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RAPORUN İÇİNDEKİ KISALTMALAR 

AB  : Avrupa Birliği 
ADDD  : Atıkların Depolanmasına Dair Yönetmelik 
AKA                                         : Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) 
BDH  : Boraks Dekahidrat 
BKK       : Bakanlar Kurulu Kararı 
BOREN       : Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 
BPH    : Boraks Pentahidrat 
CFR     : Cost,and Freight: Mal bedeli ve navlunu ödenmiş teslim 
CIF     : Cost, Insurance and Freight: Mal bedeli, sigorta  ve navlunu ödenmiş teslim 
CLP : Classification Labelling and Packaging of Substances and Mixtures 

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve Paketlenmesi 
ÇABAT : Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi 
ÇASGEM : Çalışma Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi 
ÇED  : Çevresel Etki Değerlendirmesi 
DPT   : Devlet Planlama Teşkilatı 
DSİ      : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
EBA  : European Borates Association: Avrupa Bor Birliği 
ECHA : European Chemicals Agency (AKA) 

FCA           
: Free Carrier: Belirlenen yerde taşıyıcıya teslim   (alıcının 

konteyner/taşıyıcısına  

 
yüklenmiş:halde teslim) 

FFS            : Form Fill Seal Şekillendir-doldur-kapat 
FOB       : Free on Board: Gemi bordasında teslim 
GCL               : Jeomenbranla lamine edilmiş geosentetik kil kaplama  
GHS : Globally Harmonised System: Küresel uyumlaştırma sistemi 
GSYH   : Gayrisafi Yurtiçi Hasılat 
H360FD   : May damage fertility or the unborn child. Fertilitiy and Development: 

Üremeye ve: doğmamış çocuğa zarar verebilir. Üreme ve Gelişim. 
İR       : İşletme Ruhsatı 
İSGK : İş Sağlığı Güvenlik Kurulu 
KDV : Katma Değer Vergisi 
KHK : Kanun Hükmünde Kararname 
KİT   : Kamu İktisadi Teşebbüsü 
kwh : Kilowatt saat 
LCD : Liquid Crystal Display (Sıvı Kristal Ekran) 
LNG         : Liquified Natural Gas-Sıvılaştırılmış Doğal Gaz 
MİGEM       : Maden İşleri Genel Müdürlüğü     
MSDS : Material Safety Data Sheet: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 
MTA       : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü    
NIR       : Near Infrared Technology: Yakın Kızıl Ötesi Teknolojisi 
NKB : Nano Kompozit Bor 
NTE  : Nadir toprak elementleri 
ODTÜ  : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
PMUM : Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi 



 
 

PPM : Parts per million (milyonda bir birim) 
REACH                                            : Registration, Evaluation and Authorisation (Restriction) of Chemicals: 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi 
SAM       : Seramik Araştırma Merkezi 
SKKY : Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 
SP : Sodyum Perborat 
SPM : Sodyum Perborat Monohidrat 
SPT : Sodyum Perborat Tetrahidrat 
TCDD    : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
TEİAŞ  : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
TKİ       : Türkiye Kömür İşletmeleri 
TMB : Trimetil Borat 
TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu 
TÜBİTAK  : Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu 
TÜBİTAK-KAMAG : TÜBİTAK-Kamu Araştırmaları Destek Grubu 
TÜBİTAK-MAM : TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi 
UNAM : Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
 
 
  



 
 

PPM : Parts per million (milyonda bir birim) 
REACH                                            : Registration, Evaluation and Authorisation (Restriction) of Chemicals: 

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi 
SAM       : Seramik Araştırma Merkezi 
SKKY : Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 
SP : Sodyum Perborat 
SPM : Sodyum Perborat Monohidrat 
SPT : Sodyum Perborat Tetrahidrat 
TCDD    : Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
TEİAŞ  : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 
TKİ       : Türkiye Kömür İşletmeleri 
TMB : Trimetil Borat 
TMSF : Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu 
TÜBİTAK  : Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu 
TÜBİTAK-KAMAG : TÜBİTAK-Kamu Araştırmaları Destek Grubu 
TÜBİTAK-MAM : TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi 
UNAM : Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi 
 
 
  

 
 

TABLO DİZİNİ 
 

Bölümü Tablo No Tablonun Adı Sayfa 
I-Toplu bakış 1  Toplu bilgiler  V 

II-İdari bünye 2 Personel kadroları                                                                             10 
II-İdari bünye 3 Çalışan kadrolu işçi sayısı ve hizmet alımı personel sayısı              11 
II-İdari bünye 4 Personele yapılan harcamalar                                                           19 
II-İdari bünye 5 Sosyal Giderler                                                                                 20 
III-Mali bünye 6 Mali Bünye                                                                                       22 
IV-İşletme çalış. 7 Bütçeye ilişkin toplu bilgiler                                                            36 
IV-İşletme çalış 8 Finansman programı                                                                         38 
IV-İşletme çalış 9 Giderler                                                                                             40 
IV-İşletme çalış 10 Çeşitli giderler                                                                                   42 
IV-İşletme çalış 11 Alımlar                                                                                              50 
IV-İşletme çalış 12 Hizmet alımları                                                                                 55 
IV-İşletme çalış 13 Eti Maden  İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşıma miktarı                65 
IV-İşletme çalış 14 Kırka Ürün Taşıma Maliyeti                                                             66 
IV-İşletme çalış 15 Emet Ürün Taşıma Maliyeti                                                             66 
IV-İşletme çalış 16 Bigadiç Ürün Taşıma Maliyeti                                                         66 
IV-İşletme çalış 17 Bandırma Ürün Taşıma Maliyeti                                                      66 
IV-İşletme çalış 18 İlk Madde ve Malzeme Stokları                                                       68 
IV-İşletme çalış 19 Üretilen Ürünler                                                                               85 
IV-İşletme çalış 20 Kırka Bor Rezervleri                                                                        88 
IV-İşletme çalış 21 Kırka Dekapaj Çalışmaları                                                                 90 
IV-İşletme çalış 22 Kırka Tuvönan Bor Ürünleri ve Üretimleri                                     94 
IV-İşletme çalış 23 Kırka Tuvönan Tinkal Üretimi                                                        96 
IV-İşletme çalış 24 Kırka Boraks Penta-(I) Üretimleri                                                   101 
IV-İşletme çalış 25 Kırka Boraks Penta-(II) Üretimleri                                                  102 
IV-İşletme çalış 26  Kırka Boraks Penta-(III) Üretimleri                                                103 
IV-İşletme çalış 27  Kırka Boraks Penta-(IV) Üretimleri                                                104 
IV-İşletme çalış 28 Kırka Susuz Boraks Üretimleri                                                        113 
IV-İşletme çalış 29 Buhar ve Elektrik Üretim-Tüketim                                                 120 
IV-İşletme çalış 30 Emet Bor Rezervleri                                                                       128 
IV-İşletme çalış 31 Emet Dekapaj Çalışmaları 131 
IV-İşletme çalış 32 Emet-Hisarcık Tuvönan Kolemanit Üretimi                                  138 
IV-İşletme çalış 33 Emet-Espey Tuvönan Kolemanit Üretimi                                           140 
IV-İşletme çalış 34 Emet-Hisarcık Konsantre Kolemanit Üretimi (1.yıkama)              143 
IV-İşletme çalış 35 Emet-Espey Konsantre Kolemanit Üretimi                                    145 
IV-İşletme çalış 36 Emet Kırma-Öğütme Değerleri                                                      147 
IV-İşletme çalış 37 Emet Borik Asit Üretimi                                                                                                                149 
IV-İşletme çalış 38 Emet-Su Üretimi ve Maliyetler                                                          155 
IV-İşletme çalış 39 Bigadiç  Bor Rezervleri                                                                  162 
IV-İşletme çalış 40 Bigadiç-Dekapaj Çalışmaları                                                         164 
IV-İşletme çalış 41 Bigadiç-Tuvönan Cevher Üretimi                                                       176 
IV-İşletme çalış 42 Bigadiç-Konsantre Kolemanit ve Üleksit Üretimleri                       182 
IV-İşletme çalış 43 Bigadiç-Optik Ayırıcı Sonuçları                                                     186 
IV-İşletme çalış 44 Bigadiç-Kestelek Konsantre Kolemanit Üretimi                            189 
IV-İşletme çalış 45 Bigadiç-Öğütülmüş Kolemanit ve Üleksit Üretimleri                    195 



 
 

IV-İşletme çalış 46 Bandırma-Boraks Dekahidrat Üretimi                                            205 
IV-İşletme çalış 47 Bandırma-Boraks Pentahidrat Üretimi                                           209 
IV-İşletme çalış 48 Bandırma-Borik Asit Üretimi                                                         211 
IV-İşletme çalış 49 Bandırma-Etidot-67 Üretimi                                                           213 
IV-İşletme çalış 50 Konsantre verimliliği                                                                      252 
IV-İşletme çalış 51 Bor Kimyasalları Verimliliği                                                          253 
IV-İşletme çalış 52 2012-2016 Yılları Üretim ve Kapasite Kullanım Oranları 262 
IV-İşletme çalış 53 Kırka-I.Bor Türevleri Tesisi Üretim Giderleri 264 
IV-İşletme çalış 54 Kırka-II.Bor Türevleri Tesisi Üretim Giderleri    265 
IV-İşletme çalış 55 Kırka-III.Bor Türevleri Tesisi Üretim Giderleri                            267 
IV-İşletme çalış 56 Kırka-IV.Bor Türevleri Tesisi Üretim Giderleri                                                  268 
IV-İşletme çalış 57 Emet-Hisarcık Konsantre Üretim Giderleri                                   271 
IV-İşletme çalış 58 Emet-Espey  Konsantre Üretim Giderleri                                      272 
IV-İşletme çalış 59 Emet-Borik Asit  Üretim Giderleri                                                 273 
IV-İşletme çalış 60 Bigadiç-Konsantre Üretim Giderleri                                              275 
IV-İşletme çalış 61 Bigadiç-Kestelek Konsantre Üretim Giderleri                               276 
IV-İşletme çalış 62 Bigadiç-Öğütülmüş Kolemanit  Üretim Giderleri                          277 
IV-İşletme çalış 63 Bandırma-Boraks Dekahidrat Üretim Giderleri                             278 
IV-İşletme çalış 64 Bandırma-Boraks Pentahidrat Üretim Giderleri                              279 
IV-İşletme çalış 65 Bandırma-Borik Asit Üretim Giderleri                                          280 
IV-İşletme çalış 66 Bandırma-Sülfürik Asit Üretim Giderleri                                      281 
IV-İşletme çalış 67 2016 yılı üçer aylık Pazar Araştırma Raporları                             294 
IV-İşletme çalış 68 2016 yılı üçer aylık Pazar Araştırma Raporları Geliş Tarihleri 295 
IV-İşletme çalış 69 Yurt İçi Satışlar                                                                              298 
IV-İşletme çalış 70 Yurt Dışı Satışlar                                                                           299 
IV-İşletme çalış 71 TSE’ye Yaptırılan Gözetim ve Denetim Hizmeti Maliyeti           307 
IV-İşletme çalış 72 Ürün, Kalite, Ambalaj ve Sevkiyat Konteyner Şikayetleri 308 
IV-İşletme çalış 73 Eti Madenin Dünya Pazarındaki Yeri                                            311 
IV-İşletme çalış 74 Bor Satışlarının Dünyadaki Bölgesel Dağılımı                              311 
IV-İşletme çalış 75 Alıcı ilk 10 Firma                                                                           312 
IV-İşletme çalış 76 Stoklar (Füzyon)                                                                             320 
IV-İşletme çalış 77 Mamul Stokları                                                                               322 
IV-İşletme çalış 78 Sigorta                                                                                             324 
IV-İşletme çalış 79 Satış Sonuçları                                                                         325-328                                                                
IV-İşletme çalış 80 Karlılık Göstergeleri                                                                       332 
IV-İşletme çalış 81 İştirakler                                                                                          334 
IV-İşletme çalış 82 Etimine S.A.’nın Şirket Ortakları                                                   335 
IV-İşletme çalış 83 Etiproducts O.Y.nin Şirket Ortakları                                              335 
IV-İşletme çalış 84 Eti Soda A.Ş.nin Şirket Ortakları                                                   337 
IV-İşletme çalış               85 Sektör Bazında Yatırımları                                                           343 
IV-İşletme çalış 86 Eti Maden Yatırım Harcamaları                                                     345 
IV-İşletme çalış                               87 Kırka Bor İşletmesi Yatırım Harcamaları                                           346 
IV-İşletme çalış 88 Emet Bor İşletmesi Yatırım Harcamaları                                       367 
IV-İşletme çalış 89 Bigadiç Bor İşletmesi Yatırım Harcamaları                                   387 
IV-İşletme çalış 90 Bandınma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesi Yatırım Har.             401 
IV-İşletme çalış 91 Genel Müdürlük Yatırım Harcamaları                                           423 
 V-Bilanço 92 Politika ve Tedbirler                                                                       465-467 
 V-Bilanço 93 Aktif                                                                                                471 



 
 

IV-İşletme çalış 46 Bandırma-Boraks Dekahidrat Üretimi                                            205 
IV-İşletme çalış 47 Bandırma-Boraks Pentahidrat Üretimi                                           209 
IV-İşletme çalış 48 Bandırma-Borik Asit Üretimi                                                         211 
IV-İşletme çalış 49 Bandırma-Etidot-67 Üretimi                                                           213 
IV-İşletme çalış 50 Konsantre verimliliği                                                                      252 
IV-İşletme çalış 51 Bor Kimyasalları Verimliliği                                                          253 
IV-İşletme çalış 52 2012-2016 Yılları Üretim ve Kapasite Kullanım Oranları 262 
IV-İşletme çalış 53 Kırka-I.Bor Türevleri Tesisi Üretim Giderleri 264 
IV-İşletme çalış 54 Kırka-II.Bor Türevleri Tesisi Üretim Giderleri    265 
IV-İşletme çalış 55 Kırka-III.Bor Türevleri Tesisi Üretim Giderleri                            267 
IV-İşletme çalış 56 Kırka-IV.Bor Türevleri Tesisi Üretim Giderleri                                                  268 
IV-İşletme çalış 57 Emet-Hisarcık Konsantre Üretim Giderleri                                   271 
IV-İşletme çalış 58 Emet-Espey  Konsantre Üretim Giderleri                                      272 
IV-İşletme çalış 59 Emet-Borik Asit  Üretim Giderleri                                                 273 
IV-İşletme çalış 60 Bigadiç-Konsantre Üretim Giderleri                                              275 
IV-İşletme çalış 61 Bigadiç-Kestelek Konsantre Üretim Giderleri                               276 
IV-İşletme çalış 62 Bigadiç-Öğütülmüş Kolemanit  Üretim Giderleri                          277 
IV-İşletme çalış 63 Bandırma-Boraks Dekahidrat Üretim Giderleri                             278 
IV-İşletme çalış 64 Bandırma-Boraks Pentahidrat Üretim Giderleri                              279 
IV-İşletme çalış 65 Bandırma-Borik Asit Üretim Giderleri                                          280 
IV-İşletme çalış 66 Bandırma-Sülfürik Asit Üretim Giderleri                                      281 
IV-İşletme çalış 67 2016 yılı üçer aylık Pazar Araştırma Raporları                             294 
IV-İşletme çalış 68 2016 yılı üçer aylık Pazar Araştırma Raporları Geliş Tarihleri 295 
IV-İşletme çalış 69 Yurt İçi Satışlar                                                                              298 
IV-İşletme çalış 70 Yurt Dışı Satışlar                                                                           299 
IV-İşletme çalış 71 TSE’ye Yaptırılan Gözetim ve Denetim Hizmeti Maliyeti           307 
IV-İşletme çalış 72 Ürün, Kalite, Ambalaj ve Sevkiyat Konteyner Şikayetleri 308 
IV-İşletme çalış 73 Eti Madenin Dünya Pazarındaki Yeri                                            311 
IV-İşletme çalış 74 Bor Satışlarının Dünyadaki Bölgesel Dağılımı                              311 
IV-İşletme çalış 75 Alıcı ilk 10 Firma                                                                           312 
IV-İşletme çalış 76 Stoklar (Füzyon)                                                                             320 
IV-İşletme çalış 77 Mamul Stokları                                                                               322 
IV-İşletme çalış 78 Sigorta                                                                                             324 
IV-İşletme çalış 79 Satış Sonuçları                                                                         325-328                                                                
IV-İşletme çalış 80 Karlılık Göstergeleri                                                                       332 
IV-İşletme çalış 81 İştirakler                                                                                          334 
IV-İşletme çalış 82 Etimine S.A.’nın Şirket Ortakları                                                   335 
IV-İşletme çalış 83 Etiproducts O.Y.nin Şirket Ortakları                                              335 
IV-İşletme çalış 84 Eti Soda A.Ş.nin Şirket Ortakları                                                   337 
IV-İşletme çalış               85 Sektör Bazında Yatırımları                                                           343 
IV-İşletme çalış 86 Eti Maden Yatırım Harcamaları                                                     345 
IV-İşletme çalış                               87 Kırka Bor İşletmesi Yatırım Harcamaları                                           346 
IV-İşletme çalış 88 Emet Bor İşletmesi Yatırım Harcamaları                                       367 
IV-İşletme çalış 89 Bigadiç Bor İşletmesi Yatırım Harcamaları                                   387 
IV-İşletme çalış 90 Bandınma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesi Yatırım Har.             401 
IV-İşletme çalış 91 Genel Müdürlük Yatırım Harcamaları                                           423 
 V-Bilanço 92 Politika ve Tedbirler                                                                       465-467 
 V-Bilanço 93 Aktif                                                                                                471 

 
 

V-Bilanço 94 Yıl Sonu Banka Mevcudu(Mevduat)                                               472 
V-Bilanço 95 Ticari Alacaklar                                                                               473 
V-Bilanço 96 Alıcılar                                                                                          474 
V-Bilanço 97 Stoklar 478 
V-Bilanço 98 İştiraklerdeki Sermaye Payları ve Ödenmiş Tutarları                   480 
V-Bilanço 99 Maddi Duran Varlıklar                                                               481 
V-Bilanço 100 Yatırım ve Diğer Fasıllardan Yapılan Harcamaları                   483 
V-Bilanço 101 Maddi Duran Varlıklar (Birikmiş Amortismanları)                  486 
V-Bilanço 102 Birikmiş Amortismanların Hareketi                                          487 
V-Bilanço 103 Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                               488 
V-Bilanço 104 Pasif 491 
V-Bilanço 105 Ticari Borçlar                                                                             492 
V-Bilanço 106 Satıcılar 492 
V-Bilanço 107 Diğer Borçlar                                                                             493 
VI-Gelir Tablosu 108 Gelir ve Giderler 500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

 
 

İ Ç İ N D E K İ L E R 
 Sayfa 

No 
I-TOPLU BAKIŞ   I 
  
     A- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tarihçesi, Türkiye        
         ekonomisindeki yeri ve gelişimi 

I 

     B- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ürünlerin  
         Dünya ekonomisindeki yeri  
 

III 

     C-Öneriler  ........................................................................................ IX 
  
II-İDARİ BÜNYE  ................................................................................ 1 
  
     A-Mevzuat  ...................................................................................... 1 
     B-Teşkilat  ........................................................................................ 3 
     C-Personel durumu  ......................................................................... 9 
  
III-MALİ BÜNYE  ............................................................................... 22 
  
     A-Mali durum  ................................................................................. 22 
     B-Mali sonuçlar  .............................................................................. 32 
  
IV-İŞLETME ÇALIŞMALARI  .......................................................... 36 
  
     A-İşletme bütçesinin genel durumu ................................................ 36 
     B-Finansman ................................................................................... 37 
     C-Giderler  ...................................................................................... 40 
     D-Tedarik işleri  .............................................................................. 49 
     E-Üretim ve maliyetler  .................................................................. 69 
     F-Pazarlama  ................................................................................... 292 
     G-Sigorta işleri  ............................................................................... 322 
     H-İşletme sonuçları  ........................................................................ 324 
     I-Bağlı ortaklıklar ve iştirakler ........................................................ 332 
     J-Kalkınma planı ve yıllık programlar............................................. 341 
  
V-BİLANÇO  ...................................................................................... 469 
  
   -Aktif  ................................................................................................ 470 
   -Pasif   ................................................................................................ 490 
  
VI-GELİR TABLOSU  ........................................................................ 498 
  
VII-EKLER  ......................................................................................... 509 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

I.TOPLU BAKIŞ 
A- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün tarihçesi, Türkiye 

ekonomisindeki  yeri ve gelişimi (*) 
14.06.1935 tarih ve 2805 sayılı Kanunla, Türkiye’nin yer altı varlıklarından 

madenlerin teknolojik gereklere uygun, verimli bir işletmecilikle üretilmesini 
sağlamak; elektrik üretimi, iletimi, satış ve dağıtımı ile bünye içinde bankacılık 
işlemleri yapmak üzere kurulan Etibank, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün 
(MTA) bulacağı madenlerin işletilmesinde öncelikle görevlendirilmiştir. 1950 yılında 
Bigadiç'te, 1952 yılında Mustafa Kemal Paşa bölgesinde kolemanit yatakları 
bulunmuş, 1956 yılında da MTA Enstitüsü tarafından Emet-Kütahya bölgesinde linyit 
etütleri yapılması sırasında, Hisarcık ve Hamam köy civarında kolemanit yataklarına 
rastlanmıştır. Bundan iki sene sonra 1958 yılında bu yatakların işletme imtiyazı 
Etibank'a verilmiştir. Devletin maden işletmeciliği, 1924 yılında kurulan Ergani 
Maden Şirketi’ne Maliye Bakanlığı’nın üçte bir payla katılmasıyla başlamıştır. 

1961 yılında ülkemizde Maden Dairesinden kendi adına bir arama ruhsatı alan 
Türk Boraks Madencilik A.Ş. 1965'den itibaren özel madencilerin elinden Kırka-
Sodyum tuzu (Tinkal) yataklarını devralarak bu yatakları Türk Boraks adı altında 
işletmiştir. Şirketin Maden Dairesine ruhsat için müracaatlarında görülen bazı 
eksiklikler nedeniyle ruhsatları yenilenmemiş, aynı şekilde aldıkları 6 ruhsattan 5’i 
iptal edilmiştir. Bu boraks yataklarının ruhsatı ve işletme imtiyazları Etibank'a 
verildikten sonra 1969 yılında proje çalışmalarına, 1970 yılında da tesislerin 
kurulmasına başlanmıştır. 

Başlangıçta yabancı şirketler tarafından işletilen bor madenleri, 1968 yılında 
yabancı şirketlerin imtiyazlarının devlete devredilmesi ile Etibank ve bir kısım küçük 
ölçekli yerli şirketler tarafından işletilmeye başlanmıştır. 1978 yılında bor 
madenlerinin devletçe işletilmesi kararından itibaren de madencilik, yatırım, üretim ve 
pazarlama konusundaki tüm faaliyetler önce Etibank, ardından Eti Holding ve bugün 
de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir. 
Ülkemizde 2840 sayılı Kanun ile bor madenlerinin üretilmesi, işletilmesi ve 
pazarlanması faaliyetlerini gerçekleştirme görevi Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne verilmiştir. 

Devletleştirme kararından günümüze kadar geçen süre içinde madencilik ve 
sonrasında rafine bor ürünleri üretiminde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.2004 
yılında, 21.01.2004 tarih ve 2004/6731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, Eti Holding 
AŞ’nin ticarî unvanı “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş, 
Teşekkülün bağlı ortaklığı olan Eti Bor AŞ’nin 31.01.2004 tarihi itibariyle 
kapatılmasına ve tüm varlıklarının Teşekküle devredilmesine karar verilmiştir. 

Kuruluş, Etibank adıyla 2805 sayılı Kanunla bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
olarak kurulmuştur. 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu 
İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olarak 
faaliyette bulunmak üzere 10.10.1983 tarih ve 99 sayılı KHK ile yeniden 
teşkilatlandırılmış ve 2805 sayılı Etibank Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 

ISayıştay   



 
 

On beş yıl boyunca Etibank Genel Müdürlüğü unvanı ile 233 sayılı KHK’ye 
tabi bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak faaliyetini sürdürmüş ve 26.01.1998 tarih ve 
98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Eti Holding A.Ş. unvanı ile yeniden 
yapılandırılmıştır. Eti Holding A.Ş., 6 yıl sonra, 09.01.2004 tarih ve 2004/6731 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü” adıyla yeniden 
teşkilatlandırılmış ve bu değişiklikler paralelinde hazırlanan yeni Ana Statü 
27.05.2004 tarihli ve 2004/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kabul 
edilerek 09.06.2004 tarih ve 6067 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 
yayımlanmıştır.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 2009 yılında günün 
değişen şartlarına göre yeniden düzenlenmiş ve yeni şekliyle YPK’nın 16.09.2009 
tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yeni Ana Statü 09.11.2009 
tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2013 yılında 
Ana Statüde yeniden bir değişiklik yapılmış, YPK’nın 31.12.2013 tarih ve 2013/T-18 
sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Bu değişiklik; 26.02.2014 tarih ve 28925 sayılı Resmi 
Gazete ile 03.03.2014 tarih ve 8519 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlanmıştır.  

6741 sayılı ‘Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’    26.08.2016 tarih ve 29813 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu 
maddesinde; Kuruluşun Hazineye ait payların Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye 
Varlık Fonuna aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilmiş, 
05.02.2017 tarih ve 9756 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ‘Türkiye Varlık 
Fonuna Aktarılan Kuruluşlar’ başlıklı 2‘nci maddesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ.’ne aktarılması 
kararlaştırılmıştır. Kuruluşun Hazineye ait hisseleri 27.04.2017 tarihinde Fona 
devredilmiştir. 

Dünya bor rezervinin yaklaşık %73’üne sahip olan Türkiye’de bilinen bor 
yatakları Kırka/Eskişehir, Bigadiç/Balıkesir, Kestelek/Bursa ve Emet/Kütahya’da 
bulunmakta olup, rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri ise kolemanit, tinkal 
ve üleksittir. Türkiye'de rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri tinkal ve 
kolemanittir. Türkiye'de tinkal yatakları Kırka’ da, kolemanit yatakları ise Emet, 
Bigadiç ve Kestelek’te bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, Bigadiç’te üleksit rezervi 
mevcut olup, Kestelek‘te ise kolemanit yanında zaman zaman üleksit yan ürün olarak 
elde edilmektedir. 

Eti Maden, bünyesinde bulunan 4 İşletme Müdürlüğünde (Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğü-Eskişehir, Emet Bor İşletme Müdürlüğü-Kütahya, Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü-Balıkesir, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü-Balıkesir) 
bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünler (boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, borik asit, 
bor oksit, kalsine tinkal, susuz boraks, öğütülmüş kolemanit ve öğütülmüş üleksit) 
üreterek iç ve dış piyasalara sunmaktadır.  

 

II Sayıştay   



 
 

On beş yıl boyunca Etibank Genel Müdürlüğü unvanı ile 233 sayılı KHK’ye 
tabi bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak faaliyetini sürdürmüş ve 26.01.1998 tarih ve 
98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Eti Holding A.Ş. unvanı ile yeniden 
yapılandırılmıştır. Eti Holding A.Ş., 6 yıl sonra, 09.01.2004 tarih ve 2004/6731 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü” adıyla yeniden 
teşkilatlandırılmış ve bu değişiklikler paralelinde hazırlanan yeni Ana Statü 
27.05.2004 tarihli ve 2004/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kabul 
edilerek 09.06.2004 tarih ve 6067 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde 
yayımlanmıştır.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 2009 yılında günün 
değişen şartlarına göre yeniden düzenlenmiş ve yeni şekliyle YPK’nın 16.09.2009 
tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yeni Ana Statü 09.11.2009 
tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2013 yılında 
Ana Statüde yeniden bir değişiklik yapılmış, YPK’nın 31.12.2013 tarih ve 2013/T-18 
sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Bu değişiklik; 26.02.2014 tarih ve 28925 sayılı Resmi 
Gazete ile 03.03.2014 tarih ve 8519 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlanmıştır.  

6741 sayılı ‘Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’    26.08.2016 tarih ve 29813 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 23.01.2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9’uncu 
maddesinde; Kuruluşun Hazineye ait payların Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye 
Varlık Fonuna aktarılmasına veya Şirket tarafından yönetilmesine karar verilmiş, 
05.02.2017 tarih ve 9756 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ‘Türkiye Varlık 
Fonuna Aktarılan Kuruluşlar’ başlıklı 2‘nci maddesi ile Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü hisselerinin Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ.’ne aktarılması 
kararlaştırılmıştır. Kuruluşun Hazineye ait hisseleri 27.04.2017 tarihinde Fona 
devredilmiştir. 

Dünya bor rezervinin yaklaşık %73’üne sahip olan Türkiye’de bilinen bor 
yatakları Kırka/Eskişehir, Bigadiç/Balıkesir, Kestelek/Bursa ve Emet/Kütahya’da 
bulunmakta olup, rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri ise kolemanit, tinkal 
ve üleksittir. Türkiye'de rezerv açısından en çok bulunan bor mineralleri tinkal ve 
kolemanittir. Türkiye'de tinkal yatakları Kırka’ da, kolemanit yatakları ise Emet, 
Bigadiç ve Kestelek’te bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, Bigadiç’te üleksit rezervi 
mevcut olup, Kestelek‘te ise kolemanit yanında zaman zaman üleksit yan ürün olarak 
elde edilmektedir. 

Eti Maden, bünyesinde bulunan 4 İşletme Müdürlüğünde (Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğü-Eskişehir, Emet Bor İşletme Müdürlüğü-Kütahya, Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü-Balıkesir, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü-Balıkesir) 
bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünler (boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, borik asit, 
bor oksit, kalsine tinkal, susuz boraks, öğütülmüş kolemanit ve öğütülmüş üleksit) 
üreterek iç ve dış piyasalara sunmaktadır.  

 

 
 

Eti Maden’in 2016 yılı bor kimyasalları kurulu kapasitesi toplam 2,7 milyon 
ton, üretimi ise 1,83 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup kapasite kullanım oranı % 
67,8 düzeyindedir.Kapasite kullanım oranı 2015 yılında %84 iken kapasitenin 500 bin 
ton artmasının yanında üretimde meydana gelen düşüş sonrası bu oran 16 puan 
düşmüştür. 2016 yılında Dünya bor talebinin %48’ni karşılayan Eti Maden’in bor ürün 
satış geliri 711 milyon $ olup ihracat tutarı ise 689 milyon $ düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Geçen yılki satış tutarı 809 milyon $, ihracat tutarı ise 787 milyon $ 
olarak gerçekleşen Kuruluşun gerek satış gerekse ihracat tutarlarında %12 düzeyinde 
düşüş meydana gelmiştir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2016 yılında Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM)’in yapmış olduğu “Türkiye’nin En Büyük 1000 İhracatçı Firma” 
sıralamasında; İhracat sıralamasında 15’inci, sektörel ihracat sıralamasında ise birinci 
sırada yer almıştır. Karlılık sıralamasında ise 5’inci sırada yer almıştır. Üretim 
sektörüne göre Türkiye genelinde kurumlar vergi olarak 2015 yılında 249 milyon TL 
ödeyen Eti Maden, 2016 yılında 231 milyon TL kurumlar vergisi ödemiştir. 

B- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretilen ürünlerin Dünya 
ekonomisindeki yeri (*): 

Bor, element olarak doğada B10 ve B11 olarak adlandırılan iki ayrı kararlı 
izotoptan oluşmaktadır. B10 izotopunun doğada bulunma oranı %19,1-20,3, B11’in ise 
%79,7-80,9’dur. Bor, element olarak çok çeşitli bileşik yapma kapasitesine ve 
nötronları absorbe etme özelliğine sahip olmasından dolayı sanayinin vazgeçilmez 
hammaddelerinden bir tanesidir. Metalle ametal arası yarı iletken özelliğe sahip bir 
elementtir. Bor mineralleri, yapılarında farklı oranlarda bor oksit (B2O3) içeren doğal 
bileşiklerdir. Doğada 230’dan fazla bor minerali bulunmakta olup, tinkal, kolemanit, 
üleksit ve kernit ticari açıdan en yaygın olanlarıdır. 

Çeşitli madencilik yöntemleri ile çıkartılan bor mineralleri, fiziksel işlemle 
zenginleştirilerek konsantre bor haline getirilip kimyasal süreçlerden sonra bor 
kimyasallarına dönüştürülür. Bor nihai kullanım alanı olan sektörlerde çoğunlukla bor 
kimyasalları şeklinde tüketildiği gibi konsantre bor olarak doğrudan da 
tüketilebilmektedir. 

Bor ürünleri tüketim alanlarının hiçbirinde ana bileşen olmayıp, diğer 
endüstriyel minerallerle birlikte bir karışım içinde prosesle beslenerek üretilecek nihai 
ürünün bünyesine girmekte ve bu malzemeye farklı bir özellik katmaktadır. Endüstride 
kullanılan bor ürünleri %20 ila %0,01 arasında değişen oranlarda nihai ürünlerin 
bünyesine girmektedir. Sektörel bazda bakıldığında; bor ürünleri esas olarak cam ve 
seramik ve tarım sektöründe kullanılmaktadır. 

Dünyadaki önemli bor yatakları Türkiye, Rusya, Güney Amerika ve ABD’de 
olup dünya ticari bor rezervleri 4 bölgede toplanmaktadır. Bunlar; ABD’nin 
Kaliforniya Eyaletinin güneyinde yer alan “Mojave Çölü”, Güney Amerika’da yer alan 
“And Kemeri”, Türkiye’nin de yer aldığı “Güney-Orta Asya Orojenik Kemeri” ve 
Doğu Rusya’dır. Ticari açıdan en yaygın olan bor mineralleri tinkal, kolemanit, 
üleksit, kernittir. Dünya toplam bor rezervi ve bugünkü tüketim değerleri dikkate 
alındığında, dünyada yüzyıllarca bor cevheri sıkıntısı yaşanmayacağı görülmektedir.  

IIISayıştay   



 
 

Dünya bor üretimi 2016 yılında 4,2 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Fiili 
bor üretiminde; Avrupa (Türkiye) % 50 pay ile birinci sırada yer alırken, bunu Kuzey 
Amerika (ABD) %25, Güney Amerika (Arjantin, Şili, Peru, Bolivya) %13 ve Asya 
(Rusya, Çin, Hindistan) %12 payla takip etmiştir. 

Dünya bor ürünleri tüketimi, 2000 yılında 3,1 milyon ton iken, 2014 yılında % 
39 artışla yaklaşık 4,3 milyon ton değerine ulaşmış ancak, 2015 yılında 3,8 milyon 
ton’a, 2016 yılında ise 3,77 milyon ton’a inerek  ciddi bir düşüş göstermiştir.  

Dünya ekonomisinin 2009 yılı son çeyreğinden itibaren krizden çıkmaya 
başlaması ile 2010 yılında bor tüketimi açısından önemli olan ekonomilerdeki 
büyüme, bor tüketimini olumlu olarak etkilemiş ve 2010 yılında bor tüketimi önemli 
bir artış trendine girmiştir. Bazı gelişmiş ekonomilerdeki finansman kaynaklı sorunlara 
rağmen genel ekonomik büyümenin birçok ülkede olumlu seyretmesi sayesinde dünya 
bor tüketimi 2011 yılında da artışını sürdürmüştür. 2012 yılında oluşan talep azalması 
sonrası 2013 ve 2014 yıllarında dünya bor pazarındaki kısmi canlanmaya paralel 
olarak sırasıyla %4,5 ve %4,3’lük bir büyüme görülmüştür. 2016 yılında dünya bor 
tüketiminin yaklaşık %12 azalmasında küresel ekonomik faaliyetlerdeki zayıflık ve 
kırılganlıklara bağlı olarak yurt dışı piyasalarda yaşanan önemli talep daralmasının da 
etkisi bulunmaktadır. 

Bor rezervleri dünyada Türkiye, Rusya, ABD ve Güney Amerika olmak üzere 4 
bölgede yoğunlaşmış olmakla birlikte, bor sektörü oligopol bir yapıya sahiptir. 
Sektörün büyük bir kısmı iki ana üretici olan Eti Maden ile Amerika merkezli Tinto 
Borax tarafından yönetilmektedir. Eti Maden, 2016 yılında da dünya bor sektöründeki 
liderliğini korumuştur. Ayrıca, yıllar itibariyle pazara giren ve kapasitelerini artıran 
Rusya, Çin, Şili ve Arjantin gibi ülkeler de bor pazarından pay almaya başlamıştır. 
Dünya bor pazarında Eti Maden (Türkiye) ve Tinto Borax (ABD), talebin %74’ünü 
karşılarken yıllar itibariyle pazara giren ve kapasitelerini artıran Rusya, Çin, Şili ve 
Arjantin gibi ülkeler de bor pazarından pay almaya başlamıştır. 

 Dünya bor ürünleri 2016 yılı tüketiminin sektörel olarak dağılımının %48 cam, 
%15 tarım, %15 seramik-frit, %2 deterjan-temizlik sektörlerinde olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu rakamlara göre sektör bazında; cam sektörü 2016 yılında da (cam 
elyafı, cam yünü ve borosilikat camlar) en fazla bor tüketen sektör olma özelliğini 
korumuştur. Seramik-frit sektörü ise bor tüketimi açısından ikinci önemli sektör 
durumundadır. Ayrıca, borun yeni kullanım alanları arasında yer alan kaya gazı talebi, 
petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle azaldığı için bu alandaki bor kullanımı beklenenin 
altında kalmıştır. 

(*)Bor Sektör Raporu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2016’dan 
yararlanılmıştır.  

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede 
yer verilmiştir. 

IV Sayıştay   



 
 

Dünya bor üretimi 2016 yılında 4,2 milyon ton civarında gerçekleşmiştir. Fiili 
bor üretiminde; Avrupa (Türkiye) % 50 pay ile birinci sırada yer alırken, bunu Kuzey 
Amerika (ABD) %25, Güney Amerika (Arjantin, Şili, Peru, Bolivya) %13 ve Asya 
(Rusya, Çin, Hindistan) %12 payla takip etmiştir. 

Dünya bor ürünleri tüketimi, 2000 yılında 3,1 milyon ton iken, 2014 yılında % 
39 artışla yaklaşık 4,3 milyon ton değerine ulaşmış ancak, 2015 yılında 3,8 milyon 
ton’a, 2016 yılında ise 3,77 milyon ton’a inerek  ciddi bir düşüş göstermiştir.  

Dünya ekonomisinin 2009 yılı son çeyreğinden itibaren krizden çıkmaya 
başlaması ile 2010 yılında bor tüketimi açısından önemli olan ekonomilerdeki 
büyüme, bor tüketimini olumlu olarak etkilemiş ve 2010 yılında bor tüketimi önemli 
bir artış trendine girmiştir. Bazı gelişmiş ekonomilerdeki finansman kaynaklı sorunlara 
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Bor rezervleri dünyada Türkiye, Rusya, ABD ve Güney Amerika olmak üzere 4 
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(*)Bor Sektör Raporu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2016’dan 
yararlanılmıştır.  

Kuruluşun son beş yıllık faaliyetlerine ilişkin toplu bilgilere aşağıdaki çizelgede 
yer verilmiştir. 

 
 

Tablo 1:Toplu bilgiler 

Toplu Bilgiler Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 Son iki yıl 
farkı 

 Artış veya 
azalış 

 %  
Sermaye Bin TL 200.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - - 
Ödenmiş sermaye " 200.000 200.000 600.000 600.000 600.000 - - 
Öz kaynaklar " 1.169.017 1.438.439 1.770.333 1.907.122 2.007.435 100.313 5,3 
Yabancı kaynaklar " 754.910 894.679 679.050 1.049.187 1.141.193 92.006 8,8 
Maddi duran varlıklar (edinme değeri) " 1.396.796 1.447.195 1.690.331 1.916.222 2.033.340 117.118 6,1 
Maddi duran varlıklar birikmiş amort. " 529.997 595.547 641.922 709.389 788.286 78.897 11,1 
Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL 118.776 208.585 197.378 151.108 102.650 (42.458) (32) 
Yatırımların gerçekleşme oranı (nakdi) % 49 68 61 42 35 (7) (20) 
İştiraklere ödenen sermaye " 54.465 54.465 54.465 54.465 54.465 - - 
İştirakler temettü geliri " 5.548 13.464 31.482 10.900 95.857 84.957 779,4 
Tüm alım tutarı (hizmet alımları dahil) Bin TL 241.398 257.115 320.774 382.565 377.118 (5.447) (1,4) 
Başlıca üretim miktarları:             
Konsantre (toplam) Bin Ton  2.225 1.780 1.871      1.884 1.583 (301) (16) 
-Tinkal " 666 131 0 0 0 - - 
-Kolemanit " 1.345 1.457 1.621 1.743 1.439 (304) (17) 
-Üleksit " 214 193 250 141 144 3 2 
Öğütülmüş kolemanit+üleksit " 785 856 1.027 913 999 86 9 
Bor kimyasalları (toplam) " 1.356 1.214 1.303 1.235 1.178 (57) (5) 
-Etibor-48 (Boraks pentahidrat) " 863 828 934 946 845 (101) (11) 
-Boraks dekahidrat " 158 145 116 61 70 9 15 
-Borik asit " 323 257 232 203 239 36 18 
Sülfürik asit " 217 162 165 132 158 27 20 
Tüm üretim tutarları (tüm üretim mal.) Bin TL 550.912 637.983 747.104 760.808 725.785 (35.023) (4,6) 
Başlıca satış miktarları:             
-Kolemanit " 78 78 118 86 60 (26) (30) 
-Üleksit " 91 91 109 52 50 (2) (4) 
Öğütülmüş kolemanit " 405 405 506 542 545 3 1 
-Etibor-48 (Boraks pentahidrat) " 796 796 900 901 780 (121) (13) 
-Boraks deka hidrat " 163 163 103 64 51 (13) (20) 
-Borik asit " 249 249 245 235 214 (21) (9) 
Net satış tutarı Bin TL 1.487.463 1.628.736 1.974.518 2.228.784 2.204.964 (23.820) (1,0) 
Stoklar:             
-İlk madde ve malzeme " 53.983 68.559 76.693 109.705 115.373 5.668 5,2 
-Yarı mamuller " 41.183 69.738 114.229 109.841 109.948 107 - 
-Mamuller " 106.073 134.130 166.662 178.534 233.121 54.587 30,6 
-Diğer stoklar " 271 587 1.580 2.986 4.408 1.422 47,6 
Memur (ortalama) Kişi 271 276 279 288 297 9 3 
Sözleşmeli (ortalama) " 1.193 1.262 1.337 1.422 1.434 12 1 
İşçi (ortalama) " 2.299 2.366 2.431 2.461 2.390 (71) (3) 
Personel için yapılan tüm giderler Bin TL 192.717 212.332 239.556 277.761 295.880 18.119 6,5 
Cari yıla ilişkin             
-Memurlar için yapılan giderler Bin TL 16.036 16.637 19.278 20.190 23.235 3.045 15 
-Memur başına aylık ortalama giderler TL 4.931 5.023 5.758 5.842 6.519 677 11,5 
-Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL 58.013 64.423 69.827 83.351 97.951 14.600 17 
-Sözleşmeli başına aylık ortalama gid. TL 4.052 4.254 4.352 4.885 5.692 807 16,5 
-İşçiler için yapılan giderler Bin TL 104.616 122.298 139.071 158.983 174.456 15.563 10 
-İşçi başına aylık ortalama giderler TL 3.792 4.037 4.767 5.383 6.085 702 13 
Dönem kârı vergi ve diğer yasal  yük. Bin TL 149.943 162.333 199.781 248.805 230.950 (17.855) (7,2) 
Tahakkuk eden vergiler " 155.026 201.596 216.221 267.939 317.398 49.459 18,5 
GSYH ‘ya katkı (üretici fiyatlarıyla) " 1.104.149 1.191.545 1.446.242 1.715.187 1.758.833 43.646 2,5 
GSYH’ ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 1.106.232 1.230.808 1.462.682 1.734.321 1.779.304 44.983 2,6 
GSMH’ ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) " 1.109.232 1.230.808 1.410.880 1.685.056 1.730.897 45.841 2,7 
Faaliyet kârlılığı (öz kaynaklar yön.) % 64,1 53,8 60,0 51,0 55,1 4,0 7,8 
Mali kârlılık (Öz kaynaklar yönünden) % 66,6 68,5 64,3 67,8 63,1 (4,7) (6,9) 
Ekonomik kârlılık % 42,8 42,3 49,1 49,3 45,8 (3,5) (7,1) 
Faaliyet kârı Bin TL 749.880 773.966 938.557 1.112.387 1.080.223 (104.164) (9,4) 
Dönem kârı " 779.077 841.797 1.032.916 1.248.003 1.234.065 (13.938) (1,1) 
Bilanço kârı " 629.134 679.464 833.135 999.198 1.003.114 3.916 0,04 
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Kuruluş 2016 yılı faaliyetleri için % 63,8 oranında 2.007,4 milyon TL’si öz, % 
36,2 oranında, 1.141,2 milyon TL’si de yabancı olmak üzere toplam 3.148,6 milyon 
TL kaynak kullanmıştır.  Kullanılan kaynakların % 56,3’ü ile duran varlıklar,  % 43,7’ 
si ile de dönen varlıklar finanse edilmiştir. 

Eti Maden İşletmesi tarafından 2016 yılında 177,3 milyon TL’si iç, 1,9 milyon 
TL’si de dış alım olmak üzere toplam 179,2 milyon TL tutarında alım gerçekleştirilmiş 
olup alım tutarı geçen yıla göre  % 15,8 oranında azalma göstermiştir. Buna ek olarak 
istihdam edilen yüklenici işçiler ile alınan hizmetlere yapılan harcama tutarı ise 
(lojistik gideri hariç) 2016 yılında geçen yıla göre % 16,7 oranında artarak 198 milyon 
TL düzeyine yükselmiştir. 

2016 yılında gerçekleşen 2.262,8 milyon TL tutarındaki ürün satışlarının 
2.165,4 milyon TL’lik kısmı yurt dışına gerçekleşmiş olup işletmeler tarafından satışa 
konu olan rafine ürün sayısı ise yaklaşık 17 adettir. Bu ürün yelpazesine karşın yurt 
dışı satışların %79,6 oranında 1.723,4 milyon TL‘lik kısmı 3 ana ürün grubundan 
oluşmaktadır.Yurt dışı satışı 2.165,4 milyon TL tutarındaki ürün içerisinde en ağırlıklı 
grup 1.457 milyon TL ile bor kimyasallarından oluşmakta olup bunu 636,2 milyon TL 
ile bor kimyasallarına eş değer ürün olan öğütülmüş kolemanit ve üleksit satışları, 
171,7 milyon TL ile de diğer ürün gamları izlemektedir. 

Eti Maden İşletmelerinin geçen yıl yurt dışına yaptığı Etibor-48, öğütülmüş 
kolemanit ve borik asit toplam satışları 1.619,1 bin ton olarak gerçekleşmiş olmasına 
karşın 2016 yılında geçen yıla göre toplam 141,5 bin ton azalarak 1.477,6 bin ton 
seviyesinde gerçekleşmiştir.Ürünlerin toplam yurt dışı satışları ise geçen yıla göre 187 
bin ton azalmıştır.En büyük pazar kaybı Uzak doğu piyasalarında yaşanmış olup 
satışlar bu bölgede 1.062 bin tondan, 920 bin tona düşmüştür.  

Geçen yıl yurt dışına satışı yapılan her bin ton ürün için ortalama 1,16 milyon 
TL hasılat elde edilirken 2016 yılında satışlar 187 bin ton azalmış olmasına karşın 
fiyat düzenlemesinin yanısıra döviz kurlarındaki ortalama %11 düzeyindeki artış 
nedeni ile her bin ton ürün için 1,28 milyon TL satış hasılatı elde edilmiştir. 

Dış piyasa talebi ve satış karlılık oranı yüksek olan bu ürünlerin etkin bir 
pazarlama stratejisi ile üretim programlarına uygun miktarlarda üretilerek satış 
yapılması durumunda satış sonuçları Kuruluşun mali tablolarına daha olumlu olarak 
yansıyacağı değerlendirilmektedir.Böyle bir durumda yüksek üretim kapasitesine sahip 
tesislerinde talep yetersizliğinden kaynaklanan duruşları azalacak çalışmayan kısım 
giderleri nedeniyle zarar yazılan tutarların önüne geçilmiş olacaktır. 

Dünya bor rezervinin %73 oranında 950 milyon tonuna, 2016 yılı bor pazarının 
ise % 48’ine sahip bulunan Kuruluş fiili bor üretiminde dünyada %50 ile ilk sırada yer 
almaktadır.Görüleceği üzere Kuruluş, dünya bor rezervlerinin 3/4 ‘üne sahip iken, 
2016 yılında bor ve türevlerinin satışındaki Pazar payı %50’nin altına düşmüştür. 
Geçen yıla göre dünya bor tüketimi %1 azalmış olmasına karşın Kuruluşun dünya 
piyasasındaki pazar kaybı %3 gibi yüksek bir noktaya ulaşmıştır.  

Bor üretimi Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Amerika olmak üzere 4 bölgede 
yoğunlaşmış olmakla birlikte, bor piyasası sınırlı üretici olması ve ürün grubunun 
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birbirlerini ikame edebilme özelliklerinin ürün çeşitlendirmesi gerektirmesi nedeniyle 
oligopol bir piyasadır. Bor sektörü, üretim miktarı arttıkça satış miktarı da artan bir 
sektör değildir. Sektörün büyük bir kısmı 2 ana üretici olan Eti Maden ve Amerika 
merkezli Tinto Borax tarafından yönetilmektedir. Dünya bor pazarı piyasa şartlarında 
oluşan fiyatlara göre alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiği bir piyasa olmayıp 
piyasadaki fiyatlar, ürün ve pazar şartlarıyla şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli 
çıkarları dikkate alınarak müzakere şartlarına ve gücüne göre belirlenmektedir. 

Teşekkülün bor pazar payını ikame ürünlere kaptırmadan çok uzun süre 
koruması gerekmektedir. Rafine bor ürünleri için büyük yeni yatırımlar yapan ve hem 
rezervleri hem de kaynak türleri açısından en avantajlı üretici olan Teşekkülün çıkarı, 
dünya bor pazarının sürekliliğinin korunmasında yatmaktadır. 

Kuruluşun 2014-2016 yılları arası kapasite,üretim ve yurt dışı satış değerleri ise 
aşağıdaki gibi olup yapılan değerlendirmelere temel teşkil etmektedir.  
       Yıllar        Kapasite(Bin ton)   Üretim-Satış (Bin ton)         İhracat(Milyon dolar) 

2014 2.186 1.995-1.911 871 
2015 2.186 1.839-1.878 787 
2016 2.686 1.831-1.710 689 
Eti Maden’in 2016 yılı rafine bor ürünleri kurulu kapasitesi yaklaşık 2,7 milyon 

ton, üretimi ise 1,83 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.Eti Maden’in 2016 yılı bor 
ürünleri toplam satış geliri 711 milyon dolar olup ihracat tutarı ise % 97 oranında 689 
milyon dolar düzeyinde olmuştur. 2014 yılında 871 milyon dolar, 2015 yılında 787 
milyon dolar olarak gerçekleşen bor ürünleri ihracatı son yıllarda düşme eğilimine 
girmiştir. 

Kuruluşun yıllar itibariyle hem kurulu üretim kapasitesinin hem de kapasite 
kullanım oranlarının artış gösterdiği, 2015-2019 Stratejik Planında ise üretim 
kapasitesinin 2023 yılında 5,5 milyon ton/yıl olarak hedeflendiği, bu hedefe ulaşmak 
için yatırımlara devam edildiği ve tüm yatırımların kendi öz kaynaklarından 
karşılandığı görülmektedir.2016 yılı rafine bor ürünleri kurulu kapasitesi 2,7 milyon 
tona ulaşan Kuruluşun kapasite kullanım oranının %67,8 olduğu da dikkate 
alındığında Stratejik Planda yer alan hedef kapasite konusunda yeni bir değerlendirme 
yapma ihtiyacı bulunmaktadır. 

Eti Maden İşletmelerinin 2016 yılı ihracatının yaklaşık %51,8’i Uzak Doğu, 
%27’si Avrupa ve %16’sıda Kuzey-Güney Amerika bölgesine yapılmıştır.Bu 
bölgelere yapılan ihracatta yaşanan en belirgin düşüş Uzak-Doğu bölgesinde 
görülmüştür. 2015 yılında bu bölgeye yapılan 1.062 bin ton ihracat miktarı 2016 
yılında %13,4 oranında 162 bin ton azalarak 920 bin ton seviyesine düşmüş olup bu 
kaybın karşılığı ise 82,8 milyon dolar olmuştur. 

Eti Maden, 2015 yılında kurulu her bin tonluk kapasitesine karşılık, 840 ton 
üretim ve 860 ton satış gerçekleştirmişken 2016 yılında kurulu her bin tonluk 
kapasitesine karşılık, 680 ton üretim bu üretim sonucu 640 ton satış yapmıştır. 

Şirketin yurt dışı pazarlarına yönelik olarak etkin bir pazarlama stratejisinin 
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gerek kurumsal organizasyon ve teknik olarak geliştirememesinin gerekse fiyat 
politikasının kamu kurumu niteliği etkisiyle de esnek olmaması gibi nedenlerle 
(uluslararası rekabet koşullarına ayak uyduramamasından kaynaklanan) önemli oranda 
gerilediği görülmektedir. Kuruluşa ait bazı tesislerin üretime gerek revizyon gerekse 
talep yetersizliği gibi gerekçeler ile ara verilmiştir.Özellikle Kuruluşun en büyük 
kurulu kapasitesine sahip Kırka İşletmesindeki 5 adet Penta tesisinden 4’ünün 2017 
yılı başından itibaren üretime ara verdiği görülmüştür.  Bu duruma ait sonuçların 2017 
yılı mali tablolarına yansıyacağı ve 2017 yılı ikinci yarısında üretim ve satış 
bağlamında önemli bir artış olmaması durumunda Şirket karlılığının daha da düşeceği 
ifade edilebilir.  

Kuruluşun mali durumuna ilişkin genel değerlendirmelerin yanısıra üretim-satış 
verilerinin de ışığı altında;  

-Özellikle Kırka İşletmesindeki tesislerin kapasite kullanım oranlarının, 
revizyona bağlı duruşlar dışında satışa bağlı nedenlerden dolayı düşmeye başladığı, 

-Kuruluş stratejik planında yer alan üretim kapasite büyümesine yönelik hedefin 
gerek dünya ekonomisi gerekse ihracat ağırlıklı pazar bölge ekonomilerinin de  
dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, 

-Satış karlılığı yüksek 3 ana ürüne ilişkin yurt dışı müşterilerinin daha ucuz olan 
muadil/ikame girdi arayışına yönelmesi sonucunda zaman içerisinde bahse konu 
ürünlerin fiyat talep esnekliğinin yükseleceği,  sonucunda ise satışların ve kar marjının 
düşeceği, 

-Yurt dışı satışlar içinde miktar olarak %13,4 oranında düşüş gösteren Uzak-
Doğu(özellikle Çin piyasası) bölgesindeki kayıpların  nedenleri üzerinde detaylı analiz 
ve çalışmaların yapılarak sorunun çözümüne ilişkin önlemlerin alınması, 

-Yurt dışı satış ve dağıtım kanalları içinde yer alan ve bir kısmı Kuruluşa ait 
olan şirketlerin kendi pazar bölgelerinde uyguladıkları pazarlama stratejilerinin satış 
paydaşları ile yapılacak çalıştaylar ile yeniden gözden geçirilmesinin yanısıra son 
kullanıcı olan üreticilere yönelik çalışmaların da bir an önce başlatılması 
gerekmektedir.Bu nedenle; 

Kuruluşun gelecek dönemler itibariyle yatırım ve üretim planlamaları da 
dikkate alınarak pazarlama sisteminin hem kurumsal kapasite hem de strateji 
bağlamında re-organize edilerek satış kavramının yerine, uluslararası pazarın 
gereksinimlerinin de dikkate alındığı bir sistemle daha bütünleşik hale getirilmesine 
ilişkin düzenlemelerin yapılması 

Kuruluşta randıman kayıplarının düşürülmesi ve daha kaliteli ürün üretilmesi 
için; açık ocak tuvönan cevher üretiminden nihai ürünün torbalanmasına kadar olan 
tüm aşamalar dahil olmak üzere, konsantre ve rafine bor ürünleri üretimlerinin proses 
analizlerinin yapılarak, ürün kalitesini ve randımanı etkileyen faktörlerin belirlenmesi 
ve sorunların giderilmesi için gerekli çözüm önerilerinin gerektiğinde alınacak 
danışmanlık hizmeti doğrultusunda belirlenmesi önem arz etmektedir. 

 Enerji maliyeti ve doğalgazdaki kontrolsüz kesintilerin yol açtığı üretim 
kayıpları dikkate alınarak, alternatif enerji kaynaklarının analiziyle, buhar üretiminin 
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tamamen yerli kaynak olan kömürlü sisteme veya yenilenebilir kaynaklara 
dönüştürülmesinin fizibilitelerinin yapılmasının yanı sıra enerji verimliliği ve enerji alt 
yapı modernizasyonu, enerji kontrol ve otomasyon sistemlerinin optimizasyonu, 
merkezi otomasyon kontrol sistemi ile üretimin izlenmesi-kamera sistemi kurulması 
çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. 

Ayrıca, üretim maliyeti içinde en büyük paya sahip olan enerji maliyetlerini 
düşürmek, verimliliğini artırmak, enerji kaynaklarının verimli kullanılması, enerji alt 
yapısında gerekli modernizasyonun yapılması konularındaki literatür çalışmalarının 
sonuçlandırılarak izlenecek yolun belirlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışmanın 
yapılması da uygun olacaktır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2016 yılı faaliyetleri üzerinde Sayıştay 
tarafından yapılan incelemeler sonucunda oluşturulan öneriler aşağıdadır.  

 
C- Öneriler: 
Yılına ilişkin öneriler : 
1-2011 yılından itibaren kullanılan Genel Müdürlük hizmet binası için her yıl 

yüksek tutarlarda kira ödemesi yapılmasının yanı sıra proje ve yapım işleri TC 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından üstlenilen hizmet binası inşaatının 
uzun bir süredir bir kısım nedenlerle başlamaması da dikkate alınarak, hizmet bina 
inşaatının en kısa sürede başlamasına/tamamlanmasına ilişkin ilgili merciler nezdinde 
girişimlerde bulunulması, (Sayfa 45) 

2-Bir yılı aşkın süredir toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle kurum 
faaliyetlerinin aksadığı dikkate alınarak, Teşekkülün boş bulunan yönetim kurulu 
üyeliklerine atama yapılması için yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması, 
(Sayfa 5) 
  3- 6661 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 inci 
maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci maddesinin 10 uncu fıkrası ve 
2016/4 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinin 10 uncu maddesinde uygulamaya 
ilişkin usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından belirleneceği belirtildiğinden, Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları 
kapsamında olmayan ve işçilikle ilgili fiyat farkı ödenen ihalelerde;  

Yasal düzenlemede koşulların bir arada bulunması halinde indirim elde eden 
yüklenicilerin yararlandığı destek tutarının hak edişlerinden kesileceği belirtildiğinden, 
yüklenicinin sigortadan indirim sağlaması ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi 
öngörülse dahi mevzuattaki koşulların tamamı birlikte sağlanmadığından dolayı ilgili 
yasal düzenleme kapsamı dışında değerlendirilebileceğinden, Asgari Ücret Desteği ile 
ilgili kesinti yapılıp yapılmayacağı konusunda Kurum İşletmelerinde oluşan 
tereddütün giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanabilmesi için uygulamanın ne 
şekilde yapılacağı hususunun ilgili merciler nezdinde netleştirilmesi, (Sayfa 290) 

4- Dünya bor pazarında son yıllarda yaşanan daralma sonucunda uluslararası 
rekabetin ağırlıklı olarak ürün kalitesi ve satış fiyatına yönelmesi gibi etkenler de 
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dikkate alındığında; Kuruluşa ait planlanan yatırımların, mevcut kapasitenin 
arttırılması yerine, ürün çeşitliliği ve kalitesini artırmaya, ürünün nihai tüketiciye daha 
kolay, hızlı ve güvenli ulaşmasına ilişkin lojistik imkânların geliştirilmesi ile pazara 
dönük dinamik bir fiyatlandırma politikası gibi bütüncül bir strateji 
oluşturulması,(Sayfa 35,263,302) 

5- Kuruluş iştiraklerinden Eti Soda AŞ’nin, TCDD ile 2004 tarihinde imzaladığı 
20 yıl süreli Derince Limanından lojistik hizmet alımına ait sözleşmenin taşıma 
ücretleri ile ilgili maddesinin, adı geçen limanın işletme hakkının özel bir Şirkete 
devredilmesi sonucunda tadil edilip yeniden düzenlenmesiyle uygulamaya konulan 
yeni fiyat tarifesindeki makul ölçünün üzerindeki artışın, Kuruluşun Şirketteki %26 
oranındaki payı ve buna bağlı temettü gelirine etkisinin yanı sıra bu gibi durumlarda 
ortaklar sözleşmesi hükmüne göre ‘’olur verme’’ yetkisine sahip bulunmasına ilişkin 
hususlarda değerlendirildiğinde benzer süreçlerde ticari gereklerin yanı sıra Kuruluş 
menfaatlerinin de dikkate alınması, (Sayfa 341) 

6- Raporun ilgili bölümlerinde yer alan ve (Ek:15)’de listelenen diğer öneri ve 
tavsiyelerin de yerine getirilmesi, 

Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: 
1- Ürettiği ürünlerin % 97’sini, dünyanın 80 ülkesinde yaklaşık 500 endüstriyel 

müşteriye ihraç eden ve % 50 oranındaki pazar payı ile lider konumda olan Eti 
Maden’in, bir yandan bu konumunu sürdürürken bir yandan da pazar payını %70 
seviyelerine yükseltmeyi hedef aldığı dikkate alınarak; 

- Yılsonu itibariyle çalışan 1.668 adet memur ve sözleşmeli personelin teşkilat 
içindeki dağılımının, Teşekkülün hedef ve stratejileri de dikkate alınarak rasyonel 
şekilde yapılması, 

 -Teknik personelin mesleki ve uzmanlık alanlarında çalıştırılmasını teminen, 
Genel Müdürlükte ana hizmet birimleri dışında çalışan teknik personel sayısının makul 
seviyeye indirilmesi ile açıktan atanan personelin öncelikle işletmelerde istihdam 
edilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılarak, Kuruluşun vizyon, misyon ve stratejik 
hedeflerini gerçekleştirecek bir personel politikasının oluşturulması, (Sayfa 12 ) 

Sonuç: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu ve 

1.234.064.757,43 Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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II. İDARİ BÜNYE 

A-Mevzuat 

1-Kanunlar ve kuruluş statüsüne ilişkin mevzuat: 
Türkiye’nin yeraltı madenlerinin teknolojik gereklere uygun olarak verimli bir 

şekilde işletilmesini sağlamak; elektrik üretimi, dağıtımı ve bünye içinde bankacılık 
yapmak üzere Etibank adıyla 14.06.1935 tarih ve 2805 sayılı Kanunla bir İktisadi 
Devlet Teşekkülü olarak kurulmuştur. 11.04.1983 tarih ve 60 sayılı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
hükümlerine tabi olarak faaliyette bulunmak üzere 10.10.1983 tarih ve 99 sayılı KHK 
ile yeniden teşkilatlandırılmış ve 2805 sayılı Etibank Kanunu yürürlükten 
kaldırılmıştır. 

On beş yıl boyunca Etibank Genel Müdürlüğü unvanı ile 233 sayılı KHK’ye 
tabi bir İktisadi Devlet Teşekkülü olarak faaliyetini sürdürmüş ve 26.01.1998 tarih ve 
98/10552 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Eti Holding AŞ unvanı ile yeniden 
yapılandırılmıştır. Eti Holding A.Ş. , 6 yıl sonra, 09.01.2004 tarih ve 2004/6731 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı ile “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü” adıyla yeniden 
teşkilatlandırılmış ve bu değişiklikler paralelinde hazırlanan yeni Ana Statü 
27.05.2004 tarihli ve 2004/T-16 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kabul 
edilmiş, 09.06.2004 tarihli ve 6067 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlanmıştır.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 2009 yılında günün 
değişen şartlarına göre yeniden düzenlenmiş ve yeni şekliyle YPK’nın 16.09.2009 
tarihli ve 2009/T-22 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. Yeni Ana Statü 09.11.2009 
tarihli ve 27401 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2013 yılında 
Ana Statüde yeniden bir değişiklik yapılmış, YPK’nın 31.12.2013 tarih ve 2013/T-18 
sayılı kararıyla kabul edilmiştir. Bu değişiklik; 26.02.2014 tarih ve 28925 sayılı Resmi 
Gazete ile 03.03.2014 tarih ve 8519 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlanmıştır.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, yönetim ve denetim bakımından; Ana 
Statüsü ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında KHK; 02.04.1987 tarihli 
ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet 
Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 03.12.2010 tarihli ve 
6085 sayılı Sayıştay Kanunu hükümlerine tabidir. 

Teşekkülde personelin statüsüne göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 
4857 sayılı İş Kanunu, KİT’lerin Personel Rejiminin Düzenlenmesine İlişkin 399 
sayılı KHK, 18.12.2012 tarih ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi 
Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 
uygulanmaktadır. 

19.08.2016 kabul tarih ve 6741 sayılı ‘Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim 
Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’    
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26.08.2016 tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 23.01.2017 tarih ve 
29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 ‘uncu maddesindeki yetkiye istinadenTürkiye Varlık Fonuna 
aktarılması kararlaştırılmıştır. 

2- Bakanlar Kurulu kararları: 
Bakanlar Kurulunca KİT’lere ilişkin 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili alınan 

kararlar, Teşekkülce de uygulanmış olup, bu konudaki açıklamalara ilgili bölümlerde 
yer verilmiştir. 

3- Yüksek Planlama Kurulu kararları: 
Kuruluşun 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak sözleşmeli personelin ücretleri 

hakkındaki genel düzenleme dışında Yüksek Planlama Kurulu kararı alınmamıştır.  
4- Yönetmelikler:  
2016 yılında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün yönetmelik ve 

yönergelerinde yapılan değişikler aşağıda verilmiştir. 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve 

Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik taslağı ile 
ilgili çalışmalar; Yönetim Kurulu’nun 06.05.2016 tarihli ve 690/5 sayılı kararıyla 
kabul edilmiş ve Resmi Gazete’de yayımlanmasını teminen Başbakanlık Mevzuatı 
Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmek üzere Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. İlgili Bakanlığın önerisi ile "Müdür 
yardımcılıkları ve şef yardımcılıklarının kaldırılması" hususu değerlendirilerek taslak 
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Olur’u ile kabul edilerek Devlet Personel Başkanlığının görüşleri alınmak üzere Enerji 
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İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeline Verilecek Kişisel Koruyucu Donanım ve 
Demirbaş Giyim Eşyası Yönergesinde ve ek listelerinde değişiklik yapılmıştır. 

 Genel Müdürlük Makamının 24.10.2016 tarihli ve E.23340 sayılı Olur’u ile 
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29957 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 9 ‘uncu maddesindeki yetkiye istinadenTürkiye Varlık Fonuna 
aktarılması kararlaştırılmıştır. 

2- Bakanlar Kurulu kararları: 
Bakanlar Kurulunca KİT’lere ilişkin 2016 yılı faaliyetleriyle ilgili alınan 

kararlar, Teşekkülce de uygulanmış olup, bu konudaki açıklamalara ilgili bölümlerde 
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değişikliklerine bağlı olarak “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve 
Sorumluluk Yönergesinde değişiklikler yapılmıştır. 01.01.2016-31.12.2016 
döneminde Teşekkülce; diğer kurum ve kuruluşlardan gönderilen 11 adet Kanun 
taslağı, 2 adet Tüzük, 2 adet Tebliğ, 19 adet Yönetmelik, 1 adet Politika belgesi, 3 adet 
farklı konular üzere 38 adet mevzuat taslağına görüş bildirilmiştir. 

 
B-Teşkilat 
1-Teşkilatın yapısı: 
Kuruluşun teşkilat yapısında 2015 ve 2016 yıllarında aşağıdaki düzenlemeler 

yapılmıştır. 
Yönetim Kurulunun 28.05.2015 tarihli ve 632/7 sayılı kararıyla; Destek 

Hizmetler Dairesi Başkanlığının organizasyon yapısından “Yemek ve Temizlik 
Hizmetleri Birimi” ile “Doğrudan Temin Birimi” kaldırılmış, “Doğrudan Temin 
Birimi” Satınalma Dairesi Başkanlığının birimi olarak yapılandırılmıştır. 

Yönetim Kurulunun 19.06.2015 tarihli ve 638/3 sayılı kararıyla; 24/07/2014 
tarihli ve 581/13 sayılı yönetim kurulu kararıyla Genel Müdürlüğe doğrudan bağlı 
müstakil birim olarak kurulan “Yurt İçi Satış ve Pazar Geliştirme Birimi” Teşekkül 
organizasyonundan kaldırılmış, Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı organizasyon 
yapısında yeni bir birim olarak “Yurt İçi Satış Birimi” kurulmuştur. 

Yönetim Kurulunun 18.06.2015 tarihli ve 637/2 sayılı kararıyla; Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısında “Bor Ürünleri Arz Uyumluluk 
Birimi” kurulmuştur. 

Yönetim Kurulunun 20.08.2015 tarihli ve 647/8 sayılı kararıyla; Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısında İstatistik, Bütçeleme ve 
Performans Değerlendirme Biriminin adı “İstatistik ve Denetim Raporları Birimi” 
olarak, Bor Ürünleri Arz Uyumluluk Biriminin adı “Dış İlişkiler ve Arz Uyumluluk 
Birimi” olarak değiştirilmiş; organizasyon yapısından Dış İlişkiler ve Koordinasyon 
Birimi kaldırılmıştır. Ayrıca, Mali İşler Daire Başkanlığı organizasyon yapısında 
Bilanço Biriminin adı “Bütçe ve Bilanço Birimi” olarak değiştirilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 12.11.2015 tarihli ve 659/5 sayılı kararıyla;  
- Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığının 

adı “İş Sağlığı, Güvenliği ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı” 
(İSGH) olarak değiştirilmiş, EİHA Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki 
Endüstriyel İlişkiler Birimi ile Hizmet Alımı Kayıt ve İzleme Birimi Daire Başkanlığın 
organizasyon yapısından kaldırılmış, 

- İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki İnsan 
Kaynakları Geliştirme Biriminin adı “Eğitim Birimi” olarak, Personel Biriminin adının 
ise “İnsan kaynakları Yönetim Birimi” olarak değiştirilmiş, Daire Başkanlığı 
organizasyonunda yeni birim olarak “Endüstriyel İlişkiler Birimi” kurulmuş, 

- Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısından; “Sosyal 
Hizmetler” ve “İdari ve Destek Hizmetler” birimleri, Mali İşler Dairesi Başkanlığı 
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organizasyondan “Mali İşlemler Kontrol Birimi” organizasyondan kaldırılmış, 
- Üretim ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısında 

“Kamulaştırma Birimi” kurulmuş, 
- Tesis-Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Enerji ve Otomasyon 

Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısındaki Proje İzleme ve Koordinasyon 
Birimlerinin adı “Proje İzleme ve Raporlama Birimi” olarak değiştirilmiş, 

- Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısında yer alan; 
“Proses Araştırma ve Geliştirme Birimi” ile “Borlu Temizlik Ürünleri Ar-Ge Birimi” 
organizasyondan kaldırılmış, bu Birimlerin görevlerini yerine getirmek üzere “Proses 
ve Ürün Araştırma-Geliştirme Birimi” kurulmuş, “Numune Kabul ve Ürün Kalite 
Takip Birimi” organizasyondan kaldırılmış, “Sektör Araştırma ve Endüstriyel 
Uygulama Birimi”nin adı “Sektör Araştırma Birimi” olarak değiştirilmiş, 

- Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısından “Satış 
Yönetim Birimi” ve “Satış Sevkiyat Birimi” kaldırılmış ve bu birimlerin faaliyet 
alanında yürütülen iş ve işlemleri tek bir süreç kapsamında yerine getirmek üzere 
“İhracat Birimi” kurulmuş, 

- Emet Bor İşletme Müdürlüğü organizasyonunda “Çok Amaçlı Borik Asit 
Fabrika Birimi” kurulmuş, İşletmenin organizasyonunda “Açık İşletme ve 
Konsantratör Birimi” kapatılmış, bu birimin faaliyet alanındaki görevleri yerine 
getirmek üzere “Hisarcık Açık İşletme ve Konsantratör Birimi” ve “Espey Açık 
İşletme ve Konsantratör Birimi” kurulmuştur. 

İş Sağlığı, Güvenliği ve Hizmet Alımını Değerlendirme Dairesi Başkanlığı 
organizasyon değişikliği, Daire Başkanlığının adında yapılan değişiklik nedeniyle yeni 
teşkilatlanma anlamında olduğundan, konu Kalkınma Bakanlığının onayına 
gönderilmiş, Bakanlığın 09.02.2016 tarihli ve 553 sayılı yazısıyla söz konusu 
değişiklikler uygun görülmüştür. 

Yönetim kurulunun 09/06/2016 tarihli ve 695/6 sayılı kararıyla; Mİ Dairesi 
Başkanlığının organizasyon yapısından “İşletmeler Muhasebe Birimi” kaldırılmıştır. 

Genel Müdürlük Makamının 23/09/2016 tarihli ve E.20877 sayılı Olur’u ile; 
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü organizasyon yapısında birim bağlantıları yeniden 
yapılandırılmıştır. 

Genel Müdürlük Makamının 23/09/2016 tarihli ve E.20877 sayılı Olur’u ile; PS 
Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısından “İhracat Birimi” kaldırılmış, Başkanlık 
organizasyon yapısında “Avrupa-Amerika İhracat Birimi”, “Asya-Pasifik İhracat 
Birimi” ve “Müşteri İlişkileri Yönetimi Birimi” kurulmuştur. 

2016 yılında Teşekkülün mevcut marka tescilinin yenilenmesiyle ilgili olarak 
Türk Patent Enstitüsüne müracaat yapılmış ve mevcut marka tescil belgesi 
yenilenmiştir. Kurumsal Kimlik Rehberiyle kabul edilen yeni logonun ve amblemin 
marka tescilinin yapılmasıyla ilgili olarak başvuru yapılmış; çeşitli firmalar tarafından 
logo ve amblem tesciline yapılan itirazlara cevap olarak görüş yazıları yazılmıştır. 
Logo için yapılan itirazlar Türk Patent Enstitüsünce reddedilmiş ve Teşekkül logosu 
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tescil edilerek Teşekküle gönderilmiştir. Konu ile ilgili olarak firmaca açılan dava 
süreci ve amblem tescili hakkında Türk Patent Enstitüsüne yapılan itirazların 
değerlendirilmesi süreci 2016 yılsonuna kadar devam etmiştir.  

Teşekkülce, Türk Standartları Enstitüsünün belgelendirme tetkiki öncesinde 
hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve 2016 Haziran ayında yapılan belgelendirme 
tetkiki sonucunda Kalite, İSG, Çevre ve Enerji belgeleri yenilenmiştir. 

2-Karar Organı:  
233 sayılı KHK’nin 6’ncı maddesi gereği, Teşekkülün en yüksek seviyede 

yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, Genel Müdürün 
başkanlığında bir başkan ve beş üyeden oluşmaktadır. 233 Sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararnamenin, “Teşebbüs Yönetim Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı” başlıklı 
10 uncu Maddesinde; “Yönetim kurulu, genel müdürün daveti üzerine ayda iki 
defadan az olmamak üzere üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını 
üye tamsayısının salt çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik halinde başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.” denilmektedir.  

Teşekkülün Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmakta ve toplantı yapılabilmesi için 
en az 4 üye gerekmektedir. Bir Teşekkül Yönetim Kurulu üyesi 23.02.2016 tarihli 
dilekçesi ile kamu görevinden emekli olması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeliğinden 
istifa etmiştir. Yönetim Kurulu boş olan iki üyeye ilave olarak 3. üyenin de 23.07.2016 
tarihi itibariyle görev süresinin dolması nedeniyle Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 
sağlanamayacağı nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üyelerinin ataması yapılıncaya kadar, 
ilk toplantıda Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmak kaydıyla; Teşekkülün yürütülen 
ve Yönetim Kurulu Kararı gerektiren tüm iş ve işlemlerde Genel Müdürlük 
Makamının yetkili kılınması Teşekkül Yönetim Kurulu’nun 21.07.2016 tarih ve 705/6 
sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 21.07.2016 tarihine kadar 39 toplantı yapan Yönetim 
Kurulu, Teşekkül faaliyetleri ile ilgili konularda toplam 320 karar almıştır. 

Yönetim Kurulu’nun denetim tarihi (Temmuz/2017) itibariyle;  Teşekkül 
yönetim kurulunda 2 adet yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. 233 sayılı KHK’nın 24 
üncü maddesin belirlenen 6 yönetim kurulu üye sayısı da dikkate alınarak, 4 adet açık 
bulunan yönetim kurulu üyeliği için atama yapılması Teşekkülün iş ve işlemlerini 
aksatmadan yürütmesi için gerekli bulunmaktadır. 

Bir yılı aşkın süredir toplantı yeter sayısının sağlanamaması nedeniyle kurum 
faaliyetlerinin aksadığı dikkate alınarak, Teşekkülün boş bulunan yönetim kurulu 
üyeliklerine atama yapılması için yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması 
önerilir. 

 
3-Yürütme organı: 
Yürütme organı işlevini yürüten Teşekkül Genel Müdürlüğü; genel müdür, dört 

genel müdür yardımcısı ve bunlara bağlı daire başkanlıkları ile diğer birimlerden 
oluşmaktadır. 

233 sayılı KHK’nin 5 inci maddesine göre, Teşekkülün yetkili ve sorumlu 
yürütme organı Genel Müdürlüktür. Genel Müdürlük, Genel Müdür, dört Genel Müdür 
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yardımcısı ve bağlı birimlerden oluşmaktadır. Kuruluşun 2010 yılında Ana Statüsünde 
yapılan değişiklik ile Genel Müdür yardımcısı dörde çıkarılmıştır. 2017 yılı Temmuz 
ayı itibariyle 3 adet Genel Müdür Yardımcısı kadrosu dolu (İkisi görevlendirme ile) 
olup,  1 adet Genel Müdür Yardımcısı kadrosuna atama yapılmıştır. 

4-Servisler: 
Genel Müdürlük merkez teşkilatında yer alan ve faaliyetleri raporun ilgili 

bölümlerinde yer almayan servislerden gerekli görülenlere aşağıda kısaca 
değinilmiştir. 

-Teftiş Kurulu Başkanlığı: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 105 sayılı Teftiş Kurulu 

Yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında çalışmaktadır. 
01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasında dönem faaliyetlerini yılsonu itibari ile 1 
Başkan, 1 Refakat Başmüfettişi, 15 Başmüfettiş, 1 Müfettiş ve 3 İdari Büro sorumlusu 
olmak üzere toplam 21 personelle tamamlamıştır. 

2016 yılı faaliyet dönemine Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden 2015 
yılından devir 4 adet, 2016 yılından 8 adet, toplam 12 adet inceleme; 2015 yılından 
devir 3 adet, 2016 yılından 18 adet, toplam 21 adet soruşturma; 2015 yılından devir 3 
adet, 2016 yılından 11 adet, toplam 14 adet tetkik\tahkik görevi, 1 adet görevden 
uzaklaştırma (Açığa Alma) ile bir önceki yıldan devir 6 adet Merkez ve 18 adet 
İşletme Müdürlüğü Birimlerinden toplam 24 adet, cari yıldan 17 adet olmak üzere 
toplam 35 adet, merkez ve İşletme Müdürlüğü Birimleri teftiş görevleri ile bu 
teftişlerde ortaya çıkan bir önceki yıldan devir 2 adet ve cari yıldan 5 adet olmak üzere 
üzere, işletmelere ait toplam 7 adet basit rapor intikal etmiştir. Müfettişler üzerinden 
yürütülen bu görevlerden 7 adet basit rapor, 11 adet inceleme, 21 adet soruşturma ile 1 
adet görevden uzaklaştırma (Açığa Alma) ve 6 adet Merkez, 29 adet İşletme 
Müdürlüğü Birimleri olmak üzere 35 adet Teftiş görevi sonuçlandırılarak rapora 
bağlanmıştır. Bunlardan 1 adet inceleme, 8 adet tetkik/tahkik, 6 adet İşletme 
Müdürlüğü Birimleri teftişi ikmali 2017 yılı faaliyet dönemine kalmıştır. 

Bunlar dışında, Başbakanlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelen ve daha sonra Teftiş Kurulu Başkanlığına 
intikal eden ihbar ve şikayetler hakkında inceleme ve soruşturmam raporları 
düzenlenmiş olup, yapılan teftişler sırasında tespit edilen eksikliklerle ilgili tanzim 
edilen basit raporlar neticesinde inceleme ve soruşturmalar başlatılmıştır. 

Teşekkülün 105 Nolu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin ‘Teftiş programları ve 
uygulama’ başlıklı 40’ıncı maddesinde; 

‘Kurul Başkanlığınca her yıl için yaz ve kış döneminde yürürlüğe konulmak 
üzere çalışma programları hazırlanarak Genel Müdürün Onayını müteakip Müfettişlere 
bildirilir. Soruşturma veya mücbir sebepler nedeniyle bu programlar değiştirilebilir.  

 Onaylanan teftiş programları, Müfettişlere gönderilirken varsa birlikte 
çalışılacak Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları da belirtilir. 

Merkez ve taşra teşkilatı içindeki herhangi bir birim, yönetmelik, genelge ve 
benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkartılamaz. Herhangi bir birim mutat ve 
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makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı 
tutulamaz.’ hükmü yer almaktadır.  

Yapılan incelemelerde Teşekkül Genel Müdürlüğünde bulunan birimlerin 2015 
ve 2016 yılına ilişkin teftişlerinin yapılmadığı görülmüştür.Taşra teşkilatının 
(işletmelerin) ise 2016 yılına ilişkin normal teftişlerine ilişkin Genel Müdürlük 
onayının ise 15 gün süreli olacak şekilde alındığı görülmüştür.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından 
hazırlanan yıllık teftiş programının Genel Müdürlük birimlerini kapsayacak şekilde 
hazırlanıp onaylanarak yıllık teftişlerinin gecikilmeden yapılması önerilir.  

-İç Denetim Dairesi Başkanlığı: 
2013 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının eki kararın 25’inci 

maddesinde yer alan; Kamu teşebbüslerinin, iç denetim fonksiyonlarını yerine 
getirmek üzere, kurumsal yapılarını ve personel sayılarını dikkate almak suretiyle, 
doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlığını kurmalarına ilişkin 
açıklamaların yer alması nedeniyle, Yönetim Kurulu’nun 16.11.2012 tarih ve 499/9 
sayılı kararıyla, Kuruluşta İç Denetim Dairesi Başkanlığı’nın kurulmasına karar 
verilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 06.02.2013 tarih ve 513/3 sayılı kararı ile Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Dairesi Başkanlığının Görev Yetki ve 
Sorumluluk Yönergesi kabul edilmiş, Yönetim Kurulunun 23.11.2012 tarihli ve 500/4 
sayılı kararıyla da İç Denetim Dairesi Başkanlığının 1 adet İç Denetim Dairesi Başkanı 
kadrosu ile 7 adet İç Denetçi kadrosundan oluşturulmasına karar verilmiş; 27.01.2014 
tarihli ve 28895 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; 13.01.2014 tarihli ve 2014/5831 
sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da 1 adet “İç Denetim Dairesi Başkanı” kadrosu ve 7 
adet “İç Denetçi” kadrosu ihdas edilmiştir. 

  Kuruluşta iç denetim eğitimine tabi tutulacak İç Denetçi Aday Belirleme 
Sınavının ÖSYM tarafından 25.07.2015 tarihinde yapıldığı ve Kuruluştan 138 kişinin 
sınava müracaat etmesine rağmen 118 kişinin sınava katıldığı tespit edilmiştir. 
Bunlardan sınavı kazanan 34 personelin arasından 8 adet iç denetçi kadrosuna karşılık 
16 personel Yönetim Kurulunun 27.08.2015 tarih ve 638/10 sayılı kararı ile 
belirlenerek Kamu İşletmeleri Birliğine eğitime alınmaları bildirilmiştir.2016 yılı 
içinde İç Denetim Birim Başkanı ve İç Denetçilerin tamamının gerekli sertifikalardan 
birini aldıkları görülmüştür.  

Teşekkül Yönetim Kurulu’nun 28.01.2016 tarih ve 671/2 sayılı kararı ile iç 
denetçi olarak seçilen 8 personelin İç Denetim Dairesi Başkanlığında 
görevlendirilmelerine 16.02.2016 tarih ve 675\1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul 
edilmiştir. 

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununu merkezi yönetim 
kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelerden oluşan 
genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini kapsamaktadır.  

Aynı şekilde, 5018 sayılı Kanunun 65 inci maddesine dayanarak hazırlanan 
12.07.2006 tarh ve 26226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İç Denetçilerin Çalışma 
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Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde de; 5018 sayılı Kamu Malî 
Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile 
mahallî idarelerin iç denetim faaliyetlerini ve iç denetçilerini kapsadığı belirtilmiştir. 

Kitlerdeki iç denetim personelinin özlük hakları ile ilgili düzenleme ilk olarak, 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü tarafından TBMM’ye sevk edilen 
20.10.2014 Tarih ve 4155 sayılı “Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 50-58. 
Maddelerinde düzenlenmiş olup tasarı yasalaşmamış ve kadük olmuştur.  

Kamu iktisadi teşebbüslerinde, Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilerek 
yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programları ile KİT’lerin de iç denetim 
fonksiyonlarını yerine getirmek üzere iç denetim daire başkanlıklarının kurulduğu, iç 
denetçi atamalarının yapıldığı, KİT iç denetçi kadrolarının özlük hakları, çalışma usul 
ve esasları hakkında düzenlemelerin yapılmadığı görülmektedir. 

Teşekkülde görev yapan iç denetçilere bakanlıklarda çalışan iç denetçilere 
uygulanan mali ve sosyal haklar ve yardımların uygulanmasını sağlayacak olan yasal 
düzenlemelerin yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulması 
önerilir. 

-Hukuk Müşavirliği: 
Hukuk Müşavirliği; 1.Hukuk Müşaviri, 7 Avukat ve İdari Hizmetler Servisi 

olarak da 4 personelden oluşmaktadır. Taşra teşkilatında; İşletme Müdürlükleri 
organizasyon yapısındaki Hukuk Birimlerinde ise; hukuk müşaviri ve/veya avukatlar 
ile idari personeller bulunmaktadır. Bandırma İşletme Müdürlüğü Hukuk Biriminde iki 
Avukat ve İdari Hizmetler Servisi olarak 1 personel, Kırka İşletme Müdürlüğü Hukuk 
Biriminde Avukat 1 kişi Emet İşletme Müdürlüğü Hukuk Biriminde Avukat 1 kişi 
bulunmakta, Bigadiç İşletme Müdürlüğünde ise Avukat olarak görev yapan personel 
bulunmamaktadır. 

2016 yılında Hukuk Müşavirliği birimi, Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi hükümlerine çalışmalarını 
yürütmüştür. 

Hukuk Müşavirliği biriminin 2016 yılı faaliyetleri incelendiğinde; 
2015 yılından devreden alacak tutarı 32,2 milyon TL olan 135 adet dava ile borç 

tutarı 76,8 milyon TL olan 284 adet dava olmak üzere toplam 419 adet davaya ilave 
olarak, 2016 yılında çeşitli konularda 8 adedi Teşekkül tarafından, 115 adedi de 
Teşekkül aleyhine olmak üzere toplam 123 adet davanın açıldığı, yılsonu itibari ile 7,8 
milyon TL. tutarında 54 adet davanın Teşekkül lehine, 2,7 milyon TL tutarında 50 adet 
davanın Kuruluş aleyhine olmak üzere toplam 104 adet davanın sonuçlandığı ve 2017 
yılına alacak tutarı 37,6 milyon TL olan 90 adet dava ile borç tutarı 94,4 milyon TL 
olan 367 adet dava olmak üzere toplam 457 adet dava devretmiştir. 

2017 yılına devreden 457 adet davanın;  8’i ceza, 210’u hukuk ve iş, 52’si icra, 
185’i idari davalardan oluşmuştur. 
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C- Personel durumu: 
1-Personel kadroları ve personele ilişkin işlemler: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde üç ayrı statüde personel istihdam 

edilmekte olup; 
Birinci grup, memur statüsündeki personeldir. Bunlar hakkında 399 sayılı KHK 

de belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri 
uygulanmaktadır. I sayılı cetvele tabi olan bu grup personelin kadroları Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenmektedir.  

İkinci grup, KİT’lerin personel rejimini düzenleyen 399 sayılı KHK’ye göre, 
sözleşmeli olarak isimlendirilen statüde istihdam edilen II sayılı cetvele tabi 
personeldir.  

Sözleşmeli personelin kadroları da Bakanlar Kurulu kararıyla ihdas edilmekte,  
tavan ücretleri ve zam oranları ise her yıl Yüksek Planlama Kurulunca belirlenmekte 
iken 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun kapsam 
ile ilgili 2’nci maddesi hükmü çerçevesinde aynı kanunun Toplu Sözleşme başlığı 
altında yer alan 28-32 maddelerine dayanılarak Toplu sözleşme görüşmelerine kamu 
idaresi adına Kamu İşveren Heyeti, kamu görevlileri adına Kamu Görevlileri 
Sendikaları Heyeti katılımı ile 01.01.2016–31.12.2017 tarihleri arasında uygulanmak 
üzere imzalanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve 
Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3’üncü Dönem Toplu 
Sözleşmesi ile belirlenerek uygulamaya konulmuştur. 

Üçüncü grup ise 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak istihdam edilen 
işçilerdir.  

Ayrıca niteliği itibarıyla gerek görülen bazı işler, hizmet alımı yolu ile yüklenici 
işçilere yaptırılmaktadır.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2016 yılı personel kadroları ile 
ortalama ve yılsonu itibarıyla çalışan personel sayısı 2015 yılı verileri ile birlikte 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 2: Personel kadroları 

Personel 
2015 2016 

Çalışan personel  Program Çalışan personel 
Ortalama Yılsonu  kadro sayı Ortalama  Yılsonu 

kişi kişi kişi kişi 
A- Memurlar              
1- Genel idare hizmetleri  288 302  364 297 295 
2- Teknik hizmetler       

Toplam (A) 288 302  364 297 295 
B- Sözleşmeliler       
1- 399 sayılı KHK'ya göre çal. 1.422 1.463  1.947 1.434 1.380 

Toplam (B) 1.422 1.463  1.947 1.434 1.380 
   Toplam (A-B)       

C- İşçiler       
1- Sürekli işçiler       
  a-Aylıklılar 2.461 2.435  2.791 2.390 2.335 
  b-Gündelikçiler(saat ücretliler)       
2-Geçici işçiler       

Toplam (C) 2.461 2.435  2.791 2.390 2.335 
Genel toplam (A+B+C) 4.171 4.200  5.102 4.121 4.010 

Yüklenici işçileri 2.622 2.545   2.630 2.720 
 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 2016 yılında 5.102 kadroya karşılık 

ortalama 4.121 kişi istihdam edilmiş, yılsonu itibari ile çalıştırılan personel sayısı ise 
4.010 kişi olmuştur. Ayrıca bazı asıl ve yardımcı işler ise ihale ile temin edilen 
yüklenici işçilerine yaptırılmıştır. 2016 yılında çalıştırılan yüklenici işçi sayısı 
ortalama 2.630 kişi olup, yılsonu itibari ile 2.720 kişi olmuştur.  

2016 yılsonu itibariyle Teşekkülde 364 adet memur kadrosundan 294 ünün, 
1.947 adet sözleşmeli personel pozisyonundan 1.380 inin, 2.791 işçi kadrosunun da 
2.335 inin dolu olduğu görülmektedir. 

Ayrıca bazı asıl ve yardımcı işler ihale ile temin edilen yüklenici işçilerine 
yaptırılmıştır. 2016 yılında çalıştırılan yüklenici işçi sayısı ortalama 2.630 kişi olup, 
yılsonu itibariyle 2.720 kişi olmuştur.  

Teşekkülde, 2015 yılsonu itibariyle istihdam edilen 4.200 personelin; 919 u 
Ankara’da Genel Müdürlük merkezinde, 3.281’i de taşra teşkilatında istihdam edilmiş 
iken 2016 yılsonu itibariyle istihdam edilen 4.010 personelin; 868 i Ankara’da Genel 
Müdürlük merkezinde, 3.142 si de taşra teşkilatında istihdam edilmiştir.  

Taşra teşkilatında istihdam edilen personelin de; 1.335 i Kırka İşletmesinde, 708 
i Bandırma Bor ve Asit Fabrikası İşletmesinde, 682 si Emet İşletilmesinde, 389 u 
Bigadiç İşletmesinde, 28 i de Bandırma Lojistik Müdürlüklerinde istihdam edilmiş 
olup, dağılım ile ilgili detay bilgilere (Ek: 2) sayılı çizelgede yer verilmiştir. 

Merkez teşkilatında memur ve sözleşmeli statüde çalıştırılan personel sayısının 
yüksek olması, son yıllarda finansman kararnameleri ile açıktan atama izni verilen 
personel izinlerinin ağırlıklı olarak sözleşmeli personel alımlarına kullanılması ile 
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organizasyon şemasında yapılan değişiklikler ile işletmelerde yürütülmekte olan 
doğrudan temin, personel ücretlerinin tahakkuku vb işlemlerin Genel Müdürlük 
birimleri tarafından yapılmasına başlanması ile işletmelerde bu birimlerde çalışan 
personelin de Genel Müdürlük merkezine nakillerinin yapılmasından ileri geldiği 
görülmektedir.  

399 sayılı KHK eki I sayılı cetvelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
hükümlerine göre istihdam edilecek memurların kadroları, II sayılı cetvelde de 
sözleşmeli personelin pozisyonları gösterilmiş olup; KHK’nın 4 üncü maddesi gereği 
bu kadrolardaki değişiklikler ile sözleşmeli personel pozisyonlarının ihdas ve iptalleri 
Bakanlar Kurulu kararı ile yapılmaktadır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 2015 yılında 181, 2016 yılında 29 
olmak üzere toplam 210 adet açıktan tayin sözleşmeli personel alım yapılmıştır. 2016 
yılında 2015 yılına göre açıktan tayin sözleşmeli personel miktarı 152 adet azalmıştır.  

Açıklandığı üzere Finansman kararnameleri ile ayrılan personel sayısının belli 
oranında olmak üzere Kuruluşta verilen açıktan atama izinlerinin büyük bir 
bölümünün daha önceki yıllarda olduğu gibi sözleşmeli personel istihdamında 
kullanılması, özellikle esas üretim yerlerinde personel ihtiyacının karşılanmasında 
aksamalara yol açmakta, birçok asıl ve yardımcı işler yüklenici işçiler ile yürütülmek 
zorunda kalınmaktadır.  

Son 13 yıllık süre içinde Kuruluşta çalışan kadrolu işçi sayısı ile hizmet alımı 
sureti ile çalıştırılan personel sayısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

    Tablo 3: Çalışan kadrolu işçi sayısı ve hizmet alımı personel sayısı (ortalama) 

Yıllar Çalışan kadrolu 
işçi sayısı(x)  

Bir önceki 
yıla göre 

Artış veya 
azalış 

% 

Hizmet alımı 
personel  
Sayısı(x)  

Bir önceki 
yıla göre 

Artış veya 
azalış 

% 
2004 2.535  664  
2005 2.443 (3,6) 821 23,6 
2006 2.313 (5,3) 978 19,1 
2007 2.189 (5,4) 1.051 7,5 
2008 2.028 (7,4) 1.296 23,3 
2009 1.938 (4,4) 1.486 14,7 
2010 2.020 4,2 1.610 8,3 
2011 2.299 13,8 1.777 10,4 
2012 2.299 0,0 2.193 23,4 
2013 2.366 2,9 2.342 6,8 
2014 2.431 2,7 2.530 8,0 

2015 2.461 1,2 2.622 3,6 

2016 2.390 
 

2,9 2.630 3,05 
                       (x) Yıllık ortalama personel sayıları alınmıştır. 

Kuruluşun artan iş hacmi çerçevesinde yeni üretim tesislerinin devreye 
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girmesine rağmen kadrolu işçi sayısının 2004-2009 yılları arasında azalmasına karşılık 
2009-2015 yılları arasında artış göstermiş, 2016 yılında ise tekrar azalmıştır. Buna 
karşılık hizmet alımı şeklinde çalıştırılan personel sayısı ise sürekli artış trendindedir. 

On üç yıllık süreçte toplam olarak kadrolu işçi sayısının % 5,7 oranında 
azalırken, hizmet alımı sayısının % 396 oranında artış gösterdiği ve 2016 yılsonu 
itibariyle de hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel sayısının, kadrolu işçi 
sayısından daha fazla olduğu ve sürekli arttığı görülmektedir.  

Son yıllarda Kamu Kuruluşları aleyhine verilen yargı kararlarının sürekli 
artması konunun idari tedbirlerle çözümünün mümkün olamayacağını, kalıcı ve köklü 
çözümün yasal düzenleme ile sağlanabileceğini gösterdiğinden, 11.09.2014 tarih ve 
29116 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı kanun ile; İşverenler, 
alt işverene iş vermeleri hâlinde, işçilerinin ücretlerinin ödenmesi, yıllık ücretli izin 
süreleri ile kıdem tazminatları konusunda düzenlemeler yapılmasına rağmen, özellikle 
kıdem tazminatının ödenmesi konusunda, kamu kurum ve kuruluşlarına da 
sorumluluklar getirmekte olup uygulamada maddi yükümlülüklerin son merci olarak 
yüklenici işçi çalıştıran kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanması sonrasında ise alt 
yüklenicilere rücu ettiği tespit edilmiştir. 

Diğer yandan 2840 sayılı Kanunun  “Bor tuzlarının aranması ve işletilmesi 
Devlet eliyle yapılır”  hükmü ile Danıştay’ın 2000/50 esas ve 2000/67 Nolu kararı 
çeşitli kuruluşlarca irdelenmeye başlanmış olup, Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi 
Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin hizmet tanımını içeren (f) bendinde 
yapılan değişiklik konusunda Petrol İş Sendikası tarafından, açılan dava sonucu 
Danıştay 13. Dairesinin 2013/2912 esas numaralı davasına ilişkin olarak 18.12.2013 
tarihinde verdiği yürütmenin durdurulması kararı da bulunmaktadır. 

 Ürettiği ürünlerin % 97’sini, Dünyanın 80 ülkesinde yaklaşık 500 endüstriyel 
müşteriye ihraç eden ve % 50 oranındaki pazar payı ile lider konumda olan Eti 
Maden’in, bu konumunu sürdürürken bir yandan da pazar payını %70 seviyelerine 
yükseltmeyi hedef aldığı dikkate alarak; 

- 2015 yılsonu itibariyle çalışan 1.765 adet memur ve sözleşmeli personelin 
teşkilat içindeki dağılımının, Teşekkülün hedef ve stratejileri de dikkate alınarak 
rasyonel şekilde yapılması, 

 -Teknik personelin mesleki ve uzmanlık alanlarında çalıştırılmasını teminen, 
Genel Müdürlükte ana hizmet birimleri dışında çalışan teknik personel sayısının makul 
seviyeye indirilmesi ile açıktan atanan personelin öncelikle işletmelerde istihdam 
edilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılarak, Kuruluşun vizyon, misyon ve stratejik 
hedeflerini gerçekleştirecek bir personel politikası oluşturulması önerilir.  

Teşekkül, atamaları görevde yükselme pozisyonunda olan yirmi dört 
başmühendis, dört birim müdür yardımcısı, beş uzman ve iki teknik uzmanı, başuzman 
kadrosuna; bir teknik şefi de başmühendis kadrosuna görev değişikliği adı altında 
sınavsız atayarak 31.08.2015 tarihinde duyurmuştur.  
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20.10.2010 tarih ve 27791 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Teşekkül Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ‘Tanımlar’ başlıklı 
4 üncü maddesinin ‘h’ bendinde; 

‘h) (Değişik:RG-29/3/2014-28956) Görevde yükselme sınavı: Birim müdürü 
kadrosuna ve başmühendis pozisyonuna atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı; 
5 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılan diğer kadro/pozisyonlara atanacaklar için 
yapılan yazılı sınavı’, 

‘Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları’ başlıklı  
(Değişik: RG-15/1/2013-28529) 5 inci maddesinde; 

‘(1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi 
kadro/pozisyonlar aşağıda belirtilmiştir.  

(2) Görevde yükselmeye tabi kadro/pozisyonlar şunlardır:  
a) Yönetim hizmetleri grubu;  
1) Birim müdürü, başmühendis,  
2) Birim müdür yardımcısı, müdür yardımcısı 
c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;  
1) Başuzman, uzman, teknik uzman,  
2) Uzman yardımcısı.’, 
Aynı yönetmeliğin ‘Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar 

arasında ve pozisyonlar arasındaki geçişler’ başlıklı 22 inci maddesinde; 
‘(1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kadrolar arasında ve 

pozisyonların arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;  
a) Atama yapılacak kadro ve pozisyonların alt görev grubu içinde kalmak 

kaydıyla, ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro/pozisyonun gerektirdiği özellikleri 
taşıyanlar sınav yapılmaksızın atanabilirler.  

b) (Değişik:RG-29/3/2014-28956) Görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve 
alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Teşekkülde 
veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu 
görevlerle aynı düzeyde olan görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına 
tabi tutulmadan atama yapılabilir.  

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar arasındaki geçişler, ilgili pozisyon için 
düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.’ denilmiştir. 

Bu düzenlemeyle birim müdürü ile başmühendis; başuzman ile uzman ve teknik 
uzman, aynı alt görev grubu içerisinde tanımlanarak görevde yükselme sınavı 
yapılmaksızın başmühendis pozisyonunda görev yapmış olanlara birim müdürü, 
uzman ve teknik uzman pozisyonunda görev yapmış olanlara başuzman olabilme 
hakkı tanınmıştır. 

399 sayılı KHK nın asli ve sürekli görevleri yürütmekle görevli personeli 

13Sayıştay   



 
 

düzenleyen 3\b maddesinde ve bu madde ile atıf yapılan Kararname eki 1 sayılı 
cetvelde, birim müdürü ile başuzman bulunduğu halde, başmühendis, uzman ve teknik 
uzmanın sayılmamış olması karşısında, birim müdürlüğü ile başuzmanlığın kadro; baş 
mühendislik, uzmanlık ile teknik uzmanlığın pozisyon olduğu sonucu doğmaktadır. 

Teşekkül Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde birim müdürü, kendisine idari 
bakımdan bağlı bulunan personelin amiri sayılmış olup, bu personel arasında 
başmühendis unvanına da yer verilmiştir.  Bu durumda birim müdürü ile başmühendis 
arasında hiyerarşik ast-üst ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla bu görevlerin aynı alt 
görev grubu içinde tanımlamak mümkün değildir. Teşekkül Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ‘Görevde yükselme sınavına tabi olarak 
atanacaklarda aranacak özel şartlar’ başlıklı (Değişik:RG-15/1/2013-28529) 8 inci 
maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin 3 üncü alt bendinde; 

‘(Değişik: RG-13/6/2015-29385) İdarî nitelikteki görevlerin yerine getirildiği 
müdürlükler/birimler için müdür yardımcısı, avukat, uzman, şef; teknik nitelikte 
görevlerin yerine getirildiği müdürlükler/birimler için müdür yardımcısı, başmühendis 
ve teknik uzman kadro/pozisyonlarından birinde en az 1 yıl görev yapmış olmak,’ şartı 
gerekmekte olup, bu düzenlemede ast-üst ilişkisini ortaya koymaktadır. 

Aynı zamanda, kadrolu bir göreve Yönetmeliğin 22\1-1 maddesinin cevaz 
verdiği gibi sınavsız atama yapılması Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde 
Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yer alan devlet 
memurlarının üst görevlere yükselmesinin sınav usulü ile gerçekleşebileceğine dair 
düzenlemeye ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda tanımlanan kariyer ve liyakat 
ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. 

Enerji İş (Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları 
Sendikası) tarafından Teşekkül aleyhine, 20.10.2010 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve 
Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesi 2 inci fıkrasının (a ) bendinin 1 inci 
alt bendindeki ‘başmühendis’, (c) bendinin 1 inci alt bendindeki ‘uzman, teknik 
uzman’ ifadelerinin ve bu ifadelere dayanılarak yapılan atamaların yürütmelerinin 
durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay 16 ncı Dairenin E:2015\24396 sayılı dosya 
ile 18.09.2015 tarihinde dava açılmıştır. 

T.C. Danıştay İkinci Dairesinin 2016\11245 Esas nolu kararı ile yapılan dava 
konusu atamalar ile yapılması muhtemel atamalar hukuka aykırı bulunmuş ve bunun 
sonucunda da ilgili personel tarafından giderilmesi güç veya imkansız zararların 
oluşacağı gerekçesi ile 26.12.2016 tarihinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna 
itiraz yolu açık olmak üzere yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir. 

Teşekkülce, 31.08.2015 tarihinde görevde yükseldiklerine dair tebligat yapılan 
36 personel (emeklilik, ihraç vb. nedenlerle bazılarına uygulanamamıştır) ile dava 
tarihi 18.09.2015 tarihinden sonra 41 personel için gerçekleştirilen görevde yükselme 
niteliğindeki atama işlemleri Kurum tarafından Mahkeme kararına binaen iptal 
edilmiştir. Bu durumda yeni görevlerinde bazı personelin eski görev unvanlarına göre 
fazla bazılarının da düşük olduğu görülmüştür. Eksik ücret alan personele ücret farkı 
ek ödeme şeklinde yapılırken görevde yükselme sınavına tabi olmadan unvanı 
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yükseltilerek ücreti de yükselen personelden bu süre içindeki yapılan ödemeler geri 
tahsil edilmemiştir. 

Teşekkül Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5’inci 
maddesinin 2’nci fıkrası dâhilinde tesis edilen atama işlemleri ile ilgili olarak; 

Başmühendis, uzman, birim müdür yardımcısı, teknik uzmanlık unvan ve 
pozisyonlarından ücret alması geren personele başuzmanlık unvanı üzerinden ücret 
ödenmesi sonucu oluşan fazla ödemenin ilgililerden tahsili, önerilir. 

a) Memurlarla ilgili işlemler: 
Kuruluşta çalışan memurların atama, ilerleme, nakil ve emeklilik ile ilgili 

işlemleri 657 Devlet Memurları Kanunu, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 399 
sayılı KHK ile bunların ek ve değişiklikleri çerçevesinde yürütülmektedir. 

2015 yılsonu itibariyle 301 olan memur statüsündeki personele ilave olarak 31’i 
sözleşmeli statüden memuriyete geçiş, 1’i başka nedenler olmak üzere toplam 32 giriş, 
21’i emeklilik, 2’si başka kuruluşa nakil, 1’i memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş, 1’ 
i istifa, 1’i ölüm, 13’ü başka nedenler olmak suretiyle toplam 39 çıkış olmuş ve 2016 
yılsonu itibariyle memur sayısı 2015 yılına göre 7 kişi azalarak 295’e düşmüştür.  

01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 672 sayılı Kanun 
Hükmünde kararname ile Kuruluşta çalışan 13 adet memur Kamu görevinden 
çıkarılmıştır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2012 yılı öncesinde yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak düzenlenmiş olan görev unvanları ile yönetim felsefesini 
taşıyan ‘Hiyerarşik Organizasyon’ yapısı ile faaliyetlerini yürütmüştür. Teşekkülün 
2009-2013 yıllarını kapsayan Stratejik Planında; ‘Kurumsal Gelişim’ amacı 
belirlenmiş olup bu amaç altında ‘insan kaynağı ve örgütsel yapının geliştirilmesi’, 
‘kurum kültürünün gelişimi ve sürekliliğin sağlanması’ stratejik amaç olarak 
belirlenmiş olup belirlenen bu amaçlar doğrultusunda ‘İş Analizi, Kurum Kültürü ve 
Performans Yönetim Sistemi’ projesi başlatılmış ve 2011 yılında tamamlanmıştır. Adı 
geçen proje sonuçlarına dayanılarak, Yönetim Kurulunun 18\04\2011 tarihli ve 
404/1sayılı kararı ile Merkez Teşkilatının, 15\12\2011 tarih ve 439/15 sayılı kararı ile 
de İşletme Müdürlüklerinin yeniden yapılandırılması gerçekleştirilmiştir. 

Bu yapılandırma ile; Merkez teşkilatında müdürlükler altında, taşra teşkilatının 
ise birimler altında belirlenen pozisyonlarda unvan hiyerarşisine yer verilmemesine, 
personelin uzmanlık alanının güçlendirilmesi ve birbirini daha fazla destekleyen bir 
çalışma anlayışının oluşturulmasına, bilginin paylaşılması, iş süreçleri, iş yapma 
metotları ve birimlerin fonksiyonları itibari ile insan gücünün ve yetkinliklerinin iş 
gereklerine uygun yapılandırılmasına, personelin bulunduğu pozisyonda sahip olması 
gereken yetkinliklerin tespit edilebilmesine, personelin performans değerlendirme 
çalışmalarının pozisyon esaslı yapılabilmesine, verimlilik ve karlılık ilkelerine dayalı 
insan kaynağı politikasının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlayacağı ifade 
edilmek sureti ile Teşekkülün Yönetim Kurulunun 25\01\2012 tarih ve 445\23 sayılı 
kararı ile Teşekkül merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin organizasyon şemaları ve 
faaliyet alanları göz önünde bulundurularak pozisyon isimleri belirlenerek, Teşekkülde 
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Pozisyon esaslı Çalışma Sistemi 30\01\2012 tarihi itibariyle uygulamaya 
başlanılmıştır.  

Bu düzenleme ile Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Daire Başkan Yardımcısı, İşletme 
Müdürü, İşletme Müdür Yardımcısı, Başmüfettiş, Hukuk Müşaviri, Müşavir, birim 
Müdürü ile Avukat, Tabip, Diş Tabibi ve Hemşire unvanlarına aynı pozisyon ismi 
verilmiş diğer unvan gruplarına ise personelin yaptığı işe ve süreçteki yerine göre 
pozisyon (sorumluluk) ismi verilerek müdürlük altında hiyerarşinin azaltılması, 
uzmanlık alanlarının güçlendirilmesi, yetkinliklerin iş gereklerine uygun olarak 
yapılandırılması ve iş gücü verimliliğinin artırılması hedeflenmiştir. 

Pozisyon Esaslı Çalışma Sisteminde personelin özlük ve ücretlendirme 
işlemleri görev unvanlarına göre yürütülmekte olup aynı pozisyon ismine sahip aynı 
birim çalışanı iki personel arasında unvan farkı nedeni ile ücret farkları da 
oluşmaktadır. Ancak her iki personelden de aynı işi yapmaları aynı sorumluluğu eşit 
derecede üstlenmeleri istenmektedir. Alt unvana sahip personel maaşı bir üst unvana 
sahip personelden daha düşük olduğu için personel arasında iş barışının bozulduğu ve 
iş yeri huzurunun olumsuz etkilendiği görülmektedir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletme Müdürlükleri Organizasyon 
şeması incelendiğinde; İdari ve Mali konularla ilgili birimlerin teknik kökenli İşletme 
Müdür yardımcılarına, İşletme Müdür yardımcılarının ise yine teknik kökenli İşletme 
Müdürlerine bağlı çalıştıkları görülmektedir. Pozisyon Esaslı Çalışma Sisteminde 
İşletme Organizasyon hiyerarşisinden Planlama, Üretim, Bakım- Onarım, Enerji, Bor 
Türevleri, Pazarlama-Satış, İnsan Kaynakları, Muhasebe, Ticaret birim müdürlükleri 
kaldırılmış bu birim müdürlüklerine bağlı olan Başmühendislik seviyesindeki 
servislere Birim adı verilerek İşletme Müdür Yardımcılarına bağlı çalışır duruma 
getirilmiştir. 

İşletme müdürlükleri organizasyon yapısı, her işletme için üç işletme müdür 
yardımcısı olacak şekilde yapılandırılmaktadır. Bu yapıda; iki işletme müdür 
yardımcısı teknik ihtisasta olmakta, diğer işletme müdür yardımcısının idari veya 
teknik ihtisasta olmasına ise işletme müdürlüklerince karar verilmektedir. Ancak; 
değişen çalışma koşulları, birim sayılarının artması ve iş yükünün fazlalığı işletme 
müdür yardımcılıklarının sayısında düzenleme yapılmasını gerektirmiştir. 

Diğer yandan; 2015 Yılı Sayıştay Denetim Bulgularında, işletme 
müdürlüklerinde işletme müdür yardımcılığı pozisyonlarının tümünün teknik 
yardımcılık adı altında ve bu konularda eğitim almış kişilerden oluştuğu ancak; ilgili 
pozisyonlara insan kaynakları, tedarik, iç hizmetler, muhasebe gibi idari birimlerinde 
bağlı olduğu dikkate alınarak organizasyonun bu ihtiyaç nezdinde gözden geçirilmesi 
kanaati oluşmuştur. 

Bu amaçlar doğrultusunda 2016 yılında; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ve Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
organizasyon yapılarındaki mevcut iki teknik işletme müdür yardımcısına ilaveten bir 
idari işletme müdür yardımcısı görevlendirmesi yapılmıştır. Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğünde birim sayısının ve iş yükünün fazlalığı işletme müdür yardımcılığı 
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sayısında değişiklik yapılmasını gerektirmiş, bu nedenle Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 
organizasyon yapısına, üç teknik ve bir idari işletme müdür yardımcılığı olacak şekilde 
görevlendirme yapılmıştır. 

Teşekkülün Emet İşletmesinde; 2 adet açık ocak 2 adet borik asit fabrikası, 2 
adet konsantratör, Kırka İşletmesinde; 1 adet Türkiye’nin en büyük açık ocağı ile 5 
adet penta fabrikası, 1 adet susuz boraks fabrikası, 1 adet kompaktlanmış kalsine tinkal 
fabrikası, Bigadiç İşletmesinde 4 adet açık ocak, 3 adet öğütme tesisi, 2 adet 
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tarih ve 298962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile ise 2 adet sözleşmeli personel kamu görevinden çıkarılmıştır. 
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c) İşçilerle ilgili işlemler: 
4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak, özel hukuk hükümlerine göre istihdam 

edilen işçiler ile ilgili işlemler; bu kanun ile 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu, 2822 
Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu kanunların ek ve tadilleri ile ilgili sendikalar 
tarafından imzalanan toplu iş sözleşmesi ve Kuruluşça hazırlanan yönergelere göre 
yürütülmektedir. 

2015 yılsonu itibariyle işçi statüsündeki personel (sürekli işçi) sayısı 2.435 iken; 
yıl içinde 62 kişinin işe girmesi ve 162 kişinin de işten çıkması sonucunda işçi sayısı 
2015 yılında 2.335’e düşmüştür.  

2016 yılı içinde gerçekleşen girişlerin 16’sı açıktan tayin, 43’ü askerlik görevi 
ve 3’ü başka nedenler ( engelli, eski hükümlü, vb.) olmak üzere toplam 62 işçi işe 
alınmıştır. 2016 yılında 2 adet işçi engelli, 1 adet işçi ise eski hükümlü kontenjanından 
atanmıştır. 
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107’si emeklilik, 34’ü askerlik, 14’ü kendi isteğiyle, 5’i işten çıkarma, 2’si 
ölüm suretiyle olmak üzere 162 adet işçi personelin çıkışı yapılmıştır.  

Kuruluşa ait işyerlerinde çalışan işçi ve sözleşmeli personele 2016 yılında 
yaptırılacak fazla çalışma süresinin, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı 
Ortaklıklarının 2016 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine 
ilişkin 12/10/2015 tarih ve 2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 uncu 
maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden; anılan maddenin birinci fıkrasına göre 25.727 
saat/yıl olan fazla çalışma tavanının yüzde on (%10) artırarak 28.300 saat/yıl olarak 
belirlenmiş olup, 28.300 saat/yıl olarak belirlenen fazla çalışma süresinden 15.000 
saatinin işçi personele, 5.000 saatinin ise sözleşmeli personele tahsis edilmiştir.  

01.09.2016 tarih ve 29818 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 672 sayılı Kanun 
Hükmünde kararname ile Kuruluşta çalışan 2 adet işçi personel, 22.11.2016 tarih ve 
298962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile 
ise 3 adet işçi personel Kamu görevinden çıkarılmıştır. 

2016 yılsonu itibariyle Kurum işçilerinin 25’i Genel Müdürlük merkezinde, 
533’ü Bandırma Bor ve Asit Fabrikası İşletme Müdürlüğünde, 197’si Bigadiç Bor 
İşletme Müdürlüğünde, 471’i Emet Bor İşletme Müdürlüğünde, 1109’u ise Kırka Bor 
İşletme Müdürlüğünde olmak üzere toplam 2.310 adet işçi personel işletmelerde 
çalıştırılmıştır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, “Kamu İşletmeleri İşverenleri 
Sendikası” (KAMU-İŞ) üyesi olup, işçiler çalıştıkları iş koluna göre 2016 yıl sonu 
itibariyle Türkiye Maden İşçileri Sendikasına (MADEN-İŞ), Türkiye Petro Kimya ve 
Lastik İşçileri Sendikası’na (PETROL-İŞ) ve Türkiye Kooperatif, Ticaret ve Büro 
İşçileri Sendikası’na (KOOP-İŞ) bağlı olarak çalışmaktadır.  

