böylesi bir teşvik yerli 
sermayenin sınırsız bir biçimde Yabancı sermayenin tahakkümü altına alacak, ulusal girişim ve 
sermayeyi yok edecek, ülke içinde yaratılan değerlerin yurtdışına aktarılmasını sağlayacak, 
ekonomik intiharla eşdeğerli sonuçlar üretme yeteneğine sahip bir yönlendirmedir. Üstelik 
ülkemizdeki  yasal   mevzuat,  şirketlerdeki  azınlık  haklarını  ciddi  anlamda  koruma  altına 
almadığı dikkate alındığında böylesi  bir yönlendirme ve teşvik,  ulusal sermayeye seyyar 
satıcılıktan başka bir yol bırakmayacak vahim bir gebeliktir. 

- Endüstri bölgelerinin yatırımcı tarafından önerilen yerlerde kurulması gibi hiç  bir kriter 

-  180 - 



taşımıyan keyfiyet, kamu otoritesini ciddi anlamda zaafa uğratacaktır. Böylesi bir keyfiyet 

yabancı ve yerli sermayeye, kent merkezlerinde kalmış değeri yüzlerce milyon dolarlarla 

ölçülebilecek kamu ve özel arazilerinin sunulmasını da beraberinde getirmektedir. Böylesi bir 

rantın varlığı karşısında Endüstri Bölgeleri hakkındaki kanun kötü niyetli girişime yeni talan ve 

ulusal kaynakların yasal boşluklardan faydalanılarak hortumlanmasının yolunu açmaktadır. 

2- Tasarının 2. Maddesi; Endüstri bölgelerinde yapılan yatırımlarda 3194 sayılı imar 
Kanunu , 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu , 2872 sayılı Çevre Kanunu 
, 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun , 3213 
sayılı Maden Kanunu ile 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 nci maddesinin ikinci fıkrasının 
12 numaralı bendi hükümlerinin uygulanmayacağı, 4325 sayılı Kanunda olağanüstü hal böl-
gesinde yapılan yatırımlar için öngörülen teşvik tedbirleri , endüstri bölgelerinde yapılan 
yatımlar hakkında da uygulanacağı. Bu bölgeler içinde kalan özel mülkiyet konusu arazi ve 
arsaların , yatırım faaliyetlerine tahsisi amacıyla Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce 
4.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümlerine göre acele 
kamulaştırma yapılabileceği hükümleri, 

Anayasanın; 

- Kıyılardan yararlanma başlıklı 43. 

-Toprak mülkiyeti başlıklı 44. 

- Tarım hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması başlıklı 45. 

- Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması başlıklı 56. 

- Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması başlıklı 63. 

- Mahalli idareler başlıklı 127. 

- Planlama başlıklı 166. 

- Piyasaların denetimi ve dış ticaretin düzenlenmesi başlıklı 167. 

-Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi başlıklı 168. 

- Ormanların korunması ve geliştirilmesi başlıklı 169. 

maddelerine aykırıdır. Daha derinlemesine yapılacak bir incelemenin Anayasaya aykırılık 

oluşturan noktaları daha da arttıracağında şüphe yoktur. Anayasaya aykırılığın yanı sıra 

endüstri bölgelerinde uygulanmayacağı öngörülen yasaların bir çok maddesinin diğer kanun-

lara atıfta bulunduğu, bazı durumlarda ceza öngördüğü, bazı durum ve eylemleri de suç 

sayarak nasıl cezalandırılacağına ilişkin hükümler içerdiği dikkate alındığında, gerek endüstri 

bölgeleri şirketlerinin ve gerekse bu faaliyet yerlerinde çalışanların diğer bölgelerde faaliyette 

bulunan şirketler ve çalışanlara nazaran üstün farklılıklara sahip olacağı ve bu durumunda ülke 

içerisinde var olan eşitsiz durumları daha da arttırarak çatışmalara sebep olması kaçınılmazdır. 
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MADEN KANUNU  

3213 sayılı Maden Kanunu madenlerin aranması, isletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması 
ve terk edilmesi ile ilgili esas ve usulleri düzenler. 

3213 sayılı maden kanununun; 

4. Maddesi; Madenler Devletin hüküm ve tasarrufu alt.ıda olduğunu, içinde bulundukları 
arzın mülkiyetine tabi olmadığını, 

6. maddesi;   Maden   haklarının,  medeni   hakları  kullanmaya  ehil  TC.  vatandaşlarına, 
madencilik yapabileceği statüsünde yazılı Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş 
tüzelkişiliği   haiz  şirketlere,   bu   hususta  yetkisi   bulunan   kamu   iktisadi   teşebbüsleri   ile 
müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idarelerine 
verileceğini, 