İşçilere, 2016 yılında 01.01.2015-31.12.2016 dönemi Toplu İş Sözleşmesine 
göre mali ve sosyal haklar ödenmiştir. 

 
2-Personele yapılan harcamalar: 
2016 yılında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü personeli için yapılan 

harcamalar geçen yıl rakamları ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 4: Personele yapılan harcamalar 

Personele yapılan 
harcamalar 

 2015   2016 
 Harcanan  

Ödeneğin 
son 

durumu 

 Harcanan  

Toplam 
harcama 

Kişi 
başına 
ayda 
düşen 

Esas 
ücretler 

Ek 
ödemel

er 
 

Sosyal 
giderler 

 

Cari yıl 
toplamı 

Geç. yılla 
ilgi. ödeme 

ve geri 
alışlar 

Toplam 
harcama 

 

Kişi 
başına 
ayda 
düşen 

Bin TL TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL TL 
A-Yönetim Kurulu 
üyeleri ve denetçiler 
(Kuruluş dışı) 224  230 148   148  148  
 B-Memurlar            
    Genel Müdürlük  20.885 5.842 25.213 13.301 4.500 4.334 22.135 1.100 23.235 6.519 
 C-Sözleşmeliler            
    Genel Müdürlük  86.616 4.885 115.937 74.564 828 20.140 95.532 2.419 97.951 5.692 
 D-İşçiler            
    Genel Müdürlük  170.036 5.383 187.655 81.472 32.704 45.900 160.076 13.470 173.546 6.085 

Füzyon toplam 
(A+B+C+D) 277.761  329.035 169.485 38.032 70.374 277.891 16.989 294.880  

 Geçen yıl toplamı  239.556  289.014 158.568 37.480 66.700 262.748 15.013 277.761  

 Fark  38.205  40.021 10.917 552 3.674 16.143 1.976 17.119  

Yukarıdaki çizelgede yer alan harcama tutarı, diğer hesaplarda izlenen 
personelle ilgili giderlerin de dikkate alınması nedeniyle Raporun “giderler” 
çizelgesindeki personel harcamalarından farklılık göstermektedir. 

2016 yılında Teşekkülde çalışan tüm personel için yapılan harcamalar 277,9 
milyon TL’si cari yılla, 17 milyon TL’si de geçmiş yıllarla ilgili olmak üzere toplam 
294,9 milyon TL’ye yükselmiştir. Cari yıl ile ilgili harcamaların % 60,8 oranında 
169,5 milyon TL si esas ücretler, % 13,7 oranında 38 milyon TL si ek ödemeler; % 
25,5 oranında 70,3 milyon TL’si de sosyal harcamalardan oluşmuştur. 

2015 yılına göre % 6,5 oranında artışla 294,9 milyon TL olarak gerçekleşen 
toplam harcamaların; % 8 oranındaki kısmı memur, % 34,3 oranındaki kısmı 
sözleşmeli personel, % 57,7 oranındaki kısmı da işçi giderlerinden oluşmuştur.  

Kişi başına ayda düşen harcama tutarları, memurlarda 6.519 TL, 
sözleşmelilerde 5.692 TL, işçilerde ise 6.085 TL olmuştur.  

Teşekkülün memur ve sözleşmeli statüde çalışanların ücretleri 4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu uyarınca, işçi statüsündeki 
personelin ücret ve çalışma şartları ise 2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve 
Lokavt Kanunu, çerçevesinde toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir. 

 Memur ve sözleşmeli statüdeki personelinin 2016-2017 yıllarına ilişkin 
‘’Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Hakları’’ 
belirlemek üzere gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya varılarak 
01.01.2016–31.12.2017 dönemini kapsayan 3 üncü dönem Toplu Sözleşmesi 
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imzalanmış ve 2016 yılında Kuruluşun memur ve sözleşmeli personeline söz konusu 
toplu sözleşme çerçevesinde uygulama yapılmıştır. 

3-Sosyal konular ve giderleri: 
Sosyal konularda için 2016 yılında yapılan sosyal giderler, geçen yıl rakamları 

ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
 Tablo 5: Sosyal Giderler 

Sosyal giderler 
 Memurlar   Sözleşmeliler   İşçiler   Toplam  Fark 

2015 
Bin TL 

2016 
Bin TL 

2015 
Bin TL 

2016 
Bin TL 

2015 
Bin TL 

2016 
Bin TL 

2015 
Bin TL 

2016 
Bin TL 

 
Bin TL 

 A-Cari yılla ilgili:                 
 1-Aile ve çocuk yardımı  296 335 1.436 1.568    1.732 1.903 171 
 2-Evlenme, doğum ve ölüm yard. 4 2 18 10 22 13 44 25 (19) 
 3-Sosyal yardım zammı      6.872 6.912 6.872 6.912 40 
 4-Barındırma giderleri      94  94  (94) 
 5-Yedirme yardımı  115 103 556 483 4.194 4.062 3.182 4.648 1.466 
 6-Giydirme yardımı  165 29   961 1.015 1.126 1.044 (82) 
 7-Taşıma giderleri  609 803 2.951 3.754 4.911 5.353 8.471 10.910 2.439 
8-TC Emekli SanKur.karş. ve ek 
karş.  

1.579 1.863 7.647 8.713 24.85
5 

24.65
2 

34.08
1 

35.228 1.147 

 9-Emekli ikr. ve işten ayr. tazm. 7 77 36 358 241 275 284 710 426 
10-İşsizlik sigortası işveren payı      2.433 2.433 2.386 2.433 47 
11-Sağlık giderleri  820 959 3.971 4.488 247 540 5.038 5.987 949 
12-Eğitim giderleri  143 163 693 766 178 115 1.014 1.044 30 
13-Spor giderleri           
14-Dinlenme kamplarına yap. harç.           
15-Personel dernek ve vakıflara yard          
16-Ayni ve nakdi başkaca sosyal gid.      646 530 646 530 (116) 

Toplam (A) 3.738 4.334 17.308 20.140 45.654 45.900 64.970 71.374 6.404 
 B-Geçmiş yıllarla ilgili:           
 1-Emekliler için öd. Sos. yard. zam.           
 2-Emekli ikramiyesi işten ayr. tazm.  

695 1.100 3.265 2.419 
11.05

3 
13.47

0 15.013 16.989 1.976 
 3-Diğer ödemeler           

Toplam (B) 695 1.100 3.265 2.419 11.053 13.470 15.013 16.989 1.976 
                Genel Toplam (A+B) 4.433 5.434 20.573 22.559 56.707 59.370 79.983 87.363 7.380 

2016 yılında Kurum personeli için toplam olarak yapılan sosyal giderler, 2015 
yılına göre % 10,5 oranında artış ile 87,4 milyon TL olmuştur.  

Sosyal giderlerin % 80,8 oranında 71,4 milyon TL’lik kısmı cari yılla ilgili 
harcamalardan, %19,2 oranında 17 milyon TL’lik kısmı ise geçmiş yıllarla ilgili 
harcamalardan oluşmuştur. 

2016 yılında yapılan 71,3 milyon TL tutarındaki cari yılla ilgili sosyal 
harcamanın %6,1 oranında 4,3 milyon TL’si memurlara, %28,2 oranında 20,1 milyon 
TL’si sözleşmeli personele, % 65,7 oranında 46,9 milyon TL’si işçilere aittir. İşçilere 
ait sosyal giderlerin en önemli kalemlerini geçen yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da 
SSK primi işveren payı ve Emekli Sandığı kurum karşılıkları, kıdem tazminatı gibi 
sosyal güvenlik ödemeleri oluşturmuştur. 

İşletmede çalışanlara, yasalar ve toplu iş sözleşmeleri haricinde işverence 
gönüllü olarak kararlaştırılmış olan ücret dışında, maddi ve manevi türden yararlar 
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sağlamayı amaçlayan önlemlerin bütününü oluşturan İşletme içi sosyal politikalar 
çerçevesinde yapılan yardımlar, ek sosyal yardımlar olarak ifade edilmektedir.  

Günümüzde bu harcamalar işletmeler için bir prestij ve gösteri aracı niteliğine 
dönüşmüş olup, diğer yandan bu şekilde yapılan sosyal yardımlar, yalnızca yardım 
amacından ziyade, çalışanın kendini işletmeye bağlılığı ve üretime katkısının bir 
ölçüde karşılığı olarak işletmede verimin yükseltilmesi, kuruluş kültürünün gelişmesi 
vb. konularda önemli bir araç olarak da kullanılmaktadır. 

Diğer bir deyişle kuruluşlarda uygulanan sosyal yardım politikaları 
çerçevesinde çalışanların ihtiyaç ve sosyal gereksinmelerinin karşılanması, kişilerin 
kendi arzu ve istekleriyle davranarak belli bir amacı gerçekleştirmek için motive 
edilmelerini ve verimli çalışmalarını doğrudan ilgilendirmektedir.  

Ancak sosyal yardımlar kamu kurum ve kuruluşları ile KİT’lerde devletin 
sosyal politikası çerçevesinde Kuruluşların istemleri dışında, bu amaçla çıkarılmış 
kanunların ve toplu iş sözleşmeleri uyarınca yapılan harcamalarla sınırlı kalmaktadır.  
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III. MALİ BÜNYE 

A-Mali durum: 
Kuruluşun mali bünye incelenmesine esas olmak üzere sadeleştirilmiş 2016 yılı 

bilânçosu, geçen yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 

 Tablo 6:Mali Bünye 

Mali durum 
Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

Varlıklar ( Aktif )  :         
1 - Dönen varlıklar         
a ) Hazır değerler 291.188 9,8 175.623 5,6 (115.565) 
b ) Kısa sürede paraya çev. değ. 971.444 32,9 1.199.623 38,1 228.179 

Toplam ( 1 ) 1.262.632 42,7 1.375.246 43,7 112.614 
2 - Duran varlıklar      
a ) Uzun sürede paraya çev. değ 159.808 5,4 175.031 5,5 15.223 
b ) Bağlı değerler 1.533.869 51,9 1.598.351 50,8 64.482 

Toplam ( 2 ) 1.693.677 57,3 1.773.382 56,3 79.705 
                Varlıklar toplamı 2.956.309 100,0 3.148.628 100,0 192.319 
Kaynaklar ( pasif ) :      
1 - Yabancı kaynaklar      
 a ) Kısa süreli 968.105 32,7 1.022.469 32,5 54.364 
 b ) Uzun süreli 81.082 2,8 118.724 3,7 37.642 

Toplam ( 1 )  1.049.187 35,5 1.141.193 36,2 92.006 
2 –Öz kaynaklar 1.907.122 64,5 2.007.435 63,8 100.313 
                Kaynaklar toplamı 2.956.309 100,0 3.148.628 100,0 192.319 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı faaliyetleri sonucunda 
hazırlanmış olan Bilanço ve Gelir Tablosu, mali yapı incelemesine esas teşkil edecek 
şekilde ve mali tablolarda yer alan aynı nitelikli hesap bakiyelerinin aktif ve pasif 
hesaplardan karşılıklı olarak mahsup edilmesi yöntemiyle yukarıdaki çizelgedeki 
varlık-kaynak yapısına dönüştürülmüştür. Kuruluşun füzyon mali tabloları Genel 
Müdürlük ve bağlı dört işletmesinin faaliyetlerine ilişkin bilanço ve gelir tablosu 
kalemlerinin, usulüne uygun olarak birleştirilmesinden oluşmuştur. 

Bu netleştirme işleminde; Ürün satışları karşılığında müşterilerden alınan ve 
‘’Alınan sipariş avansları’’ hesabında izlenen 15,7 milyon TL tutarındaki avans, aktif 
hesaplarda yer alan mamul stoklarından, Bilançonun pasifinde ‘’Ödenecek vergiler’’ 
hesabında yer alan 99,2 milyon TL ise aktifte yer alan ve ihracat istisnasından doğan 
99,8 milyon TL tutarındaki KDV alacağı hesabından, karşılıklı olarak mahsup 
edilmiştir. 
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Ayrıca, Kuruluşun 2016 yılı dönem karından yapılan kurumlar vergisi ödemesi 
sonrası ayrılan yedek akçelerden sonra kalan 902,8 milyon TL’nin, 767,3 milyon TL’si 
2017 yılında Hazine’ye ödenecek temettü, 135,4 milyon TL’si ise bu temettünün %15 
oranında ki stopajı olarak tahakkuk edeceğinden, bu tutarlar mali yapı incelemesinde 
Şirketin kısa süreli yabancı kaynaklar içinde değerlendirilmiştir. 

Bunun yanı sıra geçen yıllarda mali bünye tablosunda, Diğer dönen varlıklar 
hesabı içerisinde yer alan ve 293-Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar hesabında izlenen 80,8 
milyon TL tutarındaki düşük tenörlü ve ara ürün niteliğindeki konsantre kolemanit ve 
üleksit cevherleri ile satış veya değerlendirme imkanı çok kısıtlı olan (-3 mm) ve (3-25 
mm) boyutundaki konsantre ürün tutarı, 2016 yılında da duran varlıklar (stok) 
içerisinde değerlendirilmiştir. 

Kuruluş 2016 yılı faaliyetleri için % 63,8 oranında, 2.007,4 milyon TL’si öz, % 
36,2 oranında, 1.141,2 milyon TL’si de yabancı olmak üzere toplam 3.148,6 milyon 
TL kaynak kullanmıştır.  Kullanılan kaynakların % 56,3’ü ile duran varlıklar,  % 43,7’ 
si ile de dönen varlıklar finanse edilmiştir. Dönen-duran varlık yapısında denge bir yıl 
öncesine göre dönen varlık kalemleri lehine 1 puan olarak değişmiştir. Bu değişimin 
en önemli nedeni ise özellikle yurt dışı iştiraklerden ve alıcılardan olan ticari 
alacaklardaki artışdan kaynaklanmıştır. 

2016 yılında gerçekleşen 2.262,8 milyon TL tutarındaki ürün satışlarının 
2.165,4 milyon TL’lik kısmı yurt dışına gerçekleşmiş olup işletmeler tarafından satışa 
konu olan rafine ürün sayısı ise 17 adettir. Bu ürün yelpazesine karşın yurt dışı 
satışların %79,6 oranında 1.723,4 milyon TL‘lik kısmı 3 ürün grubundan 
oluşmaktadır.Geçen yıla göre %4,1 oranında azalış gösteren bu ürün grubunun yurt içi 
satışları ise 32,8 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Kuruluşun 2016 yılı füzyon dönem karı 1.234 milyon TL’nin; 
116,5 milyon TL’si Bandırma Bor ve Asit Fabrikası İşletme Müdürlüğü, 
366,3 milyon TL’si Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, 
145,6 milyon TL’si Emet Bor İşletme Müdürlüğü, 
443,1 milyon TL’si ise Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün işletme faaliyetleri 

sonucunda elde edilmiş olup füzyon kara, Genel Müdürlük katkısı ise 162,5 milyon TL 
olmuştur. 

Kuruluşun yurt dışı satış olarak gerçekleştirdiği 2.165,4 milyon TL tutarındaki 
ürün içerisinde en ağırlıklı grup, 1.457 milyon TL ile bor kimyasallarından oluşmakta 
olup bunu 636,2 milyon TL ile bor kimyasallarına eş değer ürün olan öğütülmüş 
kolemanit ve üleksit satışları ve 171,7 milyon TL ile de diğer ürün çeşitleri 
izlemektedir. 

Yurt dışı satışlar içerisinde; 
 Kırka İşletmesi 844,7 milyon TL ile boraks pentahidrat (Ticari adı ‘’Etibor-48’’ 

) ürünü ilk sırayı alırken Bigadiç İşletmesinin öğütülmüş kolemanit satışı 529,6 milyon 
TL ile ikinci sırada yer almış olup bunu Emet İşletmesinin 349,1 milyon TL 
tutarındaki kristal borik asit satışı izlemiştir. Bandırma İşletmesinin satışları 
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içerisindeki ağırlık ise; 117,5 milyon TL’lik Etibor-48 ile 72,2 milyon TL tutarındaki 
öğütülmüş kolemanit olmuştur. Madencilik faaliyeti bulunmayan, kimyasal tesislere 
sahip Bandırma İşletmesindeki bu ürün grubuna ait gelirler, diğer işletmelerden gelen 
bor cevherinin burada kimyasal süreçlere tabi tutularak ürün haline gelmesi ile elde 
edilen ürün satışlarından kaynaklanmıştır. 

Kırka İşletmesince 2016 yılında yurt dışına yapılan ‘’boraks pentahidrat 
(Etibor48)’’ satışı sonucunda 439,4 milyon faaliyet karı elde edilmiş (2015: 490 
milyon TL) olup bu karlılığın satış maliyetine oranı %118 seviyesinde oluşmuştur. 
Bigadiç İşletmesince yapılan ‘’Öğütülmüş kolemanit’’ satışından 331,8 milyon TL 
(2015: 291,3 milyon TL), Emet İşletmesinin borik asit satışından ise 130,5 milyon TL 
faaliyet karı elde edilmiş (2015: 116,5 milyon TL),  olup bunların satış maliyetine göre 
karlılıkları %171 ve % 61 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Yukarıda detaylı olarak incelenen ve karlılığı yüksek olan ürünlere ait aşağıda 
yapılan analiz sonucunda (Genel Müdürlük, Merkez satışları hariç);  

-Kırka İşletmesince geçen yıl 797 bin ton boraks pentahidrat üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 2016 yılı üretim programında 1.000 bin ton hedeflenmiş olmasına 
karşın 5.Pentahidrat  fabrikasının sadece deneme üretimi yapması ve diğer 
fabrikalardaki (talep yetersizliği nedeniyle) uzun duruşlar neticesinde programa göre 
% 26,4 oranında azalış ile üretim 736 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Hem geçen yıla, 
hem de programa göre gerçekleşen düşük üretim ve satış miktarındaki azalma 
karlılığın daha da azalmasına neden olmuştur.  

-Emet İşletmesi tarafından gerçekleştirilen Borik asit üretimi ise 2015 yılında 
181 bin ton iken 2016 yılında 250 bin ton programlanmış olmasına karşın 206 bin ton 
gerçekleşmiştir. 

-Karlılığı yüksek bir diğer ürün olan ve Bigadiç İşletmesince üretilen öğütülmüş 
kolemanit 2015 yılında 485 bin ton, 2016 yılında ise 500 bin ton programlanmış 
olmasına karşın geçen yıl olduğu gibi 485 bin ton üretilmiştir. 

Eti Maden İşletmelerinin 2015 yılı yurt dışı Etibor-48, öğütülmüş kolemanit ve 
borik asit satışları 1.619,1 bin ton olarak gerçekleşmiş olmasına karşın 2016 yılında 
geçen yıla göre 141,5 bin ton azalarak 1.477,6 bin ton seviyesinde 
oluşmuştur.Ürünlerin toplam yurt dışı satışları ise geçen yıla göre 187 bin ton 
azalmıştır.En büyük pazar kaybı Uzak doğu piyasalarında yaşanmış olup satışlar bu 
bölgede 1.062 bin tondan, 920 bin tona düşmüştür.  

Geçen yıl yurt dışı satışı yapılan her bin ton ürün için ortalama 1,16 milyon TL 
hasılat elde edilirken 2016 yılında satışlar 187 bin ton azalmış olmasına karşın fiyat 
düzenlemesinin yanısıra döviz kurlarındaki ortalama %11 düzeyindeki artış nedeni ile 
her bin ton ürün için 1,28 milyon TL hasılat elde edilmiştir. 

Dış piyasa talebi olan ve satış karlılığı yüksek bu ürünlerin etkin bir pazarlama 
stratejisi ile (üretim programlarına uygun miktarlarda üretilerek) yapılması durumunda 
satış sonuçları Kuruluşun mali tablolarına daha da olumlu olarak 
yansıyacaktır.Böylece yüksek üretim kapasitesine sahip tesislerinde talep 
yetersizliğinden kaynaklanan duruşlar azalacak, çalışmayan kısım giderlerinin düşmesi 
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nedeniyle de bu şekilde yazılan zararlar daha aşağılara inecektir. 
2016 yılı mali duruma ilişkin varlık ve kaynakların ayrıntısı Rapor ekleri 

arasında (Ek:5,6) bulunmakta olup ilgili değerlendirmelere aşağıda yer verilmiştir. 

1-Mali yapı oranları: 

a)Mali kaldıraç: 
    2016  2015 
    %  % 
Yabancı kaynaklar x 100           

= 
1.141.193 x 100   = 36,2  35,5 

Varlıklar toplamı 3.148.628 
Kuruluş bilançosunun aktifini oluşturan dönen ve duran varlıkların, hangi 

ölçüde yabancı kaynak ile finanse edildiğinin tespiti amacıyla düzenlenen mali 
kaldıraç oranına göre şirket varlıklarının % 36,2’si yabancı kaynaklarla finanse 
edilmiştir.  

Kullanılan 1.141 milyon TL yabancı kaynak toplamı içerisinde yer alan 767 
milyon TL tutarındaki Kuruluş 2016 yılı karından Hazine’ye 2017 yılında ödenecek 
temettünün de olduğu,bunun ise belli bir ödeme planına bağlı olduğu dikkate 
alındığında  Kuruluşun mali kaldıraç oranının daha da pozitif noktada olduğu 
görülmektedir. Kısa vadeli borç yapısının içinde ödenecek temettünün, 135 milyon TL 
tutarında Gelir İdaresi Başkanlığına ödenecek gelir vergisi stopajıda bulunmaktadır. 

Ancak orandaki 0,7 puan artış yabancı kaynakların toplam varlıklardaki artışın 
daha da üzerinde olduğuna bir işarettir. Yabancı kaynak kullanmadığı (banka kredisi) 
için finansman gideri de bulunmayan Eti Maden İşletmelerinin öz kaynak karlılığını 
geçmiş yıllara göre yükseltmesi dönem karının daha da artmasını sağlayacaktır.   

b) Mali yeterlilik (finansman): 
     2016  2015 
    %  % 

Öz kaynaklar x 100 
= 

2.007.435 x 100 = 175,9   181,8 
Yabancı kaynaklar 1.141.193 

  
Öz kaynaklar x 100 

= 
2.007.435 x 100 = 196,3  197,0 

Kısa süreli yabancı kaynaklar 1.022.469 
Kuruluşun 2016 yılı mali yeterlilik oranı geçen yıla göre 5,9 puan azalmıştır. 

Öz-yabancı kaynak dengesinin yaklaşık 1,76 olarak oluşmasında 2015 yılı 
bilançosunda ‘’Hazineye Borçlar’’ hesabında kayıtlı olan 733 milyon TL temettü 
borcunun 2016 yılı içinde 8 taksit halinde ödenmesinin yanı sıra sermayenin 
tamamının gene öz kaynak mahiyetli yedek akçeler hesabından karşılanarak, yedek 
akçe sınırının yükselmesinin de etkisi olmuştur. Cari yıl da yabancı kaynakların 767 
milyon TL’sinin 2016 yılı karından Hazineye ödenecek temettü tutarından oluştuğu 
dikkate alındığında Kuruluşun mali yeterliliğinin yüksek düzeyde olduğu başka bir 
ifade ile öz kaynakları ile borçlarını karşılamada bir sorunun olmadığı görülmektedir.  
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c) Oto finansman (İç kaynaklar) : 

    

 
 
 
 

2016 

 

 
 
 
 

2015 
    %  % 

Yedekler x 100 
= 

1.307.123 x 100    
= 217,9  195,0 Ödenmiş sermaye 600.000 

Kuruluşun yıllar itibariyle hem kurulu üretim kapasitesinin hem de kapasite 
kullanım oranlarının 2016 yılı haricinde artış gösterdiği, Stratejik Planda ise üretim 
kapasitesinin 2023 yılında 5,5 milyon ton/yıl olarak hedeflendiği, bu hedefe ulaşmak 
için yatırımlara devam edildiği ve tüm yatırımların, öz kaynaklar ile finanse edildiği 
görülmektedir.  

Faaliyet dönemini sürekli karla kapatan Kuruluşun 2012 yılı sonu itibariyle, I. 
ve II Tertip yedek akçelerinin nominal sermayesinin tamamına ulaştığı ve dönem 
karlarının sadece % 10 oranındaki kısmının öz kaynak olarak bünyede kaldığı tespit 
edilmiştir.  

Kuruluş sermayesi 2013 yılı sonunda 600 milyon TL’ye yükseltilmiş ve 
artırılan 400 milyon TL, 2005 yılına kadar ayrılan I. ve II. Tertip yedek akçelerde 
meydana gelen enflasyon düzeltme farklarından mahsup edilmek suretiyle karşılanmış 
ve bu sermaye artışı Yüksek Planlama Kurulu’nun 10.12.2013 tarih ve 2013/T-13 
sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

2016 yılı faaliyetleri sonucunda 1.234 milyon TL ticari bilanço karı elde 
edilerek 231 milyon TL kurumlar vergisi ödenmiş olup 1.003 milyon TL net dönem 
karına ulaşılmış, dönem karı üzerinden 1.tertip yedek akçe ayırma sınırına ulaşıldığı 
için birinci tertip yedek akçe ayrılmamıştır.  Net dönem karından, 1.Tertip yedek 
akçenin ayrılmaması neticesinde, 2. Tertip yedek akçe 1.003 milyon TL matrah 
üzerinden %10 oranında 100,3 milyon TL olarak ayrılarak özkaynaklara ilave 
edilmiştir. Bu işlemler sonucunda kalan 902,8 milyon TL’nin ise 767,4 milyonu 
Hazineye temettü borcu, 135,4 milyon TL’si de temettüye ilişkin gelir vergisi stopajı 
olarak Gelir İdaresi Başkanlığına 2017 yılında ödenecek tutardır. 

 Özkaynaklar içinde ödenmiş sermaye dışında, 600 milyon TL birinci, 683 
milyon TL ikinci tertip yedek akçe ile 24 milyon TL enflasyon düzeltme farkı 
bulunmaktadır. 
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c) Oto finansman (İç kaynaklar) : 

    

 
 
 
 

2016 

 

 
 
 
 

2015 
    %  % 

Yedekler x 100 
= 

1.307.123 x 100    
= 217,9  195,0 Ödenmiş sermaye 600.000 
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olarak Gelir İdaresi Başkanlığına 2017 yılında ödenecek tutardır. 
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d)Bağlı değerlerin finansmanında kullanılan kaynaklar ve bu değerlerin 

kaynaklar içindeki yeri: 

    

 
 

2016 
 

 
 

2015 
    %  % 

Bağlı değerler x 100 
= 

1.598.351 x 100    = 79,6  80,4 
Öz kaynaklar 2.007.435 

 
Maddi duran var.(net) x 100 

= 
1.245.054 x100   

= 62,0  63,3 
Öz kaynaklar 2.007.435 

 
Bağlı değerler x 100 

= 
1.598.351 x 100   

= 50,8  51,9 
Varlıklar toplamı 3.148.628 

 
Maddi duran var.(net) x 100 

= 
1.245.054 x 100    

= 39,5  40,8 
Varlıklar toplamı 3.148.628 

Bağlı değerlerin hangi oranda öz kaynaklarla edinildiğini gösteren ilk iki oran 
sonucunda görüldüğü üzere Şirket’in bağlı değerlerinin ağırlıklı bir kısmı öz kaynaklar 
ile karşılanmaktadır. Kuruluş 2016 yılında da diğer yıllarda olduğu gibi gerek işletme 
gerekse yatırım faaliyetlerin tamamını öz kaynakları ile sürdürmüş bulunmaktadır. 

Eti Maden’in bağlı değerleri incelendiğinde, %78 oranında 1.245 milyon 
TL’sinin net maddi duran varlıklara ait olduğu (%39 oranında amortismana tabi 
tutulmuştur), %17,2 oranında 274,5 milyon TL’sinin de arama, hazırlık ve geliştirme 
(dekapaj) giderinden oluştuğu görülmektedir.  

Üçüncü oranda ise Kuruluş varlıklarının % 50,8’inin bağlı değerlerden oluştuğu 
ve bu oranın mali kaldıraç analizinde de açıklandığı üzere dekapaj ve hazırlık giderleri 
gibi madencilik sektörüne özgü harcamaların etkisi ile yüksek olması normal kabul 
edilmektedir. Özellikle dış piyasalarda talebi olan bor kimyasallarının üretilmesine 
yönelik büyük yatırımlar yapan Kuruluşun bağlı değerlerinde (ihalesi tamamlanan 
sülfürik asit tesisi vb) önümüzdeki faaliyet dönemlerinde daha yüksek artışların 
olacağı beklenmektedir. 

e)Paraya çevrilebilir ve hazır değerlerin varlıklar içindeki yeri: 
    2016  2015 
    %  % 
 Paraya çevrilebilir ve hazır değ. x 100          

= 
 1.550.277x 100     

= 49,2  48,1 
Varlıklar toplamı                  3.148.628 

 
Cari dönemde bankalarda bulunan yılsonu mevduatın geçen yıla göre 115,5 

milyon TL, ticari alacakların 107,2 TL, stokların ise 60 milyon TL artması nedeniyle 
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bu oran 2015 yılına göre 1,1 puan artış göstermiştir.Paydayı oluşturan değerlerdeki 
artışın varlıklardaki diğer kalemlere göre daha yüksek olması bu 1 puanlık yükselişin 
nedenleri arasındadır. 

 2-Likidite: 
      2016  2015 
      %  % 

Cari oran = 
Hazır değerler x 100 

= 
   175.623  x100 

= 17,2   30,0 
 Kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.022.469 

 

Likidite oranı = 
(Dönen varlıklar- Stoklar) x100 

= 
842.502x100 

= 82,4  91,8 
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 1.022.469 

Kısa süreli borçları ödeme gücünün tespiti amacıyla kullanılan cari ve likidite 
oranları Şirketin dönen varlıkları ile kısa süreli borçlarını ödeme gücünün zayıf olduğu 
ifade etmekte ise de kısa süreli borç yapısının incelenmesi neticesinde ödemeye ilişkin 
sorun oluşturacak herhangi bir hususun olmadığı anlaşılmaktadır. 

Şöyle ki; Cari oran analizi için hazırlanmış tabloda yer alan 1.022,5 milyon TL 
tutarındaki kısa süreli yabancı kaynak yapısı içerisindeki  902,8 milyon TL’nin, 2016 
yılı net dönem karından Hazineye ödenecek temettü tutarı ile gelir vergisi stopajı 
olduğu bu tutarın göz ardı edilmesiyle cari oranın daha üst düzeye yükseleceği, bunun 
yanı sıra likidite analizinde ise stoklar içerisindeki piyasa talebi yüksek olan 217,4 
milyon TL tutarındaki mamul stokunun da olumlu etkisi ile bu oranın daha da 
iyileşeceği görülmektedir.  

Kuruluşun nakit akım ve fon akım tablosu incelendiğinde; 
 2016 yılı dönem başı nakit mevcudunun 291 milyon TL olduğu, faaliyetler 

sonucunda 2.333 milyon TL nakit girişi ve 2.449 milyon TL de çıkışının gerçekleştiği, 
dönem sonu nakit mevcudunun 176 milyon TL ve yıl sonu itibariyle yıl içi nakit 
dengesinin ise eksi 116 milyon TL olduğu görülmektedir.  

Nakit girişlerinin %89,4 oranında 2.084,9 milyon TL’sinin satışlardan elde 
edildiği, nakit çıkışlarının ise ağırlıklı olarak %26 oranında 637 milyon TL’sinin 
maliyet çıkışlarından, %35,2 oranında 862,4 milyon TL’sinin ödenen temettüden ve 
%15,1’inin de duran faaliyet giderlerinden kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Kuruluş 2016 yılı hesap döneminde 1.618 milyon TL tutarında fon kullanmıştır. 
Kullanılan fonun 1.355 milyon TL’sinin kaynağı olağan kar ve amortisman gibi fon 
çıkışı gerektirmeyen kalemlerdir.Kullanım alanları içierisinde ise  ödenen vergiler ile 
temettü ödemeleri ilk sırada yer alırken dönen ve duran varlık kalemlerindeki artışlar 
da 493,2 milyon TL ile bunları izlemiştir.Buna karşılık kaynaklar içinde yer alan dönen 
ve duran varlık azalışları ise faaliyet döneminde 134,3 milyon TL olarak 
gerçekleşmiştir.  
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3- Varlık kullanım oranları: 
Kuruluşun 2016 yılı füzyon dönem karı 1.234 milyon TL’nin; 
116,5 milyon TL’si Bandırma Bor ve Asit Fabrikası İşletme Müdürlüğü, 
366,3 milyon TL’si Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, 
145,6 milyon TL’si Emet Bor İşletme Müdürlüğü, 
443,1milyon TL’si ise Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün işletme faaliyetleri 

sonucunda elde edilmiş olup füzyon kara, Genel Müdürlük katkısı ise 162,5 milyon TL 
olduğu, 

Kuruluşun yurt dışı satış olarak gerçekleştirdiği 2.165,4 milyon TL tutarındaki 
ürün içerisinde en ağırlıklı grubun 1.457 milyon TL ile bor kimyasallarından oluştuğu 
bunu 636,2 milyon TL ile bor kimyasallarına eş değer ürün olan öğütülmüş kolemanit 
ve üleksit satışlarından kaynaklandığı, 

Yurt dışı satışlar içerisinde; Kırka İşletmesinin 844,7 milyon TL tutarı boraks 
pentahidrat (Ticari adı Etibor-48) ürünü ile ilk sırayı alırken Bigadiç İşletmesinin 
öğütülmüş kolemanit satışının 529,6 milyon TL ile ikinci sırada yer aldığı bunu ise 
Emet İşletmesinin 349,1 milyon TL tutarındaki kristal borik asit satışının izlediği, 

Kırka İşletmesince 2016 yılında yurt dışına yapılan ‘’boraks pentahidrat-Etibor 
48 ’’ satışı sonucunda 439,4 milyon faaliyet karı elde edilmiş olup bu karlılığın satış 
maliyetine oranının %118 seviyesinde, Bigadiç İşletmesince yapılan ‘’Öğütülmüş 
kolemanit’’ satışından 331,8 milyon TL, Emet İşletmesinin borik asit satışından ise 
130,5 milyon TL faaliyet karı elde edildiği ve bunlarında satış maliyetine göre 
karlılıklarının %171 ve % 61 düzeyinde gerçekleştiği hususlar Kuruluşun varlık 
kullanım oranlarına ilişkin değerlendirmelerde dikkate alınmalıdır. 

a) Alacak devir hızı:  
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.204.964 
= 4,9  6,5 

Ortalama ticari alacaklar 452.671 (*) 

(*)Oranın elde edilmesinde kullanılan ortalama ticari alacakların tespitinde 
hesabın dönem başı ve sonu bakiyesinin aritmetik ortalaması esas alınmıştır. 

Kuruluşun ortalama ticari alacaklarının yılda kaç defa devredildiğinin ölçüsü 
olan alacak devir hızı, geçen yıla göre 1,6 puan azalmıştır. Bu düşüş 2016 yılı ticari 
alacaklardaki geçen yıla göre 108,4 milyon TL düzeyinde oluşan artışın, net satışlara 
göre daha yüksek oranlı artışından kaynaklanmıştır. Kuruluşun yurt dışı satışları vadeli 
ve peşin esasına göre cari hesap sözleşmesi çerçevesine göre yapılmakta olup, yurt dışı 
iştirakleri, dağıtıcıları ve diğer firmalarla yapılan bu sözleşmelerde bu ödeme süreleri 
25 ile 150 gün arasında değişmektedir. Ayrıca erken ödemelerde Kuruluş tarafından 
erken ödeme primi ödenmektedir. 
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Bu vadeli satış politikasının yanı sıra peşin satışların geçen yıla göre daha da 
azalmasının da etkisi ile geçen yıl 56 günde devreden ortalama ticari alacaklar 2016 
yılında 74,5 günde bir devretmiş ve tahsil süreleri 18,5 gün daha uzamıştır. 

 
b) Stok devir hızı: 
     2016  2015 

Satışların maliyeti = 725.785 = 3,5  4,3 Ortalama mamul stokları 205.828 (*) 

       

(*)Ortalama mamul stoklarının tespitinde dönem başı değeri ile dönem sonu 
değeri toplamının ortalaması esas alınırken, 293-Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar 
hesabına izlenen 80,8 milyon TL değerindeki düşük tenörlü ve ara ürün niteliğindeki 
konsantre kolemanit ve üleksit cevherleri ile satış veya değerlendirme imkanı çok 
kısıtlı olan (-3 mm) ve (3-25 mm) boyutundaki konsantre ürün tutarı düşük tenörlü 
ürün stokları dikkate alınmamıştır. 

Kuruluşun mamul stoklarının, üretim maliyeti bağlamında hesaplanan devir hızı 
3,5 düzeyinde oluşmuştur. Oran analizine göre mamul stoklar 34 günde bir kez devir 
etmekte ve gene bu mamul stoklara yapılan maliyet hesabı üzerinden değerlendirme de 
ise bu süre 104 güne çıkmaktadır.Yapılan bu analiz ağırlıklı 3 ana ürün çeşidi (satışı, 
maliyeti ve stok tutarı) üzerinden yapılmış olduğundan sonuçlar bu bağlamda 
değerlendirilmelidir. 

c) Dönen varlık devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.204.964 
= 1,6  1,8 

Dönen varlıklar (net) 1.375.246 

Net satışların bir yıl içinde dönen varlıkların kaç katı olarak devrettiğinin tespiti 
amacıyla hesaplanan bu oran geçen yıla göre 0,2 puan azalmıştır. Dönen varlıklar 
tanımı itibariyle en fazla bir yıl veya işletmenin faaliyet dönemi içerisinde paraya 
çevrilmesi ya da tüketilmesi gereken varlıklar olup Kuruluşun bu varlık grubu 2016 
yılında 228 günde bir olmak üzere yılda 1,6 kez devretmiştir. Bu ise Kuruluşun dönen 
varlık kalemlerini oluşturan varlıklardan 2015 yılına göre 25 gün daha az 
yararlanıldığını göstermektedir.Bu ise genel anlamda Kuruluş varlıklarının cari yılda 
geçen yıla göre daha az verimli ve karlı kullanıldığını ifade etmektedir. 

d) Maddi duran varlık devir hızı:  
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.204.964 
=   2,8   2,9 Maddi duran varlıklar (net)  

-(yatırımlar + yat. sip. Avansları)  792.038 

Kuruluş işletme faaliyetlerinin 2016 yılında sağlanan net hasılatla, maddi duran 
varlıkların kaç defa yerine konulduğunun ifadesi olan gösterge, geçen döneme göre 0,1 
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c) Dönen varlık devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.204.964 
= 1,6  1,8 

Dönen varlıklar (net) 1.375.246 

Net satışların bir yıl içinde dönen varlıkların kaç katı olarak devrettiğinin tespiti 
amacıyla hesaplanan bu oran geçen yıla göre 0,2 puan azalmıştır. Dönen varlıklar 
tanımı itibariyle en fazla bir yıl veya işletmenin faaliyet dönemi içerisinde paraya 
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varlık kalemlerini oluşturan varlıklardan 2015 yılına göre 25 gün daha az 
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geçen yıla göre daha az verimli ve karlı kullanıldığını ifade etmektedir. 

d) Maddi duran varlık devir hızı:  
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.204.964 
=   2,8   2,9 Maddi duran varlıklar (net)  

-(yatırımlar + yat. sip. Avansları)  792.038 

Kuruluş işletme faaliyetlerinin 2016 yılında sağlanan net hasılatla, maddi duran 
varlıkların kaç defa yerine konulduğunun ifadesi olan gösterge, geçen döneme göre 0,1 

 
 

puanlık azalma göstermiştir. Başka bir ifade ile Kuruluş işletme faaliyetlerinde 
kullandığı her bir birim MDV ile 2,8 birim net satış hasılatı elde etmektedir.Bu ise 
MDV’ın Kuruluşta verimli olarak kullanıldığına dair işaret olmakla birlikte ayrılmış 
MDV amortismanlarınında yüksek olduğunu ifade etmektedir.  

Maddi duran varlıklar içerisinde yapılmakta olan yatırımlar ve avanslar hariç, 
üretimde direkt kullanılan net maddi duran varlıkların %60’ını oluşturan tesis, makine 
ve cihazlar yer almaktadır. Üretimle direkt olarak ilgili olan bu duran varlık kalemi tek 
olarak değerlendirildiğinde ise devir oranı, 2,8’den 5,8’e yükselmektedir.  

 e)Duran varlık devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.204.964 
= 1,24  1,32 Duran varlıklar 1.773.382 

Kuruluş 2016 yılındaki net satışlarından sağladığı hasılat ile duran varlıklarını 
1,24 kez yerine koyabilme imkânı bulunmaktadır. Bu oran makul olarak 
değerlendirilebilecek bir seviye olarak kabul edilmektedir. Duran varlık yapısının 
%90,1’inin bağlı değerlerden, %70,2’sinin ise maddi duran varlıklardan oluştuğu 
dikkate alındığında Kurumun madencilik alanında faaliyet göstermesi dolayısıyla 
hazırlık ve dekapaj giderlerinin duran varlıkları içinde ağırlıklı olarak yer alan maddi 
duran varlıklardan sonra en büyük payı oluşturduğu anlaşılmaktadır. 

Kuruluşun üretim ünitelerinin; enerji noksanlığı, talep yetersizliği bakım ve 
onarım vb. nedenlere bağlı olarak üretime ara verdiği dönemlere isabet eden ve üretim 
maliyetlerine yüklenemeyen onarım bakım, işçilik, enerji, amortisman vb. maliyet 
unsurlarının zarar kaydedildiği 32.176 bin TL nin;  8.953 bin TL’si Bandırma sülfürik 
asit, asit borik, bor oksit, sodyum Per borat fabrikaları ve öğütme tesisinin, 17.133 bin 
TL’si Kırka BPH 1-2-3, susuz boraks fabrikası ile konsantratör –kalsinasyon tesisi ve 
6.090 bin TL’si de Bigadiç Kestelek açık ocağının çalışma olmayan dönemlere ait 
giderlere aittir. Geçen yıla göre tesislerin üretime ara vermesinden (duruş sürelerinin 
uzamansından) kaynaklanan 24,7 milyon TL artış gösteren çalışmayan kısım giderleri 
nedeni ile üretim daha düşük gerçekleşmekte bu ise duran varlık devir hızının 
düşmesine neden olmaktadır. 

f) Aktif devir hızı:  
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.204.964 
= 0,70  0,75 

Varlıklar toplamı       3.148.628 

Şirket varlıklarının verimliliğini belirleyen bu oran toplam varlıkların ne derece 
etkin kullanıldığının göstergesi olup, 2016 yılında Kuruluşun işletme faaliyetlerine 
tahsis edilen her 100 TL’lik varlık karşılığında 70 TL net satış hasılatı elde ettiğini 
göstermektedir. Geçen yıla göre 0,05 puan düşüş Kuruluşun aktiflarini oluşturan varlık 
kalemlerinin her birinin kullanım verimliliğinin düşmesinden kaynaklanmıştır. 
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g) Öz kaynak devir hızı: 
    2016  2015 

Net satışlar 
= 

2.204.964 
= 1,12  1,21 

Öz kaynaklar (ortalama)             1.957.279 

Kuruluşun 2016 yılında ürün satışlarından sağladığı hasılat ile  öz kaynaklarını 
yılda 1,12 defa devrettiği hesaplanmıştır. Oran, Kuruluşun faaliyetleri için tahsis edilen 
her 100 TL’lik öz kaynak karşılığında 112 TL’lik net satış hasılatı sağladığını ifade 
etmektedir.Geçen yıla göre yılda 9 TL azalış gösteren her bir birim özkaynaktan net 
satış hasılatı yaratma kapasitesinin bor sektörü ve ürünlerinin özelliğide dikkate 
alındığında daha üst noktalara taşınması gerekmektedir. 

B-Mali sonuçlar: 
Kuruluşun 2016 yılında satış karlılığı en yüksek olan ürünlerden Etibor-48’in 

satışı sonucunda 439,4 milyon faaliyet karı elde edilmiş olup bu ürüne ait faaliyet 
karlılığının, satış maliyetine oranı %118 seviyesindedir. Diğer ürünlerden öğütülmüş 
kolemanit satışından 331,8 milyon TL, borik asit satışından ise 130,5 milyon TL 
faaliyet karı elde edilmiş ve bunların satış maliyetine göre karlılıkları ise %171 ve 
%61 düzeyinde gerçekleşmiştir. Geçen yıla göre Etibor-48 ve öğütülmüş kolemanitin 
satış karlılığı azalmış sadece asitborik’in satış karlılığı artmıştır. Mali sonuçlara ilişkin 
analizlerde bu verinin dikkate alınması sonuçları değerlendirmede yardımcı olacaktır. 

1) Karlılık (Rantabilite): 
a) Mali karlılık (Rantabilite) : 

    2016  2015 
    %  % 

Dönem karı x 100 
= 

1.234.065 x 100 = 205,6 
 

208,0 
Ödenmiş sermaye 600.000  

     
 

 

Dönem karı x 100 
= 

1.234.065 x 100 = 63,1 
 

67,8 
Öz kaynaklar (ortalama) 1.957.279  

 
 
b)Ekonomik karlılık (Ekonomik rantabilite): 

    2016  2015 
    %  % 
(Dönem karı + Finansman gid - yat. 

maliyetine verilen faizler) x 100 
= 

1.234.065 x 100 
= 45,8  49,3 Kullanılan sermaye - işletmeye 

açılmayan yatırım kul. kaynak 2.695.612 

Şirketin 2016 yılı ekonomik karlılık oranının, mali karlılık oranından düşük 
olması, yabancı kaynaklar içerisinde yer alan ve 2017 yılında Hazineye ödenecek 
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902,8 milyon TL tutarındaki temettü ve gelir vergisi stopajından kaynaklanmaktadır. 
Dönem sonuçları sürekli karlı olan Kuruluşun yabancı kaynak ihtiyacı ve buna bağlı 
olarakta finansman gideri bulunmamaktadır. 2016 yılı sonu itibariyle (işletmeye 
açılmayan yatırımlar için) verilen avanslarda dâhil yapılmakta olan yatırımlar 
hesabında kayıtlı olan 453 milyon TL’nin, 264,7 milyon TL gibi ağırlıklı kısmı Kırka 
İşletmesi V. Pentahidrat tesisine ilişkin olup deneme üretimi sona eren fabrikanın tam 
olarak işletmeye alınması ile pentahidrat türev ürününün dış pazarlarda satışının 
gerçekleşebilmesi koşulu ile ileriki dönemlerde Kuruluşun karlılığına katkısı yüksek 
düzeyde olacaktır.  

3-Mali sonucu ilgilendiren etkenler: 
a) Net satışlara göre karlılık oranları: 

    2016  2015 
    %  % 

Net satışlar  x 100 = 2.204.964 x 100 = 81,8  88,1 Kullanılan sermaye-işletmeye 2.695.612 
açılmayan yat. kull. kaynaklar      

Şirketin 2016 yılında yatırım faaliyetleri dışında sadece işletme faaliyetleri için 
kullanılan sermayenin karlılık oranı geçen yıla göre 6,3 puan düşmüştür. Karlılık 
oranına göre 2015 yılında her 100 liralık işletme sermayesi ile 88,1 lira net satış 
hasılatı elde edilmişken, 2016 yılında bu hasılatın 81,8 liraya düştüğü görülmektedir. 
Bu ise işletme faaliyetlerinde kullanılan her 100 TL’nin geçen yıla göre marjinal 
katkısının -6,3 TL olduğunu göstermektedir.  

      2016  2015 
      %   % 

Olağan kar 
oranı = 

Olağan kar x 100 
= 

1.202.708   x100 
= 54,5  51,5 Net satışlar 2.204.964 

Dönem karı 
oranı = 

Dönem karı x 100 
= 

     1.234.065  x100 
= 56,0   56,0 

Net satışlar 2.204.964 

Oranlardan da görüleceği üzere; 2015 yılı satış faaliyetleri sonucunda yapılan 
her 100 TL’lik net satış hasılatı karşılığında 51,5 TL olağan kar ve 56 TL dönem karı 
sağlanmışken, 2016 yılında geçen yıla göre olağan kar oranı 3 puan artış göstermiş 
dönem karlılığı ise değişmemiştir. Olağan karlılık artışı, Kuruluşun faaliyet karlılığının 
düşmesine karşın olağan gelirlerinin ve sonuç olarak ta karlılığının daha yüksek 
artmasından kaynaklanmıştır.  Net satışların hangi oranda kara dönüştüğünün ifadesi 
olan gösterge sonuçlarına göre satışlardan elde edilen kar marjının belirli bir seviyenin 
üstünde olduğu açık bir şekilde görülmektedir.  

Eti Maden İşletmeleri dünya bor rezervinin %73 oranında 950 milyon tonuna, 
bor pazarının ise % 48’ine sahip bulunmaktadır.Kuruluş fiili bor üretiminde ise 
dünyada %50 ile ilk sırada yer almaktadır.Görüleceği üzere Kuruluş, dünya bor 
rezervlerinin 3/4 ‘üne sahip iken, 2016 yılında bor ve türevlerinin satışındaki pazar 
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payı %50’nin altına düşmüştür. Geçen yıla göre dünya bor tüketimi %1 azalmış 
olmasına karşın Kuruluşun dünya piyasasındaki pazar kaybı %3 gibi yüksek bir 
noktaya ulaşmıştır.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2014-2016 yılları arası 
kapasite,üretim ve yurt dışı satışlarına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 
       Yıllar        Kapasite(Bin ton)   Üretim-Satış (Bin ton)         İhracat(Milyon dolar) 

2014 2.186 1.995-1.911 871 
2015 2.186 1.839-1.878 787 
2016 2.686 1.831-1.710 689 
Kuruluşun 2016 yılı rafine bor ürünleri kurulu kapasitesi yaklaşık 2,7 milyon 

ton, üretimi ise 1,83 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.Eti Maden’in 2016 yılı bor 
ürünleri toplam satış geliri 711 milyon dolar olup ihracat tutarı ise toplam satışların % 
97 oranında, 689 milyon dolar düzeyinde olmuştur. 2014 yılında 871 milyon dolar, 
2015 yılında 787 milyon dolar olarak gerçekleşen bor ürünleri ihracatı son yıllarda 
ciddi düşme eğilimine girmiştir. 

Eti Maden’in 2016 yılı ihracatının yaklaşık %51,8’i Uzak Doğu, %27’si Avrupa 
ve %16’sıda Kuzey-Güney Amerika bölgesine yapılmıştır.Bu bölgelere yapılan 
ihracattaki en belirgin düşüş Uzak-Doğu’da görülmüştür. 2015 yılında bu bölgeye 
yapılan 1.062 bin ton ihracat miktarı, cari yılda %13,4 oranında 162 bin ton azalarak 
920 bin ton seviyesine düşmüş olup bu kaybın karşılığı ise 82,8 milyon dolar olmuştur. 

Kuruluşa ait 4 işletmede bulunan bazı tesislerin üretime gerek revizyon gerekse 
talep yetersizliği gibi gerekçeler ile ara verilmiştir.Özellikle Kuruluşun en büyük 
kurulu kapasitesine sahip Kırka İşletmesindeki 5 adet Penta tesisinden 4’ünün 2017 
yılı başından itibaren çalışmadığı görülmüştür.  Bu duruma ait sonuçların 2017 yılı 
mali tablolarına yansıyacağı ve 2017 yılı ikinci yarısında üretim ve satış bağlamında 
önemli bir artış olmaması durumunda Şirket karlılığının daha da düşeceği ifade 
edilebilir.  

Eti Maden, 2016 yılında kurulu her bir tonluk üretim kapasitesine karşılık, 0,68 
ton üretim, 0,64 ton satış gerçekleştirmiş ve bu kapasite karşılığında 0,26 milyon dolar 
ihracat yapmıştır. Kuruluşun 2015 yılı gerçekleşmeleri ise kurulu her bir tonluk 
kapasitesine karşılık, 0,84 ton üretim, 0,86 ton satış ve bu kapasite karşılığında 0,36 
milyon dolar ihracat olmuştur. 

Şirketin yurt dışı pazarlarına yönelik olarak etkin bir pazarlama stratejisinin 
gerek kurumsal organizasyon ve teknik olarak geliştirememesinin gerekse fiyat 
politikasının kamu kurumu niteliğinden kaynaklanan etki ile esnek olmaması gibi 
nedenlerle (uluslararası rekabet koşullarına ayak uyduramamasından kaynaklanan) 
önemli oranda gerilediği görülmektedir.  

Kuruluşun mali durumuna ilişkin genel değerlendirmeler ile 2016 ve 2017 yılı 
ilk yarı üretim-satış verilerinin de ışığı altında;  
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-Özellikle Kırka İşletmesindeki tesislerin kapasite kullanım oranlarının, 
revizyona bağlı duruşlar dışında satışa bağlı nedenlerden dolayı düşmeye başladığı, 

-Kuruluş stratejik planında yer alan üretim kapasite büyümesine yönelik hedefin 
gerek dünya ekonomisi gerekse ihracat ağırlıklı pazar bölgelerinin ekonomilerinin de  
dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, 

-Satış karlılığı yüksek 3 ana ürüne ilişkin yurt dışı müşterilerinin daha ucuz olan 
muadil/ikame girdi arayışına yönelmesi sonucunda zaman içerisinde bahse konu 
ürünlerin fiyat talep esnekliğinin yükseleceği,  sonucunda ise satışların ve kar marjının 
düşeceği, 

-Yurt dışı satışlar içinde miktar olarak %13,4 oranında düşüş gösteren Uzak-
Doğu(özellikle Çin piyasası) bölgesinde daha kalıcı olabilmeye ilişkin olarak 
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                                              IV. İŞLETME ÇALIŞMALARI 
 

A-İşletme bütçesinin genel durumu: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2016 yılı İşletme Bütçesi, Teşekkül 

Yönetim Kurulu’nun 31.12.2015 tarih ve 666/6 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 
01.01.2016 tarihi itibariyle uygulamaya konulmuştur. 

Teşekkülün 2016 yılı işletme bütçesinin genel durumu ve gerçekleşme 
rakamları, geçen yıl ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
     Tablo 7: Bütçeye ilişkin toplu bilgiler 

Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü 

2015 2016 

Gerçekleşen 

Bütçeye 
 göre 

sapma 
% 

Bütçe Gerçekleşen 
Bütçeye 

 göre sapma 
% 

1-Personel sayısı Kişi 4.200 (10,5) 4.768 4.010 (15,9) 
2-Personel giderleri (*) Bin TL 248.121 (8,3) 318.990 262.777 (17,6) 
3-Tüm alım tutarı Bin TL 212.971 (43,7) 306.892 179.163 (41,6) 
4-Başlıca alımlar (hizmet alımları dahil) Bin TL 382.565 (31) 439.910 377.119 (14,3) 
5-Tüm üretim maliyeti Bin TL 760.808 (33,1) 1.041.523 743.584 (28,6) 
6-Başlıca üretim miktarı        
  -Konsantre kolemanit  Bin ton 1.945 10,5 1.628 1.707 4,9 
  -Öğütülmüş kolemanit Bin ton 803 (23,9) 955 965 1 
  -Konsantre üleksit Bin ton 188 (28) 185 197 6,5 
  -Öğütülmüş üleksit Bin ton 35 (50) 50 35 (30) 
  -Boraks dekahidrat Bin ton 61 (65,9) 77 70 (9,1) 
  -Boraks pentahidrat Bin ton 800 (43,3) 1.140 846 (25,8) 
  -Borikasit Bin ton 202 (27,9) 290 239 (17,6) 
  -Boroksit Bin ton 1 (66,7) 4 3 (25) 
  -Etidot-67 Bin ton 10 25 13 11 (15,4) 
  -Sülfürik asit Bin ton 132 (44,3) 192 158 (17,7) 
  -Susuz boraks Bin ton 3 (50) 30 7 (76,7) 
7-Net satış tutarı Bin TL 2.228.783 (24,5) 2.598.470 2.204.964 (15,1) 
8-Başlıca satış miktarları        
  -Konsantre kolemanit  Bin ton 86 (18,9) 131 60 (54,2) 
  -Öğütülmüş kolemanit Bin ton 530 (22,3) 573 545 (4,9) 
  -Konsantre üleksit Bin ton 53 (64,9) 100 51 (49) 
  -Öğütülmüş üleksit Bin ton 37 (47,1) 50 34 (32) 
  -Boraks dekahidrat Bin ton 64 (51,5) 67 57 (14,9) 
  -Boraks pentahidrat (Eti 
bor-48) Bin ton 897 (32,9) 1.036 778 (24,9) 
  -Borikasit Bin ton 219 (15,8) 271 214 (21) 
  -Susuz boraks Bin ton 9 (55) 30 12 (60) 
  -Boroksit Bin ton 1  2 1  
  -Etidot-67 Bin ton 12 50 13 8 (38,5) 
Yatırımlar (Nakdi harcama) Bin TL 151.103 (58) 295.817 102.650 (65,3) 
Finansman ihtiyacı Bin TL      
Dönem kârı Bin TL 1.248.003 (17,4) 1.564.617 1.234.065 (21,1) 
(*)Giderler tablosundaki rakam alınmıştır. 
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233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 29 uncu maddesi uyarınca, 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan 12.10.2015 tarih ve 2015/8196 sayılı karar ekinde yer alan 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve 
Finansman Programına ilişkin kararda belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda 
hazırlanan Kuruluş füzyon bütçe verilerine göre; 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde; 2016 yılında 4.768 personel 
istihdam edilmesi, 319 milyon TL harcama yapılması, 306,9 milyon TL tutarında alım 
gerçekleştirilmesi, üretilecek muhtelif miktar ve cinslerde mamul maddeler için 
1.041,6 milyon TL üretim maliyeti yapılması, satışa sunulacak muhtelif miktar ve 
cinste mamul karşılığında 2.598 milyon TL satış geliri elde edilmesi, 296 milyon TL 
nakdi yatırım harcaması yapılarak, 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin dönem sonucunun 
1.564,6 milyon TL kâr ile kapanması planlanmıştır. 

Kuruluşun 2016 yılı faaliyetleri sonucunda, 4.010 personel istihdam edilerek 
262,8 milyon TL personel gideri yapılmış, 179,1 milyon TL  (sipariş avansları dahil) 
alım gerçekleştirilmiş, üretimi gerçekleştirilen muhtelif cins ve miktarda mamul 
madde karşılığında 743,6 milyon TL üretim maliyeti yapılmış, satışı gerçekleştirilen 
muhtelif cins ve miktarda mamul madde karşılığında da 2.205 milyon TL satış hasılatı 
elde edilmiş, 102,6 milyon TL tutarında nakdi yatırım harcaması gerçekleştirilmiş ve 
Kuruluşça 2016 yılı üretim ve satış faaliyetleri çerçevesinde toplam 1.234 milyon TL 
dönem kârı elde edilmiştir. 

B-Finansman: 
Kuruluşun ‘’2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 

Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine’’ dair tebliğlerde belirtilen 
hedefler dikkate alınarak hazırlanan finansman çizelgesi program ve gerçekleşmesi 
geçen yıl ile birlikte aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 8: Finansman programı 
     2016 Yılı  
     Program    
 Finansman programı büyüklükleri   2015 Yılı     Son   2016 Yılı  
   Kesin   İlk durum   durum   Kesin  
   Bin TL   Bin TL   Bin TL   Bin TL  
 1-Yaratılan fonlar (1+2):  661.371 177.393 210.442 327.519 
  I-Ayıklanmış dönem kar veya zararı (-)          
    (A+B+C+D+E):  1.411.116 1.249.800 1.182.665 1.418.613 
    A-Dönem karı veya zararı   (-):  1.248.003 1.050.000 1.019.664 1.234.064 
      -Brüt satışlar (+)  2.262.840 2.188.646 2.169.809 2.246.936 
      -Satış indirimler (-)  34.056 0   41.973 
      -Satışların maliyet (-)  742.325 692.983 731.332 725.785 
      -Faaliyet giderleri (-)  374.072 460.395 460.395 398.957 
      -Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar (+)  44.735 12.900 39.750 129.251 
      -Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zar. (-)  8.897 7.900 7.900 6.765 
      -Finansman giderleri (-)          
      -Olağandışı gelir ve karlar (+)  160.333 84.838 84.838 108.959 
      -Olağandışı gider  ve zararlar (-)  60.555 75.106 75.106 77.602 
          
    B-Görev zararı (tahakkuk eden)  (-)          
    C-Amortisman (Cari dönemde ayrılan)  (+)  155.203 192.000 155.201 184.393 
    D-Karşılık giderleri (Cari dönemde ayrılan)  (+)  7.910 7.800 7.800 156 
    D-Kur farkları  (+)          
          

 2-Kanuni yükümlülükler:  
      

(749.745)    (1.072.407)       (972.223) 
   

(1.091.094) 

      -Kurumlar vergisi (önceki dönem) (-)  
      

(199.781)       (248.805)       (248.805) 
      

(248.805) 

      -Dönem kar. Peş. Öd. Ver. Ve diğ. Yük. (cari dönem) (-)  
      

(248.504)       (210.000)       (203.933) 
      

(228.386) 
      -Mahsup edilen peşin vergi (önceki dönem) (+)  199.781 248.805 248.805 248.504 

      -Temettü ödemesi (önceki dönem kar. Hazine'ye) (-)  
      

(426.055)       (733.046)       (653.047) 
      

(733.046) 

      -Temettü stopajı (önceki dönem karından) (-)  -75.186       (129.361)       (115.243) 
      

(129.361) 
          
  II-Toplam Finansman ihtiyacı:  302.851 550.946 342.408 312.552 
      -Yatırım  151.103 304.140 144.939 102.650 
      -Stok artışı  42.523 98.807 49.470 65.679 
      -Sabit kıymet artışı  109.225 147.999 147.999 144.223 
      -Bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki sermaye artışı    0     
          
  III-Borçlanma gereği (I-II)  358.520 (373.553) -131.966 (14.967) 

  IV-Net faiz ödemesi:  
        

(33.410) 
           

(3.150) 
         

(30.000) 
        

(29.254) 

      -Faiz gelirleri (-)  
        

(33.410) 
           

(3.150) 
         

(30.000) 
        

(29.254) 
      -Faiz giderleri (+)          

 V-Faiz dışı fazla (bütçe transferleri hariç) (III-IV)  
      

(325.110)         376.703          161.966            44.221  
 VI-Toplam bütçe ve fon transferleri (tahakkuk veya mahsup 
olunan)          
      -Sermaye          
      -Görev zararı          
      -Yardım          

 VII-Transferler sonrası faiz dışı fazla (VI-V)  
      

(325.110)         376.703          161.966            44.221  
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2016 Yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının 12.10.2015 tarih ve 
2015/8196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulanmasına ilişkin 04.11.2015 tarih ve 
29522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman 
Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğde 
belirtilen hedefler dikkate alınarak hazırlanan Kuruluşun program hedefinde; 

2016 yılında 2.189 milyon TL brüt satış gerçekleştireceği ve 1.050 milyon TL 
dönem karı elde edeceği kanuni yükümlülük olarak 1.072 milyon TL ödeyeceği ve 178 
milyon TL fon yaratacağı, yatırım, stok ve sabit kıymet artışı olarak 551 milyon TL 
harcama gerçekleştireceği ve borçlanma ihtiyacı olmayacağı ve net faiz ödemesi 
sonrasında 377 milyon TL faiz dışı fazla yaratılacağı yer almıştır. 

T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından alınan 18.01.2016 tarih ve E.1303 
sayılı yazıda, 2016-2018 dönemine ilişkin revize Orta Vadeli Program (OVP) 
11.01.2016 tarih ve 29590 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı belirtilerek, 
2016 yılı işletme bütçesinin revize OVP’na temel teşkil eden ve 2016-2018 yıllarına 
ilişkin temel varsayımlar, mali büyüklükler ve hedefler doğrultusunda revize edilerek 
gönderilmesi talep edilmiştir.  

Hazırlanan finansman programı çizelgesinde; 1.050 milyon TL dönem karı elde 
edilmesi, 199,8 milyon TL amortisman ilavesi ile ayıklanmış dönem karının 1.249,8 
milyon TL olması, bu tutardan 1.072 milyon TL tutarındaki hesaplanan kanuni 
yükümlülüklerin mahsubu sonucu yaratılan 177,4 milyon TL fondan yatırımlar ve stok 
artışı toplamının mahsubu sonucu 373,5 milyon TL faiz dışı fazla doğması, faiz 
gelirleri ile faiz giderleri arasındaki lehte faiz tutarı 3,1 milyon TL’nin ilavesi ile de 
376,7 milyon TL net faiz dışı fazla yaratılacağı hedeflenmiştir.  

Bu öngörülere karşın, Kuruluşun 2016 yılı faaliyet dönemi 1.234 milyon TL 
karla sonuçlanmış, bu tutara amortisman ve karşılıklar tutarı 185 milyon TL’nin ilavesi 
sonucu 1.419 milyon TL ayıklanmış dönem karı elde edilmiş, bu tutardan, dönem karı 
üzerinden hesaplanan 1.091 milyon TL kanuni yükümlülüklerin mahsubu sonucu 328 
milyon TL fon yaratılmış, bu tutardan da 313 milyon TL tutarındaki yatırımlar, sabit 
kıymet ve stok artışı toplamının mahsubu sonucu 15 milyon TL faiz dışı fazla 
doğmuştur. Faiz gelirleri ile faiz giderleri arasındaki 29,2 milyon TL tutarındaki lehte 
faiz farkı ile birlikte 44,2 milyon TL net faiz dışı fazla oluşmuştur.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2016 yılı gerçekleşen finansman 
durumuna göre ise; işletme faaliyetleri sonucu 328 milyon TL’lik fon yaratılmış, buna 
karşın yatırım, sabit kıymet artışı ve stok artışlarından kaynaklanan toplam finansman 
ihtiyacı 1.091 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece, 2016 yılında 15 milyon TL 
faiz dışı fazla oluşmuş, faiz gelirleri ile faiz giderleri arasındaki 29,2 milyon TL 
tutarındaki lehte faiz farkı ile birlikte 44,2 milyon TL tutarındaki net faiz dışı fazla 
oluşmuştur.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin 
(Ek:14’de) yer alan Kar Dağıtım Tablosu incelendiğinde; 1.234 Milyon TL dönem karı 
elde ettiği 231 milyon TL kurumlar vergisi ödediği, kalan 1.003 milyon TL net karın 
100,3 milyon TL sini 2. Tertip Yedek olarak ayırdığı, 767,3 milyon TL sinin Hazineye 
temettü olarak ve 135,4 milyon TL sinin de temettü stopajı olarak ödendiği 
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görülmektedir.  
 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin nakit akım ve fon akım tabloları (Ek:7,8) 

Rapor eklerinde gösterilmiştir. 
C-Giderler: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2016 yılı füzyon giderlerinin 

ayrıntısı, ilk ve son durum program ödenekleri, ödeneğe göre sapmalar, 2015 yılı 
değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 9:Giderler 
    2015  2016 

Giderler Gerçekleşen Ödenek  Gerçekleşen 
Ödeneğe 
 göre fark 

Ödeneğe 
göre sapma 

    Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL % 
 0- İlk madde ve malzeme giderleri 164.960 271.676 138.311 (133.365) (49,1) 
1- İşçi ücret ve giderleri 148.752 177.610 150.446 (27.164) (15,3) 
2- Memur ve sözleşmeli      
  personel ücret ve giderleri 99.369 141.380 112.331 (29.049) (20,5) 
3-  Dışarıdan sağlanan fay. ve hiz. 619.772 954.519 686.449 (286.070) (28,1) 
4- Çeşitli giderler 51.626 80.559 63.576 (16.983) (21,1) 
5- Vergi, resim ve harçlar 19.134 24.723 20.471 (4.252) (17,2) 
6- Amortisman ve tükenme payları 173.075 240.099 198.086 (42.013) (17,5) 
7- Finansman giderleri      
  Toplam 1.276.688 1.890.566 1.369.670 (520.896) (27,5) 

Kuruluşun 2016 yılı İşletme Bütçesi, Yönetim Kurulu’nun 31.12.2015 tarih ve 
666/6 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 01.01.2016 tarihi itibariyle uygulamaya 
konulmuştur. 

2016 yılsonu itibari ile, 2015 yılına göre %7,2 oranında artışla 1.370 milyon TL 
olarak gerçekleşen toplam giderlerin; %7,3 oranında 138,3 milyon TL si ilk madde ve 
malzeme giderlerini, %9,5 oranında 150,4 TL si işçi ücret ve giderlerini, %8,1 
oranında 112 milyon TL si memur ve sözleşmeli personel ücret ve giderlerini, %50,2 
oranında 686,4 milyon TL si dışardan sağlanan fayda ve hizmetleri, %4,7 oranında 64 
milyon TL çeşitli giderleri, %1,5 oranında 20,5 milyon TL si vergi resim ve harçları ve 
%14,5 oranında 198 milyon TL si amortisman ve tükenme paylarını oluşturmaktadır. 
Kuruluş, faaliyetlerini karlılıkla sürdürdüğü için faize tabi yabancı kaynaklara ihtiyaç 
duyulmamasının sonucu olarak finansman giderleri bu yılda tahakkuk etmemiştir. 

Kuruluşun 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan füzyon giderleri fasıllar itibariyle 
aşağıda incelenmiştir. 

-İlk madde ve malzeme giderleri: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve işletmelerine ait 2016 yılı ilk madde 

ve malzeme giderleri, 2015 yılına göre 26,6 milyon TL azalış ile 138,3 milyon TL 
olarak gerçekleşmiştir. Bu gurup içerisinde en büyük pay ana işletme malzemelerine 
(çeşitli ambalaj malzemeleri, patlayıcı maddeler, mazot benzin, fuel-oil, yağlar, linyit 
kömürü, vb.) aittir.  
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-Personel giderleri: 
Toplam personel harcamalarının %9,5 oranında 150,4 TL si işçi ücret ve 

giderlerinden, %8,1 oranında 112,3 milyon TL si memur ve sözleşmeli personel ücret 
ve giderlerinden oluşmuştur. Personel giderleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere Raporun 
İdari Bünye bölümünde yer verildiğinden tekrar edilmemiştir. 

-Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: 
Giderler toplamının % 50,2’sini oluşturan ve geçen yıla göre 66,7 milyon TL 

artarak 686,4 milyon TL olarak gerçekleşen dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet 
giderleri, ağırlıklı olarak Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından hizmet 
alımı yolu ile yürütülen işler ve hizmet karşılığı üçüncü kişilerle yapılan ihalelere ait 
harcamalar (navlun ücretleri, kara ve demir yoluyla taşıma, yükleme boşaltma 
giderleri, taşeron işçilikleri vb.) ve özellikle elektrik giderleri ile İşletme 
müdürlüklerinde buhar üretiminde kullanılan doğalgaz giderlerinden oluşmaktadır. 

Yurtiçi tren ve kamyonla taşıma, bakım onarım, doğalgaz ve elektrik alımı, 
yükleme boşaltma, personel taşıma, temizlik, yemek ve yardımcı masraf yerlerinde 
taşeron işçisi çalıştırma vb. hizmetler yanında gerçekte bir esas üretim faaliyeti olan 
triyaj (ayıklama), öğütme, susuz boraks üretimi vb. hizmetler de genelde dışardan 
hizmet alımı şeklinde yürütülmektedir. 

-Çeşitli giderler: 
Kuruluşun 2016 yılında yapmış olduğu çeşitli giderlerinin ayrıntısı bir önceki 

yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41Sayıştay   



 
 

Tablo 10:Çeşitli giderler 

Çeşitli giderler 
Gerçekleşen 

2015 2016 Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

Bina ve arazi kiraları 29.019  36.489 7.440 
Kırtasiye matbua ve büro levazımı 535  1.000 465 
Kayda tabi işletme teçhizatı 92  82 (10) 
Kayda tabi idari teçhizatı 814  596 (218) 
Aydınlatma ısıtma ve su giderleri 1.184  729 (455) 
Dahili sigorta giderleri 1.168  1.085 (83) 
Harici sigorta giderleri 3.655  5.891 2.236 
Havale giderleri 2  2 - 
Gazete, kitap ve mecmua giderleri 130  76 (54) 
Mahkeme ve noter giderleri 263  240 (239 
Lojman giderleri 

 
14 14 

Misafir ağırlama ve temsil giderleri 225  241 16 
İlan giderleri 564  508 (56) 
Reklam giderleri 227  263 36 
Yurt içinde personel yetiştirme giderleri 1.012  1.023 11 
Kitap abone, telif, tercüme yayın giderleri 1  37 36 
Çıraklık mesleki eğitim giderleri 557  789 232 
Diğer eğitim giderleri 1  21 20 
Sergilere katılma giderleri 157  103 (54) 
Türk standartları enstitüsü aidatı 833  1.000 167 
Maden ihracatçılar birliği aidatı 1.362  1.283 (79) 
Sendika ve oda aidatları 318  279 (39) 
Sivil savunma giderleri 135  438 303 
Gümrük zaruri giderleri 269  194 (75) 
Temizlik malzemesi giderleri 737  785 48 
Elektronik bilgi işlem merkezi giderleri 323  481 158 
Küçük ve orta ölç.san. ve geliş.des. aidatı 1.003  1.249 246 
Belediye payı 2.393  1.878 (515) 
Bor enstitüsü payı 3.933  6.597 2.664 
Müteferrik giderler 714  202 (512) 

Toplam 51.626  63.575 11.949 

Toplam giderlerin % 4,7’sini oluşturan ve 63,6 milyon TL olarak gerçekleşen, 
geçen yıla göre % 23,1 oranında artış gösteren çeşitli giderler grubunda yer alan 
harcamaların en önemli kalemlerini; % 57,4’ü oranında 36,5 milyon TL ile bina ve 
arazi kiraları, % 11 oranında 7 milyon TL ile dâhili ve harici sigorta giderleri, %10,3 
oranında 6,6 milyon TL ile Bor Enstitüsü payı ve daha küçük oranlarda çıraklık ve 
mesleki eğitim ve beceri kazanma eğitim giderleri, ilân ve reklâm giderleri, lojman 
giderleri, mahkeme ve noter giderleri, belediye payları oluşturmuştur. 

Teşekkülün mülkiyetinde bulunan Genel Müdürlük Hizmet Binası 1954 yılında 
inşa edilmiş olması, aradan geçen zaman zarfında büyük çaplı bakım-onarım 
yapılamaması, iki kez yangın tehlikesi atlatılması, yapıldığı zamanın şartlarına uygun 
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imal edilmiş olmakla birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesine yaptırılan deprem 
performans testlerinde yapıda güçlendirme ihtiyacının ortaya çıkması ve Ankara’da 
dört ayrı yerde faaliyetini sürdüren Teşekkülün hizmetlerinin daha verimli yerine 
getirilmesinin sağlanması gerekçeleriyle Teşekkülün ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 
bir binanın TOKİ’den satın alınması için Başbakanlığın 2007/3 sayılı genelgesi 
kapsamında izin alınmıştır. 

Bu kapsamda Genel Müdürlük binasının 2.030.485,68 TL. bedel üzerinden 
Adalet Bakanlığına tahsis edilmek üzere Hazineye devri hususu Bakanlar Kurulunun 
12.03.2012 tarih ve 2012\2963 sayılı Kararı ile kararlaştırılmıştır. Maliye Hazinesi 
adına tapudaki devir işlemleri ise 06.12.2012 tarihinde tamamlanmıştır.  

Proje ve Yapım işleri T.C Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 
gerçekleştirecek olan Hizmet Binası için Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile 
TOKİ arasında 10.11.2011 tarihinde Protokol imzalanmıştır. 

 İmzalanan Protokolün ‘İşin Konusu’ başlıklı ikinci maddesinde; 
‘ İşbu Protokol TOKİ tarafından Genel Müdürlüğe bina satışını konu 

almaktadır. Ankara ili, Çankaya ilçesi, Karakusunlar Mahallesinde bulunan ve 
mülkiyeti TOKİ’ye ait olan 11.386 m2 yüzölçümlü 29096 ada, 7 Nolu parsel üzerinde; 
İdarenin ihtiyacı olan hizmet binası TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olup; satış 
bedeli Genel Müdürlük tarafından TOKİ’ye nakit olarak ödenecektir.’ 

Protokolün ‘Ödemeler’ başlıklı beşinci maddesinde; 
‘TOKİ mülkiyetinde bulunan arsanın Genel Müdürlük adına TOKİ tarafından 

gerçekleştirilecek Hizmet Binası ve Tesislerine tahsisi karşılığı olmak üzere, arsanın 
tespit edilen ekspertiz değeri üzerinden avans olarak 34.158.000 TL. Protokolün 
imzalanmasını takip eden 15 inci gün Genel Müdürlükçe TOKİ ye ödenecektir.’ 
Denilmiştir. Bu maddede ifade edilen 34.158.000 TL’lik tutar 25.11.2011 tarihinde 
Teşekkül tarafından avans olarak TOKİ hesabına aktarılmıştır. 

Aynı Protokolün ‘İşin Süresi’ başlıklı yedinci maddesinde; 
‘Protokole konu işin süresi, ihale eki projelere göre yüklenici sözleşmesinde 

belirlenen süredir. Ancak yükleniciye süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi ya da 
tasfiyesi nedeni ile yeniden ikmal inşaatı ihalesine çıkılması gibi benzer nedenlerle, 
işin yüklenici sözleşmesinde öngörülen sürede tamamlanamaması halinde, bu süre 
kadar sözleşme uzatılmış sayılır. Yüklenici sözleşmesinde işin süresi ile ilgili herhangi 
bir işlem tesisi gerektiğinde TOKİ, Genel Müdürlüğe bilgi vermek sureti ile işlem 
yürütülecektir.’ denilmektedir. 

04.02.2013 tarihinde çalışmalara başlanabilmesi amacıyla, Çankaya 
Belediyesinden arsaya ait imar çapı ve yol kotu ile ilgili veriler talep edilmiştir. 
Çankaya Belediyesince, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 23.01.2013 tarih ve 
2012\1194E sayılı dosyasında arsanın imar durumu ile ilgili alınan yürütmenin 
durdurulması kararı nedeni ile talep edilen işlemlerin yapılamadığı bildirilmiştir. 
09.05.2013 tarihinde TOKİ tarafından,  Ankara Bölge İdare Mahkemesinin 12.03.2013 
tarihli 2013\1303 Y.D. Nolu itiraz kararı ile Ankara 11. İdare Mahkemesince verilen 
Yürütmenin durdurulması kararının kaldırıldığı bildirilmiştir. TOKİ yazısı üzerine 
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arsaya ait imar çapı ve yol kotu ile ilgili verilerin temini için Teşekkülce yeniden 
Çankaya Belediyesine başvurulmuştur. Çankaya Belediyesince Ankara 11. İdare 
Mahkemesinin 10.05.2013 tarih ve 2012\1015 esas sayılı kararı ile alınan yürütmenin 
durdurulması kararı nedeniyle işlemlerin yapılamadığı bildirilmiştir. Çankaya 
Belediyesince açılan dava sonucu, imar planı değişikliği mahkeme tarafından 
27.09.2013 tarihinde iptal edilmiştir. 

 TOKİ tarafından bölgede yapılan yeni imar planı çalışması (emsal değerinin 
3.00 dan 2.50 ye revize edilmesini içeren) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
sunulmuştur. 27.01.2015 tarihinde İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
onaylanmıştır. 20.03.2015 tarihinde ‘Ankara İli Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
Hizmet Binası İnşaat Öncesi, İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmeti 
Alımı’ işi ile ilgili olarak yüklenici Prokon-Beşer Ortak Girişimine yer teslimi 
yapılmıştır. Teşekkülün güncel ihtiyaçları dikkate alınarak gözden geçirilen ‘Revize 
İhtiyaç Programı’ TOKİ’ye 12.06.2015 tarihinde gönderilmiştir. Yüklenici Prokon-
Beşer Ortak Girişimi tarafından hazırlanan Mimari ve Mühendislik Uygulama 
Projeleri teşekkülce incelendikten sonra talep edilen değişiklikler yüklenici firmaya 
yaptırılarak TOKİ ye 07.04.2016 tarihinde gönderilmiştir. TOKİ ile 2016 yılında 
yapılan son görüşmede yapım işine ait sözleşmenin 26.12.2016 tarihinde imzalandığı 
ve 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ifade edilmiş ise de denetim 
tarihi itibariyle bir takım sorunlar nedeniyle inşaata başlanamadığı tespit edilmiştir. 

Tesis Mühendislik Daire Başkanlığının 30.11.2016 tarih ve 26445 sayılı 
yazısında, Teşekkülün ihtiyacına binaen TOKİ tarafından yapılacak yeni bina için 
tekliflerin değerlendirme sürecinin devam ettiği 2017 yılı başında inşaata 
başlanabileceği, yapım süresinin 600 takvim günü olduğu, kabul ve teslim süreçleri, 
binanın tefriş, taşınma faaliyetleri de dikkate alınarak kira süresinin tespit edilmesi 
gerektiği bildirilmiştir. 

Başbakanlığın 01.03.2011 tarih ve 10289 sayılı yazısı ile Ankara İli, Keçiören 
İlçesi, Ayvalı Mahallesi, Kasalar Mevki, 90057 ada, 4 Nolu parsel üzerinde bulunan 
yaklaşık 19.254 m2 kapalı alana sahip taşınmazın aylık KDV hariç net 280.000 TL. 
bedel üzerinden 3+2 yıl süre ile ( iki yıl kiracı opsiyonunda) ilk üç yılın kira bedeli 
ödenerek kiralanmasına izin verilmiştir. Başbakanlıktan alınan izne istinaden, 
taşınmazın sahibi Dolunay AVM Yatırım İşletme ve Konut İnş. Tic. Şirketine ait ofis 
kule, 3+2 yıl kiralanmış olup kira süresi 02.02.2017 tarihinde sona ermiştir. 

Kira Sözleşmesinin Genel Şartlar Bölümü II- ‘Kira Bedeli’ başlıklı 5. 
maddesinde;  ‘Üç aylık kira bedeli peşin olarak yatırılmasından dolayı bu süreç 
içerisinde kira artışı yapılmayacaktır. Kira süresinin bitiminden sonra kira 
sözleşmesinin aynı şartlarla yenilenmesi halinde kira bedeli Türkiye İstatistik 
Kurumunca yayımlanan Üretici fiyatları endeksi (on iki aylık ortalamalara göre % 
değişim oranı) oranında artırılması sureti ile hesaplanarak aylık olarak ödenecektir.’ 
hükmü yer almakta olup yapılan artış sonucu kira bedeli 2017 yılı şubat ayına kadar 
(KDV hariç) 323.728,86 TL. olarak belirlenmiştir. 

TOKİ ve Teşekkül arasında Teşekküle bina satışını konu alan Protokolü 2011 
yılında imzalanmasına karşın yapım işine ait sözleşmenin 26.12.2016 tarihinde 
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arsaya ait imar çapı ve yol kotu ile ilgili verilerin temini için Teşekkülce yeniden 
Çankaya Belediyesine başvurulmuştur. Çankaya Belediyesince Ankara 11. İdare 
Mahkemesinin 10.05.2013 tarih ve 2012\1015 esas sayılı kararı ile alınan yürütmenin 
durdurulması kararı nedeniyle işlemlerin yapılamadığı bildirilmiştir. Çankaya 
Belediyesince açılan dava sonucu, imar planı değişikliği mahkeme tarafından 
27.09.2013 tarihinde iptal edilmiştir. 

 TOKİ tarafından bölgede yapılan yeni imar planı çalışması (emsal değerinin 
3.00 dan 2.50 ye revize edilmesini içeren) Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
sunulmuştur. 27.01.2015 tarihinde İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 
onaylanmıştır. 20.03.2015 tarihinde ‘Ankara İli Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
Hizmet Binası İnşaat Öncesi, İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Danışmanlık Hizmeti 
Alımı’ işi ile ilgili olarak yüklenici Prokon-Beşer Ortak Girişimine yer teslimi 
yapılmıştır. Teşekkülün güncel ihtiyaçları dikkate alınarak gözden geçirilen ‘Revize 
İhtiyaç Programı’ TOKİ’ye 12.06.2015 tarihinde gönderilmiştir. Yüklenici Prokon-
Beşer Ortak Girişimi tarafından hazırlanan Mimari ve Mühendislik Uygulama 
Projeleri teşekkülce incelendikten sonra talep edilen değişiklikler yüklenici firmaya 
yaptırılarak TOKİ ye 07.04.2016 tarihinde gönderilmiştir. TOKİ ile 2016 yılında 
yapılan son görüşmede yapım işine ait sözleşmenin 26.12.2016 tarihinde imzalandığı 
ve 10 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ifade edilmiş ise de denetim 
tarihi itibariyle bir takım sorunlar nedeniyle inşaata başlanamadığı tespit edilmiştir. 

Tesis Mühendislik Daire Başkanlığının 30.11.2016 tarih ve 26445 sayılı 
yazısında, Teşekkülün ihtiyacına binaen TOKİ tarafından yapılacak yeni bina için 
tekliflerin değerlendirme sürecinin devam ettiği 2017 yılı başında inşaata 
başlanabileceği, yapım süresinin 600 takvim günü olduğu, kabul ve teslim süreçleri, 
binanın tefriş, taşınma faaliyetleri de dikkate alınarak kira süresinin tespit edilmesi 
gerektiği bildirilmiştir. 

Başbakanlığın 01.03.2011 tarih ve 10289 sayılı yazısı ile Ankara İli, Keçiören 
İlçesi, Ayvalı Mahallesi, Kasalar Mevki, 90057 ada, 4 Nolu parsel üzerinde bulunan 
yaklaşık 19.254 m2 kapalı alana sahip taşınmazın aylık KDV hariç net 280.000 TL. 
bedel üzerinden 3+2 yıl süre ile ( iki yıl kiracı opsiyonunda) ilk üç yılın kira bedeli 
ödenerek kiralanmasına izin verilmiştir. Başbakanlıktan alınan izne istinaden, 
taşınmazın sahibi Dolunay AVM Yatırım İşletme ve Konut İnş. Tic. Şirketine ait ofis 
kule, 3+2 yıl kiralanmış olup kira süresi 02.02.2017 tarihinde sona ermiştir. 

Kira Sözleşmesinin Genel Şartlar Bölümü II- ‘Kira Bedeli’ başlıklı 5. 
maddesinde;  ‘Üç aylık kira bedeli peşin olarak yatırılmasından dolayı bu süreç 
içerisinde kira artışı yapılmayacaktır. Kira süresinin bitiminden sonra kira 
sözleşmesinin aynı şartlarla yenilenmesi halinde kira bedeli Türkiye İstatistik 
Kurumunca yayımlanan Üretici fiyatları endeksi (on iki aylık ortalamalara göre % 
değişim oranı) oranında artırılması sureti ile hesaplanarak aylık olarak ödenecektir.’ 
hükmü yer almakta olup yapılan artış sonucu kira bedeli 2017 yılı şubat ayına kadar 
(KDV hariç) 323.728,86 TL. olarak belirlenmiştir. 

TOKİ ve Teşekkül arasında Teşekküle bina satışını konu alan Protokolü 2011 
yılında imzalanmasına karşın yapım işine ait sözleşmenin 26.12.2016 tarihinde 

 
 

imzalandığı görülmektedir. Anteres AVM Ofis Kule Kira bedeli olarak Dolunay AVM 
Yatırım İşletme ve Konut İnş. Tic. Şirketine 2012 yılı Şubat ayında 36 aylık peşin 
olarak (son üç kat hariç) KDV dahil 11.307.411,36 TL., 2012 yılı Ekim Ayında 36 
aylık peşin olarak son üç kata KDV dahil 586.988,64 TL, 2015 yılında KDV dahil 
3.982.938,96 TL. ve 2016 yılında KDV dahil 4.564.085,91TL. olmak üzere toplam 
20.441.424,77 TL. kira bedeli ödenmiştir.  

2011 yılından itibaren kullanılan Genel Müdürlük hizmet binası için her yıl 
yüksek tutarlarda kira ödemesi yapılmasının yanı sıra proje ve yapım işleri TC 
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından üstlenilen hizmet binası inşaatının 
uzun bir süredir bir kısım nedenlerle başlamaması da dikkate alınarak, hizmet binası 
inşaatının en kısa sürede başlamasına/tamamlanmasına ilişkin ilgili merciler nezdinde 
girişimlerde bulunulması önerilir.    

-Vergi resim ve harçlar: 
2016 yılında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün merkez ve işletme 

müdürlüklerinin vergi yükümlüsü olarak masraf kaydı yoluyla ödemiş olduğu vergi 
resim ve harçlar toplam tutarı 20,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 

Teşekkül ürünlerinin CIF/CFR/CPT/CIP taşıma esaslı ihracatlarına ait deniz 
yoluyla konteyner taşımacılığı ve gemi kiralayarak taşıma yaptırılması işleri, 201 
sayılı Satın Alma Yönetmeliğinin 48. Maddesine göre düzenlenen “1 ve 2 Nolu Tip 
Şartnameler” ile yapılmaktadır. 

Söz konusu Şartnameler piyasadaki gelişme ve değişimlere uyum sağlanması, 
yapılan konteyner taşımaları ve gemi kiralamaları dikkate alınarak iyileştirmeler 
yapılması, taşımalara ilişkin faaliyetlerin düzenli ve kaliteli hale getirilmesi ile bu 
şekilde herhangi bir sevkiyat darboğazı yaşanmaması amacıyla çeşitli zamanlarda 
güncellenmiş ve revize edilmiştir. Teşekkülde, Yönetim Kurulunun 28.08.2013 tarih, 
548/3 sayılı kararı, Genel Müdürlüğün 20.01.2014 tarih, 1711 sayılı Oluru, Yönetim 
Kurulunun 10.07.2015 tarih, 640/20 sayılı Kararı ile son hali verilen 1 ve 2 No.lu 
Şartnameler ile hizmet alımına devam edilmektedir. 

Teşekkülce, Deniz yoluyla konteyner taşımacılığı ve gemi kiralama 
işlemlerinde damga vergisi ve karar pulunun Teşekkülce ödenmesine neden teşkil eden 
ve firmaların ağırlıklı itiraz nedeni olan boşaltma limanlarına göre toplu miktarlar 
üzerinden çıkılarak neticede taşıtılamayan miktarlar için de firmalara damga vergisi ve 
karar pulu ödettirilmesi konusunun sevkiyat dosyası bazında yapılan taşımalar ile 
aşıldığı, piyasada faaliyet gösteren firmaların Teşekkül tarafından düzenlenen Tip 
Şartnamelere uyum sağladığı, çok sayıda firmanın teklif toplama işlerine ilgi gösterip 
teklif verdiği, bilhassa gemi kiralama işlerinde başlangıç döneminde az sayıda 
armatöre taşıma yaptırırken son dönemde taşıma yapan armatör sayısının ciddi 
anlamda arttığı, ayrıca 09.08.2016 tarih, 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
“6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında damga vergisi istisnası ile uluslararası ihale 
tanımının değiştirilmesi hususu da dikkate alınarak, Mali İşler Dairesi Başkanlığının 
ve Hukuk Müşavirliğinin de aynı yöndeki görüşlerine istinaden 1 ve 2 No.lu Tip 
Şartnamelerde yer alan “Sipariş verilen işin karar pulu ve damga vergisi 
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Teşekkülümüzce ait olup, Genel Müdürlüğümüzce ödenecektir:” ifadesinin “Damga 
vergisi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.” şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı 
kanaatine varılmıştır. Bu amaçla, CIF/CFR/CPT/CIP taşıma esaslı sevkiyatların 
gerçekleştirilmesini teminen navlun teklifi toplama işlerinde esas ve şartları belirleyen 
1 ve Nolu Tip Şartnamenin 24. ve 2 ve Nolu Tip Şartnamenin 16.maddelerinin; 
“Damga vergisi, resim ve harçlar Yükleniciye aittir.” şeklinde düzenlenmesi 
hususlarına, Yönetim Kurulu yeter sayısı oluşmadığından, işin aksatılmamasını 
teminen bilahare Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmak kaydıyla yapılmasına 
06.10.2016 tarihinde “Olur” verilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığının 2015 yılı Denetim Raporu’nda; ‘Kuruluş ile ihracatçı 
firmalar arasında düzenlenen sözleşmelerde ihracat istisnası kapsamında olan ancak, 
ihracatın gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan damga vergisi ve buna ilişkin 
cezaların hesaplanma tarihi ve ödenmesi hususundaki uygulamanın mevzuat 
hükümlerine göre yapılması’ önerilmiştir.  

Teşekkül tarafından verilen cevapta; ‘Teşekkülümüz ile yurt dışı firmalar 
arasında düzenlenen satış kontratlarının gerçekleşmeyen kısmı için kontratların 
imzalandığı dönemde vergiyi doğuran olayın meydana geldiği dikkate alınarak satış 
kontratlarının gerçekleşmeyen kısmı için kontratın düzenlendiği tarih itibariyle 
gecikme faizi ile birlikte ilgili vergi dairesine damga vergisi ödemesi yapılacaktır.’ 
denilmiştir.  

Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 03.12.2015 tarihinde belirlenen ‘İhracat 
Fiyatları ve Satış Esaslarının’ 24’üncü maddesinde; 

‘Resmi Gazetede (27.02.2004/25386 tarih, sayılı) yayımlanan, 1 seri no’lu 
döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulaması hakkındaki 
tebliğde; 

“Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen 
kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya 
tamamen gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga 
vergisi, mükelleflerden, 231 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve 
gecikme faizi ile birlikte geri alınır.” denilmektedir. 

Teşekkül, yurtdışı firmalarla yıllık kontrat bazında anlaşmalar yapmaktadır. 
2016 yılı kontratlarında gerçekleşmeyen kısım için doğacak damga vergisinin tamamı 
Teşekkülce ödenmesi kararı alınmıştır.  

Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar 
damga vergisinden müstesnadır. Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen ya da tamamen 
gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisi, 
mükelleflerden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi 
ile birlikte alınır. Bu hususta damga vergisi istisnası uygulamak sureti ile işlem yapan 
kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin tarihini 
takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı 
bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Döviz kazandırıcı faaliyetin 
gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi 
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Teşekkülümüzce ait olup, Genel Müdürlüğümüzce ödenecektir:” ifadesinin “Damga 
vergisi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.” şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı 
kanaatine varılmıştır. Bu amaçla, CIF/CFR/CPT/CIP taşıma esaslı sevkiyatların 
gerçekleştirilmesini teminen navlun teklifi toplama işlerinde esas ve şartları belirleyen 
1 ve Nolu Tip Şartnamenin 24. ve 2 ve Nolu Tip Şartnamenin 16.maddelerinin; 
“Damga vergisi, resim ve harçlar Yükleniciye aittir.” şeklinde düzenlenmesi 
hususlarına, Yönetim Kurulu yeter sayısı oluşmadığından, işin aksatılmamasını 
teminen bilahare Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmak kaydıyla yapılmasına 
06.10.2016 tarihinde “Olur” verilmiştir. 

Sayıştay Başkanlığının 2015 yılı Denetim Raporu’nda; ‘Kuruluş ile ihracatçı 
firmalar arasında düzenlenen sözleşmelerde ihracat istisnası kapsamında olan ancak, 
ihracatın gerçekleşmemesi durumunda ortaya çıkan damga vergisi ve buna ilişkin 
cezaların hesaplanma tarihi ve ödenmesi hususundaki uygulamanın mevzuat 
hükümlerine göre yapılması’ önerilmiştir.  

Teşekkül tarafından verilen cevapta; ‘Teşekkülümüz ile yurt dışı firmalar 
arasında düzenlenen satış kontratlarının gerçekleşmeyen kısmı için kontratların 
imzalandığı dönemde vergiyi doğuran olayın meydana geldiği dikkate alınarak satış 
kontratlarının gerçekleşmeyen kısmı için kontratın düzenlendiği tarih itibariyle 
gecikme faizi ile birlikte ilgili vergi dairesine damga vergisi ödemesi yapılacaktır.’ 
denilmiştir.  

Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 03.12.2015 tarihinde belirlenen ‘İhracat 
Fiyatları ve Satış Esaslarının’ 24’üncü maddesinde; 

‘Resmi Gazetede (27.02.2004/25386 tarih, sayılı) yayımlanan, 1 seri no’lu 
döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnası uygulaması hakkındaki 
tebliğde; 

“Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen 
kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya 
tamamen gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga 
vergisi, mükelleflerden, 231 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve 
gecikme faizi ile birlikte geri alınır.” denilmektedir. 

Teşekkül, yurtdışı firmalarla yıllık kontrat bazında anlaşmalar yapmaktadır. 
2016 yılı kontratlarında gerçekleşmeyen kısım için doğacak damga vergisinin tamamı 
Teşekkülce ödenmesi kararı alınmıştır.  

Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar 
damga vergisinden müstesnadır. Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen ya da tamamen 
gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisi, 
mükelleflerden 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi 
ile birlikte alınır. Bu hususta damga vergisi istisnası uygulamak sureti ile işlem yapan 
kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin tarihini 
takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı 
bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Döviz kazandırıcı faaliyetin 
gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden otuz gün içinde, bu durumu vergi 

 
 

dairesine bildirmeyen kuruluşlar, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle 
birlikte sorumludurlar. 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunun ‘Konu’ başlıklı 1. Maddesinde; 
‘Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. 
Bu kanundaki kâğıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir 

işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için 
ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik 
ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.’ 

‘Mükellef’ başlıklı 3. Maddesinde; 
‘Damga Vergisinin mükellefi kâğıtları imza edenlerdir. 
Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların Damga Vergisini 

kişiler öder.’ Hükmü yer alıp 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa göre Eti Maden 
İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Daire tanımı içerisine girmemektedir.  

 Ek 2. Maddesinde; 
‘Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar 

damga vergisinden müstesnadır. 
Döviz kazandırıcı faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi 

halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisi, mükelleflerden, 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ceza ve gecikme faizi ile birlikte geri 
alınır. 

Yukarıda belirtilen hususlarda damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem 
yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin 
yapıldığı tarihi takip eden otuz gün içinde ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi 
bakımından bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. 

Döviz kazandırıcı faaliyetin gerçekleşmediğinin tespit edildiği tarihi takip eden 
otuz gün içinde, bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar damga vergisi, ceza 
ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

Bu maddenin uygulanması bakımından döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler 
olduğu ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Dış 
Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edilir.’ denilmektedir. Bu nedenle; 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen ihracat sözleşmelerine 
ilişkin olarak gerçekleşmeyen ihracat üzerinden ödenmesi gereken damga vergisinin 
tamamının Kuruluş tarafından ödenmesi yerine, sözleşmeye taraf olanlar arasında eşit 
şekilde yahut belirlenecek bir oran dâhilin de ödenmesi önerilir.  

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak 
alt yüklenicilerin onaylanması hususunda idarenin mutlak bir yetkisi bulunmaktadır. 
Yüklenici hiçbir şekilde idarenin onayından geçmeyen bir alt yükleniciyi 
çalıştıramamaktadır. Bu husus idari şartnamelerin alt yüklenici çalıştırılmasını 
düzenleyen maddelerinde, Tip Sözleşmenin 15. maddesinde ve YİGŞ’nin 20’nci 
maddesinde kural altına alınmıştır. 
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İdari şartnamelerin ilgili madde hükümleri ile Tip Sözleşmenin 15 inci madde 
hükmü incelendiğinde, onay usulü yönüyle ikili bir sistem oluşturulmuştur. Buna göre; 
İhale aşamasında isteklilerden tekliflerinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri 
işleri belirtmelerinin istendiği durumlarda; istekliler, alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir. İhalenin bu şekilde teklif 
veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin işe ait sözleşme imzalanmadan 
önce alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunması gerekir. 

İhale aşamasında isteklilerden tekliflerinde, alt yüklenicilere yaptırmayı 
düşündükleri işleri belirtmelerinin istenilmesine rağmen teklifi kapsamında her hangi 
bir liste sunmayan, bu davranışıyla da alt yüklenicilere iş vermeyeceği sonucu 
çıkarılan isteklinin üzerinde ihale bırakılmışsa, bu istekli de sonraki aşamalarda alt 
yüklenici çalıştırma yönünde onay talebinde bulunabilir. Nitekim bu husus YİGŞ md. 
20/6’ da  “(Değişik:16/07/2011 27996 R.G./53 md.) ... ihale dokümanında alt 
yüklenicilere yaptırılması düşünülen işlerin belirtilmesi istenmekle birlikte yüklenici 
teklifi kapsamında liste vermese dahi işin yürütülmesi sırasında yüklenici tarafından 
ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.”  hükmü yer 
almıştır. 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ‘Alt Yüklenici’ başlıklı 18 inci maddesinde; 
‘İdareler, işin özelliği nedeniyle alt yüklenici çalıştırılmasını öngörmedikleri 

işlerde, işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yapılmasını isteyebilirler. Alt 
yüklenici çalıştırılmasının idarenin iznine tabi olduğu işlerde, işin nevi itibariyle 
idarece izin verilen kısımlarını yapacak alt yüklenicilerin isimleri ve yapacakları iş 
bölümlerini, işin bütününü, hiçbir suretle alt yükleniciye yaptırmamak kaydıyla, 
idarenin onayına sunar.’ denilmiştir. 

Teşekkülün ihtiyacı olan hizmet alımları ve yapım işleri için işin mahiyetine 
göre ilgili başkanlıklarca ihaleye çıkılmaktadır. Sözleşme şartlarını taşıyan yüklenici 
ile sözleşme imzalanıp akabinde sözleşmeler Mali İşler Dairesi Başkanlığına 
gönderilmektedir.  Mali İşler Daire Başkanlığı ana yükleniciler için damga vergisi 
yönünden kontrolünü ve ilgili aya ilişkin tahakkuku yaptıktan sonra beyanname 
vermektedir.  

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun ‘Diğer kurum ve kuruluşlar ile kişilerin 
mecburiyeti’ başlıklı 27 inci maddesinde; 

‘Bankalar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve iştirakleri ile 22’nci maddenin birinci 
fıkrasının (a) bendi kapsamında bulunanlar, vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş 
kâğıtları usulüne uygun olarak vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamazlar. Vergi 
ve cezası ödenmeden bu kâğıtları işleme koyan kişi ve kuruluşlardan, kâğıdın 
mükelleflerinden alınacak ceza tutarınca ayrıca ceza alınır.’ hükmü yer almaktadır. 

Kuruluşun ihale yapan çeşitli birimleri tarafından imzalanan sözleşmelerin; 
Damga Vergisi Kanunu’nun 27’nci maddesine göre Kuruluşa sorumluluk yüklememesi 
ve/veya vergi kaybına neden olmamasına yönelik olarak Mali İşler Daire 
Başkanlığı’na da gönderilmesi hususunda işlem yapılması önerilir. 
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-Amortisman ve tükenme payları: 
Toplam giderlerin % 14,5 ini oluşturan 198,1 milyon TL tutarındaki amortisman 

ve tükenme paylarının detayı Raporun Bilanço bölümünde detaylı olarak verilmiştir. 
D-Tedarik işleri:   
Kuruluşta mal ve hizmet alımları ile yapım işleri olarak sınıflanan satın alma 

işleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 
kapsamında çeşitli daire başkanlıkları kanalı ile yürütülmektedir. Teşekkül Kanun’da 
düzenlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda işletme faaliyetlerine ilişkin alımlarını, 
Teşekkül Yönetim Kurulu’nca kabul edilen “Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü’nün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü Maddesinin (g) Bendi 
Kapsamında Yapacağı 201 sayılı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre yürütmektedir.  

Mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait yetki limitleri ihtiyaca göre Yönetim 
Kurulu’nca belirlenmekte olup, Yönetim Kurulu’nun 12.10. 2012 tarih ve 493/8 sayılı 
kararı ile kabul edilen  (KDV hariç) satın alma yetki limitleri 09.12.2015 tarihli 663/04 
sayılı kararı ile de güncellenmiş olup 2016 yılında da bu limitler içinde işlemler 
yapılmıştır. 

   Kuruluş genelinde mal ve hizmet alımları şeklinde sınıflanan satın alma iş ve 
işlemleri, Yönetim Kurulu’nca belirlenen yetki limitleri çerçevesinde, işin konusuna 
göre başta Satın Alma Dairesi Başkanlığı olmak üzere, ilgili daire başkanlıkları ve 
işletme müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.  

Ayrıca, Kuruluşun yapım işlerine ilişkin ihaleler merkez teşkilatında Tesis-
Mühendislik, Üretim ve Koordinasyon ve Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlıkları 
ile birlikte satın alma yetki sınırı çerçevesinde işletme müdürlüklerince yapılmakta 
iken, Yönetim Kurulunun 8.1.2015 tarihli ve 603/2 sayılı kararıyla Satınalma Dairesi 
Başkanlığı organizasyonunda “Yapım İşi Satınalma Birimi’nin kurulması ve yapım işi 
satına alma işlem süreçlerinin Satınalma Dairesi Başkanlığı görev alanında yerine 
getirilmesi kabul edilmiştir. 

Bunun yanısıra Genel Müdürlük Makamının 28.02.2017 tarih E.4511 sayılı 
oluru ile ‘’İş Sağlığı, Güvenliği ve Hizmet Alımını Değerlendirme Daire Başkanlığı’’ 
içindeki mevcut müdürlükler kapatılarak, Satınalma Daire Başkanlığı bünyesi içinde  
‘’Hizmet Alımı Uygulama ve Değerlendirme Müdürlüğü’’ olarak kurulmuştur.  

Yapılan incelemelerde yukarıda ayrıntılı olarak sıralandığı üzere Yönetim 
Kurulunun çeşitli tarihlerde aldığı kararlar ile Teşekkülde uzmanlaşmaya dayalı olarak 
görev tanımlarının her birim ve pozisyon için belirlenerek, üretim birimlerinin üretim, 
satın alma birimlerinin satın alma, yatırım biriminin yatırım, lojistik birimlerinin 
lojistik faaliyetleri ile uğraşmasının prensip olarak benimsendiği gerekçe gösterilerek, 
Kuruluşun en önemli fonksiyonlarından biri olan ve bütçenin önemli bir bölümünü 
teşkil eden satın alma işlemleri ile ilgili olarak Satınalma Daire Başkanlığı 
bulunmasına rağmen mal ve hizmet alımları yetkileri çerçevesinde çeşitli daire 
başkanlıkları tarafından yapılmaktadır. 
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Bu ise Kuruluşun satın alma faaliyetlerinin, bütçenin hedefleri ve yatırım 
süreçleriyle uyumlu bir plan dâhilinde yapılarak satın alma sürecinin tamamını görme 
imkânının güçleştirmekte, diğer taraftan satın alma faaliyetinin değişik birimlerin 
görev alanına dağıtılması suretiyle koordinasyon zorluklarının yaşanmasına da neden 
olmaktadır. 

1-Alımlar: 
A)İlk madde,  malzeme ve emtia alımları: 
2016 yılı ilk madde ve malzeme alımlarına ilişkin, program ve gerçekleşme 

değerleri 2015 yılı gerçekleşme verileri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 11: Alımlar 

Alımlar 

2015 
Gerçekleşen 

 
 

Bin TL 

2016 
Program ödeneği 

Gerçekleşen 
 

Bin TL 

Ödeneğin 
ilk durumuna 
göre sapma 

% 

İlk durum 
 

Bin TL 

Son durum 
 

Bin TL 
1-İlk madde:          
  -İç  16.673 23.247 40.306 24.618 5,9 
  -Dış      

Toplam (1) 16.673 23.247 40.306 24.618 5,9 
2-Yardımcı maddeler:      
  -İç  4.298 6.680 14.287 8.731 30,7 
  -Dış 9.255 2.466 16.300 1.900          (22,9) 

Toplam (2) 13.553 9.146 30.587 10.631 16,2 
3-İşletme malzemesi          
   ve yedekler:      
  -İç  171.851 126.970 216.609 141.079 (34,9) 
  -Dış 3.056 - - - - 

Toplam (3) 174.907 126.970 216.609 141.079 (34,9) 
4-Ticari mallar:      
  -İç       
  -Dış      

Toplam (4) - - - - - 
7-Diğer      
  -İç  7.838 39.570 11.289 2.835 (74,9) 
  -Dış  4.605    

Toplam (5) 7.838 44.175 11.289 2.835 (74,9) 
İç alımlar toplamı 200.660 196.467 282.491 177.263 (37,2) 
Dış alımlar toplamı 12.311 7.071 16.300 1.900         (88,3) 
          Genel toplam 212.971 203.538 298.791 179.163 (40,0) 
Verilen sipariş avansları 2.736   5.200 - 

Eti Maden İşletmesince 2016 yılında 271,2 milyon TL si iç piyasadan, 27,6 
milyon TL’si de dış piyasadan olmak üzere toplam 298,8 milyon TL tutarında alım 
yapılması revize bütçe ile programlanmıştır. Ancak 177,3 milyon TL’si iç, 1,9 milyon 
TL’si de dış alım olmak üzere 2016 yılında toplam 179,2 milyon TL tutarında alım 
gerçekleştirilmiştir. 
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Toplam 179,2 milyon TL tutarındaki alımın; % 43,4 oranında, 77,8 milyon 
TL’lik kısmı Kırka, % 26,8 oranında, 48 milyon TL’lik kısmı Bandırma, % 14,4 
oranında, 25,8 milyon TL’lik kısmı Emet, %12,3 oranında, 22,1 milyon TL’lik kısmı 
Bigadiç ve % 3,1 oranında, 5,5 milyon TL’lik kısmı da Genel Müdürlük tarafından 
gerçekleştirilmiştir. 

Yıl içinde yapılan alımların 24,6 milyon TL’si ilk madde, 10,6 milyon TL’si 
yardımcı madde, 141,1 milyon TL’si işletme malzemesi ve yedekler, 2,9 milyon TL’si 
ise sosyal yardım ve sivil savunma malzeme alımlarına ilişkin harcamalara aittir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı, 2016 
yılında işletme müdürlüklerinin satın alma limitleri dâhilinde bulunan mal ve hizmet 
alımları da olmak üzere merkez ve taşra birimlerinin satın almaya ilişkin taleplerini 
değerlendirmiş ve bu çerçevede Daire Başkanlığının Yurt içi Satın Alma Birimince; 

-Mal alımları için sözleşme tutarı 119,9 milyon TL olan 92 ihale, 
-Hizmet alımları için sözleşme tutarı 247,9 milyon TL olan 85 ihale, 
-Yapım işi için ise sözleşme tutarı 124,6 milyon TL olan 3 adet ihale yapılmış 

ve sözleşmeleri imzalanmıştır. Ayrıca doğrudan temin kapsamında 37,3 milyon TL 
tutarında alım gerçekleştirilmiştir. 

 Aynı Başkanlığın Yurt dışı Satın Alma Birimince ise 201 sayılı Yönetmelik 
kapsamında 2 ihale gerçekleştirilerek 1,35 milyon TL mal alımına ilişkin sözleşme 
bağıtlanmış olup doğrudan temin kapsamında yapılan alım tutarı ise 2,9 milyon TL 
olmuştur. Böylece 2016 yılında Satın Alma Daire Başkanlığınca ihale usulleri ve 
doğrudan temin olmak üzere toplam 534 milyon TL düzeyinde alım yapılmıştır. 

Genel Müdürlük Makamının 13.02.2014 tarihli oluru ile işletmelerin 4734 sayılı 
Kanun kapsamında acil alımlar dışında kalan doğrudan alımlarını Merkezden yapmak 
üzere oluşturulan Doğrudan Temin Birimince 2016 yılında; 

1-Mahiyeti ne olursa olsun yaklaşık maliyeti 2.000 TL’nin altında olan tüm 
işlemler, 

2-Doğrudan temin sınırı içinde olan, 
a)İş güvenliğinin sağlanması ve üretimin devam etmesi için acil olarak ihtiyaç 

duyulan mal, hizmet ve yapım işleri, 
b)Yetkili firma marifetiyle yapılması gereken bakım-onarımlar, 
c)Her türlü gıda, kuru gıda, çiçek gibi malzemeler, 
d)Numune istenerek yapılacak alımlar işletme müdürlükleri tarafından bunların 

dışında kalan ve doğrudan temin sınırları içindeki mal, hizmet ve yapım işleri ise 
Satınalma Daire Başkanlığı tarafından alınmıştır. 

Yukarıda düzenlendiği şekli ile Satınalma Daire Başkanlığı Doğrudan Temin 
Birimi tarafından (1.767 adet dosya) yapılan alım tutarı 25,3 milyon TL olup bu tutarın 
21,1 milyon TL’si mal, 4,2 milyon TL’si hizmet alımlarına aittir.  
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Satınalma Daire Başkanlığı dışındaki diğer daire başkanlıkları ihtiyacı için 
gerçekleştirilen doğrudan alım tutarı ise 2,4 milyon TL olup bu grubun içinde; Destek 
Hizmetleri Dairesi 1,1 milyon TL ile ilk sırada bulunmakta onu 0,35 milyon TL ile 
Yönetim Bilişim Daire Başkanlığı almaktadır.  

İşletme müdürlüklerinin 2016 yılı toplam doğrudan temin ile alımları ise 22,9 
milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. İşletme Müdürlüklerinde en büyük alım 10,9 
Milyon TL ile Kırka İşletme Müdürlüğünce yapılmış olup bunu 5,9 milyon TL ile 
Bandırma, 4,9 milyon TL ile Emet ve 1,2 milyon TL ile de Bigadiç İşletmeleri 
izlemiştir. 

Kuruluşun doğrudan temin yoluyla gerçekleştirdiği alımların %53,7 oranında 
13,6 milyon TL’si 3734 sayılı Kanunun 22/d bendine, %46,3 oranında 11,7 milyon 
TL’si ise 201 sayılı Satın Alma Yönetmeliğinin 24/1-ç bendine göre yapılmıştır. 

Doğrudan temin alımlarının belirlenen ölçütlere göre hem Genel Müdürlük 
hemde işletmelerce gerçekleştirilmesine rağmen  (doğrudan temin adedi ise çok 
yüksek sayılara ulaşmış bulunmaktadır.) Genel Müdürlük/İşletme perspektifinde 
belirlenen ölçütler olsa bile bu çalışma formatının gerek işletmelerde gerekse Genel 
Müdürlükte yoğun ve mükerrer işlemlere neden olabilecek bir faaliyete dönüştüğü 
görülmekltedir. 

Kuruluşun 2016 yılında belli bir tutarın üzerindeki mal ve hizmet alım ihaleleri 
örnekleme yolu ile incelendiğinde; 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Müdürlüğüne ilişkin, 
-6.482 bin TL tutarındaki Akışkan yataklı kurutucu ve donanım alımının tek 

geçerli teklif ile, 
-673 bin TL tutarındaki 1.015.000 adet Lamineli PP alımının (tek doküman 

alımı) tek geçerli teklif ile, 
-4.700 bin TL tutarındaki 20.000 ton sönmüş kireç alımının (tek doküman 

alımı) tek geçerli teklif ile, 
-459 bin TL tutarındaki  RV1 Buhar vanası alımının tek geçerli teklif ile, 
-408 bin TL tutarındaki 600 ton Sodyum Karbonat alımının (tek doküman 

alımı) tek geçerli teklif ile, 
-285 bin TL tutarındaki  425.000 adet Lamineli PP alımının(tek doküman alımı)  

tek geçerli teklif ile, 
-776 bin TL tutarındaki Santrifüj alımının (tek doküman alımı)  tek geçerli 

teklif ile, 
-960 bin TL tutarındaki Kırka’dan, Bandırma’ya nakil işinin (tek doküman 

alımı)  tek geçerli teklif ile, 
-1.361 bin TL tutarındaki Personel taşıma hizmet alım alımının tek geçerli teklif 

ile, 
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Satınalma Daire Başkanlığı dışındaki diğer daire başkanlıkları ihtiyacı için 
gerçekleştirilen doğrudan alım tutarı ise 2,4 milyon TL olup bu grubun içinde; Destek 
Hizmetleri Dairesi 1,1 milyon TL ile ilk sırada bulunmakta onu 0,35 milyon TL ile 
Yönetim Bilişim Daire Başkanlığı almaktadır.  

İşletme müdürlüklerinin 2016 yılı toplam doğrudan temin ile alımları ise 22,9 
milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. İşletme Müdürlüklerinde en büyük alım 10,9 
Milyon TL ile Kırka İşletme Müdürlüğünce yapılmış olup bunu 5,9 milyon TL ile 
Bandırma, 4,9 milyon TL ile Emet ve 1,2 milyon TL ile de Bigadiç İşletmeleri 
izlemiştir. 

Kuruluşun doğrudan temin yoluyla gerçekleştirdiği alımların %53,7 oranında 
13,6 milyon TL’si 3734 sayılı Kanunun 22/d bendine, %46,3 oranında 11,7 milyon 
TL’si ise 201 sayılı Satın Alma Yönetmeliğinin 24/1-ç bendine göre yapılmıştır. 

Doğrudan temin alımlarının belirlenen ölçütlere göre hem Genel Müdürlük 
hemde işletmelerce gerçekleştirilmesine rağmen  (doğrudan temin adedi ise çok 
yüksek sayılara ulaşmış bulunmaktadır.) Genel Müdürlük/İşletme perspektifinde 
belirlenen ölçütler olsa bile bu çalışma formatının gerek işletmelerde gerekse Genel 
Müdürlükte yoğun ve mükerrer işlemlere neden olabilecek bir faaliyete dönüştüğü 
görülmekltedir. 