7. maddesi; Memleket kara sınırlarından itibaren ufken 500 metre mesafede maden 
arama, ön isletme ve isletme ruhsatının verilemeyeceğini ...Belediye imar sahaları ve mücavir 
alanlar içindeki maden arama, ön isletme ve işletme faaliyetlerinin belediyeden müsaade 
alınmak suretiyle yapılacağını, orman, ağaçlandırma alanlarında, askeri yasak bölgelerde ve sit 
alanları yakınlarında madencilik faaliyetlerinde bulunulmasının ilgili Kanun hükümlerine göre 
izne tabi olduğu, amme hizmeti veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahallerde ve bu tür 
tesislere ufken 60 metre, mesafe dahilinde arama, ön işletme ve isletme yapılabilmesinin 
Bakanlığın iznine bağlı olduğu, binalara ufken 60 metre, avlu, bağ ve bahçelere 20 metre 
mesafede maden araması ve işletilmesinin mülk sahibinin iznine bağlı olduğu, bu madde 
hükümlerine tabi yerlerde izinsiz madencilik faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde tem 
inatın 1/3'ünün irad kaydedileceği, tekerrürü halinde teminatın tamamının irad kaydedilerek 
ruhsatın fesh olunacağı, 

8. maddesi; Yürürlükte olan arama, ön isletme veya isletme ruhsatı verilmiş maden sahası 
üzerinde başka ruhsat verilmeyeceği. 

10. maddesi;...gerçek dışı, yanıltıcı, karıun hükümlerinin icraatını engelleyen, haksız 
surette hak iktisap eden veya hak iktisabına sebep olan teknik elemanların durumlarının belir-
lendiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile bu Kanun nezdinde yapacakların beyanlar geçersiz 
sayılacağı, bu hususun bağlı oldukları meslek teşekküllerine ve ilgililere bildirileceği, bu tür 
fiilleri işleyen veya islenmesine yol açan ruhsat sahiplerinin bir defaya mahsus olmak üzere 
teminatlarının madencilik fonuna irad kaydedilerek 5 katına çıkarılmasının tebliğ edileceği, 
teminatların tamamlanmaması halinde 13 üncü madde hükümlerinin tatbik olunacağı. Bu 
fiillerin tekerrürü halinde konu ile ilgili ruhsatlarının fesh olunarak teminatlarının madencilik 
fonuna irad kaydedileceği. Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri mahfuz olduğu, 

12. maddesi; Her türlü madenin sevk fişi ve sevkiyat güzergâhı üzerindeki en yakın kan- 
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tardan alınmış kantar fişi ile nakledilmesinin mecburi olduğu, bu şekilde maden nakledilme-
diğinde mahalli mülki amirin nakledilen madeni geçici olarak zapt edeceği ve gerekli tutanağı 
düzenleyerek evrakı adli makamlara tevdi edeceği, bu mecburiyete uymayanlar hakkında 
nakledilen maddenin suç tarihindeki rayiç değeri üzerinden 5 katı ağır para cezasına 
hükmolunacağı ve madenin müsaderesine karar verileceği, karar kesinleştikten sonra 
müsadere olunan maden satılarak bedelinin Madencilik Fonuna irad kaydedileceği, Tahkikat 
neticesinde ruhsat sahibinin bu maddeye aykırı şekilde maden naklettiğinin tespit edilmesi 
halinde teminatının Madencilik Fonuna irad kaydedileceği, Maden hakkı olmayan kişiler 
tarafından çıkarılan cevherlere geçici olarak el konularak bunlar hakkında bu madde hüküm-
lerinin uygulanacağı, bu şekilde maden çıkarılma fiilinin Devlet malına karşı işlenmiş fiil ve suç 
sayılacağı, 

14. maddesi; Maden sahasından çıkarılacak cevherlerden isletme yıllık brüt kârının % 5'i 

Devlet hakkı olarak, % 5'i Madencilik Fon iştiraki seklinde her yıl Mart ayının son günü 

akşamına kadar ilgili daire tarafından tahakkuk ettirilerek, ruhsat sahibince Devlet hakki 

Hazineye, fon iştiraki ise Etibank'a ödeneceği, Çıkardığı cevheri kendi fabrikasında hammadde 

girdisi olarak kullanan şirketler için Devlet hakkına esas olacak değerin bilançoda maliyetin 

asgari % 30'u kadar brüt kâr kabul edilerek hesaplanacağı, 

15. maddesi; Reşit her Türk vatandaşının daha evvel tespit edilmemiş bir maden zuhu 
runu yürürlükte bulunan bir arama ve ön isletme ruhsat sahasında olmamak üzere cins, yer 
ve ebadı ile birlikte ilgili daireye bildirmesi ile ihbar hakkının doğacağı, ruhsat sahibinin, arama, 
ön işletme ruhsatları sürelerinde faaliyet raporu ile zuhurunu bildirdiği madenlerin de bulu 
cusu sayılacağı, ihbar ve buluculuk hakkı ile ilgili işlemlerin yönetmelikte belirtileceği, ihbar ve 
buluculuk hakkı mevcut sahalarda o madenler için ön isletme ve/veya işletmeye geçildiği 
andan itibaren yıllık işletme brüt bilanço kârının % 1'i ihbar, % 2'si buluculuk hakkı olarak her 
yıl  Mart ayının  son günü  akşamına kadar işletme  ruhsat sahibi tarafından  ilgili daireye 
yatırılacağı, süresi içinde yatırılmayan ihbar veya buluculuk hakkı tutarlarının ruhsat teminat 
larından kesilerek ilgili daire tarafından hak sahibine ödeneceği,... 