Kuruluşun 2016 yılında belli bir tutarın üzerindeki mal ve hizmet alım ihaleleri 
örnekleme yolu ile incelendiğinde; 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Müdürlüğüne ilişkin, 
-6.482 bin TL tutarındaki Akışkan yataklı kurutucu ve donanım alımının tek 

geçerli teklif ile, 
-673 bin TL tutarındaki 1.015.000 adet Lamineli PP alımının (tek doküman 

alımı) tek geçerli teklif ile, 
-4.700 bin TL tutarındaki 20.000 ton sönmüş kireç alımının (tek doküman 

alımı) tek geçerli teklif ile, 
-459 bin TL tutarındaki  RV1 Buhar vanası alımının tek geçerli teklif ile, 
-408 bin TL tutarındaki 600 ton Sodyum Karbonat alımının (tek doküman 

alımı) tek geçerli teklif ile, 
-285 bin TL tutarındaki  425.000 adet Lamineli PP alımının(tek doküman alımı)  

tek geçerli teklif ile, 
-776 bin TL tutarındaki Santrifüj alımının (tek doküman alımı)  tek geçerli 

teklif ile, 
-960 bin TL tutarındaki Kırka’dan, Bandırma’ya nakil işinin (tek doküman 

alımı)  tek geçerli teklif ile, 
-1.361 bin TL tutarındaki Personel taşıma hizmet alım alımının tek geçerli teklif 

ile, 
 

 
 

Kırka İşletme Müdürlüğüne ilişkin, 
-1.509 bin TL tutarındaki Pomba yedek parça alımının (tek doküman alımı) tek 

geçerli teklif ile, 
-6.800 bin TL tutarındaki 10.000 ton soda  alım ve nakliyesi işinin (tek 

doküman alımı) tek geçerli teklif ile, 
-1.534 bin TL tutarındaki 140 ton Glucopon alımının (tek doküman alımı) tek 

geçerli teklif ile, 
-2.061 bin TL tutarındaki Yedek parça alımının (tek doküman alımı) tek geçerli 

teklif ile, 
-378 bin TL tutarındaki Sodyum Hidroksit alımının(tek doküman alımı) tek 

geçerli teklif ile, 
-273 bin TL tutarındaki 25 ton FFS torba alımının(tek doküman alımı) tek 

geçerli teklif ile, 
-885 bin TL tutarındaki Santrifüj yedek parça alımının tek geçerli teklif ile, 
Emet İşletme Müdürlüğüne ilişkin, 
-698 bin TL tutarındaki FFS film Torba alımının (tek doküman alımı) tek 

geçerli teklif ile, 
 -460 bin TL tutarındaki 650.000 adet Lamine PP alımının (tek doküman alımı) 

tek geçerli teklif ile, 
-409 bin TL tutarındaki Su kolan bağlantı sistemi alımının (tek doküman alımı) 

tek geçerli teklif ile, 
-5.150 bin TL tutarındaki konsantre kolemanit yükleme-nakliye işinin(tek 

doküman alımı) tek geçerli teklif ile, 
Bigadiç İşletme Müdürlüğüne ilişkin, 
-5.148 bin TL tutarındaki 200.000 ton tüvanan cevherin nakliye işi alımının (tek 

doküman alımı) tek geçerli teklif ile, 
-3.075 bin TL tutarındaki tüvanan cevherin nakliye işi alımının (tek doküman 

alımı) tek geçerli teklif ile, 
Genel Müdürlüğe ilişkin, 
-1.195 bin TL tutarındaki Analiz cihaz alımının (tek doküman alımı) tek geçerli 

teklif ile, 
-334 bin TL tutarındaki Karbon Kükürt cihaz alımının (tek doküman alımı) tek 

geçerli teklif ile, 
-290 bin TL tutarındaki Partikül Analiz cihaz alımının (tek doküman alımı) tek 

geçerli teklif ile, 
-4.053 bin TL tutarındaki Jeoloji etüd hizmeti alımının tek geçerli teklif ile, 
-2.995 bin TL tutarındaki Numune hizmet alım işinin tek geçerli teklif ile, 
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-825 bin TL tutarındaki Periyodik hizmet alımının tek geçerli teklif ile, 
-5.896 bin TL tutarındaki Gözetim ve Denetim hizmet alımının (tek doküman 

alımı) tek geçerli teklif ile ihale edilerek sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca, Kuruluşta özellikle ambalaj malzemesi olarak kullanılan big-bag torba 

alımlarına ilişkin ihalelere ağırlıklı olarak  iki istekli teklif vermekte olup 2016 yılında 
gerçekleştirilen 9 ihalenin altısında  iki istekli, bir ihalede üç ve iki ihalede 4 istekli 
teklif vermesine karşın ihalelerin sekizinin ( 25 milyon TL tutarındaki toplam ihalenin 
20,3 milyon TL’si) bu iki katılımcı tarafından kazanıldığı tespit edilmiştir.  

Kurumun satın almalara ilişkin ihalelerinde tabi olduğu 4734 sayılı Kanun ve 
bu Kanunun 3 (g) maddesi çerçevesinde çıkarılan 201 sayılı Yönetmeliğin ilgili 
maddelerinde düzenlenen temel ilkeler başlığında İdarelerin ihalelerde saydamlığı, 
rekabeti ve güvenilirliği sağlamak gibi sorumluluklarının olduğu belirtilmiştir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 2016 yılında yapılmış ihaleler genel 
olarak katılımcı sayısı ve rekabet koşulları içinde sonuçlanmış olmakla birlikte 
yukarıda işletmeler ve Genel Müdürlük çerçevesinde örnekleri verilmiş olan ihalelerde 
de, gerek 4734 sayılı Kanun gerekse 201 sayılı Yönetmeliğin 5’inci maddesinde 
düzenlenen katılımcı ve rekabetçi ilkelere dikkat edilmesi gerekliliği bulunmaktadır. 

b) Hizmet alımları: 
2016 yılı hizmet alımları, program ve 2015 yılı verileri ile birlikte aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir. 
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-825 bin TL tutarındaki Periyodik hizmet alımının tek geçerli teklif ile, 
-5.896 bin TL tutarındaki Gözetim ve Denetim hizmet alımının (tek doküman 

alımı) tek geçerli teklif ile ihale edilerek sonuçlandırıldığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca, Kuruluşta özellikle ambalaj malzemesi olarak kullanılan big-bag torba 

alımlarına ilişkin ihalelere ağırlıklı olarak  iki istekli teklif vermekte olup 2016 yılında 
gerçekleştirilen 9 ihalenin altısında  iki istekli, bir ihalede üç ve iki ihalede 4 istekli 
teklif vermesine karşın ihalelerin sekizinin ( 25 milyon TL tutarındaki toplam ihalenin 
20,3 milyon TL’si) bu iki katılımcı tarafından kazanıldığı tespit edilmiştir.  

Kurumun satın almalara ilişkin ihalelerinde tabi olduğu 4734 sayılı Kanun ve 
bu Kanunun 3 (g) maddesi çerçevesinde çıkarılan 201 sayılı Yönetmeliğin ilgili 
maddelerinde düzenlenen temel ilkeler başlığında İdarelerin ihalelerde saydamlığı, 
rekabeti ve güvenilirliği sağlamak gibi sorumluluklarının olduğu belirtilmiştir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce 2016 yılında yapılmış ihaleler genel 
olarak katılımcı sayısı ve rekabet koşulları içinde sonuçlanmış olmakla birlikte 
yukarıda işletmeler ve Genel Müdürlük çerçevesinde örnekleri verilmiş olan ihalelerde 
de, gerek 4734 sayılı Kanun gerekse 201 sayılı Yönetmeliğin 5’inci maddesinde 
düzenlenen katılımcı ve rekabetçi ilkelere dikkat edilmesi gerekliliği bulunmaktadır. 

b) Hizmet alımları: 
2016 yılı hizmet alımları, program ve 2015 yılı verileri ile birlikte aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tablo 12: Hizmet alımları 

Hizmet alımları Ölçü 

2015 2016 

Gerçekleşen Program  Gerçekleşen 
İlk Durum Son Durum 

İşçi 
Sayısı 

İş 
Miktarı 

Harcama 
Tutarı İşçi 

Sayısı İş Miktarı 
Harcama 

Tutarı İşçi 
Sayısı İş Miktarı 

Harcama 
Tutarı İşçi 

Sayısı İş Miktarı 
Harcama 

Tutarı        

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
  1-Cevher Hazırlama-Kalite 
İyileştirme  

Bin Ton/ 
Kişi 799 4.089 26.065 740 3.764 23.590 770 3.780 27.256 770 3.163 31.848 

2-Taşıma ve Nakliye İşleri               
  - Cevher  nakli  Bin Ton 0 8.782 35.304 0 7.303 13.958 0 11.158 19.476 0 10.820 23.517 
  -Sülfürik asit  nakli Bin Ton  0 152.958 4.840 0 217 7.088 0 227 7.153 0 219 7.400 

  - Malzeme nakli  Ton 0 159.255 4.470 0 287.499 7.842 0 205.000 6.023 0 174.398 4.952 

  -Personel  taşıma  Sefer 0 56.393 7.668 0 64.790 8.963 0 64.790 8.963 0 63.075 9.619 

  Kişi 0 500.066 995 0 558.660 1.473 0 558.660 1.473 0 448.316 1.239 

  -Katı Atık Taşıma Bin Ton 0  2.310 0 1.241.700 2.722 0 1.225.000 2.014 0 1.149.046 2.260 

3-Ürün torbalama, Paletleme. 
İstifleme Hiz. Bin Ton 397  19.807 387 1.726 18.975 531 1.340 17.702 413 2.264 25.320 
4-Muhtelif Temizlik ve Benzeri 
Hizmetler Kişi 458 0 13.002 463 0 12.530 464 0 12.810 464 0 17.266 
5-Yemek pişirme ve dağ. Kişi 288 0 8.088 303 0 8.409 303 0 4.409 303 0 11.425 
6-Araç kiralama:               
           -Kamyon Km 0 57.386 1.698 0 120.000 1.590 0 120.000 1.590 0 138.766 2.107 
 Ay 0 24 76 0 24 109 0 24 109 0 24 128 
 Saat 0 2.100 125 0 0 0 0 2.100 111 0 2.100 126 
           -Pick-up Km 10 251.712 541 0 20.020 47 0 0 0 0 14.410 41 
  Gün 5 1.037 655 5 677 572 5 677 572 5 677 775 
  Ay 0 56 734 0 36 109 1 38 126 1 37 119 
-İş Makinası (forklift, loder vs.) Ton 0 44 16          
  Saat 0 59.431 3.794 0 17.765 1.753 0 17.765 1.753 0 16.795 1.785 
 Gün 0 0 0          
-Minibüs ve diğer binek araçlar Km 7 411.496 1.057 0 143.000 1.152 0 0 0 0 120.215 439 
  Gün 0 6.280 294 0 6.480 325 0 6.480 325 0 6.480 325 
 Sefer 0 0 0          
  Ay 3 97 756 20 132 2.461 34 142 2.656 34 142 3.163 
7--Bakım onarım İşleri  Kişi 33 0 5.136 27 0 7.487 42 0 2.069 42 0 7.546 

8-Basınçlı Su ve Vidanjör İle 
Temizlik İşleri Saat 0 285 7 0 672 60 0 672 60 0 473 43 

 Metre 0 21.113 288 0 25.650 390 0 25.650 390 0 22.021 471 
 Ton 0 1.005 13 0 6.000 144 0 6.000 144 0 1.513 36 
9-Yükleme, boşaltma,  iç 
aktarma Ton 4 732.174 3.085 4 1.498.250 7.866 126 1.258.776 6.452 122 1.526.347 9.207 

10- Numune Alma ve Hazırlama  Kişi  37 0 1.331 41 0 1.139 41 0 2.180 41 0 2.910 

11-İtfiaye personeli işçiliği  Kişi  52 0 1.472 52 0 1.455 52 0 1.455 52 0 1.919 
12- Atık Arıtma Tesisi hizmet 
alımı  Kişi  17 0 585 17 0 598 17 0 598 17 0 778 

13-İnşaat Bakım-Onarım İşleri   Kişi  15 0 671 15 0 438 15 0 438 15 0 608 
14-Metal işleri hizmet alımı  Kişi  58 0 1.922 58 0 1.830 58 0 1.830 58 0 2.595 
15-Sağlık personeli   Kişi 16 0 589 16 0 416 17 0 656 17 0 737 
16-Özel güvenlik hizmeti  Kişi 274 0 8.703 274 0 8.548 279 0 8.897 279 0 11.954 
17-Diğer  Kişi 72  13.498 83 0 9.367 87 0 14.869 87 0 15.300 

TOPLAM   2.545  169.594 2.505  153.404 2842  158.562 2720  197.956 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hizmet alımları kamu ihale 
mevzuatına tabi olup, KİT Genel Yatırım ve Finansman Programı dâhilinde Hazine 
Müsteşarlığı’nca belirlenen harcama tavanı doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. 2016 
yılında Kuruluşun hizmet alımları harcama tavanı, 2016 yılı Genel Yatırım ve 
Finansman Kararnamesi ile 153,2 milyon TL olarak belirlenmiştir. Kararnameye 
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ilişkin Tebliğin verdiği yetkiye istinaden 2016 yılı hizmet alım tavanı tutarı Genel 
Müdür oluru ile %25 oranında artırılarak 191,5 milyon TL düzeyine, asgari ücrette 
%30 oranındaki artışın etkisi 15,3 milyon TL’nin ilavesi ile de 206,8 milyon TL’ye 
yükselmiştir. 

Kuruluşun hizmet alımları ile çalıştırılan yüklenici işçi pozisyonları 
incelendiğinde; 

-Kuruluşun 2016 yılı itibariyle kadrolu işçi sayısı geçen yıla göre 100 kişi 
azalarak 2.435 kişi olup hizmet alımı yoluyla çalıştırılan yüklenici işçi sayısı gene aynı 
döneme göre 175 kişi artış göstermiş ve 2.720 kişiye yükselmiş, 

-2015 yılında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarıda dahil olmak 
üzere hizmet alımlarına yapılan harcama tutarı (lojistik gideri hariç) 169 milyon TL 
iken 2016 yılında % 17,2 oranında artarak 198 milyon TL düzeyine yükselmiş, 

-Hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan 2.720 işçinin; 1183’ü cevher taşıma, 
konsantratör besleme ve zenginleştirme ile ürün torbalamada, 464’ü temizlik işlerinde, 
303’ü yemek pişirme ve dağıtımda, 279’u özel güvenlik işlerinde ve 491’i ise çeşit 
hizmet iş grubunda istihdam edilmiş, 

-Yüklenici işçilerin 2.477 adedi işletmelerde (113 adedi Lojistik Daire 
Başkanlığına bağlı Bandırma’daki müdürlük ve limanlarda), 243’ü ise Genel 
Müdürlükte istihdam edilmekte olup her yıl artış trendin de olan işletmelerde istihdam 
edilen yüklenici işçi sayısı 2015 yılına göre 164 kişi artış göstermiş, 

-Genel Müdürlükte istihdam edilen yüklenici işçilerin 224’ü Destek Hizmetleri, 
15’i Tesis Mühendislik Daire Başkanlığı, 4’ü ise Teknoloji Geliştirme Daire 
Başkanlığı görev alanı içerisindeki işlerde istihdam edilmiştir. 

Teşekkülün hizmet alımları incelendiğinde; 
-2016 yılında çalıştırılan bir yüklenici işçisinin Kuruluşa, Tahmil-tahliye ve 

triyaj işlerinde 4.402 TL/Ay, Güvenlik hizmetlerinde 3.570 TL/Ay, Temizlik işlerinde 
3.195 TL/Ay ve Yemekhanede ise 3.147 TL/Ay, hakediş tutarları üzerinden maliyeti 
olmuştur.  

-Kuruluşun tüvenan cevherin yüklenmesi, nakliyesi ile konsantratör tesislerinde 
cevher hazırlama işinde Emet ve Bigadiç İşletmesinde hizmet işi üzerinde kalan 
yüklenici firmanın işin yapılma sürecinde, özellikle çalışanlara ödenecek ücretlere 
ilişkin hususlarda sözleşme hükümlerine ve SGK mevzuatına uyarlı olmayan işlemler 
yaptığı ve bu hususların İşletme Kontrol Teşkilatınca zamanında tespit edilemediği, 
Kuruluş Teftiş Kurulu’nun ise husus ile ilgili olarak denetim tarihi itibariyle müfettiş 
görevlendirdiği tespit edilmiştir.    

-Bandırma, Emet ve Kırka İşletme Müdürlüklerinde ambar hizmetlerinin 
yüklenici işçiler eliyle gördürüldüğü tespit edilmiştir. Satın alınan hizmete ait işin 
tanımı içinde ‘’boşaltma ve yükleme işlerinin yapılması, tesellümü yapılıp kayıt altına 
alınan fiziki ortamda sayımlarının yapılması, malzemelerin ambar kartına işlenmesi, 
malzemelerin gerekli birimlere tesliminin yapılması, ambar sayımlarında işletme 
personeline yardımcı olunması ’’ gibi konular bulunmaktadır. 
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ilişkin Tebliğin verdiği yetkiye istinaden 2016 yılı hizmet alım tavanı tutarı Genel 
Müdür oluru ile %25 oranında artırılarak 191,5 milyon TL düzeyine, asgari ücrette 
%30 oranındaki artışın etkisi 15,3 milyon TL’nin ilavesi ile de 206,8 milyon TL’ye 
yükselmiştir. 

Kuruluşun hizmet alımları ile çalıştırılan yüklenici işçi pozisyonları 
incelendiğinde; 

-Kuruluşun 2016 yılı itibariyle kadrolu işçi sayısı geçen yıla göre 100 kişi 
azalarak 2.435 kişi olup hizmet alımı yoluyla çalıştırılan yüklenici işçi sayısı gene aynı 
döneme göre 175 kişi artış göstermiş ve 2.720 kişiye yükselmiş, 

-2015 yılında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarıda dahil olmak 
üzere hizmet alımlarına yapılan harcama tutarı (lojistik gideri hariç) 169 milyon TL 
iken 2016 yılında % 17,2 oranında artarak 198 milyon TL düzeyine yükselmiş, 

-Hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan 2.720 işçinin; 1183’ü cevher taşıma, 
konsantratör besleme ve zenginleştirme ile ürün torbalamada, 464’ü temizlik işlerinde, 
303’ü yemek pişirme ve dağıtımda, 279’u özel güvenlik işlerinde ve 491’i ise çeşit 
hizmet iş grubunda istihdam edilmiş, 

-Yüklenici işçilerin 2.477 adedi işletmelerde (113 adedi Lojistik Daire 
Başkanlığına bağlı Bandırma’daki müdürlük ve limanlarda), 243’ü ise Genel 
Müdürlükte istihdam edilmekte olup her yıl artış trendin de olan işletmelerde istihdam 
edilen yüklenici işçi sayısı 2015 yılına göre 164 kişi artış göstermiş, 

-Genel Müdürlükte istihdam edilen yüklenici işçilerin 224’ü Destek Hizmetleri, 
15’i Tesis Mühendislik Daire Başkanlığı, 4’ü ise Teknoloji Geliştirme Daire 
Başkanlığı görev alanı içerisindeki işlerde istihdam edilmiştir. 

Teşekkülün hizmet alımları incelendiğinde; 
-2016 yılında çalıştırılan bir yüklenici işçisinin Kuruluşa, Tahmil-tahliye ve 

triyaj işlerinde 4.402 TL/Ay, Güvenlik hizmetlerinde 3.570 TL/Ay, Temizlik işlerinde 
3.195 TL/Ay ve Yemekhanede ise 3.147 TL/Ay, hakediş tutarları üzerinden maliyeti 
olmuştur.  

-Kuruluşun tüvenan cevherin yüklenmesi, nakliyesi ile konsantratör tesislerinde 
cevher hazırlama işinde Emet ve Bigadiç İşletmesinde hizmet işi üzerinde kalan 
yüklenici firmanın işin yapılma sürecinde, özellikle çalışanlara ödenecek ücretlere 
ilişkin hususlarda sözleşme hükümlerine ve SGK mevzuatına uyarlı olmayan işlemler 
yaptığı ve bu hususların İşletme Kontrol Teşkilatınca zamanında tespit edilemediği, 
Kuruluş Teftiş Kurulu’nun ise husus ile ilgili olarak denetim tarihi itibariyle müfettiş 
görevlendirdiği tespit edilmiştir.    

-Bandırma, Emet ve Kırka İşletme Müdürlüklerinde ambar hizmetlerinin 
yüklenici işçiler eliyle gördürüldüğü tespit edilmiştir. Satın alınan hizmete ait işin 
tanımı içinde ‘’boşaltma ve yükleme işlerinin yapılması, tesellümü yapılıp kayıt altına 
alınan fiziki ortamda sayımlarının yapılması, malzemelerin ambar kartına işlenmesi, 
malzemelerin gerekli birimlere tesliminin yapılması, ambar sayımlarında işletme 
personeline yardımcı olunması ’’ gibi konular bulunmaktadır. 

 
 

İş tanımı içerisinde sayılanlar dikkate alındığında; ambara giren malzemenin 
tesellüm işleminin yapılıp kayıt altına alınması, sayımlarının yapılması, malzemelerin 
ambar kartına işlenmesi, malzemelerin gerekli birimlere tesliminin yapılması, ambar 
sayımlarında işletme personeline yardımcı olunması gibi mali sorumluluğu bulunan ve 
disiplin hukukuna tabi olması gereken işlerin, yüklenici işçilerin yerine  (stok giriş-
çıkışı gibi ürün maliyetlerini de etkileyen bir işlem olması nedeniyle) işletmenin 
kadrolu personeli tarafından yapılması gereken işler olduğu görülmektedir.  

-Kurumda yaklaşık 25 yıldan beri ağırlıklı olarak yardımcı üretim yerlerindeki 
birçok iş hizmet alımı yöntemiyle yapılmakta olup her yıl alt yükleniciler değişmiş 
olmasına karşın işçilerin geneli farklı alt yüklenici şirketlerde olmakla birlikte aynı 
işyerinde uzun zamandan beri çalışmaktadır. Yüklenici firma değişimlerinde işçiler 
herhangi bir kıdem tazminatı almamakta sadece bir sonraki alt işverene 
devrolunmaktadırlar. 

Hizmet alımlarında yüklenicilerin çalıştırdığı işçilerin kıdem tazminatı alarak 
işten ayrılmaları durumunda ise Kurum tarafından ödenen kıdem tazminatları eğer 
daha önce iş yapan firmaların teminat mektupları iade edilmemiş ise en son firmanın 
hakedişinden kesilmektedir.Bu uygulama ise Kuruluşta daha önce alt yüklenicilik işi 
yapmamış yada belirli sürelerle yapmış olan Şirketlerin, kıdemleri yüksek ve 
emekliliklerini haketmiş işçilerin yoğun olduğu yıllarda oluşan kıdem tazminatı 
ödemeleri gibi ciddi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır.Bu duruma bağlı olarak 
ihalelere katılımlar azalmakta yada katılımcılar ihalelerde yüksek teklif vermektedirler. 

Bazı iş gruplarında ise çalışan işçilerin kıdem yıllarının yüksek olması 
sebebiyle firmalar işi aldıktan sonra kıdemi yüksek olan işçileri işe başlatmamakta ve 
bunların yerine daha genç yaşta personel çalıştırmak istemektedirler. Bu ise 
işletmelerin bulunduğu yerlerde birtakım sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde, denetim tarihi itibariyle 
(Temmuz-2017) hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personelin hizmet süreleri aşağıdaki 
gibidir. 

          Hizmet Süresi  (yıl)                      Personel Sayısı 
                 0-5 1.776 
               5-10     577 
    10-15              181 
    15-20         63 
    20-25         35 
             25 yıl üzeri       34 
Kuruluşta bu şekilde istihdam edilen personelin hizmet süreleri itibariyle 

dağılımı incelendiğinde, 20 hizmet yılı üzerinde toplam 69 yüklenici işçisinin 
bulunduğu görülmektedir.Bu işçilerin 14’ü Genel Müdürlük’te, 2’si Bigadiç ve 53’üde 
Emet İşletmesinde çalıştırılmaktadır.Ayrıca, yıl sonunda ihalesi yenilenecek olan 
torbalama, istifleme, paletleme ve yükleme faaliyetleri işini yapan lojistik firmasında 
da kıdem tazminatını hak etmiş olan yaklaşık adet 29 personel bulunmaktadır. 

57Sayıştay   



 
 

Emet İşletmesinde 2017 yılı ilk aylarında alt yüklenicilerle imzalanan 
sözleşmelerde toplam 12 kişi işe devam ettirilmemiş olup bu kişilerin kıdem 
tazminatları firmalardan tahsil edilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle ihalesi yenilenecek 
olan ‘’Cevher Zenginleştirme’’ işinde, kıdem tazminatını almaya hak kazanmış 122 
adet personel bulunmakta olup bu iş grubunda yapılacak ihale sonrasına ilişkin buna 
benzer bir takım sorunların yaşanması beklenmektedir.  

Eti Maden İşletmelerinde de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu üzere 
bu tip üst-alt yüklenici olarak istihdam edilen kişilere emeklilik durumlarında 
ödenecek kıdem tazminatının ödenmesinde kim yada kimlerin ne süre ile sorumlu 
olacağı, ödeme sonrasında kimlere ne şekilde rücu edileceği gibi hususlarda tam olarak 
açıklığa kavuşmayan bazı alanlar bulunmaktadır.  

Şöyleki; Konu ile ilgili olarak 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer 
Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun’un 8’inci ve 4857 sayılı Kanun’un 
112’nci maddesine eklenen fıkra ile ‘’…..Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış 
olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesine göre kıdem tazminatı 
ödenmesi gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu 
kurum veya kuruluşları tarafından 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde 
geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum ve 
kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.’’şeklindedir. 

Her ne kadar yukarıda belirtildiği üzere kıdem tazminatının ödenmesine ilişkin 
sorumluluğun, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğuna ilişkin düzenleme 
yapılmış ise de, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci madde, 7’nci fıkrasında yer alan ‘’…. 
Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu 
Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu TİS’den doğan 
yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.’’ Hükmünde bir değişiklik 
yapılmaması nedeniyle uygulamada bazı terettüdler oluşmakta ve kıdem tazminatına 
ilişkin ödemeler Kuruluş ile alt yükleniciler arasında dava konusu olmaktadır. Ayrıca, 
Yargıtay’ın 22.Hukuk Dairesi 26.11.2015 tarih ve 2015/23459 esas ve 2015 sayı ile 
‘’alt işveren işçisine ödenecek kıdem tazminatından üst-alt yüklenicilerin müşterek 
sorumluluğunun devam ettiğine’’ dair bir karar almıştır. 

Söz konusu düzenlemeler sonrasında, hizmet işi yüklenicisi alt işverenler ile 
Kuruluş arasında uyuşmazlıklar yaşanmaya başlanmış olup alt işverenler İş 
Kanunu’ndaki bu değişikliği gerekçe göstererek çalışanlarının kıdem tazminatı 
istemlerini red ederek kendi çalıştıkları süre dışındaki  ödemeye ilişkin sorumluluğun 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde olduğunu ileri sürmektedirler. 

Kuruluş ise kıdem tazminatı ödemesinin yapılan düzenleme ile asıl işveren olan 
kamu tarafından yapılacağının öngörülmüş olmasına karşın İş Kanununa ait madde 
metninden alt işverenin işçiye  karşı olan kıdem tazminatı sorumluluğunun kaldırıldığı 
yönünde bir yorumun çıkarılamayacağı görüşündedir. 

Konu ile ilgili bir başka nokta ise İş Kanunu’nun 112’nci maddesine eklenen 
fıkrada sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi kapsamındaki ihalelere ilişkin alt işverenler tarafından çalıştırılan 
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Emet İşletmesinde 2017 yılı ilk aylarında alt yüklenicilerle imzalanan 
sözleşmelerde toplam 12 kişi işe devam ettirilmemiş olup bu kişilerin kıdem 
tazminatları firmalardan tahsil edilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle ihalesi yenilenecek 
olan ‘’Cevher Zenginleştirme’’ işinde, kıdem tazminatını almaya hak kazanmış 122 
adet personel bulunmakta olup bu iş grubunda yapılacak ihale sonrasına ilişkin buna 
benzer bir takım sorunların yaşanması beklenmektedir.  

Eti Maden İşletmelerinde de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu üzere 
bu tip üst-alt yüklenici olarak istihdam edilen kişilere emeklilik durumlarında 
ödenecek kıdem tazminatının ödenmesinde kim yada kimlerin ne süre ile sorumlu 
olacağı, ödeme sonrasında kimlere ne şekilde rücu edileceği gibi hususlarda tam olarak 
açıklığa kavuşmayan bazı alanlar bulunmaktadır.  

Şöyleki; Konu ile ilgili olarak 11.09.2014 tarihli ve 29116 sayılı Mükerrer 
Resmi Gazete’de yayımlanan 6552 sayılı Kanun’un 8’inci ve 4857 sayılı Kanun’un 
112’nci maddesine eklenen fıkra ile ‘’…..Bunlardan son alt işverenleri ile yapılmış 
olan iş sözleşmeleri 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesine göre kıdem tazminatı 
ödenmesi gerektirecek şekilde sona ermiş olanların kıdem tazminatları ilgili kamu 
kurum veya kuruluşları tarafından 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi kapsamında farklı kamu kurum ve kuruluşuna ait işyerlerinde 
geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak çalıştırıldığı son kamu kurum ve 
kuruluşu tarafından işçinin banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenir.’’şeklindedir. 

Her ne kadar yukarıda belirtildiği üzere kıdem tazminatının ödenmesine ilişkin 
sorumluluğun, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ait olduğuna ilişkin düzenleme 
yapılmış ise de, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 2’nci madde, 7’nci fıkrasında yer alan ‘’…. 
Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu 
Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu TİS’den doğan 
yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur.’’ Hükmünde bir değişiklik 
yapılmaması nedeniyle uygulamada bazı terettüdler oluşmakta ve kıdem tazminatına 
ilişkin ödemeler Kuruluş ile alt yükleniciler arasında dava konusu olmaktadır. Ayrıca, 
Yargıtay’ın 22.Hukuk Dairesi 26.11.2015 tarih ve 2015/23459 esas ve 2015 sayı ile 
‘’alt işveren işçisine ödenecek kıdem tazminatından üst-alt yüklenicilerin müşterek 
sorumluluğunun devam ettiğine’’ dair bir karar almıştır. 

Söz konusu düzenlemeler sonrasında, hizmet işi yüklenicisi alt işverenler ile 
Kuruluş arasında uyuşmazlıklar yaşanmaya başlanmış olup alt işverenler İş 
Kanunu’ndaki bu değişikliği gerekçe göstererek çalışanlarının kıdem tazminatı 
istemlerini red ederek kendi çalıştıkları süre dışındaki  ödemeye ilişkin sorumluluğun 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde olduğunu ileri sürmektedirler. 

Kuruluş ise kıdem tazminatı ödemesinin yapılan düzenleme ile asıl işveren olan 
kamu tarafından yapılacağının öngörülmüş olmasına karşın İş Kanununa ait madde 
metninden alt işverenin işçiye  karşı olan kıdem tazminatı sorumluluğunun kaldırıldığı 
yönünde bir yorumun çıkarılamayacağı görüşündedir. 

Konu ile ilgili bir başka nokta ise İş Kanunu’nun 112’nci maddesine eklenen 
fıkrada sadece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendi kapsamındaki ihalelere ilişkin alt işverenler tarafından çalıştırılan 

 
 

işçilerin kıdem tazminatlarının düzenlenmiş olması hususu yer almaktadır. Düzenleme, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62’nci maddesi kapsamındaki hizmet alımlarını 
içermesi nedeniyle Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü maddesinin (g) bendi kapsamında, 
ceza ve yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanununa tabi olmayan hizmet 
alımlarına ilişkin alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları için 
de uygulanıp uygulanamayacağı hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Alt yükleniciler tarafından istihdam edilen işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 
sorunun çözümüne yönelik bugüne kadar somut bir gelişme olmamış bu nedenle de 
diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Eti Maden İşletmeleri ile alt 
işverenleri arasında bu ödemelere ilişkin mahkeme süreçleri devam etmektedir. 
Davaya konu olan kıdem tazminatı için Teşekkülce emekli olan alt işveren işçilerine 
Kuruluş tarafından ödeme yapılmakta ve sonrasında alt işverenlere rücu edilmektedir. 

Kuruluşun uzun bir zamandan beri hizmet alımı ile istihdam ettiği alt yüklenici 
işçisinin yıllar itibariyle çalışma süresine ait kıdemlerinin yükselmesi, emeklilik 
tazminatlarının ödenmesinde üst-alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin birtakım 
hususların mevzuat açısından bütünüyle açıklığa kavuşturulma ihtiyacının bulunması 
da dikkate alınarak ileriki dönemlerde Kuruluş-alt yüklenici firma-işçi bağlamında 
doğabilecek sorunların yaşanmaması için genel bir düzenlemenin yapılması gerekliliği 
bulunmaktadır. 

-İşletmelerde dekapaj, ara nakliye, torbalama ve etiketleme, yükleme ve 
boşaltma, konsantratör işlemleri ile tesis-makine onarım ve bakım işlerinde, yüklenici 
firmaların, işçi, kamyon ve iş makinelerinden artan bir oranda faydalanıldığı hatta 
yardımcı hizmetler yanında bazı üretim yerlerinde de (örneğin triyaj, öğütme gibi) 
yüklenici işçi istihdamına yönelmiş olduğu tespit edilmiştir. 

Nitekim esas üretim faaliyetlerine ilişkin iş yerlerinde hizmet alımına gidilmesi, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca çıkarılan Alt İşverenlik Yönetmeliğine göre 
“muvazaa” sayılmakta ve bu şekilde çalıştırılan personelin ileride bir takım haklarının 
doğmasına ve asli işçi kadrolarına geçirilmeleri gibi bir sorunu da gündeme 
getirmektedir. Bu konuda, sendikaların şikâyetleri sonucunda işletmelerde inceleme 
yapan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerince düzenlenen bazı raporlarda, 
triyaj gibi esas üretim faaliyetlerinin alt işverenlere yaptırılması kıstasının (yardımcı iş 
olma veya teknolojik nedenler) bulunmadığı hususuna yer verilmiştir. Teşekkül bu 
konuyu yargıya taşımış, ancak dava Teşekkül aleyhine sonuçlanmıştır.  

Diğer yandan Yönetim Kurulu’nun 08.03.2013 tarih 519/8 sayılı kararı ile Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü 
maddesinin (g) bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin hizmet tanımını içeren (f) 
bendine “Doğrudan üretimle ilgili olmak üzere, ….. kırma, eleme, ayıklama ve yıkama 
işçiliği, …… araştırma ve geliştirme “ ibareleri eklenmiş, ……Yönetmelikteki bütün 
değişiklikler gerekçelendirilmiş, ayrıca, T.C. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 
17.11.2011 tarih ve E. 2011/423 sayılı kararıyla "Danıştay On üçüncü Dairesi’nin 
06.05.2011 tarih ve E:2011/857 sayılı karanının kaldırılmasına karar verildiğinden 
"hizmet" tanımı, iptal edilmesi öncesindeki haliyle düzenlenerek ilgili kuruluşların 
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görüşlerine sunulmuş ve gelen öneriler çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılarak 
Yönetim Kurulu’nun 28.06.2013 tarih ve 539/1 sayılı kararı ile son şekli verilen 
yönetmelik değişikliği 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. 

Petrol İş Sendikası tarafından, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında 
Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet 
Alımlarına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in 1 inci maddesiyle değiştirilen (f) bendinde yer alan 
“Doğrudan üretimle ilgili olmak üzere , ….. kırma, eleme, ayıklama ve yıkama işçiliği, 
……araştırma ve geliştirme “ ibarelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 
Danıştay On üçüncü Dairesi’nde 2013/2912 esas numaralı dava açılmıştır.  

Danıştay On üçüncü Dairesinde görülen davada özet olarak; ilgili yönetmelikte 
02.08.2013 tarihli Resmi Gazete yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin Tanımlar 
başlıklı 4 maddesinin (f) bendinde yer alan hizmet tanımı kapsamına ilave edilen  
“Doğrudan üretimle ilgili olmak üzere , ….. kırma, eleme, ayıklama ve yıkama işçiliği, 
…… araştırma ve geliştirme” ibarelerinin, 14.10.1978 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler hakkında 
kanun ve bilahare  2172 sayılı kanun yürürlükten kaldıran ….. 2840 sayılı Kanun 2 
inci maddesi ile Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi 
Devlet eliyle yapılması hükme bağlandığı, Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün, …. Ana Statüsünün 6’ncı maddesinde de; taş kömürü, kömür ve hidro 
karbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde 
kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, yurt dışında da benzer faaliyetlerde 
bulunarak ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, …. , kuruluşun faaliyet alanı ve 
görevleri arasında sayıldığı, 2840 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde yer alan, bor 
tuzlarının aranması ve işletilmesinin, Devlet eliyle yapılması zorunluluğunun, bu 
madenin zenginleştirilmesini, rafinasyonunu ve pazarlanmasını da içerecek şekilde 
madenin çıkarılmasından pazarlanmasına kadar olan birbirine bağlı ve etkileyen 
süreçleri bir bütün olarak kapsadığı dikkate alarak, Teşekkülün faaliyet alanındaki 
görevlerini gerçekleştirmeye dönük olarak, doğrudan üretimle ilgili olmak üzere 
kırma, eleme, ayıklama ve yıkama işçiliği ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
özel kişiler eliyle gördürülmesine olanak sağlayan dava konusu düzenlemenin, bor 
madenlerinin işletilmesi sürecinde alınacak hizmetler için de uygulanması, 2840 sayılı 
Kanunun 2’nci maddesiyle bor madenlerinin işletilmesinin münhasıran Devlete 
bırakılması hükmüne ve Ar-Ge faaliyetlerinde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün 
görevli kılınmasına ilişkin 4865 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık oluşturacağı 
sonucuna varılarak, davalı İdare tarafından genel düzenleyici işlem tesis edilirken, 
görev ve faaliyet alanının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, ……bu 
madene özgü doğrudan üretim ve ana faaliyete ilişkin anılan hizmetlerin özel kişilere 
gördürülmesini teminen sınırları ve kapsamı belirlenmiş bir düzenleme yapılması 
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görüşlerine sunulmuş ve gelen öneriler çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılarak 
Yönetim Kurulu’nun 28.06.2013 tarih ve 539/1 sayılı kararı ile son şekli verilen 
yönetmelik değişikliği 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak uygulamaya konulmuştur. 

Petrol İş Sendikası tarafından, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında 
Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin 02.08.2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet 
Alımlarına Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in 1 inci maddesiyle değiştirilen (f) bendinde yer alan 
“Doğrudan üretimle ilgili olmak üzere , ….. kırma, eleme, ayıklama ve yıkama işçiliği, 
……araştırma ve geliştirme “ ibarelerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle 
Danıştay On üçüncü Dairesi’nde 2013/2912 esas numaralı dava açılmıştır.  

Danıştay On üçüncü Dairesinde görülen davada özet olarak; ilgili yönetmelikte 
02.08.2013 tarihli Resmi Gazete yayımlanan değişiklik ile Yönetmeliğin Tanımlar 
başlıklı 4 maddesinin (f) bendinde yer alan hizmet tanımı kapsamına ilave edilen  
“Doğrudan üretimle ilgili olmak üzere , ….. kırma, eleme, ayıklama ve yıkama işçiliği, 
…… araştırma ve geliştirme” ibarelerinin, 14.10.1978 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 2172 sayılı Devletçe İşletilecek Madenler hakkında 
kanun ve bilahare  2172 sayılı kanun yürürlükten kaldıran ….. 2840 sayılı Kanun 2 
inci maddesi ile Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi 
Devlet eliyle yapılması hükme bağlandığı, Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün, …. Ana Statüsünün 6’ncı maddesinde de; taş kömürü, kömür ve hidro 
karbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde 
kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, yurt dışında da benzer faaliyetlerde 
bulunarak ülke ekonomisine azami katkıyı sağlamak, …. , kuruluşun faaliyet alanı ve 
görevleri arasında sayıldığı, 2840 sayılı Kanunun 2’nci maddesinde yer alan, bor 
tuzlarının aranması ve işletilmesinin, Devlet eliyle yapılması zorunluluğunun, bu 
madenin zenginleştirilmesini, rafinasyonunu ve pazarlanmasını da içerecek şekilde 
madenin çıkarılmasından pazarlanmasına kadar olan birbirine bağlı ve etkileyen 
süreçleri bir bütün olarak kapsadığı dikkate alarak, Teşekkülün faaliyet alanındaki 
görevlerini gerçekleştirmeye dönük olarak, doğrudan üretimle ilgili olmak üzere 
kırma, eleme, ayıklama ve yıkama işçiliği ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
özel kişiler eliyle gördürülmesine olanak sağlayan dava konusu düzenlemenin, bor 
madenlerinin işletilmesi sürecinde alınacak hizmetler için de uygulanması, 2840 sayılı 
Kanunun 2’nci maddesiyle bor madenlerinin işletilmesinin münhasıran Devlete 
bırakılması hükmüne ve Ar-Ge faaliyetlerinde Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü’nün 
görevli kılınmasına ilişkin 4865 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık oluşturacağı 
sonucuna varılarak, davalı İdare tarafından genel düzenleyici işlem tesis edilirken, 
görev ve faaliyet alanının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, ……bu 
madene özgü doğrudan üretim ve ana faaliyete ilişkin anılan hizmetlerin özel kişilere 
gördürülmesini teminen sınırları ve kapsamı belirlenmiş bir düzenleme yapılması 

 
 

zorunluluğu karşısında, eksik düzenlenen dava konusu Yönetmelik hükmü hukuka 
uygun bulunmadığından 18.12.2013 tarihinde yürütmenin durdurulmasına karar 
verilmiştir. 

Danıştay On üçüncü Dairesinin söz konusu yürütmeyi durdurma kararı üzerine 
Genel Müdürlük Makamının 20.02.2014 tarih ve 4339 sayılı onayı ile, Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3’üncü 
Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarına Uygulanacak 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (f ) 
bendinden “doğrudan üretimle ilgili olmak üzere….. kırma, eleme, ayıklama ve 
yıkama işçiliği,…..arama ve geliştirme, ibareleri kaldırılarak gerekli değişiklikler 
yapılmış ve 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz 
konusu Genel Müdürlük onayı, bilahare Yönetim Kurulu’nun 16.05.2014 tarih ve 
573/3 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

Ancak yapılan incelemelerde söz konusu Yönetmelik değişikliğine rağmen 
Kuruluşa ait işletmelerde farklı hizmet alımları adı altında kırma, cevher hazırlama ve 
kalite iyileştirme, eleme ve yıkama işlemlerinde istihdam edilmek üzere dışarıdan 
hizmet alımına devam edildiği görülmektedir. 

Emet İşletme Müdürlüğüne ait iş ve üretim akışı incelendiğinde; Dekapaj işleri, 
açık ocak üretim aşaması (tüvanan), cevherin konsantratör işlemine tabi tutulduğu, 
sürecin kırma-yıkama ve sınıflama işlemi, değirmen ünitesi (öğütme) aşaması, Asit 
borik fabrikası ile ürünün torbalanması ve nakliyesi gibi akışı izlediği görülmektedir.  
Bu iş akış sistemi incelendiğinde; Sadece değirmen ünitesi (öğütme) ile asit 
fabrikasındaki üretim sürecinin kadrolu işçiler eliyle gerçekleştirildiği diğer süreçlerde 
ki iş ve işlemlerin yüklenici işçiler kanalı ile yapıldığı tespit edilmiştir.  

Bigadiç İşletme Müdürlüğüne ait asli ve sürekli niteliğe haiz iş ve üretim 
süreçleri incelendiğinde ise; Tülü ve Simav Ocaklarında, cevherin hazırlama ve kalite 
iyileştirmesi işi ve kırıcı, kırma-harmanlama birimindeki işlemlerin yüklenici işçiler 
eliyle yapıldığı tespit edilmiştir. Buna benzer örneklerin Kırka İşletme Müdürlüğünde 
de var olduğu tespit edilmiştir. 

Yukarıda detaylı olarak incelenen ve örneklenen hususlar dikkate alındığında 
önceki yıllarda ilgili sendikalar kanalıyla mahkemelere dava konusu yapılan ve 
Kuruluş aleyhine sonuçlanan, dayanağını Anayasanın 128’inci maddesi ile 2840 sayılı 
Kanunun 2’nci maddesinden alan düzenleme dışında, asli ve süreklilik arz eden 
görevlerde yüklenici işçi çalıştırılmasına 2014 yılında da farklı iş konusu adı altında 
gerçekleştirilen hizmet alımı suretiyle devam edildiği ve bu hususun çözümüne ilişkin 
bir gelişmenin sağlanamadığı tespit edilmiştir. 

Kuruluşta belirtilen iş ve işyerlerine ilişkin hizmet alımlarının; 
- İş Kanunu açısından asıl işveren-alt işveren ilişkisinde hukuki problemler 

doğurduğu,  
- Mahkemelerce hizmet alımı yoluyla asli ve süreklilik arz eden işlerde işçi 

çalıştırılmasının muvazaa kabul edilerek, yargı kararlarında hukuki ihtilafların, İş 
Kanununun geneli açısından yorumlandığı,  
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-Davaların Kurum aleyhine sonuçlandığı,  
-Dışarıdan hizmet alımı suretiyle çalıştırılan işçilerin yüklenici firmanın 

değişmesine rağmen, Kuruluşta çalışmaya devam etmesi sonucu kıdem tazminatı 
talebiyle Kuruluşa karşı davalar açıldığı, davaların aleyhte sonuçlandığı, mahkeme 
masrafları ile birlikte kıdem tazminatı ödenmek zorunda kalındığı veya yapılan 
ödemelerin işçinin son olarak çalıştığı yüklenici firmanın istihkakından veya 
teminatından kesilmesi cihetine gidildiği, bu uygulamanın da ileride kuruluşların daha 
büyük tutarlarda ödeme yapmak zorunda kalacağı bir hukuki sürece zemin hazırladığı 
görülmektedir. 

Son yıllarda Kuruluşlar aleyhine verilen yargı kararlarının sürekli artması, 
konunun idari tedbirlerle çözümünün mümkün olamayacağını, kalıcı ve köklü 
çözümün yasal düzenleme ile sağlanabileceğini gösterdiğinden, Kamuda çalıştırılan 
taşeron işçilerin kıdem tazminatı, yıllık izin hakları, iş sağlığı ve güvenliği vb. genel 
konularda 6552 sayılı Torba Kanun ile düzenlemeler gerçekleştirilmiş olmasına karşın 
hala bir takım düzenlemelere de ihtiyaç bulunmaktadır. 

Öte yandan Anayasa’nın 128’inci maddesinin birinci fıkrasında ‘’Devletin, 
kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.’’ Denilmektedir. Buna göre kamu 
hukuku kuralları uyarınca yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevlerden asli 
ve sürekli nitelik taşıyanların, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi 
zorunludur. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; 2840 sayılı Kanunun 2’nci maddesi 
ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ile taş kömürü, kömür ve 
hidro karbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel 
hammadde kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, ülke ekonomisine azami 
katkının sağlanması, Kuruluşun faaliyet alanı ve görevleri arasında sayıldığı, 2840 
sayılı Kanunun 2’nci maddesinde yer alan, bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin, 
Devlet eliyle yapılması zorunluluğunun, bu madenin zenginleştirilmesini, 
rafinasyonunu ve pazarlanmasını da içerecek şekilde madenin çıkarılmasından 
pazarlanmasına kadar olan birbirine bağlı ve birbirini etkileyen süreçleri bir bütün 
olarak kapsadığından hareketle, Danıştay On üçüncü Dairesinin 2013/2912 esas 
numaralı davasına ilişkin olarak 18.12.2013 tarihinde verdiği yürütmenin durdurulması 
kararı ile hizmet alımı yoluyla yaptırılan işlerle ilgili olarak Kuruluşa özgü yeni bir 
durumun ortaya çıktığı görülmektedir. Bu itibarla; 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hizmet alımı yoluyla gördürmekte 
ve genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve süreklilik taşıyan görevlerde yüklenici işçi çalıştırılmasına ilişkin; 

Danıştay On üçüncü Dairesinin 2013/2912 esas numaralı davasına ilişkin olarak 
18.12.2013 tarihinde verdiği yürütmenin durdurulması kararı ile 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1 fıkrasında yer alan “Danıştay, bölge idare 
mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına 
ilişkin kararlarının icaplarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 
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-Davaların Kurum aleyhine sonuçlandığı,  
-Dışarıdan hizmet alımı suretiyle çalıştırılan işçilerin yüklenici firmanın 

değişmesine rağmen, Kuruluşta çalışmaya devam etmesi sonucu kıdem tazminatı 
talebiyle Kuruluşa karşı davalar açıldığı, davaların aleyhte sonuçlandığı, mahkeme 
masrafları ile birlikte kıdem tazminatı ödenmek zorunda kalındığı veya yapılan 
ödemelerin işçinin son olarak çalıştığı yüklenici firmanın istihkakından veya 
teminatından kesilmesi cihetine gidildiği, bu uygulamanın da ileride kuruluşların daha 
büyük tutarlarda ödeme yapmak zorunda kalacağı bir hukuki sürece zemin hazırladığı 
görülmektedir. 

Son yıllarda Kuruluşlar aleyhine verilen yargı kararlarının sürekli artması, 
konunun idari tedbirlerle çözümünün mümkün olamayacağını, kalıcı ve köklü 
çözümün yasal düzenleme ile sağlanabileceğini gösterdiğinden, Kamuda çalıştırılan 
taşeron işçilerin kıdem tazminatı, yıllık izin hakları, iş sağlığı ve güvenliği vb. genel 
konularda 6552 sayılı Torba Kanun ile düzenlemeler gerçekleştirilmiş olmasına karşın 
hala bir takım düzenlemelere de ihtiyaç bulunmaktadır. 

Öte yandan Anayasa’nın 128’inci maddesinin birinci fıkrasında ‘’Devletin, 
kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre 
yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, 
memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.’’ Denilmektedir. Buna göre kamu 
hukuku kuralları uyarınca yürütülen kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevlerden asli 
ve sürekli nitelik taşıyanların, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi 
zorunludur. 

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere; 2840 sayılı Kanunun 2’nci maddesi 
ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsü ile taş kömürü, kömür ve 
hidro karbon kaynaklar hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel 
hammadde kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, ülke ekonomisine azami 
katkının sağlanması, Kuruluşun faaliyet alanı ve görevleri arasında sayıldığı, 2840 
sayılı Kanunun 2’nci maddesinde yer alan, bor tuzlarının aranması ve işletilmesinin, 
Devlet eliyle yapılması zorunluluğunun, bu madenin zenginleştirilmesini, 
rafinasyonunu ve pazarlanmasını da içerecek şekilde madenin çıkarılmasından 
pazarlanmasına kadar olan birbirine bağlı ve birbirini etkileyen süreçleri bir bütün 
olarak kapsadığından hareketle, Danıştay On üçüncü Dairesinin 2013/2912 esas 
numaralı davasına ilişkin olarak 18.12.2013 tarihinde verdiği yürütmenin durdurulması 
kararı ile hizmet alımı yoluyla yaptırılan işlerle ilgili olarak Kuruluşa özgü yeni bir 
durumun ortaya çıktığı görülmektedir. Bu itibarla; 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün hizmet alımı yoluyla gördürmekte 
ve genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin 
gerektirdiği asli ve süreklilik taşıyan görevlerde yüklenici işçi çalıştırılmasına ilişkin; 

Danıştay On üçüncü Dairesinin 2013/2912 esas numaralı davasına ilişkin olarak 
18.12.2013 tarihinde verdiği yürütmenin durdurulması kararı ile 2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1 fıkrasında yer alan “Danıştay, bölge idare 
mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına 
ilişkin kararlarının icaplarına göre idare gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 

 
 

eylemde bulunmaya mecburdur.” hükmü de dikkate alınarak, soruna bir an önce 
çözüm bulunulması gerekmektedir. 

c)Enerji Alımları 
-Elektrik alımları 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat esaslarına göre 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve işletmeleri elektrik tüketiminde ‘’Serbest 
Tüketici’’ durumunda bulunmaktadır. Serbest tüketici olan idarelerin de elektrik 
ihtiyaçlarını 4734 sayılı Kanun çerçevesinde mal alımı ihalesi şeklinde temin etmeleri 
gerekmektedir.  

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK) 5418 Sayılı Kurul Kararı ile 
serbest tüketici limiti 15.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4.000 
KWh/yıl olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Kuruluş portföyünde yer alan tüm tüketim 
birimleri, yıllık tüketim miktarları serbest tüketici limitinin üzerinde olması nedeniyle 
tedarikçisini seçebilme serbestisine sahip bulunmaktadır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü portföyünde yer alan tüketim 
birimlerinin yanı sıra toplam lisans gücü 96,1 MW olan 4 adet üretim santrali-faal 
kurulu güç 51,4 MW- ile elektrik piyasasında faaliyet gösteren üreticiler arasında yer 
almaktadır. Teşekkül kendi portföyünün de tedarikçisi konumunda olup piyasa 
katılımcısı olmayan serbest tüketicilerden farklı olarak enerji açığı durumunda 
dengesizlik fiyatları ile enerji temin edebilmektedir. 

Kuruluş 2016 yılında 3 işletmesinde kurulu faal 51,4 MW kurulu kapasiteli 
buhar ve gaz tribün gücü ile 208,5 milyon KWh elektrik enerjisi üretmiştir. Bu 
enerjinin 50,6 milyon KWh’ sini Bandırma, 71,2 milyon KWh’ sini Emet ve 86,7 
milyon KWh’ sini de Kırka işletmelerindeki tribün gücü ile sağlamıştır. Bu süre içinde 
ise Kuruluşa ait bağlantı gücü 78,3 KW olan 19 tüketim biriminde toplam 264,3 
milyon KWh enerji tüketilmiştir. Bakiye 53,2 milyon KWh enerji ise TEİAŞ’tan yani 
ulusal sistemden alınmıştır. Kullanılan bu enerji için ulusal sisteme ödenen enerji 
tüketim bedeli ise 14,3 milyon TL olmuştur. Elektrik üretiminin tüketimi karşılama 
oranı 2016 yılı için %78,9 düzeyinde gerçekleşmiştir.  

2016 yılında, 10,66 MW Bandırma (Boraks) buhar tribününde üretilen elektrik 
enerjisinin 0,123 TL/Kw,11,5 MW Bandırma (Sülfürik asit) buhar tribününde üretilen 
elektrik enerjisinin 0,091 TL/KW,11 MW Emet gaz tribününde üretilen elektrik 
enerjisinin 0,168 TL/KW ve Kırka 18,2 KWh buhar tribününde üretilen elektrik 
enerjisinin de 0,182 TL/KW üretim maliyeti olmuştur. Kuruluşun ulusal sistemden 
almış olduğu elektriğin ortalama fiyatı ise 0,27 TL/KW olmuştur. 

Raporun ‘’Üretim’’ bölümünde detaylı incelendiği üzere Bandırma Sülfürik Asit 
Fabrikasının 2016 yılı içinde teknik ve diğer nedenlerle bir süre çalışmamasının yanı 
sıra Kırka Fabrikasındaki 8,74 MW kapasiteli tribünün uzun bir zamandır yeterli 
kapasitede çalıştırılamaması sonucunda Kuruluş ulusal sistemden kendi üretim maliyet 
değerlerine göre daha yüksek fiyattan elektrik enerjisi satın almıştır. 

 Bu nedenle; Kuruluşça üretilen mamullerin maliyeti içerisindeki elektrik 
enerjisi gider payının daha da düşürülmesine yönelik olarak kurulu tribün gücünden 
azami derecede yararlanmak için gerekli önlemlerin alınması önerilir. 
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-Doğalgaz alımları 
Kuruluş 2016 yılı doğalgaz ihtiyacı için BOTAŞ ile doğalgaz alım-satım 

sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre Bandırma, Emet ve Kırka işletmeleri 
ihtiyacı toplam 226.246.100 Sm³ doğalgazın 01.01/31.12.2016 tarihleri arasında 
çekileceği kararlaştırılmıştır. Eti Maden bu sözleşme ile yıllık sözleşme miktarının 
%80’ine tekabül eden miktar kadar gazı, fiili çekiş yapmak ve satın alarak bedelini 
BOTAŞ’a ödemekle ya da fiili çekiş yapmasa dahi bedelini BOTAŞ’a ödemekle 
yükümlü olup bu ‘’Al ya da Öde’’ esaslı sözleşmede yıllık doğal gaz çekiş miktarı 
300.001 Sm³ ve üzeri olan alımlar için 0,07353224 TL/KWh (0,782383 TL/Sm³ ) 
doğal gaz satış fiyatı belirlenmiştir. Kuruluşun 2016 yılı doğalgaz gideri 156,2 milyon 
TL düzeyinde gerçekleşmiştir.  

2-Taşıma ve gümrükleme: 
Eti Maden İşletmeler tarafından ihraç edilen ürünler işletmelerden limanlara 

karayolu veya demiryolu ile taşınmakta buradan ise denizyolu ile alıcı ile sözleşmeye 
bağlanan teslim noktalarına sevk edilmektedir.İşletmelerde, milyonlarca ton dekapaj 
malzemesinin döküm alanlarına, üretilen cevherin fabrikalara taşınması ve satılan 
yaklaşık 1,7 milyon ton ürünün 9 adet ihracat ve müşterinin bulunduğu limanlarına 
nakliye faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.  

2016 yılı yurt dışı ürün sevkiyat miktarı, yurt dışı satışlardaki düşüşe paralel 
olarak geçen yıla göre 173 bin ton düşerek 1.709 bin ton olmuştur. Bu miktarın, 644 
bin tonu Bandırma, 575 bin tonu İzmit, 157 bin tonu İzmir Alsancak, 118 bin tonu 
Ambarlı, 111 bin tonu Aliağa ve bakiye 104 bin tonu da diğer limanlardan 
gerçekleştirilmiştir. Bu miktarın 723 bin tonu CIF (Cost, Insurance, Freight), 578 bin 
tonu, FCA (Free Carrier) ve 315 bin tonu da FOB (Free On Board) olarak lojiste 
edilmiştir. Sevkiyatın 660 bin tonu Kırka,574 bin tonu Bigadiç, 235 bin tonu Bandırma 
ve 239 bin tonu da Emet İşletmesince yapılmıştır. İhracat miktarındaki en büyük düşüş 
Kırka İşletmesi ürünü Etibor 48 de yaşanmış olup geçen yıla göre düşüş yaklaşık 98 
bin ton düzeyindedir. 

Eti Maden tarafından gerçekleştirilen 1.709 bin ton ürün sevkiyatının, 1.021 bin 
tonu 44.987 adet konteyner ile yapılmış olup bu sevkiyatın %89,5 oranında 914 bin 
tonu uzak doğu ülkelerine gerçekleştirilmiştir.  

Kuruluşça üretilen ve ihraç edilen rafine ve konsantre bor ürünleri ile 
işletmelerde hammadde olarak kullanılacak tüvanan ve konsantre bor ürünlerinin yurt 
içi nakliyesinde hem karayolu hem de demiryolu kullanılmaktadır. Önceki yıllarda 
işletmelerde üretilen konsantre ve rafine ürünlerin dökme olarak satışı yapıldığından, 
bu ürünlerin ihraç limanlarına (Bandırma Limanı) ulaşmasında ağırlıklı olarak 
demiryolu kullanılmakta iken rafine ürünlerin torbalı olarak satışına başlanılması ile 
birlikte ihraç limanı sayısı artmış ve karayolu nakliyesi ağırlık kazanmaya başlamıştır.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün işletmelerinde üretilen rafine,  
tüvanan ve konsantre bor ürünlerinin yurt içine nakliyesinde hem karayolu hem de 
demiryolu kullanılmakta olup, taşıma türlerine göre miktar ve dağılım oranları 
aşağıdaki tabloda verilmiştir. 
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      Tablo 13: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Taşıma Miktarları 

Yıllar Karayolu Demiryolu 
Miktar (ton) Oranı (%) Miktar (ton) Oranı (%) 

2011          1.214.211            54,98                  994.281              45,02     
2012          1.451.820            63,89                  820.565              36,11     
2013          1.602.035            71,06                  652.574              28,94     
2014          2.127.298            82,77                  442.919              17,23     
2015          2.129.017     83,04              434.684              16,96     
2016 1.558.737 69,64    679.620  30,36 

2011 yılında ihraç edilen ürünlerin demiryolu ile taşıma oranı % 45 düzeyine 
ulaşmışken TCDD’nin bu süreç içerisinde, işletmelerinde bulunduğu bölgelerde hat 
onarım ve yenileme çalışmaları sürecinde bu yolla taşıma miktarı sürekli düşüş 
göstererek 2015 yılında % 17 seviyesine gerilemiştir. Demiryolu sektöründe 
serbestleşmenin sağlanması öncesinde altyapı sağlayıcı TCDD’nin ana hatlarda 
başlattığı yenileme çalışmaları, hızlı tren hatları yapımına ağırlık verilmesi ve hatların 
uzun süreli kapalı kalmasına yol açmış sonuç olarak demiryolundan taşınan Kuruluş 
ürünlerinin, karayoluna kaymasına neden olmuştur.Ancak, 2016 yılı itibariyle 
yatırımların tamamlanmaya başlaması ve hat yenilemelerinin bitmesi sonucunda 
Kuruluş ürünlerinin (ham yada işlenmiş) nakliyesinde demiryolu taşımacılığının payı 
geçen yıla göre 245 bin ton artarak %30 seviyesine yükselmiştir. 

-Taşıma Maliyetlerinin Karşılaştırılması 
İşletmelerden ihraç limanlarına ve diğer işletmelere yapılan rafine ürün ve 

hammadde taşımalarının taşıma şekillerine göre karşılaştırmalı maliyetleri aşağıda 
verilmiştir.( Ambalajlı ürünlerin ihracat için gemiye yüklenmek üzere konteyner ile 
Bandırma, İstanbul-Körfez ve İzmir bölgesi limanlarına nakliye fiyatları hariç) 

-Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 
Dökme Etibor-48 ürünün Bandırma Limanında gemilere dökme veya liman 

tesislerinde torbalanarak yüklenmesi amacıyla, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünden 
Bandırma Limanına yapılan nakliyede Kuruluşa ait UG tipi kapalı vagon ve silo tank 
konteyner kullanılmaktadır. Ayrıca silobas ile karayolundan nakliyede yapılmıştır. 
         Tablo 14: Kırka ürün taşıma maliyeti (TL/Ton) 

  
Nakliye Şekli 

Demiryolu Karayolu 
2015 2016 2015 2016 

Ug Vagon Nakli 42,68 27,96   
Silo Konteyner Nakli 37,71 29,42 - 33,00 
Silobas Nakli  - 38,19 39,50 38,19 
Fals Vagon Nakliyesi 32,90 29,42   
Kamyon Nakliyesi (Liman)   27,77 34,61 

-Emet Bor İşletme Müdürlüğü 
Emet İşletmesinden, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün 

ihtiyacı olan konsantre kolemanit ile ihraç edilen konsantre kolemanitin Bandırma 
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Limanına nakliyesinde halen iki model kullanılmaktadır. 
           Tablo 15: Emet ürün taşıma maliyeti(TL/Ton) 

 
Nakliye Şekli 

Demiryolu Karayolu 
2015 2016 2015 2016 

Fals Vagon Nakliyesi 42,72 28,52   
Kamyon Nakliyesi(Liman)   50,00 57,30 

-Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 

İhraç edilecek konsantre kolemanitin Bandırma Limanına nakliyesinde karayolu 
ve demiryolu kullanılmaktadır.TEU, 20 feetlik konteyneri (34 metreküp hacimli)  ifade 
etmektedir. 
         Tablo 16: Bigadiç ürün taşıma maliyeti(TL/TEU) 

 Demiryolu  Karayolu 
Güzergâh 2015 2016  2015 2016 

Alsancak Limanı 950 1.123  980 1.206 
Aliağa Limanı 1080 1.098  980 1.214 
Bandırma Limanı 720 -  800   916 

-Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü  
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde üretilen ürünler 

ambalajlı olarak ihracat sürecinde gemiye yüklenmek üzere konteyner ile Bandırma, 
İstanbul ve İzmir bölgesi limanlarına nakledilmektedir. Konteyner ile yapılan 
nakliyede halen üç model kullanılmaktadır. Demiryolu bağlantısı olan ihraç 
limanlarına (Alsancak gibi) konteyner nakliyesinde vagon kullanılmakta, Bandırma 
limanından feeder ile Ambarlı ve Körfez limanlarına da nakliye yapılmaktadır. Tüm 
limanlara ayrıca kamyon ile konteyner nakli yapılmaktadır. Fiyat karşılaştırmasında 
konteynerin Alsancak ve Aliağa limanlarına nakledilmesi temel alınmıştır. 
       Tablo 17: Bandırma ürün taşıma maliyeti(TL/TEU) 

        Demiryolu  Karayolu 
Güzergâh 2015 2016 2015 2016 

Alsancak Limanı 603  - 975       978 
Aliağa Limanı 731  - 1.150 1.036 

Yukarıda,işletmeler itibariyle detaylı olarak verilen dökme ürünlerin demiryolu-
karayolu nakliye fiyatları karşılaştırıldığında ürünlerin demiryolu ile lojiste 
edilmesinin daha karlı olduğu görülmektedir. Ancak Kuruluşun 2011 yılında %55-45 
olan karayolu-demiryolu nakliye oranı 2015 yılında %83-17 olarak demiryolu 
taşımacılığı aleyhine bozulmuş ancak Kuruluş ürünlerinin limanlara taşınmasına 
ilişkin hatlardaki demiryolu yatırımlarının tamamlanması ile birlikte 2016 yılında bu 
taşıma oranı %70-30 bandına yükselmiştir. 

Kuruluşun 2016 yılı yurt içi demiryolu navlun gideri 14,9 milyon TL olarak 
gerçekleşmiş olup ortalama taşıma maliyeti 21,9 TL/Ton (2015 yılında 25,3 TL/Ton) 
olarak gerçekleşmiştir. Kuruluşun aynı dönemde yurt içi karayolu taşıma gideri ise 108 
milyon TL olup ortalama taşıma maliyeti 69,3 TL/Ton (2015 yılında 53,4 TL/Ton) 
olmuştur. Buradan da görüleceği üzere karayolu taşıma maliyeti, demiryoluna göre 3 
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kat daha yüksektir.Demiryolu yatırımları tamamlandıkça ve taşımadaki demiryolu 
ağırlığı arttıkça taşıma maliyetleri de düşmeye başlamıştır.Özellikle Emet ve Bigadiç 
İşletmesinden gerek diğer işletmelere gerekse liman ve lojistik merkezlere yapılan 
cevher ve ürünün karayolu taşımacılığı için yapılan ihaleler bu bölgedeki Taşıyıcı 
Kooperatiflerin tek katılımcı ve teklifi ile sonuçlanmakta bu ise taşıma maliyetlerini 
artırmaktadır. 

Kuruluş ürünlerinin taşınmasında 2016 yılında demiryolu taşımacılığının geçen 
yıla göre artış olsada 2011 yılına göre çok düşük düzeyde gerçekleşmesinin nedenleri 
olarak; 

-Kırka - Emet ve Bigadiç İşletmeleri ile Bandırma Limanı ve Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları İşletmesi arasında demiryolu ulaşımını sağlayan Kütahya-Balıkesir 
demiryolu hattının yenileme çalışmaları nedeniyle 2011-2015 yılları arasında tam 
kapasite çalışamaması, 

-Demiryolu hatlarında yapılan çalışma sonucu ürünleri zamanında 
yetiştirebilmek amacıyla zorunlu olarak karayolu nakliyesine yönelinmiş olmasının 
yanısıra karayolu nakliyesinde daha seri taşıma yapılması, 

-Hızlı tren hattının yapımı ve bu süreçte konvansiyonel hattın yenileme 
çalışmaları nedeniyle Eskişehir - İstanbul hattının uzun süre devre dışı kalmış ve bu 
süreçte İstanbul yönüne demiryolu taşıması yapılmaması, 

-Yol yenileme çalışmalarından İzmir hattı (Alsancak-Aliağa) da etkilendiğinden 
bu bölgedeki limanlara da Emet ve Kırka İşletmesinden demiryolu taşımacılığı 
yapılamaması sayılabilir. 

Ancak; demiryolu yenileme çalışmalarının 2016 yılında büyük ölçüde 
tamamlanması ile bu yol üzerinden yapılan taşımaların yavaş yavaş yükselmeye 
başladığı tespit edilmiştir. Bunun yanısıra Kuruluşun ağırlıklı olarak kullandığı 
Değirmenözü-Kütahya-Balıkesir hattı yol yenileme çalışmaları tamamlanmış, Alayunt 
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Cevher ile dökme-torbalanmış ürünlerin gerek işletmeler arasında gerekse 
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demiryolları alt yapı yatırımlarının tamamlanmış olmasının yanı sıra karayolu 
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-İlk madde ve malzeme stokları: 
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içerisindeki hareketi ve müteakip yıla devreden miktarları aşağıdaki çizelgede 
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        Tablo 18: İlk madde ve malzeme stokları 

Stoklar 

2015 

yılından 

devreden  

2016 yılında 2017  

yılına 

devreden 
Giren Çıkan 

Alım 

suretiyle 

Üniteler 
arası  
devir 

Düzeltme  Diğer Toplam İşletmede 

kullanılan 
Düzeltme Satışlar Diğer Toplam  

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-İlk madde ve malzeme 
stokları:                         
1-İlk maddeler 6.347 24.618 450 27.378 27.415 79.861 18.366 42.741  20.306 81.413 4.796 

2-Yardımcı maddeler 11.476 10.631  52.907 4.037 67.575 7.001 56.540  7.600 71.141 7.910 

3-İşletme ana maddeleri 29.618 69.396  98.275 50.124 217.795 68.472 97.194 67 49.779 215.512 31.901 

4-Diğer işletme malzemeleri 25.383 43.558  7.531 45 51.134 22.078 32.134   54.212 22.305 

5-Yedek parçalar 36.787 27.986  6.068 - 34.054 19.677 4.104   23.781 47.060 

6-Sosyal yardım malzemesi 19 2.443  1.338 1.944 5.725 4.538 19   4.557 1.187 

7-Sivil savunma malzemesi 1 531  209  740 400 266   665 76 
8-Yoldaki mal. ve  tedarik 
gid. 74   217 405 622  216  341 557 139 

      Toplam (A) 109.705 179.163 450 193.923 83.970 457.506 141.532 233.214 67 78.026 451.838 115.373 

B-Diğer stoklar             

-Gelecek yıllar ihtiyacı 
Stoklar. (Düşük ten. kon. ve 
ara ürün) 

70.739    29.183 29.183 18.824  311 15 19.150 80.772 

-Elden çık. stoklar hurdalar 2.001       675  1.326 2.001  

       Toplam (B) 72.740    29.183 29.183 18.824 675 311 1.341 21.151 80.772 

C-Sipariş avansları 2.736   44.430 23.847 68.277  42.350  23.463 65.813 5.200 

  Genel toplam (A+B+C) 185.181 179.163 450 238.353 137.000 554.966 160.356 276.239 378 102.830 538.802 201.345 

İlk madde ve malzeme stoklarına, 2015 yılından 109,7 milyon TL’lik kısmı ilk 
madde ve malzeme 72,7 milyon TL’lik kısmı diğer stoklar ve 2,7 milyon TL’lik kısmı 
da sipariş avansı olmak üzere toplam 185,1 milyon TL’lik ilk madde ve malzeme 
stoku devretmiştir.2016 yılında, Kuruluş stoklarına 554,9 milyon TL’lik giriş olmuş 
aynı stok grubundan 538,8 milyon TL tutarında çıkış gerçekleşmiş olup gelecek yıllar 
ihtiyacı stoklar ile sipariş avanslarının da etkisi ile 2017 yılına 201,3 milyon TL 
tutarında stok devri olmuştur. Stoklar ile ilgili bilgilere Raporun Bilanço Bölümünde 
ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 
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E- Üretim ve Maliyetler: 
1- Üretim 
-Maden sahaları:  
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde, 31.12.2016 tarihi itibariyle; 

8 adet bor tuzu, 6 adet uranyum ile 1’er adet bakır, şap (alunit), trona, toryum NTE-
florit-barit olmak üzere toplam 18 adet maden sahası bulunmaktadır. Bu sahaların 12 
adedi işletme ruhsatlı, 1 adedi arama ruhsatlı ve 5 adedi de işletme ruhsatı taleplidir. 
Denetim tarihi (Haziran 2017) itibariyle ruhsat süresi 14.02.2017 tarihinde sona eren 
Aydın ili Koçarlı ilçesi dahilindeki Sicil:201200115 no’lu arama ruhsatlı uranyum 
sahası, gerek MTA Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalar gerekse Teşekkülce 
yapılan değerlendirmeler sonucunda; sahanın uranyum cevherleşmesi yönünden 
olumsuz olarak değerlendirilmesi nedeniyle terk edilerek, ruhsatın Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü (MİGEM) nezdinde iade edilmesi ile saha sayısı 17’ye düşmüştür.  

17 adet sahanın 10 adedinde (4 adet bor tuzu, 4 adet uranyum, 1 adet şap ve 1 
adet toryum-NTE-florit-barit sahasında) madencilik faaliyeti bulunmamaktadır. 
Madencilik faaliyeti bulunulan 7 adet sahanın üçünde (Eskişehir-Seyitgazi’deki Sicil: 
32800 (İR.3825), Kütahya-Emet’teki Sicil:6407 (İR.1609) ve Balıkesir-Bigadiç’teki 
Sicil:6406 (İR.1608) ruhsat no.lu bor tuzu sahalarında) Kuruma bağlı İşletme 
Müdürlüklerince bor madeni üretimi yapılmaktadır. Kalan 4 adet saha ve sahalardaki 
lokal alanlarda redevans karşılığı işletmecilik faaliyetinde bulunulmaktadır. 

Balıkesir ili Bigadiç ilçesi dahilindeki Sicil:6406(İR.1608) ruhsat no.lu sahada 
bulunan zeolit, altın ve alçıtaşı işletme izinlerinin, 12 poligondan oluşan bentonit 
işletme izninin 1,2,4,6,7,8,9,10,11,12 poligonlarının terk talebine ilişkin MİGEM 
nezdinde yapılan girişimin henüz sonuçlanmadığı görülmüştür. Ayrıca, Eskişehir-
Seyitgazi’deki Sicil:32800(İR.3825) ruhsat no.lu sahada bulunan bentonit, sepiyolit, 
Kütahya-Emet’teki Sicil:6407(İR.1609) ruhsat no.lu sahada bulunan kaolen, alçıtaşı, 
Kütahya’daki Sicil:27809(İR.4719) ruhsat no.lu sahada bulunan 2,6 poligon manyezit, 
Aydın-Söke’deki Sicil:9949(İR.3436) ruhsat no.lu sahada bulunan feldspat olmak 
üzere 13 adet lokal alanlarına ait işletme izinleri için MİGEM’e terk talebinde 
bulunulmuş; buna karşın Aydın-Söke’deki Sicil:9949(İR.3436) ruhsat no.lu uranyum 
sahası içerisindeki feldspat izninin terki 2015 yılında, diğer izinlerin terki ise 2016 
yılında kabul edilmiştir. Diğer yandan, arama sözleşmesi sonucunda maden tespit 
edilen 3 adet lokal alan için Maden İşleri Genel Müdürlüğünden işletme izni 
beklenmektedir. 

Kütahya ili dahilindeki İR.2339 ruhsat no.lu şap (alünit) sahasının redevans 
karşılığı işletilmesine ilişkin sözleşmenin 03.02.2014 tarihinde sona ermesine 
müteakip, ruhsatının devamına ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilerek yapılacak 
değerlendirmeler ışığında sahanın geleceğinin yeniden belirlenmesi amacıyla kurulan 
komisyonunun ön fizibilite raporu çalışmaları kapsamında uygun bir yöntemle gang 
(ekonomik değeri olmayan) minerali olarak değerlendirilebilecek ve cevherin yaklaşık 
%50’sini oluşturan SiO2’nin uzaklaştırılması üzerine proje çalışması yapılmıştır. 
Çalışma sonucunda flotasyon prosesi kullanılarak, cevher bünyesindeki SiO2’nin 
%92’sinin uzaklaştırılabildiği ortaya konulmuştur. Yine bu çalışmanın devamı olarak 
katma değeri yüksek potasyum sülfat (KSO4) üretilmesi prosesi üzerine de çalışmalar 
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sürmektedir. Sahada cevher sınırlarının belirlenmesi ve rezerv geliştirme rezerv 
çalışmaları yanında, ön fizibilite raporunun güncellenmesi sürecinin devam ettiği 
görülmektedir. 

-Redevans işlemleri: 
Bor tuzu sahaları içerisinde kalıp, maden varlığı hakkında bilgi mevcut olmayan 

lokal alanlarda, ilk müracaat edene, Kurumca da uygun görülecek bir arama programı 
dahilinde arama izni verilmesi ve maden varlığı tespit edilmesi durumunda, maden 
varlığını tespit edenler ile bilahare yapılacak ayrı bir sözleşme çerçevesinde bulunan 
madenin işletilmesi, Yönetim Kurulunun 13.05.2011 tarih ve 409/7 sayılı kararı ile 
uygun görülmüştür.  

Yukarıda sözü edilen uygulama çerçevesinde, bor tuzu ve uranyum sahalarında 
bulunan diğer madenler rodövans karşılığı işletilmektedir. Bor tuzu ve uranyum 
sahaları içinde 7 adet lokal alan ve IV. Grup 2 adet saha olmak üzere toplam 10 adet 
alan 3. şahıs ve şirketler tarafından redevans karşılığı çalıştırılmaktadır.  

2014 ve 2015 yılları içerisinde 3 adet lokal alanda yükümlülüklere 
uyulmadığından (tek taraflı fesih, redevans ödemelerinin yapılmaması, Kurum bilgisi 
dışında sahada yapılmış olan üretim faaliyeti) redevans sözleşmeleri sona eren ve 
feshedilen işletmeciler için hukuki süreç başlatılmıştır. 2016 yılı içerisinde Eskişehir 
ili dahilindeki Sicil:10931 (İR.3636) ruhsat no.lu sahada bulunan manyezit lokal 
alanını redevans karşılığı işleten firmanın sözleşme süresi sona ermiştir. 

Sözleşmesi sona eren lokal alanlar ile muhtelif sahalardaki bentonit, kaolen, 
sepiyolit, alçıtaşı, (jips), feldspat, kuvarsit madenlerinin ekonomik olarak 
değerlendirilebilirliğinin ortaya konulması, endüstriyel olarak pazarlanabilir nitelikte 
ürünler haline getirilip getirilemeyeceğinin araştırılması ve raporlanması için Teşekkül 
ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü arasında 17.03.2015 
tarihinde 8 ay süreli protokol (numune temini, deneysel çalışmalar ve rapor yazımı) 
imzalanmıştır. Bu protokol kapsamındaki çalışmalar, Mayıs 2015’te numune alımı ile 
başlamış, numunelerin özellikleri belirlenmiş, kalite iyileştirme çalışmaları yapılmış ve 
nihai raporun teslimi ile Mart 2016’da sona ermiştir. Teşekküle 12.04.2016 tarihinde 5 
ay gecikmeli sunulmuş olan raporun değerlendirme süreci halen devam etmektedir.  

Diğer taraftan, daha önce akdedilen arama sözleşmeleri çerçevesinde arama 
çalışmaları sonucunda maden varlığı tespit edilerek anlaşma sağlanan lokal alanlarda; 
Eskişehir-Seyitgazi’deki Sicil:32800(İR.3825) ruhsat no.lu sahada bulunan bentonit 
işletme izni alınarak redevans sözleşmesi imzalanmış, Maden Kanunu gereği 7 inci 
madde izinlerinin tamamlanmasından sonra yer teslimi yapılarak yükümlülüklerin 
başlatılması öngörülmektedir. Kütahya’daki Sicil:6407(İR.1609) ruhsat no.lu sahada 
bulunan demir işletme izni alınarak redevans sözleşmesi imzalanmış, yükümlülükler 
başlatılmıştır.  

Ankara-Beypazarı dahilindeki Sicil:2135 (İR.3388) no.lu trona sahası 
Teşekkülün iştiraki olan Eti Soda A.Ş. tarafından kira karşılığı, Rize-Çayeli 
dahilindeki bakır sahası Sicil:67923 (İR.7540) Çayeli Bakır A.Ş. tarafından royalty 
(telif hakkı) karşılığı işletilmektedir. Söz konusu sahalarda redevans tutarına ilişkin 
anlaşmazlık nedeniyle mahkemeye başvurulmuştur. Eti Soda A.Ş. tarafından kira 
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sürmektedir. Sahada cevher sınırlarının belirlenmesi ve rezerv geliştirme rezerv 
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karşılığı çalıştırılan trona sahası için yıllık ruhsat kiralarının hesaplanmasında ve 
ödenmesinde navlun konusundaki yurtiçi taşıma ve limen masrafları, Çayeli Bakır 
A.Ş. tarafından royalty karşılığı çalıştırılan bakır sahası için ise yıllık royalty 
bedelindeki faiz gelirleri ile döviz kur farkı gelirleri konusundaki anlaşmazlık 
nedeniyle hukuki süreç devam etmektedir.  

Arama ve imtiyaz hakkı Teşekküle ait olan ve redevans karşılığı işletilmek 
üzere 19.04.2012 tarihli sözleşme ile üçüncü sahısa verilen Bursa-M.Kemalpaşa 
dahilindeki Sicil. 6409 (İR.1611) sayılı bortuzu sahası içerisinde yer alan manyezit 
lokal alanı ile ilgili olarak; İşletmecinin 24.12.2015 tarihli yazısında “sahada 
üretilebilecek ekonomik cevherin olmadığı” ifade edilerek, mevcut sözleşmenin 
feshedilmesini istemiştir. İşletmecinin bu talebi üzerine oluşturulan Komisyon 
tarafından hazırlanan 23.03.2016 tarihli komisyon raporunda; söz konusu sözleşmenin 
14.1. maddesindeki; “Sözleşme süresinin herhangi bir döneminde sahada üretime 
elverişli madenin kalmaması halinde, İşletmeci gerekli belge ve bilgilerle birlikte Eti 
Maden’e yazılı olarak sözleşmenin feshi için başvurur, Eti Maden’in yapacağı 
inceleme sonucunda, sahada üretime elverişli cevher kalmadığının anlaşılması 
durumunda, sözleşme Eti Maden tarafından sona erdirilir.” hükmüne istinaden 
redevans sözleşmesinin, “üretilen cevherin satış imkanının olmaması” nedeniyle 
karşılıklı fesih edilmesi uygun olduğu kanaatine varıldığı belirtilmiştir. 

Akabinde; Yönetim Kurulu’nun 31.03.2016 tarih, 683/14 sayılı kararı ile Bursa 
İli dahilindeki Sicil. 6409 (İR.1611) sayılı bortuzu sahası içerisinde yer alan manyezit 
lokal alanında mevcut bulunan manyezit cevherinin yüksek oranda CaO ve SiO2 
içermesi ve bu hususun Teşekkülce de teyit edilmiş olması nedenleriyle günümüz 
itibariyle değerlendirilme imkanı da kalmadığından, üçüncü şahıs ile imzalanmış olan 
19.04.2012 tarihli redevans sözleşmesinin 14.1. maddesine istinaden; Redevans 
sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi, İşletmecinin talebinin yerinde görülmesi 
nedeniyle, redevans ödemelerine ilişkin yükümlülüklerin 31.12.2015 tarihi itibariyle 
sonlandırılması kabul edilmiştir. 

Öte yandan; bahse konu sözleşmenin “sahada cevher kalmaması” başlıklı 14 
üncü maddesinde yer alan “sahada üretime elverişli madenin kalmaması” ibaresi ile 
“sahada üretilebilecek ekonomik cevherin olmaması” veya “üretilen cevherin satış 
imkanının olmaması” ibareleri farklı yorumlanabileceğinden, ilgili maddede tadilata 
ihtiyacı görülmektedir. 

Arama ve imtiyaz hakkı Teşekküle ait olan, Aydın İli, Söke İlçesi dahilindeki 
Sicil: 9949 (İR.3436) sayılı IV. Grup İşletme Ruhsatlı sahada arama faaliyetleri 
gerçekleştirmek üzere Bıçakçılar Mad. Ltd. Şti. tarafından yapılan müracaat 
neticesinde 3 milyon ton kuvarsit rezervi tespit edilerek, arama sözleşmesi hükümleri 
doğrultusunda 95.000 ton/5 yıl asgari üretim taahhüdü ile 5 yıllık redevans sözleşmesi 
imzalanmıştır. Redevans sözleşmesi dahilinde, Bıçakçılar Mad. Ltd. Şti. tarafından, 
95.000 ton asgari taahhüde karşılık 68.000 ton kuvarsit üretimi gerçekleştirilmiş, 
sözleşme süresinin sonunda uzatma talebinde bulunulmaması üzerine sözleşme sona 
ermiş ve anılan kuvarsit sahası için ihaleye çıkılmıştır.  

Gerçekleştirilen ihale neticesinde, Aydın İli, Söke İlçesi dahilindeki Sicil: 9949 
(İR.3436) sayılı IV. Grup İşletme Ruhsatlı saha içerisinde yer alan kuvarsit lokal alanı, 
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Yönetim Kurulunun 18.03.2010 tarih ve 344/1 sayılı Kararına istinaden 04.05.2010 
tarih ve 12137 sayılı sözleşme ile; Sözleşme süresinin 5 yıl olması, İşletmeci 
tarafından toplam 54.000 ton/5 yıl asgari üretim yapılması, ana şartları dahilinde 
redevans karşılığı işletilmek üzere Polat Mad. San. ve Tic. A.Ş.’ne verilmiştir. 

Kuvarsit işletme izninin yer aldığı 9949 (İR.3436) numaralı maden sahamızın 
ruhsat süresinin 06.01.2012 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, anılan ruhsatımız 
için 28.12.2011 tarihinde temdit talebinde bulunulmasına rağmen yeni ruhsat ve 
işletme izinlerinin Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmasının 1 yıl gibi uzun bir 
zaman sürmesi nedeniyle, firmanın talebi doğrultusunda 01.10.2012-31.12.2012 
dönemini (2012 yılı 4. dönem) kapsayan 3 aylık süre, 25.01.2013 tarih ve 512/10 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşme süresi sonuna eklendiğinden, sözleşmenin süresi 
03.08.2015 (dahil) tarihinde tamamlanmıştır. 

İşletmeci, Teşekküle verdiği 17.06.2015 tarihli ilk yazısıyla; ocaktaki kuvarsit 
cevherinin koyu bal sarısı ve kahve renginde olup, ana pazarları olan kompoze taş ve 
cam sektörüne yönelik ürün üretilmesine uygun renkte olmadığı, bu nedenle 5 yıllık 
asgari üretim miktarı olan 54.000 tona karşılık 21.874,35 ton kuvarsit üretimi 
yapıldığı, üretilmeyen 32.125,66 ton kuvarsitin redevans bedeli ödenmiş olduğu, bu 
nitelikteki kuvarsitin satışı konusunda yeni bir pazar oluşturma aşamasında oldukları 
ifade edilerek, öncelikli olarak üretemedikleri ancak redevans bedelini ödedikleri 
32.125,66 ton madenin üretilip ocak dışına çıkarılması için sözleşmenin tüm şartları 
aynı kalacak şekilde, sözleşme süresinin 2 yıl daha uzatılması talebinde bulunmuş, 
22.06.2015 tarihli cevabi yazı ile, taleplerinin sözleşme hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilmesinin mümkün görülmediği bildirilmiştir.  

Gelişen süreçte İşletmeci, sözleşmenin bitim süresi olan 03.08.2015 (dahil) 
tarihinden 6 gün önce Teşekküle verdiği 29.07.2015 tarihli ikinci yazısıyla; bu defa 
herhangi bir şart öne sürmeksizin sözleşmenin 4.1. maddesine istinaden, sözleşmenin 
tüm maddeleri aynı kalmak kaydıyla, 12. maddesinde belirtilen asgari üretim 
miktarının 5 yıl için toplam 20.000 ton olacak şekilde 5 yıl daha uzatılmasını talep 
etmişlerdir. 

Sözleşmenin 4.1 maddesinde; “Bu sözleşmenin süresi, sözleşmenin taraflarca 
imzalanmasını müteakip noter tasdikinin yapıldığı tarihten başlamak üzere 5 (beş) 
yıldır. Ancak, redevans bedelinde anlaşma sağlanması ve Eti Maden’in uygun görmesi 
durumlarında sözleşme süresi 5 (beş) yılı aşmamak kaydıyla, 5 (beş) yıl uzatılır.” 

Sözleşmenin 4.3 maddesinde; “Sözleşme süresi bitiminden en az 2 (iki) ay önce 
İşletmeci’nin yazılı olarak süre uzatımı talebinde bulunması ve bu talebin Eti Maden 
tarafından yazılı olarak kabul edilmesi halinde, üzerinde mutabık kalınacak yeni 
şartlarla veya sözleşmenin mevcut haliyle sözleşme süresi, her temditte 5 (beş) yılı 
aşmamak kaydıyla uzatılabilir.” hükümleri yer almaktadır.  

Sözleşmenin 4.3 maddesindeki sürenin geçirilmiş olması nedeniyle, konunun 
Hukuk Müşavirliğince de değerlendirilmesi istenmiştir. Hukuk Müşavirliğinden alınan 
cevabi yazıda; sözleşmenin 4.1 maddesi ve 4.3 maddesi birlikte değerlendirildiğinde, 
sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen sözleşmenin bitiminden 2 ay önce yazılı 
başvuru şartının, ‘düzenleyici süre’ niteliğinde olduğu, bu nedenle bu süre geçtikten 
sonra yapılacak başvuruların da, İdarenin uygun görmesi kaydıyla kabul edilebilir 
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Yönetim Kurulunun 18.03.2010 tarih ve 344/1 sayılı Kararına istinaden 04.05.2010 
tarih ve 12137 sayılı sözleşme ile; Sözleşme süresinin 5 yıl olması, İşletmeci 
tarafından toplam 54.000 ton/5 yıl asgari üretim yapılması, ana şartları dahilinde 
redevans karşılığı işletilmek üzere Polat Mad. San. ve Tic. A.Ş.’ne verilmiştir. 

Kuvarsit işletme izninin yer aldığı 9949 (İR.3436) numaralı maden sahamızın 
ruhsat süresinin 06.01.2012 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, anılan ruhsatımız 
için 28.12.2011 tarihinde temdit talebinde bulunulmasına rağmen yeni ruhsat ve 
işletme izinlerinin Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınmasının 1 yıl gibi uzun bir 
zaman sürmesi nedeniyle, firmanın talebi doğrultusunda 01.10.2012-31.12.2012 
dönemini (2012 yılı 4. dönem) kapsayan 3 aylık süre, 25.01.2013 tarih ve 512/10 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşme süresi sonuna eklendiğinden, sözleşmenin süresi 
03.08.2015 (dahil) tarihinde tamamlanmıştır. 

İşletmeci, Teşekküle verdiği 17.06.2015 tarihli ilk yazısıyla; ocaktaki kuvarsit 
cevherinin koyu bal sarısı ve kahve renginde olup, ana pazarları olan kompoze taş ve 
cam sektörüne yönelik ürün üretilmesine uygun renkte olmadığı, bu nedenle 5 yıllık 
asgari üretim miktarı olan 54.000 tona karşılık 21.874,35 ton kuvarsit üretimi 
yapıldığı, üretilmeyen 32.125,66 ton kuvarsitin redevans bedeli ödenmiş olduğu, bu 
nitelikteki kuvarsitin satışı konusunda yeni bir pazar oluşturma aşamasında oldukları 
ifade edilerek, öncelikli olarak üretemedikleri ancak redevans bedelini ödedikleri 
32.125,66 ton madenin üretilip ocak dışına çıkarılması için sözleşmenin tüm şartları 
aynı kalacak şekilde, sözleşme süresinin 2 yıl daha uzatılması talebinde bulunmuş, 
22.06.2015 tarihli cevabi yazı ile, taleplerinin sözleşme hükümleri çerçevesinde 
değerlendirilmesinin mümkün görülmediği bildirilmiştir.  

Gelişen süreçte İşletmeci, sözleşmenin bitim süresi olan 03.08.2015 (dahil) 
tarihinden 6 gün önce Teşekküle verdiği 29.07.2015 tarihli ikinci yazısıyla; bu defa 
herhangi bir şart öne sürmeksizin sözleşmenin 4.1. maddesine istinaden, sözleşmenin 
tüm maddeleri aynı kalmak kaydıyla, 12. maddesinde belirtilen asgari üretim 
miktarının 5 yıl için toplam 20.000 ton olacak şekilde 5 yıl daha uzatılmasını talep 
etmişlerdir. 

Sözleşmenin 4.1 maddesinde; “Bu sözleşmenin süresi, sözleşmenin taraflarca 
imzalanmasını müteakip noter tasdikinin yapıldığı tarihten başlamak üzere 5 (beş) 
yıldır. Ancak, redevans bedelinde anlaşma sağlanması ve Eti Maden’in uygun görmesi 
durumlarında sözleşme süresi 5 (beş) yılı aşmamak kaydıyla, 5 (beş) yıl uzatılır.” 

Sözleşmenin 4.3 maddesinde; “Sözleşme süresi bitiminden en az 2 (iki) ay önce 
İşletmeci’nin yazılı olarak süre uzatımı talebinde bulunması ve bu talebin Eti Maden 
tarafından yazılı olarak kabul edilmesi halinde, üzerinde mutabık kalınacak yeni 
şartlarla veya sözleşmenin mevcut haliyle sözleşme süresi, her temditte 5 (beş) yılı 
aşmamak kaydıyla uzatılabilir.” hükümleri yer almaktadır.  

Sözleşmenin 4.3 maddesindeki sürenin geçirilmiş olması nedeniyle, konunun 
Hukuk Müşavirliğince de değerlendirilmesi istenmiştir. Hukuk Müşavirliğinden alınan 
cevabi yazıda; sözleşmenin 4.1 maddesi ve 4.3 maddesi birlikte değerlendirildiğinde, 
sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen sözleşmenin bitiminden 2 ay önce yazılı 
başvuru şartının, ‘düzenleyici süre’ niteliğinde olduğu, bu nedenle bu süre geçtikten 
sonra yapılacak başvuruların da, İdarenin uygun görmesi kaydıyla kabul edilebilir 

 
 

nitelikte olduğu kanaatine varıldığı, sözleşmenin bitim tarihinden geçerli olmak üzere 
sözleşme süresinin sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 4.1 ve 4.3 maddelerine istinaden 
uzatılabileceğinin düşünüldüğü belirtilmiştir. 

Yönetim Kurulu’nun 14.08.2015 tarih ve 646/7 sayılı kararı ile; Polat Mad. San. 
ve Tic. A.Ş. tarafından 04.05.2010 tarih ve 12137 sayılı sözleşme kapsamında 
redevans karşılığı işletilen ve sözleşme süresi 03.08.2015 tarihinde tamamlanmış olan 
Aydın İli, Söke İlçesi dahilindeki 9949 (İR.3436) ruhsat numaralı IV. Grup maden 
sahası içerisinde yer alan kuvarsit lokal alanında; adı geçen firma ile imzalanmış olan 
04.05.2010 tarihli sözleşmenin 4.1 maddesi hükümleri gereği, sözleşmenin süresinin 
04.08.2015 tarihinden itibaren 5 yıl daha uzatılması, kabul edilmiştir. 

Teşekkülce, şartlarda mutabık kalınması halinde, sözleşme süresinin 5 yıl daha 
uzatılması suretiyle sahadaki madencilik faaliyetlerinin sürdürülmesinde fayda 
görülmekle birlikte, bu durum için, bir önceki sözleşmenin 4.3 maddesindeki 
“Sözleşme süresi bitiminden en az 2 (iki) ay önce İşletmeci’nin yazılı olarak süre 
uzatımı talebinde bulunması” gerek ve ön şart, “bu talebin Eti Maden tarafından yazılı 
olarak kabul edilmesi” ise yeter şart niteliğindedir. Söz konusu sürenin firmanın 
sahanın geleceğine yönelik tasarrufunu önceden öğrenmek suretiyle, sözleşmenin feshi 
öncesi saha mahallinde inceleme ve durum tespitinin yapılması ile redevans gelirinden 
uzun süre mahrum kalınmaması için saha ile ilgili gerekli değerlendirme ve hazırlık 
çalışması yapılmasına imkan tanımaya yönelik olduğu gözükmektedir. Öte yandan, 
benzer redevans sözleşmelerinde işletmecilerin süresinde uzatma talebinde bulunduğu 
görülmektedir.   

Öte yandan, Teşekkül tarafından Aydın ili, Söke ilçesi dahilindeki sicil: 9949 
(İR.3436) sayılı IV. grup işletme ruhsatlı maden sahası içerisinde yer alan demir lokal 
alanı için; MİGEM’den işletme izni alınmadan 5 yıllık asgari üretim miktarı toplamı 
200.000 ton’dan az olmamak kaydıyla 14.06.2012 tarihinde redevans ihalesine 
çıkılmıştır.  

Gerçekleştirilen ihale neticesinde; Sözleşme süresinin 5 yıl ve 5+5 yıl olmak 
üzere iki kez uzatma opsiyonlu olması, İşletmeci tarafından 2012 yılında 50.000 
ton’dan başlamak üzere toplam 375.000 ton/5 yıl asgari üretim yapılması, ana şartları 
dahilinde DMK Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.. ile 24.07.2012 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır.  

Sözleşmesinin 30. maddesine göre işletme izni alınması amacıyla firma 
tarafından hazırlanan işletme projesi, 26.09.2012 tarihli yazı ekinde MİGEM’e 
verilerek müracaat edilmiştir. Maden Kanununun 7 nci maddesi gereğince izinlerin 
alınmasını takiben 11.06.2014 tarihinde işletme izni düzenlenmiştir. 

09.07.2014 tarihli yazı ile MİGEM’den alınan işletme izni firmaya 
gönderilerek, sözleşmesinin 5. maddesi gereği en geç üç ay içerisinde ön projenin 
Teşekküle verilmesi ve Teşekkülün onayından sonra yer tesliminin yapılacağı 
bildirilmiştir. Bu arada işletmecinin 25.09.2014 tarihli yazısı ekinde yeralan Söke 
Orman İşletme Şefliği’nin yazısında orman kesiminin 2-3 ay sürebileceği belirtilmiştir. 

Firmanın 18.11.2014 tarihli yazısı ile Teşekküle sunmuş olduğu ön projede; 
sahadaki jeolojik etüt, jeofizik manyetometre etüdü ve sondajlı çalışmaların 
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tamamlandığı belirtilerek, bu çalışmalarda sahada; 38 adet karotlu sondaj yapıldığı ve 
rezervin 6.391,49 ton (görünür+muhtemel) olduğu, ilk yıl için taahhüt edilen cevherin 
dahi bulunmadığı, bu nedenle teminatlarının serbest bırakılması talep edilmiştir. 

04.12.2014 tarihli yazı ile imzalanan redevans sözleşmesi gereği, sahadaki 
üretime elverişli tüm cevherin üretilme zorunluluğu bulunduğu, orman kesim işleminin 
bitiminde yer teslimi yapılacağı ve mali yükümlülüklerinin bundan sonra başlayacağı 
belirtilmiştir. 

Firma 24.06.2015 tarihli yazı ile; Teşekküle 3.696 ton (mümkün+muhtemel) 
rezerv içeren yeniden ön proje sunmuş olup, Söke Orman İşletmesince sahadaki 
ağaçların kesildiği belirtilerek sahanın yer tesliminin yapılması talep edilmiştir. 

Bunun üzerine, firmaya yazılan 07.07.2015 tarihli yazıda; MİGEM’e verilen 
işletme projesinde toplam 10.780.276 ton, 24.11.2014 tarihinde Teşekküle verilen ön 
projede 6.391,49 ton (görünür+muhtemel), 24.06.2015 tarihinde Teşekküle verilen ön 
projede ise 3.696 ton (mümkün+muhtemel) rezerv belirtildiği dolayısı ile redevans 
sözleşmesindeki 375.000 ton üretim taahhüdü ile uyumlu olmadığı bunun düzeltilerek 
hazırlanacak ön projenin Teşekküle on beş gün içerisinde verilmesi gerektiği 
belirtilmiştir.  

Akabinde, Aydın ili dahilindeki demir lokal alanı ile ilgili mevcut bilgi ve 
belgeler çerçevesinde sahada rezerv varlığının, kalitesinin tespiti ile ilgili gerekli 
değerlendirme ve çalışmaların yapılarak, raporlanması için 25.08.2015 tarihli Olur ile 
Kurum teknik elemanlarının katılımıyla komisyon oluşturulmuştur.  

Komisyon tarafından hazırlanan raporda; “MTA’nın (Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü) 1980 tarihli Aydın-Söke-Çavdar- Demir Madeni Jeoloji 
Raporu’nda belirtilen ve çevre izni alınan lokal alan içinde kalan ortalama %42,62 Fe 
tenörlü toplam 1.172.880 ton görünür rezerv miktarına itibar edildiğinde, yüksek 
tenörlü (%55 Fe ve üzeri) cevherlerin cevher hazırlama işlemine tabi tutularak 
doğrudan satılabileceği, düşük tenörlü (%55 Fe ve altı) cevherin ise zenginleştirme 
işlemine tabi tutularak satılabilir ürün haline getirilebileceği gibi genel olarak cevher 
hazırlama ve zenginleştirme işlemlerine tabi tutularak %65 teknolojik verimle demir-
çelik sektörüne satılabilir nitelikte; redevans sözleşmesinde taahhüt edilen 5 yıllık 
asgari üretim miktarının da üzerinde %55 Fe tenörlü 590.768,99 cevher elde 
edilebilecektir. Ancak MTA’nın Aydın-Söke-Çavdar Demir Madeni Jeoloji 
Raporu’nda belirtilen rezerv hesabında kullanılan verilerin günümüzde kabul gören 
uluslararası görünür rezerv değerlendirme kriterleri için yeterli olmadığı 
görülmektedir. Bu durumda DMK Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.07.2015 tarihli 
yazısında belirtilen; lokal alanda teklif ettikleri miktarda ve demir çelik sanayinde 
kullanılacak nitelikte cevherleşmenin bulunmadığı yönündeki iddiası ile redevans 
sözleşmesinde 86,76 hektar olan lokal alanın 24,79 hektarlık bölümüne çevre izni 
alınması durumu da göz önüne alındığında, redevans ihalesine temel teşkil eden 
MTA’nın Aydın-Söke-Çavdar Demir Madeni Jeoloji Raporu’nda belirtilen rezervin 
teyidine yönelik bir çalışma yaptırılması gerekmektedir…”, denilmektedir. 

Söz konusu rapor üzerine, DMK Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne 24.07.2012 
tarihli redevans sözleşmesi ile verilen Aydın ili Söke ilçesi dahilindeki sicil no:9949 
(İR.3436) sayılı uranyum sahası içinde yer alan demir lokal alanında görünür rezerv 

74 Sayıştay   



 
 

tamamlandığı belirtilerek, bu çalışmalarda sahada; 38 adet karotlu sondaj yapıldığı ve 
rezervin 6.391,49 ton (görünür+muhtemel) olduğu, ilk yıl için taahhüt edilen cevherin 
dahi bulunmadığı, bu nedenle teminatlarının serbest bırakılması talep edilmiştir. 

04.12.2014 tarihli yazı ile imzalanan redevans sözleşmesi gereği, sahadaki 
üretime elverişli tüm cevherin üretilme zorunluluğu bulunduğu, orman kesim işleminin 
bitiminde yer teslimi yapılacağı ve mali yükümlülüklerinin bundan sonra başlayacağı 
belirtilmiştir. 

Firma 24.06.2015 tarihli yazı ile; Teşekküle 3.696 ton (mümkün+muhtemel) 
rezerv içeren yeniden ön proje sunmuş olup, Söke Orman İşletmesince sahadaki 
ağaçların kesildiği belirtilerek sahanın yer tesliminin yapılması talep edilmiştir. 

Bunun üzerine, firmaya yazılan 07.07.2015 tarihli yazıda; MİGEM’e verilen 
işletme projesinde toplam 10.780.276 ton, 24.11.2014 tarihinde Teşekküle verilen ön 
projede 6.391,49 ton (görünür+muhtemel), 24.06.2015 tarihinde Teşekküle verilen ön 
projede ise 3.696 ton (mümkün+muhtemel) rezerv belirtildiği dolayısı ile redevans 
sözleşmesindeki 375.000 ton üretim taahhüdü ile uyumlu olmadığı bunun düzeltilerek 
hazırlanacak ön projenin Teşekküle on beş gün içerisinde verilmesi gerektiği 
belirtilmiştir.  

Akabinde, Aydın ili dahilindeki demir lokal alanı ile ilgili mevcut bilgi ve 
belgeler çerçevesinde sahada rezerv varlığının, kalitesinin tespiti ile ilgili gerekli 
değerlendirme ve çalışmaların yapılarak, raporlanması için 25.08.2015 tarihli Olur ile 
Kurum teknik elemanlarının katılımıyla komisyon oluşturulmuştur.  

Komisyon tarafından hazırlanan raporda; “MTA’nın (Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü) 1980 tarihli Aydın-Söke-Çavdar- Demir Madeni Jeoloji 
Raporu’nda belirtilen ve çevre izni alınan lokal alan içinde kalan ortalama %42,62 Fe 
tenörlü toplam 1.172.880 ton görünür rezerv miktarına itibar edildiğinde, yüksek 
tenörlü (%55 Fe ve üzeri) cevherlerin cevher hazırlama işlemine tabi tutularak 
doğrudan satılabileceği, düşük tenörlü (%55 Fe ve altı) cevherin ise zenginleştirme 
işlemine tabi tutularak satılabilir ürün haline getirilebileceği gibi genel olarak cevher 
hazırlama ve zenginleştirme işlemlerine tabi tutularak %65 teknolojik verimle demir-
çelik sektörüne satılabilir nitelikte; redevans sözleşmesinde taahhüt edilen 5 yıllık 
asgari üretim miktarının da üzerinde %55 Fe tenörlü 590.768,99 cevher elde 
edilebilecektir. Ancak MTA’nın Aydın-Söke-Çavdar Demir Madeni Jeoloji 
Raporu’nda belirtilen rezerv hesabında kullanılan verilerin günümüzde kabul gören 
uluslararası görünür rezerv değerlendirme kriterleri için yeterli olmadığı 
görülmektedir. Bu durumda DMK Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 28.07.2015 tarihli 
yazısında belirtilen; lokal alanda teklif ettikleri miktarda ve demir çelik sanayinde 
kullanılacak nitelikte cevherleşmenin bulunmadığı yönündeki iddiası ile redevans 
sözleşmesinde 86,76 hektar olan lokal alanın 24,79 hektarlık bölümüne çevre izni 
alınması durumu da göz önüne alındığında, redevans ihalesine temel teşkil eden 
MTA’nın Aydın-Söke-Çavdar Demir Madeni Jeoloji Raporu’nda belirtilen rezervin 
teyidine yönelik bir çalışma yaptırılması gerekmektedir…”, denilmektedir. 

Söz konusu rapor üzerine, DMK Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne 24.07.2012 
tarihli redevans sözleşmesi ile verilen Aydın ili Söke ilçesi dahilindeki sicil no:9949 
(İR.3436) sayılı uranyum sahası içinde yer alan demir lokal alanında görünür rezerv 

 
 

teyit çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla;  
-Tüm giderleri firma tarafından karşılanmak üzere; görünür rezerv teyit 

çalışmalarının ve raporlanmasının öncelikle MTA’ya yaptırılması, MTA’nın bu 
çalışmayı yapamaması halinde ise bu gerekçeyi içeren bir yazının DMK Mad. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. tarafından MTA’dan alınarak Teşekküle ibraz edilmesi halinde 
bünyesinde en az 30 yıllık kuruluş geçmişi olan jeoloji mühendisliği bölümü bulunan 
ve Teşekkülün de uygun bulacağı bir üniversiteye DMK Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
tarafından görünür rezerv teyit çalışmalarının ve raporlanmasının yaptırılması, 

-Yapılan çalışmalar ve işlemlerin, firma. tarafından Teşekküle periyodik olarak 
raporlanması, 

-Firmanın sahada demir çelik sanayiinde kullanılacak demir rezervinin 
bulunmadığını iddia ettiği ve redevans sözleşmesinin sulhen feshini talep ettiği 
28.07.2015 tarihinden başlamak üzere görünür rezerv teyit çalışmaları yapılarak ve 
raporlanarak Teşekküle sunulması için 30.11.2016 tarihine kadar süre verilmesi, bu 
sürenin yeterli olmaması durumunda üçer aylık en fazla iki defa olmak üzere ek süre 
verilmesi,  

-Bu sürelerde yer tesliminin ve mali yükümlülüklerin ertelenmesi, geçecek 
sürelerin sözleşme süresine ilave edilmesi, 

-İşlemlerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi, 24.12.2015 tarih 
ve 665/6 sayılı YKK ile tasvip edilmiştir. 

Gelişen süreçte; MTA tarafından yapılacak görünür rezerv teyit çalışmaları ve 
raporlanması işi için, kış şartları da dikkate alındığında 30.11.2016 tarihine kadar 
verilen sürenin yeterli olamayacağı, bu nedenle Yönetim Kurulunun 24.12.2015 tarih 
ve 665/6 sayılı kararı ile Genel Müdürlüğe vermiş olduğu yetkiye istinaden, üçer aylık 
en fazla iki defa olmak üzere verilebilecek sürenin altı ay olarak verilerek bu sürenin 
31.05.2017 tarihine kadar uzatılması, bu sürelerde yer tesliminin ve mali 
yükümlülüklerin ertelenmesi, geçecek sürelerin sözleşme süresine ilave edilmesi, 1980 
tarihli MTA Raporunda belirtilen görünür rezervin teyit çalışmaları ve cevherleşmenin 
tüm yönleriyle raporlanabilmesi (sondaj, numune alımı, analizlerinin yapılması, cevher 
cinsi, görünür rezerv miktarının tespiti, tenörü vb.) için Teşekkülce MTA Genel 
Müdürlüğüne başvurulması, hususunda 15.11.2016 tarihli Makam Olur’u alınmıştır. 
MTA tarafından sahadaki maden varlığına yönelik değerlendirme çalışmaları halen 
devam etmektedir. 

Diğer yandan, gerçek veya tüzel kişilerle imza altına alınan Lokal Alanda 
Maden Arama Sözleşmesinin 11.maddesinde “Sahada yapılan arama çalışmaları 
sonucunda tespit edilen maden veya madenler için MİGEM’den işletme izni alınması 
işlemini müteakip 30 gün içinde redevans sözleşmesi yapılacaktır. İşletme projesi 
MİGEM nezdinde İşletmeci tarafından takip edilerek, en kısa sürede işletme izninin 
alınması sağlanacaktır.” ifadesinin yeraldığı, buna karşın geçmiş yıllarda ihaleye konu 
maden işletme izni bulunmayan bazı lokal alanlarda redevans ihalesi yapılarak 
sözleşme imzalandığı görülmüştür. Ayrıca, akdedilen redevans sözleşmelerinde, 
sözleşmenin süresi, teminat, sahadaki üretimin tamamlanması maddelerinde 
farklılıklar olduğu görülmüştür. 
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Yine, redevans sözleşmesine esas arama sözleşmesi 9.maddesinde redevans 
birim fiyat uygulamalarında “Tesiste işlenmesi zorunlu olan ve rezerv itibariyle büyük 
maden (Cu/Bakır, Sb/Antimon, Cr/Krom, Fe/Demir, vb.) varlıkların bulunması 
halinde” ve “Diğer madenlerde” kullanılmak üzere iki formül belirtilmesine karşın, 
uygulama kolaylığı gerekçesine istinaden redevans sözleşmelerinde bütün madenler 
için tek tip formülün uygulandığı ifade edilmiştir. 

Ayrıca, Arama ve imtiyaz hakkı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 
olan ve redevans karşılığı işletilmek üzere sözleşme ile üçüncü şahıs veya şirketlere 
verilen maden sahalarında, üretimi yapılacak cevhere yönelik da rezerv ve tenöre 
yönelik önceki yapılan çalışmaların yeterli, sağlıklı ve güvenilir olduğunun tespit 
edilerek ihaleye çıkılmasında, gelecekte ortaya çıkabilecek ve ruhsat sahibi olarak 
Kurumdan talep edilebilecek parasal yükümlülük/tazminat/cezalar ile 
sonuçlanabilecek ihtilafların önlemesi açısından fayda ve gerek görülmektedir. Bu 
çerçevede; 

Arama, imtiyaz ve işletme hakkı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
uhdesinde kalmak kaydıyla redevans karşılığı işletilmek üzere ihale edilen yada gerçek 
veya tüzel kişiler ile yapılan arama sözleşmesini müteakip redevans sözleşmesi 
imzalanan maden sahaları ile ilgili olarak ileride sözleşmenin tatbikinde hukuki 
sorunlar yaşanmaması için;  

-Üretimi yapılacak maden rezerv varlığına ve kalitesine yönelik sahada yapılan 
önceki çalışmalarla ile ilgili gerekli değerlendirmelerin ihale sürecinden önce titizlikle 
yapılması,  

-Redevans sözleşme hükümlerinin hazırlanması ve uygulanması sürecinde 
gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, bu çerçevede redevans uygulamalarına yönelik 
bir iç mevzuat oluşturulmasının değerlendirilmesi, 

-Sahadaki çalışmaların kontrol ve denetimine yönelik olarak ilgili birimin 
yeterli sayı ve nitelikte personel ile takviye edilmesi önerilir. 

Diğer taraftan; 13.06.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2840 sayılı Kanun gereği 
tüm uranyum ruhsatları ile birlikte Teşekkül uhdesine verilen Aydın ili Koçarlı ilçesi 
dahilindeki sahanın ruhsatı ile ilgili yükümlülükler Teşekkülce yerine getirilmiş, 3213, 
5177 ve 5995 sayılı Maden kanunlarına intibakının yapılmasını teminen Maden İşleri 
Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuştur. 5995 sayılı Maden Kanunu gereği VI. 
Grup olarak Maden İşleri Genel Müdürlüğünce gerekli intibak yapılmış ve düzenlenen 
Sicil:201200115 no’lu, 14.02.2012 tarihinden itibaren 3 yıl süreli uranyum arama 
ruhsatı Teşekküle verilmiştir. Arama ruhsat süresi 14.02.2015 tarihinde sona eren söz 
konusu ruhsatın, Maden Kanunu gereği ruhsat süresinin 2 yıl daha uzatılması yönünde 
başvuru yapılmıştır.  

Toplam 5 yıllık arama ruhsat süresi 14.02.2017 tarihinde sona erecek olan 
anılan saha ile ilgili olarak gerek 2012 tarihli MTA Genel Müdürlüğü raporunda 
gerekse daha sonra MTA ile yapılan nihai değerlendirmeler göz önüne alındığında, 
ilave arama faaliyetine gerek olmadığı, sahanın uranyum cevherleşmesi açısından 
olumsuz olduğu, dolayısıyla sahadaki arama sürecinin sonlandırılmasının uygun 
olduğunun ilgili Başkanlıkça belirtilmesi üzerine söz konusu ruhsatın Maden İşleri 
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Genel Müdürlüğü nezdinde terk edilerek mevcut arama ruhsatının iade edilmesi 
09.02.2017 tarihli Genel Müdürlük Olur’u ile uygun bulunmuştur. 

Bu çerçevede; Teşekküle ait atıl durumda olan geçici tatildeki 2 adet bor tuzu 
ruhsat sahası ile İşletme Ruhsatı (İR) talepli 1 adet bortuzu ve 4 adet uranyum ruhsat 
sahası için ilgili mevzuat gereği her yıl parasal yükümlülükler (ruhsat bedeli, çevre ile 
uyum bedeli vb.) yerine getirilmekte olup, bu sahalardaki maden varlığına yönelik 
gerekli çalışmaların planlanarak, geleceğe yönelik değerlendirmelerin yapılmasında 
fayda görülmektedir. 

Teşekküle ait, faaliyeti geçici tatildeki işletme ruhsatlı bortuzu sahaları ile 
işletme ruhsatı talepli bortuzu ve uranyum sahaları için atıl durumda olmalarına karşın 
ilgili mevzuat gereği ruhsat hukukundan kaynaklanan mali yükümlülükler düzenli 
olarak yerine getirildiğinden, söz konusu sahaların aktif hale getirilerek ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik gerekli çalışmaların planlanarak, geleceğe yönelik 
değerlendirmelerin yapılması önerilir. 

2016 yılında elde edilen kira ve redevans gelirleri toplamı geçen yıl ile aynı 
tutarda 49 milyon TL (KDV hariç) olarak gerçekleşmiştir. 

-Cevher arama faaliyetleri: 
Kompleks Cevher (NTE-Toryum-Barit-Florit) Master Arama Projesi: 
2840 Sayılı Kanun gereğince 1990 yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından 

Kuruluşa bedelsiz olarak devredilen Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde bulunan İR.3360 
sayılı NTE-Toryum sahası kompleks bir yapıya sahip cevher yatağı; Florit (%37 
CaF₂), Barit (%32 BaSO – O₂ + La₂O3 

Nd₂O3) ve Toryum (%0,2 ThO₂) içermekte olup toplam 30 milyon ton tuvönan 
kompleks cevher rezervine sahiptir.  