25. maddesinde; işletme ruhsatı süresinin on yıldan az olamayacağı, bu sürenin talep 
üzerine ilgili daire tarafından maden rezervlerinin kaynak israfına sebep olmayacak şekilde 
aranması, bulunan maden kaynak ve damarlarının rasyonel bir şekilde isletilmesi için gerekli 
ve zorunlu yatırımların yapılmış ve tesislerin inşa edilmiş olması, tesislerin üretimi seferber 
edecek şekilde alıştırılmasının sağlanması ve benzeri şartların bulunması halinde uzatılabilceği, 
Ancak toplam sürenin altmış yılı geçemeyeceği, 

31. maddesi; işletme ruhsat sahibi isletme süresince en az bir maden mühendisinin fenni 
nezaretçi olarak görevlendirmek zorunda olduğu, fenni nezaretçinin görev, yetki, sorumlu-
lukları ile diğer hususların yönetmelikte belirtileceği, 
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38. maddesi; Bütün maden hakları ve faaliyetleri ile ilgili teknik ve mali konuları havi 
maden sicilinin, yönetmelikte belirtildiği şekilde ilgili daire tarafından tutulacağı, maden hak-
larının devir, intikal, haciz, rehin ve ipotek veya sona erme durumlarının bu sicile işleneceği, 
maden sicilinin aleni olduğu, ilgililerin sicil kayıtlarının maden sicil memurlarından biri huzu-
runda gösterilmesini isteyebileceği, maden sicilindeki kayıtların bilinmediğinin iddia edile-
meyeceği, madenler üzerinde iktisap edilecek hakların tescil edilmedikçe hüküm ifade 
etmeyeceği, 

45. maddesi; Türk Medeni Kanununun ipoteğe ait hükümlerinin maden ipoteklerine de 
uygulanacağını, 

47. maddesi; Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü herhangi bir ruhsat veya izne 
gerek kalmadan madencilik yapılabilecek bütün sahalarda 18. inci maddede belirtilen esaslar 
dahilinde arama faaliyetlerinde bulunabileceği, Genel Müdürlüğün bu kanun hükümlerine göre 
arama ve ön işletme ruhsatları alarak faaliyet raporları ile belirlediği zuhurların 24 üncü 
maddeye göre buluculuk hakkını kazanacağını, 

hüküm altına almaktadır. 

Yukarıda sayılan 3213 sayılı maden kanununda yer alan hükümlerin Endüstri bölgeleri yasa 
tasarısıyla birlikte değerlendirildiğinde aşağıda sıralanan çok sakıncalı sonuçlar doğuracağını 
bunun ise ülkenin birlik beraberliğini, ulusal ekonominin gelişmesini, egemenlik hakkını dina-
mitlemekten başka bir anlam taşımadığı görülecektir. 

Endüstri bölgeleri ve endüstri bölgesi şirketi sayılan şirketlerde ve bunların yaptıkları 
yatırımlarda 3213 sayılı Maden Kanununun uygulanmaması ; 

1- Madenleri Devletin hüküm ve tasarrufu altından çıkararak onu yabancı yada yabancı 
sayılan yerli sermayenin hüküm ve tasarrufu altına ve keyfiyetine sokmaktadır. Bu durum aynı 
zamanda Anayasamızın Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi başlıklı 168. 
Maddesine aykırı olmakla kalmayıp, bir taraftan 3213 sayılı kanun ve ona bağlı yönetmeliklerle 
düzenlenen madencilik faaliyetlerinin    tam anlamıyla bir kaos ortamına sürükleyecek bir 
sonuç doğuracaktır, bir taraftan yasal düzenlemelere bağlı yürütülen madencilik faaliyetleri 
bunun karşısında hiçbir madencilik mevzuatına bağlı olmayan madencilik faaliyetlerinin iktisa 
di anlamda doğuracağı sonuç, Türk vatandaşlarına madencilik faaliyetlerinden uzak dur ve 
yapma demekle eş anlamlıdır. 

Bu durum; 

2- Maden haklarının tamamen 3213 sayılı kanunun 6 maddesinde sayılan; medeni hakları 
kullanmaya   ehil  TC.   vatandaşlarına,   madencilik  yapabileceği   statüsünde  yazılı   Türkiye 
Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliği haiz şirketlere, bu hususta yetkisi bulu 
nan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu 
kurum, kuruluş ve idarelerinin dışında kalan yabancı ve yabancı sayılan yerli sermayenin 
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Endüstri bölgesi şirketlerinde toplanmasına sebebiyet verecektir. 

Bu sürecin daha en başında, ulusal maden varlığımızın tamamı yabancı hammadde tekel-
lerinin tahakkümü altına girmekten kurtulamayacaktır. 

3- Endüstri bölgeleri şirketlerinin talebi üzerine; Yürürlükte olan arama, ön isletme veya 
isletme ruhsatı verilmiş maden sahaları, hak sahibi aleyhine   endüstri bölgesi olarak belirlenen 
arazi statüsüne kavuşmasını sağlayacaktır. Bunun anlamı ise egemenlik hakkının devletçe 
yabancı sermaye lehine yerli sermayenin haklarını ihlal edilerek kullanılmasıdır. 