Söz konusu proje ile Sicil: 1075 (İR.3360) no’lu sahada; cevherleşmenin nihai 
sınırlarını ve cevherleşme modelini belirlemek, belirlenmiş olan muhtemel ve mümkün 
kategorilerdeki rezervi, görünür kategoriye dönüştürmek, cevher tenörünün yatay ve 
düşey dağılımlarını belirlemek, cevherleşmenin katı modelini hazırlamak, işletme 
projesi ve tesislerde uygulanacak teknolojilerin seçimine yönelik cevherleşmeyle ilgili 
bilgi altyapısını oluşturmak ve nihayetinde florit, barit ve NTE’nin üretilerek ülke 
ekonomisine kazandırılması, hedeflenmiştir. 

Toryum, ‘hızlandırıcı sürümlü yakıtlı sistemler’ ile nükleer atık bırakmayan ve 
atom bombası yapımına imkan tanımayan bir enerji hammaddesidir. Uzmanlar 
tarafından “yeşil nükleer enerji” olarak adlandırılan toryum, dünyanın enerji 
problemini çözebilecek en önemli kaynaklar arasında gösterilmekte ve dünya toryum 
rezervinin %11’ine sahip Türkiye’nin bu anlamda büyük kazanç elde edeceği ifade 
edilmektedir. Toryumla çalışan santraller konusunda en büyük ilerlemeyi sağlayan 
ülkenin Hindistan olduğunu belirten uzmanlar toryumun doğada uranyumdan yaklaşık 
üç kat fazla olduğunu, buna rağmen dünyanın toryum yerine uranyuma yönelişinin 
nedeninin nükleer silahlanma yarışı olduğunu ifade etmektedirler. 2020 yılından 
itibaren 4.nesil nükleer santrallerde toryum kullanılacağı yine uzmanlarca iddia 
edilmektedir.   
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Kompleks Cevher Master Arama Projesi kapsamında sahada 60 lokasyonda 
25.200 metre sondaj, 13.000 adet kimyasal, 200 adet minerolojik-petrografik numune 
alımı işi 04.06.2015 tarihli ihale sonucunda 25.06.2015 tarihli sözleşme ile özel bir 
firmaya verilmiştir.  

Sahadaki sondajlı etüt çalışmaları 16.11.2015 tarihinde 727,20 metre iş artışı ile 
birlikte 25.927,20 metre olarak tamamlanmıştır. Sondajlardan 10.433 adet kimyasal 
amaçlı numune alınarak analizlerinin yapılması için Kuruma teslim edilmiştir.  

NTE-Toryum sahasında, yapılacak işletme faaliyetini yönlendirmek, sahanın 
rezerv, tenör ve mineral dağılımının belirlenmesi amacıyla hazırlanan Kompleks 
Cevher Master Arama Projesi (2013-2017) kapsamında 2016 yılı içerisinde 65 
lokasyonda 27.200 metre karotlu sondaj ile sondaj karotlarından kimyasal amaçlı 
numune alımını kapsayan “Sondajlı Maden Jeolojisi Etüdü” hizmet alımı işinin 
yaptırılması planlanmıştır. Proje doğrultusunda sahada 60 lokasyonda 25.200 metre 
sondaj, 13.000 adet kimyasal, 200 adet minerolojik-petrografik numune alımı işi 
04.06.2015 tarihli ihale sonucunda 25.06.2015 tarihli sözleşme ile özel bir firmaya 
verilmiştir. 2016 yılında ise 65 farklı lokasyonda 27.200 metre sondaj, 11.700 adet 
numune alımı işi 4.052.800 TL bedelli 20.06.2016 tarihli sözleşme ile özel bir firmaya 
verilmiştir. Sözleşme konusu işin 24.06.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak 
çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmenin bitiş tarihi 29.01.2017’dir.  

İş kapsamında 31.12.2016 tarihi itibariyle toplam 25.334,10 metre sondaj ve 
10.000 adet numune alımı gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan yükleniciye bilahare 
Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmak üzere 18.01.2017 tarih ve 1359 sayılı Genel 
Müdürlük Olur’u ile %2,2 oranında 600 metre sondaja karşılık gelen 89.400 TL 
tutarında iş artışı verilmiştir. Netice itibariyle elde edilen yeni jeolojik veriler 
doğrultusunda 1 lokasyondaki sondajın iptal edilmesi suretiyle 64 lokasyonda %1,61 
oranında 438,80 metre iş artışı ile 27.638,80 metre sondaj ve 12.909 adet numune 
alımı gerçekleştirilmiş ve arazi çalışmaları 28.01.2017 tarihinde sözleşme süresi içinde 
tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında 2017 yılında 28.400 metre sondaj ve yaklaşık 13.000 adet 
numune alımı planlanmış olup ihale dokümanları hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

Ayrıca proje kapsamında, 2014 yılındaki sondajlardan derlenen 700 adet 
numunede mineralojik ve petrografik analizlerin yapılması ve cevher yatağının üç 
boyutlu mineralojik modelinin hazırlanmasına yönelik Hacettepe Üniversitesi 
Teknokent Merkezi ile 08.05.2015 tarihli, 300 takvim günü süreli ve 283.000 
TL+KDV bedelli Ar-Ge sözleşmesi imzalanmıştır. Buna göre sözleşme konusu iş, fiili 
olarak 794 adet numune analizi yapılmak suretiyle 321.003 TL+KDV olarak 
gerçekleşmiştir. Sonuç raporu 3 ay gecikmeli olarak 20.06.2016 tarihinde tamamlanan 
çalışmada sahadaki rezervin önemli miktarda artış göstereceği görülmüştür.  

Master Arama Projesi (2013-2017) kapsamında; Eskişehir-Sivrihisar Toryum-
NTE sahasında cevherleşme nihai sınırlarını belirlemek ve rezerv geliştirmek amacıyla 
2016 yılı sonu itibari ile 217 lokasyonda toplam 92.797,90 metre sondaj ve 46.864 
adet kimyasal amaçlı numune alımı gerçekleştirilmiş olup, sondajlı arama 
faaliyetlerine devam edilmesi öngörülmektedir. 
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Kompleks cevher sahasında Ruhsatlı Saha Etütleri Projesi kapsamında 2011-
2012 yıllarında 38 lokasyonda 9.331,20 metre sondaj ve 4.958 adet kimyasal amaçlı 
numune alımı da dikkate alındığında, sahada 2016 yılı sonu itibari ile 260 lokasyonda 
toplam 102.129,1 metre sondaj ve 51.822 adet kimyasal amaçlı numune alımına 
ulaşılmıştır.  

Diğer taraftan, sahada devam eden rezerv geliştirme çalışmalarının yanında, 10 
yıl süreyle yılda 10.000 ton Nadir Toprak Elementi (NTE) ve buna bağlı olarak 250 
ton Toryum, 72.000 ton Barit ve 70.000 ton Florit üretim kapasiteli bir tesisin 
kurulması, işletilmesi ve satılık ürünlerin Kuruma teslim edilmesi şeklinde bir hizmet 
alımı modelinin uygulanması yönünde alınmış olan 28.04.2011 tarih ve 407/6 sayılı 
Yönetim Kurulu kararına istinaden, 14.06.2012 tarih ve 2012/T-6 sayılı Yüksek 
Planlama Kurulu kararı alınarak ihale süreci başlatılmıştır. 

Teşekkülün Eskişehir İli Sivrihisar ve Beylikova İlçelerinde bulunan İR.3360 
sayılı Toryum sahasından; yıllık 10.000 ton Nadir Toprak Oksitleri (NTO) ile buna 
bağlı olarak Toryum, Florit ve Barit’in 10 yıl süreyle, şartnamelerde belirtilen esaslara 
uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması, stoklanması, toryum ve atıkların ilgili yasal 
mevzuatlarda belirlenen esaslara göre depolanması ve işin mevcut mevzuat dahilinde 
hizmet alımı suretiyle yapılması işi için Yönetim Kurulunun 16.08.2012 tarih ve 485/3 
sayılı Kararına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/e maddesi gereğince 
pazarlık usulü ile yeterlik değerlendirme tarihi 05.12.2012 olmak üzere ihaleye 
çıkılmıştır. 

İhalede; 18.12.2012 tarihinde yapılan değerlendirme sonucunda yeterlilik alan 
firmalardan fiyat içermeyen teknik teklifleri istenmiş, ancak tek bir firmadan teklif 
alınmıştır. İhale komisyonunca firmanın teknik teklifi incelenmiş, şartları netleştirilmiş 
teknik şartnamenin oluşturulabilmesi için 12.03.2014 tarihinde görüşmeler yapılmıştır.  

Başta birim tüketimler, verim, ürün özellikleri olmak üzere ihaleye esas teknik 
konuların netleştirilmesine yönelik, her türlü masrafları kendilerine ait pilot tesis 
çalışmalarında kullanılmak üzere istedikleri %2,5 (± 0,2) NTO tenöre sahip en az 6 ton 
temsili numunenin; sahadan alınması, hazırlanması ve nakliyesi dahil tüm masrafları 
yine firmaya ait olmak üzere bedelsiz olarak verilmesi ile numune alma, testlerin 
yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi için firmaya talebi doğrultusunda 5 kez 
toplam 20 ay süre uzatımı verilmiştir.  

Yönetim Kurulunun 31.12.2015 tarih ve 666/10 sayılı toplantısında; muhtelif 
tarihlerde firmanın talebi üzerine verilen süre uzatımlarına rağmen, ihale konusu işe ait 
teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemlerini içeren netleştirilmiş bir teknik teklif 
sunamadığı için değerlendirme dışı bırakılmasına ve ihalenin geçerli teklifin 
kalmaması nedeniyle iptal edilmesine karar verilmiştir.  

Florit, Barit, NTE+Toryum kompleks cevher yatağının işletilmesi ve 
zenginleştirilmesi suretiyle ülke ekonomisine kazandırılması konusunda en uygun 
işletme ve yatırım yöntemlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak üzere 
14.03.2016 tarihli Makam Olur’u ile komisyon oluşturulmuştur.  

Diğer taraftan yürütülen çalışmalarla eş zamanlı olarak; Teşekkül uhdesinde 
bulunan kompleks cevher yatağının işletilmesi ve zenginleştirilmesi için en uygun 
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işletme ve yatırım yöntemlerinin belirlenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalara 
katkı sağlayacağı mütalaa edilen yurtiçi ve yurtdışından gerçek ve tüzel kişiler ile 
Üniversitelerle görüşülmesi, görüşlerinin alınması, gerektiğinde saha ile ilgili bilgilerin 
paylaşılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesi Yönetim Kurulu’nun 16.06.2016 
tarih ve 697/9 sayılı kararı ile tasvip edilmiştir. 

Dünya genelinde özellikle az sayıda ülkede (Çin, Rusya, Amerika, Avustralya, 
Kanada, Hindistan vb.) bulunan NTE üretiminin, yakın gelecekte talebi 
karşılamayacak duruma geleceği öngörülmektedir. Bu konjonktürde yurt genelinde 
bilinen tek NTE ve toryum kaynağını içeren bahse konu kompleks cevher yatağının bir 
an önce işletilerek ülke ekonomisine kazandırılması önem taşımaktadır. 

Bigadiç Bor Havzası Master Projesi (BİGMAP): 
BİGMAP projesi ile Bigadiç bor havzasında üst borat zonla birlikte yaklaşık 

400-600 metre arasında değişen derinliklerde ve kolemanit rezervinin ağırlıklı olarak 
bulunduğu alt borat zonundaki rezervin tespiti, mineralojik ve kimyasal içeriklerinin 
belirlenmesi ile ilave jeolojik ve hidrojeolojik verilerin elde edilmesi sağlanacaktır. 
Böylece mevcut işletme projelerinde öngörülen nihai açık ocak sınırlarının ve 
alternatif açık ocakların belirlenmesi, açık işletme yöntemiyle üretilemeyecek 
cevherlerin yer altı madenciliği ile üretilmesine yönelik alternatiflerinin 
değerlendirilmesi ve tüm bu çalışmaların projelendirilmesi yapılabileceği 
öngörülmektedir.  

İR.1608 Ruhsat sayılı Bigadiç Bor İşletmesi sahasında BİGMAP kapsamında 
havza analizinin yapılması, alt ve üst borat zonlarının rezerv ve mineral dağılımını 
ortaya çıkarmak amacıyla 2015 yılında proje kapsamında 29.04.2015 tarihindeki ihale 
ve 21.05.2015 tarihinde özel bir firma ile yapılan sözleşme ile 110 lokasyonda 28.021 
metre sondaj gerçekleştirilmiştir. Sondajlardan 2240 adet kimyasal, 2353 adet XRD ve 
118 adet mineralojik-petrografik analiz için numune alınmıştır. 2016 yılında ise; 121 
lokasyonda 26.330 metre sondaj, 3.570 adet numune alımı işi 3.027.950 TL bedelli 
20.06.2016 tarihli sözleşme ile özel bir firmaya verilmiştir. Sözleşme konusu işin 
24.06.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Sözleşmenin bitiş 
tarihi 29.01.2017’dir.  

İş kapsamında 31.12.2016 tarihi itibariyle toplam 20.255 metre sondaj ve 1.900 
adet numune alımı gerçekleştirilmiştir. Diğer taraftan sözleşme konusu işin süresi 
içinde tamamlanamayacağı öngörüldüğünden yükleniciye 120 gün cezalı ek süre 
verilmiştir. Arazi çalışmaları 28.02.2017 tarihinde 24.615,50 metre sondaj ve toplam 
3.423 adet numune alımı gerçekleştirilmek suretiyle tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında 2017 yılında 28.135 metre sondaj ve yaklaşık 4.000 adet 
numune alımı planlanmış olup ihale dokümanları hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 

Ruhsatlı Saha Etütleri Projesi: 
3213 sayılı Maden Kanunu’nun bazı maddelerini değiştiren 5177 sayılı Kanun 

ile bor tuzu ruhsatlı sahalar ile maden ruhsatlı sahaların, kanunun çıktığı tarihten 
itibaren 5 yıl içerisinde görünür+muhtemel rezerv alanı ile sınırlandırılarak taksir 
edilmesi zorunluluğu getirilmesi üzerine, bor üretimi yapılan bor tuzu havzaları 
dışında kalan münferit bor ruhsat sahalarının bor ve diğer madenler bakımından 
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potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla, 1998 yılından bu yana münferit ruhsat 
sahalarında arama çalışmaları yıllık projeler halinde sürdürülmektedir.  

Proje kapsamında 2016 yılında münferit ruhsat sahalarda arama ve rezerv 
geliştirme çalışmaları kapsamında sürdürülmüştür. Buna göre; 

a) Sicil: 6407 (İR: 1609) no.lu Bor Tuzu Sahası: 
Söz konusu sahada Dereköy-Şeyhler bölgesinde bor cevheri rezervinin 

geliştirilmesine yönelik 2016 yılında; 24 lokasyonda 6.700 metre sondaj, 1600 adet 
numune alımı işi 826.780 TL bedelli ve 11.07.2016 tarihli sözleşme ile özel bir 
firmaya verilmiştir.  

Sözleşme konusu işin 15.07.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara 
başlanmıştır. Sözleşme konusu işin bitiş tarihi 11.11.2016’dır. Diğer taraftan sözleşme 
konusu işin süresi içinde tamamlanamayacağı öngörüldüğünden yükleniciye 50 gün 
cezalı ek süre verilmiştir. Buna göre sözleşme konusu iş, 20.12.2016 tarihi itibariyle 
6.330,50 metre sondaj ve 1.607 adet numune alımı gerçekleştirilmek suretiyle 
tamamlanmıştır. 

b) Sicil 6409 (İR: 1611) no.lu Bor Tuzu Sahası: 
Söz konusu sahada bor cevherinin alt seviyelerindeki kömür varlığının tahkiki 

amacıyla 2016 yılında; 8 lokasyonda 1.850 metre sondaj, 520 adet numune alımı işi 
197.950 TL bedelli ve 20.05.2016 tarihli sözleşme ile özel bir firmaya verilmiştir. 

Sözleşme konusu işin 24.05.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara 
başlanmıştır. Sözleşme konusu işin bitiş tarihi 31.08.2016’dir. Diğer taraftan 
18.07.2016 tarih ve 15831 sayılı Başkanlık Olur’u ile yükleniciye %18,91 oranında 
350 metreye karşılık gelen 37.450,00 TL tutarında iş artışı verilmiştir. Buna göre 8 
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başlatılması için gerekli olan çevre izni alınmış, orman izni alınması süreci 
tamamlanmak üzeredir.  

Proje kapsamında 2017 yılında 6.665 metre sondaj ve yaklaşık 1.750 adet 
numune alımı planlanmış olup ihale dokümanları hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 
Diğer taraftan 270 takvim günü süreli protokolün bitiş tarihi 31.12.2017 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

Eskişehir-Sivrihisar İR:3360 no.lu kompleks cevher sahasında sondajlı maden 
jeolojisi etüdü hizmet alımı için ihaleye çıkılmasına yönelik 22.04.2016 tarih ve 
686/11 sayılı YKK esas teklif eki yaklaşık maliyet hesap cetveli ile Balıkesir Bigadiç 
İR: 1608 no.lu bor tuzu sahasında sondajlı maden jeolojisi etüdü hizmet alımı için 
ihaleye çıkılmasına yönelik 06.05.2016 tarih ve 690/18 sayılı YKK esas teklif eki 
yaklaşık maliyet hesap cetvelindeki benzer nitelikteki unsurların fiyatlanmasında 
(karot sandığı, üniversite danışmanlık hizmeti vb.) farklılıklar gözükmektedir. Kurum 
3/g ihale yönetmeliğinin 21 inci maddesi gereğince açık ihale usulü ile yapılan ihaleler 
neticesinde; Eskişehir-Sivrihisar İR:3360 sayılı kompleks cevher sahasında 27.200 
metre sondajlı maden jeolojisi hizmet alımı işinin, 4.052.800,00 TL+KDV toplam 
bedelle (149 TL/metre KDV hariç), Balıkesir Bigadiç İR: 1608 numaralı bor tuzu 
sahasında 26.330 metre sondajlı maden jeolojisi etüdü hizmet alımının, 3.027.950,00 
TL+KDV toplam bedelle (115 TL/metre KDV hariç) ekonomik açıdan en avantajlı 
teklifi veren firmalara yaptırılması, 06.06.2016 tarih, 694/5 ve 694/16 sayılı YKK ile 
kabul edilmiştir. Yaklaşık maliyetin yeknesaklık içerisinde, gerçekçi ve sağlıklı bir 
şekilde yürürlükteki mevzuata uygun olarak titizlikle hazırlanması zorunluluk 
gerektirdiğinden, yaklaşık maliyetin tespitinde gerekli özenin gösterilmesinde fayda ve 
ihtiyaç görülmektedir.  

Cevher arama faaliyetleri çerçevesinde ihale suretiyle gerçekleştirilen sondajlı 
maden etüdü hizmet alımlarında yaklaşık maliyete esas unsurların fiyat tespitinde 
gerekli özenin gösterilmesi önerilir.  

-Rezerv durumu: 
Kurumun 2016 yılına devir eden bor rezervleri %63,2’si görünür olmak üzere 

3.280 milyon ton olup bu rezerv B₂O₃ bazında 951,9 milyon tona tekabül etmektedir. 
2017 yılına ise 3.275 milyon ton (B₂O₃ bazında 950,6 milyon ton) devir etmiş olup 
bunun 2.069 milyon ton’u (%63,2’si) görünür rezerv kategorisinde olup görünür 
rezervin 13,2 milyon ton’u üretilmeye hazırdır. Burada dikkati çeken nokta, 2015 
yılına 16,6 milyon ton, 2016 yılına 14,0 milyon ton hazır rezerv devir etmiş iken bu 
miktar 13,2 milyon tona düşmesidir. 2016 yılı üretim programı geçen yıl programının 
%24 gerisinde 5.110 bin ton olup devir eden hazır rezervin tükenme ömrü 33 ay 
olmaktadır. 2017 yılı üretim programı ise cari yıl programının %9 ilerisinde 5.588 bin 
ton olup anılan yıla devir eden hazır rezervin tükenme ömrü 28 ay olmaktadır. Esas 
itibarıyla Kurum hazır rezerv tükenme ömrünü 24 ay seviyesine ulaşacak şekilde 
hedeflemekte ve dekapaj-üretim programlarını bu doğrultuda yapmaktadır. Ancak, 
programların gerisinde gerçekleşen dekapaj miktarları veya üzerinde gerçekleşen 
üretim miktarları bu sürenin azalmasına yol açabilmektedir. 

Yapılan sondajlı arama çalışmaları ve işletme faaliyetleri sonucunda rezervlerin 
B₂O₃ içeriğinin güncellenmesi, raporlarda belirtilen rakamların doğruluğu ve 
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güvenilirliği açısından gerekli ve faydalı görülmektedir.  
Rezervin; %55,3’ü Kütahya-Emet’de, %25,3’ü Eskişehir-Kırka’da, %19,4’ü ise 

Balıkesir-Bigadiç ve Bursa-Kestelek’de bulunmaktadır. 
Mineral bazında ise toplam rezervin %26,7’sini Kolemanit, %25,3’ünü Tinkal, 

%1,4’ünü Üleksit ve %46,7’sını de Probertit-Üleksit mineralleri oluşturmaktadır. 
Probertit-Üleksit cevher oluşumunun tamamı Emet (İğdeköy-Doğanlar) mevkiinde 
olup bu rezervin tümü hazır olmayan görünür rezerv kategorisindedir. 

-Dekapaj çalışmaları: 
2015 yılında bir önceki yılın fiili değerinin %47 üzerinde olmak üzere 29,0 

milyon m³ dekapaj programlanmasına rağmen, programın %27’si oranında ve geçen 
yıla göre %8 daha fazla olmak üzere 21,2 milyon m³ dekapaj yapılmıştır. Yapılan 
dekapajın %99’u yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam dekapajın 
%88’i Bigadiç ve %12’si Kırka Bor İşletmeleri’nde yapılmıştır. 2016 yılında ise geçen 
yıla göre %31 artışla toplam 27,8 milyon m³ dekapaj işi yapımı gerçekleşmiştir. 
Yapılan dekapajın %99’u yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam 
dekapajın %67’si Bigadiç, %8’i Emet ve %25’i Kırka Bor İşletme Müdürlüğü açık 
ocaklarında yapılmıştır. 

Ocakların emniyeti ve üretimin sürdürülebilirliği açısından dekapaj yapım işleri 
program hedefleri doğrultusunda ve hazır rezerv tükenme ömrü 24 ay olacak şekilde 
yapılması önem arz etmektedir. Konu işletmeler ve ocaklar bazında ele alınarak ileriki 
bölümlerde açıklanmıştır. 

-Üretim çalışmaları: 
Dünya bor üretim kapasitesinin B₂O₃ bazında %44’ü, ton bazında %40’ına 

sahip olan Kurumun ürettiği bor kimyasalları ve eşdeğeri ürünlerin kurulu kapasiteleri; 
1.340 bin ton/yıl boraks pentahidrat, 700 bin ton/yıl öğütülmüş kolemanit, 385 bin 
ton/yıl borik asit, 230 bin ton/yıl boraks dekahidrat, 8 bin ton/yıl Etidot-67 (zirai bor), 
6 bin ton/yıl camsı bor oksit, 22 bin ton/yıl susuz boraks, 5 bin ton/yıl kalsine tinkal ve 
2 bin ton/yıl bor oksit (amara kesmelerin orf) şeklindedir.  Son 10 yıl içinde kurulu 
kapasite 2,5 kat artırılarak 2.698 bin ton/yıl’a yükseltilmiştir.  

2016 yılında satışların miktar bazında %58’ini katma değeri yüksek bor 
kimyasalları, %31’ini bor kimyasallarına eşdeğer ürünler ve %6’sını de konsantre 
ürünler oluşturmuştur.   

2016 yılında yapılan; Tuvönan, konsantre, kalsine, öğütülmüş, bor kimyasalları 
(Boraks Deka, Boraks Penta, Etibor-48, Borik Asit, Boroksit (Amorf-Camsı) Susuz 
Borik Asit), Etibor-68 (Susuz Boraks), Etidot-67 (zirai bor) ve ile yan/ara ürün 
(sülfürik asit, kalsine pirit, ara ürün) üretim değerleri program ve geçen yıl ile 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 19: Üretilen ürünler 

Üretimi yapılan ürünler 

2015 2016 Gerçekleşme oranı              

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 
göre 

Geçen yıla 
göre 

(ton) (ton) (ton) (%) (%) 
 Tuvönan: 5.071.896 5.110.000 4.814.553 94 95 
- Kolemanit 2.197.451 1.850.000 2.132.967 115 97 
- Tinkal 2.706.445 3.000.000 2.472.586 82 91 
- Üleksit 168.000 260.000 209.000 80 124 
 Konsantre: 1.884.477 1.558.250 1.583.143 102 84 
- Kolemanit 1.743.111 1.377.750 1.439.293 104 83 
- Tinkal  - - - - - 
- Üleksit 141.366 180.500 143.849 80 102 
 Kırılmış: 831.763 969.627 995.951 103 120 
- Kolemanit 793.338 897.377 959.400 107 121 
- Üleksit 38.426 72.250 36.551 51 95 
 Öğütülmüş 913.426 1.005.345 999.269 99 109 
- Kolemanit 878.128 955.345 964.378 101 110 
- Üleksit 35.298 50.000 34.891 70 99 
 Granül (2-4 mm): 3.474 4.500 4.373 97 126 
- Kolemanit 469 500 125 25 27 
- Üleksit 3.005 4.000 4.249 106 141 
 Eticol Ceramic:  3.980 6.006 2.337 39 59 
 Kalsine: - 1.500 18 1 - 
- Kalsine Kolemanit - - - - - 
- Kalsine Tinkal - 1.500 18 1 - 
- Kalsine Üleksit - - - - - 
 Bor kimyasalları: 1.235.360 1.554.500 1.178.264 76 95 
- Boraks dekahidrat 60.650 77.000 70.021 91 115 
- Etibor-48 (BP-Bandırma) 149.000 140.000 109.500 78 73 
- Boraks pentahidrat (BP-Kırka) 797.500 1.000.000 735.886 74 92 
- Borik asit 203.103 290.000 238.738 82 118 
- Boroksit (Amorf) 1.284 3.200 2.700 84 210 
- Camsı Boroksit 24 1.000 451 45 1880 
- Susuz boraks (Etibor-68) 13.455 30.000 10.204 34 76 
- Etidot-67 (Zirai bor) 10.344 13.300 10.764 81 104 
 Eti Matik: 
 Borlu Soda: 

3.646 
648 

11.000 
- 

3.578 
- 

33 
- 

98 
- 

 Yan ve ara ürünler:      
- Kalsine pirit 67.675 117.815 87.200 74 129 
- Sülfürik asit 131.647 192.000 158.445 83 120 
- Konsantre ara ürün 277.040 175.800 321.239 183 116 
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Üretimin değerlendirmesinde kabul gören üç temel husus; Üretimin miktarı, 
kalitesi ve maliyeti olmaktadır. 

-Üretimin miktarı: 
Üretimin, pazarlama faaliyetlerinin paralelinde sürdürülüyor olması nedeniyle 

2015 yılında satışlardaki gerilemeye paralel olarak üretimlerde yaşanan düşüş 
sonrasında, 2016 yılında devam eden pazar/talep azalışı paralelinde; tuvönan üretimde 
%5, konsantre üretiminde %16 ve rafine bor kimyasalları üretiminde de %5 
oranlarında düşüş gerçekleşmiş, öğütülmüş ürün üretimde ise %9 artış olmuştur.  

Etibor-48 üretiminde kullanılan konsantre tinkal yerine tuvönan tinkal 
kullanımına geçilmesinin de etkisiyle konsantre ürün üretiminde %16 oranında düşüş 
gerçekleşmiştir. Rafine bor kimyasalları üretimi her ne kadar geçen yıla göre %5 
oranında düşüş göstermiş olmakla birlikte bu değer 2013 ve 2014 üretimlerine göre 
%7 ve %9 oranlarında daha düşük kalmıştır. Öğütülmüş ürün pazarındaki satışların 
artması nedeniyle ise, satışlara paralel olarak öğütülmüş kolemanitte %10 artış ve 
öğütülmüş üleksitte %1 oranında gerçekleşen artışla toplam öğütülmüş ürün üretimi 
%9 yükseliş göstermiştir. 

Etidot-67 üretiminde önceki üç yılda bir artış sağlanamamışken, son üç yılda 
artış yaşanmış; 2016 yılı üretimi programın %19 altında kalmasına rağmen, geçen yıla 
göre ise %4 oranında artış göstermiştir. 

Boroksit üretimi geçen yılki %73’lük düşüş sonrası bu kez %141 oranında artış 
göstermiş olmasına karşın bu değer programın %25 altında kalmıştır.  

İlk kez üretimi 2014 yılında yapılan Etimatik Bor Temizlik ürünü üretimi için 
programlanan 11.000 ton üretim değerinin çok altında kalınarak 3.578 ton üretim 
gerçekleştirilebilmiştir. 

Yine, 2014 yılında ilk kez üretilen ürünlerin 2016 yılı gerçekleşmeleri; Bigadiç 
Bor İşletme Müdürlüğü’nde yapılan Kestelek konsantre üleksit 0,2-3 mm %11 
azalarak 9.605 ton ve 3-125 mm %13 artarak 94.730 ton, Emet Bor İşletme 
Müdürlüğü’nde yapılan -25 mm kırılmış kolemanit %43 artarak 384.806 ton ve 
Etiboron Ceramic %41 azalarak 2.337 ton olmuştur. 

-Üretimin kalitesi:  
Üretilen ürünün kalitesinin değerlendirilmesinde en önemli veri müşteri 

şikayetleri olmaktadır. 2013 yılında toplam 185 şikayete karşılık 2014 yılında 184, 
2015 yılında 150, 2016 yılında da 152 şikayet alınmış olmakla birlikte şikayet konusu 
ürünlerin tonajları baz alındığında %115’lik bir artış söz konusudur. Müşteri 
şikayetlerinin 83’ü ambalaj malzemesi, paketleme ve yükleme ilgili sorunlarla, 64’ü 
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Öğütülmüş Kolemanit ile Borik Asit ürünlerinde uzun zamandır süregelen ürün 
içinde yabancı madde problemine getirilen çözümler paralelinde son yıllarda 
şikayetlerin azalması, keza ürünlerin fiziksel özellikleri ile ilgili şikayetlerde görülen 
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azalma olumlu;  ürünlerin kimyasal özellikleri ile ilgili şikayetlerde görülen artış 
olumsuz görülmüştür. Buna karşılık, özellikle Etibor 48 ve Borik asit ürününde 
kekleşme, Öğütülmüş Kolemanit ürününde ürün içinde yabancı madde ile ilgili 
şikayetlerde artış dikkati çekmektedir. 

Kalite şikayetlerine ürün bazında bakıldığında; Öğütülmüş Kolemanit ile ilgili 
şikayetlerin 14’den 12’ye, ve Etibor-48 ile ilgili şikayetlerin ise 16’dan 15’e düşmüş 
olması olumlu görülmüştür. Ancak, Boraks Deka ürünü ile ilgili şikayetler 9’dan 14’e 
ve  Borik Asit ile ilgili şikayetler 12’den 15’e yükselmiştir. 

1.1.Kırka Bor İşletmesi:  
1950-1960 yılları arasında arama ruhsatı alan firmalar tarafından bulunan 

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka beldesinde yer alan, Dünyanın en büyük 
rezervlerinden biri olan Sarıkaya Boraks yatağı, 1962 yılından itibaren havzadaki tüm 
ruhsatlara sahip olan İngiliz Boraks Consolidated Ltd. Şirketi’nce işletilmiş, saha devir 
işlemlerinde kanuni noksanlıkların bulunmasından dolayı ruhsatların iptali neticesinde 
imtiyazları düşen Kırka Sodyum Tuzu yataklarından üç tanesinin işletme imtiyazı 
1968 yılından itibaren çeşitli tarihlerde Etibank’ın uhdesine geçmiştir. Bu yıllarda 
MTA Enstitüsünce yapılan sondajlar ile belirlenen cevherin Kaliforniya’da bulunan 
Tinkal-Razorit-Kernit cevherinin bir benzeri olduğu tespit edilmiş, rezervin 
değerlendirilmesine yönelik proje çalışmalarına 1969 yılında,  tesislerin kurulmasına 
da 1970 yılında başlanılmıştır.  

19.06.1970 tarihinde ihdas edilen Kırka Sodyum Tuzu Şantiye Şefliği 
bünyesinde yürütülen proje doğrultusunda Kuruluş; 1972’de Konsantratör Tesisi’nin 
temelinin atılmasıyla “Tesis” statüsüne, 1975 yılında tesisin devreye alınmasıyla da 
“İşletme” statüsüne kavuşmuş, 15.03.1979 tarihinde İşletme’nin hukuki statüsü 
“Müessese Müdürlüğü”ne, 26.01.1998 tarihinde ise Eti Holding AŞ’ye bağlı Eti Bor 
A.Ş. Genel Müdürlüğü bünyesinde, “İşletme Müdürlüğü” ne dönüştürülmüştür.  Son 
olarak, 09.01.2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Eti Bor A.Ş.’nin bağlı ortaklık 
statüsünün kaldırılması ve ETİ Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün unvanının Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesiyle Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlanmıştır. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Eskişehir İli’nin 70 km güneyinde Seyitgazi 
İlçesi'ne bağlı Kırka Beldesi'nin 4,5 km batısında Sarıkaya mevkiinde bulunan İR.3825 
ruhsat no.lu sahada madencilik faaliyetlerini sürdürmektedir.  

1972’de temeli atılan Konsantratör Tesisinin 20.12.1974 tarihinde devreye 
alınmasıyla tuvönan olarak üretilen cevher zenginleştirilmek suretiyle “konsantre 
cevher” elde edilmeye başlanılmış, konsantre cevherden “bor kimyasalları” üretilmesi 
amacıyla da; 

1978 yılında I.Bor Türevleri Tesisi’nin (BP1) montajına başlanılmış, 
18.08.1984 tarihinde hizmete alınan I. Bor Türevleri Tesisi’ne ilave olarak 24.06.1996 
tarihinde II. Bor Türevleri Tesisi (BP2), daha sonra 23.06.2001 tarihinde III. Bor 
Türevleri Tesisi (BP3), 2007 yılında Paketleme Tesisi ve Ambar Binası ile Kalsine 
Tinkal Pilot Tesisi, 2008 yılında Susuz Boraks Tesisi, 2009 yılında Zayıf Çözeltiden 
Boraks Dekahidrat Tesisi ve 20.12.2010 tarihinde de IV. Bor Türevleri Tesisi (BP4) 
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işletmeye alınmıştır. 
I., II., III. ve IV. Bor Türevleri Tesislerinde üretilen Etibor-48 (Boraks 

Pentahidrat) üretiminde hammadde girdisi olarak konsantre tinkal kullanılmakta iken 
Ocak 2013 tarihinde tamamen tuvönan tinkal kullanımına geçilmiş, Bandırma 
İşletmesinin de Haziran 2013 tarihinde aynı uygulamaya geçmesiyle konsantre tinkal 
üretiminden tamamen vazgeçilmiştir.  

2014 yılında ticari olarak üretimine başlanan "Etimatik Borlu Temizlik Ürünü"’ 
ile ürün yelpazesi genişletilmiştir. 2015 yılında yapımı tamamlanan 500.000 ton/yıl 
kapasiteli "V. Bor Türevleri Tesisi (BP5) devreye alma çalışmaları kapsamında 
yüklenici tarafından deneme üretimlerine başlanmıştır. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.10.2014 tarih ve 2014/164 no.lu 
raporuna göre İşletme; 977 bin ton/yıl Boraks Pentahidrat (Etibor-48), 240 bin ton/yıl 
Konsantre Tinkal, 12 bin ton/yıl Susuz Boraks ve 5 bin ton/yıl Etimatik Borlu 
Temizlik Ürünü üretim kapasitesine sahiptir. Bu tesislerdeki üretim planlaması pazar 
koşullarının analizi yapılmak suretiyle belirlenen satış hedefleri doğrultusunda, 
tuvönan tinkal üretim planlaması ise Bandırma İşletme Müdürlüğü ihtiyacı da dahil 
edilmek suretiyle yapılmaktadır. 

Önceki yıllarda takip ve kontrolü işletme tarafından yapılan iki adet işletme 
ruhsatlı (İR) sahanın kontrol ve takibi Genel Müdürlük tarafından yürütülmekte olup 
İşletmenin sorumluluğunda sadece üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü İR.3825 ruhsat 
no.lu saha bulunmaktadır. 

Rezerv durumu ve cevher arama faaliyetleri:  
İşletmenin 2017 yılına devreden cevher varlığına ilişkin bilgiler aşağıdaki 

çizelgede verilmiştir. 
Tablo 20: Kırka bor rezervleri 

Açıklama 
Görünür rezerv Muhtemel Mümkün Toplam Hazır Hazır olmayan 

(Bin ton) (Bin ton) (Bin ton) (Bin ton) (Bin ton) 
2016 yılına devir 9.309,8 531.610,3 289.048,7 - 829.968,8 
2016 yılında ilave 3.000,0 -3.000,0 - - - 
2016 yılında üretim -2.472,6 - - - -2.472, 6 
2017 yılına devir 9.837,2 528.610,3 289.048,7 - 827.496,3 
2017 yılında İlave 2.500,0 -2.500,0 - - - 

Bantlı, breşik ve camsı yapıda olmak üzere 3 ayrı tip cevherin bulunduğu 
Kırka-Sarıkaya yatağı; doğu-batı yönünde 500-800 metre(m) genişliğinde, kuzey-
güney yönünde 3,0-3,5 km uzunluğunda bir koridor içinde yer almaktadır. Ortalama 
örtü tabakası kalınlığı 50 metre, cevher horizon kalınlığı ise ortalama 70 m olup 2-140 
m arasında değişkenlik göstermekte ve cevher damarı içinde 0,1-9,5 m arasında marn 
ve kil ara bantları bulunmaktadır.   

1968-1991 yılları arasında MTA tarafından gerçekleştirilen 94 adet sondaj ile 
toplam 12,5 km sondaj uzunluğuna erişilmiş ve toplam 4,4 km bor zonu kesilmiştir. 
Daha sonra Bor Master Arama Projesi ile 2002-2009 yılları arasında yine MTA 
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tarafından yapılan 55 adet sondaj ile toplam 22,9 km sondaj uzunluğunda 2,7 km bor 
zonu kesilmiştir. 

2016 yılına devir eden 830 milyon ton rezervden, aynı yıl yapılan üretimin 
(2,47 milyon ton) düşülmesi sonucu 2017 yılına devir eden rezerv 827,5 milyon ton 
olup bu rezerv Kurumun toplam bor rezervinin %25’ini oluşturmaktadır.   

2012 yılında yapılan değerlendirmeler ile mümkün rezerv kategorisindeki 
rezervler muhtemel ve görünür kategorilerine aktarılmış olup Kırka İşletmesinin 
toplam rezervinin %65’i görünür %35’i muhtemel rezerv kategorisindedir. 

Devir eden hazır rezerv 2014 yılında 7,9 milyon ton, 2015 yılında 10,0 milyon 
ton, 2016 yılına 9,3 milyon ton iken 2017 yılına 9,8 milyon ton hazır rezerv 
devretmiştir. Hazır rezervin tükenme ömrü 2017 yılı üretim programına göre yaklaşık 
44 ay gibi makul bir seviyede olup bu durum dekapaj-üretim dengesinin sağlıklı bir 
şekilde sürdürüldüğünün göstergesi olmuştur. 2017 yılı içinde devreye alınmış olan 
V.Boraks Pentahidrat Tesisinin ihtiyacı olan tuvönan tinkalin güvenli bir şekilde 
sağlanabilmesi, hazır rezerv miktarının bu seviyelerin altına düşürülmemesini sağlayan 
sürdürülebilir dekapaj/üretim programları ile mümkün olacaktır. Nitekim, işletme 2016 
yılında ürettiği 1 ton tuvönan tinkale karşılık 2,83 m³ dekapaj yapmışken, 2017 yılı 
için 3,04 m³ dekapaj yapmayı programlamıştır. 

Dekapaj çalışmaları: 
İşletmede dekapaj faaliyetlerine 1970 yılında başlanılmış ve 2016 yılı sonu 

itibarıyla %31’i işletme eliyle olmak üzere toplam 100,6 milyon m³ dekapaj 
yapılmıştır. 1970-1996 yılları arasında sadece işletme eliyle dekapaj yapılmışken 1997 
yılından itibaren işletme eliyle birlikte yüklenici marifetiyle de dekapaj yapılmaya 
başlanılmış olup 1997-2016 döneminde yapılan 73,1 milyon m³ dekapajın %94’ü 
yüklenici marifetiyle gerçekleştirilmiştir. 

Yüklenici marifetiyle yapılan dekapaj faaliyetlerinde, gevşetilen örtü tabakası 
kamyonlarla ortalama 4,5 km (önceki dekapaj ihalesinde 2,5 km) mesafedeki tumba 
sahasına dökülmektedir. İşletme eliyle yapılan dekapaj faaliyetleri ise ara dekapaj 
niteliğinde olup, tuvönan cevher üretiminin yapılmadığı durumlarda veya tuvönan 
cevher üretimi esnasında çalışılan bölgede karşılaşılan kil ve marnın cevherden 
ayrılması ya da cevherin kontak zonlarındaki ara dekapajın cevherden ayrılması 
amacıyla yapılmaktadır.   

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen dekapaj çalışmalarına ilişkin bilgiler 
aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 21: Kırka dekapaj çalışmaları 

Dekapaj çalışmalarını 
belirleyen değerler Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa Geçen 

göre yıla göre 
(%) (%) 

Yapılan yevmiye yev. 4.863 1.920 3.660 191 75 
Yapılan dekapaj m3 2.489.687 9.075.000 6.990.602 77 281 
- İşletme eliyle m3 210.000 75.000 246.380 329 117 
- Yüklenici eliyle m3 2.279.687 9.000.000 6.744.222 75 296 
İşçilik verimi m3/yev. 43,18 39,063 67,326 172 156 
Birim tüketimler            
- Motorin gr/m3 492 252 468 186 95 
- Elektrik kwh/bin.m3 101,23 0 13,057 0 13 
Dekapaj maliyeti TL/m3 4,15 4,01 3,92 98 94 
- İşletme eliyle TL/m3 9,32 9,41 6,95 74 75 
- Yüklenici eliyle TL/m3 3,67 3,96 3,81 96 104 

2016 yılı içerisinde 9 milyon m³’ü yüklenici, 75 bin m³’ü de işletme eliyle 
olmak üzere toplam 9,1 milyon m³ dekapaj yapılması programlanmış ancak fiili 
durumda; yüklenici marifetiyle programın %25 gerisinde, geçen yıldan %195 daha 
fazla gerçekleştirilerek 6,7 milyon m³, işletme eliyle ise programın %229 üzerinde, 
geçen yıla göre ise %17 artışla 246 bin m³ olmak üzere; toplam olarak programın %23 
gerisi, geçen yılki seviyenin ise %181 ilerisinde 7 milyon m³ dekapaj yapılmıştır. Cari 
yılda Mart 2016 tarihinden itibaren müteahhit eliyle dekapaj yapılması 
programlanmasına karşın yıl boyunca dekapaj yapılmıştır. 

2016 yılında yevmiye sayısı 1.920 olarak programlanmasına rağmen, geçen yıla 
göre %25 azalarak 3.660 yevmiye yapılmış olup programa göre %91 fazlasıyla 
gerçekleşmiştir. İşletme tarafından geçen yıla göre %17 artışla 246,4 bin m³ dekapaj 
yapılmıştır. Böylece, işçilik verimliliği geçen yıla göre %56 oranında artış göstermiş 
ve işletme tarafından yapılan dekapaj maliyeti geçen yıla göre %75 oranında 6,95 
TL/m³ olarak gerçekleşmiş olmasının yanında bu dekapaj maliyeti geçen yıla göre %4 
artan yüklenici marifetiyle yapılan dekapaj maliyetinin 1,8 katı olmuştur. İşletme 
tarafından yapılan dekapaj maliyeti işçilik giderleri ile yardımcı üretim ve hizmet gider 
yerlerine karşın artan iş miktarına bağlı olarak geçen yıla göre %25 azalmıştır. 

2009 yılında hazırlanan proje doğrultusunda 31,6 milyon ton dekapajın 
21.08.2010 tarihinde tamamlanmasını müteakip, 46 milyon ton dekapajın yapılması işi 
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gerçekleşmiştir.  
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Geçmiş yıllardan beri süregelen, çok düşük şev açısında bile aktif hale gelebilen 
fosil heyelanların varlığı ve heyelanların kayma yüzeyinin derinliğinin bilinememesi 
nedenleriyle mevcut verilerle yola çıkılarak hazırlanan ve her defasında revize edilen 
projeler ile dekapaj ihalelerine çıkılması sağlıklı görülmemiştir. Madencilik 
sektöründe 3 boyutlu cevher yatağı modelleme ve maden işletmeciliği 
gereksinimlerine çözüm getiren madencilik bilgisayar yazılımlarında son tecrübelerin 
ışığında heyelan risklerini minimize eden uzun vadeli dekapaj-üretim projesinin 
hazırlanarak, 830 milyon ton’a ulaşan rezerve yönelik ocağın genel itfa oranının ve 
buna bağlı olarak belirli dönemler halinde uygulanacak projelerin itfa oranları ile 
basamak ve şev açılarının yeniden tespit edilmesi gerekmiştir. Hazırlanacak nihai 
revize proje ile, ocağın genel itfa oranının ve buna bağlı olarak dönemler halinde 
uygulanacak projelerin itfa oranları ile basamak ve şev açılarının yeniden belirlenmesi 
hususu gündeme gelmiştir. 

Bu doğrultuda, İşletme, cevher yatağının 3 boyutlu modellenmesi ve rezerv 
hesabını yapan bir bilgisayar yazılım programını satın alarak cevher arama ve 
geliştirme çalışmalarını bilgisayar ortamına aktarmış, cevher işletme modelini 
geliştirerek rezerv ve etüt çalışmalarını tamamlayarak, proje ve tasarım çalışmalarını 
üç boyutlu olarak bilgisayar ortamında gerçekleştirmiş olup, sözkonusu proje Yönetim 
Kurulu’nun 25.12.2014 tarih ve 601/19 Sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2014-2028 
dönemine yönelik hazırlanan projeye göre, 15 yıl içinde 190 milyon dekapaj yapılarak 
101 milyon ton cevher üretilmesi planlanmaktadır.  

1970-2013 yılları arasında yapılan üretim ve dekapaj miktarları dikkate 
alındığında 2013 yılı sonu itibarıyla kümülatif fiili toprak emsal değeri 2,011 m³/ton 
olmaktadır. Ancak yapılan 86,9 milyon m³ dekapajın 33,2 milyon m³’ünün itfa 
edilmediği dikkate alınarak nihai projenin itfa oranı 2,196 m³/ton olarak belirlenmiştir. 
Aynı proje ile doğu tumba sahasının (toprak döküm harmanı) mevcut tumba ile 
birleştirilmesi, kuzey tumba sahasının ise heyelanlı bölgeye kadar uzatılmasıyla 
heyelana karşı bir topuk görevi görmesi hedeflenmektedir. 

2017 yılına devri öngörülen, 9,8 milyon ton cevherin hazır hale getirilmesi ve 
2016 yılı içerisinde devreye alınan V. Boraks Pentahidrat Tesisi ihtiyacı ile birlikte 
İşletmenin ve Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesinin tuvönan tinkal ihtiyacının 
güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde karşılanması dekapaj faaliyetlerinin doğru 
planlanarak zamanında yapılması ile mümkün olacaktır. Bu amaçla hazırlanan 29 
milyon ton’luk dekapaj projesinin ihale süreci 09.04.2015 tarih ve 621/8 sayılı YKK 
ile başlatılmış olup projenin gerçekleştirilmesiyle 2015 yılına devir eden 10 milyon ton 
üzeri açık tuvönan cevherin haricinde 9,7 milyon ton tinkal cevherinin üretime hazır 
hale getirilebileceği hesaplanmıştır.  

Madencilik faaliyetlerindeki olası öngörülemeyen heyelan riskleri, dekapaj 
işlerinin yapım sürelerinin 2-3 yıl sürmesi, dekapaj işine örtü tabakasının üst 
kotlarından başlanması gerektiğinden ilk 1-1,5 yıllık süreçte cevher üstü açılamadığı, 
dekapaj işinin yapımı esnasında yüklenici firmadan kaynaklı problemler yaşanabildiği 
hususları dikkate alındığında, açık ocakta en az 2 yıl fabrikaların ihtiyacını 
karşılayabilecek cevher rezervinin üretime hazır halde tutulması gerektiği 
düşünülmüştür. Bu bağlamda; 2015 yılında başlanılan 29 milyon ton dekapaj işi 2017 
yılında tamamlanması öngörülmüştür. Planlanan dekapaj işinde, 2015 yılında cevher 
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üstü açılamayacak olup, 2016 yılının 2. yarısından itibaren cevher üstü açılması 
durumu ortaya çıkacağı değerlendirilmiştir.  

Dekapaj faaliyetlerinin aksamaması için mevcut tumba sahasının depolama 
kapasitesine uygun olarak 29 milyon ton dekapaj ihalesi 14.05.2015 tarihinde 
gerçekleştirilmiş ve yüklenici firma ile 22.06.2015 tarihinde 1,93 TL/ton birim fiyat 
üzerinden 731 gün süreli sözleşme imzalayarak, 16.08.2015 tarihinde işe başlatılmıştır. 
Yüklenici firmanın sunduğu iş programında cari yıl için 3,5 milyon ton öngörülmesine 
karşın, fiili olarak 4,7 milyon ton dekapaj, cari yıl için 14,5 milyon ton öngörülmesine 
karşın, fiili olarak 14,2 milyon ton dekapaj gerçekleşmiştir.  

2015-2016 yılları toplamında ise 18 milyon ton (8,8 milyon m³) iş programına 
karşılık, 18,9 milyon ton (9 milyon m³) dekapaj işi yapılmıştır. Böylece, 1970-2016 
yılları arasında; toplam 51,2 milyon ton tuvönan cevher üretimine karşılık, toplam 
100.6 milyon m3 dekapaj yapılmıştır. Bu durumda, söz konusu yıllar arasındaki fiili 
toprak emsal değeri 1,98 m3/ton olarak gerçekleşmiştir. 

2005 yılından itibaren “Dünya Bor Lideri” konumuna yükseldiği görülen 
süreçte; pazarda oluşacak fırsatları değerlendirebilmek için yeni ve modern teknoloji 
ile büyük ölçekli yatırımlar yapılması neticesinde artan üretim kapasiteleri ve satış 
miktarlarına paralel olarak, tuvönan cevher ihtiyacı da artış göstermiştir. Bu itibarla; 
gerek açık ocakta meydana gelen heyelanların neden olduğu olumsuzlukların 
giderilerek açık ocak çalışma emniyetinin sağlanması ve olası yeni heyelan risklerinin 
en aza indirilmesi, gerekse de tesislerin tuvönan cevher ihtiyacının istenilen kalitede, 
homojen olarak kesintisiz ve sürekli olarak karşılanarak sürdürülebilir üretimin en 
önemli unsurlarından biri olan hammadde arz güvenliğinin temini bağlamında açık 
ocak madencilik faaliyetleri planlanması önem arz etmektedir. 

Bu çerçevede, üretim tesisleri için hammadde arz güvenliğinin sağlanarak, 
üretimin sürdürülebilirliği ile yatırım ve dekapaj faaliyetlerinin aksamaması 
bağlamında, madencilik faaliyetlerinin devamı için yeni tumba sahası olarak 
kullanılması planlanan arazilerin kamulaştırılması ve irtifak hakkı alınması işlemlerine 
başlanılmıştır. Yine, mevsim koşullarındaki hava ve arazi şartları nedeniyle çalışmanın 
gerçekleştirilmesinin zaman alabileceği, kamulaştırma ve irtifak hakkı alınması için 
gerekli yasal işlemlerinin uzun sürmesinden dolayı; zaman kaybetmemek adına, 
öncelikle şahıs arazilerinin kamulaştırma çalışmalarına başlanılmasının yerinde olduğu 
değerlendirilmekte olup, bu doğrultuda işlemlere başlanmıştır. 

2014-2028 dönemini kapsayan orta vadeli proje kapsamında ihtiyaç duyulan 
taşınmazların kamulaştırma çalışmalarına başlanılmış, ancak tumba sahası olarak 
kullanılmak üzere kamulaştırılması talep edilen alan içerisinde kalan tarla vasfına 
sahip taşınmazlara tarım dışı kullanım izninin alınamaması üzerine ocağın kuzeyinde 
yeni bir tumba alanı belirlenmiş olup, bu kapsamda başlatılan kamulaştırma, vasıf 
değişikliği ve irtifak haklarının alınması çalışmalarının kısa süre içinde bitirilmesi 
önem kazanmaktadır. 
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a)Esas işletmeler:  
Açık işletme (Tuvönan cevher üretimi), Kırma-eleme, Bor Türevleri (I, II, III, 

IV) tesisleri, Boraks Dekahidrat tesisi, Borlu temizlik ürünleri ve Susuz Boraks 
tesisleri, ve 2016 yılında yüklenici tarafından üretime başlanan Bor Türevleri (V) tesisi 
esas işletmeleri (ana üretim servislerini) oluşturmaktadır. 

2016 yılında, İR.3825 Ruhsat no.lu sahada bulunan Sarıkaya Ocağı’ndan açık 
ocak işletme metoduyla çıkarılan ve ortalama tenörü %25,36 B₂O₃ olan tinkal cevheri; 
kırma-eleme tesisinden geçirilerek ortalama %25,36 B₂O₃ tenörlü -25 mm,-50 mm ve 
-75 mm boyutlarına indirilmiş ve I, II, III, IV, V Bor Türevleri Tesislerine beslenerek 
ortalama %48,66 B₂O₃tenörlü Boraks Pentahidrat (Etibor-48-Na₂B₄O₇.5H₂O), 

-V.Bor Türevleri Tesisinde 2016 yılında %25,80 B2O3 tenörlü ve %5,50 
rutubetli 787.000 ton (yaş) tuvönan tinkal cevheri beslenerek %48,00 B2O3 tenörlü 
320.000 ton Etibor-48 (Kristal) üretilmesi programlanmasına karşılık; yüklenici firma 
tarafından yapılan devreye alma çalışmalarında %25,26 B2O3 tenörlü 602.074,490 ton 
tuvönan tinkal cevheri beslenerek toplam %48,66 B2O3 tenörlü 185.886,412 ton 
Boraks Pentahidrat (Etibor-48), 

-Boraks pentahidrat tesisinden elde edilen ortalama %11,55 B₂O₃ tenörlü 1,166 
gram/litre yoğunluğundaki 16,1 bin m³ zayıf çözelti beslenerek, ortalama %37,16 
B₂O₃ tenörlü 8,5 bin ton Boraks Dekahidrat (Na₂B₄O₇.10H₂O),  

-Susuz Boraks tesisinde; %48,00 B2O3 tenörlü 36.000,000 ton Etibor-48 (toz) 
beslenerek; %68,00 B2O3 tenörlü 24.000,000 ton Susuz Boraks üretilmesi 
programlanmasına karşılık; %48,70 B2O3 tenörlü 2.114,950 Ton Etibor-48 (Toz ) ve 
%48,76 B2O3 tenörlü 223,600 Ton Etibor-48 (Kristal) beslenerek %68,68 B2O3 
tenörlü, 1.637,200 ton Susuz Boraks,  

-Susuz Boraks I Tesisinde ve Susuz Boraks II Tesisinin devreye alma 
çalışmaları kapsamında %48,70 B2O3 tenörlü 5.898,720 ton Etibor-48(toz) ve %48,76 
B2O3 tenörlü 4.003,370 ton Etibor-48(kristal) beslenerek %68,68 B2O3 tenörlü 
7.015,600 ton Etibbor-68 (Susuz Boraks- Na₂B₄O₇), ve 

-Boraks Dekahidrat ile birlikte katkı maddesi ve teknomiks beslenerek Borlu 
Temizlik Ürünü üretimi yapılmıştır.   

Bunların dışında 2016 yılında; 87,5 milyon kwh elektrik, 3,5 milyon ton su ve 
1,5 milyon ton buhar üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılında Kırka İşletme Müdürlüğü tesislerinde elde edilen ürün miktarları 
program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir. 
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Tablo 22: Kırka tuvönan ve bor ürünleri üretimleri 

Üretilen ürünler ve üretim 
tesisleri Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre  
(%) 

Geçen yıla 
göre  
(%) 

Tuvönan tinkal            
- Açık ocak ton 2.706.445 3.000.000 2.472.586 82 91 
Konsantre tinkal ton - - - - - 
Etibor-48 (Boraks Penta)             
- I. Bor türevi tesisi ton 209.969 180.000 200.082 111 95 
- II. Bor türevi tesisi ton 162.119 150.000 143.253 96 88 
- III. Bor türevi Tesisi ton 185.226 150.000 27.292 18 15 
- IV Bor türevi Tesisi  ton 233.237 200.000 179.372 90 77 
- -  V. Bor türevi Tesisi ton 6.948 320.000 185.886 58 2675 
  Toplam (Etibor-48)* ton 790.552 1.000.000 735.886 74 93 
Boraks dekahidrat             
- Boraks dekahidrat tesisi ton 1.650 7.000 8.521 122 516 
Borlu temizlik ürünü ton 3.646 11.000 3.578 33 98 
Susuz boraks**            
- Susuz boraks tesisi ton 9.575 24.000 7016 29 73 

*V.Bor Türevi Tesisinde üretilen 185.886 ton Etibor-48 üretilmiş olup, İşletme toplam üretimine dahil edilmiştir. V.Tesis ile 
birlikte 2016 yılında toplam 185.886,412 ton Etibor-48 üretilmiştir. 
*II.Susuz Boraks Tesisini devreye almış olup, toplam susuz boraks üretimi 7015,6 ton’dur. 

2007 yılında ilk kez yapılan kalsine tinkal üretimi 2013 yılından bu yana 
yapılmamaktadır. 2016 yılında 17,5 ton kalsine üretimi gerçekleştirilmiştir. Boraks 
Dekahidrat tesisinde 2010-2013 yılları arasında yapılan ve toplam 153 bin ton’a ulaşan 
Etibor-48 üretimine ise 2014 yılında son verilmiştir. Keza, 1975 yılından itibaren 
aralıksız olarak üretilen konsantre tinkal üretimine 2014 yılından itibaren son 
verilmiştir. 

Satış bağlantıları paralelinde yapılan tuvönan ve bor ürünleri üretiminin 
bazılarında azalma, bazılarında artış olmuştur. Geçen yıla göre; tuvönan üretiminde 
%8,6 (233,9 bin ton), Etibor-48 (boraks pentahidrat) üretiminde %7,7 (61,6 bin ton), 
susuz boraks üretiminde %33,5 (3.539 ton) ve borlu temizlik ürünü üretiminde %1,9 
(68 ton) düşüş yaşanırken, boraks dekahidrat üretiminde %416 (6.870 ton) oranında 
artış gerçekleşmiştir.   

Diğer taraftan; yapımı bitirilen ve 2016 yılında devreye alınan 500.000 ton/yıl 
üretim kapasiteli V. Boraks Penta Fabrikasının üretime geçmesiyle birlikte, İşletme 
Müdürlüğünün Etibor-48 üretim kapasitesi 1.000.000 ton/yıl’dan 1.500.000 ton/yıl’a 
yükselmiştir. Ayrıca; yapımı tamamlanan ve her biri 6.000 ton/yıl kapasiteli 2 yeni 
susuz boraks üretim hattının 2016 yılında devreye girmesi neticesinde, Etibor-68 
(susuz boraks) üretim kapasitesi 24.000 ton/yıl seviyesine ulaşmıştır. Bununla birlikte; 
2016 yılında pilot çaplı 5.000 ton/yıl kapasiteli Kalsine Tinkal Tesisinin yeniden 
montajı yapılarak faaliyete geçirilmiş ve 1.500 ton kalsine tinkal üretimi ile satışı 
hedeflenmiştir. 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde üretilmekte olan 
Boraks Pentahidrat ve Boraks Dekahidrat ürünleri için gerekli olan tuvönan tinkal 
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cevheri ihtiyacı da, İşletme Müdürlüğü Sarıkaya Açık Ocağından karşılanmaktadır. 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne, 2014 yılında 490 bin ton, 
2015 yılında 452 bin ton, 2016 yılında 393 bin ton tuvönan cevher sevk edilmiş olup, 
2017 yılında ise 365 bin ton tuvönan cevher sevk edilmesi planlanmaktadır. 

aa) Açık işletme (Tuvönan tinkal üretimi): 
Dekapaj faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgeler de dahil olmak üzere toplam 

yüzey alanı 2 milyon m² ye ulaşan ve Dünyanın sayılı büyüklükteki açık işletmesi olan 
Sarıkaya Açık Ocağı’nda, kazı metodu olarak yukarıdan aşağıya doğru ters konik 
spiral basamak yöntemi uygulanmakta olup, kamyonların en alt kottaki cevhere 
ulaşımının sağlanabilmesi için cevher taşıma yolları spiral sistem ve/veya geri 
dönümlü sistemde oluşturulmakta, cevher basamakları ortalama 10 metre, basamak 
genişliği ise 25 metre olarak dizayn edilmektedir. 

Dekapaj faaliyetleri ile üzeri açılan cevherin gevşetilmesinde derin lağım 
makineleri, patlatma işlemlerinde ise klasik patlayıcılar olarak nitelendirilen dinamit + 
anfo + elektrikli kapsül + kablo kullanılmaktadır. Hidrolik paletli ekskavatörlerle 
kazılan cevherin yükleme-taşıması loder/hidrolik paletli ekskavatör+kamyon 
kombinasyonu ile yapılmaktadır. Cevher zonunun delme-patlatma ile gevşetilmesi ile 
tuvönan cevherin kamyonlara yüklenmesi, 5 hidrolik ekskavatör, 2 lastikli, 1 paletli 
loader, 3 lağım makinesi, 3 dozer ve 3 greyderden oluşan makine parkı ve 6 teknik, 51 
işçi personel ile İşletme imkanlarıyla yapılmaktadır. Yağış nedeniyle kayganlaşan 
yolların nakliyeye uygun olmaması nedeniyle kış aylarında ocağın üst kotlarında, yaz 
aylarında ise alt kotlarda cevher üretilmektedir. Cevher içinden geçen ve üretime bağlı 
olarak sık sık güzergahı değişen ocak içi yolların yapımı ve bakımı da İşletme 
imkanlarıyla sürdürülmektedir. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Açık Ocaktan Tüvenan Cevher ve Aradekapaj 
Nakliyesi; Katı Kil Atık Malzemenin Taşınması ve Fabrikalara Cevher Yükleme, 
Nakliye, Besleme ile Kömür İstifleme, Kül Atık Taşıma işi ile ilgili olarak, Yönetim 
Kurulunun 10.03.2016 tarih, 680/1 sayılı kararına istinaden 10.03.2016 itibariyle 
ihaleye çıkılmış olup, 11.04.2016 tarih, 684/2 sayılı karar ile yüklenici firmayla 365 
takvim günü süreli sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında; İşletme Müdürlüğü 
sınırları içerisinde yer alan “Sarıkaya Açık Ocağı” sahasından, 2.650.000 ton tüvenan 
cevherin üretimi ile nakli (ortalama 2,1 km) ile üretim esnasında karşılaşılan 200.000 
ton aradekapaj malzemesinin, aradekapaj tumba (döküm) sahasına nakliyesi (ortalama 
3,3 km) öngörülmüştür. 

1971 yılında 10 bin ton olarak gerçekleşen tuvönan tinkal üretimi 1974’de 132 
bin ton’a, 1984’de 529 bin ton’a 1997’de 1,1 milyon ton’a, 2006’da 2 milyon ton’a 
yükselmiş, 2009’da 1,9 milyon ton ile son altı yılın en düşük üretimi gerçekleştikten 
sonra hızlı bir yükselişle 2011-2012 yıllarında 3,2 milyon ton seviyesine ulaşmış, satış 
hacmindeki daralma paralelinde 2013 yılında 2,6 milyon tona gerileyen tuvönan 
üretimi, 2014 yılında %8 artışla 2,8 milyon tona yükselmiş, ancak satışlardaki düşüşle 
2015 yılında %5 azalarak 2,7 milyon ton, 2016 yılında %8,6 azalarak 2,5 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. 1971 yılından bu yana 46 yılda yapılan toplam tuvönan tinkal 
üretimi yaklaşık 51,2 milyon ton’a ulaşmış olup bu üretimin %50’si son 9 sene içinde 
yapılmıştır. 

94 Sayıştay   



 
 

cevheri ihtiyacı da, İşletme Müdürlüğü Sarıkaya Açık Ocağından karşılanmaktadır. 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne, 2014 yılında 490 bin ton, 
2015 yılında 452 bin ton, 2016 yılında 393 bin ton tuvönan cevher sevk edilmiş olup, 
2017 yılında ise 365 bin ton tuvönan cevher sevk edilmesi planlanmaktadır. 

aa) Açık işletme (Tuvönan tinkal üretimi): 
Dekapaj faaliyetlerinin sürdürüldüğü bölgeler de dahil olmak üzere toplam 

yüzey alanı 2 milyon m² ye ulaşan ve Dünyanın sayılı büyüklükteki açık işletmesi olan 
Sarıkaya Açık Ocağı’nda, kazı metodu olarak yukarıdan aşağıya doğru ters konik 
spiral basamak yöntemi uygulanmakta olup, kamyonların en alt kottaki cevhere 
ulaşımının sağlanabilmesi için cevher taşıma yolları spiral sistem ve/veya geri 
dönümlü sistemde oluşturulmakta, cevher basamakları ortalama 10 metre, basamak 
genişliği ise 25 metre olarak dizayn edilmektedir. 

Dekapaj faaliyetleri ile üzeri açılan cevherin gevşetilmesinde derin lağım 
makineleri, patlatma işlemlerinde ise klasik patlayıcılar olarak nitelendirilen dinamit + 
anfo + elektrikli kapsül + kablo kullanılmaktadır. Hidrolik paletli ekskavatörlerle 
kazılan cevherin yükleme-taşıması loder/hidrolik paletli ekskavatör+kamyon 
kombinasyonu ile yapılmaktadır. Cevher zonunun delme-patlatma ile gevşetilmesi ile 
tuvönan cevherin kamyonlara yüklenmesi, 5 hidrolik ekskavatör, 2 lastikli, 1 paletli 
loader, 3 lağım makinesi, 3 dozer ve 3 greyderden oluşan makine parkı ve 6 teknik, 51 
işçi personel ile İşletme imkanlarıyla yapılmaktadır. Yağış nedeniyle kayganlaşan 
yolların nakliyeye uygun olmaması nedeniyle kış aylarında ocağın üst kotlarında, yaz 
aylarında ise alt kotlarda cevher üretilmektedir. Cevher içinden geçen ve üretime bağlı 
olarak sık sık güzergahı değişen ocak içi yolların yapımı ve bakımı da İşletme 
imkanlarıyla sürdürülmektedir. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Açık Ocaktan Tüvenan Cevher ve Aradekapaj 
Nakliyesi; Katı Kil Atık Malzemenin Taşınması ve Fabrikalara Cevher Yükleme, 
Nakliye, Besleme ile Kömür İstifleme, Kül Atık Taşıma işi ile ilgili olarak, Yönetim 
Kurulunun 10.03.2016 tarih, 680/1 sayılı kararına istinaden 10.03.2016 itibariyle 
ihaleye çıkılmış olup, 11.04.2016 tarih, 684/2 sayılı karar ile yüklenici firmayla 365 
takvim günü süreli sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında; İşletme Müdürlüğü 
sınırları içerisinde yer alan “Sarıkaya Açık Ocağı” sahasından, 2.650.000 ton tüvenan 
cevherin üretimi ile nakli (ortalama 2,1 km) ile üretim esnasında karşılaşılan 200.000 
ton aradekapaj malzemesinin, aradekapaj tumba (döküm) sahasına nakliyesi (ortalama 
3,3 km) öngörülmüştür. 

1971 yılında 10 bin ton olarak gerçekleşen tuvönan tinkal üretimi 1974’de 132 
bin ton’a, 1984’de 529 bin ton’a 1997’de 1,1 milyon ton’a, 2006’da 2 milyon ton’a 
yükselmiş, 2009’da 1,9 milyon ton ile son altı yılın en düşük üretimi gerçekleştikten 
sonra hızlı bir yükselişle 2011-2012 yıllarında 3,2 milyon ton seviyesine ulaşmış, satış 
hacmindeki daralma paralelinde 2013 yılında 2,6 milyon tona gerileyen tuvönan 
üretimi, 2014 yılında %8 artışla 2,8 milyon tona yükselmiş, ancak satışlardaki düşüşle 
2015 yılında %5 azalarak 2,7 milyon ton, 2016 yılında %8,6 azalarak 2,5 milyon ton 
olarak gerçekleşmiştir. 1971 yılından bu yana 46 yılda yapılan toplam tuvönan tinkal 
üretimi yaklaşık 51,2 milyon ton’a ulaşmış olup bu üretimin %50’si son 9 sene içinde 
yapılmıştır. 

 
 

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen tuvönan tinkal üretimine ilişkin bilgiler 
program ve önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 23: Kırka tuvönan tinkal üretimi 

Tuvönan tinkal üretimini 
belirleyen değerler Ölçü 

2015 yılı  2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa Geçen yıla 

göre göre 
(%) (%) 

Yapılan yevmiye adet 10.877 13.400 10.208 76 94 
Sosyale esas yevmiye adet 11.412 13.721 10.307 75 90 
Tuvönan tinkal üretimi ton 2.706.445 3.000.000 2.472.586 82 91 
Tuvönan tinkal tenörü % B2O3 25,57 25,8 25,36 98 99 
Umumi ocak randımanı ton/yev. 237,17 218,64 239,91 110 101 
Birim motorin tüketimi lt/ton 0,237 0,217 0,226 104 95 
Birim maliyet TL/ton 10,12 12,62 15,65 124 155 

2016 yılı içerisinde 2015 yılında gerçekleşen üretimin %11 fazlasıyla 3,0 
milyon ton tuvönan tinkal üretimi programlanmış, buna karşılık programın %18, geçen 
yıl yapılan üretimin ise %9 altında, 2,5 milyon ton tuvönan tinkal üretimi yapılmış, 
birim maliyette geçen yıla göre %55 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 

Esas itibarıyla tuvönan tinkal üretimi, Etibor-48 (Boraks Pentahidrat) ürününün 
satış hedefleri doğrultusunda Kırka İşletme Müdürlüğü’nün ve Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacına göre programlanmaktadır. İşletme 
bünyesinde yapımı biten V.Boraks Pentahidrat Tesisi’nin 2016 yılı içinde tam kapasite 
olmasa da devreye alınmış olduğu göz önüne alınırsa Kırka İşletme Müdürlüğünün ve 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı tuvönan tinkalin 
sürdürülebilir bir şekilde üretimi önem kazanmaktadır. Açık ocaktan yapılan 
madencilik (üretim+dekapaj) faaliyetlerinin planlı bir şekilde yürütüldüğü, 3 yıl hiç 
dekapaj yapılmasa bile işletmenin ihtiyacı hazır rezervin bulunduğu görülmüştür. 

2016 yılında yapılan tuvönan cevher üretimi 1971 yılından bu yana yapılan en 
büyük sekizinci üretim miktarı olmuştur. V.Penta tesisinin devreye alınması ile artan 
ihtiyacı karşılamak üzere 2016 senesi için 3,0 milyon ton üretim programa 
öngörülmüştür. 2016 yılında devreye alınan V.Penta Tesisinin tam kapasiteye ulaşma 
süreci ve Etibor-48 ürün talepleri de göz önünde bulundurularak 2017 yılında tüvenan 
üretim programı 2,7 milyon ton olarak belirlenmiştir. 

2003-2009 döneminde açık ocaklardan %26,0 - %26,6 B₂O₃ kalitesinde cevher 
üretilmişken bu oran 2010’dan itibaren sırasıyla; %25,7 - %25,37 - %24,59 - %25,32 - 
%25,65-%25,57 ve nihayet 2016 yılında %25,36 B₂O₃ olmuştur. İşletme çalışmaları 
tenör izohips haritaları dikkate alınarak ve standart bir ortalama tenör sağlamak üzere 
paçallanarak yapılmaktadır. Üretimin kalitesinin artırılması için ara kesmelerin 
tuvönan tinkale karışmamasını sağlayacak önlemlerin alınması ve selektif madencilik 
çalışmalarıyla üründe homojenitenin sağlanması amacıyla tenör izohips haritalarından 
yararlanılarak gerektiği durumlarda üretim ayna sayısının artırılması sağlanmalıdır. 
Üretimin kalitesinin artırılması kadar, cevherin penta tesislerine sürekli olarak aynı 
tenör değerinde verilmesi, içeriğindeki sülfatın da stabil tutulması önem 
kazanmaktadır. 2013 yılına kadar Penta tesislerine konsantre ürün beslemesi yapılması 
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nedeniyle böyle bir sorun yaşanmaz iken, tesislere doğrudan tuvönan cevher beslemesi 
yapılmasıyla bu konu daha da önem kazanmış bulunmaktadır. 2016 yılında tesislere 
beslenen cevher tenörlerinin aylık bazda ortalamalarına bakıldığında, en düşük ve en 
yüksek değerler arasında 1,2 puan fark olduğu görülmektedir. Açık ocaktaki tuvönan 
cevher üretiminde; tenör bazında yapılan homojenlendirme çalışmalarının, kil 
mineralleri bazında da yapılmasında fayda görülmektedir. 

Tuvönan tinkal üretiminin %9 azalmasına karşılık yapılan yevmiye sayısının 
%10 azalması sonucu işçilik randımanı %1 artmıştır. Diğer taraftan, dekapaj 
faaliyetlerinin tamamına yakını müteahhit firmalar tarafından yapılmakla birlikte, 
İşletme eliyle yapılan dekapaj çalışmaları ara dekapaj niteliğindedir. Bu itibarla; iş 
durumuna göre, açık ocak üretim servisinde bulunan işçiler dekapaj işinde çalışmakta, 
dekapaj yapılmayan durumlarda ise dekapaj servisinde bulunan işçiler üretim 
servisinde çalıştırılmaktadır. Çalışma durumuna göre; üretim servisinden dekapaj 
servisine ya da dekapaj servisinden üretim servisine yevmiye aktarılmaktadır. Açık 
ocak işçilik verimliliğinin değerlendirilmesinde, yapılan üretim ve dekapaj miktarının 
toplamı ve toplam yevmiye (üretim+dekapaj servisi) üzerinden hesaplama 
yapılmasının daha uygun olacağı gözükmektedir. 

Buna göre; 2013 yılında işçilik verimi (üretim+dekapaj) 204,55 ton/yevmiye, 
2014 yılında 205,12 ton/yevmiye, 2015 yılında 192,75 ton/yevmiye ve 2016 yılında 
213,21 ton/yevmiye olarak gerçekleşmiştir. 

Birim malzeme tüketimlerine bakıldığında, dinamit-anfo-kapsül ve elektrik 
birim tüketimlerinde azalma olmuştur.  

Öte yandan; Yönetim Kurulunun 05.03.2015 tarih, 614/9 sayılı kararına 
istinaden 25.03.2015 tarihinde ihaleye çıkılarak 26.03.2015 tarih, 618/4 sayılı kararı 
ile sonuçlandırılan, takiben 10.03.2016 tarih 680/1 sayılı kararına istinaden 30.03.2016 
tarihinde ihaleye çıkılarak 11.04.2016 tarih, 684/2 sayılı kararı ile sonuçlandırılan 
“Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Açık Ocaktan Tüvenan Cevher ve Aradekapaj 
Nakliyesi; Katı Kil Atık Malzemenin Taşınması ve Fabrikalara Cevher Yükleme, 
Nakliye, Besleme ile Kömür İstifleme, Kül Atık Taşıma” işine esas teknik şartnamenin 
“Hakediş tutarı” başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında; 

8.2.1 Açık ocaktan tüvenan cevher nakliyesi-beslemesi, aradekapaj nakliyesi-
yolların sulanması, Fabrikalara cevher yükleme-nakliye-besleme, çökelti nakliyesi, 
Kömür istifleme-atık kül-kalsine atığı nakliyesi işleri Hak ediş tutarı; 

8.2.1.1 Ödemeye esas değerler 1.1 maddesinde belirtilen işler için tüvenan 
cevher miktarı ve aradekapaj miktarı, 1.2 maddesinde belirtilen işler için fabrikalara 
taşınan kırılmış cevher miktarı, taşınan çökelti miktarı, 1.4 maddesinde belirtilen işler 
için taşınan kalsine atık miktarı ve 1.5 maddesinde belirtilen işler için de taşınan atık 
kül miktarlarıdır. Bu miktarların tespit edilmesinde ve termin taşıma miktarlarının 
kontrolünde, Teşekkül’e ait olan elektronik taşıt kantarı tartım değerleri esas alınır. 
Yüklenici başka kantarlardan tartı yapılmasını isteyemez. Ödemeye esas iş miktarı 
Teşekkül kantar tartısıdır. 

8.2.2. Katı atık malzemenin taşınması işi hak ediş tutarı; 
8.2.2.1. Taşınan katı atık malzemenin miktarı hesaplanırken; işe başlamadan 
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nedeniyle böyle bir sorun yaşanmaz iken, tesislere doğrudan tuvönan cevher beslemesi 
yapılmasıyla bu konu daha da önem kazanmış bulunmaktadır. 2016 yılında tesislere 
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faaliyetlerinin tamamına yakını müteahhit firmalar tarafından yapılmakla birlikte, 
İşletme eliyle yapılan dekapaj çalışmaları ara dekapaj niteliğindedir. Bu itibarla; iş 
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Nakliyesi; Katı Kil Atık Malzemenin Taşınması ve Fabrikalara Cevher Yükleme, 
Nakliye, Besleme ile Kömür İstifleme, Kül Atık Taşıma” işine esas teknik şartnamenin 
“Hakediş tutarı” başlıklı 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında; 
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kül miktarlarıdır. Bu miktarların tespit edilmesinde ve termin taşıma miktarlarının 
kontrolünde, Teşekkül’e ait olan elektronik taşıt kantarı tartım değerleri esas alınır. 
Yüklenici başka kantarlardan tartı yapılmasını isteyemez. Ödemeye esas iş miktarı 
Teşekkül kantar tartısıdır. 

8.2.2. Katı atık malzemenin taşınması işi hak ediş tutarı; 
8.2.2.1. Taşınan katı atık malzemenin miktarı hesaplanırken; işe başlamadan 

 
 

önce tumba sahasında Teşekkül tarafından yapılacak topoğrafik ölçümler ile her ay 
sonunda yapılacak topoğrafik ölçümler arası farktan taşınan katı atık malzemenin 
miktarı hacimsel (m3) olarak bulunur. Hacimsel olarak m3 bazında bulunan katı atık 
malzeme miktarı, katı atık malzemenin yığın yoğunluğu olan 1,691 ton/m³ değeri ile 
çarpılarak ağırlık bazında (ton) iş miktarı hesaplanır. 

8.2.2.2 Yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan hak ediş dönemi toplam iş 
miktarının (Ton), sözleşme birim fiyatı (TL/Ton) ile çarpımı sonucunda fiyat farkı 
hariç hak ediş tutarı hesaplanır.  

8.2.3. Toplam hak ediş tutarı; 
8.2.3.1 Toplam hakediş Tutarı olarak 8.2.1 ve 8.2.2 maddesinde tarif edildiği 

üzere hesaplanacak hakkediş tutarlarının toplamı alınarak, fiyat farkı ve KDV hariç 
hak ediş dönemi hesaplanır. Sözleşme konusu iş fiyat farkı verilecek olup, avans 
verilmeyecektir.” denilmektedir.  

Bu çerçevede, hacimsel hesaplamanın yapılan işin miktarını tam olarak 
yansıtmayabileceği dikkate alınarak, ihale kapsamdaki yapılacak bütün işlerin kantar 
tartım esaslı (ağırlık-ton) bazında gerçekleştirilmesinde fayda görülmektedir. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Açık Ocaktan Tüvenan Cevher ve Aradekapaj 
Nakliyesi; Katı Kil Atık Malzemenin Taşınması ve Fabrikalara Cevher Yükleme, 
Nakliye, Besleme ile Kömür İstifleme, Kül Atık Taşıma hizmet alımı ihalesi 
kapsamında yapılacak bütün işlerin hacimsel ölçüm yerine kantar tartım esaslı (ağırlık-
ton) bazında gerçekleştirilmesinin değerlendirilmesi önerilir. 

ab) Kırma-eleme: 
Açık işletme yöntemleriyle üretilen tinkal cevheri, hizmet alımı ile ocaktan 

ortalama 2,1 km uzaklıktaki kırma-eleme ünitesi bunkerlerine veya stok sahasına 
taşınmaktadır. 2016 senesinde üretilen 2,5 milyon ton tuvönan cevherin %99,7’si 
kırma- eleme ünitesinden geçirilerek, 601,9 bin tonu -25 mm, 596,16 bin tonu -50 mm 
ve 1,27 milyon tonu -75 mm olmak üzere boyutlara ayrılmıştır. Tesiste toplam 
programlanan 346 gün olup 356 gün (8.544 saat) çalışma yapılmıştır. Arıza ve bakım 
nedeniyle yapılan duruşlar fiili çalışma süresinin %0,4’ü kadardır. 

Atık göletlerinin çoğunun dolu olması nedeniyle 01.01.2013-13.06.2013 
tarihleri arasında iki ünitenin sadece bir ünitesi çalıştırılarak 131 bin ton konsantre 
tinkal üretimine müteakip, yıkama üniteleri 13.06.2013 tarihinde kapatılarak bor türevi 
tesislerine tamamen tuvönan tinkal beslenmeye başlanmıştır. Yapılan bu uygulama ile 
katı ve sıvı atık miktarı azalmıştır. Diğer yandan, “Merkezi Çözme ve Kalsinasyon 
Ünitesi” Projesinin gerçekleşmesi durumunda konsantratöre ilaveten çözme oluklarına 
da ihtiyaç kalmayacağı ve ortaya çıkacak atık miktarında daha da azalma sağlanacağı 
öngörülmektedir. 

ac) Boraks Pentahidrat (Etibor-48) üretimi: 
200 bin ton/yıl kapasiteli ilk Boraks Pentahidrat Tesisi 18.08.1984 tarihinde 

hizmete girmiş, bilahare Dünya piyasasının Bor’un uç ürünlerine yönelmesi sonucu 
artan talebi karşılamak amacıyla 200 bin ton/yıl kapasiteli II.Tesis 24.06.1996 
tarihinde ve 1998 yılında temeli atılan 200 bin ton/yıl kapasiteli III.Tesis 23.06.2001 
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tarihinde üretime başlamıştır. Son olarak 20.12.2010 tarihinde hizmete alınan 240.000 
ton/yıl kapasiteli IV.Tesis ile dört tesisin toplam kapasitesi 840.000 ton/yıl’a 
yükseltilmiş olup, Boraks Dekahidrat talebinin düşüş göstermesi sonucu Boraks 
Pentahidrat üretimi yapmak üzere dönüştürülen 80.000 ton/yıl’lık kapasite ile toplam 
Boraks Pentahidrat üretim kapasitesi 920.000 ton/yıl değerine ulaşmıştır. Yapımı 
tamamlanmış olan V.Tesisin tam kapasite çalışması ile üretim kapasitesi 1,5 milyon 
tona yükselmiştir. Kurum 2023 yılı için Boraks Pentahidrat (Etibor-48) kapasitesini 
2,5 milyon ton’a yükseltmeyi planlanmaktadır. Kuşkusuz bu kapasite Teşekkülün 
Dünya piyasasındaki boraks penta payını artırması paralelinde kullanılabilir olacaktır. 
Ancak, penta tesis kapasitelerinden yüksek oranda yararlanmak pazarlama ve 
ürün/tüketim alanı geliştirme faaliyetlerinin başarısı ile doğru orantılıdır.   

Ayrıca, Kurumun yaptığı ihracatın %40’ının Kırka İşletme Müdürlüğü’nde 
bulunan bu tesislerde üretilen Boraks Pentahidrat ürünü olduğu göz önüne alındığında 
söz konusu tesislerin sorunsuz çalıştırılarak müşteri şikayetlerine yol açmayacak 
kalitede ürün üretilmesi büyük önem kazanmaktadır. 

Tesisler ana hatlarıyla; Çözme, Tiknerler ve Filtreleme, Kristalizasyon ve 
Santrifüjler ile Kurutma bölümlerinden ibarettir.  Dekantörler ile de her dört tesiste de 
çamur drenajı yapılarak zayıf çözeltideki katı/sıvı ayrımı ile ayrılan sıvı (zayıf çözelti) 
tesise yeniden beslenerek atık barajlarına daha az atık gönderilmesinin yanı sıra metal 
kurtarma randımanlarının artırılması sağlanmaktadır. 

Öte yandan, İşletme Müdürlüğü’nün 30.01.2015 tarihli talep yazısı ile; BP1, 
BP2 ve BP3 Fabrikaları’nda bulunan toplamda 5 adet Dekanter Santrifüjde yedek 
olarak kullanılmak üzere orijinal olarak 2 adet ve BP4 Fabrikası’nda ve Çözme Oluğu 
2 Ünitesi’nde bulunan toplamda 9 adet Dekanter Santrifüjde yedek olarak kullanılmak 
üzere orijinal olarak 4 adet Tambur Grubu ekipmanlarının satın alınmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Fabrika Müdürlüğünce söz konusu ekipmanların, yerli dekanter santrifüj 
imalatı yapan 2 firma tarafından imal edilebilirliği irdelenmiş ve firmalarla görüşmeler 
yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonrası firmalardan bir tanesi kendi dekanter 
santrifüjleri dışındaki marka dekanter santrifüjler için tambur grubu imalatı 
yapamayacaklarını, diğeri ise ekipmanın orijinal imalatçısının sahip olduğu “Fikri 
Mülkiyet Hakları” ve “Patentler” ile ilgili çıkabilecek hukuki ve/veya ekonomik 
sonuçları karşılayamayacaklarını bildirmişlerdir. Yerli herhangi bir firma tarafından 
imalatının yapılamaması gerekçesiyle, randımanlı çalışmaması halinde üretim ve 
verim kayıplarına yol açan dekanter santrifüj yedek parçalarının yurt dışından temini 
cihetine gidilmek durumunda kalınmıştır. Makine ve ekipman imalatında dışa 
bağımlılığın azaltılması açısından, yerli tambur imalatı önemini korumaktadır. 

Boraks Pentahidrat üretimi, açık ocaktan alınan tuvönan tinkal cevherinin 
Konsantratör Tesisinde yıkanarak zenginleştirilmesi ile elde edilen konsantre tinkalin 
Bor Türevleri tesislerine beslenmesi ile elde edilmekte iken, tuvönan tinkalden tek 
kademede doğrudan Boraks Pentahidrat üretimine yönelik yapılan araştırmalar ve 
deneme üretiminden olumlu sonuç alınması üzerine; 01.11.2000 tarihinde II. Tesise, 
21.07.2010 tarihinde I.Tesise Çözme (olukları) Üniteleri monte edilmiş, yapım işine 
sokularak IV. Tesis ile birlikte hizmete giren Çözme Ünitesi’ne ilaveten bu kez 
11.02.2011 tarihinde aynı sistem III. Tesise monte edilerek çalıştırılmaya 
başlanılmıştır. Akış şemasında yapılan bu değişiklikler ile tesislerin konsantre tinkal 
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ihtiyacının azaltılması, konsantre tinkalin yerine ikame edilen tuvönan tinkal beslemesi 
ile hem konsantratörden çıkan atıkların oluşturduğu çevre problemlerinin azaltılması, 
hem de metal kurtarma randıman artışı ile birlikte üretim maliyetlerinin de azaltılması 
hedeflenmiş, nihayetinde 15.01.2013 tarihinden itibaren Boraks Penta Fabrikalarına 
konsantre tinkal beslemesi yapılmayarak penta üretiminde tamamen kırılmış tuvönan 
tinkal kullanımına geçilmiştir. 

1985 yılında 24 bin ton olarak başlayan Boraks Pentahidrat üretimi 1989’da 111 
bin ton’a, 1996’de II. ci tesisin devreye girmesiyle 260 bin ton’a, 2005’de III. cü 
tesisin kapasitesinin %75’e çıkarılmasıyla 497 bin ton’a yükselmiş, 2010 yılından 
itibaren ise IV. cü tesisin de devreye alınmasıyla, sırasıyla 693 bin ton, 845 bin ton, 
830 bin ton, 770 bin ton üretim yapılmış ve 2014 yılında da geçen yıla göre %9 artışla 
840 bin ton ile bu yıla kadar ki ikinci üretim seviyesi yakalanmıştır. 2015 yılında 
Kırka Etibor-48 ürününe olan talebin azalmasına bağlı olarak %5 düşüşle 798 bin ton 
Etibor-48 üretilmiştir. 2016 yılında ise Etibor-48 ürününe olan talep azalmasının 
devam etmesi ve satışların düşmesine bağlı olarak 2015 yılına göre %8 düşüşle 736 
bin ton Etibor-48 üretilmiştir. 1985-2016 döneminde yapılan toplam Boraks Penta 
(Etibor-48) üretimi toplam 11,8 milyon ton’a ulaşmıştır. 

Çalışma prensipleri yaklaşık birbirinin aynısı olan bor türevleri tesisleri, çözme 
oluğu üniteleri ile birlikte çalışmakta olup bu tesislerin 2016 yılı içerisindeki 
üretimlerine ait bilgiler, tesisler itibarıyla program ve bir önceki yıl değerleri ile 
kıyaslamalı olarak aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir. 
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Tablo 24: Kırka Boraks Penta - I üretimleri  

Boraks pentahidrat (Etibor-48) üretimini belirleyen 
değerler -Penta - I Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Programa Geçen 
yıla 

göre  göre 

(%) (%) 

Giren (işlenen) tuv. tinkal Ton 567.464 442.646 527.500 119 93 

- Kırılıp elenmiş tuv.(-25 mm) Ton 213.133 147.549 186.000 126 87 

- Kırılıp elenmiş tuv.(-75 mm) Ton 354.331 295.097 341.500 116 96 

Giren konsantre tinkal Ton 0 0 0 0 0 

Giren kirli ve toz Etibor-48 Ton 1.393 0 739 - 53 

Toplam giren Ton 568.856 442.646 528.239 119 93 

Çıkan (üretilen) Etibor-48 Ton 209.969 180.000 200.082 111 95 

- Kristal Ton 200.713 168.000 195.995 117 98 

- Toz Ton 9.256 12.000 4.088 34 44 

Ürün içindeki toz oranı % 4,41 6,67 2,04 31 46 

Birim malzeme tüketimleri             

- Elektrik kwh/ton 93,72 87,92 91,33 104 97 

- Buhar ton/ton 1,66 1,50 1,66 110 100 

- Flokülant kg/ton 0,6 0,6 0,48 80 80 

- Soda kg/ton 6,2 11,11 5,46 49 88 

Randımanlar             

- İşçilik randımanı ton/yev. 5,48 5,47 7,14 131 130 

- Metal kurtarma randımanı % 74,58 80,06 76,55 96 103 

- Konsantrasyon oranı ton/ton 2,56 2,32 2,51 108 98 

- Tesis kap.kul.randımanı % 105 90 76,95 86 73 

Penta-I tesisi yıl içerisinde 303 gün çalışmış olup programlanandan 43 gün 
eksik çalışılmıştır. Etibor-48 ürününe talebin azalarak stokların artması nedeniyle 
üretim miktarı geçen yıla göre azalmıştır. 

Penta-I tesisinde geçen yıla göre %5 azalışla tesis kapasitesinin %77’si 
kullanılarak 200.082 ton olarak üretilen B.Pentahidratın (Etibor-48) %2,04’ü’i toz 
olarak elde edilmiştir. I. no.lu tesiste 2015 yılında da %4,41 olan toz oranı %53,7 
oranında azalarak %2,04’e düşmüştür. Diğer tesislere göre I. Tesiste toz ürünün fazla 
olmasının nedeni Susuz boraks tesisine beslenen toz Etibor-48’in bu tesisten 
karşılanmasıdır. 

Birim malzeme tüketimlerine bakıldığında, elektrik ve buhar tüketimleri 
program değerlerinin %4 ve %10 üzerinde, flokülant tüketimi program değerinin %20 
altında, soda tüketimi ise program değerinin %51 altında gerçekleşmiştir. Elektrik 
birim tüketimi ise 91,33 kWh gerçekleşirken geçen yıla göre %3 azalmıştır. 

Etibor-48 ürünü içerisindeki ince tane boyutlu tozlar kristalizatörden 
kaynaklandığı için sirkülasyon pompasına frekans konvertör takılarak hız düşürülmüş 
ürün tane boyutunun büyümesi sağlanmıştır. Ayrıca kristalizatörün geri dönüşüm 
debisi buna bağlı olarak düşürülmüştür. Kurutucu içinde ayrılan ince toz partikülleri, 
kurutucu içerisinden aerosiklonlar vasıtasıyla alınarak sistemden bertaraf edilmiş ve 
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Tablo 24: Kırka Boraks Penta - I üretimleri  

Boraks pentahidrat (Etibor-48) üretimini belirleyen 
değerler -Penta - I Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Programa Geçen 
yıla 

göre  göre 

(%) (%) 

Giren (işlenen) tuv. tinkal Ton 567.464 442.646 527.500 119 93 

- Kırılıp elenmiş tuv.(-25 mm) Ton 213.133 147.549 186.000 126 87 

- Kırılıp elenmiş tuv.(-75 mm) Ton 354.331 295.097 341.500 116 96 

Giren konsantre tinkal Ton 0 0 0 0 0 

Giren kirli ve toz Etibor-48 Ton 1.393 0 739 - 53 

Toplam giren Ton 568.856 442.646 528.239 119 93 

Çıkan (üretilen) Etibor-48 Ton 209.969 180.000 200.082 111 95 

- Kristal Ton 200.713 168.000 195.995 117 98 

- Toz Ton 9.256 12.000 4.088 34 44 

Ürün içindeki toz oranı % 4,41 6,67 2,04 31 46 

Birim malzeme tüketimleri             

- Elektrik kwh/ton 93,72 87,92 91,33 104 97 

- Buhar ton/ton 1,66 1,50 1,66 110 100 

- Flokülant kg/ton 0,6 0,6 0,48 80 80 

- Soda kg/ton 6,2 11,11 5,46 49 88 

Randımanlar             

- İşçilik randımanı ton/yev. 5,48 5,47 7,14 131 130 

- Metal kurtarma randımanı % 74,58 80,06 76,55 96 103 

- Konsantrasyon oranı ton/ton 2,56 2,32 2,51 108 98 

- Tesis kap.kul.randımanı % 105 90 76,95 86 73 

Penta-I tesisi yıl içerisinde 303 gün çalışmış olup programlanandan 43 gün 
eksik çalışılmıştır. Etibor-48 ürününe talebin azalarak stokların artması nedeniyle 
üretim miktarı geçen yıla göre azalmıştır. 

Penta-I tesisinde geçen yıla göre %5 azalışla tesis kapasitesinin %77’si 
kullanılarak 200.082 ton olarak üretilen B.Pentahidratın (Etibor-48) %2,04’ü’i toz 
olarak elde edilmiştir. I. no.lu tesiste 2015 yılında da %4,41 olan toz oranı %53,7 
oranında azalarak %2,04’e düşmüştür. Diğer tesislere göre I. Tesiste toz ürünün fazla 
olmasının nedeni Susuz boraks tesisine beslenen toz Etibor-48’in bu tesisten 
karşılanmasıdır. 

Birim malzeme tüketimlerine bakıldığında, elektrik ve buhar tüketimleri 
program değerlerinin %4 ve %10 üzerinde, flokülant tüketimi program değerinin %20 
altında, soda tüketimi ise program değerinin %51 altında gerçekleşmiştir. Elektrik 
birim tüketimi ise 91,33 kWh gerçekleşirken geçen yıla göre %3 azalmıştır. 

Etibor-48 ürünü içerisindeki ince tane boyutlu tozlar kristalizatörden 
kaynaklandığı için sirkülasyon pompasına frekans konvertör takılarak hız düşürülmüş 
ürün tane boyutunun büyümesi sağlanmıştır. Ayrıca kristalizatörün geri dönüşüm 
debisi buna bağlı olarak düşürülmüştür. Kurutucu içinde ayrılan ince toz partikülleri, 
kurutucu içerisinden aerosiklonlar vasıtasıyla alınarak sistemden bertaraf edilmiş ve 
elek verimliliğine fayda sağlanmıştır. Bir diğer iyileştirme ise Elek boyutları 197 

 
 

mikrondan 210 mikrona çıkartılarak toz miktarı düşürülmüştür. 2017 yılında tesise 
ilave edilecek olan 20 adet frekans konvertörü ile hem otomasyon açısından daha 
verimli çalışması hem de elektrik açısından da takip edilmesi sağlanması 
planlanmaktadır. 

I. ve II. Tesislerde üretim maliyeti sırasıyla %4,0 ve %2,8 oranlarında azalırken, 
III. ve IV. tesislerde üretim maliyeti %4,2 ve %9 oranında artmıştır. I. Tesis de üretim 
maliyeti 304,64 TL/ton olduğu görülmüştür. 
Tablo 25: Kırka Boraks Penta - II üretimleri   

Boraks pentahidrat (Etibor-48)  
üretimini belirleyen değerler -  

(Penta-II) 
Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Programa                                                Geçen 

göre yıla göre 

(%) (%) 

Giren (işlenen) tuv. tinkal Ton 442.765 369.000 379.400 103 86 

- Kırılıp elenmiş tuv.(-25 mm) Ton 34.245 24.000 17.400 73 51 
- Kırılıp elenmiş tuv.(-75 mm) Ton 408.520 345.000 362.000 105 89 
Giren konsantre tinkal Ton 0 0 0 0 0 
Giren kirli ve toz Etibor-48 Ton 1.540 0 791 - 51 

Toplam giren Ton 444.305 369.000 380.191 103 86 

Çıkan (üretilen) Etibor-48 Ton 162.119 150.000 143.253 95,50 88 

- Kristal Ton 161.930 144.000 143.238 99 88 
- Toz Ton 189 6000 15,25 0,25 8 

Ürün içindeki toz oranı % 0,12 4,00 0,01 0,27 9 

Birim malzeme tüketimleri            
- Elektrik kwh/ton 84,03 78,734 70,84 90 84 
- Buhar ton/ton 1,61 1,5 1,68 112 104 
- Flokülant kg/ton 0,66 0,7 0,46 65 69 
- Soda kg/ton 5,7 7 6,26 89 110 

Randımanlar             
- İşçilik randımanı ton/yev. 5,58 5,06 7,18 142 129 
- Metal kurtarma randımanı % 72,83 80,03 75,62 94 104 
- Konsantrasyon oranı ton/ton 2,58 2,32 2,52 108 97 
- Tesis kap.kul.randımanı % 81,06 75 59,69 80 74 

Penta-II tesisi yıl içerisinde 254 gün çalışmış olup programlanandan 92 gün 
eksik çalışılmıştır. Etibor-48 ürününe talebin azalarak stokların artması ve bakım 
nedeniyle üretim miktarı geçen yıla göre azalmıştır. 

Penta-II tesisinde program doğrultusunda ve geçen yıla göre %12 düşüşle tesis 
kapasitesinin %60’ı kullanılarak 143.253 ton olarak üretilen B.Pentahidratın (Etibor-
48) geçen yıla göre %92 azalarak %0,01’si toz olarak elde edilmiştir.  

Birim malzeme tüketimlerine bakıldığında, elektrik, ve flokülant ve soda 
tüketimleri program değerlerden sırasıyla % 10, %35 ve %11 oranında az gerçekleşmiş 
olup, buhar tüketimi %12 üzerinde gerçekleşerek 1,68 ton/ton olmuştur. 

Penta-II tesisinde elde edilen Etibor-48 ürününün birim üretim maliyeti 281,37 
TL/ton olmuştur ve bu değer diğer 3 tesisin birim üretim maliyetleri içindeki en düşük 
birim üretim maliyetidir.  
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Tablo 26: Kırka Boraks Penta - III üretimleri 

Penta III tesisi yıl içerisinde 50 gün çalışmıştır. Etibor-48 ürününe talebin 
azalarak stokların artması nedeniyle 20 Şubat 2016 tarihinden itibaren üretim 
gerçekleştirilmemiştir.  

Penta-III tesisinde programın %92 altında ve geçen yıla göre %85 düşüşle tesis 
kapasitesinin %11’i kullanılarak 27.292 ton Etibor-48 üretilmiştir.  

Birim malzeme tüketimlerine bakıldığında, elektrik, buhar tüketimleri sırasıyla 
program değerlerinin %60 ve %39 üzerinde gerçekleşmiş olup flokülant birim tüketimi 
%8 oranında azalmıştır. Soda birim tüketimi ise program değeriyle eşdeğerdedir. 
Elektrik ve buhar ve soda birim tüketim değerleri geçen yıla göre %54, %28 ve %6 
artarken, flokülant birim tüketimi geçen yıla göre %9 azalmıştır. 2,298 ton/ton olarak 
gerçekleşen birim buhar tüketimi diğer tesislerde gerçekleşen değerlerin sırasıyla 
1,39(penta-1), 1,37(penta-2) ve 1,35(penta-4) katı olduğu görülmektedir. 

Elektrik birim tüketimi %54 oranında artarak 146 kWh/ton olarak 
gerçekleşmiştir. Bu değer program değerinin %60 üzerindedir. Gerçekleşen bu değerin 
program hedefleri doğrultusunda azaltılması noktasında gerekli özenin gösterilmesi 
gerekmektedir.  

 
 

Boraks pentahidrat (Etibor-48) 
üretimini belirleyen değerler -  

(Penta-III) 
Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Programa Geçen yıla 

göre göre 

(%) (%) 

Giren (işlenen) tuv. tinkal Ton 514.275 369.000 72.347 20 14 

- Kırılıp elenmiş tuv.(-25 mm) Ton 28.275 0 3.067 0 11 

- Kırılıp elenmiş tuv.(-75 mm) Ton 486.000 369.000 69.280 19 14 

Giren konsantre tinkal Ton 0 0 0 0 0 

Giren kirli ve toz Etibor-48 Ton 1.170 0 97 0 8 

Toplam giren Ton 515.445 369.000 72.444 20 14 

Çıkan (üretilen) Etibor-48 Ton 185.226 150.000 27.292 18 15 

- Kristal Ton 184.751 144.000 27.292 19 15 

- Toz Ton 475 6000 0 0 0 

Ürün içindeki toz oranı % 0,26 4,00 0 0 0 

Birim malzeme tüketimleri             

- Elektrik kwh/ton 94,56 91,27 145,98 160 154 

- Buhar ton/ton 1,79 1,65 2,30 139 128 

- Flokülant kg/ton 0,61 0,60 0,55 92 91 

- Soda kg/ton 5,65 6 5,98 100 106 

Randımanlar             

- İşçilik randımanı ton/yev. 6,78 5,061 6,22 123 92 

- Metal kurtarma randımanı % 72,34 80,08 74,71 93 103 

- Konsantrasyon oranı ton/ton 2,63 2,32 2,51 108 95 

- Tesis kap.kul.randımanı % 92,61 75 11,37 15 12 
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Tablo 26: Kırka Boraks Penta - III üretimleri 

Penta III tesisi yıl içerisinde 50 gün çalışmıştır. Etibor-48 ürününe talebin 
azalarak stokların artması nedeniyle 20 Şubat 2016 tarihinden itibaren üretim 
gerçekleştirilmemiştir.  

Penta-III tesisinde programın %92 altında ve geçen yıla göre %85 düşüşle tesis 
kapasitesinin %11’i kullanılarak 27.292 ton Etibor-48 üretilmiştir.  

Birim malzeme tüketimlerine bakıldığında, elektrik, buhar tüketimleri sırasıyla 
program değerlerinin %60 ve %39 üzerinde gerçekleşmiş olup flokülant birim tüketimi 
%8 oranında azalmıştır. Soda birim tüketimi ise program değeriyle eşdeğerdedir. 
Elektrik ve buhar ve soda birim tüketim değerleri geçen yıla göre %54, %28 ve %6 
artarken, flokülant birim tüketimi geçen yıla göre %9 azalmıştır. 2,298 ton/ton olarak 
gerçekleşen birim buhar tüketimi diğer tesislerde gerçekleşen değerlerin sırasıyla 
1,39(penta-1), 1,37(penta-2) ve 1,35(penta-4) katı olduğu görülmektedir. 

Elektrik birim tüketimi %54 oranında artarak 146 kWh/ton olarak 
gerçekleşmiştir. Bu değer program değerinin %60 üzerindedir. Gerçekleşen bu değerin 
program hedefleri doğrultusunda azaltılması noktasında gerekli özenin gösterilmesi 
gerekmektedir.  

 
 

Boraks pentahidrat (Etibor-48) 
üretimini belirleyen değerler -  

(Penta-III) 
Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Programa Geçen yıla 

göre göre 

(%) (%) 

Giren (işlenen) tuv. tinkal Ton 514.275 369.000 72.347 20 14 

- Kırılıp elenmiş tuv.(-25 mm) Ton 28.275 0 3.067 0 11 

- Kırılıp elenmiş tuv.(-75 mm) Ton 486.000 369.000 69.280 19 14 

Giren konsantre tinkal Ton 0 0 0 0 0 

Giren kirli ve toz Etibor-48 Ton 1.170 0 97 0 8 

Toplam giren Ton 515.445 369.000 72.444 20 14 

Çıkan (üretilen) Etibor-48 Ton 185.226 150.000 27.292 18 15 

- Kristal Ton 184.751 144.000 27.292 19 15 

- Toz Ton 475 6000 0 0 0 

Ürün içindeki toz oranı % 0,26 4,00 0 0 0 

Birim malzeme tüketimleri             

- Elektrik kwh/ton 94,56 91,27 145,98 160 154 

- Buhar ton/ton 1,79 1,65 2,30 139 128 

- Flokülant kg/ton 0,61 0,60 0,55 92 91 

- Soda kg/ton 5,65 6 5,98 100 106 

Randımanlar             

- İşçilik randımanı ton/yev. 6,78 5,061 6,22 123 92 

- Metal kurtarma randımanı % 72,34 80,08 74,71 93 103 

- Konsantrasyon oranı ton/ton 2,63 2,32 2,51 108 95 

- Tesis kap.kul.randımanı % 92,61 75 11,37 15 12 

 
 

Tablo 27: Kırka Boraks Penta - IV üretimleri   

Boraks pentahidrat (Etibor-48) 
üretimini belirleyen değerler - 

Penta IV 
Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa Geçen yıla  

göre  göre  
(%) (%) 

Giren (işlenen) tuv. tinkal Ton 641.800 492.000 469.000 95 73 

- Kırılıp elenmiş tuv.(-25 mm) Ton 0 0 0 0 0 
- Kırılıp elenmiş tuv.(-75 mm) Ton 641.800 492.000 469.000 95 73 
Giren konsantre tinkal Ton 0 0 0 0 0 

Giren kirli ve toz Etibor-48 Ton 1.687 0 0 0 0 

Toplam giren Ton 643.487 492.000 469.000 95 73 

Çıkan (üretilen) Etibor-48 Ton 233.237 200.000 179.372 90 77 

- Kristal Ton 227.951 188.000 177.325 94 78 
- Toz Ton 5.286 12000 2.047 17 39 

Ürün içindeki toz oranı % 2,27 6 1 19 50 

Birim malzeme tüketimleri             
- Elektrik kwh/ton 91,79 74,30 84,89 114 92 
- Buhar ton/ton 1,73 1,35 1,71 127 99 
- Flokülant kg/ton 0,53 0,50 0,53 105 100 
- Soda kg/ton 7,82 8,10 8,26 102 106 

Randımanlar             
- İşçilik randımanı ton/yev. 8,16 6,63 8,38 126 103 
- Metal kurtarma randımanı % 73,21 80,03 77,23 96 105 
- Konsantrasyon oranı ton/ton 2,6 2,32 2,48 107 95 
- Tesis kap.kul.randımanı % 97,18 83,33 68,99 83 71 

Penta-IV tesisinde 2016 yılında 346 günlük çalışma programına karşın 67 gün 
Etibor-48’e olan talebin azalması sonucu oluşan stok fazlalığı ve bakım nedeniyle 
çalışmamıştır.  

Penta-IV tesisinde programın %10 altında ve fakat geçen yıla göre %23 azalışla 
tesis kapasitesinin %69’u kullanılarak elde edilen 179.372 ton B.Pentahidratın (Etibor-
48) geçen yıla göre %50 azalarak %1 toz olarak elde edilmiştir.   

Birim malzeme tüketimlerine bakıldığında, elektrik ve buhar, flokülant ve soda 
birim tüketimleri program değerlerinin sırasıyla %14, %27, %5 ve %2 üzerinde 
gerçekleşmiştir.  

Tesislerin duruş süreleri; 2013 yılında stok fazlalığı, arızalar, genel bakım vb. 
nedenlerle Boraks Pentahidrat (Etibor-48) üretilen 4 tesisin üretimin kısmen yada 
tamamen yapılmadığı toplam duruş süresi 2012’ye göre 1.608 saat artarak 5.928 saat 
olmuşken, 2014 yılında bu kez 4.440 saat azalarak sadece 1.488 saat duruş 
yaşanmıştır. 2015 yılında satışlardaki düşüş nedeniyle duruş süresi 6.063 saate 
yükselmiştir. 2016 yılında ise duruşlar, Etibor-48’e talebin azalması sonucu stokların 
artması ve Penta V tesisinin devreye girmesi ile birlikte diğer 4 tesiste önceki yıla göre 
%138 artmıştır. Penta V hariç toplamda 14.452 saat duruş yapılmış olup, en az duruş 
süresi Penta IV tesisi (2.017 saat) ile en eski tesis olan Penta I tesisinde (2.185 saat), 
en fazla duruş süresi ise Penta III tesisi (7.640 saat) ile Penta II tesisinde (2.610 saat) 
yaşanmıştır.  
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Tesislerin metal kurtarma randımanları: 
Her 4 tesiste de metal kurtarma randımanları %74-%77’li seviyelere 

çıkarılmıştır. Bu oranlar önemli ölçüde, zayıf çözeltilerin kazanılarak tekrar üretime 
verilmesi ile sağlanmıştır. Fazla zayıf çözeltilerin büyük oranda üretime geri 
kazandırılarak baraja gönderilmesinin önüne geçilmesiyle atık barajlarının ömrünün 
uzatılması ve maliyetlerin düşürülmesi mümkün olabilecektir.  

V. Boraks Pentahidrat tesisi: 
Dünya pazarından daha fazla yer almak amacıyla yeni bir boraks pentahidrat 

tesisinin kurulmasına ilişkin hazırlanan 500.000 ton/yıl kapasiteli proje ilk kez 2011 
yılında yatırım programına konulmuş, 18.10.2011 tarihinde yapılan ihale sonrasında 
23.01.2012 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında işin süresi 1.100 gün olarak 
belirlenmiştir. Sözleşmeye göre işin ikmal tarihi 29.01.2015 olup, idareden 
kaynaklanan sebepler ve iş artışına binaen firmaya toplam 302 gün cezasız süre 
uzatımı verilerek işin revize bitim tarihi 27.11.2015 olarak belirlenmiştir.  

Ancak, anılan tarih itibariyle bitirilemeyen tesisin, işletmeye alma ve 
performans testlerinin tamamlanarak geçici kabule hazır hale getirilebilmesini 
teminen, 10.12.2015 tarih ve 663/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yüklenici 
firmaya 120 gün cezalı süre verilmesi anılan tarihten itibaren 120 gün cezalı süre 
verilmiştir. 

27.11.2015 tarihinden itibaren de; proseste sorunların devam etmesi sebebiyle 
işletmeye alma çalışmaları tamamlanarak performans testlerine başlanamadığından, 
işin tamamlatılması ve performans testlerinin gerçekleştirilmesini teminen yükleniciye 
10.12.2015 tarih ve 663/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 120 gün, 31.03.2016 tarih 
ve 683/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 150 gün, 24.08.2016 tarih ve E.19026 
sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile bir kez daha 150 gün, 27.01.2017 tarih ve E.2063 
sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile de bir kez daha 110 gün olmak üzere toplam 530 gün 
cezalı süre uzatımı verilerek işin bitim tarihi 10.05.2017 olarak belirlenmiştir. 

V. Bor Türevleri Tesisini devreye alma çalışmaları 10.08.2015’ten itibaren 
yüklenici firma tarafından başlanmıştır. 09.09.2015 tarihinden itibaren ise tesisin kendi 
bünyesinde bulunan kırma-eleme sisteminde -50 mm tane boyutunda kırılan tüvenan 
tinkal beslenmeye başlamış olup, 24.09.2015 tarihinde ilk ürün alınmıştır. Bu 
çalışmalar esnasında 2015 yılında, malzeme tüketimleri 5,2 milyon kWh elektrik, 
69.948 ton buhar, 124.350 ton soda ve 133.665 m3 hamsu olarak gerçekleşmiştir. 
Tesise 75.462 ton tüvenan tinkal beslenerek, %18,8 teknolojik randımanla 6.948 ton 
Etibor-48 üretilmiştir. 

Proje kapsamında firma tarafından devreye alma çalışmaları yapılan 75 ton/h 
kapasiteli kömürlü buhar üretim tesisinde işletmeye alma ve test çalışmaları 
kapsamında kullanılan malzemeler Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı’nın 20.11.2015 tarihli yazısı gereği 23.11.2015 tarihinden itibaren İşletme 
tarafından karşılanmıştır.  

Söz konusu tesis bünyesinde kurulan 75 ton/h kapasiteli kömür yakıtlı buhar 
kazanı 26.11.2015 tarihinde, 8,7 MW kapasiteli türbin ise 16.01.2016 tarihinde 
devreye alınmıştır. Kömürlü buhar üretim tesisinde devreye alma çalışmaları 
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Tesislerin metal kurtarma randımanları: 
Her 4 tesiste de metal kurtarma randımanları %74-%77’li seviyelere 

çıkarılmıştır. Bu oranlar önemli ölçüde, zayıf çözeltilerin kazanılarak tekrar üretime 
verilmesi ile sağlanmıştır. Fazla zayıf çözeltilerin büyük oranda üretime geri 
kazandırılarak baraja gönderilmesinin önüne geçilmesiyle atık barajlarının ömrünün 
uzatılması ve maliyetlerin düşürülmesi mümkün olabilecektir.  

V. Boraks Pentahidrat tesisi: 
Dünya pazarından daha fazla yer almak amacıyla yeni bir boraks pentahidrat 

tesisinin kurulmasına ilişkin hazırlanan 500.000 ton/yıl kapasiteli proje ilk kez 2011 
yılında yatırım programına konulmuş, 18.10.2011 tarihinde yapılan ihale sonrasında 
23.01.2012 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında işin süresi 1.100 gün olarak 
belirlenmiştir. Sözleşmeye göre işin ikmal tarihi 29.01.2015 olup, idareden 
kaynaklanan sebepler ve iş artışına binaen firmaya toplam 302 gün cezasız süre 
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çalışmalar esnasında 2015 yılında, malzeme tüketimleri 5,2 milyon kWh elektrik, 
69.948 ton buhar, 124.350 ton soda ve 133.665 m3 hamsu olarak gerçekleşmiştir. 
Tesise 75.462 ton tüvenan tinkal beslenerek, %18,8 teknolojik randımanla 6.948 ton 
Etibor-48 üretilmiştir. 

Proje kapsamında firma tarafından devreye alma çalışmaları yapılan 75 ton/h 
kapasiteli kömürlü buhar üretim tesisinde işletmeye alma ve test çalışmaları 
kapsamında kullanılan malzemeler Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı’nın 20.11.2015 tarihli yazısı gereği 23.11.2015 tarihinden itibaren İşletme 
tarafından karşılanmıştır.  

Söz konusu tesis bünyesinde kurulan 75 ton/h kapasiteli kömür yakıtlı buhar 
kazanı 26.11.2015 tarihinde, 8,7 MW kapasiteli türbin ise 16.01.2016 tarihinde 
devreye alınmıştır. Kömürlü buhar üretim tesisinde devreye alma çalışmaları 

 
 

kapsamında 2015 yılı Kasım ve Aralık aylarında toplam 4.920 ton kömür, 29.950 kg 
kireç taşı, 81.619 lt motorin, 100 lt sodyum hidroksit, 50 lt depozit önleyici, 25 lt 
oksijen tutucu, 100 lt korozyon inhibitörü kullanılmış ancak üretilen buhar, kazanın 
temizlenmesi için blöf edilmiştir. 2016 yılında ise bahse konu buhar kazanı devreye 
alma çalışmaları kapsamında toplam 31.744 ton kömür, 1.571.950 kg kireç taşı 64.813 
lt motorin, 1.693 lt sodyum hidroksit, 125,5 lt depozit önleyici, 145,5 lt oksijen tutucu, 
254,5 lt korozyon inhibitörü, 25.350 kg rafine tablet tuz ve 275,5 lt antiskalant 
kullanılmış olup 205.183 ton buhar ve 12.611.000 kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. 
Kondens dönüş oranı ise %25 olarak gerçekleşmiştir.  