4- 3213  sayılı  maden  kanunun  7 maddesiyle  konulan;  "Memleket kara sınırlarından 
itibaren ufken 500 metre mesafede maden arama, ön isletme ve isletme ruhsatının verile 
meyeceğini ...Belediye imar sahaları ve mücavir alanlar içindeki maden arama, ön isletme ve 
isletme  faaliyetlerinin   belediyeden   müsaade   alınmak  suretiyle  yapılacağını...   Orman, 
ağaçlandırma alanlarında,  askeri  yasak bölgelerde ve sit alanları yakınlarında madencilik 
faaliyetlerinde bulunulmasının ilgili Kanun hükümlerine göre izne tabi olduğu. Amme hizmeti 
veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahallerde ve bu tür tesislere ufken 60 metre, 
mesafe dahilinde arama, ön isletme ve isletme yapılabilmesinin Bakanlığın iznine bağlı olduğu, 
Binalara ufken 60 metre, avlu, bağ ve bahçelere 20 metre mesafede maden araması ve 
isletilmesinin mülk sahibinin iznine bağlı olduğu Bu madde hükümlerine tabi yerlerde izinsiz 
madencilik faaliyetinde bulunulduğunun tespiti halinde teminatın 1/3'ünün irad kaydedileceği. 
Tekerrürü halinde teminatın tamamının irad kaydedilerek ruhsatın fesh olunacağı, " 

şeklindeki sınırlamalar endüstri bölgeleri yatırımları için söz konusu olmayacaktır. Ayrıca 
orman, sit alanı ve belediye sınırları içinde kalan konusu madencilik olsun yada olmasın 
yatırımlar için Đmar Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Çevre Kanununun hükümleri 
uygulanmayacağından Ormanlarımız, meralarımız, kıyılarımız yoğun bir şekilde talana 
uğrayacaktır. 

Maden işletmeciliğinde mülk sahibinin iznine tabi durumların Endüstri Bölgeleri şirketleri 
için geçerli olmaması Gayrimenkul mülkiyetini sınırlayan ve onu yabancı sermayenin arzu ve 
emellerine terk eden, Endüstri Bölgeleri yasa tasarısı bu açıdan bakıldığında tam anlamıyla 
yabancı sermayeye özel mülkiyeti işgal hakkı tanıyan bir yasa görünümündedir. 

5- 3213 sayılı yasanın ; Her türlü madenin sevk fişi ve sevkiyat güzergâhı üzerindeki en 
yakın kantardan alınmış kantar fişi ile nakledilmesinin mecburi tuttuğu bunun harici kaçak 
sevk edilen cevherleri    müsadere edilmesine cevaz vermesi ve kaçak üretim ve sevkiyat 
fiilinin devlet malı aleyhine işlenmiş fiil ve suç saydığı dikkate alındığında, Endüstri bölgeleri ve 
bu bölge şirketlerine 3213 sayılı yasanın uygulanmaması, madencilik faaliyetlerinin tamamen 
kayıt dışı ve kaçak üretim hüviyetine dönüştürecektir. Bu ise ulusal maden kaynaklarımızın 
yabancı sermayeye    hiçbir yasal düzene tabi olmadan bedavadan mal ettirilmesi gibi bir 
sonucu ortaya çıkarmaktadır. 

-  185  - 



6- 3213 sayılı maden yasası; Maden sahasından çıkarılacak cevherlerden isletme yıllık brüt 
kârının % 5'i devlet hakkı olarak, % 5'i madencilik Fon iştiraki seklinde her yıl Mart ayının son 
günü akşamına kadar ilgili daire tarafından tahakkuk ettirilerek, ruhsat sahibince Devlet hakki 
Hazineye, fon iştiraki ise Etibank'a ödeneceğini, çıkardığı cevheri kendi fabrikasında ham 
madde girdisi olarak kullanan şirketler için Devlet hakkına esas olacak değerin bilançoda 
maliyetin  asgari  %  30'u  kadar brüt kâr kabul  edilerek  hesaplanacağını  öngörmektedir. 
Endüstri bölgeleri ve şirketleri yapacakları yatırımlarda Maden Kanunu uygulamaları dışında 
bırakıldığından "Devlet Hakkı " Madencilik Fon Đştiraki" gibi fiskal mükellefiyetlerden de 
bağışıklık kazanacaklardır. Bu durum   madencilik faaliyetleri açısından haksız rekabete sebe 
biyet verecek  bir uygulamadır.     Türk vatandaşların  yürüttüğü  madencilik faaliyetlerinin 
terkine yol açacak, Yabancı lehine üstünlük sağlayan bu vahim durum, ulusal sınırlar içinde 
yabancı sermayeye sağlanan bir koruma tedbiridir. 

7- Endüstri Bölgeleri Hakkındaki Kanun tasarısının yasalaşması halinde; Yabancı sermaye 

ihbar ve buluculuk haklan ve bundan doğan ödeme mükellefiyetlerindende bağışık olacaktır. 