26.03.2016 tarihi itibariyle hazırlanan V.BPH Tesisi Yapım İşi Fiili Durum 
Tespit Tutanağında; Cevher Hazırlama, Ara Stok ve Proses Binasında tüm 
ekipmanların çalışır durumda olduğu, cevher beslemesinin yapıldığı, çözelti 
oluşturulduğu ve aralıklar ile ürün alındığı belirtilmiştir. Akabinde, 19.08.2016 tarihli 
Fiili Durum Tespit Tutanağında; cevher hazırlama, ara stok ve proses binasında tüm 
ekipmanların çalışır durumda olduğu, cevher beslemesinin yapıldığı, çözelti 
oluşturulduğu ve ürün alındığı tespiti yapılmıştır. 

Gelişen süreçte, işletmeye alma çalışmaları esnasında proseste karşılaşılan 
problemler ile ilgili iyileştirme ve revizyonlar sonucu sistemde genel olarak üretim 
sürekliliği sağlanmıştır. Ancak; Durum Tespit Tutanakları ve tesisin üretim-tüketim 
rakamları göz önüne alındığında tesiste performans testlerine başlamak için gerekli 
şartların henüz sağlanamadığı görülmektedir. Tesisin sözleşmeye esas kapasite ve 
teknik şartlarda işletmeye alma çalışmaları devam etmekte olup bütün sistem 
sözleşmeye göre performans test kriterlerini geçer hale getirilememiştir. 

2016 yılında, 787.000 ton (yaş) tuvönan tinkal cevheri beslenerek 320.000 ton 
Etibor-48 (Kristal) üretilmesi programlanmasına karşılık; yüklenici firma tarafından 
yapılan devreye alma çalışmalarında 602.074,490 ton tuvönan tinkal cevheri 
beslenerek toplam 185.886,412 ton Etibor-48 üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2017 yılında tesisin üretimde tam kapasiteye çıkması için sistem genelinde tüm 
değerler arttırılmış, istenilen miktarı sağlamayan bölümler için düzenlemeler 
yapılmıştır. Yüklenici 14.04.2017 tarihli dilekçesi ile işin bünyesinde bulunan tüm 
ünitelerin tamamlandığı ve performans testlerine başlanmasına engel bir hal 
bulunmadığını, İdarece belirlenecek bir tarihte performans testlerine başlanabileceğini 
bildirmiştir. İlgili Daire Başkanlığınca oluşturulan Performans Test Komisyonu 
yüklenici ile birlikte 27.04.2017 tarihli V.BPH Tesisi Yapım İşi Performans Test 
Prosedürü Tutanağını hazırlayarak performans testlerine 02.05.2017 tarihi itibariyle 
başlanmasını kararlaştırmıştır.  

Gelinen durum itibariyle; V.BPH Tesisi Yapım İşinde, işin revize bitim tarihi 
olan 10.05.2017 itibariyle başlanmış olan performans testlerinin tamamlatılmasını ve 
tesisin geçici kabule hazır hale getirilebilmesini teminen yükleniciye 17.05.2017 tarih 
ve E.10180 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile 120 gün cezalı süre uzatımı verilmiştir.  

2017 yılı İşletme Bütçesinde tesiste, 738 bin ton -50 mm kırılmış tuvönan tinkal 
beslenmek suretiyle 300 bin ton Etibot-48 üretimi programlanmıştır. Konuya 
Yatırımlar bölümünde detaylı olarak yer verilmiştir. 
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ad) Boraks Dekahidrat üretimi: 
Esas itibarıyla Boraks Dekahidrat üretimi Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 

İşletmesi bünyesindeki Boraks (Deka-Penta) Fabrikasında üretilmektedir. Deka 
üretiminin aynı zamanda Kırka İşletmesi bünyesinde de kurulmasının amacı, Penta (I, 
II, III, IV) üretim tesislerinden elde edilen zayıf çözelti fazlalığının değerlendirilerek, 
yoğunluğunun yükseltilmesi suretiyle “Deka Lapası” elde edilmesi ve bu lapanın 
tekrar Penta tesislerine beslenerek ürün kaybının önüne geçilmesi (randımanın 
artırılması) ve Etibor-48 ürün kalitesinin artırılmasının yanı sıra atık miktarının 
azaltılması amacıyla Boraks Dekahidrat Tesisi kurulmuştur.  

Dekahidrat Fabrikası’nda Deka Lapası’nın elde edilmesinin yanı sıra, talep 
halinde, Deka Lapası santrifüjden geçirilerek Boraks Dekahidrat üretimi de 
yapılabilmektedir. Elde edilen Dekahidrat aynı zamanda Eti Matik üretiminde de 
kullanılmaktadır. Bu güne kadar 2009 yılında 150 ton, 2010 yılında 1.909 ton Deka 
üretimi yapılmış, 2011 yılında deka üretimi yapılmamış ve 30.11.2012-08.12.2012 
tarihleri arasında deneme amaçlı olarak 223 ton Deka üretilmiş, 2013 yılında 1.350 ton 
(yaş) tuvönan tinkal ile ortalama %13 B₂O₃ tenörlü 1.322 bin m³ zayıf çözelti 
beslenerek %75 teknolojik verimle %36,9 B₂O₃ tenörlü 819 ton, Boraks dekahidrat 
üretilmiştir. 

Deka Tesisinde 2013 yılından itibaren Etibor-48 ve Dekahidrat üretimlerine son 
verilmiş, mevcut Deka Tesisi zayıf çözeltilerin toplandığı bir tesise dönüştürülmüştür. 
2014 yılından itibaren, tamamen zayıf çözelti kullanılarak Penta-IV Tesisindeki 
hatlardan bir adedinden 5.534 bin m3 zayıf çözelti (%11,4 B₂O₃ tenörlü 5.534 bin m3) 
ile %89 teknolojik verimle %36,5 B₂O₃ tenörlü 1.810 ton, 2015 yılında ise %11,4 
B₂O₃ tenörlü 5.088 bin m3 zayıf çözelti ile %93 teknolojik verimle geçen yıla göre %9 
düşüşle spektlere uygun %36,6 B₂O₃ tenörlü 1.650 ton Boraks Dekahidrat üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında ise %11,6 B₂O₃ tenörlü 16.123 m3 zayıf çözelti ve 
12.049 tüvenan cevher ile %55 teknolojik verimle geçen yıla göre %516 artışla 
spektlere uygun %37,16 B₂O₃ tenörlü 8.521 ton Boraks Dekahidrat üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Üretimde artışa karşın, verimliliklerdeki azalma ile yardımcı 
üretim ve hizmet gider yerlerindeki artış, maliyete geçen yıla göre %585 artış ile 
yansımıştır. 

Eti Matik piyasasındaki gelişmeler paralelinde artması beklenen Dekahidrat 
üretiminin, 2017 yılı içinde 7.000 ton olarak programlandığı görülmüştür. 

ae) Kalsine tinkal üretimi: 
İlk kez 444 ton olarak 2007 yılında başlayan kalsine tinkal üretimi sonraki 

yıllarda sırasıyla; 3,6 bin ton, 5,2 bin ton, 5,5 bin ton, 5,1 bin ton olarak gerçekleşmiş, 
nihayet 2012 yılında tesisin demonte edildiği tarihe kadar 3,3 bin ton üretim yapılarak 
bugüne kadar yapılan toplam kalsine tinkal üretimi 23,1 bin ton’a ulaşmıştır. Kalsine 
tinkal üretim artışı paralelinde ticari satış maliyetlerinde sınırlı bir artışa karşılık 
ortalama satış fiyatlarının göreceli olarak daha fazla artması sonucu, 2010-2011 ve 
2012 senelerinde kalsine tinkal ürünü ticari satış maliyetinin iki katı oranında satış 
imkanı bulmuştur. 

Tuvönan tinkalin kalsinasyonu ile gang minerallerinden (kil, dolomit, vb.) 

106 Sayıştay   



 
 

ad) Boraks Dekahidrat üretimi: 
Esas itibarıyla Boraks Dekahidrat üretimi Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 

İşletmesi bünyesindeki Boraks (Deka-Penta) Fabrikasında üretilmektedir. Deka 
üretiminin aynı zamanda Kırka İşletmesi bünyesinde de kurulmasının amacı, Penta (I, 
II, III, IV) üretim tesislerinden elde edilen zayıf çözelti fazlalığının değerlendirilerek, 
yoğunluğunun yükseltilmesi suretiyle “Deka Lapası” elde edilmesi ve bu lapanın 
tekrar Penta tesislerine beslenerek ürün kaybının önüne geçilmesi (randımanın 
artırılması) ve Etibor-48 ürün kalitesinin artırılmasının yanı sıra atık miktarının 
azaltılması amacıyla Boraks Dekahidrat Tesisi kurulmuştur.  

Dekahidrat Fabrikası’nda Deka Lapası’nın elde edilmesinin yanı sıra, talep 
halinde, Deka Lapası santrifüjden geçirilerek Boraks Dekahidrat üretimi de 
yapılabilmektedir. Elde edilen Dekahidrat aynı zamanda Eti Matik üretiminde de 
kullanılmaktadır. Bu güne kadar 2009 yılında 150 ton, 2010 yılında 1.909 ton Deka 
üretimi yapılmış, 2011 yılında deka üretimi yapılmamış ve 30.11.2012-08.12.2012 
tarihleri arasında deneme amaçlı olarak 223 ton Deka üretilmiş, 2013 yılında 1.350 ton 
(yaş) tuvönan tinkal ile ortalama %13 B₂O₃ tenörlü 1.322 bin m³ zayıf çözelti 
beslenerek %75 teknolojik verimle %36,9 B₂O₃ tenörlü 819 ton, Boraks dekahidrat 
üretilmiştir. 

Deka Tesisinde 2013 yılından itibaren Etibor-48 ve Dekahidrat üretimlerine son 
verilmiş, mevcut Deka Tesisi zayıf çözeltilerin toplandığı bir tesise dönüştürülmüştür. 
2014 yılından itibaren, tamamen zayıf çözelti kullanılarak Penta-IV Tesisindeki 
hatlardan bir adedinden 5.534 bin m3 zayıf çözelti (%11,4 B₂O₃ tenörlü 5.534 bin m3) 
ile %89 teknolojik verimle %36,5 B₂O₃ tenörlü 1.810 ton, 2015 yılında ise %11,4 
B₂O₃ tenörlü 5.088 bin m3 zayıf çözelti ile %93 teknolojik verimle geçen yıla göre %9 
düşüşle spektlere uygun %36,6 B₂O₃ tenörlü 1.650 ton Boraks Dekahidrat üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında ise %11,6 B₂O₃ tenörlü 16.123 m3 zayıf çözelti ve 
12.049 tüvenan cevher ile %55 teknolojik verimle geçen yıla göre %516 artışla 
spektlere uygun %37,16 B₂O₃ tenörlü 8.521 ton Boraks Dekahidrat üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Üretimde artışa karşın, verimliliklerdeki azalma ile yardımcı 
üretim ve hizmet gider yerlerindeki artış, maliyete geçen yıla göre %585 artış ile 
yansımıştır. 

Eti Matik piyasasındaki gelişmeler paralelinde artması beklenen Dekahidrat 
üretiminin, 2017 yılı içinde 7.000 ton olarak programlandığı görülmüştür. 

ae) Kalsine tinkal üretimi: 
İlk kez 444 ton olarak 2007 yılında başlayan kalsine tinkal üretimi sonraki 

yıllarda sırasıyla; 3,6 bin ton, 5,2 bin ton, 5,5 bin ton, 5,1 bin ton olarak gerçekleşmiş, 
nihayet 2012 yılında tesisin demonte edildiği tarihe kadar 3,3 bin ton üretim yapılarak 
bugüne kadar yapılan toplam kalsine tinkal üretimi 23,1 bin ton’a ulaşmıştır. Kalsine 
tinkal üretim artışı paralelinde ticari satış maliyetlerinde sınırlı bir artışa karşılık 
ortalama satış fiyatlarının göreceli olarak daha fazla artması sonucu, 2010-2011 ve 
2012 senelerinde kalsine tinkal ürünü ticari satış maliyetinin iki katı oranında satış 
imkanı bulmuştur. 

Tuvönan tinkalin kalsinasyonu ile gang minerallerinden (kil, dolomit, vb.) 

 
 

ayrılarak zenginleştirilmesiyle yüksek tenörlü (%54,0 B₂O₃) kalsine tinkal 
üretilmesinin yanı sıra düşük B₂O₃ içerikli atık elde edilerek atık göleti ve çevresel 
etki problemlerinin en az düzeye indirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan laboratuvar 
çalışmalarından olumlu sonuçlar elde edilmesinden sonra “Tinkalin Kalsinasyonu 
Projesi” kapsamında kurulan Pilot Kalsine Tinkal Üretim Tesisi’nde 2011 yılında 201 
gün üretim yapılmışken 2012 yılında sadece 129 gün fiili olarak faaliyet gösteren tesis; 
Penta-I tesisinin yanında olmasından dolayı Etibor-48 üretim kalitesini etkilemesi 
üzerine, yerine ürün kalitesine artırmak amacıyla akışkan yataklı kurutucular 
konularak 08.06.2012 tarihinde sökülerek kullanılabilir halde olan ekipmanlar 
muhafaza altına alınmıştır. 

5.000 ton/yıl kapasiteli Pilot Kalsine Tinkal Üretim Tesisi’nin 5 yıllık 
performans değerlendirmesine bakıldığında, işçilik randımanının 1,6 ton/yevmiye, 
teknolojik randımanın da %91’e ulaştığı, ticari maliyetinin iki katı oranında satış 
gelirinin sağlanabileceği görülmektedir. 

Elde edilen bu veriler dikkate alınarak önümüzdeki yıllar için daha yüksek 
kapasiteli Kalsine Tinkal Tesisi’nin kurulmasının planlandığı, bu amaçla 2014 yılı 
İşletme Bütçe’sinde; Makine Ekipmanları ve Demirbaşları Alımı kaleminden 3 milyon 
TL ödenek ayrıldığı 284.5 bin TL harcama yapılmadığı, 2015 yılı İşletme Bütçesinde; 
İtfaya Tabii Büyük Onarım Giderleri kaleminden 2,85 milyon TL ödenek ayrıldığı 
2,77 milyon TL harcama yapıldığı, 2016 yılı İşletme Bütçesinde ise; aynı kalemden 
500 bin TL ödenek ayrıldığı 75,6 bin TL harcama yapıldığı tespit edilmiştir. Bu 
ödenekler ile, demonte edilen pilot tesisin bazı parçalarının da kullanılması suretiyle 
daha yüksek kapasiteli bir tesisin kurulması planlanmıştır.  

Bu amaçla; 2015 yılında ödeneği Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 2015 Yılı 
Bütçesinin İtfaya Tabi Büyük Bakım Onarım Giderleri tahsisatından karşılanmak 
üzere yüklenici firma ile 2.849 bin TL bedel üzerinden 08.04.2015 tarihinde yüklenici 
firma ile "Kırka Kalsine Tinkal Pilot Tesisi Taşınması ve İyileştirilmesi" yapım işi 
sözleşmesi imzalanmış, 13.04.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak süresi 240 gün olan 
işin bitiş tarihi 08.12.2015 olarak belirlenmiştir. Bu işte 2013 yılında sökülen ve 
kullanılabilir halde olan ekipmanlar kullanılmış, eksik olan ekipmanlar ise Yüklenici 
firma tarafından temin edilmiştir. "Kırka Kalsine Tinkal Pilot Tesisi Taşınması ve 
İyileştirilmesi" işinin performans testleri 22.02.2016-26.02.2016 tarihleri arasında 
yapılmış ve olumlu sonuç alınmıştır. Söz konusu performans testinde hammadde 
olarak yaklaşık 48 ton -25 mm tüvönan tinkal beslemesi yapılmış ve 5 ton 
kompaktlanmış kalsine tinkal, 5 ton kompakt-toz kalsine tinkal, 7,5 ton toz kalsine 
tinkal olmak üzere yaklaşık 17,5 ton kalsine tinkal üretimi yapılmış ve yaklaşık 10,5 
ton atık kil açığa çıkmıştır.   

Yüklenici firmanın 04.12.2015 tarihli performans testi başvurusuna istinaden 
09.12.2015 tarihinde sahada yapılan incelemede elektrik montaj işlerinin 
tamamlanmadığı, pnömatik taşıma sisteminin montajının yapılmadığı, kompaklama 
toz emme sisteminin bağlantısının yapılmadığı, otomasyon sisteminin aktif halde 
olmadığı, brülör sisteminin gaz onay işlemi bitmediğinden tesise gaz verilemediği için 
tesisin performans testlerine hazır olmadığı tespit edilmiştir. 08.12.2015 tarihinde 
süresi sona eren Kırka Kalsine Tinkal Pilot Tesisi Taşınması ve İyileştirilmesi Yapım 
İşi ile ilgili eksik kalan işler dikkate alınarak yüklenici firmaya 10.12.2015 tarihli 
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Genel Müdürlük Oluru’u ile 60 gün cezalı ek süre verilerek işin bitiş tarihi 06.02.2016 
olarak belirlenmesine karşın, iş geçici kabule hazır hale gelmemiştir. Tesis, devreye 
alma işlerinin tamamlanması ve performans testlerine hazırlık aşamasında olmasına 
istinaden performans testlerinin tamamlanması ve çıkabilecek olası arızaların 
giderilme süreleri dikkate alınarak yüklenici firmaya 15.02.1016 tarihli Genel 
Müdürlük Oluru’u ile 30 gün cezalı ek süre verilmiş ve işin bitiş tarihi 07.03.2016 
olarak belirlenmiştir. 

Performans Testlerini müteakip 03.03.2016 tarihinde “Kırka Kalsine Tinkal 
Pilot Tesisi Taşınması ve İyileştirilmesi” işinin geçici kabulü yapılmış olup Yüklenici 
firmaya geçici kabul eksiklerini tamamlaması için 14.04.2016 tarihine kadar süre veril 
miştir. Tesisin Geçici Kabul Tutanağı 06.04.2016 tarihinde onaylanmış olup tesis bu 
tarihten itibaren çalışır vaziyettedir. Yine, tesiste kalsine tinkal üretiminin yanı sıra 
kalsine üleksit üretilebilmesi için deneme çalışmaları yapılmış olup sonuçları 
değerlendirme aşamasındadır.  

Ancak, deneme çalışmaları aşamasında yağan yağmur nedeniyle tesis olumsuz 
etkilenmiş ve üretime ara verilmek zorunda kalınmıştır. Tesisteki fırın yanma odası ve 
kompaktlama ünitesi haricinde, kalan kısımlarının üstü ve tesis yan cepheleri tamamen 
açık vaziyettedir. Bu nedenle; tesisin bu haliyle özellikle kış aylarında ve yağışlı 
havalarda çalışması, gerek teknik olarak gerekse de iş sağlığı ve güvenliği açısından 
mümkün görülmemektedir. Ayrıca; teknik personel için ofis, tuvalet ve işçi personel 
için giyinme-soyunma odası, tuvalet, dinlenme odası bulunmamaktadır. 

Belirtilen hususlar çerçevesinde; Kalsine Tinkal Pilot Tesisi için kapatma 
projesi ile ihtiyaç duyulan ofis ve işçi personel odalarının projelendirilmesi hususları 
21.12.2015 tarihli İşletme Müdürlüğü yazısı ile talep edilmiştir. Bu nedenle tesisin 
kapatılarak kapalı bir alan içine alınması, bununla birlikte tesiste ihtiyaç duyulacak 
ofis ve sosyal donatılar için proje çalışması yapılarak en kısa sürede gerekli ihtiyaçlar 
karşılanması planlanmıştır. Bu kapsamda, 2017 yılı Yatırım Programına "Pilot Kalsine 
Tinkal Tesisinin Revizyonu" etüt projesi ile ödenek öngörülmüştür. 

2016 Yılı İş Programında %54 B2O3 tenörlü 1.500 ton kalsine tinkal üretimi 
öngörülmüş olup, 238 ton tüvenan beslenerek üretilen 17,5 ton kalsine tinkalden, 
satılabilir 5 ton toz kalsine tinkal ve 4 ton kompakt kalsine tinkal üretilmiştir. Kurum 
2017 yılı bütçesinde 600 ton kalsine tinkal üretimi öngörülmüştür.  

Diğer yandan, tek kademede kalsinasyon-öğütme ve separasyon yöntemi 
uygulanarak “Mikronize Kalsine Tinkal” ve bu ürüne kompaktlama yöntemi 
uygulanarak kompaktlanmış kalsine tinkal ürünü elde edilmesine yönelik olarak, söz 
konusu uygulanan yöntem ve ürünler için Genel Müdürlük tarafından yapılan Ulusal 
ve Uluslararası Patent başvuruları, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Japonya’da 
tescillenmiştir. 

af) Susuz Boraks (Etibor-68) üretimi:  
Susuz Boraks üretimi ilk kez, I. bor türevleri tesisinin ergitme fırınında 1996 

yılında yapılmış ve 1,9 bin ton olarak gerçekleştirilen üretim sonrasında 1999 yılında 7 
bin ton susuz boraksın üretimi gerçekleştirilmesi sonrasında 2008 yılına kadar susuz 
boraks üretimi yapılmamıştır. 
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Günümüzde özellikle dericilik, gümüş ve altın sektöründeki talebinin artması ve 
fiyatının 1200 ABD doları/ton mertebesine çıkması sonucu yeniden üretim kararı 
alınmış, 2007 yılında yapılan “+/- % 20 toleranslı 5 yıl süreyle toplam 25 bin ton susuz 
boraks üretimi” işi ihalesini kazanan firma ile 20.03.2007 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır. Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen tesisin yapımı kısa sürede 
tamamlanmış ve 5 yıllık sözleşme süresince 30 bin ton susuz boraks üretimi 
gerçekleştirilmiştir.   

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde Bor Oksit ve 
Susuz Boraks üretilmek üzere yapılmakta olan tesisin tamamlanarak deneme üretimini 
müteakip tam kapasitede çalışmasının zaman alacağı, kaldı ki bu tesisin kapasitesinin 
2013 yılı için hedeflenen 15 bin ton Susuz Boraks satışı için yeterli olmaması, tesisin 5 
yıl boyunca sorunsuz ve verimli bir şekilde çalışmış olması, Etibor-48 üretimi 
aşamasında ortaya çıkan toz ürünün Etibor-68 (susuz boraks) üretiminde hammadde 
olarak kullanılıyor olmasının kapasite ve verim artışına imkan sağlayacağı gibi 
hususlar göz önüne alınarak, Yönetim Kurulu’nun 15.01.2013 tarih ve 510/22 sayılı 
kararı ile firmaya ait olan Susuz Boraks Tesisinin Kuruma kazandırılması kabul 
edilmiş, sözleşme bitim tarihi olan 19.03.2013 tarihinden önce, yüklenici firmayla 
imzalanan 12.02.2013 tarihli sözleşme ile satın alınan Susuz Boraks Tesisi’nde, 
sözleşme uyarınca 23.02.2013 tarihinde yüklenici tarafından tesisin büyük bakımı 
yapılmış ve 02.03.2013 tarihinden itibaren tesiste üretim işletme imkanlarıyla 
yapılmaya başlanmıştır.   

Gelişen durum itibarıyla, müşteri talepleri ve pazar analizleri sonuçlarına göre 
susuz boraks üretim kapasitesinin artırılmasına karar verilmiş, ilk olarak mevcut tesis 
içine aynı kapasitede yeni bir hat inşaa edilerek tek hat halinde planlanan tesisin yapım 
ihalesi 20.08.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş, 05.09.2013 tarihli sözleşme kapsamında 
2013 yılı sonu itibarıyla proje tamamlanmıştır.   

Mevcut tesiste yapılan bu kapasite artışı dışında hazırlanan ve 2014 yılı Yatırım 
Programı’na alınan "12.000 ton/yıl kapasiteli Susuz Boraks Tesisi" Projesi kapsamında 
yapılan ihale sonrası yüklenici firma ile 15.01.2015 tarihinde sözleşme imzalanmış 
olup tesis 2015 yılı içinde tamamlanmış, Ekim ayından itibaren yüklenici firma 
tarafında devreye alma çalışmaları kapsamında yeni Susuz Boraks Tesisinde 2,2 bin 
ton toz Etibor-48, 468,4 ton Etibor-48 beslenerek 980 ton Susuz Boraks (Etibor-68) 
üretilmiştir. Cari yılda iki ergitme fırını ile üretim faaliyeti sürdürülmüş olup, III. ve 
IV. Ergitme fırınlarının da hizmete alınmasıyla 2016 yılı için programlanan 24.000 ton 
üretimin gerçekleştirilmesi beklenilmektedir. Katma değeri yüksek bu ürünün artan 
talebi karşılamak üzere üretim ve satışının artırılması bilanço karına olumlu etki 
yaratması öngörülmektedir. 

Genel Müdürlük Tesis Mühendislik Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın 
29.01.2015 tarihli takririnde;  

“Yatırım Programında 2013.C.11.0040.3.2.5 numarası ile yer alan Kırka Susuz 
Boraks Tesisi Kapasite Geliştirilmesi ve Ünite Yenilenmesi kapsamında yaptırılan II. 
Susuz boraks fırınının sözleşmesi 05.09.2013 tarihinde Artek Müh. San. ve Tic. Ltd. 
Şti. ile imzalanmış ve yapıma başlanmıştır. Bilindiği üzere Susuz Boraks son yıllarda 
en fazla talep gören ürünler arasında yeralmaktadır. Yurtdışı şirketlerimiz Kurumumuz 
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koordinasyonunda söz konusu ürünümüzle ilgili olarak müşterilerimizle uzun vadeli 
satış bağlantıları gerçekleştirmişlerdir. Diğer taraftan, şirketlerimizin adı geçen satış 
bağlantılarına ilave olarak 2014 yılı ilk yarısında çeşitli bölgelerden ürünümüze 
yönelik ilave talepler de alınmıştır. Ancak, 2014 yılı başındaki üretim kapasitemiz 
dikkate alınarak ilave satış bağlantılarına girilememiştir. Pazarlama ve Satış Dairesi 
Başkanlığı 08.11.2013 tarihli yazısı ile susuz boraks üretim kapasitemizin yurtdışı 
pazarlarının ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olduğunu bildirerek, üretim kapasitesini 
artıracak önlemler alınmasını talep etmiştir. Yeni üretim tesislerimizin zamanında 
devreye alınabileceği öngörülerek satış planlaması yapılmış; ancak devreye alınmadaki 
gecikmeler nedeniyle karşılanamayan talepler yüzünden bazı potansiyel müşteriler 
başka tedarikçilere yöneldiğini bildirmiştir. Bu gerekçelerle, Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğü’nde mevcut bulunan 1 takım fırın tuğlası yüklenici firmaya verilerek, II. 
fırının 25.03.2014 tarihinde planlanandan erken devreye alınması ve üretime geçmesi 
sağlanmış ve bu sayede 2014 yılı satış taahhütleri karşılanabilmiştir. Kurumumuzun 
2014 yılı satış bağlantısı/taahhüttü 7.250 ton olup 2014 yılında 8.005 ton Susuz Boraks 
ihracatı karşılığında 7 milyon $ satış geliri elde edilmiştir. 

II. fırında 25.03.2014 tarihinde üretim başlamış ve bu tarihten sonra da üretime 
devam edilmiştir. Ancak mekanik, elektrik ve otomasyon sisteminde üretime engel 
olmayan bir takım eksiklikler nedeniyle II. fırının geçici kabulü 03.06.2014 tarihinde 
yapılmış, 16.07.2014 tarihinde ise onaylanmıştır. II. fırında bugüne kadar yaklaşık 
3.900 ton susuz boraks üretimi gerçekleştirilmiştir.” denilmektedir. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 22.12.2014 tarih, 06.01.2015 tarih ve 14.01.2015 
tarihli yazıları ile II. fırın kubbesinde yer yer açılmalar ve akış taşı bölgesinde ciddi 
deformasyonlar oluştuğunun tespit edildiği, fırın tuğlalarında görünen 
deformasyonların; tartım bant konveyörü, fırının kontrolsüz öne yatması, kırma-eleme, 
besleme sistemi, brülör fanı vb. sistemlerdeki mekanik, elektrik ve otomasyon 
arızalarının meydana gelmesi ve bu arızalar nedeniyle de fırının sık sık durmasından 
kaynaklandığını, fırının büyük bakımının acilen yapılması gerektiğini ve sözleşmeye 
göre bunun Yüklenici sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir. 

Kurum 19.01.2015 tarihli yazısı ile Artek Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti’ne 
sözleşmenin ilgili maddeleri gereğince II. fırın büyük bakımının garanti kapsamında 
kendilerince yapılması gerektiği, fırın tuğlalarının İdarenin elinde mevcut olduğu, 
örüm işçiliğinin yapılması ve tuğlaların iade edilmesi kaydıyla bunları verebileceği, 
bakımın yapılmaması durumunda fırının büyük bakımının firma nam ve hesabına 
İdarece yaptırılacağı hususları bildirilmiştir. 

Firma 26.01.2015 tarihli yazısı ile değiştirilecek olan refrakter tuğlalar için 
işletme stoklarında bulunan malzemelerin kullanılmasını ve fırın örüm işçiliğinin 
kendileri tarafından yapılacağını, meydana gelen hasarların tamamının veya bir 
kısmının firmalarından kaynaklanmasının belirlenmesi halinde hasara neden olunan 
malzemeyi sipariş ederek Kuruma iade edeceğini bildirmiştir. 

Söz konusu teklif üzerine, Firmanın fırın tuğla siparişlerini kendisi vermesi 
halinde tuğlalarının teslim süresinin yaklaşık 6 ay olduğu, fırının bu süre zarfında 
üretim yapamayacağı değerlendirmesiyle, Artek Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 
yapımı gerçekleştirilen II. Susuz Boraks Fırınının bir an önce devreye alınarak satış 
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taahhütlerinin karşılanabilmesi amacıyla Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde mevcut 
bulunan tuğlaların Yükleniciye verilmesi Yönetim Kurulu’nun 29.01.2015 tarih ve 
607/24 sayılı kararı ile tasvip edilmiştir. 

Müteakiben, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda tuğlalar tam, sağlam ve 
eksiksiz olarak adı geçen firma ile Kırka İşletme Müdürlüğü arasında 07.04.2015 
tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde teslim edilmiştir. Söz konusu protokol ile 
firma; 

-İdare tarafından yüklenici firmaya teslim edilen malzemelerin ivedi olarak 
temin edilip, İdare’nin Kırka ambarına en geç 10.10.2015 tarihinde teslim edeceğini, 

-Aksi takdirde firmaya teslim edilen malzemelerin fatura bedelinin %10 fazlası 
ile yüklenicinin alacaklarından ve/veya kesin teminatlarından kesilerek Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün hesabına aktarılacağını, 

-Hiçbir şekilde bu duruma itiraz etmeyeceğini, kabul etmiştir.  
Gelişen süreçte, 25.03.2015 tarihli yazı ile firmaya; yüklenicisi olduğu Kırka I. 

Susuz Boraks Tesisi 2. ergitme fırını ile ilgili olarak 07.04.2015 tarihli tutanakla 
taraflarına teslim edilen 182.755,17 Euro+44.219 TL tutarındaki refrakter tuğla ve 
harç malzemelerini taahhüt ettiği gibi teslim etmediğinden bahisle, teslimatın 
yapılmamış olmasından dolayı bahse konu tutanakta mutabık kaldığı üzere kesin 
teminatının nakte çevrilerek irad kaydedileceği, kalan bakiye İdarenin nezdinde 
bulunan alacaklarından tahsil edilerek, bu miktarın yetmemesi halinde firmaya alacak 
davası açılacağı, bildirilmiştir.  

Öte yandan İdarenin elinde; 29.03.2016 tarihli iç yazışma ile, firmanın 
yüklemindeki bir diğer iş olan Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğü II.Susuz Boraks Tesisi 
Yapım İşi Sözleşmesi ilgili madde hükümlerine istinaden kesilen 287.774,26 TL 
tutarındaki geçici kabul eksikleri kesintisinin %49’una tekabül eden 141.009,39 
TL’nin yüklenici firma ortaklığı hesabına ödendikten sonra bekletilmesi istenilen 
bakiye kalan 146.764,87 TL bloke, 31.08.2016 tarihine kadar süresi uzatılan 75.294,50 
TL tutarındaki teminat mektubu ile kesin hesaptan kalan 11.019,60 TL dahil olmak 
üzere toplam 247.862,97 TL bulunmakta olup, firmanın taahhüdünü yerine 
getirmemesi halinde Kurum alacağını karşılamamaktadır.  

Gelinen durum itibariyle; 07.04.2015 tarihli protokol ile teslim edilen bir takım 
Tip-1 özellikteki çatı tuğlası (62.866,02 Euro) haricindeki malzemeler yüklenici 
firmaca 16.11.2016 tarihinde, İşletme Müdürlüğünün ambarına teslim edilmiştir. Bu 
sebeple; Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğü Susuz Boraks Tesisi Kapasite Geliştirilmesi 
ve Ünite Yenilenmesi kapsamında II. ergitme fırını ile ilgili olarak Yönetim 
Kurulu’nun 29.01.2015 tarih ve 607/24 sayılı kararı ile yüklenici firmaya iade edilmek 
üzere teslim edilen 182.755,17 Euro+44.219 TL tutarındaki refrakter tuğla ve harç 
malzemeleri taahhüt edildiği halde İşletmeye geç ve eksik teslim edildiğinden, Kurum 
alacağının sözleşme/protokol hususları çerçevesinde tahsiline yönelik idari ve hukuki 
değerlendirmelerin yapılması, önem ifade etmektedir.  

Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğü Susuz Boraks Tesisi Kapasite Geliştirilmesi ve 
Ünite Yenilenmesi kapsamında II. ergitme fırını ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun 
29.01.2015 tarih ve 607/24 sayılı kararı ile yüklenici firmaya iade edilmek üzere teslim 
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edilen refrakter tuğla ve harç malzemeleri taahhüt edildiği halde İşletmeye geç ve 
eksik teslim edildiğinden; 

-Firma ile Kırka Bor İşletme Müdürlüğü arasında 07.04.2015 tarihinde 
imzalanan protokol çerçevesinde firmaya teslim edilen malzemelerin fatura bedelinin 
%10 fazlası ile eksik malzeme tutarının, Teşekkül nezdinde bulunan yüklenicinin 
alacaklarından kesilmesi ve/veya kesin teminatlarından nakde çevrilerek tahsil 
edilmesi, bakiye alacak oluşması halinde ise yasal yolla tahsili cihetine gidilmesi, 

-İleride hukuki sorunlar ile karşılaşılmamasını teminen, taahhüt kapsamındaki 
işlerin bir an önce devreye alınması amacıyla da olsa yeterli teminat alınmadan 
yüklenici firmalara malzeme verilmemesi önerilir. 

Diğer taraftan, Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde yapılan II. Susuz Boraks 
Fabrikasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışan personel içi ofis odalarının da yer 
alacağı, malzeme bakım onarımları için atölye binasına ve fabrikada üretilen ürünlerin 
sevkiyatına kadar depolanmasını sağlayacak kapalı bir Ambar Binasına ihtiyaç 
duyulmuştur. Bu binalar için gerekli olan altyapı düzenlenmesi ile birlikte saha tanzimi 
işleri de yaptırılması planlanmıştır.  

Bu itibarla, "Atölye-İdari Binası Kapalı Stok Alanı ve Çevre Düzenlemesi 
Yapım İşi"nin ihalesine Genel Müdürlüğün 24.01.2017 tarih, E.1856 sayılı 
Olur’larıyla açık ihale usulü, anahtar teslim götürü bedel yöntemiyle 07.03.2017 
tarihinde çıkılmıştır. İhale neticesinde 04.04.2017 tarih, E.7319 sayılı Genel Müdürlük 
Oluruna binaen yüklenici firmayla 26.04.2017 tarihinde 3.836.000 TL bedel ile 
sözleşme imzalanmış olup, 2017 yılında yapım işinin tamamlanması planlanmaktadır. 
Tablo 28: Kırka Susuz boraks üretimleri   

Susuz boraks (Etibor-68) üretimini 
belirleyen değerler Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
(%) 

Geçen yıla 
göre 
(%) 

Giren (işlenen) pentahidrat Ton Ton 16.763 36.000 9.351 26 

- Pentahidrat (Toz) Ton 11.154 36.000 5.357 15 48 
- Pentahidrat (Kristal) Ton 5.609 0 3.994 0 71 

Çıkan (üretilen) Susuz boraks Ton 10.555 24.000 6.342 26 60 

Birim malzeme tüketimleri             

- Motorin lt/ton 0,75 0,58 0,52 88 69 

- Diğer İşletme Malz. TL/Ton 164,85 166,67   0 0 

- Elektrik kwh/ton 71,06 75 138,96 185 196 
- Doğalgaz std m3/ton 263,57 280 327,23 117 124 

Randımanlar             

- İşçilik randımanı ton/yev. 1,42 2,302 0,83 36 58 

- Metal kurtarma randımanı % 94,46 94,44 95,60 101 101 

2008 yılından itibaren sırasıyla; 3,9 bin ton, 4,8 bin ton, 6,7 bin ton, 7,0 bin ton, 
2012 yılında 7,2 bin ton, 2013 yılında 6,1 bin ton, 2014 yılında 8,8 bin, 2015 yılında 
10,6 bin ve 2016 yılında 6,3 bin ton Susuz Boraks üretimi yapılmış olup bu güne kadar 
ki toplam Susuz Boraks üretimi toplamı 70,3 bin ton’a ulaşmıştır. 2016 yılında, önceki 
yıla göre %44 oranında daha az Boraks Pentahidrat kullanarak %40 daha az susuz 
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boraks üretilmiştir. 2015 yılına göre Susuz Boraks üretiminin azalmasının sebebi talep 
miktarında düşüş sonucu stokların artması olup, 2010-2015 yılları üretim değerlerinin 
gerisinde kalmıştır. I. Susuz boraks tesisinde tesis kapasitesinin %14’ü kullanılarak 
elde edilen 1,6 bin ton üretime, II. Susuz Boraks Tesisinden elde edilen 4,7 bin ton 
dahil edilerek programın %74 ve geçen yılın %40 altında 6,34 bin ton susuz boraks 
elde edilmiştir.  

Susuz Boraks Tesisinde; %48 B2O3 tenörlü 36.000 ton Etibor-48 (toz) 
beslenerek %68 B2O3 tenörlü 36.000 ton susuz boraks üretilmesi programlanmasına 
karşılık; %48,70 B2O3 tenörlü 2.110 ton Etibor-48 (toz ) ve %48,76 B2O3 tenörlü 223,6 
ton Etibor-48 (Kristal) beslenerek %68,68 B2O3 tenörlü, 1.637,2 ton susuz boraks 
üretilmiştir. Ayrıca, Susuz Boraks II. Tesisinin devreye alma çalışmaları kapsamında 
yüklenici firma tarafından 3.783,770 ton Etibor-48 (toz) ve 3.779,770 ton Etibor-48 
(kristal) beslenerek 5.378,4 ton susuz boraks üretilmiştir. Toplam 7.015,6 ton 
satılabilir özellikte susuz boraks üretilmiştir.  

Birim pentahidrat giderlerindeki %40’lık düşüş ile diğer işletme malzemesi 
(ağırlıklı olarak refrakter tuğla ve harcı) tüketimindeki %62’lik düşüşe karşın işçi ücret 
ve giderlerindeki %14 ve amortisman giderlerindeki %161 artış, üretim maliyetinin 
%31 artarak 1.662 TL/ton olmasının önemli sebepleri arasındadır. Maliyet artışındaki 
bir diğer etken, ürünün amorf camsı halde olması nedeniyle aşındırıcı özelliğe sahip 
olması sonucu kırma-eleme hattı üzerindeki kırıcı, elek, bunker, şut vb. metal 
aksamlarının sık onarıma ihtiyaç duymaları ve değiştirilmek zorunda kalınmasıdır. 
Yardımcı hizmet gider yerlerinde (otomasyon ve fabrika bakım) geçen yıla göre %48 
artış görülmektedir. 

Bor katkılı temizlik ürünü (Eti Matik); 
Genel Müdürlük Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca, 2013 yılı yatırım 

programına yıl içerisinde 2013.C.11.0010.5 no’lu Diğer Ar-Ge projesi kapsamında 
“Bor Katkılı Deterjan Üretimi” projesi başlığı ile dahil edilmiştir. Müteakiben, Kurum 
bünyesinde uzun zamandır sürdürülen çalışmalar neticesinde oluşturulan reçete ile 
yapılan temizlik ürününden olumlu netice alınması üzerine, Eti Matik Borlu Deterjan 
için Türk Patent Enstitüsüne “Patent”, T.C.Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu’na 
“Tescil” başvurusunda bulunulmuş ve 28.10.2013 tarihinde T.C.Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Kurumu tarafından Eti Matik Borlu Deterjanın “Tescil Belgesi” alınmıştır.  

Yönetim Kurulu’nun 07.11.2013 tarih ve 557/3 sayılı, “Teknoloji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı kapsamında küçük çaplarda tanıtım numunesi olarak üretimi 
yapılan "Eti Matik Borlu Deterjan"ın endüstriyel bazda üretiminin ve pazarlamasının 
yapılabilmesi için ilgili İşletme Müdürlüklerinde ve Daire Başkanlıklarında gerekli 
işlemlerinin başlatılması” kararına istinaden, ilgili tüm Daire Başkanlıkları ve İşletme 
Müdürlüklerine 22.11.2013 tarihli yazı ile "Eti Matik Borlu Deterjan"ın endüstriyel 
boyutlu üretimi, satışı, pazarlaması ve tüm koordinasyonu ile ilgili hazırlık 
çalışmalarının yapılması talep edilmiştir. 

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca 12.12.2013 tarih ve 24570 sayılı 
yazısı ile fizibilite çalışmalarının başlanacağı bilgisi Lojistik, Pazarlama Satış, 
Teknoloji Geliştirme, Tesis Mühendislik Hizmetleri, Üretim ve Koordinasyon ile 
Enerji ve Otomasyon Dairesi Başkanlıklarına verilmiş, her bir Başkanlık’tan ihtisas 
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alanları ile ilgili fizibiliteye esas verilerin gönderilmesi talep edilmiştir.  
2014 yılı yatırım programında İmalat Sektörü Kimya Sanayii projeleri Çeşitli 

Etüdler toplu projesi detayında yer alan 2014.C.11.0010.15 no'lu Diğer Ar-Ge projesi 
altında "Bor Katkılı Deterjan Geliştirilmesi" etüd projesine yer verilmiştir. Test 
çalışmaları tamamlanan "Eti Matik Bor Temizlik Ürünü"nün pilot test ünitesi 17-
18.06.2014 tarihinde Teknoloji Geliştirme Başkanlığından, Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğü’ne pilot üretim ve eğitim amaçlı taşınmış ve 20.06.2014 tarihinde itibaren 
pilot ölçekte üretime geçilmiştir. 

2015 yılı Yatırım Programı Teklifinde "Eti Matik Borlu Temizlik Ürünü Üretim 
Tesisi" adıyla proje planlanmıştır. Bunun için ihtisas Daire Başkanlıklarından gelen 
veriler ile borlu temizlik ürünün üretimi, yurtiçi ve yurtdışı pazar şartları 
gözlemlenmek üzere, öncelikle Kırka İşletme Müdürlüğünde etaplar halinde toplamda 
250.000 ton/yıl kapasiteli tesis kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanmıştır.  

İlk olarak, 28.10.2014 tarihli yazı ile 250.000 ton/yıl kapasiteli tesisin de yer 
aldığı 2015 yılı Revize Yatırım Programı teklifi Yönetim Kuruluna sunulmuş, teklif 
Yönetim Kurulunun 04.11.2014 tarih ve 593/9 sayılı Kararı ile uygun görülmüştür. 

Akabinde, 11.11.2014 tarih ve 41769 sayılı yazı ile 250.000 t/y kapasiteli 
tesisin de yer aldığı 2015 yılı Revize Yatırım Programı teklifi Kalkınma Bakanlığına 
gönderilmiştir. "Borlu Temizlik Ürünü Üretim Tesisi" 2015 yılı Yatırım Programına 
girmemiş, Kalkınma Bakanlığı’ndan resmi yazı ile herhangi bir dönüş de olmamıştır. 
Bunun üzerine, ilk etapta 50.000 ton/yıl kapasiteli bir tesis kurulabilmesi için ilgili 
Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. 

Kırka İşletme Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılında 59.000 ton 
programlanmasına karşılık üretime ancak pilot çapta 20.06.2014 tarihinde 
başlanabilmiş ve beklenen satış hacminin yakalanamaması nedeniyle sadece 3.258 ton 
Eti Matik üretilmiştir. 2014 yılı üretiminde; %54 oranında Boraks Dekahidrat, %36 
oranında katkı maddesi ve %9 oranında teknomiks kullanılmış iken, 2015 yılı 
üretiminde %56 oranında Boraks Dekahidrat, %41 oranında katkı maddesi ve %4 
oranında teknomiks kullanılmıştır. 

İşletme bünyesinde pilot çapta yapılan üretimin tek vardiya kapasitesi 5.175 
ton’dur. 2015 yılında, işletme eliyle bu kapasitenin sadece %53’ü kullanılarak 2.728 
ton Eti Matik üretimi yapılmış, geri kalan üretimin 890 ton’u Osmaniye’de, 29 ton’u 
Tekirdağ Çorlu’da hizmet alımı yöntemiyle yapılmıştır. Öte yandan, 2015 yılı İşletme 
Bütçesinde 90.000 ton Eti Matik üretimi öngörülmüştür. Bu çapta bir üretimin 
gerçekleştirilebilmesi ancak yeni bir tesis ile veya dışardan hizmet alımı ile mümkün 
olabilecektir. Yukarıda ifade edildiği üzere, Kurumun bu amaçla hazırladığı fizibilite 
raporu Kalkınma Bakanlığına incelenmek üzere sunulmuş, ancak 2015 Yatırım 
Programı’nda yer verilmemiştir. 2015 yılı programı 90.000 ton Eti Matik üretim ve 
satışına karşın 3.646 ton üretim gerçekleştirilmiş olup, üretim maliyeti 1.774 TL/ton ve 
iç satış fiyatı 1.642,90 TL/ton olan üründen toplam 4.061 ton Eti Matik satışı 
gerçekleşmiştir. 2016 yılına 1.273 ton uygun olmayan (üretilip satışa verilmeyen ve 
iade edilen) Eti Matik ürünü devretmiş olup, İşletme bütçesinde 11.000 ton üretim 
planlanmıştır. 
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iç satış fiyatı 1.642,90 TL/ton olan üründen toplam 4.061 ton Eti Matik satışı 
gerçekleşmiştir. 2016 yılına 1.273 ton uygun olmayan (üretilip satışa verilmeyen ve 
iade edilen) Eti Matik ürünü devretmiş olup, İşletme bütçesinde 11.000 ton üretim 
planlanmıştır. 

 
 

2016 yılında 11.000 ton üretim planlanmasına karşın beklenen satış hacminin 
yakalanamaması nedeniyle 3.578 ton Eti Matik üretilmiştir. Üretimin tamamı Kırka 
Bor İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Borlu Temizlik Ürünü Pilot Tesisi’nde 
gerçekleştirilmiş olup dışarıdan hizmet alımı yapılmamıştır. 2016 yılında üretim 
maliyeti 1.965 TL/ton ve iç satış fiyatı 1.900 TL/ton olan üründen toplam 2.837 ton Eti 
Matik satışı gerçekleşmiştir. 2016 yılı üretiminde; 2.165 ton Boraks Dekahidrat, 1.537 
ton katkı maddesi ve 42 ton teknomiks kullanılarak 3.577 ton Eti Matik üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 2017 yılına 1.273 ton uygun olmayan (üretilip satışa verilmeyen 
ve iade edilen) Eti Matik ürünü devretmiş olup işletme bütçesinde 11.000 ton üretim 
planlanmıştır. 

Bütünüyle yerli sermaye ürünü olarak 3 ve 5 kilogramlık paketler halinde satışa 
sunulan ürünün tamamen doğal olması, fosfat ve petrol ürünleri içermemesi, daha az 
su ve enerjiye ihtiyaç duyması nedeniyle çevreci ve piyasadaki eşdeğerlerine göre 
daha ucuz olması, iç piyasanın yanısıra özellikle Çin ve Hindistan gibi nüfus açısından 
yoğun ve ekonomik olarak gelişen ülkelerde bu ürünün geniş bir satış alanı bulacağı 
hedeflenmektedir. Bor’un kanserojen olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmış olmasına 
rağmen Avrupa Birliği’nin, REACH (Kimyasalların Kayıt, Değerlendirme ve 
İzin/Kısıtlanması) Yönetmeliği kapsamında, bor içeren kozmetik ve deterjan gibi 
hijyen ürünlerine yasak getirme çabasına girmesinin temel nedeninin, korumacı bir 
politika ile kendi piyasalarını koruma endişesi olduğu düşünülmektedir.   

Kurumun gündeminde olan ürünler: 
-Lityum Karbonat üretimi: 
Son yıllarda, endüstrinin çeşitli dallarında kullanımı artan lityum’un fiyatlarının 

da artmasının yanısıra önümüzdeki yıllarda lityuma olan talebin artacağı yönündeki 
öngörülerin değer bulması lityum piyasasını önemli hale getirmektedir.  Bu gelişmeler 
üzerine, bor yataklarındaki killerde varlığı bilinen lityumun kazanımına yönelik önceki 
yıllarda başlatılan çalışmalara yeniden hız verilmiş olup, Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğü’nde mevcut tesislerdeki zayıf ve atık çözeltiler ile atık barajlarındaki 
şlamdan ana ürün olarak Lityum Karbonat ve yan ürün olarak Boraks Pentahidratı 
ekonomik açıdan en avantajlı yöntemle üretecek endüstriyel ölçekli bir pilot tesisin 
kurulması amacıyla, satılabilir özellikte Lityum Karbonat üretimi konusunda pilot tesis 
dahil prosesin geliştirilmesi çalışmalarına Genel Müdürlük Makamı’nın 20.02.2013 
tarihli oluru ile başlanılmış olup, 21.02.2013 tarihli fizibilite raporu sonrasında etüt-
proje olarak başlayan çalışmalar bu kapsamdan çıkarılarak 21.08.2013 tarihinde 
uygulama projesine dönüştürülmüştür. Lityum Karbonat üretim tesisi yapım ihalesine 
ilişkin olarak çıkılan ihalenin pazarlık aşamasında firmalar tarafından 60 bin ton/yıl 
boraks pentahidrat, 400 ton/yıl Lityum Karbonat üretiminin yanısıra teknik 
zorunluluklar nedeniyle 25 bin ton/yıl borik asit üretimine dayalı proses önerilmiş, 
ancak alınan fiyat teklifinin yaklaşık maliyetin ve proje tutarının çok üzerinde olması 
nedeniyle ihale Yönetim Kurulu’nun 25.12.2014 tarih ve 601/21 sayılı kararı ile iptal 
edilmiştir. 

Halen konuda uzman firmalarla teknik görüşmeler devam etmekte olup farklı 
Lityum kaynaklarından “Lityum Karbonat” üretimine yönelik değişik alternatifler 
arasından teknik ve ekonomik yapılabilirliği en uygun proses yöntemine karar vermek 
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üzere, söz konusu proje 2016-2017 Yılları Yatırım Programına Etüt Proje olarak teklif 
edilmiştir. 

Böyle bir tesisin kurulmasıyla, ülkeye yeni bir teknoloji transferi kazandırılarak 
mevcut zayıf ve atık çözeltideki Lityumun kazanılması ile bir anlamda atıkların 
değerlendirilmesi sağlanmış olacak ve en önemlisi kuruluşun ürün portföyüne 
satılabilir yeni bir ürün daha ilave edilmiş olacaktır. 

b) Yardımcı işletmeler:  
Ana Üretim servisleri dışında kalan Yardımcı Üretim ve Hizmet servisleri; 

buhar, su ve enerji (elektrik) üretim biriminin yanı sıra, bakım-onarım (fabrikalar, 
mekanik, elektrik ve otomasyon), stok ve sevkiyat, çevre, işyeri sağlık ve iş güvenliği 
servislerinden ibarettir. 

ba) Buhar, Su ve Enerji (elektrik) üretim birimi: 
Servis; su üretim, buhar santrali, enerji santrali, doğalgaz ve basınçlı hava 

ünitelerinden oluşmaktadır.   
Su üretim servisi: İşletme Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan su, atık barajları’ndan 

(1. no.lu proses suları göleti ve çevre suları göleti) ile 4 adet yer altı su kuyularından 
karşılanmaktadır. Atık Barajları’ndan sağlanan suyun ana kullanım alanı konsantratör 
tesisleri iken konsantratörlerin devre dışı bırakılmasıyla atık barajlarından su 
sağlanması işlemi sonlandırılmıştır. Halen atık barajları suyu, işletmenin üretim 
tesislerinde ilk devreye alma aşamasında, temizlikte ve yer yer flokülant hazırlama 
ünitelerinde kullanılmaktadır. Kuyulardan depolara pompalanan su kum filtrelerinden 
geçirilerek toplam 240 m³ kapasiteli 1., 2., 3. ve 4. Demineralize Su Üretim Üniteleri 
ile Kömürlü Kazana kurulan 5. Demineralize Su Üretimi Tesisine gönderilmektedir.  

İşletmeye ait yer altı su kuyularından sağlanan su buhar üretiminde ve Penta 
üretim tesislerinin Flokülant Hazırlama ünitelerinde kullanılmaktadır. Flokülant 
ünitelerinde yer yer atık barajları (gölet) suyu kullanılmak suretiyle yer altı suyu 
kullanımında tasarruf sağlanmaktadır.  

2012 yılında 2,1 milyon m³ olan ham su üretimi 2013 yılında 0,9 milyon m³’e 
düşmüş, 2014 yılında ise sağlanan üretim artışı paralelinde 1,1 milyon m³, 2015 
yılında V. Tesisin de devreye alma çalışmalarının başlamasıyla 1,3 milyon m3’e, 2016 
yılında da bu kapsamda tesiste deneme üretimi çalışmalarının devam etmesiyle birlikte 
1,4 milyon m3’e yükselmiştir. Bu ham su üretiminin %57’si, V. Tesisin kapsamında 
yeni kurulan demineralize su üretiminde kullanılmıştır. İşletmenin kullandığı yer altı 
suyunun yaklaşık %57’si geri dönmeyen kondens olup, buhar santralinde elde edilen 
buharın enerjisini bırakarak yoğunlaşan kısmı olan “kondens”in geri kazanım oranı 
artırılarak kuyu suyu kullanımında tasarrufa gidilmektedir. 2016 yılında dönen 
kondens oranının %63 olmasıyla demineralize su üretimi V. Tesiste çalışmasıyla 
birlikte 659,6 bin m³ olmuştur. V. Tesise 312,81 bin m³ ham su(lepçek deresi), 465,87 
bin m³ gölet suyu verildiği görülmektedir. Bu çerçevede fabrikalardaki yıkama, 
kaynatma, temizlik, salmastra vb işlemlerde kullanılan gölet suyu tüketimi 2,0 milyon 
m³ ile geçen yıla göre %15,5 azalmıştır. 

Penta üretim tesislerinde tamamen tuvönan tinkal kullanımına gidilmesi 
paralelinde flokülant ünitelerinde kullanılan su tüketimi 1/3 oranında artış göstermiştir. 
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Bundan böyle Penta tesislerinde çözme olukları devrede olacağından flokülant 
ünitelerinde kullanılan suyun optimum kullanımı ve/veya ikame su kullanımı 
imkanlarının sağlanması yapılan su tasarrufunun kalıcı olmasını sağlayacaktır.  

Böylelikle, su tüketiminin asgari düzeyde tutulması; proseslerde zayıf çözelti 
fazlalığını önleyecek (flokulant, seal suyu), atık barajlara daha az sıvı atık gönderilerek 
barajların dolma süresi uzatılacak, atık baraj sorunlarının minimize edilmesi, Etibor-48 
üretimindeki enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve yer altı su rezervlerinin korunması 
sağlanacaktır. 

Buhar Santrali: Boraks Penta Fabrika Birimlerinin buhar ihtiyacını karşılamak 
üzere, 1984’de 2 adet x 20 ton/h, 1994’de 50 ton/h, 2002’de 70 ton/h ve 2010’da 160 
ton/h olmak üzere toplam 320 ton/h kapasiteli 5 adet buhar kazanı kurulmuş olup 
kazanların her birinde üretilen 42 bar ve 450º C kızgın buhar 3,2 MW, 5 MW ve 10 
MW kapasiteli karşı basınçlı buhar türbinlerine gönderilmekte, bunun için de ağırlıklı 
olarak doğalgaz kullanılmakla birlikte üretimin kesintisiz devam etmesi için gerekli 
buhar ihtiyacının karşılanması amacıyla 2015 yılında 40 ton/h kapasiteli doğalgaz ve 
LPG yakıtlı 2 adet mobil buhar kazanı sisteme ilave edilmiştir. Ancak Bandırma 
İşletme Müdürlüğü’nde meydana gelen kaza sonrası kömür kazanının devre dışı 
kalmasıyla söz konusu mobil kazanlar 2016 yılında bu işletmeye gönderilmiştir. 

2016 yılında duruşlara bağlı olarak doğalgaz tüketiminde önceki yıla göre 
%12,3 oranında düşüş gerçekleşmiş olup, doğalgaz giderleri de %15 oranında düşüş 
göstermiştir. 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nde kömür kullanılarak 
elde edilen buhar maliyeti baz alındığında yaklaşık %30 oranında tasarruf 
sağlanabileceği ve buhar üretiminde yakıt olarak doğalgaz yerine kömür kullanımına 
geçilmesiyle sistemin kendisini yaklaşık 4 yılda amorti edeceği ve sonrasında bugünkü 
fiyatlarla her yıl yaklaşık 30 milyon TL tasarruf sağlanacağı öngörülmektedir.   

Yapılan iyileştirmelere rağmen buhar maliyetinin üretim maliyeti içindeki 
payında bir miktar düşme olmasına karşın birim maliyet azalışı sağlanamamaktadır. 
Penta-5 Tesisi buhar ihtiyacını karşılamak üzere dizayn edilen buhar santrali 
mevcutların aksine, doğal gaz yerine yerli kaynak olan kömür ile çalışacak şekilde 
dizayn edilmiş olup bu santralin Penta-5 tesisi ile birlikte devreye alma çalışmaları 
devam etmektedir. Bunun yanısıra, buhar üretiminde doğalgaz yerine enerji kaynağı 
olarak kömür kullanımının etüt edilmesi projeleri 2015-2016 yılları Yatırım 
Programında yer almış olup bu konuda etüt çalışmalarının devam ettiği ve 10.03.2015 
tarihinde “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alındığı, 30.03.2016 tarihinde de Kül Atık 
Sahası için “Geçici Faaliyet Belgesi” başvurusunda bulunulduğu, 05.05.2016 tarihli 
cevabi yazı ile kabul edildiği görülmüştür. 

Diğer yandan, 2012 yılında ortalama %28 olan Kondens Dönüş Oranı, 2013 
yılında %56’ya, 2014 yılında da %60’a 2015 yılında ise %64’e çıkarılmış, 2016 
yılında ise Penta-5 tesisinden dönen kondens hariç %63 olarak gerçekleşmiş olup kısa 
sürede bu konuda alınan yolun ciddi bir başarı olarak değerlendirilmesi gerekir. 
Kurum elde ettiği bu başarıyı yeterli görmeyip su, buhar, dolayısıyla enerji 
tasarrufunun bir ifadesi olan kondens geri dönüş oranının %70’e çıkarılmasını orta 
vadeli hedefleri olarak belirlemiştir. Kondens kirliliği kontrol sistemi etüdü 
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kapsamında tamamlanan çalışmalar sonucu, 65 ºC’ de kirli kondensin kazan besi suyu 
standartlarına kadar arıtılabildiği görülmüş olup uygulamaya yönelik çalışmaların 
başlatılması gerekmektedir. 

Enerji Santrali: Buhar Santralinden alınan kızgın buhar, karşı basınçlı olarak 
çalışan toplam 26,9 MW (Kömürlü Kazana kurulan alternatör ünitesi dahil) gücündeki 
buhar türbinlerine verilmekte, türbin çıkış devri redüktörde 1.500 d/d’ya düşürülerek 
jeneratöre aktarılmak suretiyle elektrik enerjisi elde edilmektedir. 

2016 yılında İşletmede 112 milyon m³ doğal gaz ve 31 bin ton kömür 
kullanılarak üretilen 1,5 milyon ton buhar ile 87 milyon kwh elektrik enerjisi 
üretilmiştir. Üretilen buharın %7,5’i elektrik enerjisi üretiminde, geri kalanın tamamı 
Penta tesislerinde kullanılmıştır. 

Öte yandan, 10.947.398 USD + 912.460 Euro + 6.590.760 TL bedel üzerinden 
02.10.2007 tarihinde imzalanan sözleşme gereği 160 ton/h kapasiteli Buhar Kazanı ve 
10 MW gücünde Buhar Türbini ise Haziran 2010 tarihinde geçici kabulü yapılarak 
devreye alınmasına karşın 2016 yılına kadar istenilen randıman alınamamıştır. 

Bahse konu 10 MW türbin 2010 yılında 163 gün (3.887 saat), 2011 yılında 288 
gün (6.821 saat), 2012 yılında 316 gün (7.495 saat), 2013 yılında 256 gün (6.040 saat), 
2014 yılında 104 gün (2.447 saat), 2016 yılında 181 gün (4.345 saat), toplamda 1.308 
gün (31.035 saat) çalışmıştır. 24.06.2014 tarihinde ise yüksek vibrasyon nedeniyle 
türbinin 3 defa devre dışı kalması nedeniyle yüklenicinin de isteğiyle söz konusu 
arızanın giderilmesi için türbin devre dışı bırakılmıştır. Bu tarihten sonra yüklenici 
firma türbin için İstanbul da yerli bir firmaya yeni redüktör dişli grubu imal ettirmiş, 
07.06.2015 tarihinde başlayan türbin dişli grubu devreye alma çalışmaları esnasında 
yüksek vibrasyon görülmüş, yüklenici tarafından söz konusu olumsuzluğa altı defa 
müdahale edilmiş her müdahalede dişlilerin montajından kısa süre sonra vibrasyon 
nedeniyle türbin devre dışı kalmıştır. 

2015 yılında 160 ton/saat kapasiteli buhar kazanı ve 10 MW türbin sisteminden 
hiç fayda sağlanamamıştır. İşletme buhar üretiminin ise sadece %13,5’i yüklenici 
firmanın, arıza giderilmesi sürecinde taahhütü altındaki çalıştırılamayan kazan yerine 
2011 yılında İşletmeye getirdiği ve performans döneminde üretim maliyetleri 160 
ton/saat’lik kazandan daha yüksek olduğu gözüken 2 x 40 ton/saat’lik mobil 
kazanlardan elde edilmiştir.  

En son 25.10.2015 tarihinde türbin dişli grubu redüktör dişli grubu ve yatakları 
ile birlikte yüklenici firmaya teslim edilmiş ve türbin üretici firmasının (HTC) Çinli 
uzmanı nezaretinde dişli kutusu ve teknesi, yetkili firma tarafından 03.03.2016’da 
işletmeye getirilerek yerine monte edilmiştir. Türbin 01.06.2016 tarihinde devreye 
alınmış olup çalışmaya devam etmektedir. 

Benzer şekilde 160 ton/saat buhar kazan, besi suyu pompalarında, I ve II. 
kademe kızdırıcı borularında yaşanan problemler sebebiyle 2010 yılında 97 gün (2.328 
saat), 2011 yılında 189 gün (4.536 saat), 2012 yılında 149 gün (3.576 saat), 2013 
yılında 122 gün (2.928 saat), 2014 yılında 51 gün (1.214 saat), 2016 yılında 282 gün 
(6.768 saat),toplamda 890 gün (21.360 saat) çalışmıştır.  
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kapsamında tamamlanan çalışmalar sonucu, 65 ºC’ de kirli kondensin kazan besi suyu 
standartlarına kadar arıtılabildiği görülmüş olup uygulamaya yönelik çalışmaların 
başlatılması gerekmektedir. 
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Penta tesislerinde kullanılmıştır. 

Öte yandan, 10.947.398 USD + 912.460 Euro + 6.590.760 TL bedel üzerinden 
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07.06.2015 tarihinde başlayan türbin dişli grubu devreye alma çalışmaları esnasında 
yüksek vibrasyon görülmüş, yüklenici tarafından söz konusu olumsuzluğa altı defa 
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En son 25.10.2015 tarihinde türbin dişli grubu redüktör dişli grubu ve yatakları 
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bağlantılarında 29.12.2010 tarihinde kaynak nüfuz eden bölgelerinde kopma şeklinde 
hasarlanmalar meydana gelmiş ve bu sorunlu bölgede yüklenici firma tarafından 4 
defa revizyon gerçekleştirilmesine karşın sorun kesin çözüme ulaşmamıştır. Son olarak 
beşinci revizyonda yüklenici firma, kazan üretici firma uzmanlarına sorunu inceletmiş 
ve sorunlu bölgede tasarım değişikliğine gitmiştir. Yeni tasarıma göre imalatlar 
tamamlanarak kazan 09.04.2016 tarihinde tekrar devreye alınmış olup çalışmaya 
devam etmektedir. 

Kırka İşletme Müdürlüğüne ait 2012-2016 yılları Buhar ve Elektrik Üretim-
Tüketim Tablosu aşağıda verilmiştir. 
Tablo 29: Buhar ve Elektrik Üretim-Tüketim Tablosu 
  Ölçü 2012 2013 2014 2015 2016 

Buhar             

Üretilen Buhar ton 1.411.974 1.285.398 1.434.867 1.483.181 1.484.748 

Tüketilen Doğalgaz Std.m3 131.262.959 117.461.428 130.504.431 128.217.655 112.411.231 

Birim Doğalgaz Tüketimi Std.m3/ton 93,0 91,4 91,0 86,4 87,8 

Buhar Üretim Maliyeti TL/ton 68,23 77,16 82,77 84,55 78,05 

Elektrik             

Portföyden Alınan Kwh 10.620.868 17.172.175 17.811.228 17.883.498 7.147.667 

Portföye Verilen " 5.523.121 3.441.616 11.636 7 5.127.897 

Sistemden Alınan " 6.780.032 15.689.440 29.643.923 32.182.127 6.453.397 

Sisteme Verilen " 3.132.218 776.782 15 0 21.802 

İşletme Tarafından Üretilen " 86.216.040 59.437.633 49.336.114 50.966.132 87.453.215 

İşletmede Tüketilen Toplam Elektrik " 94.961.601 88.108.818 96.791.265 101.031.750 95.904.580 

Üretimin Tüketimi Karşılama Oranı % 91 67 51 50 91 

Elektrik Üretim Maliyeti TL/Kwh 0,11 0,14 0,16 0,17 0,11 

Tabloda yer aldığı üzere, 2013-2015 yılları arasında İşletme tarafından üretilen 
elektrik azalırken, tüketilen elektrik miktarının, buna paralel olarak sistemden ve 
portföyden elektrik alımının arttığı görülmektedir. 2012 yılında üretimin tüketimi 
karşılama oranı %91 iken, 2015 yılında %50’ye düşmüştür. Bu durum Kurum geneli 
de olumsuz etkilemiş, aynı dönemde tüm santraller dikkate alındığında üretimin 
tüketimi karşılama oranı %98 seviyesinden %72 seviyesine gerilemiştir. Dışarıdan 
alınan elektrik 2012 yılında 21 milyon kWh iken, 2015 yılında 76 milyon kWh’e 
yükselmiştir.  

Gelişen süreçte, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde bulunan 160 t/h kapasiteli 
buhar kazanında ve 10 MW’lık buhar türbininde meydana gelen arızalar yüklenici 
firma tarafından giderilmiş olup buhar kazanı 09.04.2016 tarihinden, buhar türbini ise 
01.06.2016 tarihinde itibaren yeniden çalışmaya başlamıştır.  

2016 yılında Kurumun toplam 210,1 milyon kWh elektrik üretiminin %41,6’sı 
İşletme Müdürlüğündeki tesislerden yapılmıştır. Türbin ve kömür kazanının verimli 
çalışmaya başlaması ile birlikte üretimin tüketimi karşılama oranı %91’e yükselmiştir. 
Bu durum Kurum geneli de olumlu etkilemiş, üretimin tüketimi karşılama oranı %78 
seviyesine çıkmıştır. Dışarıdan alınan elektrik ise cari yılda 2015 yılına göre %28 
azalarak 53 milyon kWh’e gerilemiştir. İşletme Müdürlüğünde kurulu santrallerin 
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elektrik üretim kapasite kullanımı, 2013 yılında %53, 2014 yılında %44, 2015 yılında 
ise %45 iken, 2016 yılında %77 olarak gerçekleşmiştir.  

Doğalgaz Ünitesi: Bu ünitede basıncı düşürülen doğalgaz, buhar kazanı 
brülörlerine verilmektedir. Ayrıca, işletmenin diğer üretim ve sosyal birimlerin ihtiyacı 
doğalgaz da, işletmeciliğini yüklenici firmanın yaptığı yine bu istasyondan temin 
edilmektedir. 2016 yılında üretimde azalma sebebiyle geçen yıla göre %13 daha az 
114,8 milyon Std.m3 tüketilen doğalgazın %98’i (112,4 milyon Std.m3) buhar 
üretiminde, %1,9’u Susuz Boraks Tesisinde, geri kalanı %0,1 ise diğer servislerde 
tüketilmiştir. 

Basınçlı Hava Ünitesi: Buhar, su ve enerji üretim biriminin ihtiyacı olan 
basınçlı hava ikisi tek, biri çift kademeli, sabit tip döner vidalı 3 adet hava kompresörü 
ile karşılanmaktadır. 

Tesis atıklarının depolanması ve çevre faaliyetleri; 
Dekapaj ve üretim faaliyetleri sonucu dekapaj malzemesi ile Bor Türevleri 

Tesislerinden çıkan katı/sıvı atıkların depolanması İşletmenin en önemli sorunlarının 
başında gelmektedir.  

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde üretime başlanılan 1971 yılından bu yana, 
cevherin üzerinde bulunan tabakanın kaldırılarak tumba sahalarına boşaltılması 
sonucu, hiçbir ekonomik değeri olmayan dekapaj malzemesi birikmekte, bilahare bu 
alanlar kısmen de olsa ağaçlandırılmaktadır. 2012 yılında 4.000 adet fidan dikilmiş, 
2013 yılında da 8.000 adet fidan dikim bedeli olarak 40.000 TL, 2014 yılında da 
10.000 adet fidan dikim bedeli olarak 50.000 TL Eskişehir Orman Bölge 
Müdürlüğü’ne yatırılmış olup, 2009 yılından bu yana dikilen fidan sayısı 33.900 adete 
ulaşmıştır. 2014 yılında dikilen 10.000 fidanın 2.000’i işletmenin kendi imkanlarıyla 
gerçekleştirilmiştir. 2015 yılında ise Orman Bölge Müdürlüğüyle yapılan protokol 
çerçevesinde 200.000 fidan dikimi programlanmış ancak 5.500 adet ağaç dikilerek 
38.000 TL Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’ne yatırılmıştır.2016 yılında ise 
200.000 fidan dikimi programlanmasına karşın gerçekleşmemiştir.  

2014-2028 dönemi İşletme Projesi’nde iç döküm öngörülmemekte olup bu 
süreç içinde cevher üzerinden kaldırılacak malzeme için yeni toprak harmanları 
(tumba sahaları) oluşturulması gerekmektedir. 

1975 yılından bu yana konsantre tinkal üretimi paralelinde başlayan atıkların 
depolanması sorunu, Bor türevleri tesislerinin sırasıyla; 1985, 1996, 2001 ve 2010 
yıllarında devreye girmesiyle had seviyeye ulaşmıştır. İşletmede ilk gölet 1974 yılında 
hizmete girmiş, daha sonra sırasıyla; 1982, 1983, 1992, 1997 ve 2007 yıllarında açılan 
göletlerle toplam gölet sayısı 6’ya ulaşmıştır. 2000 yılında yapımına başlanan su 
toplama göleti de 2004 yılında kullanılmaya başlamıştır. 6 adet atık göletinin yanısıra 
1 adet su toplama göleti mevcuttur. 1 no.lu atık göletinde dinlendirilen atık su, 
konsantratörde yıkama (proses) suyu olarak kullanılmakta iken, konsantratörün devre 
dışı bırakılmasıyla bu uygulama da sona ermiş olup bu göletten sadece Penta 
tesislerine su pompalanmaktadır. 

2011 yılında yapılan pilot test çalışması ile gölet sularının Ters Osmos 
yöntemiyle arıtımında sağlanan kısmi başarı sonrasında gölet suyundan sulama suyu 
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veya demineralizasyon ünitesinde kullanılabilir nitelikte arıtılmış su elde edilmiştir. 
Ancak Ters Ozmos yönteminin %50 verimle çalışması neticesinde suyun yarısının 
arıtılabildiği, geriye kalan çok daha yoğun konsantrasyona sahip suyun ise 
depolanmak zorunda olması nedeniyle bu yöntemin uygulanması olumlu 
görülmemiştir. 

Atık göletlerindeki atık suyunun arıtılması yerine, ürüne geçebilecek atık 
sulardaki Sülfat ve Klorun uzaklaştırılarak atık sularının tekrar proseste 
kullanılabilirliğine yönelik olarak çıkılan ihale sonucu imzalanan Ekim 2013 tarihli 
sözleşme kapsamında firmaca ve ilgili Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar 
sonucunda Sülfat, Klor ve Bor konsantrasyonlarına sahip suyun tesislerde 
kullanılabilirliğinin belirli şartlarda mümkün olabileceği görülmüştür. Bunun dışında, 
buhar kazanında kirlenen kondensin arıtımının mevcut su hazırlama ünitelerindeki 
kolon reçine sistemlerinde arıtılabilirliğine yönelik etüt çalışmalarının da olumlu 
neticelenmesi halinde atık sorununa ciddi bir çözüm getirilmiş olacaktır. 

Göletlerde biriken atık suların güneş enerjisi ile buharlaştırılması suretiyle 
elektrik enerjisi elde edilmesine yönelik bir proje üzerine çalışmaların başlatıldığı, 
atıkların katı halde stoklanması amacıyla basınçlı filtre ile katı/sıvı ayrımı 
çalışmalarında maliyeti düşürücü çözümler üzerinde de çalışıldığı belirtilmekle birlikte 
olumlu bir gelişme olmamıştır.   

Son yıllarda üretim miktarlarındaki artışa bağlı olarak mevcut göletlerin 
yetersiz kalacağı düşünülerek 2009 yılında hazırlanan “Gölet Seddelerinin 
Yükseltilmesi” yapım işi 07.09.2011 tarihinde ihale edilmiş olup bu proje ile 
İşletmenin yaklaşık 5-6 yıllık ihtiyacı olan 5 milyon m³ hacimin kazanılabileceği 
öngörülmüştür. 24.10.2011 tarihli sözleşmeye göre 23.01.2013 tarihinde bitirilmesi 
gereken projenin, uygulama aşamasında birçok defa detay, ölçü, sistem ve teknik 
hatalar ile karşılaşılması ve İdareden kaynaklanan nedenlerle fiili olarak çalışmaya 
başlayabildiği 21.05.2013 tarihi baz alınarak, sözleşme hükümleri çerçevesinde 
yapılan tespitler ve hesaplamalar sonucunda yükleniciye cezasız süre verilmesi ve %88 
seviyesinde olan işin ikmal tarihinin 21.11.2016 olarak revize edilmesi 16.06.2016 
tarih ve 697/4 sayılı YKK ile uygun görülmüştür. Kırka Gölet Seddelerinin 
Yükseltilmesi İnşaatı Yapım işinin verilen sürede işin tamamlanmasına yönelik aktif 
bir şekilde sahada imalatlara başlanmaması, iş programına uygun şekilde faaliyetlerini 
gerçekleştirilmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması sebepleri ile sözleşmenin 
feshedilmesi ve üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için tasfiye edilen 
işin acilen tamamlanması için yeniden ihaleye çıkılması 24.11.2016 tarihli Genel 
Müdürlük Olur’u ile kabul edilmiştir.  

Ödeneği Yatırım Programında 2009.B.40.0060 proje no ile yer alan "Kırka 
Gölet Seddelerinin Yükseltilmesi İnşaatı Yapım İşi” projesinden karşılanacak olan 
"Kırka Gölet Seddelerinin Yükseltilmesi İkmal İnşaatı ve 26-2012/01 Nolu II-A 
Gurubu Kalker Sahası Rehabilitasyonu İşi" ile ilgili olarak Genel Müdürlük 
Makamının 09.03.2017 tarih ve 5296 sayılı Olur'u ile pazarlık usulü (21/b), teklif 
birim fiyat yöntemi ile ihaleye çıkılmış olup 14.03.2017 tarihinde anılan işin ihalesi 
yapılmıştır. Teknik ve idari şartnamelere uygun ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 
veren yüklenici firma ile 6.146.300 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanması, 
23.03.2017 tarih ve 6489 sayılı Oluru ile kabul edilmiştir. 
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Bu proje ile kazanılacak yaklaşık 5 milyon m³ hacim, işletmenin kısa vadede 
şlam atık stoklamasını karşılamakla birlikte uzun vadede yeni bir atık göleti ihtiyacı 
olacağı aşikardır. 1, 2 ve 6 no.lu göletlerin seddelerinin yükseltilmesiyle sağlanacak 
kapasitenin de 5 yıl içinde dolması ile kapatma planı çerçevesinde 2017 yılında 
mevcut 2, 3, 4, 5 ve 6 no’lu göletlerin tamamen kapatılması sağlanması planlanmıştır. 
Ancak, ilgili Bakanlığa sunulan revize kapatma planı ile, 2020 yılı sonuna kadar 
göletlerin susuzlandırılıp üst örtü teşkilinin yapılması taahhüt edilmiştir. Bu güne 
kadar bu kapsamda Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleri nezdinde yapılan 
görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamadığı beyan edilmiştir. Gelişen süreçte; Kırka, 
Bigadiç ve Emet Bor İşletme Müdürlükleri bünyesinde, süre yönünden revize edilen 
kapatma planları onaylanan atık göletlerin üst örtü teşkilinin yapılabilirliğine yönelik 
proje protokolü Gebze Teknik Üniversitesi ile 30.03.2016 tarihinde imzalanmıştır. 

2001 yılında başlanılan Gölet Seddelerinin Yükseltilmesi inşaatlarının 
bitirilmemiş olması sonucu mevcut kapasitenin hemen hemen tamamı dolmak 
üzeredir. Bu proje bitirilmiş olsa bile, Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelikte belirtilen şartların sağlanamamış olmasının yanısıra mevcut göletlerin 
önümüzdeki yıllarda tamamen dolacağı da göz önünde tutularak hazırlanan "Kırka 7. 
Atık Göleti" projesinin 2014 yılı yatırım programında yer alması sağlanmış ve yeni 
göletin yer tespiti yapılarak kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır. Ancak projeye 
ilişkin ÇED Raporu gecikmeli olarak 14.08.2015 tarihinde alınmıştır. Yeni Atık 
Göletinin ihale hazırlıkları tamamlanarak 01.07.2016 tarihinde yapım ihalesine 
çıkılması planlanmış, ancak kamulaştırma ile ilgili yaşanan hukuki sorunlar sebebiyle 
Yönetim Kurulunun 24.06.2016 tarih ve 700/1 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. 

Proje ile, 7 no.lu atık göletine verilecek şlamın çökelmesi sonucu yüzeyde 
biriken suyun 1 no.lu gölete basılarak buradan da Penta tesislerinin ihtiyacının 
karşılanması planlanmıştır. 65 milyon m³ kapasiteli ve ekonomik ömrü 65 yıl olarak 
hesaplanan projenin tahmini yatırım tutarının 190 milyon TL olacağı, üç etapta 
tamamlanacak projenin birinci etabında 15 milyon m³’lük kısmının yatırımının 
gerçekleştirileceği öngörülmüştür. 

Yatırım Programında 2015.C.11.0030 no ile yer alan Kırka 7 No.lu Atık Göleti 
I. Etap İnşaatı Yapım işi ile ilgili olarak Genel Müdürlük Makamının 22.08.2016 tarih, 
18875 sayılı Olur’u ile açık ihale usulü, teklif birim fiyat yöntemiyle ihaleye çıkılmış 
olup 12.10.2016 tarihinde anılan işin ihalesi yapılmıştır. Belirtilen işin kapsamında 
Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün proses sonucu ortaya çıkan atıklarının depolanacağı 
60.000.000 m³ kapasiteli (I. Etap 20.000.000 m³) atık göleti inşaa edilecektir. İhaleye 
katılan bir firmanın Kamu İhale Kurumuna yapmış olduğu itiraz 22.03.2017 tarihinde 
Kurumun lehine karara bağlanmış olup yüklenici firma ile 05.04.2017 tarihinde 
117.433.669,15 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. 

İşletmenin çevre sularının toplandığı su toplama göletinde de doluluk oranı %87 
olup çevre sularının toplanabileceği yeni bir hacme ihtiyaç duyulmuş ve bu amaçla 
“Kırka Lepçek Deresi Islahı ve Su Depolama Havuzu Kapasite Artırımı” yapım işine 
ait uygulama projelerinin DSİ tarafından onaylanmasındaki gecikme nedeniyle yapım 
ihalesine 10.10.2013 tarihinde çıkılmış olup ihaleyi kazanan yüklenici firma ile 
10.01.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış, 17.01.2014 tarihinde yer teslimi yapılmış 
olup, iş bitim tarihi 21.02.2015’tir. Firmaya sözleşme uyarınca ihale konusu iş için 
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Bu proje ile kazanılacak yaklaşık 5 milyon m³ hacim, işletmenin kısa vadede 
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13.08.2015 tarihine kadar iş artışı karşılığı ek süre verilmiş ancak işin %82’si 
tamamlanmıştır. Kırka Lepçek Deresi Islahı ve Su Depolama Havuzu Kapasite 
Artırımı” yapım işinin verilen sürede işin tamamlanmasına yönelik aktif bir şekilde 
sahada imalatlara başlanmaması, iş programına uygun şekilde faaliyetlerini 
gerçekleştirilmemesi, gerekli önlemlerin alınmaması sebepleri ile sözleşmenin 
feshedilmesi ve üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için tasfiye edilen 
işin tamamlanması için yeniden ihaleye çıkılması 21.09.2016 tarihli Genel Müdürlük 
Olur’u ile kabul edilmiştir.  

Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün üretim faaliyetlerinin aksamaması ve atık 
depolama sorunu yaşamaması amacıyla kalan işler için Genel Müdürlük Makamının 
15.11.2016 tarih, 25187 sayılı Olur’u ile 21.11.2016 tarihinde ihaleye çıkılmış, 
24.11.2016 tarihinde 1.648.150 TL bedel üzerinden yüklenici firma ile sözleşme 
imzalanmış ve 25.11.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanması sağlanmıştır. 
Yatırım Programında 2013.B.40.0070 no ile yer alan Kırka Lepçek Deresi Islahı ve Su 
Toplama Havuzu Kapasite Arttırımı İkmal İnşaatı işi, 24.11.2016 tarihli sözleşme ile 
yüklenici firmanın yüklenimi altında bulunmaktadır. Söz konusu işin süresi 150 gün 
olup sözleşmeye göre ikmali 23.04.2017 tarihidir. 

Boraks pentahidrat üretiminde çözelti oluklarının kullanılmasıyla konsantre 
ürün yerine tamamen tuvönan tinkal kullanımına geçilmesi, Bor türevleri tesisinden 
çıkan katı atık miktarında sınırlı bir artış yaratmasına karşılık, sıvı atık miktarını ciddi 
miktarda azaltmıştır. Tesislerin stoklanabilir atık üretmesi sürdürülebilir işletmecilik 
açısından önem arz etmektedir. Katı atık üretilmesi atıkların stoklanmasını 
kolaylaştıracak aynı zamanda daha az hacim kaplayacaktır. Alınan önlemlerle atık 
barajı sorununun belirli bir vadede önüne geçilecek olmakla birlikte bundan böyle bu 
atıklardan yeniden kazanım çalışmalarıyla ilgili projelere ağırlık verilmesi ve daha 
sonraki yıllarda da üretimde sıfır atık üreten teknolojilerin kullanılması İşletmenin ve 
Teşekkülün hedefi olmalıdır. 

Cevher zenginleştirme sırasında açığa çıkan atıklardan gelen lityum ve 
arseniğin, yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi ile çalışan pilot 
ölçekte su damıtma tesisi kurarak geri kazanımının sağlanması projesi geliştirilerek, 
atıklardan endüstriyel ürün elde edilmesine yönelik olarak tesislerde oluşan zayıf ve 
atık çözeltiler ile atık barajlarındaki şlamdan ana ürün olarak “Lityum Karbonat” ve 
yan ürün olarak da “Boraks Pentahidrat” üretilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

Mevcut atıklardan yararlanılmasına yönelik projelerden biri de Anadolu 
Üniversitesi Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. arasında imzalanan 03.11.2011 tarihli 
sözleşme ile yapılan, "Kırka bor atıklarında hafif agrega üretimi ve karakterizasyonu" 
Projesi olmuştur. Ancak, bu kapsamında yapılan deneysel çalışmalarla elde edilen 
ürünün, içerdiği farklı empüriteler nedeniyle seramik sektörü için uygun olmadığı, 
daha fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Yine, ideal atık ve 
katkı kullanımı ile istenilen özelliklerde hafif agrega üretiminin laboratuvar boyutlu 
üretiminin sağlanabileceği belirlenmiştir. 

Mevcut atık göletleri kapasitelerinin artırılması, yeni atık göleti yapılması, 
üretim sürecinde önemli miktarda sıvı atık (şlam) oluşumuna neden olan Penta 
tesislerinde konsantre tinkal yerine tuvönan tinkal kullanımına geçilerek 
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konsantratörün devre dışı bırakılması, mevcut atıklarda katı/sıvı ayrımı çalışmaları ile 
atık sularının arıtılmasının gündeme getirilmesi, atıklardan endüstriyel kullanım alanı 
olabilecek ürünlerin elde edilmesine yönelik projelerin üretilmesi bu konunun önemini 
ortaya koymaktadır. Buna ilaveten, yeni teknolojiler ile en az düzeyde sıvı atık üreten 
projelerin süratle hayata geçirilmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığı’nın onayına 
sunulan Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi Tesisi Projesi’nin fizibilite raporunun 
Bakanlığın uyarıları doğrultusunda Kasım 2014 tarihinde revize edilerek gönderildiği 
görülmüştür. Proje, 2015-2016 yılları Yatırım Programlarında müstakil proje olarak 
yer almış, ancak uygulamaya yönelik bir gelişme olmamıştır. 

Hazırlanan bu proje ile mevcut tesislerde bulunan çözelti oluklarının yerine 
kalsinasyon işleminin gerçekleşeceği bir fırın konulması ile yüksek sıcaklıkta Gang’ın 
ergitilmesi sonucu empüritelerinden %90 oranında arınmış Bor’un kazanılmasının 
mümkün olacağı ifade edilmektedir. Söz konusu sistem üzerine Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğü’nde kurulan pilot ölçekli Kalsinasyon ve Kompaktlama Tesisinde yapılan 
çalışmaların olumlu sonuç vermesi üzerine uygulanan yöntem ve elde edilen ürünler 
için yapılan Ulusal ve Uluslararası patent başvuruları neticesinde, Türkiye, Rusya, 
Ukrayna ve Japonya patent başvurularının tescillendiği görülmüştür. Bu projenin ilgili 
mercilerce uygun görülerek uygulanması halinde, İşletmenin atık problemine ciddi 
anlamda çözüm getirileceği öngörülmektedir.  

İşletme Müdürlüğünün 06.02.2014 tarihli başvuru yazısına istinaden; Çevre 
Mevzuatının Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında hava emisyonu ve atık su 
deşarj konularında “Çevre İzni” verilmesi Bakanlık 27.06.2014 tarihli yazısı ile, 
18.10.2016 tarihli başvuru yazısına istinaden ise; bahse konu yönetmelik kapsamında 
hava emisyonu ve düzenli depolama konularında 27.06.2019 tarihine kadar geçerli 
olmak üzere “Çevre İzin ve Lisansı” verilmesi 12.06.2017 tarihli Bakanlık yazısı ile 
uygun bulunmuştur. İşletmece çevre ve lisansı alınmış, piyasaya sürülen ürünlerin 
ambalaj miktarları ve lisanslı firmalara gönderilen tehlikeli atıklar ile Sera Gazı İzleme 
Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmiş, geri toplanan ambalajlar için özel bir 
firma ile sözleşme imzalanmış, evsel atık suların ESKİ kanalizasyon sistemine 
verilmesi için gerekli izin alınmış durumdadır. Evsel atık suların Belediyenin 
sistemine verilmesiyle mevcut arıtma tesisinin faaliyetine son verilmiştir. 

İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği, İş Kazaları: 
2012 yılında bir önceki yıla göre %3,7 oranında artarak 112’ye yükselen iş 

kazaları 2013 yılında %29 oranında azalarak 83’e, 2014 yılında da %28 oranında 
azalarak 60’a düşmüştür. 2015 yılında yeni işe başlayan işçiler ve V. Tesisi devreye 
alma çalışmaları sırasında tecrübesizlikten kaynaklanan kazalar nedeniyle iş kazası 
sayısı %15 artarak 69’a yükselmiştir. 2016 yılında bir önceki yıla göre %48 oranında 
artarak, 102’ye yükselmiştir. Kazalara maruz kalan işçilerin %61’i 0-5 yıl hizmet 
süresi olan işçilerdir. 

2012 yılında bir önceki yıla göre %9,4 oranında artarak 1.020 güne çıkan kayıp 
iş günü sayısı da 2013 yılında %10 oranında azalarak 917’ye, 2014 yılında da %40 
azalarak 802’ye düşmüştür. 2015 yılında kayıp iş günü %14 artarak 914’e 
yükselmiştir. 2016 yılında ise kayıp iş günü %6,7 artarak 975’e çıkmıştır. Kayıp iş 
günlerinin işletmeye maliyeti (brüt olarak) 170 bin TL’den 158 bin TL’ye düşmüştür.  
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2012 yılında bir önceki yıla göre %9,4 oranında artarak 1.020 güne çıkan kayıp 
iş günü sayısı da 2013 yılında %10 oranında azalarak 917’ye, 2014 yılında da %40 
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yükselmiştir. 2016 yılında ise kayıp iş günü %6,7 artarak 975’e çıkmıştır. Kayıp iş 
günlerinin işletmeye maliyeti (brüt olarak) 170 bin TL’den 158 bin TL’ye düşmüştür.  

 
 

2012 yılında her 7,8 işçiden biri iş kazasına maruz kalmışken bu oran 2013 
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TS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminin gerektirdiği hususlar 
kapsamında hazırlanmakta olan Acil Eylem Planının tamamlanmasını müteakip 
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tespit edilen hususların takip edilerek gerekli önlemlerin alınmasında fayda 
görülmektedir. 

Yanma ile sonuçlanan iş kazalarını azaltma amacıyla iş yerlerinde uygulamalı 
“sıcak proseslerde iş güvenliği” eğitimleri verilmiş iş kazalarına neden olabileceği 
düşünülen makine ekipmanlarda gerekli tedbirlerin alınmasına devam edilmiştir. 2014 
yılında kazaların %42’si yanma nedeniyle olmuşken bu oran 2015’te %36’ya 
düşmesine karşın kaza sayısı (25 kaza) aynı kalmıştır. 2016 yılında yanmadan kaynaklı 
iş kazası kaza sayısı 38 ve oranı %37’dir. Yanma vakalarının büyük çoğunluğu yeni 
tesis olan Penta 5’te yaşanmış olup, müteahhit firmanın tikiner tankında yaşanan 
kesekleşme problemini kaynatmaya almadan gidermek istemesi sonucu tanka 
müdahale eden tikiner bölümü 10 adet işçi kesek sıçraması sonucu çeşitli yerlerinden 
basit yanıklara maruz kalmıştır. Geçmiş yıllara göre yanma sebepli kazalarda 
azalmada verilen eğitimler kadar, kondens kaçaklarının azaltılmasına yönelik alınan 
önlemler ve sıcak su hatlarının bakımının aksatılmaması da etkin rol oynamıştır. 

“Bor Madenlerinde Tozla Mücadele Rehberi” taslağında susuz boraks tozunun 
kabul edilebilir maruziyet sınırı 1 mg/m3 olarak belirlenmiştir. Buna göre I.Susuz 
Boraks Tesisinde 20.08.2014 tarihinde kurulan iki adet toz tutma sisteminin mevcut 
koşullara göre yeniden irdelenmesi ve ihtiyaç duyulan revizyon işlemlerinin yapılması 
İşletme Müdürlüğü’nün 04.11.2015 ve 20.02.2016 tarihli yazıları ile talep edilmiştir.  

Susuz Boraks tesisinde maruz kalınan tozun kabul edilebilir sınırlar içinde 
olması için toz tutma sistemlerinde ihtiyaç duyulan revizyon işlemlerinin yapılması 
önem arz etmektedir. Bu sebeple, Kırka İşletme Müdürlüğü Susuz Boraks 
tesislerindeki toz tutma sistemlerinin irdelenerek tozun maruziyet sınırlarının altına 
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çekilmesi için gerekli çalışmaların kısa sürede yapılmasında gerek ve fayda 
görülmektedir. 

1.2. Emet Bor İşletmesi: 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Kütahya ilinin 100 km güneybatısında bulunan 

Emet ilçesinde bulunmaktadır. Maden sahaları, güneyde Hisarcık’a 4 km uzaklıktaki 
Hamamköy ile kuzeyde Emet’e 3,5 km uzaklıktaki Espey bölgelerini kapsamaktadır.  

1956 yılında MTA Jeologu Dr.Gawlik tarafından bulunan Kütahya-Emet bor 
tuzu sahaları 1958 yılında Etibank’a devredilmiştir. Emet Bor İşletme Müdürlüğü; 
1958 yılında Etibank Emet Kolemanit Maden İşletmesi Şantiye Şefliği olarak 
kurulmuş, 1962 yılında Müessese haline getirilmiş, 1998 yılında ise yeniden 
yapılanma sonucu Eti Bor A.Ş.’ye bağlı Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne 
dönüştürülmüştür. Espey bölgesinde Etibank tarafından yapılan sondajlı aramalar 
sonucunda projelendirilen sahada 1969 yılında yer altı üretim metodu ile madencilik 
faaliyetlerine başlanılmış, 1979 yılında yapılan Devletleştirme ile devir alınan Yeni 
Espey Ocağı ile birleştirilen sahada 1990 yılından bu yana üretim çalışmalarına açık 
işletme yöntemi ile devam edilmektedir.   

01.02.2004 tarihinden bu yana Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
“Emet Bor İşletme Müdürlüğü” olarak faaliyetlerini sürdüren işletmede; 1973 yılında 
Hisarcık Konsantratörü’nün, 1997 yılında ise Espey Konsantratörü’nün devreye 
alınmasıyla başlatılan tesisleşme faaliyetleri 1997 yılında yapımına başlanılan ve 
Ekim-2003’te devreye alınan Borik Asit Fabrikası ile devam etmiş, son olarak Mart-
2011’de ikinci bir Borik Asit Fabrikası kurulmuştur. 

İşletmede 3 adet işletme ruhsatlı (İR) saha bulunmakta olup, üretim faaliyetleri 
halen İR.1609 no’lu sahada, Hisarcık ve Espey bölgelerinden yapılmaktadır. 

Açık işletme yöntemiyle ocaklardan üretilen tuvönan cevher, konsantratörlerde 
zenginleştirilerek tenörü %38-%42 B2O3 değerine yükseltilmekte, Borik asit tesisinde 
ise hammadde olarak kullanılmak suretiyle yaklaşık %56,25 B2O3 içerikli normal 
(130-300 ppm SO4) ve düşük (12-130 ppm SO4) sülfatlı Borik Asit ürününe 
dönüştürülerek satılmaktadır. Ultra düşük (0-12 ppm SO4) sülfatlı Borik asit üretim 
denemelerine ise devam edilmektedir. 

Mevcut durum itibarıyla İşletme; 900 bin ton/yıl "Konsantre" ve 290 bin ton/yıl 
"Borik Asit" üretim kapasitesine sahiptir. Bu tesislerdeki üretim planlaması pazar 
koşullarının analizi yapılmak suretiyle belirlenen satış hedefleri doğrultusunda 
yapılmaktadır. Yine, tuvönan kolemanit üretim planlamasında Bandırma İşletme 
Müdürlüğü ihtiyacı da dikkate alınmaktadır.   

1958 yılından 2016 yılı sonuna kadar toplam 35,7 milyon ton tuvönan 
kolemanit cevheri üretimi yapılmıştır. 2003 yılında başlayan Borik asit üretimi ise 
2016 yılı sonu itibarıyla 1,9 milyon tona ulaşmıştır. 

Rezerv durumu ve cevher arama faaliyetleri: 
Bor tuzları havzada; Espey ve Hisarcık bölgelerinde Kolemanit ve İğdeköy-

Doğanlar Bölgesi’nde ise Üleksit, Probertit, Kolemanit ve Hidroborasit olarak dağılım 
göstermektedir. 
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Doğanlar Bölgesi’nde ise Üleksit, Probertit, Kolemanit ve Hidroborasit olarak dağılım 
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Espey bölgesindeki cevher ortalama 18 metre kalınlıkta olup 3 km x 1,5 km’lik 
bir alanda, Hisarcık bölgesindeki cevher ise ortalama 12 metre kalınlıkta olup 0,6 km x 
1 km’lik bir alanda yayılım göstermektedir. Cevher zonu; Espey’de 7, Hisarcık’ta ise 
2’si 1.kalite olmak üzere 5 farklı seviyeden oluşmaktadır. Üretimi yapılan tuvönan 
kolemanit cevherinin tenörü ortalama %27,5 B2O3 seviyesindedir. 

Yeni bor yataklarının araştırılması ve mümkün-muhtemel rezervin görünür hale 
getirilmesi amacıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile imzalanan 
protokol gereği 2002-2006 dönemini kapsayan arama ve jeolojik harita alımı 
çalışmalarına 2002 yılında başlanılmış, akabinde 18.05.2007 tarihli ek protokol ile 
proje 3 yıl (2007-2009) uzatılmış, sonrasında 10.05.2010 tarihli ikinci ek protokol ile 5 
yıl (2010-2014) daha uzatılan proje kapsamında 2012 yılında toplam 3,5 km. 
uzunluğunda 11 adet sondaj yapılmış bunlardan 9 tanesinde cevher kesilmiş, 2013 
yılında, 2’si Hisarcık’ta, 11’i İğdeköy-Doğanlar’da olmak üzere 13 adet sondaj 
yapılmış, tamamında cevher kesilmiş, 2014-2015 yıllarında sondaj yapılmamıştır. 
2016 yılında ise Hisarcıkta 28 adet sondaj yapılmıştır. Halen üretim yapılan Hisarcık 
ve Espey ocakları ile üretime çok uzun yıllar sonra başlanacağı muhtemel olan 
İğdeköy-Doğanlar civarındaki cevher varlığına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede 
sunulmuştur. 
Tablo 30: Emet bor rezervleri 

Propertit            
Üleksit

Espey Hisarcık İğdeköy        
Doğanlar Toplam

İğdeköy        
Doğanlar

2016'ya devir eden
Görünür rezerv 165.921 35.787 49.742 251.450 916.851 1.168.301

Hazır 2.271 1.785 0 4.056 0 4.056
Hazır değil 163.650 34.002 49.742 247.393,77 916.851 1.164.245

Muhtemel 0 1.198 33.161 34.359 611.234 645.593
Toplam 165.921 36.985 82.903 285.809 1.528.085 1.813.894

2017'ye devir eden
Görünür rezerv 165.443 35.032 49.742 250.217 916.851 1.167.068

Hazır 1.793 1.030 0 2.823 0 2.823
Hazır değil 163.650 34.002 49.742 247.394 916.851 1.164.245

Muhtemel 0 1.198 33.161 34.359 611.234 645.593
Toplam 165.443 36.230 82.903 284.576 1.528.085 1.812.661

Rezerv / Cevher                                                                 
(bin ton)

Kolemanit

Toplam

 
2013 yılına 1.793 milyon ton rezerv devir etmiş, ancak 6407 ruhsat no.lu bor 

tuzu sahasında yapılan Bor Master Arama Projesi çalışmaları sonucunda Hisarcık 
ocağı için tespit edilen 25,5 milyon ton rezervin Yönetim Kurulu’nun 12.07.2013 ve 
542/13 sayılı kararı ile mevcut rezerve eklenmesi ve yıl içerisinde yapılan üretimin 
düşülmesi sonucu 2014 yılına 1.817 milyon ton, 2015 yılına 1.815 milyon ton, 2016 
yılına 1.814 milyon ton, 2017 yılına ise 1.813 milyon ton rezerv devir etmiştir. 

Kurum rezervinin %55’ini oluşturan Emet İşletmesi toplam rezervinin % 64,4’ü 
görünür rezerv kategorisindedir. Kurumun toplam muhtemel rezervinin %53,5’i Emet 
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İşletmesi’ndedir. Bor Master Arama Projesi kapsamında yürütülen sondajlardan elde 
edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu bu rezervin önemli bir bölümünün de 
görünür rezerve dönüştürülmesi mümkün olacaktır. 

2015 yılına devir eden hazır rezerv 2014 yılında yapılan dekapaj faaliyetleri 
sonucu %18 oranında artarak 5,45 milyon ton olarak şekillenmiş olup, 2015 yılında 
dekapaj yapılmaması sebebiyle 2016 yılına devir eden hazır rezerv ise %26 oranında 
azalışla 4,05 milyon tona düşmüştür. Hazır rezervin tükenme ömrü 2016 yılı üretim 
programına göre 3,7 yıl, 2017 yılı iş programına göre ise 1,9 yıl olup bu süre genel 
kabul gören 2 yıllık sürenin altındadır. 2015 yılı için dekapaj öngörülmediği, ancak 
programın üzerinde üretim yapıldığından hazır rezervin tükenme ömrünün %33 
azaldığı hususları dikkate alınırsa, gelecek senelerde itfa oranları dahilinde dekapaj 
yapılması halinde hazır rezerv miktarı tartışılır olmaktan tamamen çıkacaktır. 2016 
yılında dekapaj ihalesi yapılmış olup, 2017 yılında da çalışmalar devam etmektedir. 

Dekapaj çalışmaları: 
Emet İşletme Müdürlüğü’nde işletme eliyle yapılan dekapaj çalışmalarına 2010 

yılında son verilmiş olup dekapaj çalışmaları tamamen yüklenici marifetiyle 
yapılmaktadır. Delme-patlatma yöntemiyle gevşetilen cevherler ekskavatörler 
aracılığıyla kamyonlara yüklenip konsantratör tesislerinin stok sahalarına 
boşaltılmaktadır. Hisarcık ocağında dekapajda genel şev açısı 38º (heyelanlı 
bölgelerde 32º) ve basamak şev açısı 68º olarak, Espey ocağında ise genel şev açısı 
19º-22º ve basamak şev açısı 68º olarak uygulanmaktadır. 

2013 yılında Hisarcık ve Espey ocaklarında toplam 12,8 milyon m³ dekapaj 
yapılması programlanmış, buna karşılık programın %7 üzerinde 13,7 milyon m³ 
dekapaj yapılmış ve bu miktar 1958 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek dekapaj 
miktarı olmuştur. 2014 yılında revize programın %94’ü oranında 6,2 milyon m³ 
dekapaj yapılmıştır. 2015 yılında ise dekapaj yapılması programlanmadığından fiili 
olarak İşletme veya müteahhit eliyle dekapaj yapılmamıştır. 

1958 yılından bu yana yapılan toplam dekapaj 127,4 milyon m3’e ulaşmış olup 
bunun %64’ü Hisarcık ocağında gerçekleştirilmiştir. 

2012-2014 yılları arasında fiili olarak; Hisarcık açık ocağında 30,5 milyon ton 
(13,6 milyon m3) dekapaj+tüvenan cevher üretimi, Espey açık ocağında ise 24,9 
milyon ton (11,2 milyon m3) dekapaj+tüvenan cevher üretimi olmak üzere toplamda 
55,4 milyon ton (24,8 milyon m3) dekapaj+tüvenan cevher üretimi işi müteahhit 
firmalar marifetiyle gerçekleştirilmiştir.  

Söz konusu dönemde yüklenici eliyle gerçekleştirilen toplam 55,4 milyon ton 
(24,8 milyon m3) dekapaj+tüvenan cevher üretimi işinin; 30,5 milyon ton’u (13,6 
milyon m3’ü) Hisarcık açık ocağında dekapaj olarak, 4,5 bin ton’u (2 bin m3’ü) 
tüvenan cevher üretimi olarak ve 24,5 milyon ton’u (11 milyon m3’ü) Espey açık 
ocağında dekapaj, 419,6 bin ton’u (188,8 bin m3’ü) tüvenan cevher üretimi olarak 
faaliyetlere yansımıştır. Böylece, Dekapaj yapım işi kapsamında, 55 milyon ton (24,6 
milyon m3) dekapaj faaliyeti yapılmış; yüklenici firmaların sözleşmelerine bağlı olarak 
dekapaj esnasında karşılaşılan cevher damarlarının basamaklarda ilerleyebilmek için 
alınması yoluyla 424,2 bin ton (190,8 bin m3) tüvenan cevher üretimi ise üretim 
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Dekapaj çalışmaları: 
Emet İşletme Müdürlüğü’nde işletme eliyle yapılan dekapaj çalışmalarına 2010 

yılında son verilmiş olup dekapaj çalışmaları tamamen yüklenici marifetiyle 
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bunun %64’ü Hisarcık ocağında gerçekleştirilmiştir. 
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ocağında dekapaj, 419,6 bin ton’u (188,8 bin m3’ü) tüvenan cevher üretimi olarak 
faaliyetlere yansımıştır. Böylece, Dekapaj yapım işi kapsamında, 55 milyon ton (24,6 
milyon m3) dekapaj faaliyeti yapılmış; yüklenici firmaların sözleşmelerine bağlı olarak 
dekapaj esnasında karşılaşılan cevher damarlarının basamaklarda ilerleyebilmek için 
alınması yoluyla 424,2 bin ton (190,8 bin m3) tüvenan cevher üretimi ise üretim 

 
 

faaliyetlerine dâhil edilmiştir. 
Öte yandan, dekapaj yapım işi esnasında üretilmiş olan tüvenan cevher için 

herhangi bir üretim maliyeti verilmeyip dekapaj yapım işi giderlerinden karşılanmıştır.  
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 30 no.lu Muhasebe Esasları 

Yönergesinin “Dekapaj Giderleri” başlıklı bölümünde; 
“Açık işletmelerde rezervin üstünü kaplayan toprakların kaldırılarak madenin 

işletilmeye elverişli hale getirilmesi için yapılan harcamaların (Yükleniciler tarafından 
yapılan ara dekapaj harcamaları dahil) izlendiği hesaptır. Bağımsız her maden yatağı 
için yapılan dekapaj giderleri ayrı ayrı izlenir. 

Rezervin işletilmesi sırasında kitleler arasındaki toprakların kurumumuz 
tarafından kaldırılması, (ara dekapaj) ile ilgili giderler bu hesaptan geçirilmeksizin o 
ayın üretim giderlerine verilir.”  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 39 no.lu Dekapaj Esasları 
Yönergesinin 7 nci maddesi ikinci fıkrasında ise; 

“Yükleniciye yaptırılan dekapaj esnasında basamak düzenlemesinden dolayı 
zorunlu olarak alınması gereken cevherler ortaya çıkar ise, bu türdeki cevherler 
yüklenici tarafından kazılarak tumba sahası mesafesinden daha uzak olmayan 
işletmenin göstereceği cevher stok alanına taşınarak yığılır. Bu işlem dekapaj işi olarak 
addedilir ve yükleniciye dekapaj bedeli dışında başka bir bedel ödenmez.” ifadeleri yer 
almakta, ancak dekapaj çalışmaları esnasında üretilen cevher (ara üretim) ile ilgili 
giderlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili açık bir bilgi yer almamaktadır. 

Maliyetlerin doğru ve sağlıklı bir şekilde tespiti açısından söz konusu giderlerin 
dekapaj giderleri hesabından geçirilmeksizin o ayın üretim giderlerine verilmesinde 
gerek ve fayda görülmektedir. Bu nedenle; 

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri gereği maliyetlerin gerçekçi ve sağlıklı 
bir şekilde tespitini teminen, dekapaj yapım işi kapsamında zorunlu yapılan cevher 
üretimi giderlerinin dekapaj giderleri hesabından geçirilmeksizin o ayın üretim 
giderlerine verilerek, ilgili üretim yeri maliyetine yansıtılması hususunun 
değerlendirilmesi, önem arz etmektedir. 

Hisarcık ve Espey açık ocaklarında 2015-2016 döneminde yapılan dekapaj 
çalışmalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 31: Emet dekapaj çalışmaları  

Dekapaj çalışmalarını 
belirleyen değerler Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa Geçen 

göre yıla göre 
(%) (%) 

Hisarcık       
- İşletme eliyle m3 - - - - - 
- Yüklenici eliyle m3 - 6.705.409 1.555.287 23 - 
Dekapaj maliyeti TL/m3 - 5,59 6,43 115 - 
Espey            
- İşletme eliyle m3 - - - - - 
- Yüklenici eliyle m3 - 4.498426 717.804 16 - 
Dekapaj maliyeti TL/m3 - 5,56 5,58 100 - 

- Hisarcık açık ocak dekapaj çalışmaları: 
Sürdürebilir bir üretimin tesis edilmesi, açık ocak emniyetinin sağlanması 

amacıyla 2012 (Temmuz)-2014 (Kasım) yılları için toplam 15,3 milyon m3 (yaklaşık 
34,3 milyon ton) etap dekapaj projesi hazırlanarak 08.05.2012 tarihinde ihaleye 
çıkılmış, yüklenici iş ortaklığıyla 1,74 TL/ton birim fiyat üzerinden 25.06.2012 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 28.07.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak yüklenici 
firmalar tarafından işe başlanılmıştır.  

Sahada sürdürülmekte olan dekapaj çalışmaları esnasında; 
-Ocağın kuzeydoğusunda, kuzey-güney istikametinde oluşan faylanmanın 

etkisiyle örtü birimlerinin oluşan yamaç molozu/alüvyon, kum ve kil’den oluşan 
malzemenin 22.05.2013 tarihinde kısmi heyelan meydana getirdiği, heyelanın proje 
sınırına yakın bölgelerde oluşabilecek çatlak ve lokal kaymalar nedeniyle mevcut 
konsantratör tesisi enerji nakil hattına çok yakın olmasından dolayı enerji nakil hattı 
için risk teşkil etmesi, bu yönde yaşanabilecek bir olasılığın konsantratör tesisinin de 
durmasına neden olacağından, tüm bu riskleri minimize ederek ve cevher üzeri açma 
faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde sürdürülebilmesi ve ocak içi çalışma güvenliğinin 
sağlanması amacıyla, heyelan malzemesinin dekapaj projesi içinde emniyet topuğu 
olarak bırakılarak bu bölgede çalışmalar durdurulmuş, 

-Açık ocağın kuzeybatı bölgesinde meskûn mahale yaklaşık 200 metre 
mesafede sürdürülen dekapaj çalışmaları esnasında; yapılan patlatmaların oluşan 
sarsıntı değerleri her ne kadar şartname değerlerinin altında gerçekleşmiş ise de, 
bölgenin 1. derece deprem kuşağında bulunması nedeniyle halkın en ufak sarsıntılara 
dahi tepki vermesi nedeniyle sürekli şikâyet konusu olduğu ve bu bölgedeki 
madencilik faaliyetlerinin sürdürülmesinde ciddi zorluklarla karşılaşıldığından 
yürütülen dekapaj projesi çalışması sırasında olabilecek muhtemel şikâyet ve 
problemleri en aza indirebilmek ve can ile mal emniyetinin sağlanmasını teminen bu 
bölgede de çalışmalar durdurulmuş ve uygulanmakta olan projenin revize edilmesi 
gerektiği değerlendirilmiştir. Bu çerçevede; Hisarcık açık ocağında mevcut projede 
planlanan 34,3 milyon ton dekapaj işi bitiminde 2,9 milyon ton cevherin üzeri açılması 
öngörülmesine karşın, heyelan ve sınır değişiklikleri nedeniyle proje sonucunda 3,5 
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milyon ton dekapaj işi yapılamayacak ve bu sebeple 269 bin ton cevherin üzeri proje 
kapsamında açılamayacak biçimde projenin yaklaşık %11 iş eksilişi ile 30,8 milyon 
ton olarak tamamlanması hususu Yönetim Kurulu’nun 05.12.2013 tarih ve 562/9 sayılı 
kararı ile uygun görülmüştür. Firma, 2014 yılında 5,5 milyon m3 programa karşılık 3,9 
milyon m3 dekapaj gerçekleştirmiş olup, 25.09.2014 tarihinde toplamda 30,5 milyon 
ton dekapaj+tüvenan ile işi tamamlamıştır. 

2014 yılından 2015 yılına devreden Hisarcık açık ocağı üzeri açık ve üretime 
hazır görünür cevher miktarının 2,6 milyon ton olduğu, bu cevher miktarının açık ocak 
işletmeciliğinde genel prensip olarak kabul gören en az 2 yıllık tüvenan cevher 
ihtiyacını sağladığı ve İşletme Müdürlüğünün aynı dönem tüvenan cevher ihtiyacından 
(900 bin ton/yıl) fazla olduğu dikkate alınarak 2015 yılı için iş programında dekapaj 
yapılması öngörülmemiştir. 

Emet Bor İşletme Müdürlüğünün 03.12.2014 tarihli yazı ve eki gerekçe 
raporuna istinaden, Hisarcık Açık Ocağındaki üretim ve dekapaj faaliyetlerinin 2013-
2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Proje hedefleri doğrultusunda yürütülebilmesi, 
üzeri açık cevher miktarlarının düzenli bir şekilde devredilmesinin sağlanması, açık 
ocak faaliyetlerinin emniyetli bir şekilde sürdürülebilmesinin temin edilmesi, dekapaj 
malzemesinin fen ve tekniğe uygun şekilde depolanması için ihtiyacı karşılayacak 
kapasitede tumba alanları oluşturulması amaçlarıyla Hisarcık Açık Ocağındaki dekapaj 
ve tumba projesi kapsamında faaliyet sahası içinde kalan şahıslara ait taşınmazların 
kamulaştırılması, Hazineye ait olan taşınmazların satın alınması ile orman vasfına 
sahip taşınmazlar üzerinde irtifak hakkı tesisi talebi uygun görülmüş ve bu çerçevede; 

-Kütahya ili, Hisarcık ilçesi, Karşıyaka Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 
muhtelif şahıslara ait 155 adet parselde toplam 768.458,53 m²’lik taşınmazın 
kamulaştırılması, 

-Hazineye ait 4 adet parselde toplam 12.890,54 m²’lik taşınmazın Kamulaştırma 
Kanununun 30. maddesine göre satın alınması, 

-Orman vasfına sahip 873.992,89 m²’lik taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis 
edilmesi, 

-Muhtelif şahıslara ait taşınmazların kamulaştırılmasında Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü lehine Kamu Yararı Kararı alınması,  

-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6/g maddesi uyarınca Kamu Yararı 
Kararının ilgili bulunulan Bakanın Onayına sunulması, 

-İşlemlerin yürütülmesinde Genel Müdürlüğün yetkili kılınması, hususları 
25.12.2014 tarih ve 601/22 sayılı YKK ile kabul edilmiştir.  

Müteakiben, 30.01.2015 tarihinde Kamu Yararı Kararı için Bakanlık Olur’u 
alınmış, dekapaj çalışmalarının üzeri açık en az iki yıllık tüvenan cevher ihtiyacını 
karşılayacak şekilde yürütülmesi gerekliliğinden hareketle İşletme Müdürlüğünün 66,5 
milyon ton dekapaj yapımını öngören projesi kapsamında 2016 yılı ve sonrasında 
planlanan dekapaj faaliyetleri için ihtiyaç duyulan muhtelif şahıslara ait 155 adet 
parselde toplam 768 bin m² taşınmazın toprak döküm alanı olarak kamulaştırma 
çalışmalarına başlanılmıştır. Ancak gelinen durum itibariyle, 40 adet parselin tapu 
devir tescil işlemi rızai satış yoluyla gerçekleştirilmiş, geri kalan 115 adet parselde 
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taşınmaz malikleri ile anlaşmaya varılamaması nedeniyle dava açılmış olup, 14 adet 
parsel için hukuki süreç devam etmektedir. 

Öte yandan, 2015 yılının Temmuz ayından itibaren (aşırı kar ve yağmur 
yağışlarının da etkisiyle) cevher tabanında ufak çaplı kabarmalar ve çatlaklar meydana 
gelmiş olup; bu kabarma ve çatlaklar sürekli izlenmiş, gerekli ölçümleri yapılmıştır. 
Cevher üretimi faaliyetleri tamamen ocağın kuzeybatı kısmına kaydırılmış, mevcut 
kabarma ve çatlakların olduğu bölge emniyet şeridi ile çevrilmiş, iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri artırılarak bölgeye insan ve makine girişine kesinlikle izin 
verilmemiştir. 12.12.2015 tarihinde ise Açık Ocağın doğu ve kuzeydoğu kısmında 
kuzey-güney doğrultulu fay düzlemi boyunca kopma şeklinde blok kayma hareketi 
meydana gelmiştir. 

Yaşanan blok kayma hareketi sonucunda ocağın kuzeydoğu kısmında yapılan 
topografik ölçümler sonucunda ise yaklaşık 500 bin ton cevher blok kayması 
sonucunda 50 metre civarında ötelenmiştir. Ötelenen bu bölge ve bu cevherin üst 
kısmındaki yaklaşık 350 bin ton cevher halen devam eden hareketliliğin etkisi ile 
herhangi bir kayma tehlikesine karşın, iş güvenliği açısından dekapaj projesi sonrası 
alınması öngörülmektedir. Kayma hareketi kısmen stabil olduktan sonra yapılan 
ölçümler neticesinde yaklaşık 1 milyon ton cevhere ise heyelanın herhangi bir 
etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Kamulaştırma davalarındaki hukuki sürecin uzaması halinde 66,5 milyon ton 
dekapaj yapımını öngören proje uygulaması gecikeceği ve 2016 yılından sonraki 
dönemde tüvenan cevher üretiminde kısıtlar yaşanabileceği gerekçesiyle; Hisarcık 
Açık Ocağında tüvenan cevher üretiminde kısıt yaşanmadan sürekliliğin 
sağlanabilmesi için, Hisarcık Açık Ocağı dekapaj sınırları dahilinde bulunan ocağın 
kuzeydoğusunda mevcut olan ve 12.12.2015 tarihindeki blok kayma hareketinin 
gerçekleştiği fay hattı ile üzerini içine alan bölgede ağırlıklı olmak üzere emniyetli 
çalışma koşullarının sağlanması ve tüvenan cevherin üzerinin açılmasını teminen 20,6 
milyon ton dekapaj yapılmasına yönelik proje hazırlanmıştır. 2016 yılında dekapaj 
faaliyetlerine yeniden başlamak üzere ihale çalışmalarının kısa sürede 
sonuçlandırılması önem arz etmiştir. Kamulaştırma faaliyetlerinin tamamlanmasını 
müteakip hazırlanacak proje kapsamında bakiye 45,9 milyon ton dekapajın yapılması 
planlanmaktadır.  

Bu doğrultuda Yönetim Kurulu’nun 20.05.2016 tarih ve 693/1 sayılı kararı ile 
tüvenan kolemanit cevheri ihtiyacının önemli bir kısmının Hisarcık Açık Ocağından 
karşılandığı önümüzdeki yıllarda Borik Asit ürün satışlarında herhangi bir darboğazla 
karşılaşılmaması, 12.12.2015 tarihinde gerçekleşen heyelan sonucu deformasyona 
uğrayan bölgenin ivedilikle güvenli hale getirilmesi ve üretim faaliyetlerinin miktar ve 
kalite açısından devamlılığının sağlanabilmesi için, hazırlanan proje kapsamında 2016-
2018 yılları için 20,6 milyon ton dekapaj yapım işi ihalesine çıkılması onaylanmıştır. 
Açık İhale Usulü ile teklif verme son tarihi 21.06.2016 olan ihale Yönetim Kurulunun 
23.06.2016 tarih ve 699/11 sayılı kararı ile sonuçlandırılmıştır.  

Yüklenici firma ile 21.07.2016 tarihinde 2,60 TL/ton üzerinden 730 gün süreli 
sözleşme imzalanarak, 06.09.2016 tarihinde işe başlatılmıştır. Yüklenici marifetiyle 
yapılan dekapaj faaliyetlerinde, gevşetilen örtü tabakasının kamyonlarla ortalama 2,8 
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taşınmaz malikleri ile anlaşmaya varılamaması nedeniyle dava açılmış olup, 14 adet 
parsel için hukuki süreç devam etmektedir. 

Öte yandan, 2015 yılının Temmuz ayından itibaren (aşırı kar ve yağmur 
yağışlarının da etkisiyle) cevher tabanında ufak çaplı kabarmalar ve çatlaklar meydana 
gelmiş olup; bu kabarma ve çatlaklar sürekli izlenmiş, gerekli ölçümleri yapılmıştır. 
Cevher üretimi faaliyetleri tamamen ocağın kuzeybatı kısmına kaydırılmış, mevcut 
kabarma ve çatlakların olduğu bölge emniyet şeridi ile çevrilmiş, iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirleri artırılarak bölgeye insan ve makine girişine kesinlikle izin 
verilmemiştir. 12.12.2015 tarihinde ise Açık Ocağın doğu ve kuzeydoğu kısmında 
kuzey-güney doğrultulu fay düzlemi boyunca kopma şeklinde blok kayma hareketi 
meydana gelmiştir. 

Yaşanan blok kayma hareketi sonucunda ocağın kuzeydoğu kısmında yapılan 
topografik ölçümler sonucunda ise yaklaşık 500 bin ton cevher blok kayması 
sonucunda 50 metre civarında ötelenmiştir. Ötelenen bu bölge ve bu cevherin üst 
kısmındaki yaklaşık 350 bin ton cevher halen devam eden hareketliliğin etkisi ile 
herhangi bir kayma tehlikesine karşın, iş güvenliği açısından dekapaj projesi sonrası 
alınması öngörülmektedir. Kayma hareketi kısmen stabil olduktan sonra yapılan 
ölçümler neticesinde yaklaşık 1 milyon ton cevhere ise heyelanın herhangi bir 
etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Kamulaştırma davalarındaki hukuki sürecin uzaması halinde 66,5 milyon ton 
dekapaj yapımını öngören proje uygulaması gecikeceği ve 2016 yılından sonraki 
dönemde tüvenan cevher üretiminde kısıtlar yaşanabileceği gerekçesiyle; Hisarcık 
Açık Ocağında tüvenan cevher üretiminde kısıt yaşanmadan sürekliliğin 
sağlanabilmesi için, Hisarcık Açık Ocağı dekapaj sınırları dahilinde bulunan ocağın 
kuzeydoğusunda mevcut olan ve 12.12.2015 tarihindeki blok kayma hareketinin 
gerçekleştiği fay hattı ile üzerini içine alan bölgede ağırlıklı olmak üzere emniyetli 
çalışma koşullarının sağlanması ve tüvenan cevherin üzerinin açılmasını teminen 20,6 
milyon ton dekapaj yapılmasına yönelik proje hazırlanmıştır. 2016 yılında dekapaj 
faaliyetlerine yeniden başlamak üzere ihale çalışmalarının kısa sürede 
sonuçlandırılması önem arz etmiştir. Kamulaştırma faaliyetlerinin tamamlanmasını 
müteakip hazırlanacak proje kapsamında bakiye 45,9 milyon ton dekapajın yapılması 
planlanmaktadır.  

Bu doğrultuda Yönetim Kurulu’nun 20.05.2016 tarih ve 693/1 sayılı kararı ile 
tüvenan kolemanit cevheri ihtiyacının önemli bir kısmının Hisarcık Açık Ocağından 
karşılandığı önümüzdeki yıllarda Borik Asit ürün satışlarında herhangi bir darboğazla 
karşılaşılmaması, 12.12.2015 tarihinde gerçekleşen heyelan sonucu deformasyona 
uğrayan bölgenin ivedilikle güvenli hale getirilmesi ve üretim faaliyetlerinin miktar ve 
kalite açısından devamlılığının sağlanabilmesi için, hazırlanan proje kapsamında 2016-
2018 yılları için 20,6 milyon ton dekapaj yapım işi ihalesine çıkılması onaylanmıştır. 
Açık İhale Usulü ile teklif verme son tarihi 21.06.2016 olan ihale Yönetim Kurulunun 
23.06.2016 tarih ve 699/11 sayılı kararı ile sonuçlandırılmıştır.  

Yüklenici firma ile 21.07.2016 tarihinde 2,60 TL/ton üzerinden 730 gün süreli 
sözleşme imzalanarak, 06.09.2016 tarihinde işe başlatılmıştır. Yüklenici marifetiyle 
yapılan dekapaj faaliyetlerinde, gevşetilen örtü tabakasının kamyonlarla ortalama 2,8 

 
 

km mesafedeki tumba sahasına dökülmesi öngörülmektedir. Hisarcık Açık İşletme 
Bölgesinde, 2016 yılı bütçesinde müteahhit eliyle 6,7 milyon m3, ihale işlemlerinin 
gecikmesi nedeniyle ise yüklenici iş programında 1,2 milyon m3 dekapaj yapılması 
programlanmış olup, fiili olarak işletme programının %23’ü oranında 1,6 milyon m3 
dekapaj yapılmıştır. 

Diğer taraftan Kurum, rezerv artışına ilişkin 12.07.2013 tarih ve 542/13 sayılı 
kararını müteakip, kayıtlara alınan rezervin üretilmesine yönelik 10 yıllık cevher 
ihtiyacını teminen hazırlanan etap projesini 27.12.2013 tarih ve 567/10 sayılı kararı ile 
onaylamıştır. 10 yıllık etap projesine göre 145 milyon m3 dekapaj yapılarak 23,5 
milyon ton cevherin üretilmesi (itfa oranı: 6,177 m³/ton) öngörülmektedir. Yönetim 
Kurulu’nun 09.12.2010 tarih ve 381/9 sayılı kararının (d) maddesinde tasvip edilen; 
“…ayrıca ilke olarak da diğer açık ocaklarımızda yeni etap projeler yapıldığında yeni 
projeye kadar yapılan harcamalardan itfa edilen tutarların ve toprak miktarlarının 
hesaplardan çıkarılması ve bakiye toprak miktarı ile TL tutarının da yeni projeye ilave 
edilmesi ve yeni etap projeye ait toprak emsali (m³/ton) buna göre bulunur” kararı 
doğrultusunda, mevcut projeye birikmiş dekapajın da (6,9 milyon m³) dahil 
edilmesiyle 6,469 m³/ton olarak hesaplanan muhasebeye esas itfa oranının 01.01.2013 
tarihinden itibaren uygulanması onaylanmıştır. 

- Espey açık ocağı dekapaj çalışmaları: 
Sürdürebilir bir üretimin tesis edilmesi, açık ocak emniyetinin sağlanması 

amacıyla Espey açık ocak bölgesinde, 2009-2011 yılları arasında 10,5 milyon m3 
dekapajın tamamlanmasına müteakip, 2012 (Eylül)-2014 (Ağustos) yılları için toplam 
11,6 milyon m3 (yaklaşık 25,9 milyon ton) etap dekapaj projesi hazırlanarak ihaleye 
çıkılmış, yüklenici firma ile 1,65 TL/ton birim fiyat üzerinden 13.07.2012 tarihinde 
sözleşme imzalanmıştır. 10.09.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak yüklenici firma 
tarafından işe başlanılmıştır. Firma, 2014 yılında 5,6 milyon m3 programa karşılık 2,4 
milyon m3 dekapaj gerçekleştirmiş olup, kış aylarının yağışsız geçmesi ile program 
dışı dekapaj yapması sonucu 23.05.2014 tarihinde toplamda 24,9 milyon ton 
dekapaj+tüvenan ile iş tamamlamıştır.  

Bu meyanda, 30.12.2011 tarihinde 2,3 km uzunluğundaki derivasyon kanalının 
tamamlanması ile Gelenberk deresinden su geçişi söz konusu kanaldan sağlanmaya 
başlanmış, bu sayede kazanılan alan 60 milyon m3’lük ilave bir hacimle döküm 
harmanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sağlanan bu alan kademeler halinde 
doldurulmak suretiyle ideal bir harman sahası oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca, projenin 
ilk yıllarında bu sahanın kotunun düşük olması nedeniyle dekapaj maliyetlerine olumlu 
katkı vermesi beklenmektedir. Dekapaj basamakları ile döküm sahası arasındaki 
mesafe proje süresince 3,0 ila 4,3 km arasında değişiklik gösterecek olup ortalama 
mesafe 3,7 km’dir. 

Espey açık işletme sahasında 3 adet normal atımlı fay bulunmakta olup 
bunlardan birincisi işletme sahasının kuzey-batısında olup 500 metre devamlılık 
göstermektedir. İkinci fay, açık işletmenin ortasında ve birinci fayın doğusundadır. 
Üçüncü fay ise, sahanın batısında yüzeylenmekte olup yaklaşık 300 metre devamlılık 
göstermektedir. Bu fayın önündeki birimlerin tabakalanma düzlemleri birbiri içine 
girmiş bloklara dönüşmüş bir paleo-heyelan görünümünde olup benzer bir paleo-
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heyelan sahanın güneydoğusunda da mevcuttur. Sahanın kuzeyindeki 400 metre 
uzunluğa sahip büyük gerilim çatlağına paralel biçimde ve daha düşük kotlarda daha 
düşük ölçekte gerim çatlakları mevcuttur. Bu gerilim çatlaklarının daha önce sahada 
uygulanan kapalı işletme esnasında açılan yer altı galerileri ve üretim panolarından 
kaynaklanan oturma (tasman) sonucu oluştuğu söylenebilir. Bu yapı, sahada 
sürdürülen açık işletme yöntemi esnasında heyelanlarla karşılaşılması riskini 
artırmaktadır. En son, 2011 yılında, Espey açık ocak bölgesinin kuzey-batısında kısmi 
bir heyelan olmuştur. Söz konusu heyelanın, 1999-2000 yıllarında MTA tarafından 
tespit edilen ve rapora bağlanan fay nedeniyle oluştuğu ve üretim faaliyetlerini 
aksatmamakla birlikte üzeri açık üretilmeye hazır tuvönan cevherin az bir kısmının 
üretilmesiyle ilgili tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir. Fay ve buna bağlı gelişen 
heyelan, teşekkül ve işletmenin ilgili birimlerince incelemeleri yapılarak takip 
edilmekle birlikte, ocak emniyetinin ve üretimin sürekliliğinin sağlanmasının teminen 
işletme projelerinin olası risklere karşı güncel tutulması amacıyla saha detay 
tanımlamalarının yapılarak gerekli dekapaj işlerinin programa alınması gerekmektedir.  

Emet Bor İşletme Müdürlüğünün 26.09.2014 tarihli yazı ve eki gerekçe 
raporuna istinaden; Espey Açık Ocağı dekapaj faaliyetleri kapsamında ileriye dönük 
üretim çalışmalarının aksamadan yürütülebilmesi amacıyla açık ocak dekapaj 
faaliyetleri kapsamında kalan şahıslara ait taşınmazların kamulaştırılması, Hazineye ait 
olan taşınmazların satın alınması ile orman vasfına sahip taşınmazlar üzerinde irtifak 
hakkı tesisi talebi uygun görülmüş ve bu çerçevede; 

-Muhtelif şahıslara ait 72 adet parselde toplam 240.452,11 m²’lik taşınmazın 
kamulaştırılması, 

-Hazineye ait 2 adet parselde toplam 7.917,72 m²’lik taşınmazın Kamulaştırma 
Kanununun 30. maddesine göre satın alınması, 

-Orman vasfına sahip 49.926,89 m²’lik 6 adet taşınmaz üzerinde irtifak hakkı 
tesis edilmesi, 

-Muhtelif şahıslara ait taşınmazların kamulaştırılmasında Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü lehine Kamu Yararı Kararı alınması, 

-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6/g maddesi uyarınca Kamu Yararı 
Kararının ilgili bulunduğumuz Bakanın Onayına sunulması, 

-İşlemlerin yürütülmesinde Genel Müdürlüğün yetkili kılınması, hususlarında 
hususları 16.10.2014 tarih ve 591/2 sayılı YKK ile kabul edilmiştir. 

Müteakiben, 17.11.2014 tarihinde Kamu Yararı Kararı için Bakanlık Olur’u 
alınmış, dekapaj çalışmalarının üzeri açık en az iki yıllık tüvenan cevher ihtiyacını 
karşılayacak şekilde yürütülmesi gerekliliğinden hareketle İşletme Müdürlüğünün 38 
milyon ton dekapaj yapımını öngören projesi kapsamında 2016 yılı ve sonrasında 
planlanan dekapaj faaliyetleri için ihtiyaç duyulan muhtelif şahıslara ait 72 adet 
parselde toplam 241 bin m² taşınmazın toprak döküm alanı olarak kamulaştırma 
çalışmalarına başlanılmıştır.  

Yine, Emet Bor İşletme Müdürlüğünden alınan 17.06.2015 tarihli yazıda; Espey 
Açık Ocağı madencilik faaliyetleri kapsamında; Orta Vadeli İşletme Projesi (10 Yıllık 
İtfa Projesi) için mevcut olan mülkiyet sınırları ve orman irtifak izni alınmış sahaların 
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heyelan sahanın güneydoğusunda da mevcuttur. Sahanın kuzeyindeki 400 metre 
uzunluğa sahip büyük gerilim çatlağına paralel biçimde ve daha düşük kotlarda daha 
düşük ölçekte gerim çatlakları mevcuttur. Bu gerilim çatlaklarının daha önce sahada 
uygulanan kapalı işletme esnasında açılan yer altı galerileri ve üretim panolarından 
kaynaklanan oturma (tasman) sonucu oluştuğu söylenebilir. Bu yapı, sahada 
sürdürülen açık işletme yöntemi esnasında heyelanlarla karşılaşılması riskini 
artırmaktadır. En son, 2011 yılında, Espey açık ocak bölgesinin kuzey-batısında kısmi 
bir heyelan olmuştur. Söz konusu heyelanın, 1999-2000 yıllarında MTA tarafından 
tespit edilen ve rapora bağlanan fay nedeniyle oluştuğu ve üretim faaliyetlerini 
aksatmamakla birlikte üzeri açık üretilmeye hazır tuvönan cevherin az bir kısmının 
üretilmesiyle ilgili tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir. Fay ve buna bağlı gelişen 
heyelan, teşekkül ve işletmenin ilgili birimlerince incelemeleri yapılarak takip 
edilmekle birlikte, ocak emniyetinin ve üretimin sürekliliğinin sağlanmasının teminen 
işletme projelerinin olası risklere karşı güncel tutulması amacıyla saha detay 
tanımlamalarının yapılarak gerekli dekapaj işlerinin programa alınması gerekmektedir.  

Emet Bor İşletme Müdürlüğünün 26.09.2014 tarihli yazı ve eki gerekçe 
raporuna istinaden; Espey Açık Ocağı dekapaj faaliyetleri kapsamında ileriye dönük 
üretim çalışmalarının aksamadan yürütülebilmesi amacıyla açık ocak dekapaj 
faaliyetleri kapsamında kalan şahıslara ait taşınmazların kamulaştırılması, Hazineye ait 
olan taşınmazların satın alınması ile orman vasfına sahip taşınmazlar üzerinde irtifak 
hakkı tesisi talebi uygun görülmüş ve bu çerçevede; 

-Muhtelif şahıslara ait 72 adet parselde toplam 240.452,11 m²’lik taşınmazın 
kamulaştırılması, 

-Hazineye ait 2 adet parselde toplam 7.917,72 m²’lik taşınmazın Kamulaştırma 
Kanununun 30. maddesine göre satın alınması, 

-Orman vasfına sahip 49.926,89 m²’lik 6 adet taşınmaz üzerinde irtifak hakkı 
tesis edilmesi, 

-Muhtelif şahıslara ait taşınmazların kamulaştırılmasında Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü lehine Kamu Yararı Kararı alınması, 

-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6/g maddesi uyarınca Kamu Yararı 
Kararının ilgili bulunduğumuz Bakanın Onayına sunulması, 

-İşlemlerin yürütülmesinde Genel Müdürlüğün yetkili kılınması, hususlarında 
hususları 16.10.2014 tarih ve 591/2 sayılı YKK ile kabul edilmiştir. 

Müteakiben, 17.11.2014 tarihinde Kamu Yararı Kararı için Bakanlık Olur’u 
alınmış, dekapaj çalışmalarının üzeri açık en az iki yıllık tüvenan cevher ihtiyacını 
karşılayacak şekilde yürütülmesi gerekliliğinden hareketle İşletme Müdürlüğünün 38 
milyon ton dekapaj yapımını öngören projesi kapsamında 2016 yılı ve sonrasında 
planlanan dekapaj faaliyetleri için ihtiyaç duyulan muhtelif şahıslara ait 72 adet 
parselde toplam 241 bin m² taşınmazın toprak döküm alanı olarak kamulaştırma 
çalışmalarına başlanılmıştır.  

Yine, Emet Bor İşletme Müdürlüğünden alınan 17.06.2015 tarihli yazıda; Espey 
Açık Ocağı madencilik faaliyetleri kapsamında; Orta Vadeli İşletme Projesi (10 Yıllık 
İtfa Projesi) için mevcut olan mülkiyet sınırları ve orman irtifak izni alınmış sahaların 

 
 

sınırlarının gözden geçirilmesi sonucu, dekapaj ve üretim faaliyetlerinin aksamadan 
yürütülebilmesi için orman vasıflı alanda orman irtifak iznine ihtiyaç duyulduğu 
hususu belirtilmesi üzerine Kütahya ili Emet ilçesi sınırları dahilindeki orman vasıflı 
14 parselde toplam 189.617,91 m²'lik alanda irtifak hakkı tesis edilmesi için 
26.06.2015 tarih ve 639/8 sayılı YKK alınmıştır.  

Ancak gelinen durum itibariyle, şahıslara ait 31 adet parselin tapu devir tescil 
işlemi rızai satış yoluyla gerçekleştirilmiş, geri kalan 41 adet parselde kamulaştırmanın 
hukuk yoluyla tamamlanması gerekebileceği öngörülmüştür.  

Kamulaştırılacak olan taşınmazların malikleri ile rızai satış için anlaşılamaması 
durumunda konunun hukuk yoluyla çözüme kavuşturulmak üzere mahkemeye intikal 
ettirilmesi planlanmıştır. Dava sürecinin uzaması halinde kamulaştırma işlemlerinin 
2017 yılı sonu ve/veya 2018 yılı başına kadar uzayabileceği, böylece 38 milyon ton 
dekapaj yapımını öngören proje uygulamasının gecikebileceği düşünülmektedir.  

Bu doğrultuda Yönetim Kurulu’nun 06.06.2016 tarih ve 694/18 sayılı kararı ile 
tüvenan kolemanit cevheri ihtiyacının önemli bir kısmının Espey Açık Ocağından 
karşılandığı önümüzdeki yıllarda Borik Asit ürün satışlarında herhangi bir darboğazla 
karşılaşılmaması ve üretim faaliyetlerinin miktar ve kalite açısından devamlılığının 
sağlanabilmesi için, hazırlanan proje kapsamında dekapaj faaliyetleri ile tüvenan 
cevher üretimini teminen, hazırlanan proje kapsamında 2016-2017 yılları için 13,4 
milyon ton dekapaj yapım işi ihalesine çıkılması onaylanmıştır. 2016 yılında dekapaj 
faaliyetlerine yeniden başlamak üzere ihale çalışmalarının kısa sürede 
sonuçlandırılması önem arz etmiştir. Kamulaştırma faaliyetlerinin tamamlanmasını 
müteakip hazırlanacak proje kapsamında bakiye 24,6 milyon ton dekapajın yapılması 
planlanmaktadır.  

Açık İhale Usulü ile teklif verme son tarihi 12.07.2016 olan ihale Yönetim 
Kurulunun 21.07.2016 tarih ve 705/1 sayılı kararı ile 2,34 TL/ton üzerinden 
sonuçlandırılmıştır. Yüklenici firma ile 16.08.2016 tarihinde 2,24 TL/ton üzerinden 
426 gün süreli sözleşme imzalanarak, 12.10.2016 tarihinde işe başlatılmıştır. Yüklenici 
marifetiyle yapılan dekapaj faaliyetlerinde, gevşetilen örtü tabakasının kamyonlarla 
ortalama 3,3 km mesafedeki tumba sahasına dökülmesi öngörülmektedir. Hisarcık 
Açık İşletme Bölgesinde, 2016 yılı bütçesinde müteahhit eliyle 4,5 milyon m3, ihale 
işlemlerinin gecikmesi nedeniyle ise yüklenici iş programında 630 bin m3 dekapaj 
yapılması programlanmış olup, fiili olarak işletme programının %16’sı oranında 718 
bin m3 dekapaj yapılmıştır. 

Kurum açık ocaklarında etap uygulaması benimsenmiştir. Buna göre ocaklarda 
(8-10 yıl) orta vadeli projeler yapılarak, nihai açık ocak projelerine göre hesaplanan 
genel toprak emsalinin yanında orta vadeli toprak emsali bulunmakta ve orta vadeli 
etap proje uygulama süresi boyunca, bulunan bu toprak emsali üzerinden itfalar 
yapılmaktadır.  

Bu doğrultuda, 10 yıllık cevher ihtiyacını teminen hazırlanan etap projesini 
25.12.2014 tarih ve 601/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. 10 yıllık 
etap projesine göre 36,9 milyon m3 dekapaj yapılarak 14,1 milyon ton cevherin 
üretilmesi (itfa oranı: 3,563 m³/ton) öngörülmektedir. Yönetim Kurulu’nun 09.12.2010 
tarih ve 381/9 sayılı kararının (d) maddesinde tasvip edilen; “Ayrıca ilke olarak da 
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diğer açık ocaklarımızda yeni etap projeler yapıldığında yeni projeye kadar yapılan 
harcamalardan itfa edilen tutarların ve toprak miktarlarının hesaplardan çıkarılması ve 
bakiye toprak miktarı ile TL tutarının da yeni projeye ilave edilmesi” kararı 
doğrultusunda, yeni projeye birikmiş dekapajın da dahil edilmesiyle 3,563 m³/ton 
olarak hesaplanan muhasebeye esas itfa oranının 01.01.2014 tarihinden itibaren 
uygulanması onaylanmıştır.  

Heyelan veya heyelana bağlı riskler nedeniyle genel şev açısında uygulamada 
ortaya çıkabilecek değişiklikler ile cevher yatağının fiili oluşumunda proje 
öngörülerine göre ortaya çıkabilecek değişiklikler ile geçmiş yıllardan eksik kalan 
dekapajın uygulanmakta olan itfa oranına etkisinin, itfa başlangıcından itibaren 
periyodik olarak kontrol edilerek gerekirse proje revizyonu yapılmasında ve 
muhasebeye esas itfa oranının yeniden belirlenmesinde fayda ve gerek görülmektedir. 

Diğer yandan, Espey açık ocağı ulaşım yolu aşırı derecede deformasyona maruz 
kalmakta olup yolun sürekli bakımının yapılarak standartlara uygun halde tutulmasına 
özen gösterilmesi doğrultusunda Kurum ocak yollarını bitümlü sathi kaplama ile 
standartlara uygun hale getirmiştir. Diğer yandan, Devlet karayolu kullanılmaksızın 
daha kısa mesafede cevherin nakledilmesi için Borik Asit Tesisleri ile Espey Açık 
Ocak Konsantratör Tesisleri arasına 2,5 km mesafeli yeni bir yol yapılmasına ilişkin 
proje 18.01.2014 tarihinde tamamlanmış, takiben yapılan yapım ihalesini kazanan 
firma ile 13.08.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 20.08.2014 tarihinde yer 
teslimi yapılmıştır. Ancak Firma, 01.04.2015 tarihi itibariyle şantiyesini kurup makine 
parkını getirmiş ve yol yapım işine anılan tarih itibariyle fiilen başlamıştır. Sözleşmeye 
göre işin bitmesi gereken tarih 24.09.2015’tir. Keşif artışı sebebiyle firmaya 56 takvim 
günü süre verilmiştir. İtibar tarihi 19.11.2015 olmak üzere 10.12.2015 tarihinde geçici 
kabul tutanağı hazırlanarak yol yapım işi Geçici Kabul işlemleri yapılmış, yol 
aydınlatması ve yüzey dolgularında tespit edilen eksik işlerin tamamlanması 2016 
yılına kalmış, eksikliklerin tamamlanması ile 2016 yılında yol kullanıma açılmıştır. 

a) Esas işletmeler: 
Espey ve Hisarcık bölgelerindeki Açık Ocak İşletmeleri ve Konsantratörler ile 

Borik Asit Tesisleri esas işletmeleri oluşturmaktadır. 
aa) Tuvönan kolemanit üretimi; 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nce, Hisarcık ve Espey açık ocaklarından, 1,1 

milyon ton tuvönan cevher üretimi programlanmasına karşılık, programın %11 
üzerinde 1,2 milyon ton tuvönan kolemanit üretimi yapılmıştır. 2015 yılı üretiminin ise 
%11,7 altında gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen tuvönan cevher üretiminin %61’i 
Hisarcık ocağından sağlanmıştır. 

1958 yılından bu yana yapılan toplam tuvönan üretim 35,7 milyon tona ulaşmış 
olup bu üretimin %69’u Hisarcık ocağından elde edilmiştir. 

-Hisarcık açık ocak tuvönan kolemanit üretimi: 
Hisarcık ilçesinin güneydoğusunda yaklaşık 3 km uzunluğunda ortalama 18 km 

kalınlığında ve 1 km genişliğinde bir kuşak halinde uzanan cevher yatağından 1958 
yılından bu yana toplam 24,7 milyon ton tuvönan cevher üretimi yapılmıştır.   
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diğer açık ocaklarımızda yeni etap projeler yapıldığında yeni projeye kadar yapılan 
harcamalardan itfa edilen tutarların ve toprak miktarlarının hesaplardan çıkarılması ve 
bakiye toprak miktarı ile TL tutarının da yeni projeye ilave edilmesi” kararı 
doğrultusunda, yeni projeye birikmiş dekapajın da dahil edilmesiyle 3,563 m³/ton 
olarak hesaplanan muhasebeye esas itfa oranının 01.01.2014 tarihinden itibaren 
uygulanması onaylanmıştır.  

Heyelan veya heyelana bağlı riskler nedeniyle genel şev açısında uygulamada 
ortaya çıkabilecek değişiklikler ile cevher yatağının fiili oluşumunda proje 
öngörülerine göre ortaya çıkabilecek değişiklikler ile geçmiş yıllardan eksik kalan 
dekapajın uygulanmakta olan itfa oranına etkisinin, itfa başlangıcından itibaren 
periyodik olarak kontrol edilerek gerekirse proje revizyonu yapılmasında ve 
muhasebeye esas itfa oranının yeniden belirlenmesinde fayda ve gerek görülmektedir. 

Diğer yandan, Espey açık ocağı ulaşım yolu aşırı derecede deformasyona maruz 
kalmakta olup yolun sürekli bakımının yapılarak standartlara uygun halde tutulmasına 
özen gösterilmesi doğrultusunda Kurum ocak yollarını bitümlü sathi kaplama ile 
standartlara uygun hale getirmiştir. Diğer yandan, Devlet karayolu kullanılmaksızın 
daha kısa mesafede cevherin nakledilmesi için Borik Asit Tesisleri ile Espey Açık 
Ocak Konsantratör Tesisleri arasına 2,5 km mesafeli yeni bir yol yapılmasına ilişkin 
proje 18.01.2014 tarihinde tamamlanmış, takiben yapılan yapım ihalesini kazanan 
firma ile 13.08.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış olup 20.08.2014 tarihinde yer 
teslimi yapılmıştır. Ancak Firma, 01.04.2015 tarihi itibariyle şantiyesini kurup makine 
parkını getirmiş ve yol yapım işine anılan tarih itibariyle fiilen başlamıştır. Sözleşmeye 
göre işin bitmesi gereken tarih 24.09.2015’tir. Keşif artışı sebebiyle firmaya 56 takvim 
günü süre verilmiştir. İtibar tarihi 19.11.2015 olmak üzere 10.12.2015 tarihinde geçici 
kabul tutanağı hazırlanarak yol yapım işi Geçici Kabul işlemleri yapılmış, yol 
aydınlatması ve yüzey dolgularında tespit edilen eksik işlerin tamamlanması 2016 
yılına kalmış, eksikliklerin tamamlanması ile 2016 yılında yol kullanıma açılmıştır. 

a) Esas işletmeler: 
Espey ve Hisarcık bölgelerindeki Açık Ocak İşletmeleri ve Konsantratörler ile 

Borik Asit Tesisleri esas işletmeleri oluşturmaktadır. 
aa) Tuvönan kolemanit üretimi; 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nce, Hisarcık ve Espey açık ocaklarından, 1,1 

milyon ton tuvönan cevher üretimi programlanmasına karşılık, programın %11 
üzerinde 1,2 milyon ton tuvönan kolemanit üretimi yapılmıştır. 2015 yılı üretiminin ise 
%11,7 altında gerçekleşmiştir. Gerçekleştirilen tuvönan cevher üretiminin %61’i 
Hisarcık ocağından sağlanmıştır. 

1958 yılından bu yana yapılan toplam tuvönan üretim 35,7 milyon tona ulaşmış 
olup bu üretimin %69’u Hisarcık ocağından elde edilmiştir. 

-Hisarcık açık ocak tuvönan kolemanit üretimi: 
Hisarcık ilçesinin güneydoğusunda yaklaşık 3 km uzunluğunda ortalama 18 km 

kalınlığında ve 1 km genişliğinde bir kuşak halinde uzanan cevher yatağından 1958 
yılından bu yana toplam 24,7 milyon ton tuvönan cevher üretimi yapılmıştır.   

 
 

2016 yılında yapılan tuvönan cevher üretimi İslikaya mevkiinde, 2 ayrı zon’dan 
gerçekleştirilmiş ve yıl içerisinde 282 çalışma günü (829 vardiya) faaliyette 
bulunulmuştur. 

Açık ocak çalışma uygulamaları, genel şev açısı 38º, basamak şev açısı ise 68º 
olarak gerçekleştirilmekte, cevherde gerek duyulduğunda cevher damar kalınlığına 
bağlı olarak yapılan delme işlemi sonrası delik başına 50-75 kg Anfo, 1 kg dinamit ve 
1 adet elektrikli kapsül kullanılmak suretiyle patlatma yapılmaktadır. 2013 yılında, 
1.051 ton/delik adedi randımanıyla 725 adet delik, 2014 yılında 969 ton/delik adedi 
randımanıyla 657 adet, 2015 yılında 1.004 ton/delik adedi randımanıyla 804 adet delik 
ve 2016 yılında 874 ton/delik adedi randımanıyla 864 adet delik delinmiştir. Delme-
patlatma sonrasında cevher kazı-yükleme-taşıma çalışmaları ekskavatör-kamyon ve 
loder-kamyon kombinasyonları ile yapılmıştır. 

2016 yılı içerisinde Hisarcık açık ocağında İslikaya mevkiinde yapılan tuvönan 
cevher üretimine ilişkin bilgiler program ve bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 32: Emet-Hisarcık tuvönan kolemanit üretimi  

Emet-Hisarcık açık ocak 
tuvönan kolemanit 
üretimini belirleyen 

değerler 

Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
(%) 

Geçen yıla 
göre 
(%) 

Çalışma günü Adet 334 300 282 94 84 
Çalışan işçi (ort.) Adet 11,7 10 12 120 102 
Yapılan yevmiye Adet 3.607 3.553 3.228,5 91 90 
Tuvönan kole.üretimi Ton 806.895 720.000 755.262 105 94 
Tuvönan kole.tenörü %B₂O₃ 28,19 28,00 28,13 100 100 
Umumi ocak randımanı Ton/yev. 223,7 153,3 173,126 113 77 

2016 yılında 300 gün çalışılarak %28,00 B2O3 tenörlü 720 bin ton cevher 
üretimi öngörülmesine karşılık, 282 gün çalışılarak %28,13 B2O3 tenörlü 755,3 bin ton 
cevher üretimi gerçekleştirilmiştir. Cevher üretimi programın %5 üzerinde ancak 
geçen yılki seviyenin ise %6 altında kalarak 755,3 bin ton olarak gerçekleşmiştir.  
Yılsonunda 2017’ye devir eden tuvönan cevher stoku geçen yıla göre %7,1 artarak 
554,9 bin ton olmuştur. Bu stok, program üretim miktarının (900 bin ton) 7 aylık 
dönemini karşılayacak düzeydedir. Bir başka deyişle, 7 ay süresince hiç üretim 
yapılmaksızın ihtiyaç duyulan tuvönan cevherin stoklardan karşılanma imkanı 
mevcuttur. 

Umumi ocak randımanı program değerini yakalamış olmakla birlikte geçen yıla 
göre %23 altında gerçekleşmiştir. 

Elektrik birim tüketimi geçen yıla göre %35 oranında azalmıştır. Birim 
malzeme tüketimleri 2016 yılı programının ve 2015 yılı fiili değerlerinin altında 
gerçekleşmiştir. 

Hisarcık açık ocak maliyeti %30 artarak 41,82 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 
Maliyetin %77’sini amortisman ve tükenme payları, %9’unu çeşitli masraflar 
oluşturmuştur. 
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Hisarcık Açık İşletmesi’nde Çakmakçı tepesinin güneyinde yer alan bölgenin 
en önemli akarsuyu Kocaçay güneyden kuzeye doğru akmakta olup, doğudan ve 
batıdan yan kollarla da beslenmektedir. Cevherleşme Kocaçay’ın akış yönüne 
genellikle uyumlu olarak kuzey-güney yönünde gelişmiştir. Üretim çalışmaları kuzey 
yönünde ilerlemektedir. Gerek yağmur suları gerekse dekapaj çalışmaları esnasında 
çıkan yer altı ve kaynak suları cevher üretimi sırasında problem oluşturmakta olup, 
ocak içerisinde biriken suların pompalar vasıtasıyla Kocaçay’a drenajı 
gerçekleştirilmektedir. Üretimin aksamaması ve yer altı sularının çevreye olan 
etkilerini azaltmak için DSİ Genel Müdürlüğünce veya kontrolünde Açık İşletme 
Sahası dışında yer altı sularının açılacak sondajlar ile ocak içerisine girmeden ve bor 
içerikli zonlarla temas etmeden deşarjının yapılabilirliği ve ekonomikliği hususunun 
araştırılması amacıyla Yatırım Programı’nda "Hisarcık Açık Ocak Yer Altı Su Drenaj 
Etüdü" Projesi ihdas edilmiştir.  

Geçmiş yıl raporlarında yer alan; “Hisarcık açık ocak yer altı suyu drenaj 
etüdüne bir an önce başlanılarak sorunun çözümüne yönelik gereken çalışmaların 
yapılması” şeklindeki öneriye ilişkin teşekkül, “Hisarcık açık ocak yer altı suyu 
drenajı” konusunun araştırılması amacıyla ODTÜ ile anlaşmaya varmış olup bu 
kapsamda açılan 8 adet gözlem kuyusu, 2 adet pompaj kuyusu gözlem deneylerinden 
elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle hazırlanan Rapor’un Genel Müdürlüğe 
sunulduğu görülmüştür. Raporda özetle, önerilen çözüm yönteminin uygulanması 
halinde su geliri debilerinin azaltılmasının hatta yer yer kurutulmasının mümkün 
olduğu ifade edilmiştir. 

“Hisarcık açık ocak yer altı suyunun ocak içinde birikip bor içerikli zonlarla 
temas etmesini önlemek amacıyla, ODTÜ tarafından hazırlanan Hisarcık Açık Ocak 
Yer Altı Su Drenaj Etüdü Drenaj İmkanlarının Araştırılması Projesi Veri ve 
Değerlendirme Raporunda yer alan uygulamalara başlanılarak işletme sahasında 
oluşan pınarların uygun pompaj konfigürasyonları ile debilerinin azaltılması” 
şeklindeki 2012 yılı Denetim Raporu’nda yer alan öneriye ise Kurum, “Açık ocak 
sahası dışında açılan pompaj kuyularından suyun deşarj edilmesiyle ocağa giren su 
miktarında azalma olduğu, ancak kuyulardan ve yer altı sularının ocağa girdiği 
noktalardan alınan numunelerin analizlerindeki bor içeriklerinin aynı olduğu 
görülmüştür. Bu analiz sonuçları yer altı sularının temiz olmadığını, ocak tabanına 
gelinceye kadar da ilave bir kirliliğe maruz kalmadığını göstermektedir.” şeklinde 
cevap vermiştir. Nitekim yapılan drenaj etüt çalışmalarında ocak içi göletten alınan su 
numunesinde 115 mg/lt “B” değeri bulunmakla birlikte bakir alanlardaki kaynak 
sularında da 104 mg/lt “B” bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak, kurak geçen kış 
dönemleri ile yaz aylarında analiz değerlerinin titizlikle takip edilmesinde fayda 
görülmektedir. 

-Espey açık ocak tuvönan kolemanit üretimi: 
Espey bölgesinde 1971 yılından bu yana sürdürülen üretim faaliyetleri sonucu 

üretilen 11,0 milyon ton cevherin 0,25 milyon tonu 1979-1984 ve 1988-1990 yılları 
arasında Yeni Espey yer altı (kapalı) ocağından elde edilmiş olup üretim faaliyetleri 
1990 yılından bu yana tamamen açık işletme yöntemiyle sürdürülmektedir.   
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Hisarcık Açık İşletmesi’nde Çakmakçı tepesinin güneyinde yer alan bölgenin 
en önemli akarsuyu Kocaçay güneyden kuzeye doğru akmakta olup, doğudan ve 
batıdan yan kollarla da beslenmektedir. Cevherleşme Kocaçay’ın akış yönüne 
genellikle uyumlu olarak kuzey-güney yönünde gelişmiştir. Üretim çalışmaları kuzey 
yönünde ilerlemektedir. Gerek yağmur suları gerekse dekapaj çalışmaları esnasında 
çıkan yer altı ve kaynak suları cevher üretimi sırasında problem oluşturmakta olup, 
ocak içerisinde biriken suların pompalar vasıtasıyla Kocaçay’a drenajı 
gerçekleştirilmektedir. Üretimin aksamaması ve yer altı sularının çevreye olan 
etkilerini azaltmak için DSİ Genel Müdürlüğünce veya kontrolünde Açık İşletme 
Sahası dışında yer altı sularının açılacak sondajlar ile ocak içerisine girmeden ve bor 
içerikli zonlarla temas etmeden deşarjının yapılabilirliği ve ekonomikliği hususunun 
araştırılması amacıyla Yatırım Programı’nda "Hisarcık Açık Ocak Yer Altı Su Drenaj 
Etüdü" Projesi ihdas edilmiştir.  

Geçmiş yıl raporlarında yer alan; “Hisarcık açık ocak yer altı suyu drenaj 
etüdüne bir an önce başlanılarak sorunun çözümüne yönelik gereken çalışmaların 
yapılması” şeklindeki öneriye ilişkin teşekkül, “Hisarcık açık ocak yer altı suyu 
drenajı” konusunun araştırılması amacıyla ODTÜ ile anlaşmaya varmış olup bu 
kapsamda açılan 8 adet gözlem kuyusu, 2 adet pompaj kuyusu gözlem deneylerinden 
elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle hazırlanan Rapor’un Genel Müdürlüğe 
sunulduğu görülmüştür. Raporda özetle, önerilen çözüm yönteminin uygulanması 
halinde su geliri debilerinin azaltılmasının hatta yer yer kurutulmasının mümkün 
olduğu ifade edilmiştir. 

“Hisarcık açık ocak yer altı suyunun ocak içinde birikip bor içerikli zonlarla 
temas etmesini önlemek amacıyla, ODTÜ tarafından hazırlanan Hisarcık Açık Ocak 
Yer Altı Su Drenaj Etüdü Drenaj İmkanlarının Araştırılması Projesi Veri ve 
Değerlendirme Raporunda yer alan uygulamalara başlanılarak işletme sahasında 
oluşan pınarların uygun pompaj konfigürasyonları ile debilerinin azaltılması” 
şeklindeki 2012 yılı Denetim Raporu’nda yer alan öneriye ise Kurum, “Açık ocak 
sahası dışında açılan pompaj kuyularından suyun deşarj edilmesiyle ocağa giren su 
miktarında azalma olduğu, ancak kuyulardan ve yer altı sularının ocağa girdiği 
noktalardan alınan numunelerin analizlerindeki bor içeriklerinin aynı olduğu 
görülmüştür. Bu analiz sonuçları yer altı sularının temiz olmadığını, ocak tabanına 
gelinceye kadar da ilave bir kirliliğe maruz kalmadığını göstermektedir.” şeklinde 
cevap vermiştir. Nitekim yapılan drenaj etüt çalışmalarında ocak içi göletten alınan su 
numunesinde 115 mg/lt “B” değeri bulunmakla birlikte bakir alanlardaki kaynak 
sularında da 104 mg/lt “B” bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak, kurak geçen kış 
dönemleri ile yaz aylarında analiz değerlerinin titizlikle takip edilmesinde fayda 
görülmektedir. 

-Espey açık ocak tuvönan kolemanit üretimi: 
Espey bölgesinde 1971 yılından bu yana sürdürülen üretim faaliyetleri sonucu 

üretilen 11,0 milyon ton cevherin 0,25 milyon tonu 1979-1984 ve 1988-1990 yılları 
arasında Yeni Espey yer altı (kapalı) ocağından elde edilmiş olup üretim faaliyetleri 
1990 yılından bu yana tamamen açık işletme yöntemiyle sürdürülmektedir.   

 

 
 

Açık ocak çalışma uygulamaları, genel şev açısı 20º-35º, basamak şev açısı ise 
80º olarak gerçekleştirilmekte, cevherde gerek duyulduğunda cevher damar kalınlığına 
bağlı olarak yapılan delme işlemi sonrası delik başına 50 kg Anfo, 2 kg jelatin tipi 
dinamit ve elektrikli veya gecikmeli kapsül kullanılmak suretiyle patlatma yapılmakta, 
delik geometrileri çalışılan cevher zonunun karekteristiğine bağlı olarak her zon için 
ayrı ayrı belirlenmektedir. Yüklenici marifetiyle, 2013 yılında 789 ton/delik adedi 
randımanıyla 849 adet delik, 2014 yılında 1.688 ton/delik adedi randımanıyla 536 adet, 
2015 yılında 850 ton/delik adedi randımanıyla 695 adet delik delik ve 2016 yılında 
997 ton/delik adedi randımanıyla 479 adet delik delinmiştir. Delme-patlatma 
sonrasında cevher kazı-yükleme-taşıma çalışmaları ekskavatör-kamyon ve loder-
kamyon kombinasyonları ile yapılmıştır. Cevherin kazılması ve yüklemesi işletme 
imkanlarıyla ve kiralanan 2 adet kamyon ve 1 adet loder marifetiyle, konsantratör 
tesisine taşınması ise yüklenici marifetiyle gerçekleştirilmiştir.  

2016 yılı içerisinde Espey açık ocağında yapılan tuvönan cevher üretimine 
ilişkin bilgiler program ve bir önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir. 
Tablo 33: Emet-Espey tuvönan kolemanit üretimi 

Emet-Espey açık ocak 
tuvönan kolemanit 
üretimini belirleyen 

değerler 

Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
(%) 

Geçen 
yıla göre 

(%) 

Çalışma günü Adet 158 300 210 70 133 
Çalışan işçi (ort.) Adet 7,6 8 8 100 105 
Yapılan yevmiye Adet 2.324 3.006 2.281 76 98 
Tuvönan kol. üretimi Ton 590.556 380.000 477.706 126 81 
Tuvönan kol. tenörü %B₂O₃ 27,00 25,50 24,02 94 99 
Umumi ocak randımanı Ton/yev. 176,654 98,344 148,864 151 84 

2016 yılında Espey açık ocağında 300 gün çalışılarak %25,5 B₂O₃ tenörlü 380 
bin ton cevher üretimi programlanmasına karşılık, yıl içerisinde 210 gün çalışılmış ve 
%24,02 B₂O₃ tenörlü 477,7 bin ton arsenikli tuvönan kolemanit üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında tuvönan cevher üretimi program değerinin %26 
üzerinde, geçen yılki üretim seviyesinin ise %19 altında gerçekleşmiştir. Üretimdeki 
düşüş paralelinde ocak randımanı da %16 oranında azalarak 149 ton/yev. olmuştur. 
Ocak randımanının programın %51 üzerinde görünmesinin nedeni 2016 yılı program 
değerinin düşük tutulmasının bir sonucudur.  

2013 yılına devir eden tuvönan kolemanit stoku 344 bin ton iken, 2014 yılına 
405 bin ton, 2015 yılına ise 635 bin ton, 2016 yılına ise 644 bin ton, 2017 yılına ise 
449 bin ton tuvönan kolemanit stoku devir etmiştir. Bu stok, 2017 program üretim 
miktarının (600 bin ton) 9 aylık dönemini karşılayacak düzeydedir. Bir başka deyişle, 
9 ay süresince hiç üretim yapılmaksızın ihtiyaç duyulan tuvönan cevherin stoklardan 
karşılanma imkanı mevcuttur. Burada dikkati çeken husus stokları oluşturan tuvönan 
kolemanit içindeki arsenikli kolemanit oranının giderek artış göstererek %70’li 
seviyelerden geçen yıl %83’e ulaşmışken, cari yılda %76 seviyesine inmiş olmasıdır. 
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Kurumun arsenikli kolemanitin Hisarcık-Espey konsantre ürünleri ve belirli oranda 
Bigadiç 3-25 konsantre ürün ile harmanlayarak piyasaya sunduğu düşük "As" ve düşük 
"Fe₂O₃" içerikli Etiboron Ceramic adını verdiği ürününün satışını yaparak arsenikli 
kolemanit stoklarını azaltma yönündeki çabası olumlu görülmüştür. Uzun vadede, 
Espey rezervinin önemli bir bölümünün arsenikli kolemanit içerdiği göz önüne 
alınarak mevcut Pazar imkanlarının genişletilerek Etiboron Ceramik satışlarının 
artırılması ile arsenikli kolemanitin stoklarda birikmesinin önüne geçilmesi sağlanmış 
olacaktır. 

Espey açık ocak tabanında biriken suyun pompalarla konsantratöre beslenmesi 
nedeniyle kullanılan elektrik gideri tuvönan üretime yansıtılmamış ve konsantre ürün 
maliyetine dahil edilmiştir.  

Espey açık ocak maliyeti %39 artarak 42,86 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 
Maliyetin %35’ini amortisman ve tükenme payları, %37’sini çeşitli giderler 
oluşturmuştur. 

Hisarcık açık ocak yeraltı su drenajına ilişkin yapılan etüt çalışmalarına ek 
olarak bu kez "Espey-Hisarcık Açık Ocak Yeraltı Su Drenaj Etüdü" konusu 2014 yılı 
Yatırım Programına konulmuş olup bu kapsamda yapılan ihale ile toplam 3000 metre 
uzunluğunda sondaj çalışması yaptırılmış olup sondaj numunelerinin analizleri 9 Eylül 
Üniversitesi ile yapılan 07.05.2014 tarihli protokol kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Hizmetin yapılma süresi arazi çalışmaları, testler ve analizler, sözleşmenin 
imzalanmasından ve sondaj açma, jeofizik ölçümleri vb. işlerinin (15.07.2014 tarihli 
120 gün süreli sondaj kuyusu açılması hizmet alımı sözleşmesi) tamamlanmasından 
itibaren en fazla 365 takvim günüdür. Modelleme çalışmaları, değerlendirme ve rapor 
yazım işleri saha ve analizlerin tamamlanmasından sonra 90 takvim günü olmak üzere 
proje toplam süresi 455 takvim günüdür. Üniversitesi tarafından hazırlanan sonuç 
raporu iş programına göre 2 ay gecikmeyle 14.04.2016 tarihinde Genel Müdürlüğe 
sunularak sözleşme kapsamındaki iş tamamlanmıştır. Espey Bölgesi Yeraltı suların 
kalitesini etkileyen sebeplerin araştırılması ve kontrollü drenaj koşullarının 
belirlenmesine yönelik raporun değerlendirme süreci devam etmektedir. 

ab) Konsantre kolemanit üretimi: 
Espey ve Hisarcık ocaklarından üretilerek konsantratörlerde zenginleştirilen 

konsantre kolemanit, esas olarak Emet ve Bandırma tesislerinde Borik Asit üretiminde 
tüketilmekte, bir kısmı da iç ve dış satışa arz edilmektedir.   

-Hisarcık konsantre kolemanit üretimi: 
1970 yılında hazırlanan proje ile Yugoslavya-Rudis firmasına anahtar teslimi 

olarak yaptırılan Hisarcık Konsantratör tesisi 18.01.1973 tarihinden bu yana hizmet 
vermeye devam etmektedir. 1973-2016 yılları arasında Hisarcık konsantratöründe 
toplam 24,1 milyon ton cevher yıkanmış ve 11,8 milyon ton konsantre ürün elde 
edilmiştir. 

Hisarcık konsantratör tesisi, kırma-yıkama-sınıflandırma ve triyaj yöntemleri ile 
çalışan fiziksel bir zenginleştirme tesisidir. Konsantratörden; 25-100 mm tane 
boyutunda elde edilen konsantre cevher minimum %42 B2O3, 3-25 mm tane boyutunda 
elde edilen konsantre cevher minimum %38 B2O3 ve -3 mm tane boyutunda elde 
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Kurumun arsenikli kolemanitin Hisarcık-Espey konsantre ürünleri ve belirli oranda 
Bigadiç 3-25 konsantre ürün ile harmanlayarak piyasaya sunduğu düşük "As" ve düşük 
"Fe₂O₃" içerikli Etiboron Ceramic adını verdiği ürününün satışını yaparak arsenikli 
kolemanit stoklarını azaltma yönündeki çabası olumlu görülmüştür. Uzun vadede, 
Espey rezervinin önemli bir bölümünün arsenikli kolemanit içerdiği göz önüne 
alınarak mevcut Pazar imkanlarının genişletilerek Etiboron Ceramik satışlarının 
artırılması ile arsenikli kolemanitin stoklarda birikmesinin önüne geçilmesi sağlanmış 
olacaktır. 

Espey açık ocak tabanında biriken suyun pompalarla konsantratöre beslenmesi 
nedeniyle kullanılan elektrik gideri tuvönan üretime yansıtılmamış ve konsantre ürün 
maliyetine dahil edilmiştir.  

Espey açık ocak maliyeti %39 artarak 42,86 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 
Maliyetin %35’ini amortisman ve tükenme payları, %37’sini çeşitli giderler 
oluşturmuştur. 

Hisarcık açık ocak yeraltı su drenajına ilişkin yapılan etüt çalışmalarına ek 
olarak bu kez "Espey-Hisarcık Açık Ocak Yeraltı Su Drenaj Etüdü" konusu 2014 yılı 
Yatırım Programına konulmuş olup bu kapsamda yapılan ihale ile toplam 3000 metre 
uzunluğunda sondaj çalışması yaptırılmış olup sondaj numunelerinin analizleri 9 Eylül 
Üniversitesi ile yapılan 07.05.2014 tarihli protokol kapsamında gerçekleştirilmiştir. 
Hizmetin yapılma süresi arazi çalışmaları, testler ve analizler, sözleşmenin 
imzalanmasından ve sondaj açma, jeofizik ölçümleri vb. işlerinin (15.07.2014 tarihli 
120 gün süreli sondaj kuyusu açılması hizmet alımı sözleşmesi) tamamlanmasından 
itibaren en fazla 365 takvim günüdür. Modelleme çalışmaları, değerlendirme ve rapor 
yazım işleri saha ve analizlerin tamamlanmasından sonra 90 takvim günü olmak üzere 
proje toplam süresi 455 takvim günüdür. Üniversitesi tarafından hazırlanan sonuç 
raporu iş programına göre 2 ay gecikmeyle 14.04.2016 tarihinde Genel Müdürlüğe 
sunularak sözleşme kapsamındaki iş tamamlanmıştır. Espey Bölgesi Yeraltı suların 
kalitesini etkileyen sebeplerin araştırılması ve kontrollü drenaj koşullarının 
belirlenmesine yönelik raporun değerlendirme süreci devam etmektedir. 

ab) Konsantre kolemanit üretimi: 
Espey ve Hisarcık ocaklarından üretilerek konsantratörlerde zenginleştirilen 

konsantre kolemanit, esas olarak Emet ve Bandırma tesislerinde Borik Asit üretiminde 
tüketilmekte, bir kısmı da iç ve dış satışa arz edilmektedir.   

-Hisarcık konsantre kolemanit üretimi: 
1970 yılında hazırlanan proje ile Yugoslavya-Rudis firmasına anahtar teslimi 

olarak yaptırılan Hisarcık Konsantratör tesisi 18.01.1973 tarihinden bu yana hizmet 
vermeye devam etmektedir. 1973-2016 yılları arasında Hisarcık konsantratöründe 
toplam 24,1 milyon ton cevher yıkanmış ve 11,8 milyon ton konsantre ürün elde 
edilmiştir. 

Hisarcık konsantratör tesisi, kırma-yıkama-sınıflandırma ve triyaj yöntemleri ile 
çalışan fiziksel bir zenginleştirme tesisidir. Konsantratörden; 25-100 mm tane 
boyutunda elde edilen konsantre cevher minimum %42 B2O3, 3-25 mm tane boyutunda 
elde edilen konsantre cevher minimum %38 B2O3 ve -3 mm tane boyutunda elde 

 
 

edilen konsantre cevher minimum %36 B2O3 tenöre sahiptir. Elde edilen konsantre 
cevher içindeki arsenik oranı ise tane boyutu sırasıyla maksimum; 1.000 ppm, 1.700 
ppm ve 4.000 ppm seviyelerine ulaşmaktadır. 

2016 yılı içerisinde Hisarcık konsantratöründe üretilen kolemanit konsantresine 
ilişkin bilgiler, program ve bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir.  
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Tablo 34: Emet-Hisarcık konsantre kolemanit üretimi (1.yıkama) 

Emet-Hisarcık konsantre 
kolemanit üretimini 
belirleyen değerler 

Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
(%) 

Geçen 
yıla göre 

(%) 

Çalışma günü Adet 346 285 322 113 93 
Çalışan işçi Adet 13,4 9 12 133 90 
Toplam yevmiye Adet 64.810 55.539 58.925 106 91 
- İşletme Adet 4.121 3.101 3.292 106 80 
- Yüklenici Adet 60.689 52.438 55.633 106 92 
Giren tuvönan Ton 865.347 720.000 718.460 100 83 
Çıkan konsantre Ton 452.730 359.500 352.820 98 78 
- 25-100 mm Ton 341.697 260.000 279.741 108 82 
- 3-25 mm Ton 28.379 24.500 24.332 99 86 
- 0,2-3 mm Ton 33.208 29.500 22.237 75 67 
- Ara ürün (3-25 mm) Ton 49.446 45.500 26.510 58 54 
Atık Ton 412.617 360.500 365.640 101 89 
  Çıkan/Giren % 52,3 50,0 49,0 98 94 
Giren tuvönan tenörü % B2O3 28,19 28,00 28,13 100 100 
Çıkan konsantre tenörü % B2O3 41,26 41,52 42,31 102 103 
Atık tenörü % B2O3 12,68 11,85 13,50 114 106 
Birim tüketimler             
- Motorin lt/kg 197 250 119 48 60 
- Yağ gr/ton 8 8 5 63 63 
- Elektrik kwh/bin.ton 10.238 8.500 8.585 101 84 
Verimler             
- İşçilik verimi Ton/yev. 7,479 7,351 6,704 91 90 
- Zenginleştirme oranı tuv./kons. 1,911 2,003 2,036 102 107 
- Metal kurtarma rand. % 79,44 80,72 76,32 95 96 

2016 yılı içerisinde Hisarcık Konsantratöründe Ağustos ayında yapılması 
planlanan revizyon çalışması Ekim ayında yapılmış olup, %28,00 B2O3 tenörlü 720 
bin ton tuvönan cevher işlenerek %41,52 B2O3 tenörlü 450 bin ton konsantre 
üretilmesi programlanmasına karşılık, fiili olarak %28,13 tenörlü 718 bin ton tuvönan 
cevher işlenerek %42,31 B2O3 ortalama tenörlü 352 bin ton konsantre ve ara ürün 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Tesise giren cevherin 466 bin tonu da atık olarak tesisten 
çıkmıştır.  

Tesisin atık oranı %51 olup, %50 olan program değerinden 1 puan yüksek 
gerçekleşmiştir. 2010 yılında %54, 2011’de %49,2, 2012’de %47,1 olan atık 
oranlarındaki bu düşüş trendi devam ederek 2013 yılında %46,0 olmuş, 2014 yılında 
%47,3, 2015 yılında %47,7 2016 yılında ise %50,8 olarak tekrar yükselmiştir.  

Atık tenörü programa göre %14 fazla, geçen yıla göre %6 oranında yüksek, 
metal kurtarma randımanı ise %5 oranında azalarak %76,32 olarak gerçekleşmiştir. 
2011’de %78,24 olan 2012’de %81,5’a, 2013 yılında %82,4’e yükselen metal 
kurtarma randımanı 2014 yılında %78,6’ya düşmüş, 2015 yılında %79,4’e yükselmiş, 
2016 yılında ise %76,3’e düşmüştür. 
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Tablo 34: Emet-Hisarcık konsantre kolemanit üretimi (1.yıkama) 

Emet-Hisarcık konsantre 
kolemanit üretimini 
belirleyen değerler 

Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
(%) 

Geçen 
yıla göre 

(%) 

Çalışma günü Adet 346 285 322 113 93 
Çalışan işçi Adet 13,4 9 12 133 90 
Toplam yevmiye Adet 64.810 55.539 58.925 106 91 
- İşletme Adet 4.121 3.101 3.292 106 80 
- Yüklenici Adet 60.689 52.438 55.633 106 92 
Giren tuvönan Ton 865.347 720.000 718.460 100 83 
Çıkan konsantre Ton 452.730 359.500 352.820 98 78 
- 25-100 mm Ton 341.697 260.000 279.741 108 82 
- 3-25 mm Ton 28.379 24.500 24.332 99 86 
- 0,2-3 mm Ton 33.208 29.500 22.237 75 67 
- Ara ürün (3-25 mm) Ton 49.446 45.500 26.510 58 54 
Atık Ton 412.617 360.500 365.640 101 89 
  Çıkan/Giren % 52,3 50,0 49,0 98 94 
Giren tuvönan tenörü % B2O3 28,19 28,00 28,13 100 100 
Çıkan konsantre tenörü % B2O3 41,26 41,52 42,31 102 103 
Atık tenörü % B2O3 12,68 11,85 13,50 114 106 
Birim tüketimler             
- Motorin lt/kg 197 250 119 48 60 
- Yağ gr/ton 8 8 5 63 63 
- Elektrik kwh/bin.ton 10.238 8.500 8.585 101 84 
Verimler             
- İşçilik verimi Ton/yev. 7,479 7,351 6,704 91 90 
- Zenginleştirme oranı tuv./kons. 1,911 2,003 2,036 102 107 
- Metal kurtarma rand. % 79,44 80,72 76,32 95 96 

2016 yılı içerisinde Hisarcık Konsantratöründe Ağustos ayında yapılması 
planlanan revizyon çalışması Ekim ayında yapılmış olup, %28,00 B2O3 tenörlü 720 
bin ton tuvönan cevher işlenerek %41,52 B2O3 tenörlü 450 bin ton konsantre 
üretilmesi programlanmasına karşılık, fiili olarak %28,13 tenörlü 718 bin ton tuvönan 
cevher işlenerek %42,31 B2O3 ortalama tenörlü 352 bin ton konsantre ve ara ürün 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Tesise giren cevherin 466 bin tonu da atık olarak tesisten 
çıkmıştır.  

Tesisin atık oranı %51 olup, %50 olan program değerinden 1 puan yüksek 
gerçekleşmiştir. 2010 yılında %54, 2011’de %49,2, 2012’de %47,1 olan atık 
oranlarındaki bu düşüş trendi devam ederek 2013 yılında %46,0 olmuş, 2014 yılında 
%47,3, 2015 yılında %47,7 2016 yılında ise %50,8 olarak tekrar yükselmiştir.  

Atık tenörü programa göre %14 fazla, geçen yıla göre %6 oranında yüksek, 
metal kurtarma randımanı ise %5 oranında azalarak %76,32 olarak gerçekleşmiştir. 
2011’de %78,24 olan 2012’de %81,5’a, 2013 yılında %82,4’e yükselen metal 
kurtarma randımanı 2014 yılında %78,6’ya düşmüş, 2015 yılında %79,4’e yükselmiş, 
2016 yılında ise %76,3’e düşmüştür. 

 
 

Bunun dışında geçen yıl Hisarcık Konsantratöründe Bigadiç’ten gelen 2,7 bin 
ton tuvönan cevher yıkanmasına karşın, 2016 yılında Bigadiç’ten yıkanmak üzere 
cevher sevk edilmemiştir.  

İşçilik randımanın geçen yıla göre %9 oranında düşük gerçekleşmesinin nedeni 
ise, konsantratörde revizyon çalışması yapılmış olmasıdır. 

Hisarcık konsantratöründen elde edilen düşük tenörlü 3-25 mm ara ürünün 
değerlendirilmesi amacıyla 1982 yılında konsantratöre ikinci yıkama ünitesi eklenmiş 
olup bu güne kadar 2.yıkamaya verilen 1.273.941 ton 3-25 mm konsantre ara ürünün 
yıkanması sonucu 1.117.735 ton 2.yıkama ürünü elde edilmiştir. Çıkan ara ürün 
miktarı geçen yıla göre %49 oranında artmıştır. 

2016 yılı içerisinde %32,50 B2O3 tenörlü 70,3 bin ton düşük tenörlü cevher 
işlenmesi sonucunda; %38,18 B2O3 tenörlü 26,9 bin ton 3-25 mm konsantre, %35,73 
B2O3 tenörlü 15,2 bin ton 0-3 mm konsantre olmak üzere; %35,34 B2O3 ortalama 
tenörlü 42,2 bin ton konsantre üretimi gerçekleştirilmiştir. Tesise giren cevherin, % 
40’ı atık olarak atılmıştır.  

- Espey bölgesi konsantre üretimi: 
Espeyde üretilen tuvönan kolemanit cevheri 1987 yılına kadar roş olarak 

satılmakta iken 1987 yılından itibaren Hisarcık konsantratörüne taşınarak 
zenginleştirilmiş, 1987 yılında Hisarcıktan Espeye taşınan mobil yıkama tesisinde 
yapılan zenginleştirme faaliyetleri 1997 yılından itibaren ise yapımı tamamlanan 
Espey Konsantratöründe yapılmaya başlanmıştır.   

Espey konsantratör tesisi, kırma-eleme, yıkama-sınıflandırma (kütüklü ve 
tromel yıkayıcılar) ile triyaj işlemiyle çalışan fiziksel bir zenginleştirme tesisidir. 
Konsantratörden; 25-100 mm tane boyutunda elde edilen konsantre cevher minimum 
%42 B2O3, 3-25 mm tane boyutunda elde edilen konsantre cevher minimum %38 B2O3 
ve -3 mm tane boyutunda elde edilen konsantre cevher minimum %36 B2O3  tenöre 
sahiptir.  Elde edilen konsantre cevher içindeki arsenik oranı ise tane boyutu sırasıyla 
maksimum; 600 ppm, 900 ppm ve 1.200 ppm seviyelerindedir. 

2016 yılı içerisinde Espey konsantratöründe üretilen kolemanit konsantresine 
ilişkin bilgiler, program ve bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 35: Emet-Espey konsantre kolemanit üretimi 

Emet-Espey konsantre 
kolemanit üretimini 
belirleyen değerler 

Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre                     
(%) 

Geçen 
yıla 
göre                           
(%) 

Çalışma günü Adet 340 285 324 114 95 
Çalışan işçi Adet 7,2 8 7 88 100 
  Yevmiye (işletme) Adet 2.198 2.068 2.043 99 93 
  Yevmiye (yüklenici) Adet 30.338 26.084 26.990 103 89 
Toplam yevmiye Adet 32.536 28.152 29.033 103 89 
Giren tuv. Kolemanit Ton 581.483 380.000 673.083 177 116 
Çıkan (kons.) kole. Ton 255.104 159.500 247.725 155 8497 
- 25-100 mm Ton 0 0 0 - - 
- 3-25 mm Ton 0 0 0 - - 
- 0,2-3 mm Ton 0 0 0 - - 
- 25-100 mm Arsenikli Ton 211.885 127.000 207.414 163 98 
- 3-25 mm Arsenikli Ton 7.214 9.500 10.829 114 150 
- 0,2-3 mm Arsenikli Ton 36.005 23.000 29.482 128 82 
Atık Ton 326.379 220.500 425.358 193 130 
Espeyde İşl.Bigadiç Cevh.       
- Giren tuv. Kolemanit Ton 123.199 100.000 0 - - 
- Çıkan (kons.) kole Ton 57.387 50.000 0 - - 
- 25-100 mm Ton 42.583 40.000 0 - - 
- 3-25 mm Ton 3.715 3.000 0 - - 
- 0,2-3 mm Ton 11.089 7.000 0 - - 
Atık Ton 65.812 50.000 0 - - 
İşlenen tuv. Kole. tenörü  27,00 25,50 24,02 94 89 
Konsantre kol.ort.tenörü % B2O3 43,83 42,97 43,54 101 99 
- 25-100 mm % B2O3 45,09 44,50 45,03 101 100 
- 3-25 mm Arsenikli % B2O3 40,88 38,00 37,67 99 92 
- 0,2-3 mm Arsenikli % B2O3 36,12 36,00 34,21 131 95 
Atık tenörü % B2O3 12,11 10,50 10,98 105 91 
Birim tüketimler           
- Motorin lt/kg 337 408 282 69 84 
- Yağ gr/ton 0 7 0 - - 
- Elektrik kwh/bin.ton 4.930 4.500 6.069 135 123 
Verimler           
- İşçilik verimi Ton/yev. 9,605 7,442 8,532 115 89 
- Zenginleştirme oranı Ton/ton 2,279 2,382 2,717 114 119 
- Metal kurtarma rand. % 76,21 76,98 72,591 94 95 

2016 yılı Temmuz ayı içerisinde Espey Konsantratöründe yapılması planlanan 
revizyon çalışması Kasım ayında yapılmış olup, %25,50 B2O3 tenörlü 380 bin ton 
tuvönan cevher işlenerek %42,97 B2O3 tenörlü 160 bin ton konsantre üretilmesi 
programlanmasına karşılık, fiili olarak %24,02 tenörlü 673 bin ton tuvönan cevher 
işlenerek %43,54 B2O3 ortalama tenörlü 248 bin ton konsantre ve ara ürün üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Tesise giren cevherin 425 bin tonu da atık olarak tesisten 
çıkmıştır.  
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Tablo 35: Emet-Espey konsantre kolemanit üretimi 

Emet-Espey konsantre 
kolemanit üretimini 
belirleyen değerler 

Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre                     
(%) 

Geçen 
yıla 
göre                           
(%) 

Çalışma günü Adet 340 285 324 114 95 
Çalışan işçi Adet 7,2 8 7 88 100 
  Yevmiye (işletme) Adet 2.198 2.068 2.043 99 93 
  Yevmiye (yüklenici) Adet 30.338 26.084 26.990 103 89 
Toplam yevmiye Adet 32.536 28.152 29.033 103 89 
Giren tuv. Kolemanit Ton 581.483 380.000 673.083 177 116 
Çıkan (kons.) kole. Ton 255.104 159.500 247.725 155 8497 
- 25-100 mm Ton 0 0 0 - - 
- 3-25 mm Ton 0 0 0 - - 
- 0,2-3 mm Ton 0 0 0 - - 
- 25-100 mm Arsenikli Ton 211.885 127.000 207.414 163 98 
- 3-25 mm Arsenikli Ton 7.214 9.500 10.829 114 150 
- 0,2-3 mm Arsenikli Ton 36.005 23.000 29.482 128 82 
Atık Ton 326.379 220.500 425.358 193 130 
Espeyde İşl.Bigadiç Cevh.       
- Giren tuv. Kolemanit Ton 123.199 100.000 0 - - 
- Çıkan (kons.) kole Ton 57.387 50.000 0 - - 
- 25-100 mm Ton 42.583 40.000 0 - - 
- 3-25 mm Ton 3.715 3.000 0 - - 
- 0,2-3 mm Ton 11.089 7.000 0 - - 
Atık Ton 65.812 50.000 0 - - 
İşlenen tuv. Kole. tenörü  27,00 25,50 24,02 94 89 
Konsantre kol.ort.tenörü % B2O3 43,83 42,97 43,54 101 99 
- 25-100 mm % B2O3 45,09 44,50 45,03 101 100 
- 3-25 mm Arsenikli % B2O3 40,88 38,00 37,67 99 92 
- 0,2-3 mm Arsenikli % B2O3 36,12 36,00 34,21 131 95 
Atık tenörü % B2O3 12,11 10,50 10,98 105 91 
Birim tüketimler           
- Motorin lt/kg 337 408 282 69 84 
- Yağ gr/ton 0 7 0 - - 
- Elektrik kwh/bin.ton 4.930 4.500 6.069 135 123 
Verimler           
- İşçilik verimi Ton/yev. 9,605 7,442 8,532 115 89 
- Zenginleştirme oranı Ton/ton 2,279 2,382 2,717 114 119 
- Metal kurtarma rand. % 76,21 76,98 72,591 94 95 

2016 yılı Temmuz ayı içerisinde Espey Konsantratöründe yapılması planlanan 
revizyon çalışması Kasım ayında yapılmış olup, %25,50 B2O3 tenörlü 380 bin ton 
tuvönan cevher işlenerek %42,97 B2O3 tenörlü 160 bin ton konsantre üretilmesi 
programlanmasına karşılık, fiili olarak %24,02 tenörlü 673 bin ton tuvönan cevher 
işlenerek %43,54 B2O3 ortalama tenörlü 248 bin ton konsantre ve ara ürün üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Tesise giren cevherin 425 bin tonu da atık olarak tesisten 
çıkmıştır.  

 
 

Tesisin atık oranı %63 olup, %58 olan program değerinden 5 puan daha yüksek 
gerçekleşmiştir. 2010 yılında %64, 2011’de %55, 2012’de %54 olan atık oranlarındaki 
bu düşüş trendi devam ederek 2013 yılında %54 olmuş, 2014 yılında %55, 2015 
yılında %56, 2016 yılında ise %63 olarak gerçekleşmiştir. 

Atık tenörünün de programa göre %5 yüksek ve geçen yıla göre %9 oranında 
düşük gerçekleşmesi sonucu metal kurtarma randımanı %6 oranında azalarak %72,59 
olarak gerçekleşmiştir. 

Elektrik birim tüketiminde bir önceki yıla göre % 23’lük bir artış meydana 
gelmiş olup, sebebi Espey Konsantratör Tesisi atık barajındaki su pompaların kapasitif 
değerlerini yükseltmesinden dolayı herhangi bir cezai işleme maruz kalmama adına 
gereğinden fazla elektrik motoru çalıştırılmış olmasıdır. Bu sebepten dolayı elektrik 
tüketimi artmıştır. 

2016 yılında yıkaması düşünülen 100.000 ton Bigadiç Tülü Tüvenan cevher 
yıkaması gerçekleşmediği için Espey arsenikli tüvenan cevher yıkaması program 
değerin üzerinde gerçekleşmiştir. 

Emet Bor İşletme Müdürlüğünde 2016 yılı sonu itibarıyla oluşan stok 
miktarlarının yıl içerisindeki üretim ve iç tüketim-satış potansiyelleri dikkate alınarak 
incelenmesi sonucu, Hisarcık (0-3 mm) ve Espey (0-3 mm-Arsenikli) konsantre 
ürünlerindeki stok birikmesinin sistematik olarak arttığı görülmüştür. Stoklarda yer 
işgal eden ve satılamayan 3-25 mm. ve 0-3 mm. ara ürünler, 2011 yılı Mayıs 
döneminde II. Borik asit tesisinin devreye girmesiyle birlikte değerlendirilmeye 
başlanmıştır. Ancak, Espey (3-25 mm), (0-3 mm) ve (0-3 mm - arsenikli) ürünlerinin 
satış ve iç tüketim imkanlarının bulunmaması bu ürünlerdeki stok miktarlarını 
artırmaktadır. Stok maliyetleri de dikkate alındığında bu konuda alınabilecek 
önlemlerin araştırılması gerekmektedir. Bu amaçla başlatılan, "Emet Cevher ve 
Konsantresinde Arsenik Giderimi" projesi ile, ortalama 2.500 ppm arsenik içeriğinin 
düşürülerek yurt dışı satışının artırılmasının yanı sıra yan ürün olarak arsenik elde 
edilmesi amaçlanmaktadır. Optik ayırma, flotasyon, kalsinasyon ve oksitleme 
yöntemleri ile yapılan çalışmalara devam edilmektedir. 2013 yılı Denetim Raporu’nda 
yer alan;  

“İç tüketim ve satış imkanları olmayan ürünlerin zenginleştirilmesi, 
kalsinasyonu çalışmaları ile cevher içerisindeki arseniğin uzaklaştırılarak ürünün 
satılabilir hale getirilmesinin yanı sıra yan ürün olarak arsenik kazanımına ilişkin 
çalışmaların bir an önce neticelendirilmesi, Borik asit üretim proseslerinin ihtiyacı 
olan konsantre cevherin boyut dağılımındaki paçal oranlarının 3-25 mm ve 0-3 mm 
boyutlu konsantre cevher lehine kontrollü olarak artırılması” hususlarındaki öneriye 
cevaben Kurum; 

“Tuvönan ve konsantre ürünlerin zenginleştirilmesi, kalsinasyonu ve cevher 
içerisindeki arseniğin giderilmesine yönelik yapılan ar-ge çalışmalarının tamamlandığı 
ve proje raporunun hazırlanmakta olduğunu, diğer yandan borik asit üretiminde söz 
konusu stoklardaki 3-25 mm ve -3 mm konsantre ürünlerin paçallanarak kullanılmak 
suretiyle satış programları düşük olan ürünlerin değerlendirilmesiyle maliyetlerin de 
düşürüldüğünü” ifade etmiştir. 
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2016 yılı itibarıyla sorunun artarak devam ettiği görülmektedir. Şöyle ki; 2015 
yılında bir önceki yıla göre Hisarcık 0-3 mm konsantre ürünü stoku %14, Espey 0-3 
mm arsenikli konsantre ürünü ise %13 oranında artış göstermiştir. 2016 yılında ise 
geçen yıla göre Hisarcık 0-3 mm konsantre ürünü stoku %12, Espey 0-3 mm arsenikli 
konsantre ürünü ise %9 oranında artış göstermiştir.   

ac) Öğütülmüş kolemanit (Kırma-Öğütme): 
Hisarcık ve Espey konsantratör tesislerinden gelen 25-100 mm kolemanit 

konsantre, borik asit tesisinde reaksiyona sokulmadan önce, kırma-öğütme ünitelerinde 
önce merdaneli kırıcılarda kırılarak -25 mm boyuta düşürülmekte, sonra dikey tip 
(tepsili/valsli) değirmende -150 µm altına öğütülerek ortalama %42 B2O3 tenörde 
reaksiyona sokulmaktadır.  

1.Borik Asit Tesisi ihtiyacı olan öğütülmüş kolemaniti elde etmek amacıyla 
kurulan 1.Öğütme tesisi 40 ton/saat kapasiteli olup Şubat-2004 tarihinden bu yana 
hizmet vermektedir.  Bu kez 2.Borik Asit Tesisi ihtiyacını karşılamak üzere 60 ton/saat 
kapasiteli Emet II. öğütme tesisi 2009 yılında “Borik Asit Tesisi Tevsii” projesine 
dahil edilmiş ve 2012 yılında devreye alınmıştır. 

Randımanlı bir öğütme için çıkış sıcaklığı 100 ºC olacak şekilde değirmenin 
brülör vasıtasıyla ısıtılması gerekmektedir. Değirmen giriş ve çıkışında cevher 
ağırlığında oluşan fark tamamen çıkan ürünün nem kaybından kaynaklanmaktadır. 

2016 yılı içerisinde öğütme tesisinde yapılan öğütülmüş kolemanit üretimine 
ilişkin bilgiler, program ve bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir. 
Tablo 36: Emet Kırma-Öğütme değerleri 

Emet Kırma-Öğütme 
değerleri Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
(%) 

Geçen 
yıla göre 

(%) 
Kırılan Kons. (25-100 mm) Ton 267.716 283.777 384.806 136 144 
- Normal Ton 266.403 278.853 382.342 137 144 
- Eticol ceramic Ton 1.313 4.924 2.464 50 188 

Öğütmeye giren (-25mm) Ton 329.821 401.905 366.709 91 111 
- Normal Ton 325.717 395.750 364.190 92 111 
- Eticol ceramic Ton 4.104 6.155 2.519 41 61 

Öğütülmüş (-150 mikron) Ton 318.407 391.351 350.918 90 110 
- Normal Ton 314.427 385.345 348.581 90 111 
- Eticol ceramic Ton 3.980 6.006 2.337 39 59 

Çıkan / Giren % 97 97 96 99 99 
Borik asit reaksiyonuna 
beslenen (-150 mikron) Ton 291.794 380.345 342.664 90 117 

2016 yılı içerisinde 25-100 mm. boyutunda 384,8 bin ton konsantre kolemanit 
merdaneli kırıcıda -25 mm boyutuna kırılmış, öğütmeye verilen 366,7 bin ton kırılmış 
konsantre kolemanitin öğütülmesiyle 350,9 bin ton -150 mikron kolemanit elde 
edilmiştir.   
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2016 yılı itibarıyla sorunun artarak devam ettiği görülmektedir. Şöyle ki; 2015 
yılında bir önceki yıla göre Hisarcık 0-3 mm konsantre ürünü stoku %14, Espey 0-3 
mm arsenikli konsantre ürünü ise %13 oranında artış göstermiştir. 2016 yılında ise 
geçen yıla göre Hisarcık 0-3 mm konsantre ürünü stoku %12, Espey 0-3 mm arsenikli 
konsantre ürünü ise %9 oranında artış göstermiştir.   

ac) Öğütülmüş kolemanit (Kırma-Öğütme): 
Hisarcık ve Espey konsantratör tesislerinden gelen 25-100 mm kolemanit 

konsantre, borik asit tesisinde reaksiyona sokulmadan önce, kırma-öğütme ünitelerinde 
önce merdaneli kırıcılarda kırılarak -25 mm boyuta düşürülmekte, sonra dikey tip 
(tepsili/valsli) değirmende -150 µm altına öğütülerek ortalama %42 B2O3 tenörde 
reaksiyona sokulmaktadır.  

1.Borik Asit Tesisi ihtiyacı olan öğütülmüş kolemaniti elde etmek amacıyla 
kurulan 1.Öğütme tesisi 40 ton/saat kapasiteli olup Şubat-2004 tarihinden bu yana 
hizmet vermektedir.  Bu kez 2.Borik Asit Tesisi ihtiyacını karşılamak üzere 60 ton/saat 
kapasiteli Emet II. öğütme tesisi 2009 yılında “Borik Asit Tesisi Tevsii” projesine 
dahil edilmiş ve 2012 yılında devreye alınmıştır. 

Randımanlı bir öğütme için çıkış sıcaklığı 100 ºC olacak şekilde değirmenin 
brülör vasıtasıyla ısıtılması gerekmektedir. Değirmen giriş ve çıkışında cevher 
ağırlığında oluşan fark tamamen çıkan ürünün nem kaybından kaynaklanmaktadır. 

2016 yılı içerisinde öğütme tesisinde yapılan öğütülmüş kolemanit üretimine 
ilişkin bilgiler, program ve bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir. 
Tablo 36: Emet Kırma-Öğütme değerleri 

Emet Kırma-Öğütme 
değerleri Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
(%) 

Geçen 
yıla göre 

(%) 
Kırılan Kons. (25-100 mm) Ton 267.716 283.777 384.806 136 144 
- Normal Ton 266.403 278.853 382.342 137 144 
- Eticol ceramic Ton 1.313 4.924 2.464 50 188 

Öğütmeye giren (-25mm) Ton 329.821 401.905 366.709 91 111 
- Normal Ton 325.717 395.750 364.190 92 111 
- Eticol ceramic Ton 4.104 6.155 2.519 41 61 

Öğütülmüş (-150 mikron) Ton 318.407 391.351 350.918 90 110 
- Normal Ton 314.427 385.345 348.581 90 111 
- Eticol ceramic Ton 3.980 6.006 2.337 39 59 

Çıkan / Giren % 97 97 96 99 99 
Borik asit reaksiyonuna 
beslenen (-150 mikron) Ton 291.794 380.345 342.664 90 117 

2016 yılı içerisinde 25-100 mm. boyutunda 384,8 bin ton konsantre kolemanit 
merdaneli kırıcıda -25 mm boyutuna kırılmış, öğütmeye verilen 366,7 bin ton kırılmış 
konsantre kolemanitin öğütülmesiyle 350,9 bin ton -150 mikron kolemanit elde 
edilmiştir.   

 
 

ad) Eticol ceramic üretimi: 
Eticol Ceramic Öğütülmüş Kolemanit ürünü, seramik sektöründe üretim yapan 

firmaların kullanımına sunulan yeni bir ürün olup Espey ve Hisarcık kolemanit 
konsantre ürünlerinin içine belirli oranda Bigadiç 3-25 mm konsantre kolemanit 
ürününün katılmasıyla oluşturulmuştur.  Bu ürünün en önemli özelliği düşük arsenik 
As (100-600 ppm) ve düşük Fe2O3 (%0,12-%0,30) içermesidir. 2016 yılında gelen 
talepler çerçevesinde geçen yılın %41 altında 2.337 ton Eticol ceramic üretimi 
yapılmıştır. 

ae) Borik asit (H3BO3) üretimi: 
1998 yılında yapımına başlanan ve 31.10.2003 tarihinde devreye alınan 100 bin 

ton/yıl kapasiteli Borik Asit Fabrikası 2008 yılında 120 bin ton/yıl kapasiteye 
çıkartılmış, daha sonra artan telebin bu kapasiteyi de aşması üzerine inşa edilen 120 
bin ton/yıl kapasiteli II. borik asit fabrikasında 26.03.2011 tarihinde deneme üretimine 
ve 10.05.2011 tarihinde de fiili üretime geçilmiştir. Son olarak 2015 yılında 50 bin 
ton/yıl kapasiteli Çok Amaçlı Borik Asit Fabrikası devreye alınmıştır. İşletmenin 
toplam Borik Asit üretim kapasitesi 290 bin ton/yıl’dır.   

Reaksiyon, filtrasyon (I. ve II. belt filtreler ile cilalama filtreleri),  kristalizasyon 
ve kurutma sonucunda üretilen borik asit, 25-50 kg.lık veya 1 tonluk big-bag’lere 
konulmakta ve müşteri talebine göre 25-50 kg.lık paketler paletli ve shrinkli olarak 
ambalajlanarak satışa hazır hale gelmektedir.   

Borik asit içerdiği sülfat (SO4) miktarına göre; yüksek sülfatlı (≥301 ppm), 
normal sülfatlı (131-300 ppm), düşük sülfatlı (12-130 ppm) ve ultra düşük sülfatlı (0-
12 ppm) borik asit olarak sınıflandırılmaktadır. Günümüzde satış imkanı bulunmayan 
yüksek sülfatlı borik asit üretimi yapılmamaktadır. Ultra düşük sülfatlı borik asit 
üretimi deneme amaçlı olarak ilk kez 2009 yılında (4,7 bin ton) ve sonrasında 2012 
yılında (1,1 bin ton) 1 no.lu tesiste gerçekleştirilmiştir. 2013 ve 2014 yıllarında ise 
ultra düşük sülfatlı borik asit üretilmemiştir.  

2015 yılında Borik Asit 1 ve 2 Fabrika Birimlerinin kolektif çalışması ile 
toplam 1.431 ton Ultra Düşük Sülfatlı (UDS) Borik Asit üretimi gerçekleşmiştir. Çok 
Amaçlı Borik Asit Tesisinin (ÇABAT) 01-12.06.2015 tarihleri arasında yapılan 
performans testi çalışmalarında 813 ton Borik Asit ile 580 ton UDS Borik Asit olmak 
üzere toplam 1.393 ton, 27.11.2015 tarihli geçici kabul çalışmaları sürecinde ve 
sonrasında (19.11.2015-08.12.2015) 589 ton Borik Asit üretimi gerçekleşmiştir. 2016 
yılında ise ultra düşük sülfatlı borik asit üretilmemiştir 

2016 yılı içerisinde Emet Borik Asit Fabrikasında yapılan Borik Asit üretimine 
ilişkin bilgiler, program ve bir önceki yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 37: Emet-Borik asit üretimi 

Emet-Borik asit üretimini 
belirleyen değerler Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 
(%) 

Geçen 
yıla göre 

(%) 
Çalışma günü Adet 365 366 366 100 100 
Çalışan işçi Adet 196,2 276 210,0 76 107 
Yevmiye  Adet 95.948 101.698 93.970 92 98 
Giren (işlenen)              
- Kons.öğütülmüş kol. Ton 291.794 380.345 342.664 90 117 
- Sülfirik asit Ton 143.572 183.496 165.796 90 115 
Çıkan Borik Asit Ton 182.555 250.000 205.658 82 113 
Tesis atığı       
- Borik asit atığı (kuru) Ton 265.809 339.954 313.083 92 118 
- Borik asit atığı (yaş) Ton 1.969.113 2.672.011 2.863.401 107 145 
Giren kons. öğüt.kole.ten. %B2O3 41,65 41,98 40,74 97 98 
Çıkan borik asit tenörü %B2O3 56,49 56,25 56,52 100 100 
Birim tüketimler            
- Kolemanit ton/ton 1,60 1,52 1,67 110 104 
- Sülfirik asit ton/ton 0,79 0,73 0,81 111 103 
- Perlit gr/ton 215,00 123,00 217,00 176 101 
- Flokülant gr/ton 252,00 169,00 274,00 162 109 
- Elektrik  kwh/ton 167,40 159,17 172,91 109 98 
- Doğal gaz m3/ton 238,70 197,78 234,81 119 98 
- Buhar kg/ton 1.735,00 1.697,00 1.882,00 111 108 
Verimler             
- İşçilik verimi  ton/yev. 1,46 1,95 1,62 83 111 
- Metal kurtarma rand. % 84,98 88,50 83,55 94 98 

Borik asit üretimi için gerekli olan konsantre öğütülmüş kolemanit işletmenin 
kendi ocaklarından, sülfürik asit ise Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 
Müdürlüğünden temin edilmektedir. Üretilen Borik Asit %99,9 saflıkta ve %56,25 
B2O3 tenör içeriklidir. Normal sülfatlı borik asitler 300 ppm, düşük sülfatlı borik asitler 
ise 130 ppm SO4 içerirler. 

2016 yılı içerisinde 366 gün 3 vardiya çalışılarak; %41,98 B2O3 tenörlü 380 bin 
ton konsantre cevher işlenmesi suretiyle %56,25 B2O3 tenörlü 250 bin ton borik asit 
üretimi programlanmıştır. Fiili olarak ise 366 gün 3 vardiya çalışılmış ve tesise 
%40,74 B2O3 tenörlü 343 bin ton konsantre cevher beslenerek, %56,52 B2O3 tenörlü 
206 bin ton borik asit üretimi gerçekleştirilmiştir.   

Programın %18 altında kalınarak, 206.658 ton borik asit üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Üretilen 206,7 bin tonun yanısıra geçen yıldan devir eden 29,5 bin 
ton ile birlikte toplam 236,1 bin ton borik asitin 209 bin tonunun satışı 
gerçekleştirilmiş, iç tüketimde kullanılan 377 ton ile, diğer işletmelere gönderilen 
numune-zayii olan toplam 6,2 bin ton düşüldüğünde 2017 yılına devir eden stok geçen 
yıla göre %35 azalarak 19 bin ton olmuştur. 2017 yılına devir eden stok 2017 yılı 
program üretiminin (260 bin ton) 1 aylık bölümünü karşılayabilecek düzeydedir. 2012 
yılında 78 ton olan zayiat, 2013’de 83 ton, 2014’de 90 ton, 2015’de ise 19 ton’a 
düşmüş iken 2016’da 31 ton olarak gerçekleşmiştir.  
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Tablo 37: Emet-Borik asit üretimi 

Emet-Borik asit üretimini 
belirleyen değerler Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

Göre 
(%) 

Geçen 
yıla göre 

(%) 
Çalışma günü Adet 365 366 366 100 100 
Çalışan işçi Adet 196,2 276 210,0 76 107 
Yevmiye  Adet 95.948 101.698 93.970 92 98 
Giren (işlenen)              
- Kons.öğütülmüş kol. Ton 291.794 380.345 342.664 90 117 
- Sülfirik asit Ton 143.572 183.496 165.796 90 115 
Çıkan Borik Asit Ton 182.555 250.000 205.658 82 113 
Tesis atığı       
- Borik asit atığı (kuru) Ton 265.809 339.954 313.083 92 118 
- Borik asit atığı (yaş) Ton 1.969.113 2.672.011 2.863.401 107 145 
Giren kons. öğüt.kole.ten. %B2O3 41,65 41,98 40,74 97 98 
Çıkan borik asit tenörü %B2O3 56,49 56,25 56,52 100 100 
Birim tüketimler            
- Kolemanit ton/ton 1,60 1,52 1,67 110 104 
- Sülfirik asit ton/ton 0,79 0,73 0,81 111 103 
- Perlit gr/ton 215,00 123,00 217,00 176 101 
- Flokülant gr/ton 252,00 169,00 274,00 162 109 
- Elektrik  kwh/ton 167,40 159,17 172,91 109 98 
- Doğal gaz m3/ton 238,70 197,78 234,81 119 98 
- Buhar kg/ton 1.735,00 1.697,00 1.882,00 111 108 
Verimler             
- İşçilik verimi  ton/yev. 1,46 1,95 1,62 83 111 
- Metal kurtarma rand. % 84,98 88,50 83,55 94 98 

Borik asit üretimi için gerekli olan konsantre öğütülmüş kolemanit işletmenin 
kendi ocaklarından, sülfürik asit ise Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 
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gerçekleştirilmiştir. Üretilen 206,7 bin tonun yanısıra geçen yıldan devir eden 29,5 bin 
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gerçekleştirilmiş, iç tüketimde kullanılan 377 ton ile, diğer işletmelere gönderilen 
numune-zayii olan toplam 6,2 bin ton düşüldüğünde 2017 yılına devir eden stok geçen 
yıla göre %35 azalarak 19 bin ton olmuştur. 2017 yılına devir eden stok 2017 yılı 
program üretiminin (260 bin ton) 1 aylık bölümünü karşılayabilecek düzeydedir. 2012 
yılında 78 ton olan zayiat, 2013’de 83 ton, 2014’de 90 ton, 2015’de ise 19 ton’a 
düşmüş iken 2016’da 31 ton olarak gerçekleşmiştir.  

 
 

İş programlarında üretimi öngörülmemekle birlikte proses şartları gereği 
zorunlu olarak toz borik asit üretimi (< 63 µm) gerçekleşmektedir. Üretilen borik asitin 
%4-5’i oranlarında elde edilen toz borik asit ürününün satışında fiyat açısından bir 
farklılık bulunmamaktadır. Ancak, kurulmuş olan ÇABAT Tesisinin tam kapasite 
devreye alınması ile birlikte toz borik asitin tamamının düşük sülfatlı ürün üretiminin 
girdisi olarak tüketilmesi mümkündür. 

2013 yılında 1. Borik asit tesisinde, döner tepsili kurutucuların akışkan yataklı 
kurutucular ile değiştirilmesi süreci içinde borik asit üretimi yapılmamış olmakla 
birlikte, 2. Borik asit fabrikası ihtiyacı temiz çözelti 1. fabrikanın reaksiyon ve 
filtrasyon ünitelerinden karşılanmış, bu süre içinde 2. fabrikanın reaksiyon ve 
filtrasyon ünitelerinin bakımları yapılarak üretime hazır hale getirilmiştir. Yapılan bu 
iyileştirmeler sonrasında 1. Borik asit tesislerinden elde edilen toz ürün çıkışında 
azalma sağlanmıştır. 

2012 yılında üretimin %54’ü, 2013’de %69’u, 2014’de %62’si ve 2015’de 
%46’sı 2. Borik asit fabrikasından elde edilmiştir. 2016’da üretimin % 39’u 1. Borik 
asit fabrikasından, %52’si 2. Borik asit fabrikasından, %9’u ise ÇABAT’tan elde 
edilmiştir. Tesisteki ekipmanlardan kaynaklanan arızalar ve bakımları, kurutma ünitesi 
ve kristalizasyon ünitesinde meydana gelen arızaların yanısıra genel bakım ve temizlik 
işleri nedeniyle 2016 yılında çalışılması programlanan 8.784 saatin sadece 4.798 
saatinde çalışılabilmiştir.  

20.11.2015 tarihinde devreye alınan Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi’nde Kasım 
ve Aralık aylarında üretilen toplam 589 ton borik asit 2015 yılı üretimine dahil 
edilmiştir. 2016 yılında ise tesiste 18.013 ton borik asit ürünü elde edilmiştir. 

İşçilik randımanı geçen yıla göre 11’lik bir artış olmuş 2016 yılı program 
değerinin ise %17 altında kalınmıştır. Metal kurtarma randımanı açısından, geçen yıla 
göre %2’lik, 2016 yılı program değerine göre ise %6 altında kalınmıştır. 

Sülfürik asit birim tüketimi 2012 yılında 0,735 ton/ton olmuşken son üç yılda 
0,756-0,749 değerlerine yükselmiş olmasının nedeni beslenen öğütülmüş konsantre 
kolemanit içerisindeki kil ve kalker içeriğinin yüksek olmasının yanısıra, 2.Borik asit 
fabrikasının tartım-besleme sisteminin Mayıs 2014 tarihine kadar randımanlı 
çalışmaması ve kolemanit geçişlerinin düzensizliği ve bozulan asit denge değerlerinin 
belirli bir seviyede tutturulmasını teminen zorunlu olarak sisteme daha fazla sülfürik 
asit verilmesi iken; 2015 yılında 0,786 ton/ton değerine yükselmesi, UDS ürün üretimi 
için Borik Asit 1 ve 2 Fabrika Birimleri yaklaşık 1 haftalık paralel çalışmış ve bu 
deneme çalışması sırasında üretimin düşük çıkması nedeniyle hammadde birim 
tüketimi artmıştır. 2016 yılında ise 0,806 ton/ton birim tüketim gerçekleşmiştir. Ayrıca 
Çok Amaçlı Borik Asit Tesisinin kampanyalı çalışma sürecinde düşük verimde 
çalışılması nedeniyle beklenenin altında üretim gerçekleşmiş ve hammadde birim 
tüketimi artmıştır. 

Perlit ve flükolant birim tüketimlerinin program değerlerinin yanısıra geçen 
yılki birim tüketimlere göre de artış göstermesi, ÇABAT Tesisinde kampanyalı 
çalışılması nedeniyle kullanılan malzeme tüketimlerinin artmasıdır. 

Üretilen 1 ton borik asit için tesisten çıkan toplam atık miktarları 2011’de 9,9 
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ton iken 2012’de 10,7, 2013’de 11,4 ton, 2014’de 12,2 ton, 2015’de 10,8 ton, 2016’da 
ise geçen yıla göre %28, program değerine göre %31 artışla 13,9 ton olarak 
gerçekleşmiştir. Tesis atığının ortalama %90’ını yaş atık oluşturmaktadır.  

Tesiste kullanılan su miktarı tesise giren cevherin kalitesine, içeriğine, tesisteki 
üretimin sürekliliğine (duruş sıklıklarına) ve üretilen düşük sülfatlı borik asit miktarına 
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Faaliyet raporunun tetkikinden cevherin kalitesi 
sadece cevher içeriğindeki B2O3 tenörüyle ve gang içindeki safsızlık içeriğiyle 
değerlendirilebilmektedir. Konsantratör çıkışı -3 mm ürün içerisindeki SO4 miktarının 
fazlalığı, düşük sülfatlı borik asit üretim sürecinde -3 mm konsantre ürün kullanımını 
sınırlandırmaktadır. 2011 yılında tesise giren öğütülmüş konsantre cevher tenörü 
%41,4, 2012 yılında 42,3, 2013 yılında %41,7 2014’de %41,5, 2015’te 41,7 ve 
2016’da 40,7 olarak gerçekleşmiştir.  

Kurum ürün portföyünde yer almasına ve müstakil ürün olarakta satışı 
yapılmasına rağmen ultra düşük sülfatlı borik asit üretim ve stok bilgileri faaliyet 
raporlarında ve stok hareket tablolarında ayrı olarak yer verilmemekte, İşletme 
Müdürlüğü stok sevkiyat birimi tarafından üretim lotlarından ve bilgisayar üzerinden 
takibinin yapılmakta olduğu ifade edilmektedir.  

Bu kapsamda; ultra düşük sülfatlı borik asit, borik asit üretimine ilave özel bir 
proses kurgusuyla üretilmekte ve bu üretim dönemi ayrı bir kampanya şeklinde miktar 
ve maliyet açısından takibi yapılabilmektedir. Bu nedenle, söz konusu ürünün üretim 
ve stok hareket bilgilerine İşletme faaliyet ve bilanço raporlarında açık olarak yer 
verilmesi ve ürün takip sistemi uygulamasına geçilmesi sağlanmalıdır. 

III. Borik Asit Tesisi Projesi: 
Borik asit pazarında giderek daha da artan talep üzerine 2011 yılında 500 bin 

ton/yıl kapasiteli III. Borik asit üretim tesisinin kurulması gündeme gelmiş ve 421,6 
milyon TL proje tutarı ile projenin 2013 yılı yatırım programında yer alması 
sağlanmıştır. Projenin kapsamı, kolemanit cevheri ile sülfürik asit veya diğer çözücüler 
kullanarak proseste sıvı atık oluşmayacak şekilde dünyanın en kaliteli borik asit 
ürününün üretilmesidir.   

Dünyadaki gelişmeler paralelinde oldukça hızlı hareket eden kuruluş, bu kararı 
almakla birlikte yine aynı pazarda gelişebilecek olumsuz yöndeki hareketten 
doğabilecek riskleri de üstlenir duruma gelmiştir. Nitekim, III. Borik Asit Tesisi 
Projesinin Yatırım Programına alınması süreci devam etmekte iken karşılaşılan 
pazarlama sorunu bu tesis yatırımını, en azından yatırım konusu tesisin kapasitesini 
sorgular hale getirmiştir. Kuşkusuz pazarda lider olmanın yegane koşulu süregelen 
talebin zamanında ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanmasıdır. Ancak Borik Asit 
piyasasında var olan trendin kırılma noktası veya doygunluk noktası konusunda 
belirsizliğin olması nedeniyle, III. Borik Asit tesisine ilişkin kararın bu aşamada 
verilmesi belirli riskleri beraberinde getirmektedir. Dünya pazarlarında programlanan 
satış hedeflerine kısa sürede ulaşılamaması halinde kurulu kapasitenin önemli bir 
bölümünün atıl kalması kaçınılmaz olacaktır. Bu hususu dikkate alan Kurum, Borik 
asit ürününe olan müşteri talepleri doğrultusunda projeyi tekrar değerlendirmeye almış 
olup projenin 42 milyon TL olan 2013 yılı ödeneğini azaltarak 1,5 milyon TL olarak 
revize etmiştir. 2014 yılında da 30,4 milyon TL olan yatırım ödeneğinin %3,3’ünü 
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talebin zamanında ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanmasıdır. Ancak Borik Asit 
piyasasında var olan trendin kırılma noktası veya doygunluk noktası konusunda 
belirsizliğin olması nedeniyle, III. Borik Asit tesisine ilişkin kararın bu aşamada 
verilmesi belirli riskleri beraberinde getirmektedir. Dünya pazarlarında programlanan 
satış hedeflerine kısa sürede ulaşılamaması halinde kurulu kapasitenin önemli bir 
bölümünün atıl kalması kaçınılmaz olacaktır. Bu hususu dikkate alan Kurum, Borik 
asit ürününe olan müşteri talepleri doğrultusunda projeyi tekrar değerlendirmeye almış 
olup projenin 42 milyon TL olan 2013 yılı ödeneğini azaltarak 1,5 milyon TL olarak 
revize etmiştir. 2014 yılında da 30,4 milyon TL olan yatırım ödeneğinin %3,3’ünü 

 
 

kullanarak projeye ilişkin 12.03.2014 tarihinde ÇED Olumlu Belgesini almıştır. 
Kurum, ihale dokümanlarını hazırlamış ve piyasa talebini izlemeye almıştır. 2015 
yılında 473,7 bin TL proje tutarı ve 47,4 bin TL ödenek ile yatırım programında 
Devam Eden Projeler altında yer alan "Emet III. Borik Asit Tesisi" projsine, 2016 
yılında pazardaki gelişmelerin takip edilmesi amacıyla Müstakil Etüt-Proje olarak yer 
verilerek ödeneği 2.360 bin TL olarak güncellenmiştir. 

Sülfürik Asit Tesisi: 
Kurum, Emet İşletme Müdürlüğü’nün Borik Asit üretiminin merkezi olması 

amacıyla yaptığı planlamalar doğrultusunda, Borik Asit yatırımlarının yanı sıra, en 
önemli girdilerden Sülfürik Asit’in de üretiminin tamamının Emet İşletmesinde 
yapılması amacıyla, 550 bin ton/yıl kapasiteli Sülfürik Asit Tesisinin kurulmasını 
hedeflemiştir. Ancak, borik asit üretimine paralel olarak, halen borik asit piyasasındaki 
gelişmelerin net olarak görülememesi nedeniyle bu projede de bir gecikme olmuştur. 
Süreç içinde, hammadde kaynaklarında yaşanabilecek olası darboğazlara meydan 
vermemek üzere, pirite dayalı üretim metodu yerine kükürte dayalı olarak 
kurulmasının etüdü yapılmış, bu yöntemle kükürtün yakılması ile açığa çıkacak ısıdan 
hem sülfürik asit tesislerinin kendi ihtiyacı hem de borik asit tesislerinin ihtiyacı olan 
buhar ve elektrik enerjisinin büyük bir bölümünün daha düşük maliyette 
sağlanabileceği sonucuna varılmıştır. Bugün gelinen noktada borik asit pazarındaki 
daralma nedeniyle pazardaki gelişmeler doğrultusunda, 550 bin ton/yıl sülfürik asit 
tesisinin kapasitesi tekrar değerlendirilerek karar verilecek olup Emet Sülfürik Asit 
Tesisinin, sadece mevcut borik asit tesislerinin hammadde ihtiyacını karşılayabilecek 
şekilde 350 bin ton/yıl kapasitede kurulması planlanmış, Fizibilite Raporu hazırlanarak 
2016 yılı Yatırım Programında yer alması sağlanmıştır. Proje kapsamında, 2017 
yılında zemin etüdü çalışmaları tamamlanarak 25.04.2017 tarihinde ihalesi yapılmış 
olup, ön yeterlilik değerlendirmesi devam etmektedir. 

Öte taraftan; İşletmenin sülfürik asit tüketimi 2015 yılında 143,5 bin ton, 2016 
yılında ise 165,8 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi (ÇABAT): 
Dünya piyasalarından gelen düşük sülfatlı borik asit ürün taleplerinin 

karşılanabilmesi ve satılamayan toz borik asitlerinin değerlendirilebilmesi amacıyla 
hazırlanan "Emet Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi - (ÇABAT)" projesi ilk kez 2012 yılı 
yatırım programı kapsamına alınmıştır. Bu proje ile borik asit tesislerinde, rutin ve 
öngörülemeyen duruşlarda, üretimin devamlılığının temini için toz borik asit veya 
mevcut tesislerin santrifüj çıkışlarındaki borik asit kullanılarak yeniden kristallendirme 
yoluyla ultra düşük sülfatlı borik asit üretimi (50.000 ton/yıl) sağlanacaktır. Yine bu 
proje ile dünya borik asit pazarından daha fazla pay alınması, borik asit tesisleri 
üretimlerinin devamlılığının sağlanması ve ultra düşük sülfatlı borik asit ile sektörel 
ihtiyaçlara göre ürün çeşitliliği hedeflenmiştir.  

Tesisin yapımına 27.08.2012 tarihinde başlanılmış ancak yüklenicinin yapım 
işini tamamlayamayacağını bildirmesi üzerine söz konusu iş ana yüklenici 
sorumluluğu değişmeksizin başka bir yükleniciye verilmiştir. 2014 yılında yapılan 
deneme çalışmaları ve performans testleri sonucu 376 ton borik asit üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 50 bin ton/yıl Ultra Düşük Sülfatlı Borik Asit üretimi kapasitesine 
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sahip tesiste ihtiyaca göre; normal-düşük ve/veya ultra düşük sülfatlı borik asit elde 
edilmesi mümkün olacaktır. 

21-24.05.2014 tarihlerinde yapılan performans test çalışmasında toplam 350 ton 
Borik Asit, 19-23.07.2014 tarihinde yapılan performans test çalışmasında toplam 26 
ton Borik Asit, 01-12.06.2015 tarihinde yapılan performans testi çalışmalarında 813 
ton Borik Asit, 580 ton UDS Borik Asit olmak üzere toplam 1.393 ton, 27.11.2015 
tarihli geçici kabul çalışmaları sürecinde ve sonrasında (19.11.2015-08.12.2015) 589 
ton Borik Asit üretimi gerçekleşmiş, üretilen Borik Asit ile UDS Borik Asit ürünleri 
İşletme Borik Asit stoklarına alınmıştır. 

TÜBİTAK MAM ve TÜBİTAK KAMAG ile imzalanan 15.12.2012 tarihli 
sözleşme ile, düşük sülfat ve düşük alkali içerikli borik asit üretimi ile LCD ekran 
camları sektörüne (3 ppm SO4, 1 ppm Na) ve nükleer sektöre (1 ppm SO4, 1 ppm Na) 
yönelik ultra düşük SO4 içerikli borik asit üretimi mümkün olabilecektir. Yapılan 
deneysel çalışmalarda sülfat içeriği ve toplam alkali içeriği 1 ppm’in altında borik asit 
elde edilmiş olup, deneylerin tekrarlanarak karşılaştırma analizlerinin yapılması 
amacıyla iyon kromotografisi alımı yapılmıştır. 

b) Yardımcı işletmeler: 
İşletmenin yardımcı üretim yerleri; Mekanik-Fabrikalar Bakım ve Onarım 

Birimi, İş Makineleri Tamir ve Bakım Atölyesi, Elektrik Bakım ve Onarım Birimi ve 
Otomasyon Bakım ve Onarım Birimidir.  Borik Asit Tesislerine yardımcı üretim 
yerleri ise; Elektrik Santrali, Buhar Dairesi, Su Dairesi, Su Tasfiyesi ve Demi 
Ünitesinden ibarettir. 

ba) Elektrik (Kojenerasyon) Santrali;  
İşletmenin ihtiyacı olan elektrik ihtiyacını karşılayan 2 üniteden oluşan 11 MW 

gücündeki santralde, doğal gaz kullanılarak; 2011 yılından itibaren sırasıyla; 65,9 
milyon kWh, 66,3 milyon kWh, 68,8 milyon kWh, 2014 yılında 69,6 milyon kWh 
üretilmiştir. 2015 yılında 68,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmiş, 53,2 milyon 
kWh elektrik tüketilmiştir. 2016 yılında ise 71,4 milyon kWh elektrik enerjisi 
üretilmiş, 57,3 milyon kWh elektrik tüketilmiştir. İşletme bazında kullanılan toplam 
doğalgaz miktarının %53,4’ü elektrik türbinlerinde tüketilmiştir. 1 kWh elektrik 
üretimi için geçen yıla göre %4 artışla 0,168 m³ doğalgaz kullanılmıştır. 

Diğer işletmelerden farklı olarak santral, elektrik ve buharın aynı yakıtın 
yakılması ile eş zamanlı olarak üretilmesi esasına dayanan kojenerasyon sistemi ile 
çalışmaktadır. Bu sistemde ideal olarak anlık buhar enerjisi tüketiminin elektrik 
enerjisi tüketiminin iki katı civarında seyretmesi gerekmektedir. Oysa, hiçbir tesisisin 
pratikte böyle bir orantıya bağlı çalıştırılması mümkün değildir. Nitekim, zaman içinde 
ideale yakın çalışma sağlayabilmek için çeşitli çareler bulunmuş, kojenerasyon 
sisteminden elde edilen buharın da elektrik üretimi amacıyla buhar türbininde 
kullanılması sağlanarak elektrik üretiminin daha verimli olması sağlanmıştır.  Bunun 
yanı sıra; yağmur kanalına atılan blöf suyu, kojenerasyon ünitesinin ısıtılmasında 
kullanılmış, yine kojenerasyon ünitesindeki iki adet gaz türbininin modelleri 
yükseltilerek toplam 0,6 MWh güç kazanımı elde edilmiş ve aynı ünitedeki kimyasal 
kurutucular gazlı kurutucularla değiştirilmek suretiyle kimyasal kurutucularda 
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meydana gelen %15 civarındaki hava kaybının azaltılması sağlanmış, kojenerasyon 
ünitesindeki eski degazör tankı ile besi suyu pompaları emiş hattına ilave olarak by-
pass hattı çekilmek suretiyle tüm pompaların verimli çalışması sağlanmıştır. 
Kompresör dairesine termostatik havalandırma sistemi kurulmak suretiyle 
kompresörlerin daha fazla hava emerek performansları artırılmıştır.   

Elektrik üretimi birim maliyeti 2012 yılından itibaren sırasıyla; 0,13 TL/kWh, 
0,15 TL/kWh, 0,15 TL/kWh, 0,16 TL/kWh iken 2016 yılında 0,17 TL/kWh olmuştur.   

bb) Buhar Dairesi; İşletmenin ihtiyacı olan su buharını karşılayan buhar 
dairesinde yıl içinde geçen yıla göre %19 oranında daha fazla olmak üzere üç adet 25 
ton/h buhar kazanından toplam 451 bin ton su buharı üretimi gerçekleştirilmiş, işletme 
bazında tüketilen toplam doğalgaz miktarının %40,9’u kojenerasyon sisteminde buhar 
kazanlarında enerji üretmek için kullanılmıştır.  

2014 yılı için buhar üretim maliyeti olarak 73,36 TL/ton öngörülmüş, fiili 
olarak ise programın %11, 2013 yılı maliyetinin ise %4 altında 65,43 TL/ton birim 
maliyet elde edilmiştir. 2015 yılında programın %29 üzerinde, geçen yıla göre de %12 
daha fazla olmak üzere birim buhar üretim maliyeti 73,12 TL/ton olmuştur. 2016 
yılında 1 ton buhar üretimi için geçen yıla göre %8 azalmayla 74 m³ doğalgaz 
tüketilmiştir. Dolayısıyla, programın %16 altında, geçen yıla göre de %11 altında 
olmak üzere birim buhar üretim maliyeti 65,35 TL/ton olmuştur. 

bc) Su Dairesi; İşletmenin ham su ihtiyacı işletmeye olan uzaklıkları 53 metre 
ile 540 metre arasında, derinlikleri ise 126 metre ile 180 metre arasında değişen 5 adet 
kuyu’dan sağlanmaktadır. Bu kuyulardan temin edilen su 5.000 m3 kapasiteli beton 
ham su havuzunda toplanmakta, ham su filtrelerinden geçirilerek yumuşak su ve demi 
su elde edilmektedir. Elde edilen yumuşak su borik asit 1 ve 2 tesislerinde, ÇABAT’ta 
ve kojenerasyonda, demi su ise borik asit 1 ve 2 tesislerinde ve laboratuarlarda 
kullanılmaktadır. 

2016 yılında üretilen ham, yumuşak ve demineralize su miktarları ve 
maliyetlerinin program ve 2014- 2016 yılları fiili değerleriyle karşılaştırması aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 38: Emet- Su üretimi ve maliyetleri 

2014 2015

Gerçekleşen Gerçekleşen Program Gerçekleşen
Programa 

göre                                 
(%)

Geçen 
yıla göre                                    

(%)
Ham su

Üretilen miktar bin m³ 2.317,4 2.223,0 2.742,9 3.082,9 112 139
Birim maliyet TL/m³ 0,46 0,84 0,64 0,61 95 73

Yumuşak su
Üretilen miktar bin m³ 2.289,6 2.061,4 2.697,0 2.930,8 109 142
Birim maliyet TL/m³ 0,79 1,47 1,12 0,61 54 41

Demineralize su
Üretilen miktar bin m³ 27,8 48,7 45,9 41,0 89 84
Birim maliyet TL/m³ 11,50 7,24 21,79 0,61 3 8

2016 Gerçekleşme oranı

Birim
Su üretim ve 
maliyetleri

 
Ham su üretimi %12 ve yumuşak su üretim miktarı ise %9 program değerleri 

üzerinde gerçekleşmiştir. Demineralize su üretimi programın %11 altında, geçen yılın 
da %16 altında olmuştur.  

Üretilen 3.083 bin m³ ham suyun % 95’i yumuşak su olarak üretilmiş, yumuşak 
suyun ise %86’sı borik asit fabrikalarında (ÇABAT dahil), %12’si kojenerasyonda ve 
%2’si su tasfiyede kullanılmıştır. 

Tesis atıklarının depolanması ve çevre faaliyetleri: 
Gelişen çevre bilincinin yanı sıra çevre mevzuatlarının getirdiği yükümlülükler 

atıkların yönetimine yönelik yapılan yatırımların artmasına neden olmaktadır. 
Kurumun bu anlamda atık yönetimine ilişkin alacağı tedbirler önem kazanmaktadır. 
Atıkların depolanması, göletlerde-barajlarda biriktirilmesine yönelik alınacak önlemler 
kadar atıkların oluşumunun azaltılmasına yönelik önlemler de önemlidir.   

Yine, tuvönan kolemanit cevherinin ve konsantre ürünlerin zenginleştirilmesi 
kalsinasyonu ve cevher içerisindeki arseniğin giderilmesine yönelik çalışmalar ile 
birlikte atıklardan katı-sıvı ayırımına yönelik çalışmaların bir an önce tamamlanması 
önem arz etmektedir. 