8- 3213 sayılı maden kanunu madenlerde işletme ruhsat süresini altmış yılla sınırlamak 

tadır. Endüstri Bölgeleri Hakkındaki Kanun tasarısı yasalaşırsa, yabancı sermayenin yürüteceği 

madencilik faaliyetleri sınırsız bir müddete sahip olacaktır. Burada işletme faaliyetinin sınırları 

yabancı sermayenin sahip olduğu ulusal maden kaynaklarının tamamen tükendiği andır. 

9-Endüstri Bölgeleri Hakkındaki Kanun Tasarısının yasalaşması halinde; Maden haklan gibi 
bir kavram yok olacağından buna bağlı olarak tutulan madencilik faaliyetleri ve bununla ilgili 
teknik ve mali konuları havi aleniyet ilkesine tabi maden sicili tarihe karışacaktır. 

Türk madencilerin iktisap ettikleri haklar sicile tescil edilmedikçe hüküm ifade etmezken, 

yabancılar bu alanda geniş bir serbestiyet içerisinde at koşturacaklardır. 

10 - Endüstri Bölgeleri Hakkındaki Kanun tasarısı yasalaştığı takdirde; Maden Tetkik ve 

Arama Genel Müdürlüğü herhangi bir ruhsat veya izne gerek kalmadan madencilik yapılabile-

cek bütün sahalarda yapacağı arama faaliyetleri kısıtlanacaktır. 

ENDÜSTRĐ BÖLGELER Đ HAKKINDAK Đ KANUN TASARISI KAR ŞISINDA 
BOR MADENLER ĐMĐZ 

BOR MADENLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ MERĐ YASAL DÜZENLEMELER 

ANAYASA 

Anayasamızın Tabii Kaynakların Aranması ve işletilmesi Başlığı altında yer alan 168. 
Maddesinde ; Tabii servetler ve kaynakların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu bun-
ların aranması ve işletilmesi hakkının devlete ait olduğu, devletin bu hakkını belli bir süre için 
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gerçek ve tüzel kişilere devredebileceği, hangi tabii servet ve kaynağın arama ve işletilmesinin, 
devletin gerçek ve tüzel kişilerce ortak olarak veya doğrudan gerçek ve tüzel kişiler eliyle 
yapılmasının kanunun açık iznine tabi olduğu, bu durumda gerçek ve tüzel kişilerin uyması 
gereken şartların ve devletçe yapılacak gözetim, denetim usul esasları ve müeyyidelerinin 
kanunda gösterileceği hüküm altına alınmıştır. 

2840 SAYILI YASA 

2172 sayılı Devletçe işletilecek Madenler Hakkında Kanun'la kamu kuruluşlarına 
devredilen maden haklarını yeniden düzenleyen 2840 sayılı kanunun, Devlet Eliyle Đşletilecek 
Madenler başlığı altında yer alan 2 nci maddesi; Bor tuzlari, trona(tabi soda) asfaltit, uranyum 
ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesinin devlet eliyle yapılacağı, bu madenler için 
6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilmiş olan ruh-
satların iptal edildiğini hüküm altına almıştır. 

Bu çerçevede, değişik 2840 sayılı kanunla bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin devlet 
eliyle yapılacağı düzenlenmiş, bor tuzları arama ve işletme hakkı Etibank'a verilmiştir. 

MADEN KANUNU 

05.06.1985 tarihinde 6309 sayılı Maden Kanunu'nun yerine yürürlüğe giren 3213 sayılı 
Maden Kanununun 49. Maddesi; 2840 sayılı Kanun hükümleri saklı olmak üzere bu Kanunun 
yürürlük tarihinden sonra bulunacak bor, trona ve asfaltit madenlerinin aranması ve isletilme-
si, bu Kanun hükümlerine tabi olduğu,Bunların ihracatına ait usul ve esasların Bakanlar 
Kurulunca tespit edileceğini hüküm altına almıştır. 

ETĐBANK - ETĐHOLDĐNG ANA STATÜLERĐ 

Etibank Ana Statüsünün 4/8 maddesinde; Devletin genel maden politikası içinde, bor 
tuzlarının arama ve işletilmesinin ülke ekonomisine azami katkıyı sağlayacak şekilde, amaç ve 
faaliyet konuları içerisinde olduğu, bu hususun Eti Holding A.Ş. Ana Statüsü 4/4 maddesinde 
de yerini aldığı, keza Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmesinin 4/f maddesinde 
şirketin amaç ve faaliyetinin 2840 sayılı kanun hükümleri saklı kalmak kaydiyle, bu çerçevede 
hukukları sermayesinin tamamı devlete ait olan teşekkül uhdesinde bulunan sahalarda 
üretilen bor tuzu ürünlerini teşekkül adına pazarlamak ve satmak olduğunu belirlemektedir. 

DEĞERLENDĐRME 

Bor madenlerinin 1978 yılında devletleştirilmesinden sonra yerli ve yabancı baskı 
gruplarının siyasi otorite üzerindeki zorlamaları sonucu 1985 yılında yürürlüğe giren 3213 
sayılı maden kanunu 49. maddesiyle ile bor madenleri üzerindeki devlet tekeli kaldırılmak 
üzere bıçak sırtında bir noktaya getirildi. Buna göre 2840 sayılı yasa hükümleri saklı kalmak 
kaydiyle 05.06.1985 tarihinden sonra bulunacak bor madenlerinin 3213 sayılı kanun 
hükümlerine tabi olacak bunların ihracına ilişkin usul ve esasların bakanlar kurulunca 
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belirlenecekti. 

Ancak MTA ve Etibank'ın yürüttüğü çalışmalar sonucu Türkiye topraklarında bulunan ve 
bilinen bor zuhurlarının tamamının ruhsatları Etibank (Eti Holding)uhdesine devredildi. 

Endüstri Bölgeleri Hakkındaki Kanun tasarısının yasalaşması halinde yabancı yatırımcılar 
tarafından Bor sahaları üzerinde endüstri bölgeleri yatırımı sayılacak yabancı sermaye 
yatırımlarının yer talebi ve bunun karşılanması halinde bıçak sırtında duran Bor madenlerinin 
devletçe işletilecek maden niteliği bir anda ortadan kalkacak, bu sahalarda bulunan ve 
çıkarılan bor madenleri kanunda öngörülen 3213 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 
bulunacak bor madenlerinin ihracatına ait usul ve esasların Bakanlar Kurulunca tespit 
edileceği hükmünün geçersiz kılınması nedeniyle hiçbir yasal düzenlemeye tabi olmaksızın 
ihraç edilecektir. 

ABD'de bulunan bor rezervlerinin deklere edilen rakamlar dikkate alındığında (Roskıll 
raporlarında;Kuzey Amerika'da Rio Tinto'ya bağlı en büyük üretici olan US Borax'm 
Boron'da bulunan bor yataklarında uzun yıllardan beri 140 milyon ton %25 B2O3 bazlı 
cevhere sahip olduğundan, yine Kuzey Amerika'da Mojave Çölü'nde Ford Cady Minerals 
Corp firmasının uzun yıllardan beri 150 milyon ton %6,4 B2O3 muhtevalı kolemanit cevheri 
varlığından söz edilmektedir. Arjantin Bolivya ve sili üretimlerinin önemli bir bölümü ABD 
tarafından ithal edilir Arjantin, Bolivya Şili ve peru bor rezervleri toplamı 80 milyon ton 
civarıdır.) azami 25 yıllık bir rezervi kalan ABD'nin ve ihmal edilebilir düzeyde bor rezervi 
olan Avrupa kıtasının Türkiye'de Endüstri Bölgeleri Hakkındaki Kanun tasarısının yasalaşması 
halinde Türk bor rezervlerinin bu yasanın sağladığı imkanlarla üzerine çörekleneceklerinden 
hiç kuşku duyulmamalıdır. 

Bu bağlamda Endüstri Bölgeleri Yasa tasarısı 2840 sayılı yasa ve buna bağlı olarak Eti 
Holding'in yürüttüğü işletme faaliyetlerini ortadan kaldıracak bir mahiyet taşımaktadır. 

SONUÇ 

Hammaddelere sahip ülkelerin kaynaklarını kendi ulusal çıkarları yönünde değerlendire-
bilmeleri, o ülkede varolan genelde teknolojik seviye, özel olarakta ürün üretimi ile ilgili bilgi 
birikimi ve deneyimlere bağlıdır. Doğal avantajlarını değerlendirmek için bu unsurlara sahip 
olmayan ve teknoloji üretemeyen ülkeler, gelişmiş ülkelerin çıkarlarına göre hareket etmek 
ve onlara sürekli muhtaç konumunda bulunmak zorundadırlar. Hammaddelerini işleme bilgi 
ve teknolojilere sahip olmayan ülkelerin kalkınmaları ve refah paylarını artırmaları için 
gösterecekleri tüm çabalar, başarısızlığa uğramaya mahkumdur. 

Öte yandan bir ülkenin gelişmesi, sadece ülkedeki sermaye birikimi, üretilen ürün ve per-
sonel sayısı ile değil, daha çok bilimsel araştırma düzeyi ve iş bölümündeki uzlaşma, diğer bir 
deyimle teknolojik bilgi seviyesine bağlıdır. Bir ülkenin gelişmişlik ve refah düzeyi ölçüm-
lerinde, sanayi mamulleri üretim miktar ve çeşidinden çok, bilgi düzeyleri ve tüketim miktar- 
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lan baz olarak alınmaktadır. 

Bu gelişime ayak uyduramayan üretim ve üretime bağlı teknolojiler ile bu teknolojilere 
sahip ülkeler ekonomik anlamda varlıklarını sürdüremezler. Bu nedenledir ki bu günün en 
ağır maliyetli ve yıkıcı savaşları bilim, teknoloji üretim, hammadde, enerji ve finans alanında 
verilmektedir 

Günümüz Dünya ekonomisinde yaşanan, moda olan deyimiyle, "küreselleşme" ile artık 
sermaye, mal ve insan gücünün serbestçe dolaşımının önündeki tüm engellerin kaldırılması 
sürecine girilmiştir. Her ne kadar bu süreç tüm ülkelerin çıkarına gibi görünüyorsa da gerçek-
te, bu gelişmeler de sahip oldukları bilgi birikimi nedeniyle üretimleri kontrol etmek suretiyle 
dizginleri ellerinde tutan gelişmiş ülkelerin çıkarlarına göre işlemektedir. 