-Hisarcık-Espey Konsantratör Tesisleri Yeni Atık Barajı: 
Hisarcık ve Espey Konsantratör tesisleri mevcut atık barajları zaman içerisinde 

işletme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak işletme imkanları dahilinde peyder pey 
yükseltilmiş ancak tekniğine uygun olarak yeni bir yükseltme yapılamayacağının 
görülmesi üzerine ileriki yıllarda herhangi bir darboğazın yaşanmaması için çevre 
mevzuatına uygun iki ayrı yeni baraj yapılması planlanmıştır.  Mevcut barajların ilgili 
yönetmelik gereği kapatma planları ve iş termin planları Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca 04.02.2013 tarihi itibarıyla onaylanmıştır. Bu kapsamda, 2013 yılında 
barajların sızdırmazlık ve enjeksiyon çalışmaları yapılmış, baraj seddeleri yükseltilmiş 
ve çevre kanalları açılmıştır.   

Mevcut barajların kapatılmasını müteakip yeni atık barajlarının yapımı 
amacıyla Yatırım Programı’nda ihdas edilen "Hisarcık-Espey Yeni Atık Barajı Etüdü" 
Projesi kapsamında 27.07.2012 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonrasında imzalanan 
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11.09.2012 tarihli sözleşme uyarınca yüklenici tarafından hazırlanan “Hidroloji Ön 
İnceleme Raporu”, “Jeoteknik Ön İnceleme Raporu” ve “Nihai Ön İnceleme Raporu” 
10.12.2012 tarihinde, “Jeoloji-Jeoteknik Araştırma Programı” 22.03.2013 tarihinde ve 
“Planlama Raporu” 10.06.2013 tarihinde onaylanmış, Proje kapsamında hazırlanan 
uygulama projeleri 08.01.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulmuş ve 
09.07.2014 tarihinde de “ÇED Olumlu Belgeleri” alınmıştır. Proje hizmetleri 
tamamlanarak Nisan 2015 yılında ihalesi yapılmış, ancak ihale sonucuna itiraz 
edilmiştir. Yeni baraj yapımına, ihale sonucuna yapılan itirazlar ve buna bağlı hukuki 
süreçler nedeniyle Haziran 2016 yılında başlanılmıştır. Konuya Yatırımlar bölümünde 
yer verilmiştir. 

-Emet Atık Barajı Kapasite Artırılması: 
Yeni yapılması planlanan 350 bin ton/yıl kapasiteli III.Borik Asit Fabrikası ile 

550 bin ton/yıl kapasiteli Sülfürik Asit Fabrikalarının devreye girmesi ile; gerekli 
hammaddelerin (kolemanit, pirit) sağlanması, elde edilecek ürünün (borik asit) 
pazarlanması, atıkların depolanması ve sülfürik asit fabrikası için gerekli suyun 
sağlanması, vb. konular önem kazanmaktadır. III. Borik Asit tesisinin de hizmete 
alınmasıyla mevcut üretim kapasitesinin yaklaşık 3 katına çıkması paralelinde ortaya 
çıkacak olan atık miktarının da artması kaçınılmaz olacaktır. Konu, 9.Kalkınma 
Planı’ndaki (2007-2013) çevrenin korunması kapsamında değerlendirilerek Genel 
Müdürlükçe; ”Mevcut atık barajlarının rehabilitasyonu”, “Yeni atık barajının inşası”, 
“Katı atık depolama alanı inşaatı” ile “Sülfürik Asit fabrikası ihtiyacı suyun 
sağlanması” konuları gündeme getirilmiştir.  

Bu kapsamda; Borik asit tesis katı/sıvı atıklarının atıldığı borik asit atık 
barajının kapasitesi 7 milyon m³ olup kapasitesinin artırılması amacıyla mevcut barajın 
sol tarafına, barajın Mahmutlar kolu arasında kaya dolgu tipi baraj yapılması ve tüm 
alanın membranla kaplanması, şev düzenleme imalatlarının yapılarak baraj gövdesinin 
960 kotuna çıkarılması projesinin ihalesi sonrası 16.08.2011 tarihinde imzalanan 
sözleşme kapsamında tamamlanan işin geçici kabulü 08.10.2014, kesin kabulü ise 
08.10.2105 tarihinde yapılmıştır. Bu proje ile baraj kapasitesi 7 + 4,5 = 11,5 milyon 
m³’e çıkarılmıştır.   

Eski barajın Mahmutlar kolunda bulunan atık barajına sadece sıvı atık atılması, 
katı atıkların ise mevcut atık barajına deşarj edilmesi sağlanacaktır. Mevcut atık 
barajının eksik imalatları tamamlanıncaya kadar katı atıkların ayrı bir yerde 
depolanması, sonrasında katı atıkların eski baraja atılması planlanmış, bu kapsamda 
“Katı Atık Depolama Alanı İnşaatı” için yapılan ihale sonrası yüklenici firma ile 
13.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, şantiye binalarının kurulumu ve 
mobilizasyon çalışmalarının gecikmesi nedeniyle 2013 yılında faaliyet göstermeyen 
firmanın 2014 yılında başlayan kazı faaliyetleri esnasında, 31.09.2014 tarihinde oluşan 
heyelan ve bu heyelanın Eneji Nakil Hatlarında yarattığı hasar ve bu olumsuzlukların 
giderilmesi sürecinin uzaması, heyelana yönelik yapılan sondaj çalışmaları sonrası şev 
eğimlerinin ½ olarak revize edilmesi, buna bağlı olarak proje sahasının genişlemesi 
sonrası ilave orman irtifak talebinde bulunulması nedeniyle sözleşmeye göre 
02.07.2015 olan iş bitim tarihi inşaat faaliyetlerine verilen araya havanın fen 
noktasında çalışılmaya uygun olmadığı günlerin ilavesiyle 01.09.2016 olarak 
belirlenmiştir. Proje; yapım işi sırasında yaşanan heyelan nedeniyle ortaya çıkan keşif 
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artışının %31,39 seviyesinde olduğunun görülmesi üzerine, sözleşme gereğince birim 
fiyatlı işlerde %20'nin üzerinde artış meydana gelmesi durumunda iş artışı 
yapılmaksızın hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilmesi gerektiğinden, Yönetim 
Kurulunun 09.06.2016 tarih, 695/1 sayılı Kararı ile yapım işinin tasfiye edilmesi 
hususu tasvip edilmiştir. Bahsi geçen katı atık depolama sahasında eksik kalan 
imalatların tamamlanmasını teminen açık ihale usulü, birim fiyat yöntemiyle yeniden 
ihaleye çıkılması 10.05.2017 tarih ve 9717 sayılı Genel Müdürlük Oluru ile tasvip 
edilmiştir. 

Bunun dışında, borik asit üretimi sürecinde ikinci bant filtreden, sıvılar ile 
karışım öncesinde, %40-42 nem içeren katı atıkın alınarak atık barajına verilmesi işine 
ilişkin projeyi konu alan iş, Ekim 2012’de ihaleye çıkılmış, ancak firmalardan fiyat 
teklifi alınamaması üzerine ihale 30.01.2013 tarihinde iptal edilmiştir. Bunun üzerine, 
alternatif susuzlandırma yöntemlerinin geliştirilebilmesi için ODTÜ ve çeşitli 
firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde belirlenen proseslerin yaklaşık 
maliyetlerinin yüksek çıkması nedeniyle, alternatif susuzlaştırma çözümlerinin 
teminine yönelik olarak söz konusu iş “Etüt-Proje” kapsamına alınmıştır.  

Katı atığın kurutma işlemine tabii tutularak belirli bir nem yüzdesinin altında 
bir değere indirilmesine ilişkin işlemin maliyetinin düşürülmesine yönelik alternatif 
susuzlaştırma çalışmaların sürdürülmesi, bu amaçla BOREN Enstitüsü ile de temasa 
geçilmesinde fayda görülmüş, bu konuda 2013 yılı Denetim Rapor’nda yer verilen, 
“Borik asit üretimi sürecinde ikinci bant filtreden çıkan katı atığın susuzlandırılması 
konusunda alternatif çalışmalar yapılması” önerisine cevaben Kurum; “Borik Asit 
üretimi esnasında oluşan ve %42-45 oranında nem içeren katı atığın atık barajına 
gönderilmeden önce susuzlaştırma işlemine tabi tutularak, katı atığın katı atık 
depolama sahasında, sıvı atığın ise sıvı atık barajında depolanmasının planlandığı, bu 
kapsamda Ekim-2014 tarihinde II. Borik Asit Fabrikası’nda pilot pres filtre ile deneme 
çalışmalarının yapıldığı ve nem oranının %22-24 oranına kadar düşürüldüğü ve bu katı 
atığın stoklanabilirliği konusundaki araştırmaların devam ettiği” şeklinde cevap 
vermiştir.  

Kurum ilgili Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulmuş olan Proje Grubu 
tarafından günümüz itibariyle başkaca bir susuzlandırma alternatifi elde edilememiş 
olunması sebebiyle “Filtre Pres mekanik kurutma yoluyla katı atığın 
susuzlandırılması” prensibinin, katı atığın taşınması ve depo alanına boşaltılmasını da 
içerecek şekilde tasarımının yapılması için ihaleye çıkılmış olup yüklenici firma ile 
02.11.2015 tarihinde sözleşme akdedilerek Proje Tasarımının 02.02.2016 tarihinde 
tamamlanması planlanmıştır. Ön projeler Tesis Mühendislik Dairesi Başkanlığınca 
revizyonlarla birlikte onaylanmıştır. Proje; yapım işinin uygulanması maksadıyla, 
2016-2017 yılları yatırım programında müstakil proje olarak yer almaktadır. 

Bu çerçevede, Emet Bor İşletme Müdürlüğü üretim faaliyetleri sonucu açığa 
çıkan katı atıkların susuzlandırma çalışmaları ile ilgili olarak; pilot pres filtre ile 
yapılan çalışmalar sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesiyle endüstriyel çapta 
filtre tasarımlarının yapılması, diğer yandan alternatif susuzlaştırma yöntemleri 
konusundaki araştırmalara devam edilmesi önem arz etmektedir. Konuya Yatırımlar 
bölümünde yer verilmiştir. 
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İşletme Müdürlüğü faaliyetlerinin çevresel etkilerinin olup olmadığının 
kontrolü amacıyla; Borik asit atık barajı çevresindeki 7 adet gözlem kuyusundan, 
Hisarcık Kocaçay deresinden 3 ayrı noktadan ve Espey Gelenbek deresi, Emet çayı, 
Derin kuyular ile çeşme sularından 2003 yılından bu yana aylık numuneler alınarak 
analizleri yapılmaktadır. 2016 yılında da 7 adet dere suyu, 7 adet çeşme suyu ve 21 
adet gözlem kuyusu olmak üzere toplamda 35 noktadan aylık olarak alınan 
numunelerin analizlerinin yapılarak sonuçların çevre monitör sistemine girildiği 
görülmüştür.  

Esas itibarıyla, analizlerdeki bor ve arsenik değerleri bölgenin jeolojik 
yapısından kaynaklanmakta olup işletmece hiçbir faaliyette bulunulmasa bile 
analizlerde belirli oranlarda bor ve arsenik görülmesi kaçınılmazdır. Bor’un sudaki 
çözünürlüğünün yüksek olması nedeniyle yağışlı mevsimlerde analiz değerlerinde artış 
görülmektedir. 

İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği, İş Kazaları: 
2014 yılında meydana gelen 15 iş kazası neticesinde 15 kişi hafif şiddette 

yaralanmış, toplam iş günü kaybı 76 gün olmuştur. 2015 yılında 35 iş kazası sonrası 35 
kişi yaralanmış, iş günü kaybı ise 72 gün artarak 148 gün olmuştur. Kazaların %69’u 
Borik Asit Fabrikalarında meydana gelmiştir. 35 kazanın 24 adedi burkulma-incinme, 
ezilme ve yanık şeklindeki yaralanmalardır. Kazalar sonrası yaralanmaların 21’inin el-
ayak ve el-ayak parmaklarının yaralanmaları olduğu görülmüştür.  

2016 yılında ise 35 iş kazası sonucunda 35 kişi yaralanmış, iş günü kaybı %282 
oran ile 270 gün artarak 418 gün olmuştur. Kazaların %34’ü Mekanik Bakım ve 
Onarım Biriminde meydana gelmiştir. Kazalar sonrası yaralanmaların 17’sinin el-ayak 
ve el-ayak parmaklarının yaralanmaları olduğu görülmüştür. 2016 yılında kaza sıklık 
oranı geçen yıla göre %1, kaza ağırlık oranı ise %186 artmıştır. 

İş kazalarının %59’unun yaşandığı Boraks Penta-Deka Üretim Tesislerinden, 
işletmeye alma çalışmaları devam eden V. Boraks Pentahidrat Tesisinde geçen yıla 
göre %833 artış olmuştur. Yine, Bakım ve Onarım Birimi’nde kaza adedinde %77 artış 
gerçekleşmiştir. 

2016 yılında açılan 61 kursun 41’inde, kurslara katılan 888 kişinin 592’sinin 
(%67’si) işçi personel olduğu görülmüştür. 

1.3. Bigadiç Bor İşletmesi: 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü;  Balıkesir İli’ne 36 km, İzmir ve Bursa’ya 180 

km mesafedeki Bigadiç İlçesinin 12 km kuzeydoğusunda yer alan Osmanca Köyüne 2 
km mesafedeki Yeniköy mevkiinde bulunan İR.6406 ruhsat no.lu sahada, İşletme 
Müdürlüğü’ne bağlı Kestelek Başmühendisliği ise; Bursa İli’ne 110 km, Bandırma 
ilçesi’ne 83 km mesafede, Mustafa Kemal Paşa İlçesi’nin 23 km kuzeydoğusu‘nda yer 
alan Kestelek mevkiinde bulunan İR.6409 Ruhsat no.lu sahada faaliyetlerini 
sürdürmektedir.  

Bigadiç yöresindeki bor yatakları, Çamköy civarında toplanan örneklerin 
kolemanit olduğunun tespit edilmesiyle 1950 yılında bulunmuştur. Bu yataklar 1976 
yılına kadar özel sektör tarafından işletilmekte iken, işletmeci Fransız Şirketinin saha 
sınır anlaşmazlığının çözümlenememesi sonucu, Bakanlar Kurulu Kararı ve Enerji ve 
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Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 13.02.1976 tarihli yazılarıyla, bugünkü Tülü açık ocak 
işletmesinin de bulunduğu 331 hektarlık İşletme Ruhsatlı sahanın Etibank’a 
devredilmesiyle Devlet eliyle işletilmeye başlanmıştır.   

Bigadiç havzasındaki üretim faaliyetleri; 1976’da Emet Müessesesi’ne bağlı 
"Şantiye Müdürlüğü", 1977’de "Bigadiç Kolemanit Tesisleri Müdürlüğü", 1982’de 
"İşletme Müdürlüğü", 1984’de Etibank Genel Müdürlüğü’ne bağlı "Müessese 
Müdürlüğü", 1998’de Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne bağlı "İşletme Müdürlüğü" ve 
son olarak 09.01.2004 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile, Eti Bor A.Ş.’nin bağlı 
ortaklık statüsünün kaldırılması ve ETİ Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü’nün unvanının 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesiyle 01.02.2004 tarihinden 
bu yana "Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü" unvanı altında sürdürülmektedir.   

Kestelek havzasında; 21.08.1979 yılında Etibank Bigadiç Kolemanit İşletmesi 
Tesis Müdürlüğü’ne bağlı Baş Mühendislik bünyesinde başlatılan faaliyetler 
01.01.1980 tarihinden itibaren "Etibank Kestelek Kolemanit İşletmesi Tesisi 
Müdürlüğü", 04.04.1982 tarihinden itibaren "Etibank Kestelek Kolemanit İşletmesi 
Müdürlüğü", 01.01.1984 tarihinden itibaren tüzel kişiliğe haiz "Etibank Kestelek Bor 
Madenleri İşletmeleri Müessese Müdürlüğü", 01.01.1995 tarihinden itibaren Etibank 
Bigadiç Maden İşletmeleri Müessese Müdürlüğü’ne bağlı "Kestelek Bor Madenleri 
İşletme Müdürlüğü", 01.05 1998 tarihinden itibaren Eti Bor A.Ş. Genel Müdürlüğüne, 
09.01.2004 tarihinden itibaren Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı 
"Kestelek İşletme Müdürlüğü" ve nihayet 01.08.2010 tarihinden itibaren de "Bigadiç 
Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi" olarak 
çalışmalarına devam etmektedir. 

Bigadiç Bor İşletmesi’nde; tuvönan üretim faaliyetleri ilk olarak 1979’da 
Tülü’de kapalı işletme yöntemiyle başlatılmış, 1988 yılında ise tamamen açık 
işletmeye geçilmiştir. Acep ocağı’nda 1988 yılında, Simav ocağında ise 1999 yılında 
başlatılan açık ocak faaliyetlerine halen Simav, Tülü ve Acep ocaklarında devam 
edilmektedir. Bunların dışında, havzada; 1981-1983 yılları arasında Kurt Pınarı 
Ocağında, 1994-1999 yılları arasında da Günevi Açık Ocağında üretim faaliyetinde 
bulunulmuştur. 

İlk kez 1954 yılında bulunan Kestelek cevherinin arama çalışmaları 1957 yılına 
kadar sürmüş, 1963 yılına kadar sürdürülen kapalı işletme ocağındaki faaliyetler 
bilinmeyen nedenlerle durdurulmuştur. 1966 yılında yeniden başlayan üretim 
faaliyetleri 1979 tarihine kadar devam etmiş, 17.08.1979 tarihinde ise saha toplam 627 
işçisiyle Etibank’a devredilmiştir.   

Açık ocaklarda üretilen tuvönan cevherler 1980 yılından itibaren ‘Konsantratör 
Tesisi’nde zenginleştirmeye tabii tutularak kolemanit cevherinde üç, üleksit 
cevherinde ise iki farklı fraksiyonda konsantre ürün elde edilmektedir. Bigadiç 
konsantratör tesisinin kapasitesinin yeterli olmadığı durumlarda ise uygun nitelikteki 
tuvönan cevherler Kestelek konsantratör tesisinde zenginleştirilmek üzere Kestelek’e 
gönderilmekte ve burada zenginleştirilen Bigadiç cevherlerinin satışı Bandırma 
limanından yapılmaktadır. Bigadiç Bor İşletmesi’nde; 

-Farklı ocakların cevherlerinden elde edilen konsantre ürünlerin homojen 
karışımlarının sağlanabilmesi ve -25 mm boyutuna kırılması amacıyla hizmete alınan 
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limanından yapılmaktadır. Bigadiç Bor İşletmesi’nde; 

-Farklı ocakların cevherlerinden elde edilen konsantre ürünlerin homojen 
karışımlarının sağlanabilmesi ve -25 mm boyutuna kırılması amacıyla hizmete alınan 

 
 

"Kırma-Harmanlama Tesisi" 1993 yılında, 
-25 mm’ye kırılan konsantre kolemanit ve üleksit cevherlerinin bir kısmının; 

artan piyasa talebinin karşılanması, ürünlerin değerlendirilerek daha fazla döviz 
kazandırması amacıyla, -75 mikrona öğütülmesini sağlayan "I. Öğütme Tesisi" 
Haziran 1998’de,  

-"II. Öğütme Tesisi" Mart 2007’de,  
-Kırma-Harmanlama Tesisinde elde edilen ürünün homojen karışımının 

sağlanabilmesi amacıyla tesis edilen "Homojenlendirme Tesisi" Kasım 2007’de,  
-3-25 mm boyutlu düşük tenörlü cevherin %40 B2O3 tenörlü öğütülmüş ürün 

üretiminde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla "2. Yıkama Tesisi" 2009 yılı 
sonunda,  

- Stoklardaki ara ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla tesis edilen "I., II. Ve III. 
Optik Ayırıcılar" Temmuz 2010, Ocak 2014 ve Mart 2015’de,  

-"III. Öğütme Tesisi" de Eylül 2011’de, ve  
-Öğütülmüş ürünün de homojenlendirilmesi amacıyla halen yapımı süren 

"Nihai Homojenlendirme" Tesisi Haziran 2014’de devreye alınmıştır. 
Konsantratörün III. Ünitesinde elde edilen ara ürünlerin zenginleştirilmesi 

amacıyla deneme çalışmaları süren II. ve III. Optik Ayırıcılar’ının da randımanlı 
şekilde devreye girmesiyle Bigadiç’deki tesisleşme süreci önemli bir noktaya ulaşmış 
olacaktır.  

Kestelek Baş Mühendisliği’nde;   
Tuvönan üretim faaliyetleri ilk olarak 1979’da kapalı işletme yöntemiyle 

başlatılmış ve kapalı işletme yöntemine 1995 yılında son verilmiştir.  1980 yılında 
başlatılan açık işletme yöntemiyle yapılan üretim faaliyetleri 1996 yılında üretime 
verilen ara haricinde günümüzde de sürdürülmektedir. Açık ocaktan üretilen tuvönan 
cevher (kolemanit) 1981’den itibaren Konsantratörde 1 inci 1995 yılından bu yana ise 
1 inci ve 2 nci zenginleştirmelerden geçirilerek konsantre kolemanit elde edilmektedir. 
Piyasaya bağlı olarak da belirli miktar konsantre cevher öğütülmek üzere Kestelek’ten 
Bigadiç’e gönderilmektedir.  

Mevcut durum itibarıyla İşletme; 975 bin ton/yıl "Bigadiç Konsantre", 100 bin 
ton/yıl "Kestelek Konsantre", 62 ton/saat kapasiteli "Optik Ayırıcı", 150 ton/saat 
kapasiteli "Kırma-Harmanlama", 700.000 ton/yıl "Öğütme" üretim kapasitesine 
sahiptir. Bu tesislerdeki üretim planlaması, pazar koşullarının analizi yapılmak 
suretiyle belirlenen satış hedefleri doğrultusunda yapılmakta ve tuvönan kolemanit-
üleksit üretim planlaması bu hedef doğrultusunda belirlenmektedir. 

Rezerv durumu:  
Bigadiç Bor Havzasında cevherleşme iki ayrı zonda oluşmuştur. Alt Boratlı 

Zon’a sadece Tülü ocağında rastlanmakta iken, Simav ve Acep ocakları Üst Boratlı 
Zon’un özelliklerini yansıtmaktadır. Borat cevheri zon kalınlığı maksimum 50 metreye 
kadar çıkmaktadır.   
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İşletmeye 3,5 km. uzaklıktaki Simav ocağında cevherleşme 4-6 damar halinde 
bulunmakta, ortalama cevher zonu kalınlığı 40 metre, ortalama net cevher kalınlığı 23 
metre olup cevher damarları arasında 3-6 metre kalınlığında kil-kireçtaşı-marn 
tabakaları mevcuttur.   

İşletmeye 1 km uzaklıktaki Tülü ocağında ortalama örtü kalınlığı 50 m, cevher 
zonu kalınlığı 27 m ve ortalama cevher kalınlığı 15 m olup ortalama tenörü %28 B₂O₃ 
olan 4 adet cevher damarı mevcuttur.   

İşletmeye 4,5 km uzaklıktaki Acep ocağında ortalama örtü kalınlığı 56 m, 
cevher zonu kalınlığı 20-25 m arasında değişmekte, net cevher zonu kalınlığı 8 m olup 
zon içinde kalınlığı 2-12 m arasında değişen 1 ana damar ile 0,5-2 m kalınlığında 1-3 
adet merceksi damarlar bulunmaktadır. Cevher zonu içindeki damarlar arasında, 0,5-
7,0 m arasında değişen kil, kireçtaşı, kireçtaşı-marn ve kil tabakalarının 
ardalanmasından oluşmuş ara seviyeler mevcuttur.   

Kestelek köyü ve Orhaneli çayının güney kenarında yer alan Kestelek bor 
yatağında daha çok kolemanit minerali bulunmakta, yatağı oluşturan cevherli gövde, 
kalınlıkları 1-2 cm’den 5-10 m’ye kadar çıkan çok sayıda cevher seviyesinin laminalı 
kil, tüf ve marnlarla ardalanmasından meydana gelmiştir. Ondülasyonlu bir yapıda 
olan yatağın genişliği 450-800 m, kalınlığı 30-50 m arasındadır. 

İşletmenin 2016 yılına devreden cevher varlığına ilişkin bilgiler aşağıdaki 
çizelgede verilmiştir. 
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metre olup cevher damarları arasında 3-6 metre kalınlığında kil-kireçtaşı-marn 
tabakaları mevcuttur.   

İşletmeye 1 km uzaklıktaki Tülü ocağında ortalama örtü kalınlığı 50 m, cevher 
zonu kalınlığı 27 m ve ortalama cevher kalınlığı 15 m olup ortalama tenörü %28 B₂O₃ 
olan 4 adet cevher damarı mevcuttur.   

İşletmeye 4,5 km uzaklıktaki Acep ocağında ortalama örtü kalınlığı 56 m, 
cevher zonu kalınlığı 20-25 m arasında değişmekte, net cevher zonu kalınlığı 8 m olup 
zon içinde kalınlığı 2-12 m arasında değişen 1 ana damar ile 0,5-2 m kalınlığında 1-3 
adet merceksi damarlar bulunmaktadır. Cevher zonu içindeki damarlar arasında, 0,5-
7,0 m arasında değişen kil, kireçtaşı, kireçtaşı-marn ve kil tabakalarının 
ardalanmasından oluşmuş ara seviyeler mevcuttur.   

Kestelek köyü ve Orhaneli çayının güney kenarında yer alan Kestelek bor 
yatağında daha çok kolemanit minerali bulunmakta, yatağı oluşturan cevherli gövde, 
kalınlıkları 1-2 cm’den 5-10 m’ye kadar çıkan çok sayıda cevher seviyesinin laminalı 
kil, tüf ve marnlarla ardalanmasından meydana gelmiştir. Ondülasyonlu bir yapıda 
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Tablo 39: Bigadiç-Bor rezervleri 

Hazır Hazır değil
Görünür 
rezerv

Muhtemel 
rezerv Toplam Hazır Hazır değil

Görünür 
rezerv

Muhtemel 
rezerv Toplam

Kolemanit
Bigadiç 366,0 18.786,0 19.152,0 0,0 19.152,0 166,0 18.086,0 18.252,0 0,0 18.252,0

Simav 149,8 13.248,5 13.398,3 0,0 13.398,3 49,8 12.648,5 12.698,3 0,0 12.698,3
Tülü 215,2 4.282,6 4.497,8 0,0 4.497,8 115,2 4.182,6 4.297,8 0,0 4.297,8
Acep 1,0 1.254,9 1.255,9 0,0 1.255,9 1,0 1.254,9 1.255,9 0,0 1.255,9

Kestelek 14,9 5.240,0 5.254,9 0,0 5.254,9 14,9 5.240,0 5.254,9 0,0 5.254,9
Faal.dışı sa. 0,0 297.818,4 297.818,4 247.972,4 545.790,7 0,0 297.818,4 297.818,4 247.972,4 545.790,7
Toplam 380,9 321.844,4 322.225,3 247.972,4 570.197,7 180,9 321.144,4 321.325,3 247.972,4 569.297,7

Üleksit 0,0
Bigadiç 268,5 9.507,7 9.776,2 0,0 9.776,2 309,5 9.257,7 9.567,2 0,0 9.567,2

Simav 200,0 5.267,4 5.467,4 0,0 5.467,4 250,0 5.017,4 5.267,4 0,0 5.267,4
Tülü 0,0 763,9 763,9 0,0 763,9 0,0 763,9 763,9 0,0 763,9
Acep 68,5 3.476,3 3.544,8 0,0 3.544,8 59,5 3.476,3 3.535,8 0,0 3.535,8

Faal.dışı sa. 0,0 23.566,8 23.566,8 11.951,8 35.518,6 0,0 23.566,8 23.566,8 11.951,8 35.518,6
Toplam 268,5 33.074,5 33.343,0 11.951,8 45.294,8 309,5 32.824,5 33.134,0 11.951,8 45.085,8

Kole.+Pand.
Susurluk 0,0 8.741,7 8.741,7 11.918,2 20.660,0 0,0 8.741,7 8.741,7 11.918,2 20.660,0

Toplam 649,4 363.660,6 364.310,0 271.842,4 636.152,4 490,4 362.710,6 363.201,0 271.842,4 635.043,4

Bigadiç                                                          
2016-2017                                                                               
Görünür ve 

muht. 
rezerv                                        

(bin ton)

2016'ya devir eden 2017'ye devir eden

 
 1968-1991 yılları arasında MTA tarafından gerçekleştirilen 94 adet sondaj ile 
toplam 12,5 km sondaj uzunluğuna erişilmiş ve toplam 4,4 km bor zonu kesilmiştir. 
Daha sonra Bor Master Arama Projesi ile 2002-2012 yılları arasında yine MTA 
tarafından yapılan 70 adet sondaj ile toplam 22,4 km. sondaj uzunluğunda sondaj 
yapılmıştır. Birinci Bor Master Arama Projesi kapsamında 2010 ve 2011 yıllarında 
Bigadiç bor havzasında araştırmaya yönelik sondaj programlanmamış, 2012 yılında 10 
adet sondaj ile toplam 5,8 km sondaj yapılmıştır. 

Bigadiç bor havzasında havza analizinin yapılması, alt ve üst borat zonlarının 
rezerv ve mineral dağılımını ortaya çıkarmak amacıyla incelenmesi, bu amaç için 
sondaj çalışmaları, mineralojik-petrografik ve kimyasal analizlerin planlanması, 
devam eden işletme projelerinin nihai açık ocak sınırlarının belirlenmesi, alternatif 
açık ocaklar ve açık ocak faaliyetleri ile üretilemeyecek cevherlerin üretiminin 
planlanabilmesi için bilgi alt yapısı oluşturulması, yer altı madenciliği alternatiflerinin 
değerlendirilmesi, yapılacak çalışmaların projelendirilmesi, bu çalışmalar sırasında 
gerekli olması halinde Kamu Kuruluşları ve Üniversiteler ile işbirliğine gidilmesi 
amacıyla kurulan komisyon aldığı kararlar doğrultusunda ilk aşamada, açık ocaklarda 
ilave sondajlara başlanılmış olup, ikinci aşamada "Bigadiç Bor Havzası Master 
Projesi" kapsamında ortalama 500-700 metre derinlikte yer alan alt boratlı zonun detay 
incelemelerine yönelik sondajların programlanması, geçmiş yıllarda yapılmış olan 
sondajların ve bu sondajlara ait bilgilerin derlenmesi ve incelenmesi, nihai olarak tüm 
çalışmaların değerlendirilerek havzanın rezerv dağılımının (üst-alt borat) belirlenmesi, 
modelleme çalışmalarının yapılması planlanmıştır. 

Alt borat zonunda bulunan cevherin; yapısal konumunu, kimyasal ve 
mineralojik özelliklerini tespit etmek, jeolojik rezervi görünür rezerv haline 
dönüştürerek rezerv hesabı yapabilmek için daha fazla yeraltı bilgisine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu amaçla, Bor Master Arama Projesi kapsamında 2013 yılında 
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Bigadiç havzasında 4,9 km uzunluğunda toplam 12 adet sondaj (5 ad. Simav, 5 ad. 
Tülü ve 2 ad. Acep) yapılmıştır. Bor Master Arama Projesinin 2013 yılında sonlanması 
nedeniyle Ruhsatlı Saha Etütleri Projesi kapsamında 2014 yılında toplam 8,3 km. 
uzunluğunda 52 adet sondaj (14 ad. Simav, 38 ad. Tülü) yüklenici eliyle yapılmıştır.  

Bigadiç Master Arama Projesi (BİGMAP) 2015 yılı yatırım programı 
kapsamında 109 lokasyonda 28,6 km sondaj programlanmış olup, fiili olarak 28 km 
uzunluğunda 110 adet lokasyonda (62 ad. Tülü, 26 ad. Simav, 11 ad. Osmanca, 11 ad. 
Yeniköy) sondaj gerçekleştirilmiştir.  

2016 yılında Bigadiç Master Arama Projesi (BİGMAP) yatırım programı 
kapsamında 121 lokasyonda 26,33 km sondaj programlanmış olup, fiili olarak 24,62 
km uzunluğunda 127 lokasyonda (6 adet Simav, 76 adet Tülü, 27 adet Yeniköy, 8 adet 
Ayana Ovası Bölgesi, 10 adet Beğendikler bölgesi) sondaj gerçekleştirilmiştir. 

2017 yılına devir eden rezerv 635 milyon ton olup, bu rezerv toplam rezervin 
%19,4’ünü oluşturmaktadır. Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü rezervinin %57,2’si 
görünür rezerv kategorisindedir. 

2013 yılına devir eden hazır rezerv 2012 yılına göre %16 oranında azalarak 
357,5 bin ton’a gerilemiş, ancak 2013 yılında %58 oranında artan üretime karşılık 
yapılan dekapajın %133 oranında artması sonucu hazır rezerv %200 oranında artarak 
1.074 bin ton’a yükselmiştir. 2015 yılına devreden hazır rezerv ise yapılan dekapajın 
%68 azalmasına karşın %9 artışla 1.167 bin ton olmuştur. Ancak, 2015 yılında 
planlanan dekapaj programının %85 oranında gerçekleşmesi ile 2016 yılına devreden 
hazır rezerv hızla azalarak önce 649,4 bin ton’a; 2016 yılında planlanan dekapaj 
programının %94 oranında gerçekleşmesi ile de 2017 yılına devreden hazır rezerv 
490,4 bin ton’a gerilemiş olup, hazır rezervin tükenme ömrü 2017 yılı üretim 
programına göre kolemanit+üleksit için yaklaşık 5 ay(kolemanit için 2 ay, üleksit için 
ise 16 ay)’dır. Genel kabule göre bu sürenin 24 ay olması gerekirken fiili durum 
itibarıyla 8 ay olması 2016 yılında üretim hedeflerinin tutturulabilmesi için 2016 yılı 
dekapaj programının %100 oranında gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Diğer 
yandan geçmiş yıllara bakıldığında, dekapajların programların 2012 yılında %41’i, 
2013 yılında %79’u, 2014 yılında %42’si, 2015 yılında %85’i düzeylerinde 
gerçekleştirilebildiği görülmektedir. 2017 yılı üretim programı 1,43 milyon ton 
tuvönan olup, bu üretime karşılık yüklenici eliyle yapılması programlanan dekapajda 
yaşanabilecek bir aksamanın şevlerde dikleşmeyi beraberinde getireceği, bunun da 
heyelan riskini artıracağı aşikârdır. Dekapaj faaliyetleri tamamen yüklenici firmalar 
tarafından yürütülmekte olup bu firmalardan bir tanesinin bile olası bir krize girip 
termin programından sapması veya yapılan dekapaj ihalelerindeki gecikme, vb. 
aksaklıkların vuku bulması halinde işletmenin üretim darboğazına girmesi söz konusu 
olacaktır.  

Dekapaj programlarının, hazır rezerv tükenme ömrünü 24 ay seviyesine 
çıkaracak şekilde yapılmasının yanısıra fiili dekapajın program hedefleri 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle; 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nde 2016 yılsonu itibariyle hazır rezervin 
tükenme süresi 5 ay’a düştüğünden, açık ocaklarda üretim faaliyetlerinin iş sağlığı ve 
güvenliği gözetilerek kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak için üretilmeye hazır 
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cevher miktarının İşletmenin tüvenan cevher ihtiyacını 24 ay karşılayacak şekilde 
planlanması yanısıra fiili dekapajın program hedefleri doğrultusunda 
gerçekleştirilmesine hassasiyet gösterilmesi önerilir.  

Dekapaj çalışmaları: 
İşletmede dekapaj faaliyetleri 1998 yılından bu yana ağırlıklı olarak yüklenici 

marifetiyle yapılmakta, gevşetilen örtü tabakası kamyonlarla ortalama 2,3-4,6 km. 
arasında değişen mesafelerdeki tumba sahalarına dökülmektedir. Simav ve Tülü 
ocaklarında örtü tabakasında bulunan zeolit’li katmanlar ise yükleniciler tarafından 
ayrı bir alana tumba edilmektedir. 

Simav, Tülü, Acep ve Kestelek açık ocaklarında 2014-2016 döneminde yapılan 
dekapaj çalışmalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 40: Bigadiç-Dekapaj çalışmaları 

2014 2015

Gerçekleşen Gerçekleşen Program Gerçekleşen
Programa 

göre 
Geçen yıla 

göre
m3 m3 m3 m3 (%) (%)

Bigadiç-Simav 5.793.000 18.705.440 17.000.000 17.018.920 100 91
- İşletme eliyle 0 0 0 0 - -
- Yüklenici eliyle 5.793.000 18.705.440 17.000.000 17.018.920 100 91
Bigadiç-Tülü 2.784.400 0 2.727.273 1.442.765 53 -
- İşletme eliyle 0 0 0 0 - -
- Yüklenici eliyle 2.784.400 0 2.727.273 1.442.765 53 -
Bigadiç-Acep 40.000 0 50.000 48.040 96 -
- İşletme eliyle 40.000 0 50.000 48.040 96 -
- Yüklenici eliyle 0 0 0 0 - -

8.617.400 18.705.440 19.777.273 18.509.725 94 99
- İşletme eliyle 40.000 0 50.000 48.040 96 -
- Yüklenici eliyle 8.577.400 18.705.440 19.727.273 18.461.685 94 99
Kestelek 610.200 0 0 0 - -
- İşletme eliyle 0 0 0 0 - -
- Yüklenici eliyle 610.200 0 0 0 - -
Toplam 9.227.600 18.705.440 19.777.273 18.509.725 94 99
- İşletme eliyle 40.000 0 50.000 48.040 96 -
- Yüklenici eliyle 9.187.600 18.705.440 19.727.273 18.461.685 94 99

2016 Gerçekleşme oranı

Bigadiç toplam

Bigadiç-Dekapaj 
çalışmalarını 

belirleyen değerler

 
2016 yılı içerisinde 19,7 milyon m³’ü yüklenici, 50 bin m³’ü de işletme eliyle 

olmak üzere toplam 19,77 milyon m³ dekapaj yapılması programlanmış ancak fiili 
durumda; yüklenici marifetiyle programın %6 altında kalınarak geçen yıla göre %1 
oranında daha az dekapaj yapılmıştır. 

İşletme eliyle sadece Bigadiç-Acep ocağında yapılmak üzere 50 bin m³ dekapaj 
programlanmasına karşılık fiili olarak işletme eliyle 48 bin m³ dekapaj yapılmıştır. 

İşletme eliyle yapılan dekapajın birim maliyeti 1,64 TL/m³ programlanmış olup, 
fiili olarak 3,78 TL/ m³ olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık yüklenici eliyle yapılan 
dekapaj maliyeti Bigadiç (Simav-Tülü-Acep) ocaklarında 2016 yılında geçen yıla göre 
%0,2 azalarak 4,02 TL/m³ olarak gerçekleşmiştir. Kestelek’te ise fiili olarak dekapaj 
yapılmamıştır.  
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-Simav ocağı dekapaj faaliyetleri; 
Simav Ocağında, 1998 yılından bu yana sürdürülen dekapaj faaliyetleri 

sonrasında 2016 yılı sonu itibarıyle toplam 192,6 milyon m³ dekapaj 
gerçekleştirilmiştir. 1998 yılından bu yana (2005 yılı hariç) yüklenici eliyle toplam 
dekapajın %99,9’u oranında 192,5 milyon m³ dekapaj yapılmışken işletme eliyle 
sadece 2002, 2003, 2005 ve 2006 yıllarında yapılan dekapaj toplamı 160 bin m³ ile 
sınırlı kalmıştır. 

2014 yılında Simav ocağında dekapaj faaliyetleri 2 yüklenici tarafından 
sürdürülmüştür. Bunlardan, 05.08.2009 tarihli sözleşme kapsamında çalışan firmanın 
110 milyon ton’luk işi daha sonra 9 milyon tonluk hafifletme amaçlı iş artışı yapılarak 
119 milyon ton’a çıkarılmış ve söz konusu iş 26.12.2014 tarihinde tamamlanmış, bu 
proje ile 2,7 milyon ton kolemanit ve 1,3 milyon ton üleksit olmak üzere toplam 4 
milyon ton cevher çıkarılmıştır. 

110 milyon ton dekapaj yapım işi esnasında belirlenen Simav açık ocağının 
güneydoğusundaki Uzuntepe mevkiindeki çatlaklı bölgenin duraylılığı sağlanmasına 
müteakip bu kez Küçüktepe’nin hemen altından geçen ana nakliye yolunun +150 ve 
+90 kotlarındaki iki bölgedeki kırık zonun hareketlenmeye başlamasıyla dekapaj 
faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi üzerine 6,4 milyon tonluk hafifletme projesi 
hazırlanmış, 27.08.2012 tarihli sözleşme kapsamında imzalanan 32 milyon ton’luk 
ikinci dekapaj projesi verilen iş artışı ile 03.03.2014 tarihinde 38,4 milyon ton olarak 
tamamlanmış, ocağın şev stabilitesine yönelik olan bu proje ile şevlerin üzerindeki 
yükün azaltılmasıyla ocağın stabilitesi sağlanmıştır. Tamamlanan her iki dekapaj 
projesi ile Simav açık ocağındaki yük önemli ölçüde azaltılmıştır.   

11.06.2014 tarihinde ise yaklaşık 4 milyon ton tuvönan cevherin üzerini açmak 
üzere 114,2 milyon ton’luk yeni dekapaj ihalesi gerçekleştirilmiş, ancak temin edilen 
tekliflerin cari fiyat ile yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle Yönetim 
Kurulunun 14.06.2014 tarih 577/6 sayılı kararı ile bütün teklifler reddedilerek ihale 
iptal edilmiştir. İleriye dönük olarak ocağm, tumba sahalarının iş sağlığı ve 
güvenliğine yönelik çalışma emniyeti, dekapaj yapım işi süresince ihtiyaç duyulan 
cevherin üretimi ve genel olarak en az iki yıl İşletme Müdürlüğü ihtiyacının 
karşılanacağı cevherin üzerini açma prensibi göz önüne alındığında söz konusu yapım 
işine ihtiyacın devam etmesi sebebiyle proje kapasitesi 115,5 milyon tona çıkarılarak 
Yönetim Kurulunun 26.06.2014 tarih ve 578/26 sayılı kararı ile 18.08.2014 tarihinde 
yeniden ihaleye çıkılmış ve işin 2,15 TL/ton birim fiyat üzerinden en uygun teklif 
sahibi yüklenici firmaya verilmesi 21.08.2104 tarih 583/8 sayılı YKK ile uygun 
görülmüş olup, firma ile 1400 takvim günü süreli 31.10.2014 tarihli sözleşme 
imzalanmıştır. Yüklenici marifetiyle yapılan dekapaj faaliyetlerinde, gevşetilen örtü 
tabakası kamyonlarla ortalama 4,5 km mesafedeki tumba sahasına dökülmektedir. 

2014 yılının ilk yarısında tamamlanması programlanan bu ihale dikkate alınarak 
Simav ocağında 15,5 milyon m³ dekapaj yapılması öngörülmesine karşılık ihaleye geç 
çıkılmasının yanısıra yapılan ihalede uygun fiyat alınamaması, bunun üzerine çıkılan 
yeni ihale sonucu yüklenici firmanın işe 31.12.2014 tarihinde başlaması nedeniyle 
2014 yılı fiili dekapaj programın %63 gerisinde kalmış, yapılan dekapaj bir önceki yıla 
göre %76 azalma göstermiştir. 
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-Simav ocağı dekapaj faaliyetleri; 
Simav Ocağında, 1998 yılından bu yana sürdürülen dekapaj faaliyetleri 

sonrasında 2016 yılı sonu itibarıyle toplam 192,6 milyon m³ dekapaj 
gerçekleştirilmiştir. 1998 yılından bu yana (2005 yılı hariç) yüklenici eliyle toplam 
dekapajın %99,9’u oranında 192,5 milyon m³ dekapaj yapılmışken işletme eliyle 
sadece 2002, 2003, 2005 ve 2006 yıllarında yapılan dekapaj toplamı 160 bin m³ ile 
sınırlı kalmıştır. 

2014 yılında Simav ocağında dekapaj faaliyetleri 2 yüklenici tarafından 
sürdürülmüştür. Bunlardan, 05.08.2009 tarihli sözleşme kapsamında çalışan firmanın 
110 milyon ton’luk işi daha sonra 9 milyon tonluk hafifletme amaçlı iş artışı yapılarak 
119 milyon ton’a çıkarılmış ve söz konusu iş 26.12.2014 tarihinde tamamlanmış, bu 
proje ile 2,7 milyon ton kolemanit ve 1,3 milyon ton üleksit olmak üzere toplam 4 
milyon ton cevher çıkarılmıştır. 

110 milyon ton dekapaj yapım işi esnasında belirlenen Simav açık ocağının 
güneydoğusundaki Uzuntepe mevkiindeki çatlaklı bölgenin duraylılığı sağlanmasına 
müteakip bu kez Küçüktepe’nin hemen altından geçen ana nakliye yolunun +150 ve 
+90 kotlarındaki iki bölgedeki kırık zonun hareketlenmeye başlamasıyla dekapaj 
faaliyetlerinin olumsuz etkilenmesi üzerine 6,4 milyon tonluk hafifletme projesi 
hazırlanmış, 27.08.2012 tarihli sözleşme kapsamında imzalanan 32 milyon ton’luk 
ikinci dekapaj projesi verilen iş artışı ile 03.03.2014 tarihinde 38,4 milyon ton olarak 
tamamlanmış, ocağın şev stabilitesine yönelik olan bu proje ile şevlerin üzerindeki 
yükün azaltılmasıyla ocağın stabilitesi sağlanmıştır. Tamamlanan her iki dekapaj 
projesi ile Simav açık ocağındaki yük önemli ölçüde azaltılmıştır.   

11.06.2014 tarihinde ise yaklaşık 4 milyon ton tuvönan cevherin üzerini açmak 
üzere 114,2 milyon ton’luk yeni dekapaj ihalesi gerçekleştirilmiş, ancak temin edilen 
tekliflerin cari fiyat ile yaklaşık maliyetin üzerinde olması nedeniyle Yönetim 
Kurulunun 14.06.2014 tarih 577/6 sayılı kararı ile bütün teklifler reddedilerek ihale 
iptal edilmiştir. İleriye dönük olarak ocağm, tumba sahalarının iş sağlığı ve 
güvenliğine yönelik çalışma emniyeti, dekapaj yapım işi süresince ihtiyaç duyulan 
cevherin üretimi ve genel olarak en az iki yıl İşletme Müdürlüğü ihtiyacının 
karşılanacağı cevherin üzerini açma prensibi göz önüne alındığında söz konusu yapım 
işine ihtiyacın devam etmesi sebebiyle proje kapasitesi 115,5 milyon tona çıkarılarak 
Yönetim Kurulunun 26.06.2014 tarih ve 578/26 sayılı kararı ile 18.08.2014 tarihinde 
yeniden ihaleye çıkılmış ve işin 2,15 TL/ton birim fiyat üzerinden en uygun teklif 
sahibi yüklenici firmaya verilmesi 21.08.2104 tarih 583/8 sayılı YKK ile uygun 
görülmüş olup, firma ile 1400 takvim günü süreli 31.10.2014 tarihli sözleşme 
imzalanmıştır. Yüklenici marifetiyle yapılan dekapaj faaliyetlerinde, gevşetilen örtü 
tabakası kamyonlarla ortalama 4,5 km mesafedeki tumba sahasına dökülmektedir. 

2014 yılının ilk yarısında tamamlanması programlanan bu ihale dikkate alınarak 
Simav ocağında 15,5 milyon m³ dekapaj yapılması öngörülmesine karşılık ihaleye geç 
çıkılmasının yanısıra yapılan ihalede uygun fiyat alınamaması, bunun üzerine çıkılan 
yeni ihale sonucu yüklenici firmanın işe 31.12.2014 tarihinde başlaması nedeniyle 
2014 yılı fiili dekapaj programın %63 gerisinde kalmış, yapılan dekapaj bir önceki yıla 
göre %76 azalma göstermiştir. 

 
 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 28.10.2015 tarihli yazı ve eki gerekçesinde; 
İşletme Müdürlüğünün 20.08.2015 tarihli yazısında Genel Müdürlüğe sunulmuş olan 
Simav açık ocağı faaliyet bölgesindeki kamulaştırmalarla ilgili talebin yeniden 
değerlendirildiği belirtilerek, söz konusu talepte yer alan hazine arazisi, mera ve orman 
irtifak hakkı işlemlerinin çok daha uzun sürebileceği düşüncesiyle ilerde 
değerlendirilmek üzere talepten çıkarıldığından bahisle Simav Açık Ocağında 
sürdürülmekte olan 115,5 milyon ton dekapaj yapım işi projesi ve Tülü Açık Ocağı 
üretim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan tüvenan kolemanit ve üleksit 
cevherlerinin stoklanması amacıyla ve mevcut stok alanlarının yetersizliği nedeniyle 
ihtiyaç duyulan şahıs arazisi kamulaştırılması talebi uygun görülmüş ve bu çerçevede; 

-Muhtelif şahıslara ait 32 adet parselde toplam 145.163,75 m²’lik taşınmazın 
kamulaştırılması, 

-Muhtelif şahıslara ait taşınmazların kamulaştırılmasında Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü lehine Kamu Yararı Kararı alınması, 

-2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6/g maddesi uyarınca Kamu Yararı 
Kararının ilgili bulunulan Bakanın Onayına sunulması, 

-İşlemlerin yürütülmesinde Genel Müdürlüğün yetkili kılınması, hususları 
25.11.2015 tarih ve 661/5 sayılı YKK ile kabul edilmiştir. 

Ancak, gelinen durum itibariye 32 adet parselin tamamında kamulaştırma 
işlemleri devam etmektedir.  

31.10.2014 tarihli sözleşme kapsamında çalışan firma 115,5 milyon ton Kantar 
Tartım Ölçümlü Dekapaj Yapım İşi çerçevesinde 2015 yılında programının %2, 
önceki yılın ise %223 üzerinde 41 milyon ton (18,7 milyon m³) dekapaj 
gerçekleştirmiştir. 2016 yılında ise dekapaj programının tamamı, geçen yılın ise %9 
altında 37,4 milyon ton (17 milyon m³) dekapaj gerçekleştirmiştir.  

Söz konusu sözleşmenin Cevher üstü açılması ve üretimi başlıklı 7 nci 
maddesinde “Yüklenici bor cevheri üstünde yabancı malzeme kalmayacak şekilde 
cevherin üzerini tamamen açığa çıkaracaktır. İdarenin üretilmesini gerekli gördüğü 
cevher damarları, yüklenici tarafından üretilerek İdare tarafından gösterilen ayrı bir 
stok sahasına taşınacaktır. Bu işlem sırasında cevhere dekapaj kayacı ve dekapaj 
kayacına cevher karışmaması için gerekli önlemler yüklenici tarafından alınacaktır. 

İdare tarafından uygun görülen açık ocak stok sahalarına taşınan cevherin 
bedeli, dekapaj için öngörülen ölçüm şekli olan Elektronik Kantar Tartım değerleri 
uygulanarak hesaplanan Dekapaj Birim Fiyatı üzerinden TL/Ton olarak ödenir.” 
ibaresi yer almaktadır. Yine bu iş kapsamında, 700 bin ton kolemanit ve 200 bin ton 
üleksit olmak üzere toplam 900 bin ton cevher çıkarılmış olup, yüklenici firma 
faaliyetlerine devam etmektedir. 

Yüklenici firma marifetiyle yapılan 17 milyon m³ dekapajın maliyeti geçen yıla 
göre %1,5 oranında azalarak 3,97 TL/m³ olmuştur.  

1998 yılından bu yana, 192,6 milyon m³ dekapaja karşılık 9,9 milyon ton cevher 
üretimi yapılmıştır. Buna göre kümülatif olarak elde edilen itfa oranı 19,5 m³/ton 
olmaktadır. İlk olarak 01.01.1998 tarihinde uygulamaya başlanan projenin 7,75 m³/ton 
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olan itfa oranı zaman içinde beş kez revize edilmiş olup, 01.01.2010 tarihinden 
itibaren uygulanan 5.revize proje ile itfa oranı 13,51 m³/ton’a yükseltilmiştir. Özellikle 
son yıllarda yapılan dekapajlar ile itfa oranının üzerinde dekapaj yapılarak ocaktaki 
yükler azaltılmıştır. Ancak, 1.400 takvim günü süreli 115,5 milyon ton’luk ihale 
konusu işin bitiminde, yapılmakta olan sondaj verilerin de dikkate alınmasıyla 
projenin 6.revizesinin yapılmasının zaruri olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu meyanda; Teşekkül öğütülmüş kolemanit üretiminin ve ihracatının 
gerçekleştirilmesi için mutlak suretle üretim faaliyetlerinin kesintisiz olarak 
sürdürülmesine ihtiyaç duyulan Simav Açık Ocağındaki faaliyetlerin, iş sağlığı ve 
güvenliği ile çevre faktörleri gözönünde bulundurularak ve ayrıca Simav derivasyon 
kanalının herhangi bir şekilde zarar görmemesi için duraylılığa yönelik tedbirlerin 
alınabilmesini teminen, revize proje ile Yönetim Kurulunun 09.12.2010 tarih ve 381/9 
sayılı kararı ile uygulanmakta olan Simav Açık İşletme Projesi kapsamında hesaplanan 
13,51 m3/ton dekapaj itfa oranının 01.01.2016 tarihinden itibaren 13,86 m3/ton olarak 
uygulanması gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda;  

-2016-2020 yıllarını kapsayan dönemde; 73.790.407 m3 dekapaj yapılarak, 
8.463.160 ton tüvenan cevherin üretime hazır hale getirileceği öngörülen Simav Açık 
Ocağı Orta Vadeli Açık İşletme Projesinin onaylanması, 

-Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Simav Açık Ocağı için Yönetim Kurulumuzun 
09.12.2010 tarih ve 381/9 sayılı kararı ile onaylanan etap proje kapsamında 
uygulanmakta olan 13,51 m3/ton itfa oranının, 01.01.2016 tarihinden itibaren 13,86 
m3/ton olarak uygulanması,  

-Heyelan veya heyelana bağlı riskler nedeniyle genel şev açısından uygulamada 
ortaya çıkabilecek değişiklikler ile cevher yatağının fiili oluşumunda proje 
öngörülerine göre ortaya çıkabilecek değişikliklerin uygulanmakta olan itfa oranına 
etkisinin olup olmadığı hususlarının kontrol edilerek gerekirse dönem içerisinde proje 
revizyonu yapılması, 30.12.2016 tarihli Genel Müdürlük Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

Son dönemlerde madencilik sektöründe sıkça gündeme gelen iş güvenliği 
konusunun Kurumca da önemsendiği görülmektedir. Nitekim, Kurum bölgede örtü 
tabakasının özellikleri ve eski yeraltı imalatlarının varlığı nedeniyle bu güne kadar 
meydana gelen heyelanları dikkate alarak ocak şev açılarını düşürmüş ve yükleri 
azaltmış olmakla birlikte, olası heyelanların erken tespiti ve oluşan 
yarıkların/çatlakların sürekli izlenebilmesini teminen, uzaktan algılama yöntemine 
uygun erken uyarı sisteminin kurulması yönünde 2014 yılı yatırım programına konulan 
“Şev Stabilitesi Gözlem ve Takip Cihazı” kaleminden 319 bin TL harcama ile 1 adet 
XRF Cihazı temin ederek 2015 yılı Nisan ayından itibaren ölçüm almaya başlamıştır. 

Simav havzasında 2013 yılında 5 adet, 2014 yılında 14 adet, 2015 yılında 26 
adet, 2016 yılında ise 6 adet sondaj yapılmış olup, yüklenici firmalarca gerçekleştirilen 
sondajların tamamlanması ile projenin geliştirilmesi mümkün olacaktır.  

-Tülü ocağı dekapaj faaliyetleri; 
Tülü açık ocağında cevherleşme 5 damar halinde olup ortalama cevher zonu 

kalınlığı 27 metre, ortalama net cevher kalınlığı ise 15 metredir. 
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olan itfa oranı zaman içinde beş kez revize edilmiş olup, 01.01.2010 tarihinden 
itibaren uygulanan 5.revize proje ile itfa oranı 13,51 m³/ton’a yükseltilmiştir. Özellikle 
son yıllarda yapılan dekapajlar ile itfa oranının üzerinde dekapaj yapılarak ocaktaki 
yükler azaltılmıştır. Ancak, 1.400 takvim günü süreli 115,5 milyon ton’luk ihale 
konusu işin bitiminde, yapılmakta olan sondaj verilerin de dikkate alınmasıyla 
projenin 6.revizesinin yapılmasının zaruri olacağı değerlendirilmektedir. 

Bu meyanda; Teşekkül öğütülmüş kolemanit üretiminin ve ihracatının 
gerçekleştirilmesi için mutlak suretle üretim faaliyetlerinin kesintisiz olarak 
sürdürülmesine ihtiyaç duyulan Simav Açık Ocağındaki faaliyetlerin, iş sağlığı ve 
güvenliği ile çevre faktörleri gözönünde bulundurularak ve ayrıca Simav derivasyon 
kanalının herhangi bir şekilde zarar görmemesi için duraylılığa yönelik tedbirlerin 
alınabilmesini teminen, revize proje ile Yönetim Kurulunun 09.12.2010 tarih ve 381/9 
sayılı kararı ile uygulanmakta olan Simav Açık İşletme Projesi kapsamında hesaplanan 
13,51 m3/ton dekapaj itfa oranının 01.01.2016 tarihinden itibaren 13,86 m3/ton olarak 
uygulanması gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda;  

-2016-2020 yıllarını kapsayan dönemde; 73.790.407 m3 dekapaj yapılarak, 
8.463.160 ton tüvenan cevherin üretime hazır hale getirileceği öngörülen Simav Açık 
Ocağı Orta Vadeli Açık İşletme Projesinin onaylanması, 

-Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Simav Açık Ocağı için Yönetim Kurulumuzun 
09.12.2010 tarih ve 381/9 sayılı kararı ile onaylanan etap proje kapsamında 
uygulanmakta olan 13,51 m3/ton itfa oranının, 01.01.2016 tarihinden itibaren 13,86 
m3/ton olarak uygulanması,  

-Heyelan veya heyelana bağlı riskler nedeniyle genel şev açısından uygulamada 
ortaya çıkabilecek değişiklikler ile cevher yatağının fiili oluşumunda proje 
öngörülerine göre ortaya çıkabilecek değişikliklerin uygulanmakta olan itfa oranına 
etkisinin olup olmadığı hususlarının kontrol edilerek gerekirse dönem içerisinde proje 
revizyonu yapılması, 30.12.2016 tarihli Genel Müdürlük Olur’u ile uygun 
görülmüştür. 

Son dönemlerde madencilik sektöründe sıkça gündeme gelen iş güvenliği 
konusunun Kurumca da önemsendiği görülmektedir. Nitekim, Kurum bölgede örtü 
tabakasının özellikleri ve eski yeraltı imalatlarının varlığı nedeniyle bu güne kadar 
meydana gelen heyelanları dikkate alarak ocak şev açılarını düşürmüş ve yükleri 
azaltmış olmakla birlikte, olası heyelanların erken tespiti ve oluşan 
yarıkların/çatlakların sürekli izlenebilmesini teminen, uzaktan algılama yöntemine 
uygun erken uyarı sisteminin kurulması yönünde 2014 yılı yatırım programına konulan 
“Şev Stabilitesi Gözlem ve Takip Cihazı” kaleminden 319 bin TL harcama ile 1 adet 
XRF Cihazı temin ederek 2015 yılı Nisan ayından itibaren ölçüm almaya başlamıştır. 

Simav havzasında 2013 yılında 5 adet, 2014 yılında 14 adet, 2015 yılında 26 
adet, 2016 yılında ise 6 adet sondaj yapılmış olup, yüklenici firmalarca gerçekleştirilen 
sondajların tamamlanması ile projenin geliştirilmesi mümkün olacaktır.  

-Tülü ocağı dekapaj faaliyetleri; 
Tülü açık ocağında cevherleşme 5 damar halinde olup ortalama cevher zonu 

kalınlığı 27 metre, ortalama net cevher kalınlığı ise 15 metredir. 

 
 

İlk olarak 1977 tarihinde uygulamaya başlanan projenin 2,53 m³/ton olan itfa 
oranı süreç içinde dört kez revize edilmiş olup, 01.01.2008 tarihinden itibaren 
uygulanan 4.revize proje ile itfa oranı 3,47 m³/ton’a yükseltilmiştir.   

1977 yılından bu yana, 22,8 milyon m³ dekapaja karşılık 5,4 milyon ton cevher 
üretimi yapılmıştır. Buna göre kümülatif olarak elde edilen itfa oranı 4,18 m³/ton 
olmaktadır.   

Tülü ocağında, 1977 yılından bu yana sürdürülen dekapaj faaliyetleri sonrasında 
2016 yılı sonu itibarıyla toplam 22,8 milyon m³ dekapaj gerçekleştirilmiş olup, bunun 
%76’sı yüklenici firmalar marifetiyle yaptırılmıştır. Son on yıldan bu yana ise 
dekapajın %99’u yükleniciler marifetiyle yapılmıştır. 

2014 yılında Tülü ocağında 4,5 milyon m³ dekapaj yapılması öngörülmesine 
karşılık, bir önceki yıla göre %4 artış olmakla birlikte programın %39 gerisinde 
kalınarak tamamı yüklenici marifetiyle olmak üzere 2,8 milyon m³ dekapaj yapılmıştır. 
2015 yılında ise 2,3 milyon m³ dekapaj yapılması öngörülmesine karşılık, fiili olarak 
dekapaj yapılmamıştır. 2016 yılında işletme bütçesinde 2,7 milyon m³ (yüklenici iş 
programında ise 3.150 bin ton) dekapaj yapılması öngörülmesine karşılık programın 
%47 altında kalınarak yüklenici marifetiyle 1,4 milyon m³ (3.174 bin ton) dekapaj 
yapılmıştır.  

12.11.2010 tarihli sözleşme kapsamında 1,23 TL/ton birim fiyatla 12,5 milyon 
ton’luk dekapaj işine firma 08.12.2010 tarihinde başlamıştır. Tülü açık ocağının batı 
bölgesinde eski imalat basamaklarında 1995 yılında meydana gelen heyelan 
sonrasında genel şev stabilitesi de göz önünde bulundurularak yeniden yapılandırılan 
basamakların, süreç içinde herhangi bir madencilik faaliyetinde bulunulmaması 
nedeniyle tekrar bozulması sonucu 21.01.2011 tarihinde meydana gelen heyelan ile 
31.01.2011 tarihinde basamaklar kopmuştur. Hazırlanan revize proje Yönetim 
Kurulu’nun 23.02.2011 tarih ve 393/8 sayılı kararı ile uygun görülmüş ve proje 
kapsamında basamakların yeniden yapılandırılmasına firmaca başlanılmıştır. Ancak 
firmanın 2012 yılı taahhüdünün altında kalması üzerine ve verilen ek sürelere rağmen 
hiç işe başlamaması da dikkate alınarak Yönetim Kurulu’nun 13.07.2012 tarih ve 
479/6 sayılı kararı ile 12.11.2010 tarihli sözleşme fesih edilmiştir.   

Kurum, fesih kararıyla birlikte 29.01.2013 tarihinde çıktığı 10 milyon ton’luk 
dekapaj işi ihalesini neticelendirerek en uygun teklif veren firma ile 1,98 TL/m³ birim 
fiyatla 12.03.2013 tarihinde sözleşme imzalamış ve firma 05.04.2013 tarihinde işe 
başlamıştır. Daha sonra, üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi ve çalışma 
emniyetinin sağlanması amacıyla açık ocak tabanından 500 bin ton, ocağın batı 
bölgesinden 1,5 milyon ton olmak üzere toplam 2 milyon ton dekapaj işinin mevcut 
sözleşmeye eklenerek işin kapasitesinin 12 milyon tona çıkarılması Yönetim 
Kurulunun 18.07.2014 tarih ve 580/7 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. İşin süresi 730 
gün olup işin 05.04.2015 tarihinde bitirilmesi taahhüt edilmiş olmasına karşılık firma 
iş artışı ile birlikte 31.10.2014 tarihinde projeyi tamamlamıştır. Bu tarihe kadar 
toplamda 21,5 milyon m³ dekapaj faaliyetine karşılık, 4,8 milyon ton tüvenan 
kolemanit cevheri üretimi gerçekleştirilmiştir.  

Tüvenan kolemanit cevheri ihtiyacının önemli bir kısmının Tülü açık ocağından 
karşılandığından, önümüzdeki yıllarda öğütülmüş ürün satışlarında herhangi bir 
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darboğazla karşılaşılmaması, üretim faaliyetlerinin miktar ve kalite açısından 
devamlılığının sağlanabilmesi için, Tülü açık ocağında dekapaj faaliyetleri ile tüvenan 
cevher üretimini teminen dekapaj yapılması gerekliliğine istinaden 21 milyon ton 
Dekapaj Yapım İşi ihale süreci 22.04.2016 tarih ve 686/1 sayılı YKK ile başlatılmıştır. 
02.06.2016 tarihinde ihaleye çıkılmış ve işin 1,95 TL/ton birim fiyat üzerinden en 
uygun teklif sahibi yüklenici firmaya verilmesi 06.06.2106 tarih 694/24 sayılı YKK ile 
uygun görülmüştür. Firma ile 900 takvim günü süreli 02.07.2016 tarihli sözleşme 
imzalanmış olup 15.08.2016 tarihinde işe başlatılmıştır. Hazırlanan proje kapsamında 
2,3 milyon ton cevher üretimi planlanmaktadır. 

2012 yılında yaşanan olumsuzluklar neticesinde 2013 yılına sadece 82 bin ton 
hazır rezerv devretmişken, yüklenici firmanın taahhüt ettiği işi süresinden önce teslim 
etmesi sonucunda 2014 yılına 557 bin ton, 2015 yılına 615 bin, 2015 yılında dekapaj 
yapılmaması neticesinde 2016 yılına 215 bin ton, 2017 yılına ise 115 bin ton hazır 
rezerv devir etmiştir. Bu rezerv Tülü ocağından yapılacak üretimi 3 ay 
karşılayabilecek düzeydedir. İhale konusu işin programlandığı şekilde 
tamamlanmasıyla hazır rezerv miktarının ideal seviye olan 24 ay’lık üretim seviyesine 
ulaşması mümkün görülmektedir. 

31.10.2014 tarihinde tamamlanan önceki dekapaj projesinin bitimiyle birlikte, 
mevcut tumba sahasının kapasitesi dolduğundan, dekapaj ve üretim faaliyetlerinin 
devamı açısından 18.03.2015 tarihli hazırlanan 21 milyon ton’luk dekapaj projesi ve 
sonrasındaki dönemlerde de hazırlanması düşünülen dekapaj projelerine yönelik olarak 
yaklaşık 19 milyon m3 kapasiteli yeni bir tumba sahasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Böylece, Tülü Açık Ocağındaki ocak emniyeti ve tüvenan cevher üretimine 
yönelik faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Balıkesir ili, 
Bigadiç ilçesi, Yeniköy Köyü, Derekıyı ve Düzkıranı Mevkiindeki muhtelif şahıslara 
ait 217.446,65 m²’lik 202 adet parsel ile davalı 2.297,71 m²’lik 2 adet parselin 
kamulaştırılması, Maliye Hazinesine ait 14 adet parselde toplam 51.184,54 m²’lik 
taşınmazın satın alınması, orman vasfına sahip 3 adet parselde toplam 162.450,31 
m²’lik taşınmaz için irtifak hakkı tesis edilmesi ve mera vasıflı 97.464,61 m².lik 2 adet 
parselin Mera Kanununa göre tahsisinin talep edilmesi hususlarında Yönetim 
Kurulunun 05.12.2013 tarih ve 512/7 sayılı kararı alınmıştır. 

Ancak gelinen durum itibariyle, taşınmazların kamulaştırılmasında Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü lehine 05.03.2014 tarihinde Bakanlık Olur’u ile Kamu 
Yararı Kararı alınmasına karşın 204 adet parselin 37’sinde kamulaştırma işlemleri 
devam etmektedir.  

Tülü ocağında 2013 yılında 5 adet, 2014 yılında 38 adet, 2015 yılında 62 adet, 
2016 yılında 76 adet sondaj yapılmış olup, yüklenici firmalarca gerçekleştirilen 
sondajların tamamlanması ile ocağın cevher yayılımı ve derinliğinin belirlenmesi, 
optimum açık ocak sınırlarının kesinleştirilmesi mümkün olacaktır. Bu 
değerlendirmeler sonucunda 01.01.2008 tarihinden bu yana uygulamada olan 3,47 
m³/ton itfa oranına sahip projenin revize edilmesi gündeme gelecektir. Bu proje ile 
ocakta iç döküm yapılıp yapılmayacağına veya hangi aşamadan sonra ne kadar iç 
döküm yapılabileceği belirlenmiş olacaktır.  
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darboğazla karşılaşılmaması, üretim faaliyetlerinin miktar ve kalite açısından 
devamlılığının sağlanabilmesi için, Tülü açık ocağında dekapaj faaliyetleri ile tüvenan 
cevher üretimini teminen dekapaj yapılması gerekliliğine istinaden 21 milyon ton 
Dekapaj Yapım İşi ihale süreci 22.04.2016 tarih ve 686/1 sayılı YKK ile başlatılmıştır. 
02.06.2016 tarihinde ihaleye çıkılmış ve işin 1,95 TL/ton birim fiyat üzerinden en 
uygun teklif sahibi yüklenici firmaya verilmesi 06.06.2106 tarih 694/24 sayılı YKK ile 
uygun görülmüştür. Firma ile 900 takvim günü süreli 02.07.2016 tarihli sözleşme 
imzalanmış olup 15.08.2016 tarihinde işe başlatılmıştır. Hazırlanan proje kapsamında 
2,3 milyon ton cevher üretimi planlanmaktadır. 

2012 yılında yaşanan olumsuzluklar neticesinde 2013 yılına sadece 82 bin ton 
hazır rezerv devretmişken, yüklenici firmanın taahhüt ettiği işi süresinden önce teslim 
etmesi sonucunda 2014 yılına 557 bin ton, 2015 yılına 615 bin, 2015 yılında dekapaj 
yapılmaması neticesinde 2016 yılına 215 bin ton, 2017 yılına ise 115 bin ton hazır 
rezerv devir etmiştir. Bu rezerv Tülü ocağından yapılacak üretimi 3 ay 
karşılayabilecek düzeydedir. İhale konusu işin programlandığı şekilde 
tamamlanmasıyla hazır rezerv miktarının ideal seviye olan 24 ay’lık üretim seviyesine 
ulaşması mümkün görülmektedir. 

31.10.2014 tarihinde tamamlanan önceki dekapaj projesinin bitimiyle birlikte, 
mevcut tumba sahasının kapasitesi dolduğundan, dekapaj ve üretim faaliyetlerinin 
devamı açısından 18.03.2015 tarihli hazırlanan 21 milyon ton’luk dekapaj projesi ve 
sonrasındaki dönemlerde de hazırlanması düşünülen dekapaj projelerine yönelik olarak 
yaklaşık 19 milyon m3 kapasiteli yeni bir tumba sahasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Böylece, Tülü Açık Ocağındaki ocak emniyeti ve tüvenan cevher üretimine 
yönelik faaliyetlerin kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla; Balıkesir ili, 
Bigadiç ilçesi, Yeniköy Köyü, Derekıyı ve Düzkıranı Mevkiindeki muhtelif şahıslara 
ait 217.446,65 m²’lik 202 adet parsel ile davalı 2.297,71 m²’lik 2 adet parselin 
kamulaştırılması, Maliye Hazinesine ait 14 adet parselde toplam 51.184,54 m²’lik 
taşınmazın satın alınması, orman vasfına sahip 3 adet parselde toplam 162.450,31 
m²’lik taşınmaz için irtifak hakkı tesis edilmesi ve mera vasıflı 97.464,61 m².lik 2 adet 
parselin Mera Kanununa göre tahsisinin talep edilmesi hususlarında Yönetim 
Kurulunun 05.12.2013 tarih ve 512/7 sayılı kararı alınmıştır. 

Ancak gelinen durum itibariyle, taşınmazların kamulaştırılmasında Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü lehine 05.03.2014 tarihinde Bakanlık Olur’u ile Kamu 
Yararı Kararı alınmasına karşın 204 adet parselin 37’sinde kamulaştırma işlemleri 
devam etmektedir.  

Tülü ocağında 2013 yılında 5 adet, 2014 yılında 38 adet, 2015 yılında 62 adet, 
2016 yılında 76 adet sondaj yapılmış olup, yüklenici firmalarca gerçekleştirilen 
sondajların tamamlanması ile ocağın cevher yayılımı ve derinliğinin belirlenmesi, 
optimum açık ocak sınırlarının kesinleştirilmesi mümkün olacaktır. Bu 
değerlendirmeler sonucunda 01.01.2008 tarihinden bu yana uygulamada olan 3,47 
m³/ton itfa oranına sahip projenin revize edilmesi gündeme gelecektir. Bu proje ile 
ocakta iç döküm yapılıp yapılmayacağına veya hangi aşamadan sonra ne kadar iç 
döküm yapılabileceği belirlenmiş olacaktır.  

 

 
 

-Acep ocağı dekapaj faaliyetleri; 
Acep ocağında 1986 yılında İşletme imkanlarıyla başlayan dekapaj faaliyetleri 

bugüne kadar azalan bir ivme ile aralıksız olarak sürdürülmüş, 1998-2003 yılları 
arasında da ek olarak yüklenici marifetiyle yaptırılan dekapajlar ile son 27 yılda 
yapılan toplam 36,9 milyon m³ dekapajın %69’u bu dönemde gerçekleştirilmiştir. 
1986 yılından bu yana ise 36,9 milyon m³ dekapaja karşılık 4,5 milyon ton cevher 
üretimi yapılmıştır. Buna göre kümülatif olarak elde edilen itfa oranı 8,3 m³/ton 
olmaktadır. İlk olarak 24.11.1986 tarihinde uygulamaya başlanan projenin 3,84 m³/ton 
olan itfa oranı zaman içinde beş kez revize edilmiş olup, 01.01.2002 tarihinden 
itibaren uygulanan 5.revize proje ile itfa oranı 9,02 m³/ton’a yükseltilmiştir. 2002 
yılından bu yana uygulamada olan Acep Açık Ocağı İşletme Projesinin, halen 
sürdürülmekte olan sondaj çalışmalarının tamamlanmasına müteakip revize edilmesi 
söz konusu olacaktır. 

Son yıllarda Simav açık ocağından kolemanit üretimi paralelinde üretilmek 
zorunda olan yüksek kalitedeki üleksit cevheri mevcut talebi karşılayabilecek düzeyde 
olduğundan Acep ocağından yapılan üleksit üretiminin azalması paralelinde dekapaj 
miktarı da azalmıştır. 

2016 yılında Acep ocağında program doğrultusunda 1 vardiya halinde 300 gün 
çalışılarak, işletme eliyle 50 bin m³ dekapaj yapılması programlanmış, buna karşılık 
fiili olarak 48.040 m³ dekapaj yapılmıştır. 

-Kestelek ocağı dekapaj faaliyetleri; 
Kestelek ocağında açık ocak üretim yönteminin uygulanmasına başlanıldığı 

1980 yılından bugüne (sadece 1989, 1995 ve 1996 yılları haricinde) aralıksız 
sürdürülen dekapaj faaliyetleri sonucu toplam 43,5 milyon m³ dekapaj yapılmış, buna 
karşılık 3,6 milyon ton cevher üretimi yapılmıştır. Buna göre kümülatif olarak elde 
edilen itfa oranı 12,04 m³/ton olmaktadır. İlk olarak 01.01.1998 tarihinde uygulamaya 
başlanan projenin 8 m³/ton olan itfa oranı zaman içinde on kez revize edilmiş olup, 
06.11.2008 tarihinden itibaren uygulanan 10.revize proje ile itfa oranı 14,98 m³/ton’a 
yükseltilmiştir.   

2012 ve 2013 yıllarında dekapaj miktarlarının 185 bin m³ ve 145 bin m³ gibi 
programın %10’u ve %7’si düzeyinde gerçekleştirilmiş olması sonucu ocakta hazır 
cevher bulunmadığı gibi şev açılarında dikleşme olduğu, basamakların projede 
öngörüldüğü standartlarda tutulamadığı görülmüştür. Esas itibarıyla Kestelek açık 
ocağında dekapaj ihalesine çıkılması ve ihale komisyonu üyelerinin 
görevlendirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 25.05.2012 tarih ve 469/6 sayılı 
kararı ile başlayan ihale süreci 26.06.2012 tarihinde ihalenin yapılması ile devam 
etmişken ve ihale 13.07.2012 tarih ve 479/8 sayılı kararı ile neticelenmişken, ihaleyi 
kazanan firmanın vergi borcunun bulunması nedeniyle teminatının nakde çevrilerek 
firmanın ihalelerden men edilmesiyle ihalede ikinci gelen firma ile sözleşme 
imzalanması hususu Yönetim Kurulu’nun 02.11.2012 tarih ve 496/14 sayılı kararı ile 
kabul edilmiş, firma ile 2,23 TL/ton birim fiyat ile 8 milyon ton dekapaj işinin 730 gün 
içinde tamamlanmasına dair imzalanan sözleşme doğrultusunda yer teslimi 16.03.2013 
tarihinde yapılabilmiştir.   
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İhale sürecindeki 9 aylık gecikme ve buna karşılık üretimin 2010 yılındaki 74 
bin ton seviyesinden 2011’de 153 bin ton’a ve 2012’de 203 bin ton’a çıkarılması 
ocağın stabilitesini etkiler hale, yeterli dekapaj gerçekleştirilmediği halde üretimin 
artırılması ocağın sürdürülebilirliğini riske sokar hale, basamakların geometrilerinin 
bozulması ve şev açılarının dikleşmesi sonucu ocağı heyelana müsait hale getirmiştir.  

Ayrıca, Kestelek açık ocağında 11.02.2013 tarihinde yer teslimi yapılarak 
başlatılan 730 gün süreli 8 milyon ton dekapaj işi kapsamında öngörülen 350 bin ton 
tüvanan cevher üretiminin fen ve tekniğine uygun, iş güvenliği açısından emniyetli bir 
şekilde yapılabilmesini teminen ocak içine Orhaneli Çayından gelen yaklaşık 400 
m3/saat suyun engellenmesi için çay ile ocak arasının sızdırmazlığının ivedilikle 
sağlanması, bununla birlikte ocak tabanında toplanan ve şu an 250.000 m3 civarında 
olan suyun deşarj edilmesi gerektiği; açık ocakta gerekli sızdırmazlığın 
sağlanamaması, su gelirinin azaltılamaması ve ocak tabanına biriken suların deşarj 
edilememesi durumunda dekapaj yapım işinin yürütülemeyeceği ve öngörülen tüvanan 
cevherin de üretilemeyeceği Komisyon Raporu ile tespit altına alınmıştır. 

Rapor ve önerileri dikkate alan Kurum, 2013 ve 2014 yıllarında 200 bin ton 
cevher üretimi programlamasına karşılık sırasıyla sadece 95 bin ton ve 70 bin ton 
cevher üretimi yapmıştır.  

24.05.2014 tarihinde meydana gelen Çanakkale-Gökçeada merkezli deprem ve 
yoğun yağışların etkisi ile ocağın kuzey-batısında, önce çatlamalar şeklinde başlayan 
hareketlenmeler sonucu tumba yolunda, ocak içi nakliye yollarında ve basamaklarda, 
işletme sahasının çeşitli bölgelerinde olmak üzere, ilerleyen ve gelişen çatlaklar, yer 
yer oturmalar tespit edilmiştir. Bu durumun mal ve can emniyeti açısından ileride 
telafisi mümkün olmayan zararlara neden olabileceği gerekçesiyle açık ocaktaki 
çalışmalara 20.06.2014 tarihinde ara verilmiş, takiben 08.07.2014 tarih ve 578/18 
sayılı YKK ile projenin tasfiye edilmesi kabul edilmiştir. Yüklenici firma işe başladığı 
tarihten işin İşletme Müdürlüğü tarafından durdurulduğu 20.06.2014 tarihine kadar 
toplam 159,7 bin ton tüvenan cevher ile birlikte 5,1 milyon ton dekapaj olmak üzere 
toplam 5,2 milyon ton iş gerçekleştirmiştir. Söz konusu YKK çerçevesinde onaylanan 
revize proje uygulanarak 211 bin ton dekapaj daha yaptırılmıştır. Böylece, 04.11.2014 
tarih ve 593/13 sayılı YKK ile 8 milyon ton dekapaj işi kapsamında toplam 5,4 milyon 
ton (%68) iş yapılarak proje sonlandırılmıştır. 

Bu arada daha önce çatlamalar gözlenen basamakların, mevsim şartlan gereği 
devam eden yağışlı havaların da etkisiyle duyarlılığı bozularak ocağın güney 
doğusundaki bir bölge 25.11.2014 tarihinde fay düzlemi boyunca ocak içine doğru 
hareketlenmiş ve ocağın tabanına ulaşımı sağlayan ana ulaşım yolu kullanılamaz hale 
gelmiştir.  

Bu itibarla, İR.1611 no.lu Bursa-Kestelek Bor Tuzu sahası için Maden İşleri 
Genel Müdürlüğü’ne Maden Kanununun 37 nci maddesine istinaden 31.12.2014 
tarihinden itibaren 1 yıl süreli geçici tatil talebinde bulunulmuştur.  

Açık ocağın kuzeyinden geçen Orhaneli Çayının mevcut açık ocak sınırından 
200-250 metre daha geriye ötelenmesiyle ilgili olarak, yüklenici firma ile imzalanan 
sözleşme kapsamında devam etmekte olan “Orhaneli Çay’ı Islah Projesine Ait 
Planlama, Uygulama Projeleri Mühendislik Hizmetleri ile ÇED Raporu Alınması” 
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konulu çalışma ve İşletme Müdürlüklerindeki açık ocaklarla ilgili olarak, Hacettepe 
Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre İletişim 
Sanayi Ticaret A.Ş. ile imzalanan protokol çerçevesinde devam etmekte olan “Bor 
üretimi yapılan açık ocakların -Kestelek (Mustafakemalpaşa), Simav, Tülü, Acep 
(Bigadiç), Espey (Emet), Hisarcik (Emet), Sarıkaya (Kırka)- mevcut durumlarını 
değerlendirme, çalışma alanlarının ve işletme projelerinin gelişme alanlarındaki 
birimlerin jeolojik, jeomekanik ve hidrojeolojik özelliklerinin incelenmesi, açık ocak 
tasarımları hakkındaki mevcut bilgilerin güncellenmesi, gelecek yıllardaki üretim 
faaliyetlerine yönelik açık ocak planlama, tumba tasarımları, projelendirme ve 
projeksiyonların yapılması sonucunda tüvanan cevher üretiminin kesintisiz 
sürdürülebilmesinin temini” konulu çalışmalar tamamlanmadan Kestelek Açık İşletme 
ve Konsantratör Birimindeki açık ocak faaliyetlerinin sürdürülmesinin mümkün 
gözükmediği belirtilmektedir. 

Gelişen süreçte Teşekkülce, bahse konu sahaya Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
tarafından verilmiş olan 1 yıl süreli geçici tatilin süresinin 31.12.2015 tarihinde sona 
erecek olması nedeniyle, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 14.12.2015 tarihli yazı ile 
tekrar müracaat edilerek Geçici Tatil talebinin uzatılması talebinde bulunulmuştur.  

Diğer yandan, açık ocağa gelen suların büyük bir kısmı ocağın kuzeyinden 
geçen Orhaneli Çayı’ndan sızdığından, su gelirinin önlenmesi ve üretim faaliyetlerinin 
sürdürülebilmesi için Orhaneli Çay’ı ile açık ocak arasına geçirimsiz bir perdenin 
yapılması için çalışma başlatılmıştır. Söz konusu iş, imalat yöntemi yüklenici firmaya 
ait olmak üzere Orhaneli Çay’ından ocağa gelen su miktarını %80 azaltacak şekilde 
ihale edilmiştir.  

Kurum ile ihaleyi alan firma arasında imzalanan 05.09.2013 tarihli sözleşme ile 
yüklemi altında bulunan Kestelek Açık Ocağı ile Orhaneli Çayı arasında Geçirimsiz 
Perde Yapım İşi'nin geçici kabul muayenesi 13.02.2014 tarihinde yapılmıştır. Geçici 
kabul sırasında iş mahallinde yapılan inceleme ve ölçümler neticesinde, sözleşme eki 
Teknik Şartnamenin 8 inci maddesine göre geçirimsiz perdenin işe başlamadan önce 
ve işin tamamlanmasından sonra ölçülen debileri arasında, ocağa gelen su miktarında 
%80 oranında azalma olması gerektiği halde Orhaneli Çay’ından ocak içine gelen su 
sızıntılarının devam ettiği ve su gelirinde ancak %40 civarında bir azalma 
sağlanabildiği tespit edildiğinden kabul işlemleri tamamlanamamıştır.  

Konunun Teşekkül için önem arz etmesi nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi 
Teknoloji Transfer Ofisi’ne (İTÜ-NOVA) mevcut durumun tespitine yönelik araştırma 
yaptırılmış ve araştırmanın sonucunda hazırlanan raporlar firmaya muhtelif tarihlerde 
yazı ekinde gönderilerek; anılan raporlar doğrultusunda ve sözleşme hükümlerine göre 
geçirimsiz duvarda gerekli iyileştirmelerin en kısa süre içerisinde yapılması 
istenilmiştir. Söz konusu raporlarda özet olarak mühendislik açısından geçirimsiz 
duvarda hatalı uygulama yapıldığı belirtilerek istenen sonucun elde edilemediği 
hususu ifade edilmiştir.  

Kurumca son olarak 12.04.2016 tarihli yazı ile; sözleşme eki Özel Teknik 
Şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen “ ...Orhaneli Çayından açık ocağa gelen su 
miktarındaki azalma %80'den daha düşük olması halinde yüklenici garanti kapsamında 
su miktarındaki azalmanın en az %80 mertebesine gelinceye kadar geçirimsiz perdede 
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gerekli iyileştirmeleri bedelsiz yapacaktır.” hükmüne göre firma tarafından gerekli 
iyileştirmelerin yapılmasını teminen iş programının hazırlanarak taraflarına 
gönderilmesi talep edilmiştir. 

İTÜ-NOVA tarafından hazırlanan 16.11.2015 tarihli son raporda; projelendirme 
hatası olduğu ve yapılan imalat ile protokolde hedeflenen sonuçlara ulaşılamadığı 
tespit etmiştir. Bu rapora ise, Firma imal edilen duvardan sızabilecek su miktarının 
şartnamede belirtilen %80 şartını fazlasıyla sağladığı iddiasıyla raporlara itiraz 
etmiştir. 

İlk olarak, masrafları Yüklenici Firma tarafından karşılanması şartı ile ihtisas 
sahibi bir kamu kuruluşu olan DSİ Genel Müdürlüğü'nce konunun araştırılması 
istenmiş; ancak DSİ Genel Müdürlüğünden alınan 04.04.2016 tarihli yazıda, “ iş 
programlarının çok yoğun olduğu belirtilerek; Kurumlarının da karşılaştığı buna 
benzer problemlerin çözümüne yönelik, Üniversitelerden (uzman hocalardan) bedeli 
mukabili teknik destek aldıkları” ifade edilmiştir. 

Bu defa Genel Müdürlük ile Boğaziçi Üniversitesi arasında “ Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kestelek Kolemanit Açık Ocağı İle Orhaneli Çayı 
Arasına Yaptırılan Geçirimsizlik Perdesinin Geçirimsizliğinin Yüklenicinin Taahhüt 
Ettiği Seviyeye Yükseltilmesi Amacıyla Yapılacak Çalışmalar İçin Danışmanlık 
Hizmet Alımı Protokolü” 35.000 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden 31.08.2016 
tarihinde imzalanmıştır. 

Bu çerçevede, çalışma raporu doğrultusunda masrafları yüklenici firma 
tarafından karşılanması kaydıyla Boğaziçi Üniversitesi ile protokol yapılarak 
Teşekkülün kontrol ve denetiminde, üniversitenin koordinatörlüğü ve müşavirliğinde 
perde duvar için taahhüt edilen sızdırmazlığın sağlanması ve geçirimsizlik perdesinin 
tahkiki için 05.09-30.09.2016 tarihleri arasında sahada sondaj ve test işlemlerine 
yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiş olup, sonuç raporu Teşekküle sunulmuştur.  

Protokol sonrası Üniversite öğretim görevlisinin çalışmaları sonucunda 
hazırladığı rapor, gerekli hidrojeolojik etüt, yeterli sayı ve derinlikte sondaj 
yapılmadığı, üretilen kesin sonuçlara ulaşılamayacağı gerekçeleri ile ilgili Daire 
Başkanlığınca uygun mütalaa edilmemiş, bunun üzerine öğretim görevlisi 09.12.2016 
tarihli yazılarında, “DSİ Yeraltı Suları Dairesi Başkanlığınca yapılacak hidrojeolojik 
çalışma sonucunda hazırlanacak raporun, hazırlanacak geçirimsiz perdeye ait ıslah 
projesini daha detaylı bir hale getirebileceğini” ifade etmiştir. 

Bu meyanda; Kestelek Açık Ocağı ile Orhaneli Çayı Arasında Geçirimsiz Perde 
(Plastik Beton) Duvar Yapım İşinin sözleşmede belirtilen sızdırmazlık taahhüdünün 
gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitine yönelik yapılan tüm çalışmaların (Firma 
çalışması, İTÜNOVA, Boğaziçi Üniversitesinde yaptırılan ve Orhaneli Çayı Güzergâh 
Değişimi Projesi kapsamında özel firma tarafından hazırlanan ve DSİ tarafından 
onaylanan Hidrojeolojik Etüd Raporlarının) değerlendirilmesi yapılarak söz konusu 
işin Geçici Kabulü veya firmanın taahhüt ettiği sızdırmazlığın sağlanmasına yönelik 
geçirimsiz perdede gerekli görülen iyileştirmelere ilişkin görüş ve önerilerin sunulması 
ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre 13.02.2014 tarihli Onaysız Geçici Kabul 
Tutanağı da dikkate alınarak sözleşmenin yürütümüne esas iş ve işlemlerin 
belirlenmesi amacıyla bir komisyonun kurulması Genel Müdürlük Makamı’nın 
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21.12.2016 tarihli Olur’ları ile tasvip edilmiştir. 
Akabinde, konu ile ilgili olarak bünyesinde Hidrojeoloji Ana Bilim Dalı 

bulunan Hacettepe Üniversitesi ile irtibata geçilerek teklif istenmiş ve anılan işlerin 
12.500 TL (raporlama) ve 2.250 TL (analiz bedeli) ile yapılabileceği anlaşılmıştır. 
Hacettepe Üniversitesi ile imzalanan, 17.01.2017 tarihli 20 gün süreli danışmanlık 
hizmeti protokolü çerçevesinde, 23.02.2017 tarihli yazı ile hazırlanan “Kestelek Açık 
Ocağı Geçirimsizlik Perdesi Sorununun Nedenlerinin İncelenmesi Hakkında  
Hidrojeolojik Değerlendirme Raporu” Kuruma sunulmuştur. 

Sonuç itibarıyla, Kurum bünyesinde kurulan komisyonun hazırladığı inceleme 
değerlendirme raporu (11.01.2017) ve son olarak Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Jeoloji 
Mühendisliği Bölümü Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim görevlisi 
tarafından hazırlanan rapordan (12.02.2017) da anlaşıldığı üzere; firma, ayrıntıları 
raporda önerilen yerlerde, uyarıları dikkate alarak gerekli detay uygulama projelerini 
üreterek ve iyileştirme imalatlarını Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesine 
Göre Üçüncü Bölüm Projeler Başlığı altında Projelerin yükleniciye teslimi 11. 
maddesi ve yine aynı şartnamenin Dördüncü Bölüm Yapı Denetim Hizmetleri İşlerin 
denetimi başlığı (3) fıkrası gereği yapması gerekmektedir. 

Orhaneli Çayından ocak içine sızan suyun engellenmesi amacıyla 
gerçekleştirilen Kestelek Açık Ocağı ile Orhaneli Çayı arasında Geçirimsiz Duvar 
Yapım İşi kapsamında inşa edilen perdede istenilen sızdırmazlık tam olarak 
sağlanamadığından, sözleşme çerçevesinde gerekli teknik, idari ve hukuki 
değerlendirilmelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Gelişen süreçte, yüklenici firmaya, söz konusu geçirimsiz duvarın sözleşme eki 
teknik şartnamede taahhüt edilen seviyede geçirimsizliğinin sağlanması için gerekli 
iyileştirme etüdü, iyileştirme projesinin hazırlanması ve imalatı için talep ettiği toplam 
100 gün cezalı sürenin verilerek, iş bitim tarihindeki (26.01.2014) 10 günlük 
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Ocağında Yapılan Geçirimsiz Duvar İmalatının İyileştirilmesi Yapımı Danışmanlık, 
Kontrollük” hizmet işi ile ilgili olarak 17.04.2017 tarihinde Genel Müdürlük ile özel 
bir firma arasında 89.940 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup, 
çalışmalar devam etmektedir.  

Öte yandan, Orhaneli çay yatağının altında bulunan bor rezervinin 
üretilebilmesi için dere yatağının ötelenmesine ilişkin mühendislik hizmetlerinin 
yapılmasını teminen 30.04.2014 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan firma ile 04.09.2014 
tarihinde sözleşme imzalanmış olup, işin bitim tarihi 15.08.2016 olarak belirlenmiştir. 
Yüklenici firma tarafından hazırlanan planlama raporu 26.02.2016 tarihi itibari ile DSİ 
tarafından onaylanmış olup, çalışmalar devam etmektedir. 2017 yılında kamulaştırma 
ve işlemlerinin ve uygulama projelerinin tamamlanarak 2018 yılında yapım ihalesine 
çıkılması öngörülmektedir. 
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Açık ocaktan deşarj edilecek suyun tamamının çaydan sızan, çevresel sular 
olduğu, hiçbir şekilde madencilik faaliyeti sonucu oluşan atık sular olmadığı, bor 
cevheri ile temas etmeden üst kotlarda toplanan suların, alıcı ortam olan ve sulama 
amaçlı kullanılan Orhaneli Çayına, alıcı ortamın bor içeriğinin çevre mevzuatındaki 
sınırlarda kalması koşuluyla deşarjı için, Bursa Çevre İl Müdürlüğünün izninin 
sağlanması gerekmiştir. Ocağa sızan suların deşarjına yönelik olarak, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığından 21.08.2016 tarihine kadar geçerli Hava Emisyon, Atıksu 
Deşarjı konularında geçici faaliyet belgesi alınmış olup, yasal süresi içerisinde Çevre 
İzin başvurusu yapılmıştır. Bu kapsamda İşletmece, ocak tabanında biriken sular 
dereye deşarj edilmemekte, konsantratör atık barajlarına basılarak yıkama suyu olarak 
kullanılmaktadır. 

Ayrıca, emniyetli ve sürdürülebilir madencilik faaliyetleri için Hacettepe 
Teknokent Teknoloji Transferi, Ar-Ge, Danışmanlık, Enerji, Sağlık, Çevre, İletişim 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile imzalanan 24.10.2014 tarihli danışmanlık protokolü 
kapsamında yapılacak çalışmalar çerçevesinde faaliyetlere devam edilmesi 
beklenilmektedir.  

Gelinen durumda; açık ocakta şev stabilitesine yönelik olarak üretim ve dekapaj 
faaliyetlerinin sürekliliğinin emniyetli bir şekilde yapılmasının sağlanabilmesini 
teminen Orhaneli çayının ötelenmesi ıslah projesi için DSİ’den onay alınmış olup 
kamulaştırma çalışmalarının tamamlanmasını müteakip proje uygulaması bittikten 
sonra üretim ve dekapaj faaliyetlerine başlanabilecektir. 

Teşekkülce, bahse konu sahaya Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 
verilmiş olan 1 yıl süreli geçici tatilin süresinin 31.12.2016 tarihinde sona erecek 
olması nedeniyle, Maden İşleri Genel Müdürlüğüne 26.12.2016 tarihli yazı ile tekrar 
müracaat edilerek Geçici Tatil talebinin uzatılması talebinde bulunulmuştur. 

Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimi açık ocağında, üretim ve dekapaj 
faaliyetlerinin güvenli ve sürdürülebilir hale getirilebilmesi geçirimsiz perde ve dere 
ıslah projelerinin tamamlanmasını takiben gerçekleşebilecektir. Bu kapsamda, kalan 
rezervin işletilmesine yönelik yapılacak danışmanlık ve mühendislik çalışmalarını 
müteakip teknik ve ekonomik değerlendirmeler neticesinde karar verilmesi önem ifade 
etmektedir. 

a ) Esas işletmeler: 
Tuvönan cevher üretiminin yapıldığı Tülü, Acep, Simav ve Kestelek Açık 

Ocakları, Konsantratörler (Eleme-Triyaj) ve Kırma-Homojelendirme ile Öğütme 
Tesisleri esas işletmeleri oluşturmaktadır. 

Mevcut durum itibariyle İşletme Müdürlüğünde cevher üretimleri Simav, Tülü 
ve Acep olmak üzere üç adet açık ocaktan sağlanmaktadır. Bunlardan Tülü açık 
ocağından sadece kolemanit, Simav açık ocağından kolemenit ve üleksit, Acep açık 
ocağından ise ağırlıklı olarak üleksit cevheri üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu üç 
ocaktan üretilen tüvenan cevherler konsantratör tesislerinde fiziksel zenginleştirme 
işlemlerinden geçirildikten sonra kırma ve öğütme tesislerinde işlenerek, öğütülmüş 
kolemanit ve öğütülmüş üleksit ürünü olarak pazara arz edilmektedir. 
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İşletme Müdürlüğü açık ocaklarında yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta, 
nihai üründe müşteri taleplerini karşılamada sorun yaşanmaması için tüvenan cevher 
stoklarında en az 2 yıllık ihtiyacı karşılayacak stokla çalışılması hedeflenmektedir. 

İşletme Müdürlüğünde 2004 yılında 93 bin ton olarak gerçekleşen öğütülmüş 
ürün satışı günümüzde 550-600 bin ton/yıl seviyelerine yükselmiştir. Buna bağlı 
olarak ta konsantratör tesisinde yıkanan tüvenan cevher miktarı 650 bin ton/yıl’dan 1,2 
milyon ton/yıl seviyelerine yükselmiştir. İki yıllık bir stoklama öngörüldüğünde 
yaklaşık 2,5 milyon ton’luk tüvenan cevher stok sahası ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 
Ayrıca Simav açık ocağında kolemanit cevheri üretimi sırasında zorunlu olarak üleksit 
cevheri de üretilmektedir. Üleksit cevherinin satış miktarı üretilenin altında 
kaldığından üretilen üleksit cevherinin büyük bir kısmının stoklanması zorunluluk arz 
etmektedir. Mevcut tüvenan stok sahalarının ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle 
Simav açık ocağının kuzeydoğusundaki bölgede tüvenan cevher stok sahası 
oluşturulması öngörülmektedir. 

aa ) Tuvönan cevher üretimi: 
Açık Ocaklarda uygulanan işletme yöntemi, cevher oluşumu görülen kısımların 

üst kotlarından alt kotlarına ters bir koni şeklinde, dekapaj ve üretim basamakları 
oluşturup bu basamakların sahaya aplikasyonunun yapılarak dekapajın ve tuvönan 
cevher üretiminin yapılması şeklindedir. 

2016 yılında Bigadiç İşletme Müdürlüğünce üretilen tuvönan kolemanit ve 
üleksit cevher miktarları program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo 41: Bigadiç-Tuvönan cevher üretimi 

2015 yılı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 
göre

Geçen yıla 
göre

(ton) (ton) (ton) (%) (%)
Tüv. Kolemanit
- Simav 400.000 500.000 700.000 140 175
- Tülü 400.000 250.000 200.000 80 50
- Acep 0 0 0 - -
- Kestelek 0 0 0 - -
Tüv. Kolemanit toplamı 800.000 750.000 900.000 120 113
Tüv. Üleksit
- Simav 150.000 200.000 200.000 100 133
- Acep 18.000 60.000 9.000 15 50
Tüv. Üleksit toplamı 168.000 260.000 209.000 80 124

Toplam tuvönan cevher 968.000 1.010.000 1.109.000 110 115

Tuvönan cevher                   
üretimi

2016 yılı Gerçekleşme oranı

 
2016 yılında, programın %10 (99 bin ton) üzerinde ve geçen yıla göre %15 

artışla 1.1 milyon ton tuvönan cevher üretilmiştir. Yapılan tuvönan üretimin %81’i 
kolemanit olup, bu üretimin %78’i Bigadiç-Simav açık ocağından, %22’si de Bigadiç-
Tülü açık ocağından yapılmıştır. Üleksit üretimi programın %20 altında olmakla 
birlikte geçen yıla göre %24 artışla 209 bin ton olarak yapılmış ve bu üretimin %96’sı 
Simav açık ocağından gerçekleştirilmiştir. 
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aa-1 ) Simav ocağı tuvönan kolemanit ve üleksit üretimi: 
İşletme Müdürlüğü’ne 3,5 km. mesafede olan Simav açık ocağında cevherleşme 

6 damar halinde olup ortalama cevher zonu kalınlığı 40 metre, ortalama net cevher 
kalınlığı ise 23 metre olup cevher damarları arasında 3-6 metre kalınlığında kil-
kireçtaşı-marn tabakaları bulunmaktadır. 

1994 yılında DSİ tarafından başlatılan “Simav çayının borlu saha içinde kalan 
kısmının ıslah edilmesi” projesinin 23.07.1998 tarihinde bitirilmesi sonrasında 
hazırlanan 200 bin ton/yıl kapasiteli proje uygulamaya konularak dekapaj 
faaliyetlerine 14.08.1998 tarihinde, üretim faaliyetlerine de 1999 yılında başlanılmıştır.   
Süreç içinde 5 kez revize edilen projenin son revizesi 01.01.2010 tarihinde yapılmış 
olup bu projeye göre 121,7 milyon m³ dekapaj yapılarak 2,4 milyon ton üleksit ve 6,6 
milyon ton kolemanit olmak üzere toplam 9 milyon ton cevher üretimi öngörülmekte 
olup, projenin itfa oranı 13,51 m³/ton olarak hesaplanmıştır. Gelişen süreçte, 2016-
2020 yıllarını kapsayan 5 yıllık orta vadeli proje yapılmış olup, 01.01.2016 tarihi 
itibari ile itfa oranı 13,86 m³/ton olarak revize edilmiştir. 

2016 yılı sonu itibarıyla 7,5 milyon ton kolemanit ve 2,4 milyon ton üleksit 
olmak üzere bu güne kadar toplam 9,9 milyon ton cevher üretilmiş olup, üretilen 
toplam cevherin %76’sı kolemanittir.  

Simav açık ocağında, 2016 yılında programa göre 181 iş günü geçen yıla göre 
de 6 iş günü daha az çalışılarak; programın %40 üzerinde ve geçen yıla göre %75 
oranında daha fazla üzere 700 bin ton kolemanit, programın %100’ü oranında ve 
geçen yıla göre %33 daha fazla olmak üzere 200 bin ton üleksit cevheri üretilmiştir. 
Üretilen tuvönan cevherin üretim maliyeti geçen yılki seviyesine göre %23,3 azalarak 
56,23 TL/ton olarak gerçekleşmiştir.  

İşletmenin 2016 yılı üleksit üretiminin %96’sı, kolemanit üretiminin %78’i ve 
toplam cevher üretiminin %81’i, Simav ocağından karşılanmıştır.   

Yıl içinde tuvönan cevher üretimi +20 ve +270 basamakları arasında yapılmış 
olup, 2013 yılına devir eden kolemanit stok miktarı 54 ton, üleksit stoku 435 bin ton 
iken, 2014 yılına devir eden kolemanit stoku 143 bin ton’a, üleksit stoku 616 bin ton’a, 
2015 yılında devir eden kolemanit stoku 726 bin ton’a, üleksit stoku 592 bin ton’a 
yükselmiş, takiben 2016 yılına devir eden kolemanit stoku 676 bin ton’a, üleksit stoku 
544 bin ton’a düşmüş olup, 2017 yılına devir eden kolemanit stoku ise 725 bin ton’a, 
üleksit stoku da 548 bin ton’a yükselmiştir. Üleksit satışlarının düşük olması nedeniyle 
kolemanitle birlikte üretilmesi zorunlu olan üleksitin stok miktarındaki artış 
kaçınılmaz olmaktadır. Özellikle kış aylarında ocaktan üretim yapılamadığı 
durumlarda konsantratörün çalışmasını aksatmamak üzere kolemanit sevkiyatının 
stoklardan yapılması mümkün olmaktadır. 2016 yıl sonu itibariyle işletmenin 25-125 
mm konsantre cevher stoku geçen yıla göre %185 artarak 91 bin ton civarında olup 
2017 yılı için konsantre satışı öngörülmemiştir.  

Ayrıca, 2016’ya devreden üretime hazır cevher rezervi 150 bin ton kolemanit, 
200 bin ton üleksit olmak üzere 350 bin ton iken, 2017’ye 50 bin ton kolemanit ve 250 
bin ton hazır üleksit rezervi devretmiştir. 
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2017 yılı için konsantre satışı öngörülmemiştir.  

Ayrıca, 2016’ya devreden üretime hazır cevher rezervi 150 bin ton kolemanit, 
200 bin ton üleksit olmak üzere 350 bin ton iken, 2017’ye 50 bin ton kolemanit ve 250 
bin ton hazır üleksit rezervi devretmiştir. 

 

 
 

Simav ocağında 2017 yılı için programlanan 800 bin ton kolemanit, 180 bin ton 
üleksit üretimi baz alındığında hazır kolemanit rezervinin tükenme ömrü yaklaşık 2 ay 
iken üleksit rezervinin tükenme ömrü 16 ay olmaktadır.   

Simav ocağındaki kolemanit ve üleksit damarlarının değişkenlik göstermesi 
neticesinde üleksit üretimindeki artış sonucu oluşan üleksit stoklarının azaltılması 
mümkün olabilecektir. Bu amaçla, son üç yıl içinde Acep ocağından yapılan üleksit 
üretimi azaltılmış olup, üleksit satışlarının da artırılması ile üleksit stoklarının artışı 
engellenmeye çalışılmıştır. Simav ocağının kuzeyinde bulunan ve geçmiş yıllarda 
üretilmeyen üleksit ağırlıklı tuvönan cevherin üretilmesi ile bu bölgenin iç döküm 
haline getirilmesinin yanısıra açık ocağın kuzey bölgesindeki tabaka duraylılığının 
sağlanması mümkün olacaktır.  

Simav ocağında üretimde kullanılan enerji miktarındaki artış ile birlikte 
üretimin de artması sonucu elektrik birim tüketiminde %32’lik azalma görülmüştür. 
Kullanılan enerji miktarındaki artışa, gerek düşük kotlarda yapılan üretim, gerekse 
yıllık yağış debisi nedeniyle ocak içine biriken su miktarındaki artışa bağlı olarak, 
tahliye pompalarının daha fazla çalıştırılması neden olmuştur. 

aa-2) Tülü ocağı tuvönan kolemanit üretimi: 
İşletmenin ilk işletilen ocağı olan Tülü ocağında üretim faaliyetlerine 1981 

yılında başlanılmıştır. 2016 yılı sonu itibarıyla 5,4 milyon ton cevher üretilmiş olup, 
üretilen cevherin tamamı kolemanittir. İşletmenin alt boratlı birim içinde açılmış tek 
ocağı olan Tülü’de ortalama örtü kalınlığı 50 metre, cevher zonu kalınlığı 27 metre ve 
net cevher kalınlığı 15 metre olup ortalama tenörü %28,14 B2O3 olan 5 cevher damarı 
mevcuttur. 

Tülü açık ocağına ilişkin olarak ilk kez 1977 yılında uygulamasına başlanan 
işletme projesi 2,53 m³/ton itfa oranına sahip iken süreç içinde 4 kez revize edilen 
projenin son revizesi 01.01.2008 tarihinde yapılmış olup bu projeye göre 24,1 milyon 
m³ dekapaj yapılarak 0,8 milyon ton üleksit ve 7,9 milyon ton kolemanit olmak üzere 
toplam 8,6 milyon ton cevher üretimi öngörülmekte olup, projenin itfa oranı 3,47 
m³/ton olarak hesaplanmıştır. 

Tülü açık ocağında, 2016 yılında programa göre 11 iş günü daha az çalışılarak 
programın %20 altında ve geçen yıla göre %50 oranında daha az olmak üzere 200 bin 
ton kolemanit cevheri üretilmiştir. İşletmenin dört açık ocağı içinde tuvönan üretim 
maliyeti en düşük olan Tülü ocağından çıkarılan tuvönan cevherin üretim maliyeti 
geçen yıla göre %109 oranında artarak 36,84 TL/ton olmuştur. 

İşletmenin 2016 yılı toplam kolemanit üretiminin %22’si ve toplam cevher 
üretiminin %18’i Tülü ocağından karşılanmıştır.  

Yıl içinde tuvönan cevher üretimi  +100, +110 basamaklarından yapılmış olup, 
2015 yılına 1 milyon ton kolemanit stok, 2016 yılına ise 443,8 bin ton kolemanit stoku 
devretmişken, 2017 yılına sadece 47,5 bin ton kolemanit stoku devretmiştir. Kolemanit 
stoku ocağın 1,5 aylık üretimini karşılayacak düzeydedir. Özellikle kış aylarında 
ocaktan üretim yapılamadığı durumlarda konsantratörün çalışmasını aksatmamak 
üzere kolemanit sevkiyatının stoklardan yapılması mümkün olmaktadır. 

 

177Sayıştay   



 
 

2016’ya devreden üretime hazır cevher rezervi 215 bin ton iken 2017’ye 115 
bin ton kolemanit devir etmiştir. Tülü ocağında 2017 yılı için programlanan 400 bin 
ton kolemanit üretimi baz alındığında hazır kolemanitin tükenme ömrü 3 ay civarında 
olmaktadır.   

Yüklenici firma tarafından yapılan 12 milyon ton’luk dekapaj işi 31.10.2014 
tarihinde tamamlanmış olup, üretimde bir aksamaya neden olunmaması üretilmeye 
hazır cevher miktarının 24 aya çıkaracak şekilde proje çalışmaları tamamlanmıştır. 
Kamulaştırma faaliyetlerinin uzamasına bağlı olarak yeni dekapaj ihalesi 2016 yılı 
ortasında gerçekleştirilmiştir. 

Tülü açık ocağında geçen yıla göre %20 oranında daha fazla elektrik 
kullanılmış olup, üretimin de %50 azalması ile birlikte elektrik birim tüketimi %159 
oranında artmıştır.  

aa-3) Acep ocağı tuvönan cevher üretimi: 
Acep açık ocağında üst boratlı birim içerisinde oluşan bor tuzu cevherleşmesi 

dikey ve yanal boyutlarda değişim gösterdiğinden, işletme alanının batısında önce 
kolemanit ile başlayan cevherleşme, yanal olarak üleksite geçmektedir. Böylece ocakta 
hem kolemanit hem de üleksit bulunmaktadır.  

Acep açık ocağında ortalama örtü kalınlığı 56 metre olan cevherleşme, net 
kalınlığı 2-12 metre arasında değişen ve ortalama net cevher zonu kalınlığı 8 metre 
olan 1 ana damar ile 0,5-2,0 metre kalınlıkta 1-3 adet merceksi damar halinde olup 
cevher zonu kalınlığı 20-25 metre, net cevher zonu kalınlığı ise 15 metre arasında 
değişmektedir. 

Acep açık ocağına yönelik olarak 3,84 m³/ton itfa oranına sahip ilk proje 
24.11.1986 tarihinde uygulamaya konulmuş, süreç içinde 5 kez revize edilen projenin 
son revizesi 01.01.2002 tarihinde yapılmış olup projeye göre 51,6 milyon m³ dekapaj 
yapılarak 4,6 milyon ton üleksit ve 1,3 milyon ton kolemanit olmak üzere toplam 5,9 
milyon ton cevher üretimi öngörülmekte olup projenin itfa oranı 9,02 m³/ton olarak 
hesaplanmıştır. 

2016 yılı sonu itibarıyla 0,7 milyon ton kolemanit ve 3,8 milyon ton üleksit 
olmak üzere toplam 4,5 milyon ton cevher üretilmiş olup, üretilen toplam cevherin 
%84’ü üleksittir.   

Acep açık ocağında, 2016 yılında programa göre 2 vardiya halinde 291 gün 
daha az çalışılarak programın %97 altında kalınarak geçen yıla göre %91 oranında 
daha az olmak üzere 9 bin ton üleksit üretilmiş, programlandığı gibi kolemanit üretimi 
yapılmamıştır. Üretilen tuvönan cevherin üretim maliyeti geçen yıla göre %70 
oranında azalarak 43,12 TL/ton olmuştur.  

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı Acep Açık Ocağı’nda 2016 yılı 
tuvönan üretim faaliyetleri ile ilgili olarak; üretilen tuvönan cevherin üretim 
maliyetindeki %70 düşüşün çok yönlü olarak incelenmesi ve maliyet düşürücü 
önlemlere devam edilmesinde fayda görülmektedir. 

İşletmenin toplam cevher üretiminin %0,8’i, üleksit üretiminin ise %4,3’ü Acep 
ocağından karşılanmıştır.  
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Yıl içinde tuvönan cevher üretimi +220 ve +230 basamaklarında yapılmış olup, 
yılsonuna 84 ton kolemanit, 3,3 bin ton üleksit stoku devretmiştir. 2017’ye devreden 
üretime hazır üleksit rezervi ise 59,5 bin ton’dur. 

Acep ocağında 2017 yılı için programlanan, 50 bin ton üleksit üretimi baz 
alındığında hazır üleksitin tükenme ömrü yaklaşık 14 ay olmaktadır. Bir başka deyişle 
14 ay boyunca hiç dekapaj yapılmasa bile program hedefleri doğrultusunda üleksit 
üretiminin yapılması mümkündür. 

Öte yandan, 2016 yılında Acep açık ocağı çalışmayan kısım giderleri 3.113 bin 
TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderin 2.600 bin TL’sini bina ve arazi kiraları 
oluşturmaktadır. 

Esas itibarıyla işletme, piyasa ihtiyacı olan üleksit cevherini Simav ocağında 
sürdürdüğü cevher üretim programı doğrultusunda üretmekte olup, Acep ocağından 
yapılacak üleksit üretimine ihtiyaç duymamaktadır. Üleksit piyasasında çok ciddi bir 
talep gelmediği sürece ocakta dekapaj faaliyetlerinin sürdürülmesi hazır üleksit 
rezervinin artmasına neden olacak, hazırlanan cevherin üretilip satışının yapılamadığı 
sürece yapılan masrafın geri dönüşü ileriki yıllarda sağlanabilecektir.   

aa-4) Kestelek ocağı tuvönan kolemanit üretimi: 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı Kestelek açık ocağı, Bursa ili Mustafa 

Kemal Paşa ilçesine bağlı Kestelek köyü güneyinde, Orhaneli çayının güney kenarında 
yer alır ve sahada cevherleşme kalınlıkları 1-2 cm’den 5-10 metreye kadar çıkan çok 
sayıda cevher seviyesinin ardalanmasından meydana gelmiştir.  

İR.1611 no.lu ruhsat sınırları içinde bulunan Kestelek ocağında üretim 
faaliyetlerine 1979 yılında başlanılmış, masif olan cevher elle ayıklanarak satışa 
sunulmuş, yıkamalık karakterdeki %22-%36 B₂O₃ içeren cevherler de 1981 yılından 
itibaren mobil yıkayıcıda yıkanarak satılık hale getirilmiştir.  

2016 yılı sonu itibarıyla 4,3 milyon ton kolemanit üretilmiş olup, bu üretimin 
%16’sı 1979-1995 döneminde işletilen yer altı ocaklarından yapılmıştır.   

2016 yılında ocakta üretim programı yapılmamış olup, fiili olarak da üretim 
gerçekleştirilmemiştir. 

2016 yılına 3,3 bin ton olarak devir eden tuvönan kolemanit stoklarının tamamı 
yıl içinde tüketilerek 2017 yılına tuvönan cevher stoku devretmemiştir. 2017’ye 
devreden üretime hazır cevher rezervi ise 14,9 bin ton’dur. Kestelek ocağında 2017 
yılı için de üretim programı yapılmaması nedeniyle hazır rezerv miktarında bir 
değişiklik olmayacaktır. 

2016 yılı açık ocakta tüketilen enerji miktarında geçen yıla oranla %36’lık bir 
azalma görülmüştür. Elektrik tüketiminin azalışında yıllık yağış debisi nedeniyle 
pompaların daha az çalıştırılması etkili olmuştur. 