Kaldıki bu süreç; bir taraftan gelişmiş ülkelerin dünya ekonomisi ve hükümetleri üzerinde-
ki etkinlikleri, diğer taraftan yine bu ülkelerin kontrolünde bulunan Dünya Ticaret Örgütü, 
Dünya Bankası, IMF, OECD gibi kurumların az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere, tamamen 
gelişmiş ülkelerin çıkarlarına uygun ekonomik ve sosyal alanda politika ve uygulama dayat-
maları, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sosyo-ekonomik ve devlet yapılarının aleyhine 
derinleşerek genişlemektedir. 

1979 yılında Fas'ın Marakeş kentinde başlayan bu süreçte; Dünya Ticaret Örgütü çok ulus-
lu sermayenin daha serbest bir ortamda dolaşımını sağlamak üzere ulus devletlerin ekonomi-
den çekilmesi ve piyasaların denetimsiz olarak yabancı sermayeye açılmasını öngören bir dizi 
yasal değişiklik ön görüyordu. 

24 Ocak 1980 kararları ile 1979 yılında Marakeş'te atılan adımın izi ardından yapılan yakın 
takip ülkemizi, MAI ve MIGA gibi sözleşmelerin gölgesinde bu zor günlere taşıdı. Gelinen 
nokta açısından Ulusal bağımsızlığımız, ulusal kaynak ve varlıklarımız, IMF ve Dünya Bankası 
ile yapılan anlaşmaların baskısı altında öğütülerek çok uluslu şirketlere yem olmak üzere. 

Yıllardır yürütülen ekomomik istikrar programlarının sürekli iflaslarla sonuçlanması her 
iflasın ardından yaşanan krizler ulusal sermayeyi ve birikimleri yok olma noktasına taşıyor. 
Ulusal sermayenin geri adım attığı çekildiği sektörlerde yaratılan boşluklar, yeni işsizlik ve 
yoksulluklar üretmekte. Tüm bunlara ilave olarak devletin hızla reel ve mali sektörde yer alan 
işletmelerinin özelleştirme yada kapatılması yönündeki tercihi mevcut sorunların dahada 
büyüyeceğine işaret ediyor. 

Uluslararası mali kuruluşlarla yapılan anlaşmaların içinde her birisi ayrı bir yasal düzenle-
meyi gerektiren ve o yıllarda gerçekleştirilemediği için günümüzünde gündemini teşkil eden 
bazı özelleştirme tasarıları vardır. Bu tasarıların içinde "Madenlerin Özel Sektöre Devri"  
de yer almaktadır.  

Rezervlerin büyüklüğü ve kalitesi açısından bir Bor ülkesi olan ülkemiz, bir çok ülkeye 
göre sahip olduğu küçük fakat kalitesi o oranda yüksek krom cevheri nedeniyle bir dönem 
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boyunca aynı zamanda da sanayinin temel yapıtaşı çeliğin temel girdilerinden birisi olan krom 
ülkesiydi. Fakat, ne yazık ki yüksek verimle işlenebilecek kalitede olan bu krom cevherlerim-
iz yıllardır hızla yurt dışına hammadde olarak yok pahasına aktarılmış, bugün yakın vadedeki 
ülke ihtiyaçlarını ancak karşılayabilecek düzeye inmiştir. 

Diğer taraftan ülkemizin altın madeni açısından oldukça önemli olan potansiyeli , yine 
içinde bulunduğumuz yüzyılın en çok tüketilen madeni olan trona varlığımız çok uluslu oli-
gopol şirketlerin ülkemizde yaratacakları tekelin kontrolüne girme aşamasındadır 

Madencilik sektöründeki parçalı yapı plansızlık programsızlık kısa vadede bu potansiye-
limizide yok edecek bir sonucu ortaya koyması kaçınılmazdır. 

Bu gün itibariyle aşağıdaki tablodanda anlaşılacağı üzere; 
 

KURULU KAPASĐTE BĐN TON/YIL  
ĐŞLETME  HAM VE RAFĐNE 

ÜRÜN  HAM BOR  RAFĐNE BOR  

KIRKA  

Tinkal Konsantre 
Boraks Pentahidrat 
Boraks Dekahidrat 

Susuz Boraks  

800  320 
17 60  

BANDIRMA  
Boraks deka ve Penta 
Borik Asit Sodyum 

perborat  

 
55 
85 
20  

BĐGADĐÇ  Konsantre Kolemanit 
Konsanre Üleksit  

 

200 
200  

EMET  Konsantre Kolemanit  

 

500  

KESTELEK  Konsantre Kolemanit  100  

 

TOPLAM  1.800  557  

Eti Holding'in ham bor üretim kapasitesi yıllık 1.800.000 ton, Rafine bor üretim kapasitesi 
557.000 ton'a ulaşmıştır. 

Tamamen Türk imkanları kullanılarak devam ettirilen Kırka'daki 160.000 ton/yıl kapa- 
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siteli,   Emet'teki   100.000   ton/yıl   kapasiteli   yatırımların   tamamlanmasını   müteakip 
Eti Holding'in rafine bor üretim kapasitesi 817.000 ton/yıl'a çıkacaktır 

Böylesi bir üretimle ve yapılacak yeni yatırımlarla Türkiye tüm dünya Bor ve rafine bor 
ihtiyacının tamamını sahip olduğu rezervlerin verdiği destekle yüzyıllar boyunca karşılama ve 
gittikçe artan Pazar etkileme yeteneğine sahipken, Eti Holding'in özelleştirilmesi yoluyla, 
sahip olunan çok uluslu oligopol şirketlere aktarılmasını anlamak imkanı yoktur. 

Sanayileşmiş ülkeler ulusal hammadde kaynaklarına savruk bir zihniyetten uzak, tamamen 
onu korumaya , kollamaya geliştirmeye dönük bir şekilde yaklaşmaktadırlar. Bu ülkelerin 
benimsediği politika ulusal hammadde kaynaklarını kullanmaktan ziyade, az gelişmiş ülkelerin 
ellerindeki hammadde kaynaklarını kullanma yönünde gelişmektedir. Bugün Türk bor maden-
lerine gözdiken Rio Tinto, Çiti Grup'un sahip oldukları maden portföylerine bakıldığında en 
az 50 ülkedeki Bor, kömür, petrol, krom demir, altın, lityum, elmas, çinko, boksit, 
zirkonyum, titanyum, uranyum, nikel, toryum... sahalarının işletimleri altında olduğu görüle-
cektir. Çünkü sanayinin temel girdileri olan doğal kaynaklar yenilenebilir kaynaklar değildir. 
Yakın bir gelecekte petrol, kömür, demir ve endüstri için gerekli bir çok hammadde 
tükenecektir. Böylesi bir geleceğin varlığı karşısında alınması gerekli ulusal tavır hammadde 
kaynaklarına sıkı sıkıya sarılmaktan geçer. 

Bu nedenle ulusal hammadde kaynaklarına düşüncesiz ve savruk kişi gibi harvurup harman 
savurur bir tarzda yaklaşılamaz. 

Madenlerimiz, endüstriyel hammaddelerimiz, nadir to prak elementlerimiz içinde 
bulundu ğumuz krizden çıkı ş için tek kullanımlık bir can simidi yada bu günkü kuşaklara 
bolluk bizden sonrakilere yoksulluk, üçüncü ku şaklara açlık ve ölüm do ğuracak gibi 
değil, Ulusal varlı ğımızı bizden sonraki nesilleri gök kubbe çökene kad ar kesintisiz 
yaşama ve savunmayı sürdürecek bir anlayı şla kullanılmalı ve de ğerlendirilmelidir.  

Unutulmamalıdaki, bu topraklar altında yatan maden zenginliklerimiz Türk mil-
letinin en a ğır maliyetle sahip oldu ğu varlıklardır.  

Bir ülkeye Amborgo uygulamakla , aynı ülkenin hammad de kaynaklarını sınırsız bir 
serbesti/etle ucuz bir şekilde yurtdı şına aktarmanın sonuçları endüstri açısından aynıdır . 
Birinci halde ambargo konulan ülkenin sanayisi çok kısa sürede ikinci halde can 
çeki şerek çöker.  

Yine unutulmamalıdaki; tarih, ulusların ba ğımsız olarak hayatta kalabilmek için bir-
birleri ile kesintisiz yaptıkları sava şın bir özetidir. Bu sava ş kimi zaman sıcak ve silahlı, 
çoğu zaman so ğuk, sinsi bir yapıdadır. Dostlukların derecesi sa ğlanan çıkarlarla ölçülür. 
Bu sava ş Ulusların tarih sahnesinde kalabilmesini sa ğlayan trajik bir ölüm-kalım 
oyunudur. Günümüzde bu oyunun oyuncakları, teknoloj i, bilim, ekonomi ve hammadde 
kaynaklarıdır. Bu oyuncakları ellerinde tutan ve ür eten uluslar kazanır ve ya şar. 
Kaybeden ise yok olmaya mahkumdur. Ayrıca, var olma savaşını kazanmanın temel 
stratejilerinden biride, tarihin bizlere anlattı ğı yada geçmi şte yaşadığımız olayları 
hatırlayıp, geçmi şte yapılan hatalara dü şmemektir.  
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Mühendisleri Odası, Bülten, sayı; 99/4 Banu Salman; Bor oyununa engelleme, Cumhuriyet 

Gazetesi, 1.11.1999 Ekonomist Dergisi; Bor madeninde nasıl dışa bağımlı olduk, Ekim-2000 

istanbul Menkul Kıymetler Borsası - Günlük Bültenler 

- Par Tekstil firmasının ĐMKB'na gönderdiği 3.6.1998 tarihli yazı 

- 10.4.2000 tarihli bülten - 29.8.2000 tarihli bülten 

- 26.4.2000 tarihli bülten - 12.10.2000 tarihli bülten 

- 31.5.2000 tarihli bülten - 19.10.2000 tarihli bülten 

- 19.6.2000 tarihli bülten - 25.10.2000 tarihli bülten 

- 30.6.2000 tarihli bülten - 2.11.2000 tarihli bülten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