Kestelek açık ocağında son yıllarda yaşanan olumsuzluklara ek olarak 
24.05.2014 tarihinde meydana gelen Gökçeada merkezli depremin yanısıra yoğun 
yağışların yarattığı olumsuzlukların ocağın stabilitesini bozması üzerine ocak mal ve 
can güvenliği açısından 20.06.2014 tarihinde kapatılarak dekapaj ve üretim faaliyetleri 
sonlandırılmıştır. Ocağın yeniden açılmasına yönelik değerlendirme çalışmalarına 
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devam edildiği görülmektedir. 
Öte yandan, 2016 yılında Kestelek açık ocağı çalışmayan kısım giderleri 2.977 

bin TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderin 2.049 bin TL’sini bina ve arazi 
kiraları oluşturmaktadır. 

ab) Konsantre üretimi: 
ab-1) Bigadiç konsantre üretimi: 
Bigadiç konsantratörü Simav, Tülü ve Acep açık ocaklarından gelen tuvönan 

kolemanit ve üleksit cevherlerinin zenginleştirildiği ünitedir. Tesis 1980 yılında tek 
vardiyada 150 bin ton tuv./yıl kapasitede çalışmaya başlamış, 1990 yılında vardiya 
sayısının arttırılması ve tevsii ünitesinin (II.Tesis) devreye girmesi ile kapasite 650 bin 
ton tuv./ton’a yükseltilmiştir. Artan öğütülmüş ürün talebini karşılamak üzere gerekli 
konsantre ürünün sağlanabilmesi için III.Konsantratör Tesisi 2007 yılında devreye 
alınarak tesis kapasitesi 975 bin ton/yıl’a çıkartılmış ve nihayet 2009 yılı sonunda, 3-
25 mm boyutundaki düşük tenörlü kolemanit cevherinin %40 B2O3  tenörlü öğütülmüş 
ürün üretiminde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla 10-15 ton/saat kapasiteli yeni 
bir 2.yıkama tesisi devreye alınmıştır. 

Konsantratör, yaklaşık %30 B2O3 tenörlü tuvönan kolemanit cevherinden; 25-
125 mm’lik %40 B2O3 tenörlü konsantre kolemanit, 3-25 mm’lik %36 B2O3 tenörlü 
konsantre kolemanit ve 0,2-3 mm’lik %28 tenörlü konsantre kolemanit elde edilmek 
üzere, aynı şekilde yaklaşık %30 B2O3 tenörlü üleksit cevherinden; 3-125 mm’lik %36 
B2O3 tenörlü konsantre üleksit ve 0,2-3 mm’lik %25 B2O3 tenörlü konsantre üleksit 
elde edilmek üzere tesis edilmiştir. 1 milyon ton tuvönan cevher işleme kapasitesine 
sahip konsantratör tesisinde; 2 adet 100’er ton/saat kapasiteli kırma ve 3 adet yıkama 
ünitesi bulunmaktadır.  

1981 yılından bu yana konsantratör tesisinde 21,8 milyon ton cevher yıkanmış 
ve %69,9 oranında 15,2 milyon ton konsantre ürün elde edilmiştir. 

2016 yılı içerisinde Bigadiç konsantratöründe yapılan üleksit ve kolemanit 
üretimlerine ait bilgiler program ve bir önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak 
aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 42: Bigadiç - Konsantre kolemanit ve üleksit üretimleri 

Konsantre kolemanit ve üleksit 
üretimini belirleyen değerler Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
(%) 

Geçen 
yıla göre 

(%) 

Giren (işlenen) tuv.cev. top. Ton 1.293.254 1.150.000 1.191.810 104 92 
- Giren (işlenen) tuv. kolemanit Ton 1.196.789 1.150.000 1.092.404 95 91 
- Giren (işlenen) tuv. üleksit Ton 96.465 - 99.406 - 103 
Çıkan (kons.) cevher top. Ton 943.549 816.300 851.061 104 90 
    Çıkan (kons.) kole. Ton 876.689 816.300 783.774 96 89 
- 25-125 mm Ton 496.513 460.000 421.007 92 85 
- 25-125 mm (ülek.’ten seç.kol.) Ton 2.520 - 2.503 - 99 
- 3-25 mm Ton 59.786 88.000 48.543 55 81 
- 0,2-3 mm Ton 199.693 138.000 140.578 102 70 
- Ara ürün (3-25 mm) Ton 80.261 72.800 80.682 111 101 
- Ara ürün (0,2-3 mm) Ton 37.826 57.500 90.462 157 239 
    Çıkan (konsantre) üleksit Ton 66.860 - 67.287 - 101 
- 3-125 mm Ton 51.700 - 50.140 - 97 
- 3-125 mm (kol.’ten seç.ülek.) Ton 1.002 - 754 - 75 
- 0,2-3 mm Ton 7.677 - 10.152 - 132 
- Ara ürün (0,2-3 mm) Ton 6.481 - 6.241 - 96 
2. yıkamaya giren cevher Ton 213.099 156.000 194.858 125 91 
- 2. yıkamaya giren kole. Ton 184.581 156.000 171.253 110 93 
- 2. yıkamaya giren üleksit Ton 28.518 - 23.605 - 83 
2. yıkamadan çıkan cevher Ton 182.303 119.500 162.676 136 89 
- 2. yıkamadan çıkan kole. Ton 158.101 119.500 142.253 119 90 
- 2. yıkamadan çıkan ülek. Ton 24.202 - 20.422 - 84 
Birim tüketimler           
- Motorin lt/ton 0,0143 0,001 0,0001 10 1 
- Yağ gr/ton 1,40 5,30 0,70 13 50 
- Elektrik kwh/ton 5,43 9,19 6,11 66 113 
Verimler           
- İşçilik verimi (tuv. cev.'e göre) Ton/yev 21,111 17,872 21,222 119 101 
- İşçilik verimi (kons.cev.'e göre) Ton/yev 15,778 12,806 15,514 121 98 
- Metal kurtar. rand. (kole.) % 87,35 89,02 89,00 100 102 
- Metal kurtar. rand. (üleksit) % 87,28 - 86,42 - 99 

Konsantratör tesisinde 2016 yılında 300 gün çalışma programına karşılık artan 
talebin karşılanması amacıyla 335 gün çalışılmış ve çeşitli boyutlarda toplam 1,2 
milyon ton tuvönan kolemanit ve 99,4 bin ton tuvönan üleksit olmak üzere, geçen yıla 
göre %8 düşüşle konsantratör kapasitesinin %22 üzerinde toplam 1,2 milyon ton 
tuvönan cevher yıkanmıştır.  

Bigadiç Konsantratör Tesisinin yıllık üretim kapasitesi teorik olarak 975 bin ton 
olup, tesis müşteri taleplerini karşılayabilmek amacıyla; belirli bir program dahilinde 
bakım ve revizyon yapılmaksızın (resmi tatil günleri dahil) çalıştırılarak kapasitesinin 
üzerinde üretim yapılmıştır.  
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Özellikle Simav açık ocağında tali damarlar, eski imalat artıkları yıkanırken 
cevherin yapısına bağlı olarak 25-125 mm konsantre cevher eldesi büyük oranlarda 
düşmekte olup tesise beslenen tuvönan cevherlerden daha çok -3 ve 3-25 mm 
konsantre cevher elde edilmekte ve büyük bir miktarı da şlama kaçmaktadır 

Son dört yılda konsantratör kapasitesinin üzerinde cevher yıkanmış olması 
işletmecilik başarısı olarak görülebilir. Ancak bu şekilde bir üretimin sürdürülebilir 
olması mümkün değildir. Bakım-onarım tarihlerinin geciktirilmesinin yakın zaman 
içinde üretimde aksamalara neden olması kaçınılmazdır. Diğer yandan, bu üretim 
artışının artan bir ivme ile devam ettiği görülmüş olup, müşteri taleplerinin zamanında 
karşılanabilmesi için yeni bir konsantratör yapımına ihtiyaç duyulmuş, bu bağlamda 
öğütme kapasitesinde de görülen yetersizlik ile birlikte değerlendirilerek “Konsantre 
ve Öğütme Tesisi” Projesi gündeme getirilmiştir. 

Yıkanan cevher miktarındaki düşüşle birlikte, 784 bin ton konsantre kolemanit 
ve 67 bin ton üleksit olmak üzere geçen yıla göre %10 az olmak üzere toplam 851 bin 
ton konsantre cevher elde edilmiştir. 

Bigadiç’te, ara ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla yaklaşık 15 ton/saat 
kapasiteli yeni bir 2. yıkama ünitesi oluşturulmuştur. Söz konusu ünitede; geçen yıla 
göre %7 düşüşle 171,2 bin ton kolemanit, %13 düşüşle 23,6 bin ton üleksit olmak 
üzere programın %25 fazlasıyla ancak geçen yıla göre %9 düşüşle 194,8 bin ton 
cevher yıkanmış ve %84 verimlilikle 142,2 bin ton konsantre kolemanit ve 20,4 bin 
ton üleksit olmak üzere toplan 162,6 bin ton cevher elde edilmiştir. 

2016 yılında %8 daha az cevher yıkanmasına karşın, konsantratör tesisinde 
elektrik tüketiminde oluşan %1,4 artış dolayısıyla elektrik birim tüketimi %13 artarak 
6,11 kwht/ton değerine yükselmiştir.  

Konsantratörün kırma ünitesinde meydana gelen 25 saat duruşun %60 oranında 
15 saatini paletli çeneli kırıcı ve mekik bant arızaları oluştururken yıkama ünitesinde 
meydana gelen 204 saat duruşun %81’ini yıkama tamburu, paletli kazıyıcı, elek, 
klasifikatör ve bant arızaları oluşturmuştur. 

Ayrıca, öğütme biriminin ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 2014 yılında 57 
bin ton, 2015 yılında 123 bin ton tüvenan cevher zenginleştirilmesi için Emet 
Konsantratör Tesislerine gönderilmiştir. 2016 yılında ise zenginleştirilmesi için 
işletme dışına cevher gönderilmemiştir. 

Yeni Konsantratör tesisi : 
Öğütülmüş ürün satışlarının artması üzerine, 2008-2013 yılları yatırım 

programına alınan III. öğütme tesisine hammadde sağlamak üzere, aynı yatırım 
programı kapsamına yeni bir konsantratör yapımı işi de dahil edilmiştir. 975 bin 
ton/yıl kapasiteli, daha gelişmiş ekipmanlar içeren yeni bir konsantratör yapımına 
yönelik proje yapım hazırlıklarına başlanılmış iken piyasalarda öğütülmüş ürün 
talebinde daralmanın yaşanmaya başlanması üzerine 22.07.2009 tarihinde alınan 
karar ile yeni konsantratör yapımı projesi ertelenmiştir. Gelinen durum itibarıyla 
özellikle son yıllardaki talep artışının bundan sonra da devam etmesi halinde 
konsantratör yapımına ilişkin kararın yeniden değerlendirmeye alınması 
gerekecektir. Aynı şekilde, Ar-ge çalışmaları başlatılan kalsine kolemanit üretimi 
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faaliyetlerinin değerlendirilerek bu konuda atılacak adımın belirlenmesi, 
konsantratör yapımı ile ilgili kararın verilmesinde rol oynaması beklenmektedir.  

Kolemanit kalsinasyonunun endüstriyel ölçekli ve mevcut tüm kolemanit 
cevherleri ile kalsinasyon deneme çalışmaları yapmak, üretim parametrelerini 
belirlemek ve müşterilerin taleplerini karşılamak amacıyla Ankara’da faaliyet 
gösteren bir firmaya ait alçı fabrikasında kalsine kolemanit deneme üretiminin 
yapılmasına karar verilmiş olup, Genel Müdürlük Teknoloji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı ile özel bir firma arasında 29.08.2013 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 
deneme üretimi çalışmalarına başlanmıştır. Kolemanit kalsinasyonunun yanı sıra bu 
çalışmalarda üleksit kalsinasyonuna da yer verilmiştir. Çalışmalar kapsamında 2013 
yılında 1.032,20 ton tuvönan kolemanit, 4.112,12 ton 3-25 mm konsantre kolemanit 
ve 468,20 ton 0,2-3 mm konsantre kolemanit olmak üzere toplam 5.612,52 ton 
kolemanit cevheri; 79,20 ton tuvönan üleksit, 79,54 ton 0,2-3 mm konsantre üleksit 
olmak üzere toplam 158,74 ton üleksit cevheri ilgili firmanın Ankara’daki alçı 
üretim tesislerine gönderilmiştir. Kalsinasyon çalışmaları sonunda elde edilen 
1.693,90 ton kalsine kolemanit İşletmenin Bandırma stoklarına, 489,62 ton ara ürün 
kalsine kolemanit ve 60,50 ton ara ürün kalsine üleksit İşletme stoklarına 
alınmıştır.  

Kalsine kolemanitin pazarda kullanımı ile ilgili olarak değişik sektörlerle 
yurtdışı şirketler kanalıyla görüşmeler yapılmasına, farklı sektörlerdeki müşterilere 
numuneler gönderilmesine karşın, bugüne kadar 2014 yılında 24,5 ton ve 2015 
yılında ise 30 ton satış gerçekleştirilebilmiştir.  

Ar-Ge çalışmaları kapsamında üretilen, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 
ürünü olan ve yapılan araştırmalar kapsamında pazarda ürüne talep bulunmaması 
nedeniyle halen stoklarda beklemekte olan 1.631,25 ton kalsine kolemanit 
ürününün günümüz şartlarında satışının yapılamamış olması nedeniyle, alternatif 
olarak Bigadiç öğütülmüş kolemanit ürünü içerisinde paçallanmak suretiyle 
satışının yapılabilmesini teminen; 

-Öğütülmüş kolemanit üretiminde, öğütme öncesinde maksimum %7 
oranında kalsine kolemanit ilave edilmesi suretiyle paçallama işlemi yapılması, bu 
yolla elde edilecek ürünün spekt değerlerine uygunluğunun sağlanması, 

-Öğütülmüş kolemanit ürününün tüketildiği sektör hassasiyetleri de dikkate 
alınarak kalsine kolemanit ilave edilerek elde edilen öğütülmüş kolemanit ürününün 
satışının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için stok takibinin  ayrı yapılması, 

-Kalsine kolemanitin öğütülmüş ürün içinde değerlendirilmesi ile ilgili iş ve 
işlemlerin, homojenlendirme teknik alt yapısının Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 
İşletme Müdürlüğüne göre daha uygun olması nedeniyle Bigadiç Bor İşletme 
Müdürlüğünde yapılması, hususları 17.03.2016 tarih ve 681/3 sayılı YKK ile kabul 
edilmiştir. 

Bu çerçevede, 2016 yılı içerisinde 1621,25 ton kalsine lolemanit iç 
tüketimde değerlendirilerek, 2017 yılına 10 ton stok devretmiştir. 

Bigadiç Konsantratör kapasitesi ile ilgili olarak; “Mevcut konsantratör 
kapasitesinin talebi karşılayacak düzeyde olmaması nedeniyle, 975 bin ton/yıl 
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kapasiteli ve daha gelişmiş ekipmanlar içeren yeni bir konsantratör yapımına 
yönelik hazırlanan ve 22.07.2009 tarihinde ertelenen projenin, kalsine kolemanit 
üretimine yönelik alınacak karar paralelinde yeniden değerlendirmeye alınması” 
şeklinde 2013 yılı Denetim Raporunda yer alan öneriye cevaben Kurum; 
Öğütülmüş ürüne olan talep artışının mevcut kapasite ile karşılanamıyor olması 
nedeniyle, 1.000.000 ton/yıl kapasiteli konsantratör tesisi, 12.000 m³ kapasiteli 
harmanlama ünitesi ile 6.000 m² lik torbalı ürün paketleme ve stok sahasının 
yapımını kapsayan projenin 2015 yılı yatırım programına alınması için gereken 
çalışmalara başlanıldığını ifade etmiş, anılan işe ait ÇED Belgesi alınmak suretiyle, 
proje 2016-2017 yılları Yatırım Programlarında yer bulmuştur.  

Öte yandan kalsinasyon çalışmaları neticesinde, kil ile cevherin sürekli bir 
proseste ayrılabildiği, B2O3 içeriği düşük katı olarak ayrılan killerin depolanması daha 
kolay olduğu gibi bu killerin başka kullanım alanlarında değerlendirilmesinin de söz 
konusu olabileceği, elde edilen düşük tenörlü 3-25 mm ve -3 mm ara ürünlerin 
getirmiş olduğu stoklama sıkıntılarının ortadan kaldırılması ve bugüne kadar üretilerek 
stoklanan söz konusu ara ürünlerin kalsinasyon işlemi ile ekonomiye 
kazandırılmasının sağlanacağı dikkate alınarak 2015 yılında yapılan değerlendirmede, 
karlılık, pazar durumu ve teknolojik veriler gözönüne alınarak sadece konsantre 
üretimi sırasında oluşan ve değerlendirilemeyen ara ürünlerin kalsinasyonunu 
hedefleyen "Bigadiç Kalsine Kolemanit Tesisi" kurulması öngörülmüştür. 

Kuşkusuz pazarda farklı ürünlere olan taleplerin ciddi oranlarda değişiklik 
göstermesi kurumun alacağı kararlar üzerinde belirli riskleri de beraberinde 
getirmektedir. Kalsinasyon projesinin hayata geçirilmesi ile sıvı atıkların yaratacağı 
çevre sorunlarının olmayacağı bilinmekle beraber benzer bir sorunun bu kez katı 
atıklar için doğacağı, diğer yandan yatırım maliyetine ek olarak üretim maliyetlerini 
oluşturan en büyük kalem olan enerji maliyetlerinde artış olacağı dikkate alınırken 
diğer taraftan satış fiyatlarının ve miktarlarının ne yönde gelişeceği yönünde yapılan 
detay araştırmalar tamamlanmış ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünce konsantre 
üretimi sırasında oluşan ve ticari olarak değerlendirilemeyen ara ürünlerin ısıl işlem ile 
(kalsinasyon) zenginleştirilmesi amacıyla “100.000 ton/yıl kapasiteli kolemanit 
kalsinasyonu tesisi” projesi hazırlanarak 06.05.2015 tarihli ÇED Olumlu Belgesi 
alınmıştır. Ancak, bu çalışmaları takiben projenin önceki yıllarda hazırlanan fizibilite 
raporu güncel rakamlarla yeniden revize edilmiş ve 2016-2017 yılları Yatırım 
Programlarında “50 bin ton/yıl kapasiteli kalsine kolemanit tesisi” olarak yer 
verilmiştir.  

İşletme Müdürlüğü’nde uzun süredir hareket görmeyen veya az hareket gören 
3-25 mm ve 0,2-3 mm kolemanit/üleksit cevher stoklarının değerlendirilmesiyle ilgili 
çalışmaların artırılması, önem arz etmektedir. 
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(kalsinasyon) zenginleştirilmesi amacıyla “100.000 ton/yıl kapasiteli kolemanit 
kalsinasyonu tesisi” projesi hazırlanarak 06.05.2015 tarihli ÇED Olumlu Belgesi 
alınmıştır. Ancak, bu çalışmaları takiben projenin önceki yıllarda hazırlanan fizibilite 
raporu güncel rakamlarla yeniden revize edilmiş ve 2016-2017 yılları Yatırım 
Programlarında “50 bin ton/yıl kapasiteli kalsine kolemanit tesisi” olarak yer 
verilmiştir.  

İşletme Müdürlüğü’nde uzun süredir hareket görmeyen veya az hareket gören 
3-25 mm ve 0,2-3 mm kolemanit/üleksit cevher stoklarının değerlendirilmesiyle ilgili 
çalışmaların artırılması, önem arz etmektedir. 

 
 
 
 
 

 
 

Optik ayırıcılar: 
2010-2016 yılındaki optik ayırıcı çalışma sonuçları aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 
Tablo 43: Bigadiç-Optik ayırıcı sonuçları 

Optik ayırıcı sonuçları 

Yıllar Giriş 
(ton) 

Tenör 
(ort.%B2O3) 

Çıkış 
(ton) 

Tenör 
(ort.% B2O3) 

Atık 
(ton) 

Tenör 
(ort.% B2O3) 

2010 5.430 30,74 3.801 39,71 1.629 16,14 
2011 12.564 35,17 9.606 41,91 2.958 16,24 
2012 0 - 0 - 0 - 
2013 17.931 33,88 14.356 38,90 3.575 13,72 
2014 0 - 0 - 0 - 
2015* 18.627 31,94 14.602 37,25 4.025 17,53 
2016 - - - - - - 

*2015 yılı gerçekleşen optik ayırıcı üretim miktarı kayıt altına alınmamış olup, toplam 2.yıkama üretim miktarları içinde 
verilmiştir. 

2010 yılında beslenen cevherin %70’i oranında (9,0 puanlık tenör artışıyla), 
2011 yılında %77’si oranında (6,7 puanlık tenör artışıyla) ve 2013 yılında %80’i 
oranında (5 puanlık tenör artışıyla) zenginleştirilmiş ürün elde edilmiştir. 2012 ve 2014 
yıllarında optik ayırıcı ile zenginleştirme yapılmamıştır. 2015 yılı Mart ayından 
itibaren 6-25 mm optik ayırıcı (Tomra Sorting Solutions) ile çalışmalar 
sürdürülmüştür.  

1 inci optik ayırıcı; Bigadiç konsantratöründen ara ürün olarak elde edilen 
düşük tenörlü 3-25 mm boyutlu cevherlerin değerlendirilmesi amacıyla, NIR 
teknolojisiyle çalışan 10 ton/saat giriş kapasiteli bir pilot tesis kurulması için 
OPTOSORT GMBH (Almanya) firmasıyla 25.08.2009 tarihinde sözleşme 
imzalanmış, söz konusu optik ayırıcı pilot tesisi 17.07.2010 itibarıyla Tülü 
sahasında çalışmaya başlamıştır. Tülü ocağında meydana gelen heyelanın cihazın 
kurulu alanı tehdit etmesi üzerine cihaz daha sonra sökülerek Bigadiç tesis alanında 
bulunan kapalı stok sahasına monte edilmiştir. Önce tek vardiya daha sonra haftada 
6 gün 3 vardiya çalışma düzeninde, Kırma-Öğütme Başmühendisliği’nin taleplerine 
göre çalışan tesiste atıl durumda stoklarda bekleyen 3-25 mm ara ürünler 
değerlendirilmeye başlanmıştır.   

2011 yılı sonuna kadar sorunsuz çalışan tesisin çalışmasında zaman zaman 
meydana gelen mekanik sorunların çözülmesine çalışılmış olsa da firmanın Türkiye 
temsilciliğinin bulunmaması buna bağlı olarak teknik servis hizmetinin 
sağlayıcısının olmaması nedeniyle Aralık 2011 ila Mayıs 2013 tarihleri arasında 
çalıştırılamayan pilot tesis sökülerek kütüklü yıkayıcı çıkışına taşınıp yeniden 
monte edilerek 2013 yılı içinde tekrar devreye alınmış, %33,9 B2O3 tenörlü 3-25 
mm. boyutlu “ürün” diye ifade edilen ancak satılamayan düşük tenörlü cevherlerin 
optik ayırıcıyla ayıklanarak %38,9 B2O3 tenörlü satılabilir cevher elde edilmesine 
devam edilmiştir.  
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2 nci optik ayırıcı; Bu süreç içinde BOREN ile yeni bir optik ayırma 
teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir Ar-ge projesi gerçekleştirilmiş, bu 
kapsamda GATE firmasınca imal edilen 10 ton/saat kapasiteli prototip cihazın 
performans testlerinin olumlu sonuç vermesi üzerine, daha önce kurulan ve sık 
arızalanması nedeniyle düşük kapasitede çalışan Almanya menşeili NIR 
teknolojisine sahip optik ayırıcı kütüklü çıkışındaki yerinden demonte edilerek 
hurda alanına taşınmış, yerine 2 nci optik ayırıcı monte edilmiştir. Mayıs 2014 
tarihinde iki aşamada performans testleri yapılan cihazın BOREN ile çıkan sorunlar 
nedeniyle kesin kabulü yapılamamıştır.   

3 üncü optik ayırıcı; Kurum bu kez, yapılan pilot çalışmalardan elde edilen 
performansın görülmesi üzerine, konsantratörün 3 üncü hat çıkışında 25-125 mm 
boyutlu konsantre ürünün triyajında insan gücüne dayalı yapılan ayıklama işlemi 
yerine, 1 adet 40 ton/saat kapasiteli 25-125 mm boyutunda ve 1 adet 12 ton/saat 
kapasiteli 6-25 mm boyutunda ayrım gerçekleştiren 1 adet NIR, 1 adet NIR+Color 
yöntemiyle triyaj yapan Optik Ayırıcı kurulumu için ihaleye çıkmış, bu cihazların 
monte edileceği “Optik Ayırıcı Endüstriyel Tesis Binası”nı yatırım projesi kapsamında 
tesis ettirmiştir.  

Optik ayırma tesisinin tamamlanmasını müteakip, 25-125 mm optik ayırma 
cihazına besleme yapan elekte tıkanma sorunu ortaya çıkması üzerine inşaatın 
mekanik işlerden sorumlu alt yüklenicisi tarafından önce elek tasarımında değişikliğe 
gidilmiştir. Bu seferde gelen beslemede çok fazla parçalanma ve çamurlaşma olması 
nedeniyle eleme sisteminin komple değiştirilmesi gündeme gelmiş, bu amaçla başka 
bir özel firma ile Mayıs 2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yapılan revizyonlar 
sonucunda şartnamede belirtilen performans değerlerine 2014 yılı Kasım-Aralık 
aylarında ulaşılması üzerine Tomra Sorting Solutions (Almanya) firmasınca tesis 
edilen optik ayırıcıların kesin kabulü yapılmıştır.  

Daha iri boyutlu cevherin zenginleştirilmesini sağlayacak optik ayırıcılardan 
beklenen sonucun alınması halinde, konsantratörlere binen yükün azaltılması, bu 
paralelde su sarfiyatı ile çevresel sorunlar yaratan atıkların ve konsantrasyon 
maliyetlerinin azaltılmasının mümkün olacağı ifade edilmektedir. Bu meyanda, optik 
ayırıcıların bulunduğu tesiste, yapılan deneme üretimlerinde 6-25 mm optik ayırım 
gerçekleştirilmiş, ancak 25-125 mm ayırım yapan optik cihaza besleme yapan 2,5 ton 
ağırlığındaki eleğin çalışmasından kaynaklanan titreşimin binaya vereceği zararı 
önlemek amacıyla cihazın çalıştırılmasına son verilmiştir.   

Eleğin çalışma prensibi gereği ortaya çıkan vibrasyonun ana binaya olan etkileri 
statik ve dinamik olarak incelenmiş ve binanın güçlendirilmesine gerek olmadığı 
raporlanmıştır. Vibrasyonun binaya olan etkisi yapılan revizyonlar ile azaltılmıştır. 
Tesis tam kapasitede çalıştırılarak ölçümler yeniden yapılarak, ihtiyaç duyulması 
halinde ilave tedbirlerin alınması planlanmaktadır. Vibrasyonun tamamen önlenmesine 
yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ara ürünlerin değerlendirilebilmesi ve 
maliyetlerin azaltılması amacıyla temin ve tesis edilen optik ayırıcılar ile ilgili olarak; 

-Optosort GmbH’ten (Almanya) alınan ve halen hurda alanında atıl bekleyen 
optik ayırıcı cihazın gerekli bakımlarının yapılarak İşletmede veya Teşekkül 

186 Sayıştay   



 
 

2 nci optik ayırıcı; Bu süreç içinde BOREN ile yeni bir optik ayırma 
teknolojisinin geliştirilmesi amacıyla bir Ar-ge projesi gerçekleştirilmiş, bu 
kapsamda GATE firmasınca imal edilen 10 ton/saat kapasiteli prototip cihazın 
performans testlerinin olumlu sonuç vermesi üzerine, daha önce kurulan ve sık 
arızalanması nedeniyle düşük kapasitede çalışan Almanya menşeili NIR 
teknolojisine sahip optik ayırıcı kütüklü çıkışındaki yerinden demonte edilerek 
hurda alanına taşınmış, yerine 2 nci optik ayırıcı monte edilmiştir. Mayıs 2014 
tarihinde iki aşamada performans testleri yapılan cihazın BOREN ile çıkan sorunlar 
nedeniyle kesin kabulü yapılamamıştır.   

3 üncü optik ayırıcı; Kurum bu kez, yapılan pilot çalışmalardan elde edilen 
performansın görülmesi üzerine, konsantratörün 3 üncü hat çıkışında 25-125 mm 
boyutlu konsantre ürünün triyajında insan gücüne dayalı yapılan ayıklama işlemi 
yerine, 1 adet 40 ton/saat kapasiteli 25-125 mm boyutunda ve 1 adet 12 ton/saat 
kapasiteli 6-25 mm boyutunda ayrım gerçekleştiren 1 adet NIR, 1 adet NIR+Color 
yöntemiyle triyaj yapan Optik Ayırıcı kurulumu için ihaleye çıkmış, bu cihazların 
monte edileceği “Optik Ayırıcı Endüstriyel Tesis Binası”nı yatırım projesi kapsamında 
tesis ettirmiştir.  

Optik ayırma tesisinin tamamlanmasını müteakip, 25-125 mm optik ayırma 
cihazına besleme yapan elekte tıkanma sorunu ortaya çıkması üzerine inşaatın 
mekanik işlerden sorumlu alt yüklenicisi tarafından önce elek tasarımında değişikliğe 
gidilmiştir. Bu seferde gelen beslemede çok fazla parçalanma ve çamurlaşma olması 
nedeniyle eleme sisteminin komple değiştirilmesi gündeme gelmiş, bu amaçla başka 
bir özel firma ile Mayıs 2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yapılan revizyonlar 
sonucunda şartnamede belirtilen performans değerlerine 2014 yılı Kasım-Aralık 
aylarında ulaşılması üzerine Tomra Sorting Solutions (Almanya) firmasınca tesis 
edilen optik ayırıcıların kesin kabulü yapılmıştır.  

Daha iri boyutlu cevherin zenginleştirilmesini sağlayacak optik ayırıcılardan 
beklenen sonucun alınması halinde, konsantratörlere binen yükün azaltılması, bu 
paralelde su sarfiyatı ile çevresel sorunlar yaratan atıkların ve konsantrasyon 
maliyetlerinin azaltılmasının mümkün olacağı ifade edilmektedir. Bu meyanda, optik 
ayırıcıların bulunduğu tesiste, yapılan deneme üretimlerinde 6-25 mm optik ayırım 
gerçekleştirilmiş, ancak 25-125 mm ayırım yapan optik cihaza besleme yapan 2,5 ton 
ağırlığındaki eleğin çalışmasından kaynaklanan titreşimin binaya vereceği zararı 
önlemek amacıyla cihazın çalıştırılmasına son verilmiştir.   

Eleğin çalışma prensibi gereği ortaya çıkan vibrasyonun ana binaya olan etkileri 
statik ve dinamik olarak incelenmiş ve binanın güçlendirilmesine gerek olmadığı 
raporlanmıştır. Vibrasyonun binaya olan etkisi yapılan revizyonlar ile azaltılmıştır. 
Tesis tam kapasitede çalıştırılarak ölçümler yeniden yapılarak, ihtiyaç duyulması 
halinde ilave tedbirlerin alınması planlanmaktadır. Vibrasyonun tamamen önlenmesine 
yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ara ürünlerin değerlendirilebilmesi ve 
maliyetlerin azaltılması amacıyla temin ve tesis edilen optik ayırıcılar ile ilgili olarak; 

-Optosort GmbH’ten (Almanya) alınan ve halen hurda alanında atıl bekleyen 
optik ayırıcı cihazın gerekli bakımlarının yapılarak İşletmede veya Teşekkül 

 
 

bünyesinde yürütülecek faaliyetlerde istifade edilmek üzere devreye alınması yönünde 
çalışmaların ivedilikle yapılması, 

-BOREN ile yapılan ortak proje kapsamında GATE firmasınca geliştirilen ve 
mülkiyeti firmaya ait olan ancak Kurumdan kaynaklanmayan sebeplerle kurulduğu 
tesiste işlevsiz ve mevcut haliyle kullanılamaz durumda olan 6-25 mm optik ayırıcının 
durumunun netleştirilmesi, 

-Ekim 2011 tarihli sözleşme kapsamında Mayıs 2012 tarihinde Tomra Sorting 
Solutions (Almanya) firmasından temin edilerek işletme ambarına giriş yapmasına 
rağmen, yatırım projesi kapsamında entegre edildiği sistemde yaşanan mekanik 
problemlerden dolayı çalıştırılamayan optik ayırıcının daha fazla atıl kapasite 
yaratılmamasını teminen en kısa sürede devreye alınması, önem arz etmektedir. 

Kurumca bu çerçeveden olmak üzere; 
-Optosort GmbH’ten (Almanya) alınan ve halen atıl vaziyette bekleyen optik 

ayırıcı cihazı ile ilgili olarak firma ile irtibata geçilerek gerekli teknik bakımların 
yapılması ve cihazın önceki kurulu yeri olan kütüklü yıkayıcı çıkışına tekrar kurulup 
devreye alınması yönünde çalışmalar ivedilikle başlatılacağı, 

-BOREN ile yapılan ortak proje kapsamında GATE firmasınca geliştirilen 6-25 
mm optik ayırıcının mülkiyeti GATE firmasında olup optik ayırıcının kullanımı ile 
ilgili BOREN ile ortak hareket edileceği, 

-Ekim 2011 tarihli sözleşme kapsamında Mayıs 2012 tarihinde Tomra Sorting 
Solutions (Almanya) firmasından temin edilerek işletme ambarına giriş yapmasına 
rağmen, yatırım projesi kapsamında entegre edildiği sistemde yaşanan mekanik 
problemlerden dolayı çalıştırılamayan optik ayırıcı mekanik problemleri besleyici elek 
titreşiminden kaynaklı olup bu problemlerin çözümüne yönelik bina üzerinde titreşim 
testleri yapıldığı, 

-Üniversite danışmanlığında yüklenici firma tarafından sunulan raporda, 
yapının mevcut titreşimlerden zarar görmeyeceği belirlenmiş olmakla birlikte uzun 
vadede yapısal sorunlar yaşanmaması adına binada önerilen revizyonların yapılmasına 
yönelik elek yüklenicisi firmaca, revizyonlara başlanmış olup çalışmaların devam 
etmekte olduğu ifade edilmiştir. 

ab-2) Kestelek konsantre üretimi: 
İlk kez kapalı ocak kuyu başına tesis edilerek 1981 yılında devreye alınan 8-10 

ton/saat kapasiteli mobil yıkayıcı, 1989 yılında yer altı boşluklarının oluşturduğu 
sübsidans etkisinden uzaklaştırılarak steril alana taşınmış ve üzeri kapatılmış, 1993 
yılında büyük bir revizyondan geçirilerek 10-15 ton/saat kapasiteye yükseltilen tesise 
1998 yılında ikinci bir triyaj bandı ilavesiyle tesis kapasitesi 15-30 ton/saat’e 
yükseltilmiştir. 2007-2008 yıllarında remontaj ve montaj işlemi yapılarak işletme 
sahasının batısına taşınan yeni tesisin yanına 2011 yılında kurulan ek ünite ile 3-25 
mm ara ürünün de yıkaması sağlanmaktadır. 

Konsantratör, yılda 335 gün, 3 vardiya üzerinden 133.000 ton tuvönan cevher 
yıkama kapasitesinde olup, beslenen yaklaşık tuvönan kolemanit cevherinin 
konsantrasyonu sonucu; %40 oranında %45 B2O3 tenörlü 25-125 mm’lik konsantre, 
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%1,3 oranında %40 B2O3 tenörlü 3-25 mm’lik konsantre, %5 oranında %40 B2O3 
tenörlü -3 mm.lik konsantre, %9 oranında %33 B2O3 tenörlü -3 mm’lik ara ürün ve 
%36,5 oranında atık elde etmek üzere üzere tesis edilmiştir. 

Açık işletme yöntemiyle yüklenici marifetiyle elde edilen -250 mm boyutunda 
ve ortalama %30-%31 B2O3 tenöre sahip cevher, 1,5 km uzaklıktaki konsantratör tesisi 
silosuna yine yüklenici marifetiyle kamyonlar ile taşınmaktadır. 

Kestelek konsantre tesisinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgiler program ve 
bir önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 44: Bigadiç-Kestelek konsantre kolemanit üretimi 

Kestelek konsantre kolemanit  
üretimini belirleyen değerler Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
(%) 

Geçen 
yıla göre                                 

(%) 

Yıkamaya giren tuv. cevher Ton 226.783 260.000 270.158 104 119 
-Kolemanit (Kestelek) Ton 16.785 - 3.816 - 23 
-Kolemanit (Bigadiç) Ton 89.836 - 150.583 - 168 
-Üleksit (Bigadiç) Ton 120.162 260.000 115.759 45 96 
Çıkan (kons.) kol.-üleksit Ton 137.085 180.500 177.597 98 130 
- Kolemanit (Kestelek) Ton 8.993 - 2.265 - 25 
- Kolemanit (Bigadiç) Ton 58.374 - 98.848 - 169 
- Üleksit (Bigadiç) Ton 69.718 180.500 76.484 42 110 
2 nci yıkamaya giren cevher Ton 126.947 - 55.571 - 44 
2 nci yıkamadan çıkan cevher Ton 83.507 - 36.373 - 44 
Elenen 25-100 mm (2.kalite) Ton 6.256 - - - - 
Birim tüketimler (Kons.göre) 

 
     

- Elektrik kwh/ton 8,10 10,25 8,24 80 102 
Verimler 

 
       

- İşçilik verimi (tuv. cev.’e göre) Ton/yev. 8,799 6,271 8,357 133 95 
- İşçilik verimi (kons.cev.’e göre) Ton/yev. 5,442 4,354 5,490 126 101 
- Zeng.(Konsant.) oranı (Kestel.) Ton/ton 1,87 - 1,68 - 90 
- B2O3 kurtarma verimi (Kestel.) % 69,57 - 81,01 - 116 

Kestelek konsantratörü Kestelek ve Bigadiç açık ocaklarından gelen tuvönan 
kolemanit ve üleksit cevheri ile titreşimli elekte elenerek triyaja tabii tutulan 
cevherlerin zenginleştirildiği ünitedir.   

2016 yılında 260 bin ton tuvönan kolemanit+üleksit cevheri yıkanması 
programlanmasına karşılık, programa göre %4 daha fazla, geçen yıla göre ise %19 
daha fazla olmak üzere 270 bin ton cevher yıkanmıştır. 

Konsantre cevher üretiminde ise, 180,5 bin ton toplam konsantre cevher 
programına karşılık %2 daha az olmak üzere 177,5 bin ton konsantre cevher elde 
edilmiştir. Konsantre cevher üretiminde geçen yıla göre %30 oranında artış 
gerçekleşmiştir. 2015 yılında giren tuvönan kolemanitin %60’ı oranında konsantre 
elde edilmişken 2016 yılında bu oran %66’ya yükselmiştir. Öte yandan 2 nci yıkamaya 
verilen ara ürünün geçen yıl %66’sı değerlendirilebilmişken 2016 yılında giren ara 
ürünün %65’i kazanılmıştır. Bütün bunların sonucu olarak geçen yıla göre 
konsantrasyon oranında %10 azalma, ancak metal kurtarma oranında %16 oranında 
artış görülmüştür. 
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%1,3 oranında %40 B2O3 tenörlü 3-25 mm’lik konsantre, %5 oranında %40 B2O3 
tenörlü -3 mm.lik konsantre, %9 oranında %33 B2O3 tenörlü -3 mm’lik ara ürün ve 
%36,5 oranında atık elde etmek üzere üzere tesis edilmiştir. 

Açık işletme yöntemiyle yüklenici marifetiyle elde edilen -250 mm boyutunda 
ve ortalama %30-%31 B2O3 tenöre sahip cevher, 1,5 km uzaklıktaki konsantratör tesisi 
silosuna yine yüklenici marifetiyle kamyonlar ile taşınmaktadır. 

Kestelek konsantre tesisinin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili bilgiler program ve 
bir önceki yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 44: Bigadiç-Kestelek konsantre kolemanit üretimi 

Kestelek konsantre kolemanit  
üretimini belirleyen değerler Ölçü 

2015 yılı 2016 yılı  Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen 
Programa 

göre 
(%) 

Geçen 
yıla göre                                 

(%) 

Yıkamaya giren tuv. cevher Ton 226.783 260.000 270.158 104 119 
-Kolemanit (Kestelek) Ton 16.785 - 3.816 - 23 
-Kolemanit (Bigadiç) Ton 89.836 - 150.583 - 168 
-Üleksit (Bigadiç) Ton 120.162 260.000 115.759 45 96 
Çıkan (kons.) kol.-üleksit Ton 137.085 180.500 177.597 98 130 
- Kolemanit (Kestelek) Ton 8.993 - 2.265 - 25 
- Kolemanit (Bigadiç) Ton 58.374 - 98.848 - 169 
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2 nci yıkamadan çıkan cevher Ton 83.507 - 36.373 - 44 
Elenen 25-100 mm (2.kalite) Ton 6.256 - - - - 
Birim tüketimler (Kons.göre) 

 
     

- Elektrik kwh/ton 8,10 10,25 8,24 80 102 
Verimler 

 
       

- İşçilik verimi (tuv. cev.’e göre) Ton/yev. 8,799 6,271 8,357 133 95 
- İşçilik verimi (kons.cev.’e göre) Ton/yev. 5,442 4,354 5,490 126 101 
- Zeng.(Konsant.) oranı (Kestel.) Ton/ton 1,87 - 1,68 - 90 
- B2O3 kurtarma verimi (Kestel.) % 69,57 - 81,01 - 116 

Kestelek konsantratörü Kestelek ve Bigadiç açık ocaklarından gelen tuvönan 
kolemanit ve üleksit cevheri ile titreşimli elekte elenerek triyaja tabii tutulan 
cevherlerin zenginleştirildiği ünitedir.   

2016 yılında 260 bin ton tuvönan kolemanit+üleksit cevheri yıkanması 
programlanmasına karşılık, programa göre %4 daha fazla, geçen yıla göre ise %19 
daha fazla olmak üzere 270 bin ton cevher yıkanmıştır. 

Konsantre cevher üretiminde ise, 180,5 bin ton toplam konsantre cevher 
programına karşılık %2 daha az olmak üzere 177,5 bin ton konsantre cevher elde 
edilmiştir. Konsantre cevher üretiminde geçen yıla göre %30 oranında artış 
gerçekleşmiştir. 2015 yılında giren tuvönan kolemanitin %60’ı oranında konsantre 
elde edilmişken 2016 yılında bu oran %66’ya yükselmiştir. Öte yandan 2 nci yıkamaya 
verilen ara ürünün geçen yıl %66’sı değerlendirilebilmişken 2016 yılında giren ara 
ürünün %65’i kazanılmıştır. Bütün bunların sonucu olarak geçen yıla göre 
konsantrasyon oranında %10 azalma, ancak metal kurtarma oranında %16 oranında 
artış görülmüştür. 

 
 

Konsantratörde yıkanan toplam cevherin 2014 yılında %12, 2015 yılında geçen 
yıla göre 9 bin ton (%35 oranında) azalarak %7’sini, 2016 yılında ise geçen yıla göre 
13 bin ton (%77 oranında) azalarak %1,4’ünü Kestelek kökenli cevher 
oluşturmaktadır.  

Öte yandan, 2014 yılında 1,6 bin ton, 2015 yılında da 3,8 bin ton Kestelek 
konsantratöründe yıkanan 25-125 mm kolemanit, yıkama kalitesi ile ilgili görülen 
ihtiyaç üzerine Bigadiç konsantratöründe tekrar yıkamaya tabi tutulmuştur. Kestelek 
konsantratör tesisinde ıslatma havuzları bulunmadığı gerekçesiyle tüvenan cevherin 
fiziksel özelliğinden dolayı Bigadiç konsantratör tesisinde ikinci yıkamaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Kalite iyileştirme işi kapsamında cevherin ikinci yıkamaya alınmasını 
gerektiren hallerin ya Bigadiç cevheri Kestelek’e gönderilmeden tespit edilerek 
Bigadiç konsantratör tesisinde yıkanması yada konsantre cevher Bigadiç’e geri 
gönderilmeden tespit edilerek Kestelek konsantratöründe yeniden yıkatılmasında fayda 
ve gerek görülmektedir.  

Konsantratör çalışması yüklenici marifetiyle gerçekleştirilmektedir.  21.02.2013 
tarihinde yapılan ihale ile, 140 kişi istihdam ederek 500 bin ton cevherin hazırlanması 
ve kalitesinin iyileştirilmesi işi için en uygun teklifi veren firma ile 06.03.2013 tarihli 
sözleşme imzalanmış olup firma 10,71 TL/ton birim fiyatla aldığı işi 18 ay içinde 
tamamlamak üzere 01.04.2013 tarihinde işe başlamıştır.  

Öğütülmüş cevher talebinin sürekli artıyor olması, Bigadiç konsantratörünün bu 
talepleri karşılamada kapasite açısından yetersiz kalması nedeniyle Kestelek 
konsantratör tesisi kapasitesinden yararlanılması, Kestelek konsantratöründe yıkanan 
cevherin müşteri taleplerini karşılamak üzere Bandırma Lojistik Müdülüğüne 
sevkedilmesi, bunun için Kestelek konsantratörünün hizmet alımı ile çalıştırılmasına 
devam edilmesinin uygun görülmesi üzerine aynı kapsamdaki iş için 30.09.2014 
tarihinde yeniden hizmet alım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, yapılan ihalede en uygun 
teklifi veren firma ile 17.10.2014 tarihli sözleşme imzalanmış, firma 12,94 TL/ton 
birim fiyatla aldığı işi 17 ay içinde tamamlamak üzere 03.11.2014 tarihinde işe 
başlamış olup, işin bitiş tarihi 1 aylık revizyon süresi de dahil 29.03.2016’dır.  

27.01.2016 tarihinde yapılan yeni ihale ile, 130 kişi istihdam ederek 370 bin ton 
üretim için Cevher Hazırlama ve Kalite İyileştirme Operasyon Hizmet Alımı işi için en 
uygun teklif veren firma ile 18.02.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 01.04.2016 
tarihinde firma çalışmaya başlamış olup, işin süresi 17 aydır. 

Kestelek’te üretilen kolemanit cevherinin dolar bazında Kurumun toplam 
ihracatı içindeki payı 2008 yılından bu yana %2,9, %2,0, %2,4 oranlarında 
seyretmekteyken bu oran 2011 yılında %1,5’a, 2012’de %0,5’e düşmüş, 2013’de 
%0,9’a, 2014 yılında %1,2’ye yükselmiştir. 2015 yılında %1,0, 2016 yılında %0,5 
olarak gerçekleşmiştir. Miktar bazında ise 2014 yılında %1,6’dan, 2015 yılında 
%1,4’e, 2016 yılında da %0,8’e gerilemiştir. Kestelek kolemanit ihracatı genel olarak 
Asya, Amerika ve Avrupa pazarlarına yapılmakta ve cam elyafı sektöründe 
kullanılmaktadır. 

Genel Müdürlük Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nda Kestelek 
kolemanit cevherindeki demir oranını düşürmeye yönelik başlatılan laboratuvar 
çalışmaları tamamlanarak Ağustos 2009’da rapor haline getirilmiştir. Bu çalışma 
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sonucunda, -3 mm. boyutuna kırılan malzeme suda 24 saat bekletildikten sonra 
scrubber-yaş yıkama-kurutma–kuru manyetik işlemleri neticesinde demir içeriği 4.300 
ppm’den hedeflenen 800 ppm’in altına düşürülmüştür. Aynı işlemler Emet-Hisarcık 
cevherine uygulanmış ve demir içeriği 3.200 ppm’den 500 ppm’e indirilmiştir. Ancak 
gelinen nokta itibarıyla, Kestelek konsantratöründen çıkan ürünün alıcı profilinde 
değişiklik olmaması ve cevherdeki demir oranının düşürülmesine yönelik yapılacak 
tesisin maliyeti ve buna karşılık satıştan doğacak faydanın karşılaştırılması neticesinde 
ve en önemlisi Kestelek ocağının ömrünün kısalığı göz önünde tutularak bu gün 
itibarıyla böyle bir yatırıma gerek duyulmamaktadır. 

ac) Öğütülmüş cevher üretimi: 
ac-1) Kırma - harmanlama ve homojenlendirme 
Simav, Tülü, Acep ve Kestelek ocaklarının farklı özelliklere sahip 

cevherlerinden elde edilen konsantre ürünlerin homojen karışımının sağlanabilmesi ve 
-25 mm tane boyutuna kırılabilmesi amacıyla 50 ton/saat kapasiteli “Kırma-
Harmanlama Tesisi 1993 yılında devreye girmiştir. 2007 yılında inşa edilen II. 
Öğütme Tesisi’ne ek olarak, ocaklara göre farklı karakteristikler gösteren kırılmış 
konsantre cevherlerin öğütmeye beslenmeden önce, homojen karışımının 
sağlanabilmesi amacıyla “Homojenlendirme Tesisi” kurularak 30.11.2007 tarihinde 
devreye alınmıştır. 

I. ve II. Öğütme Tesisine hizmet veren 4 adet oda’dan oluşan 2.500 ton 
kapasiteli I. Harmanlama Ünitesine ek olarak, 2011 yılı Eylül ayında  inşa edilen III. 
Öğütme Tesisine hizmet vermek üzere 4 oda’dan oluşan 4.000 ton kapasiteli II. 
Harmanlama Tesisi devreye alınmıştır. 

Kırma-harmanlama ünitesinde ortalama %40 B2O3 tenörlü konsantre kolemanit 
ve %37 B2O3 tenörlü konsantre üleksit 25-125 mm boyutundan -25 mm tane boyutuna 
konik kırıcıda kırılarak stok odalarına beslenmektedir. Burada gerekirse 3-25 mm 
cevher ilave edilerek homojenleştirme yapılmaktadır. 

2016 yılı içinde kırma-harmanlama ve homojenlendirme ünitesinde 3 vardiyada 
programa göre 45 gün fazla, geçen yıla göre 13 gün az olmak üzere 345 gün 
çalışılarak; 25-125 mm, 3-25 mm ve 0,2-3 mm boyuta sahip toplam 574,5 bin ton 
konsantre kolemanit ve 3-125 mm ve 0,2-3 mm boyuta sahip toplam 36,6 bin ton 
konsantre üleksit olmak üzere, toplam 611,1 bin ton cevher, kırma-harmanlama 
tesisinde kırılarak ve harmanlanarak -25 mm boyutuna indirilmiştir. 2016 yılında 
programa göre %11 daha az, geçen yıla göre ise %9 daha fazla cevher hazırlanmıştır. 

2012 yılında 37,6 ton/yev. olan işçilik verimliliği, kırılan cevher miktarındaki 
%9 artışa paralel olarak 2013 yılında %8,3 oranında artarak 40,7 ton/yev.’ye, 2014 
yılında da kırılan cevher miktarındaki %34 artışa paralel olarak %31 artarak 53,2 
ton/yev.’ye yükselmiştir. 2015 yılında ise kırılan cevher miktarındaki %2 artışa karşın 
işçilik verimliliği %21 azalarak 42,1 ton/yev.’ye düşmüştür. 2016 yılında kırılan 
cevher miktarındaki %9 artışla birlikte işçilik verimliliği de aynı oranda artarak 45,9 
ton/yev.’ye yükselmiştir. 

Ünite birim maliyeti geçen yıla göre %12 azalarak 7,77 TL/ton olarak 
gerçekleşmiştir. Maliyetin %6,1’ini işçi ücret ve giderleri, %46’sını taşeron işçilik 
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cevherlerinden elde edilen konsantre ürünlerin homojen karışımının sağlanabilmesi ve 
-25 mm tane boyutuna kırılabilmesi amacıyla 50 ton/saat kapasiteli “Kırma-
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konsantre cevherlerin öğütmeye beslenmeden önce, homojen karışımının 
sağlanabilmesi amacıyla “Homojenlendirme Tesisi” kurularak 30.11.2007 tarihinde 
devreye alınmıştır. 
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Harmanlama Tesisi devreye alınmıştır. 
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ve %37 B2O3 tenörlü konsantre üleksit 25-125 mm boyutundan -25 mm tane boyutuna 
konik kırıcıda kırılarak stok odalarına beslenmektedir. Burada gerekirse 3-25 mm 
cevher ilave edilerek homojenleştirme yapılmaktadır. 

2016 yılı içinde kırma-harmanlama ve homojenlendirme ünitesinde 3 vardiyada 
programa göre 45 gün fazla, geçen yıla göre 13 gün az olmak üzere 345 gün 
çalışılarak; 25-125 mm, 3-25 mm ve 0,2-3 mm boyuta sahip toplam 574,5 bin ton 
konsantre kolemanit ve 3-125 mm ve 0,2-3 mm boyuta sahip toplam 36,6 bin ton 
konsantre üleksit olmak üzere, toplam 611,1 bin ton cevher, kırma-harmanlama 
tesisinde kırılarak ve harmanlanarak -25 mm boyutuna indirilmiştir. 2016 yılında 
programa göre %11 daha az, geçen yıla göre ise %9 daha fazla cevher hazırlanmıştır. 

2012 yılında 37,6 ton/yev. olan işçilik verimliliği, kırılan cevher miktarındaki 
%9 artışa paralel olarak 2013 yılında %8,3 oranında artarak 40,7 ton/yev.’ye, 2014 
yılında da kırılan cevher miktarındaki %34 artışa paralel olarak %31 artarak 53,2 
ton/yev.’ye yükselmiştir. 2015 yılında ise kırılan cevher miktarındaki %2 artışa karşın 
işçilik verimliliği %21 azalarak 42,1 ton/yev.’ye düşmüştür. 2016 yılında kırılan 
cevher miktarındaki %9 artışla birlikte işçilik verimliliği de aynı oranda artarak 45,9 
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Ünite birim maliyeti geçen yıla göre %12 azalarak 7,77 TL/ton olarak 
gerçekleşmiştir. Maliyetin %6,1’ini işçi ücret ve giderleri, %46’sını taşeron işçilik 

 
 

gideri ve %3,5’ini elektrik giderleri, %23,4’ünü fabrika bakım giderleri oluşturmuştur. 
Kırma ünitesinde elektrik, mekanik arıza ve bakım nedenleriyle 2011 yılında 2.330 
saat duruş yaşanmışken 2012 yılında bu süre 1.580 saat’e, 2013 yılında 495 saat’e, 
2014 yılında 276 saat’e, 2015 yılında 95 saat’e düşmüş olup, 2016 yılında özellikle 
kırıcı, bant ve gezer vinç arızaları nedeniyle 1.236 saat duruş yaşanmıştır. 

İşletmede, sürekli artan talebi karşılayabilmek ve müşteri şikâyetlerini asgariye 
indirebilmek amacıyla öğütülmüş ürünlerin stoklanacağı kapalı stok sahaları ile aynı 
oranda ürün için ambalaj malzemelerinin asgari stoklanmalarını sağlayan yarı kapalı 
stok sahası mevcut iken, konsantratör tesisinde üretimi yapılan konsantre kolemanit ve 
üleksit cevherlerinin stoklandığı yaklaşık 20 bin m²’lik açık stok sahasına ihtiyaç 
duyulmuş, 16.12.2014 tarihinde çıkılan ihalede, 23.01.2015 tarihinde 976 bin TL bedel 
üzerinden sözleşme imzalanmış ve 26.01.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 
Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 14.08.2015 olup, 11.09.2015 tarihinde iş 
tamamlanmıştır. Kurulan bu stok sahası ile, hem öğütme tesisine giren konsantre 
cevherin tesise zarar vermemesi için hem de konsantre ürünlerin nem değerlerinin 
yüksekliğinden kaynaklanan müşteri şikayetlerini önlemek için konsantre cevherlerin 
açık sahada serilip kurutulması ve burada kurutulan cevherin yarı kapalı stok 
sahasında muhafazası mümkün olacaktır. 

ac-2) Öğütme: 
-25 mm’ye kırılan konsantre kolemanit ve üleksit cevherlerinden  bir  kısmının -

75 µ’a (mikron) öğütülerek satılmasını teminen tesis edilen 100 bin ton/yıl kapasiteli 
“I. Öğütme Tesisi” 1998 yılında üretime başlamış, 2007 yılında da kapasite artırımına 
gidilerek 200 bin ton/yıl kapasiteli “II. Öğütme Tesisi” devreye alınmıştır.  Hedef 
pazar olarak öngörülen Uzak Doğu pazarındaki öğütülmüş kolemanit tüketiminin,  
pazardaki mevcut fabrikaların kapasite artırımları ve kurulması planlanan yeni 
tesislerin zamanında devreye girmesi halinde yakın gelecekte 600 bin tonu aşacağı 
görülmüş ve öğütülmüş ürün satışlarının öngörülen bu hızda artması halinde 
Teşekkül’ün mevcut öğütme kapasitesinin yetersiz kalacağı ve dolayısıyla bazı müşteri 
taleplerinin geri çevrilmesi durumunun ortaya çıkabileceği öngörüsü ile 2011 yılı 
Eylül ayında 400 bin ton/yıl kapasiteli III. Öğütme Tesisi ile toplam öğütme kapasitesi 
700 bin ton/yıl’a çıkarılmıştır.   

Bu tesislerde -45 µm ve -75 µm boyutuna düşürülen öğütülmüş cevherin, LNG 
ile çalışan gaz fırınından değirmene üflenen azami 300ºC sıcak hava ile neminin 
alınması sonrasında, 1 veya 2 tonluk big-bag olarak adlandırılan torbalara alınarak 
istiflenmekte ve karayoluyla limanlara sevk edilerek satılmaktadır. Son olarak, big-bag 
torbalarının en az 20.000 tonluk bölümünün tamamının (1 lot = 20 torba) B2O3 tenör 
dalgalanması %0,5 aralığında kalacak şekilde “Öğütülmüş Kolemanit Homojelendirme 
Tesisi” nin kurulmasına ilişkin projenin 20.03.2012 tarihinde ihalesi yapılmıştır.  

Teşekkül Yatırım Programında 2008.B.40.0180 no ile yer alan Bigadiç 
Konsantratör ve Öğütme Projesi kapsamında Bigadiç Öğütülmüş Ürün 
Homojenlendirme Tesisi Projesi yapım işine ilişkin yapılan ihaleyi kazanan iş ortaklığı 
ile 26.07.2012 tarihinde 9.500.000 TL+1.500.000 EUR bedel ile sözleşme imzalanmış, 
31.07.2012 tarihinde işin yer teslimi yapılmıştır. Sözleşme gereği yer teslim tarihinden 
itibaren 360 gün olan işin süresi, 26.07.2013 tarihinde sona ermiş ve firmaya, Genel 
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Müdürlük Makamı Olurları ile, 261 gün cezalı ve 72 gün cezasız süre olmak üzere 
toplam 333 gün ek süre verilerek işin bitimi 24.06.2014 tarihine ertelenmiştir.  

Homojenlendirme Tesisi İşi performans testleri 02-23.06.2014 tarihleri arasında 
olumlu sonuçlanmış ve yüklenici firma işi 24.06.2014 tarihinde tamamlamıştır. 
03.07.2014 tarihinde Geçici Kabul Tutanağı eksikli olarak düzenlenmiş olup tutanak 
ekinde belirtilmiştir. Belirtilen eksikler yüklenici firma nam ve hesabına İdarece 
yaptırılarak geçici kabul tutanağı 06.03.2015 tarihinde Genel Müdürlük Makamı 
tarafınca onaylanmıştır. Yine, tesiste garanti kapsamında bir takım düzeltme ve 
revizyon işleri yüklenici firma nam ve hesabına İdare tarafından özel bir firmaya 
28.08-28.11.2015 tarihleri arasında yaptırılmıştır.  

Gelişen süreçte, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nün 07.01.2016 tarihli 
yazısında, Homojenlendirme Siloları içlerindeki homojen ürünü boşaltmak için silo 
içlerine konulan karıştırma boruları aşınarak, deforme olması nedeni ile kullanılamaz 
hale geldiği bildirilmiştir. Anılan sorunun giderilmesine yönelik değerlendirmeler ve 
çalışmalar neticesinde Bigadiç Homojenlendirme Tesisindeki silolardaki deforme olan 
borulardan herhangi bir tanesinin söktürülmesi sonucu bu siloda yapılan 
homojenlendirme çalışmalarında yüklenicinin taahhüt ettiği performans garantisinin 
sağlanması üzerine; diğer 9 adet silo içindeki deforme olmuş karıştırma borularının da 
yükleniciye çıkarttırılması ve homojenlendirme tesisinin tamamı devreye alınarak 
performans testine tabi tutulması, bu testlerden taahhüt edilen performans garantilerine 
uygun sonuç alınması durumunda as-built projelerinin revize ettirilmesi, yüklenicinin 
verilen sürede işi yapmaması halinde Kurum tarafından yüklenici hesabına 
yaptırılması hususları 09.06.2016 tarih ve 695/12 sayılı YKK ile tasvip edilmiştir.  

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararına istinaden 15.06.2016 tarihli yazı ile; 
İşletme Müdürlüğünce diğer 9 adet silonun da karıştırma borularının söktürülerek silo 
içerisinden çıkarttırılması ancak yüklenicinin belirttiği bu boruların bir parçası olan 
siloların alt kısmındaki ters koniğin muhafaza edilmesi ve tesisin çalıştırılarak çıkacak 
homojen üründen numuneler alınarak analiz edilmesi ve analiz sonuçlarının 
performans garantilerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi, bu kapsamda 
yapılacak tüm harcamaların yüklenici teminatlarından karşılanması için Genel 
Müdürlüğe gönderilmesi talimatlandırılmıştır. Akabinde, kalan 9 silonun içlerinde 
bulunan ters koniler sabit tutularak yüklenici nam ve hesabına başka bir firmaya 
yaptırılan silo içlerindeki karıştırma borularının sökülmesi işi bedeli olan 55.224 TL 
firmanın teminatından karşılanmıştır.  

Yapımı tamamlanan Homojenlendirme Tesisindeki silo içlerindeki çevrim 
borularının deforme olması sebebiyle kestirilerek çıkartılmasından sonra 
homojenlendirme tesisinin tamamının devreye alınarak yapılan performans test 
çalışmalarına Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi Başkanlık Olur’u ile 10.10.2016 
tarihinde oluşturulan komisyon marifetiyle 17.10.2016 tarihinde başlanmış, 
08.12.2016 tarihinde tamamlanmıştır. Tüm silolara öğütülmüş ürün beslenerek tesis bir 
bütün olarak çalıştırılması neticesinde, tesisten çıkan ürünlerden numuneler alınarak 
B2O3 tenörü bazında analizler tekrar edilmiştir. Analiz sonuçlarının homojenlendirme 
tesisi yapım işine ait sözleşmenin eki olan teknik şartnamenin “4.5 Performans 
Garantileri” maddesinde belirtilen şartları sağladığı görülmüştür. Bu nedenle söz 
konusu işe ait daha önce sunulan As-built projeleri firma tarafından revize edilerek 
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Müdürlük Makamı Olurları ile, 261 gün cezalı ve 72 gün cezasız süre olmak üzere 
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06.01.2107 tarihinde Genel Müdürlüğe teslim edilmiştir.  
Bigadiç Konsantratör ve Öğütme Tesisi Projesi kapsamında yapımı tamamlanan 

Bigadiç Öğütülmüş Ürün Homojenlendirilmesi Tesisi Yapım işine ait kesin kabul 
işlemi 15.03.2017 tarihinde yapılarak 30.03.2017 tarihinde Genel Müdürlük 
Makam’ınca onaylanmıştır. 

Öte yandan, mühendislik işi kapsamında projelendirilmediğinden yapım işine 
dahil edilmeyen homojelendirme tesisi silolarının üstünün kapatılması işi, 2016 yılı 
yatırım programına müstakil bir proje olarak alınmıştır. Projenin yapım işi için 
20.09.2016 tarihinde ihaleye çıkılmış, takiben 18.10.2016 tarihinde özel firma ile 
sözleşme imzalanarak, firmaya 27.10.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Bu 
sebeple, halen tesiste homojelendirme çalışmaları aralıklı olarak devam etmektedir. 

Bigadiç İşletme Müdürlüğü’nde kurulan Homojenlendirme Tesisi ile ilgili 
olarak; Haziran 2014 tarihinde geçici kabulü yapılan tesiste yaşanan mekanik 
sorunların giderilmesi yanısıra siloların üstünün kapatılarak, kapasitesi doğrultusunda 
hizmete alınması, önem arz etmektedir. 

2016 yılı içerisinde öğütme tesislerinde gerçekleştirilen üretime ilişkin bilgiler, 
program ve bir önceki yıl değerleriyle birlikte kıyaslamalı olarak aşağıdaki çizelgede 
verilmiştir. 
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Tablo 45: Bigadiç-Öğütülmüş kolemanit ve üleksit üretimleri  

2015 yılı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
Programa 

göre                     
(%)

Geçen yıla 
göre                          
(%)

Öğütmeye giren kolemanit Ton 508.498 522.500 511.752 98 101
- -25 mm kırılmış kolemanit Ton 431.905 522.500 510.131 98 118
- 3-25 mm kons. kolemanit Ton 35.816 0 0 - -
- 0,2-3 mm kons. kolemanit Ton 40.777 0 0 - -
- Kalsine Kolemanit Ton 0 0 1.621 - -
Öğüt.giren üleksit (-25 kırılm.) Ton 37.787 52.250 37.333 71 99
Giren toplam konsantre cevher Ton 546.285 574.750 549.086 96 101
Çıkan öğütülmüş kons. kole. Ton 484.706 500.000 485.084 97 100
- %42 B2O3 Ton 0 0 0 - -
- %40 B2O3 Ton 484.706 500.000 485.084 97 100
- %35 B2O3 Ton 0 0 0 - -
- Emet Ton 0 0 0 - -
- Öğütülmüş üleksit Ton 35.298 50.000 34.891 70 99
Hizmet alımı ile öğütülen kole. Ton 0 0 0 - -
Çıkan top.öğü. kons.cevher Ton 520.004 550.000 519.975 95 100
Birim tüketimler
- LNG kwh/ton 63,49 89,95 64,19 71 101
- Elektrik kwh/ton 26,96 35,81 25,38 71 94
- Torba (Big-Bag) ad./bin.ton 881 960 845 88 96
- Palet ad./bin.ton 458 495 459 93 100

İşçilik verimi ton/yev 30,5 29,7 30,6 103 100

Çıkan / Giren % 95,2 95,7 94,7 99 99

Bigadiç-Öğütülmüş kolemanit 
ve üleksit üretimini belirleyen 

değerler
Ölçü

2016 yılı Gerçekleşme oranı

 
Öğütülmüş ürün üretim miktarları her yıl satış bağlantıları ve mevcut stok 

durumuna göre programlanmaktadır. Öğütme tesisine 2016 yılı içerisinde 523 bin ton 
kırılmış kolemanit ve 52 bin ton kırılmış üleksit olmak üzere toplam 575 bin ton 
cevher beslenmesi programlanmasına karşılık, fiilen programın %4 altında ve geçen 
seneki miktarın %1 üzerinde, 549 bin ton cevher tesise beslenmiş, %94,7 verimlilikle 
520 bin ton öğütülmüş cevher elde edilmiştir. Aradaki 29 bin ton’luk kayıp tamamen, 
cevherin değirmende tabii tutulduğu kurutma işlemi sonrasındaki nem kaybından 
kaynaklanmaktadır. 

2016 yılında toplam 549 bin ton cevher öğütme tesisine beslenmiş olup, 700 bin 
ton/yıl’lık tesis kapasitesi dikkate alındığında, kapasite kullanım oranı %78 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Öğütme tesisinde 2011 yılında III. Öğütme Tesisi devreye alınıncaya kadar 
geçen sürede kapasiteden azami ölçüde yararlanılması sonucu, özellikle tesisin rutin 
bakımlarının ötelenmesiyle sadece 1.871 saat duruş yaşanmışken bu süre artan bakım 
süreleri ile planlı duruşların artması ile 2012 yılında 6.608 saat’e yükselmiştir. 2013 
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yılında 2.511 saat, 2014 yılında 2.753 saat, 2015 yılında 3.035 saat olan duruş süresi 
2016 yılında 1.563 saat olmuş, bu duruşlara %45 oranında mekanik arızalar neden 
olmuştur. 

Tesislerin faaliyetlerine ilişkin LNG/CNG birim tüketimi programın %19 
altında ve geçmiş yıla göre %1 artarak %64,19 kwh/ton olarak gerçekleşmiştir.  Birim 
elektrik tüketimi programın %19 altında ve geçen yıla göre %6 oranında azalarak 
%25,38 kwh/ton; torba birim tüketimi programın %12 altında ve geçen yıla göre %4 
azalarak 845 ad./bin ton; palet birim tüketimi de programın %7 altında ve geçen yılki 
tüketim seviyesinde olmak üzere 459 ad./bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

b) Yardımcı işletmeler: 
Bigadiç ve Kestelek atölyeleri işletmenin yardımcı işletmeleridir. 
Bigadiç ve Kestelek atölyeleri ocaklar ve merkez işyerlerinde bulunan makine 

ve motorlu taşıtların bakım ve onarımları ile bazı parçaların imalatı amacıyla hizmet 
vermektedir. Bigadiç atölyesi, geçen yıla göre %21 azalma ile başta konsantratör, stok 
ve sevkiyat, Acep-Tülü üretim ve kırma-harmanlama ve homojenlendirme ile öğütme 
olmak üzere 12 farklı iş yerine, ortalama 25 işçi ile 39.668 saat hizmet vermiştir. 

Kestelek atölyesi ise, 2016 yılında başta açık işletme, konsantratör ve stok 
taşıma olmak üzere 8 farklı iş yerine, ortalama 2 işçi ile hizmet vermiştir. 

Dekapaj ve tesis atıklarının depolanması, çevre faaliyetleri: 
Dekapaj çalışmaları ile malzemeler cevherli bölge dışında tespit edilen 

alanlarda oluşturulan toprak döküm harmanlarına tumba edilmektedir. Büyük hacimler 
içeren bu toprak harmanlarının oluşturulması için uygun görülen alanların 
kamulaştırılması, orman irtifak haklarının alınması işlemlerinin yanı sıra zorunlu 
hallerde dere yataklarının, yol güzergahlarının değiştirilmesi gibi kapsamlı projeler de 
zaman zaman uygulanmaktadır.   

Simav açık ocağına ait Kisekaya ve Avşar tumba sahalarında bulunan yaklaşık 
109 milyon m³ pasa içeren tumba sahasının kapasitesinin dolması üzerine Avşar tumba 
sahasının batı kısmında bulunan yaklaşık 160 bin m²’lik bir alana, 2012 yılında, 
önceden ayrı bir alanda depolanan verimli toprağın serilmesini müteakip 45.000 adet 
tüplü fidan kızılçam dikilmiştir. Diğer yandan şevlerde oluşacak kaymaları önlemek 
için 3 m’ye kadar yumru kök salabilen Vetiver isimli bitki şevlere dikilmiş ve fakat 
istenen sonuç alınamamıştır. 2013 yılında ise, Simav açık ocak tumba şevlerine ve 
işletme merkez yeşil alanlarına 1.000 adet tüplü ateş dikeni, 2.000 adet akasya ve 500 
adet kokarağaç (alyantus) fidanlarının dikimi yapılmıştır.  Ağaçlandırma çalışmalarına 
Orman İşletme Müdürlüğü uzmanlarından alınacak görüşler doğrultusunda devam 
edilmesi, dikilen fidanların bakımlarının yapılması ve ayrıca işletme çevresinin 
peyzajının yapılması konularının gündeme getirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
Kurum, ağaçlandırma çalışmalarının başarı oranının yükseltilmesine yönelik olarak, 
toprak analizi, toprak iyileştirme, teras yapımı, toprağa ve bölgeye en iyi adaptasyonu 
sağlayacak ağaç türlerinin seçimi, yaşı, dikilmesi, bakımı vb. unsurların tespiti ile 
birlikte tarafların yükümlülüklerini içeren “Ağaçlandırma İşbirliği Protokolü”nün 
imzalanması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmuştur. 2016 
yılı Nisan ayında Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünden 5.000 adet ücretsiz olarak 
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alınıp Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü merkez, öğütme, açık ocaklar, Çamköy atık 
barajı, sosyal site, evsel paket arıtma çevresi, müteahhit şantiyelerinin yaşam 
alanlarına dikilmiş ve bir kısmı da civar köylerin muhtarlıklarına, okullarına ve 
camilerine dağıtılmıştır. 

Kestelek ocağının 5 yıllık ömrü olup bu süre içinde toprak harmanı ile ilgili bir 
sorunu görülmemektedir. Yenibalçık köyü mevkiinde bulunan döküm sahasına, önceki 
yıllarda çam fidanı dikilmek suretiyle yeşil alana dönüştürme çalışmaları yapılmış, 
ancak 2015-2016 yıllarında ağaçlandırma çalışması yapılmamıştır.  

Bigadiç’te, 1979, 1983, 1989 ve 1992 yıllarında hizmete alınan toplam 1.763 m³ 
hacim kapasiteli 4 adet atık göleti tamamen dolu olup, halen 1991-1995 yılları 
arasında 9,3 milyon m³ hacimle inşa edilen ve 2011 yılında depolama sahası 
gövdesinin 5 metre yükseltilmesi ile kapasitesi 15,3 milyon m³’e çıkarılan Çamköy 
Barajı işletmenin faal olan tek atık barajıdır. Tamamen dolu olan 4 adet şlam göleti 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı alınan, 2014-2017 yılları arasını kapsayan 
“Kapatma İş Termin Planı” kapsamında istenilen hususların yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Plana göre, göletlerin kurutulması, membranla kaplanarak üzerine 
serilecek humuslu toprağın yeşillendirilmesi gibi hususların yerine getirilmesi 
gerekmektedir. Atık barajında bulunan şlamın kil içermesi nedeniyle tamamen 
kurutulmasının ne ölçüde mümkün olacağı tahmin edilememektedir. Dünyadaki 
benzer uygulamaların incelenerek hazırlanacak raporun ivedilikle Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına sunulması gerekmektedir. Kapatma tarihinin 2017 olması ve termin 
planlarının revize edilerek henüz onaya sunulmaması bu konuda atılacak adımların 
aciliyetini ortaya koymaktadır. 

Bigadiç açık ocaklarından drene edilen bor içerikli taban suları Su Toplama 
Deposuna deşarj edilmekte ve konsantratörde kullanılmaktadır. Ocak sularının yeterli 
olmadığı durumlarda ise konsantratör atığı şlamın toplandığı Çamköy atık barajında, 
herhangi bir kimyasal işlem yapılmaksızın fiziksel olarak doğal çökmeye uğrayan 
katı tabakanın üstünde olup, barajın doluluk oranı %65 civarıdır. Ocaklardan ve 
konsantratörden çıkan atık sular alıcı ortama deşarj edilmeyip Çamköy atık 
barajında depolanmakta, burada konsantratör tesisinde tekrar kullanılabilmektedir. 
Mevcut üretim kapasitesi dikkate alındığında Çamköy barajının kapasitesinin 8-10 yıl 
sonra tamamen dolacağı tahmin edilmektedir. Ancak, giderek artan taleplerin 
karşılanabilmesi amacıyla üretimde yaşanabilecek artış sonucu bu sürenin kısalacağı 
aşikardır.   

Kestelek Açık Ocağından dekapaj faaliyeti sonunda çıkarılan tuvönan cevher, 
eski ve yeni olmak üzere iki adet konsantratörde kırma ve yıkama işlemlerinden sonra 
elekler vasıtasıyla boyutlandırılıp tenörlerine göre sınıflandırılmaktadır. Yeni 
Konsantratör de tuvönan cevher yıkanmaktadır. Eski konsantratör de ise satılamayan 
tenörü düşük ara ürünler yıkanarak, satılabilir duruma getirilmektedir. Yapılan yıkama 
ve kırma işlemi fiziki olup, herhangi bir kimyasal işlem yapılmamaktadır. 
Konsantratörler tarafından kullanılan temiz su yıkama işleminden sonra şlamlı (killi) 
su seklinde şlam havuzlarına borular vasıtasıyla atılmaktadır. Şlam havuzlarında 
bekleyip içindeki kili çökelen su tekrar konsantratörlere temiz su şeklinde pompa 
vasıtasıyla basılarak yıkama suyu olarak kullanılmaktadır. Böylece çevreye kirli su 
salınmamakta ve çevre kirletilmemektedir. Şlam havuzunda yeterli miktarda su yok ise 
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açık ocak tabanından pompa ve borular vasıtasıyla su basılmaktadır. 
Mevcut üç adet şlam havuzu Orhaneli Çayına paralel olarak yeni çevre 

yönetmeliğinden önce yapılmıştır. Bu güne kadar Orhaneli Çayına herhangi bir sızıntı 
ve kaçak olmasa da aşırı yağışlarda havuz seddeleri etkilenmektedir. Yapılan 
iyileştirmeler ve seddeler yükseltilerek kullanıma devam edilmektedir.  
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yıkaması yapılmakta olup şlam havuzlarına 85 bin ton/yıl şlam atılmaktadır. 
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olduğu” kararı alınmış olmasına rağmen, oluşabilecek yargı sürecinin bu süreyi daha 
da uzatması mümkündür. 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğe göre Kestelek Şlam 
Depolama Göletleri için Tehlikesiz Atık Sınıfı (II. Sınıf Düzenli Depolama Sahaları) 
kapsamında kapatma planı hazırlanmış̧ olup 14.07.2014 tarihli yazı ekinde ilgili 
Bakanlığa sunulmuştur. Planın uygun bulunarak onaylandığı 01.08.2014 tarihli yazı ile 
Kuruma bildirilmiştir. Yeni bir düzenli depolama sahası yapılana kadar mevcut 
durumda bulunan şlam depolama göletleri kullanılacağından, iş termin planı 6 yıl 
olarak (2014-2019) düzenlenmiştir. 

Kestelek Biriminde de mevcut atık barajların (şlam depolama göleti) toplam 
kapasitesi 1 milyon m³ olup doluluk oranı %75’tir. Bigadiçe kurulması planlanan yeni 
konsantratör Kestelek konsantratörünün yükünü azaltacağından barajın tahmini 
ömrünün 3-4 yıla çıkarılması mümkün olacaktır. Ancak, Kestelek açık ocağının revize 
projesinin uygulanmaya başlanması ile Kestelek için yeni bir atık barajı (şlam havuzu) 
ihtiyacı ortaya çıktığından bu doğrultuda çalışmalara başlanmış ve çevre mevzuatına 
uygun yeni bir gölet yapılması planlanarak 355 bin TL ödenekle 2015 yılı yatırım 
programına etüt proje olarak alınmıştır. Yapılan ihale sonucu 05.03.2015 tarihinde 
yüklenici firma ile 320 bin TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup, firma 
11.03.2015 tarihinde işe başlamıştır. Çalışmalar 2016 yılında da devam ettirilmiş, 
22.11.2016 tarihinde ÇED gerekli değildir belgesi alınarak yılsonunda 
tamamlanmıştır. 2017 yılında yapım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.  

Kestelek Açık İşletme ve Konsantratör Birimince 21.08.2015 tarihinde 1 yıl 
geçerli Hava Emisyonu, Atıksu Deşarjı konularında Geçici Faaliyet Belgesi alınarak, 
14.12.2015 tarihli çevre izin ve lisans başvurusu yapılmış olup, işlemler halen devam 
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etmektedir. Teşekkül mevcut Çamköy Atık Barajının yükseltilmesi projeleri DSİ 25. 
Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup projede, baraj rezervuarının sol tarafı 
için kuşaklama kanalına ihtiyaç ön görülmemiştir. Söz konusu atık barajının 
yükseltilmesi ve sağ kuşaklama kanalının yapım işleri 2011 yılında tamamlanmıştır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü, 04.06.2013 tarihli 
yazısı ile; "Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmenlik" hükümlerine 
istinaden, Çamköy Atık Barajı çevresindeki eksik kalan sol sahil kuşaklama kanalının 
da yapılmasını istemiştir. Bigadiç Bor İşletmesi Müdürlüğü’nce 25.10.2013 tarihinde 
Geçici Faaliyet Belgesi, sonrasında 11.12.2013 tarihinde Çamköy Atık Depolama 
Barajının Çevre Lisansı, takiben 29.04.2014 tarihinde Düzenli Depolama Tesisi Onay 
Belgesi için başvuru yapılmıştır. Ancak, 20.06.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilen denetimde, Çamköy Depolama Barajının 
eksik olan 1/3’lük kuşaklama kanalı tamamlandıktan sonra tekrar değerlendirileceği 
tutanak altına alınmıştır.  

Bu meyanda, Atık Barajlarının İyileştirme Planı kapsamında, Çamköy atık 
barajının sol sahilinde eksik olan yaklaşık 2.100 metre uzunluğundaki kuşaklama 
kanalı mühendislik hizmetleri projesi, 19.11.2013 tarihli sözleşme ile işi yüklenen 
firma tarafından 14.02.2014 tarihinde tamamlanmıştır. Bigadiç Çamköy Atık Barajı 
Kuşaklama Kanalı işi için 30.05.2016 tarihinde ihaleye çıkılmak üzere 22.04.2016 
tarih ve 686/12 sayılı YKK alınmıştır. Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından 
sonra, 25.07.2016 tarihinde yüklenici firma ile 2.453.340 TL bedel üzerinden sözleşme 
imzalanarak, firmaya 02.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup kazı ve inşaat 
faaliyetleri devam etmektedir. Böylelikle, yüzey sularının barajda birikerek 
kirlenmesinin önüne geçildiği gibi baraj kullanım ömrünün uzatılması 
amaçlanmaktadır.  

Artan üretim faaliyetlerine bağlı olarak orta vadede yeni bir atık barajı 
yapılmasının gündeme gelmesi üzerine, yeni atık barajının ön inceleme raporunun 
hazırlanması için İşletme Müdürlüğü ve DSİ 25. Bölge Müdürlüğü arasında 
imzalanan 13.02.2008 tarihinde protokol kapsamında DSİ 25. Bölge Müdürlüğü 
tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yeni atık barajı için yer seçimi yapılmış,  
DSİ tarafından baraj alanı olarak seçilen sahanın orman bölgesi sınırları içerisinde 
olması ve yeni atık barajının başka bir yerde yapılmasının mümkün olmaması 
nedeniyle 6831 sayılı Orman Kanunu kapsamında gerekli izinlerin alınmasına 
müteakip, DSİ tarafından hazırlanan ön inceleme raporu tamamlanmıştır. Bigadiç 
Yeni Atık Göleti Planlama Raporu’nun ise 2 yıl gecikmeli olarak 05.08.2013 
tarihinde teslim edilmesi termin planında ciddi gecikmeye neden olmuştur. 
05.11.2013 tarihinde yapılan ihale sonucunda “proje yapım” işini 377 bin TL 
bedelle alan firmaya 09.01.2014 tarihinde yer teslimi yapılmış olup firma işin bitiş 
tarihi 06.09.2014 itibarıyla projesini sunmuştur. Ancak, bu süreç içinde başlatılan 
ÇED Raporuna ilişkin çalışmalar 24.01.2017 tarihinde ÇED olumlu kararı ile 
sonuçlanmıştır.  

Türkiye’nin batı bölgelerinde, Kurumun faaliyet alanları dışında, hiçbir 
madencilik faaliyetlerinin olmadığı sahalarda DSİ Genel Müdürlüğün’nce yapılan 
araştırmalarda, yerüstü su kaynaklarında bor değerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Bu özelliğe sahip bölgede zengin bor yataklarının bulunduğu sahalarda yeralan yer altı 
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ve yerüstü sularda da bor konsantrasyonunun yüksek olması doğal bir sonuçtur.  Bu 
nedenle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın maden ocaklarının bulunduğu bölgeleri 
havza olarak değerlendirmesi ve madenin bulunduğu yerlerdeki yer altı sularının ve 
yüzeye yakın suların sınır değerlerini buna göre yeniden belirlemesi uygun olacaktır. 
Teşekkülce faaliyet gösterilen yüksek tenörlü bor yataklarının bulunduğu sahalarda yer 
alan yer altı ve yerüstü sularındaki doğal bor ve arsenik değerlerinin tespiti için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ile diğer ilgili Bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşlarla 
birlikte detaylı bilimsel araştırmalar yapılarak sonuçlarına göre, etkilenen alanlara 
yönelik gerekli eylem planlarının oluşturulması amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Bu çerçevede havza bazında su kalitesini 
etkileyen nedenlerin araştırılması ve çözüm önerilerinin üretilmesi amacıyla Valilik 
koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının 
katılımıyla başlatılan "Susurluk Havza Yönetimi" toplantılarının ilki Kurum 
temsilcisinin de katılımıyla Şubat 2014 tarihinde yapılmıştır. Bu toplantıda Kuruluş, 
Susurluk Havza Üst Yönetim Heyetine seçilmiş olup Haziran 2014 tarihinde yapılan 
toplantıda, Mustafakemalpaşa çayındaki bor ve arsenik konsantrasyonu yüksekliğinin 
nedeninin araştırılmasına karar verilmiştir.  

Bu çerçevede havza yönetimine yönelik toplantılar düzenli olarak devam 
etmektedir. Susurluk Havzası Yönetim Heyeti 2017 yılı ilk toplantısı, 26.04.2017 
tarihinde gerçekleştirilmiş, Söz konusu toplantıda; “Susurluk Havzası’nda bulunan su 
kaynaklarında yaşanan bor ve arsenik konsantrasyonlarının yüksekliği ve söz konusu 
su kaynaklarından sulama suyu temin edilmesi durumlarının değerlendirilmesi” 
konusu gündeme alınmış olup konuyla ilgili Kurum ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
öğretim üyelerince sunumlar yapılmıştır.  

İşletme ve sosyal tesislerin evsel atık sularının arıtımı, fosseptiklerde 
toplandıktan sonra biyolojik paket arıtma sistemleriyle yapılmaktadır. 
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İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği, İş Kazaları: 
2016 yılında 3 adet iş kazası meydana gelmiş olup, 13 gün işgünü kaybı 

olmuştur. İşletme Müdürlüğünde toplam 197 işçi personel çalışmakta olup, revirde 3 
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vardiya halinde sağlık personeli bulunmakta, kısmi zamanlı olarak da işyeri hekimi 
görev yapmaktadır. Çok tehlikeli iş kolunda bulunan işletmede ayrıca A sınıfı güvenlik 
uzmanı bulunmaktadır. 

1.4. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesi: 
Birinci 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda, bor minerallerinin hammadde olarak ihracı 

yerine yarı mamul ve mamul hale getirilerek değerlendirilmesi amacıyla, boraks ve 
borik asit tesislerinin kurulması görevinin Etibank’a verilmesi üzerine 1964 yılında 
başlatılan şantiye çalışmaları sonrasında ilk üretim, 1968 yılında Bandırma’da tesis 
edilen; 20 bin ton/yıl kapasiteli “Boraks” ve 6 bin ton/yıl kapasiteli “Borik Asit” 
Tesislerinde yapılmaya başlanılmıştır. İşletme, 04.07.1972 tarihinde 440 Sayılı İDT 
Kanunu’ndaki şartları kazandığından Yönetim Kurulunun 3090/9 Sayılı kararı ile 
Müessese haline dönüştürülmüştür. 

1973 yılında 120 bin ton/yıl kapasiteli “Sülfürik Asit” fabrikası kurulmuş, 1976 
yılında da 20 bin ton/yıl kapasiteli olarak hizmete alınan “Sodyum Perborat” 
Fabrikasının kapasitesi 2007 yılında 40.000 ton/yıl’a çıkarılmış, aynı yıl tesiste yapılan 
Sodyum Perborat üretimi durdurularak Boraks Dekahidrat üretimine uygun hale 
getirilmiştir.  

1976 yılında tevsii çalışmaları ile “Boraks” fabrikasının kapasitesi 55 bin 
ton/yıl’a, ”I. Borik Asit” Tesisinin üretim kapasitesi de 25 bin ton/yıl’a yükseltilmiş, 
1987 yılında ise 30 bin ton/ yıl kapasiteli olarak hizmete alınan ancak geçen süre 
içinde yapılan kapasite artırımları ile kapasitesi 125 bin ton/yıl’a çıkarılan “II. Borik 
Asit” Tesisi ile birlikte toplam Borik Asit üretim kapasitesi 150 bin ton/yıl’a 
yükseltilmiştir. 

Diğer bor işletmelerine ait cevherlerin ihracatının da gerçekleştirildiği 
“Bandırma Liman Depolama ve Yükleme” Tesisi 1983 yılında inşa edilmiş olup 
zaman içinde artırılan depolama kapasitesi ile tesis faaliyetlerini bugün de 
sürdürmektedir.  

Deneme çalışmalarına 1990 yılında başlanan “Hidrojen Peroksit” Tesisinde 
faaliyetinin 11. inci gününde çıkan yangın nedeniyle üretim çalışmaları başlamadan 
sonlandırılmıştır. 

14.04.1994 tarihinde I. Borik Asit Tesisi ekonomik ömrünü tamamlaması 
nedeniyle kapatılmış, işletme tarafından projelendirilip 1996 yılında 4,5 bin ton/yıl 
kapasiteli olarak kurulan ve 1997 de hizmete alınan “Sodyum Perborat Monohidrat” 
Tesisindeki üretim kapasitesi 2000 yılında 9 bin ton/yıl’a çıkarılmış, 1973 tarihinde 
120 bin ton/yıl kapasiteli “Sülfürik Asit” Tesisinde başlayan sülfürik asit üretimi 
tesisin ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle 2004 yılında yenisi yapılan 240 bin 
ton/yıl kapasiteli tesiste devam etmiş, 2009 yılında ise işletme tarafından 
projelendirilen 8 bin ton/yıl kapasiteli “Etidot-67” Tesisinde üretim yapılmaya 
başlanılmıştır. “Etidot-67” Tesisinde 2015 yılında yapılan iyileştirmelerle Etidot-67 
üretim kapasitesi 8.800 ton/yıl’a çıkarılmıştır. 

Önemli ihraç ürünlerinden Borik Asit’in müşteri şikayetlerine neden olan 
kekleşme sorununun giderilmesi ve ürün portföyüne yeni bir ürün ilave edilmesi 
amacıyla; 2006 yılında 1.000 ton/yıl kapasiteli I. Ünitesi, 2008 yılında yine 1.000 
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ton/yıl kapasiteli II. Ünitesi açılan “Boroksit” Üretim Tesislerinde 2010-2014 yılları 
arasında yapılan iyileştirmelerle toplam Boroksit üretim kapasitesi 3.150 ton/yıl’a 
çıkarılmıştır. 

2008 yılında Boraks Fabrikasının kapasitesi 115 bin ton/yıl’a çıkartılmış, son 
yapılan iyileştirme ve modernizasyon çalışmalarıyla Boraks Dekahidrat üretim 
kapasitesi (Perborat Fabrikası ile birlikte) 2015 yılında toplam 215 bin ton/yıl’a 
yükseltilmiştir. 

2010 yılında alınan karar ile inşaa edilen 9.000 ton/yıl kapasiteli (fiili 6.000 
ton/yıl kapasiteli) III. Bor Oksit tesisinde “Camsı Bor Oksit” deneme üretimine 2013 
yılında başlanılmıştır. Tesiste sadece Susuz Boraks üretilmesi halinde kapasite 10.000 
ton Susuz Boraks/yıl olmaktadır. 

2012 yılında yapımı tamamlanarak devreye alınan 225.000 ton/yıl kapasiteli 
Öğütme Tesisinde, öğütülmüş Bigadiç, Espey ve Kestelek kolemanit üretimleri 
yapılabilmektedir.  

Tüm bu tesislere ilave olarak, 10.000 ton/yıl kapasiteli “Çinko Borat” üretimine 
yönelik yatırım tamamlanarak, 23.05.2017 tarihi itibariyle devreye alınmıştır. Hidrojen 
depolama ve yakıt pillerinde yakıt olarak kullanılan “Sodyum Bor Hidrür” üretimine 
yönelik “Sodyum Borhidrür Üretim Teknolojilerinin Araştırılması” etüt projesi Genel 
Müdürlüğün 2016 yılı Yatırım Programında yer almaktadır. Bunlara ilave olarak, 
buhar kazanından çıkan atık baca gazı içerisindeki karbondioksit gazı ile boraks 
dekahidrat ürünü kullanılarak 1,4 ton/saat kapasitede “Borlu Soda” üretimine yönelik 
Yatırım Programında 2014.C.11.0020 no ile yer alan "Borlu Soda Üretimi" Projesi, 
27.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen "2016 Yılı Yatırım Programı Teklifi 
Değerlendirme Toplantısı"nda alınan karar hükmü doğrultusunda; güncel proses 
koşulları ve maliyet verileri kullanılarak revize edilen Fizibilite Etüdü sonuçlarına göre 
temel mali göstergeler açısından ekonomik yapılabilirliğinin bulunmaması sebebiyle; 
Yönetim Kurulu’nun 07.10.2015 tarih ve 655/3 sayılı kararı ile nihayetlendirilmiştir. 

Borik Asit, Boraks Pentahidrat-Dekahidrat gibi bor kimyasallarının kullanım 
alanının artırılması, satışların dolayısıyla üretimin artmasını sağlayacağı gibi 
oluşturulacak katma değer bilanço karlılığına olumlu katkı verecektir. Bu amaçla, 
Konteyner cam, Cam elyafı gibi nihai ürünlerin üretilmesi ve ürün alanlarını 
geliştirmeye yönelik proje ve yatırım çalışmalarının yapılması gerekmektedir.   

İşletme’de 2016 yılında; 
-Kırka tinkal cevheri hammadde olarak kullanılarak; 61,5 bin ton “boraks 

dekahidrat” ve 109,5 bin ton “pentahidrat” ile ”Etibor-48”, 
-Emet (Espey) ve Bigadiç kolemanit cevheri öğütülerek 130,713481 bin ton 

“öğütülmüş kolemanit”, 
-Bandırma ve Emet öğütülmüş kolemanit cevheri ile sülfürik asit kullanılarak; 

33,0803 bin ton “borik asit”, 
-Borik asit, boraks dekahidrat ve boraks pentahidrat kullanılarak; 10,764 bin ton 

”Etidot-67”, 
-Borik asit kullanılarak; 2,7 bin ton “amorf boroksit” ve 0,4513 bin ton “camsı 
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boroksit”,  
-Boraks pentahidrat kullanarak 3,1886 bin ton “susuz boraks”, 
-Pirit, kireç, sodyum hidroksit ve sodyum silikat kullanılarak;  158,445 bin ton 

“sülfürik asit”,  
-Sülfürik asit fabrikasından atık olarak elde edilen “kalsine pirit cürufu” 87,2 

bin ton, ve 
-Bor türevleri Enerji Santrali’nde kömür kullanılarak 2,549 milyon kWh ve 

Sülfürik Asit Enerji Santrali’nde 48,717 milyon kWh olmak üzere toplam 51,266 
milyon kWh “Elektrik” 

üretimi yapılmıştır. 
a) Esas işletmeler: 
Boraks Fabrikası (Deka/Penta/Etibor-48), Borik Asit Fabrikası (Borik 

asit/Deka/Etibor-48), Öğütülmüş Kolemanit Üretim Tesisi, Etidot-67 Üretim Tesisi 
(Etidot-67), Bor Oksit Üretim Tesisi (1.ve 2.üniteler Bor oksit / 3.ünite Camsı bor 
oksit ve Susuz Boraks) ve Sülfürik Asit üretim tesisleri esas işletmeleri 
oluşturmaktadır.  Ayrıca, 2007 yılından bu yana Boraks Dekahidrat üretimi yapılan 
Sodyum Perborat (tetra-mono) Fabrikası mevcudiyetini korumaktadır.   

aa) Boraks (deka-penta) fabrikası: 
1964-1967 yıllarında boraks dekahidrat üretilmek üzere 20 bin ton/yıl kapasite 

ile kurulan fabrikada üretime 1968 yılında başlanmıştır. 1975’de yapılan tevsii 
çalışmaları ile kapasite 55 bin ton (deka)/yıl’a, 2008-2015 yılları arasında yapılan 
modernizasyon çalışmaları ile de 150 bin ton (deka)/yıl’a çıkarılmıştır. Boraks 
dekahidrat ve pentahidrat üretimlerinin birlikte yapılabildiği bu fabrikada boraks 
dekahidrat üretilmeyip sadece boraks pentahidrat üretilmesi halinde kapasite 150 bin 
ton (penta)/yıl’dır. 

Fabrika; tinkal çözme ve çöktürme üniteleri, filtre, kristalizatör, santrifüj, 
kurutucu, torbalama ve paketleme bölümlerinden oluşmaktadır. 

Müşteri şikayetlerinin azaltılması, verimliliğin artırılması ve işçilik 
maliyetlerinin azaltılması amacıyla ilk kez 2011 yılı yatırım programında yer alan ve 
18.12.2012 tarihinde ihalesi yapılan “Boraks Fabrikası Pnömatik Taşıma ve Yükleme 
Tesisi” yapım işi 15.04.2013 tarihli sözleşme çerçevesinde yüklenici firma tarafından 
tamamlamış ve işin geçici kabulü 30.06.2014 tarihinde yapılmıştır. 

Çözme oluğunda üretilen killi çözeltinin tiknere beslenmeden ve tikner altından 
alınan yoğun killi çözeltinin dekanter santrifüjüne beslenmeden önce stabil hale 
gelmesini sağlayan “Dengeleme Tankı”nın yapımı 2014 yılı içinde tamamlanarak 
prosese eklenmiştir. Bu sayede çözeltinin daha stabil hale gelmesi sağlanmıştır. 

Proseste kararlığın sağlanması ve kapasite artışı sağlamak üzere ihtiyaç duyulan 
ikinci bir “Tikner”in yapımı tamamlanıp 20 Kasım 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir.  
Böylelikle, tesisin üretim kapasitesi artmış ve polish filtrelere daha temiz çözeltinin 
girmesiyle polish filtrelerin daha verimli çalışması sağlanmıştır. 

2014 yılında alımı gerçekleştirilen 4 adet “Dekanter Santrifüj”ün 2 adedinin 
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Boraks Fabrikasına montesi yapılmış olup, 2016 yılında devreye alınmıştır. Kurulan 
Dekanter Santrifüjlerle birlikte tesisteki çamur yükünün azaltılması sağlanmıştır. 1 
adedi Atık Arıtma Tesisinde kurulmuş olup çalışmaktadır. Borik Asit Fabrikasına 
kurulan diğer Dekanter Santrifüj ise, performans kriterleri sağlanamadığı için 2016 
yılında iade edilmiştir. 

Boraks Fabrikasında, 1968 yılından bu yana hiç ara verilmeksizin yapılan 
kristal ve toz halinde Boraks Dekahidrat üretiminin yanı sıra, ilk kez 1970 yılında 
deneme mahiyetinde yapılan üretimle (407 ton) başlanan Boraks Pentahidrat üretimi, 
beş yıllık aradan sonra 1976’dan itibaren (1984 ve 2011 yılları hariç) aralıksız olarak 
sürdürülmektedir. 

Diğer yandan, Boraks fabrikasında Etibor-48 üretimine ilk kez 2010 yılında 
(sadece 643 ton) başlanılmış, 2011 yılında üretim yapılmamış, 2012 yılından itibaren 
ise İşletme genelinde sırasıyla; 26,1 bin ton, 28 bin ton, 88,5 bin ton, 146 bin ton, 106 
bin ton Etibor-48 üretimi yapılmıştır. 
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aa-1) Boraks dekahidrat üretimi:  
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2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen boraks dekahidrat üretimine ilişkin bilgiler, 
program ve bir önceki yıl değerleri ile kıyaslamalı olarak aşağıdaki çizelgede 
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Tablo 46:Bandırma-Boraks dekahidrat üretimi 

2015 yılı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
Programa 

göre                                  
(%)

Geçen 
yıla göre 

(%)
Giren (işlenen) 
- Konsantre tinkal Ton - - - - -
- Tuvönan tinkal Ton 100.186 123.686 107.121 87 107
- Etibor-48 (kirli) Ton 652 - - - -
Çıkan (üretilen) BDH Ton 59.000 70.000 61.500 88 104
- Kristal BDH Ton 56.173 70.000 59.614 85 106
- Toz BDH Ton 2.827 - 1.886 - 67
Çıkan atık
- Şlam (kuru) Ton 29.684 52.828 38.365 73 129
- Şlam (yaş) Ton 40.107 69.304 49.835 72 124

Atık / Ürün ton/ton 0,680 0,990 0,810 82 119
Giren tinkal tenörü %B2O3 26,62 25,80 26,03 101 98
Giren Etibor-48  ten. %B2O3 44,22 - - - -
Çıkan kristal BDH ten. %B2O3 37,34 36,47 37,81 104 101
Çıkan toz BDH ten. %B2O3 37,31 - 37,99 - 102
Tesis atığı (şlam) ten. %B2O3 8,87 8,45 8,26 98 93
Birim tüketimler
- Tuvönan tinkal ton/ton 1,698 1,767 1,742 99 103
- Konsantre tinkal ton/ton - - - - -
- Etibor-48 (kirli) ton/ton 0,011 - - - -

Flokülant kg/ton 0,700 0,621 0,640 103 91
- Elektrik kwh/bin.ton 111 130 133 102 119
- Buhar ton/ton 1,042 1,486 0,940 63 90
Verimler
- İşçilik verimi ton/yev. 5,72 4,78 6,55 137 115
- Teknolojik verim % 81,73 80,00 83,39 104 102

Bandırma-Boraks 
dekahidrat üretimini 
belirleyen değerler

Ölçü

2016 yılı Gerçekleşme oranı

 

2016 yılında geçen yıla göre %4 oranında daha fazla olmak üzere 61,5 bin ton 
Boraks Dekahidrat üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılında üretilen 61,5 bin ton Boraks Dekahidrat’ın; 9,3 bin ton’u (%15’i) 
Boraks Fabrikası’nda, 39,8 bin ton’u (%65’i) hidrojen peroksit yokluğu nedeniyle 
sodyum perborat tetrahidrat üretimi yapılamayan Sodyum Perborat Fabrikasında, 12,4 
bin ton’u (%20’si) ise Borik Asit Fabrikası’nda üretilmiştir.   

Üretilen ve bir önceki yıldan devreden B. Dekahidratın 50,2 bin tonu satılmış, 
2,3 bin tonluk kısmı iç tüketimde kullanılmış ve 2015 yılı başında 21,7 bin ton olan 
stok miktarı 21,4 bin tona düşmüştür.  

Proses gereği olarak flokulant ve polietilenoksit hazırlama ünitelerinden, tinkal 
cevherinden ve yıkama sularından dolayı su girişi artmaktadır. Bunun sonucu olarak 
proseste çözelti fazlalığı oluşmakta ve çözelti prosesten atılmaktadır. Bu da tesisin 
teknolojik verimini düşürmekte ve çevre sorunlarına yol açmaktadır. Seyreltik boraks 
çözeltisinin doygun boraks çözeltisine dönüştürülmesini sağlamak üzere en az 7 
ton/saat suyun buharlaştırılmasını, böylelikle proseste teknolojik verim artışının 
sağlanmasıyla maliyetlerin düşmesini, aynı zamanda çözelti fazlalığından kaynaklanan 

204 Sayıştay   



 
 

Tablo 46:Bandırma-Boraks dekahidrat üretimi 

2015 yılı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
Programa 

göre                                  
(%)

Geçen 
yıla göre 

(%)
Giren (işlenen) 
- Konsantre tinkal Ton - - - - -
- Tuvönan tinkal Ton 100.186 123.686 107.121 87 107
- Etibor-48 (kirli) Ton 652 - - - -
Çıkan (üretilen) BDH Ton 59.000 70.000 61.500 88 104
- Kristal BDH Ton 56.173 70.000 59.614 85 106
- Toz BDH Ton 2.827 - 1.886 - 67
Çıkan atık
- Şlam (kuru) Ton 29.684 52.828 38.365 73 129
- Şlam (yaş) Ton 40.107 69.304 49.835 72 124

Atık / Ürün ton/ton 0,680 0,990 0,810 82 119
Giren tinkal tenörü %B2O3 26,62 25,80 26,03 101 98
Giren Etibor-48  ten. %B2O3 44,22 - - - -
Çıkan kristal BDH ten. %B2O3 37,34 36,47 37,81 104 101
Çıkan toz BDH ten. %B2O3 37,31 - 37,99 - 102
Tesis atığı (şlam) ten. %B2O3 8,87 8,45 8,26 98 93
Birim tüketimler
- Tuvönan tinkal ton/ton 1,698 1,767 1,742 99 103
- Konsantre tinkal ton/ton - - - - -
- Etibor-48 (kirli) ton/ton 0,011 - - - -

Flokülant kg/ton 0,700 0,621 0,640 103 91
- Elektrik kwh/bin.ton 111 130 133 102 119
- Buhar ton/ton 1,042 1,486 0,940 63 90
Verimler
- İşçilik verimi ton/yev. 5,72 4,78 6,55 137 115
- Teknolojik verim % 81,73 80,00 83,39 104 102

Bandırma-Boraks 
dekahidrat üretimini 
belirleyen değerler

Ölçü

2016 yılı Gerçekleşme oranı

 

2016 yılında geçen yıla göre %4 oranında daha fazla olmak üzere 61,5 bin ton 
Boraks Dekahidrat üretimi gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılında üretilen 61,5 bin ton Boraks Dekahidrat’ın; 9,3 bin ton’u (%15’i) 
Boraks Fabrikası’nda, 39,8 bin ton’u (%65’i) hidrojen peroksit yokluğu nedeniyle 
sodyum perborat tetrahidrat üretimi yapılamayan Sodyum Perborat Fabrikasında, 12,4 
bin ton’u (%20’si) ise Borik Asit Fabrikası’nda üretilmiştir.   

Üretilen ve bir önceki yıldan devreden B. Dekahidratın 50,2 bin tonu satılmış, 
2,3 bin tonluk kısmı iç tüketimde kullanılmış ve 2015 yılı başında 21,7 bin ton olan 
stok miktarı 21,4 bin tona düşmüştür.  

Proses gereği olarak flokulant ve polietilenoksit hazırlama ünitelerinden, tinkal 
cevherinden ve yıkama sularından dolayı su girişi artmaktadır. Bunun sonucu olarak 
proseste çözelti fazlalığı oluşmakta ve çözelti prosesten atılmaktadır. Bu da tesisin 
teknolojik verimini düşürmekte ve çevre sorunlarına yol açmaktadır. Seyreltik boraks 
çözeltisinin doygun boraks çözeltisine dönüştürülmesini sağlamak üzere en az 7 
ton/saat suyun buharlaştırılmasını, böylelikle proseste teknolojik verim artışının 
sağlanmasıyla maliyetlerin düşmesini, aynı zamanda çözelti fazlalığından kaynaklanan 

 
 

çevre sorunlarının önlenmesini sağlamak üzere 2015 yılında Boraks Fabrikasına bir 
adet “Evaporatör Sistemi” kurulmuştur. 2016 yılında da bir adet Perborat Fabrikasına, 
bir adet de Borik Asit Fabrikasına Evaporatör Sistemi kurulmuştur.  

B. Dekahidratın %65’inin üretildiği Sodyum Perborat Fabrikasında 2014 yılı 
yatırım programında yer alan Yeni Kristalizatör Ünitesi ve Akışkan Yataklı 
Kurutucuların 2015 yılında devreye alınmasıyla tesisteki B. Dekahidrat üretim 
kapasitesi 35 bin tondan 65 bin tona çıkarılmıştır.  

Üretilen Dekahidratın satışı sonrası gelen müşteri şikayetlerinde görülen artış 
olumsuz değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, en fazla şikayet konusu olan kekleşme 
probleminin, üretim sürecinde, santrifüjde, deka kristalinin üzerine sıvı olarak Borik 
asit çözeltisinin püskürtülmesi yolu ile bir nebze önüne geçildiği görülmüş olup, Borik 
asit ürünündeki kekleşmenin bor oksit kullanılarak azaltılması sonrası Deka ürününde 
de bu problemin belirli oranda çözülmüş olması, pazar payının korunması hatta 
artırılması açısından önemli görülmektedir. 

Kırka Bor İşletmesi’nden temin edilerek Dekahidrat üretimi için kullanılan 
konsantre tinkalin toplam tesise giren tinkal (konsantre+tuvönan) içindeki payı 
2011’den itibaren sırasıyla; %8, %13, %18 ve %3 olmuştur. Aynı dönemde, 1 ton 
Dekahidrat üretimi için ortaya çıkan atık miktarı da; 0,843 ton, 0,777 ton, 0,720 ton ve 
1,055 ton olmuştur. 2015 yılından itibaren tesiste tamamen tüvönan tinkal kullanılmış 
olup, 1 ton Dekahidrat üretimi için ortaya çıkan atık miktarı da 0,680 ton olmuştur. 
2016 yılında ise, 1 ton Dekahidrat üretimi için ortaya çıkan atık miktarı da 0,810 ton 
olmuştur. Tesise beslenen tuvönan tinkalin payındaki artış neticesinde atık 
miktarındaki (%29) artış kaçınılmaz olmuştur. Buna rağmen 2015 yılında %81,7 olan 
teknolojik verim 2016 yılında %1,7 artarak %83,4 olarak gerçekleşmiştir. Esas 
itibarıyla, hammadde olarak kullanılan tinkalin tuvönan olarak Kırka’dan gelmesi ile 
artan tonaja bağlı olarak nakliye giderlerinin artması, maliyeti artırıcı bir husustur. Bu 
açıdan bakıldığında, nakliye maliyetinin azaltılmasını teminen konsantre ürün 
kullanımının avantajlı olduğu söylenebilir. Ancak, yarattığı çevre kirliliğinin yanı sıra 
atık göletlerinin dolu olması nedeniyle 01.01.2013-13.06.2013 tarihleri arasında tek 
tesis olarak çalıştırılan Kırka Konsantratörünün yıkama ünitelerinin 13.06.2013 
tarihinde tamamen kapatılmasıyla bor türevleri tesislerinde hammadde olarak tamamen 
tuvönan tinkal kullanılmaya başlanılmıştır. 

Birim tüketim değerleri içinde buhar birim tüketiminde %10’luk azalmaya 
rağmen, elektrik birim tüketimindeki %19 artış meydana gelmiş olup, Dekahidrat 
birim üretim maliyetindeki %24’lük artışta rolü olmuştur. 

aa-2) Boraks pentahidrat üretimi:  
Boraks Pentahidrat ilk kez 1970 yılında, Boraks fabrikasında deneme 

mahiyetinde yapılan üretimle (407 ton) başlamış, beş yıllık aradan sonra 1976’dan 
itibaren (1984 yılı hariç) aralıksız olarak sürdürülmüş, 2015 sonu itibarıyla toplam 
üretilen Boraks Pentahidrat miktarı 579 bin ton’a ulaşmıştır. 

2010-2013 yılları arasında, üç yılda toplam 79 bin ton Penta üretimi 
yapılmışken son üç senede yapılan üretim %445 fazlasıyla 352 bin ton olmuştur. 2015 
yılı üretimi (149 bin ton) bu güne kadarki en yüksek üretim miktarı olmuştur.   
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12.07.2006 tarihli Müdürler Toplantısında; Boraks Pentahidrat üretiminde, 
satışa sunulabilir kalitedeki Boraks Dekahidrat kristallerinin kullanılıyor olması ve 
bunun yanı sıra tuvönan tinkal kullanımından kaynaklanan teknolojik verim düşüklüğü 
nedeniyle Boraks Pentahidrat üretim maliyetinin yüksek olmasından bahisle, “Kırka 
İşletmesinden yüksek tenörlü tinkal konsantresi temin edilerek Penta deneme 
üretimine devam edilmesi” ve 03.11.2006 tarihli toplantıda; “Etibor-48’e olan talepten 
dolayı, Boraks Fabrikasında gerektiğinde Etibor-48 üretilmesi” kararlarının alınmasına 
müteakip, sürekli sistemde Boraks Pentahidrat üretiminin yapılabilmesi için Kırka Bor 
İşletme Müdürlüğünden minimum %32 B2O3 tenörlü konsantre tinkal istenmiş 
olmasına rağmen, gelen konsantre tinkalin tenörünün düşük olmasından dolayı gerekli 
stoğun oluşturulamaması sonucu sürekli sistemde Penta üretim çalışmasına hemen 
başlanılamamış ancak Kırka Bor İşletme Müdürlüğünden gelen Etibor-48 tozlarının 
kullanılmasıyla 2006 yılı sonlarında tek kademeli ve sürekli sistemde Boraks 
Pentahidrat deneme çalışmaları yapılabilmiştir.  

Tek kademede Boraks Pentahidrat üretim çalışmasında kesikli sistemde çalışan 
Peletlerde yaşanan problemlerden dolayı istenilen sonuca ulaşılamaması üzerine tesiste 
Penta üretimi yerine artan müşteri taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla 2008 yılından 
itibaren Boraks Pentahidrat üretiminde kısıtlamaya gidilerek Boraks Dekahidrat 
üretimine ağırlık verilmiştir. 

Ancak; son zamanlarda Dünya piyasasındaki değişimlere bağlı olarak Boraks 
Dekahidrat ve Borik Asit ürünlerine gelen müşteri taleplerinin azalmasının yanı sıra 
Bandırma Boraks Pentahidrat ürününe gelen müşteri talebinin zamanında 
karşılanabilmesini teminen, Boraks Pentahidrat üretiminin Boraks fabrikası dışında 
Borik Asit fabrikasında da üretilmesi ilk kez 05.10.2009 tarihli Pazarlama ve Satış 
toplantısında gündeme gelmiş, bu kapsamda Boraks Fabrikasında çözme oluğu 
ünitesinin devreye girmesi ile atıl duruma gelen Pelet Tesisinde Penta şarj çözeltisinin 
hazırlanabilmesi için gerekli değişikliklerin ve revizyonun yapılmasına rağmen Boraks 
Pentahidrat’ın tek kademede üretilmesi çalışmalarından istenilen sonuç alınamamıştır. 

Bu kez 05.01.2012 tarihinde yapılan Müdürler Toplantısı’nda alınan; 
“Bandırma İşletmesi Borik Asit Tesisi’nde Boraks Pentahidrat üretimi için gerekli 
çalışmaların yapılması” kararına istinaden, daha önce yapılan tek kademede Penta 
üretimi deneme çalışmalarında pelet tesiste tespit edilen eksikliklerin giderilmesine ve 
Borik Asit Fabrikasında birtakım revizyonların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

Bu kapsamda; 05.04.2012 tarihinde imzalanan sözleşme ile Pelet tesisteki 
çalışmalar Mayıs-2012 sonunda bitirilmiştir. Ancak; Borik Asit Fabrikasında üretime 
devam ediliyor olması nedeniyle buradaki çalışmalar yapılamamıştır. Pazarlama-satış 
darboğazı nedeniyle Borik Asit stoğunun artış göstermesi üzerine, 23.07.2012 
tarihinde Borik Asit Fabrikasında Borik Asit üretimine ara verilmesi ile birlikte B. 
Pentahidrat üretimine yönelik bahse konu çalışmalar 28.07.2012 tarihinde hizmet alımı 
yöntemiyle tamamlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde; Borik Asit Fabrikasında, 
pelet tesiste tek kademede hazırlanan penta şarj çözeltisinden Boraks Pentahidrat 
üretimi çalışmalarına 30.07.2012 tarihinde başlanmıştır. Ancak, penta çözeltisinin 
polish filtrelerde süzülmesinde 302 reaktörlerde çöktürme sıkıntıları yaşanmıştır. Bu 
sıkıntıdan dolayı çözeltinin belt filtrede süzülebilirliği ile ilgili çalışmalar yapılmış 
ancak başarılı olunamamıştır. Bu darboğazların aşılamaması neticesinde istenilen 
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kapasite ve verimlilikte üretim yapılamamıştır. Bu süre içinde Borik Asit Fabrikasında 
sadece 487 ton Penta üretimi yapılabilmiş olup, 01.08.2012 tarihinden 2015 yılına 
kadar Borik Asit Fabrikasında Boraks Pentahidrat üretimine son verilerek tekrar 
Boraks Dekahidrat üretimine geçilmiştir.  

Esas itibarıyla, Kurumun Boraks Pentahidrat üretiminin 2012 ve 2013 yıllarında 
%96’sı, 2014 yılında %90’ı ve 2015 yılında %84’ü “Etibor-48” ticari adı ile Kırka 
İşletmesi’nde yapılmaktadır. B.Dekahidrat talebinin azaldığı ve B.Pentahidrat talebinin 
ise Kırka İşletmesinden karşılanamadığı durumlarda B.Pentahidrat üretiminin 
Bandırma İşletmesinin Boraks Fabrikası’ndan da sorunsuz olarak yapılabilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, çözme oluğunda üretilen killi çözeltinin duraylı hale 
getirilmesi için öngörülen “Dengeleme Tankları”nın yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca 
kapasite artışı sağlamak ve proses karlılığını artırmak amacıyla yapılan ikinci “Tikner” 
20.11.2014 tarihinde faaliyete geçmiş olup, tikner öncesi çamur yükünü azaltmak 
amacıyla “Dekanter Santrifüj Ünitesi” nin kurulma çalışmaları da tamamlanmıştır. 
Tüm bu iyileştirme çalışmalarının neticesinde; 2015 yılının Temmuz ayından itibaren 
Borik Asit Fabrikasında Boraks Pentahidrat üretimine başlanmış olup, 2015 yılında bu 
fabrikada 19,2 bin ton B.Pentahidrat üretimi yapılmıştır. 

Müşteri talepleri doğrultusunda, Boraks Pentahidrat üretimi faaliyetlerine 
devam edileceği anlaşılmaktadır. 2016 yılı İşletme Bütçesi’nde Bandırma İşletmesi 
olarak 70 bin ton B.Dekahidrat üretiminin yanı sıra 140 bin ton B.Pentahidrat üretimi 
öngörülmüş olup, fiili olarak 61,5 bin ton B.Dekahidrat, 109,5 bin ton B.Pentahidrat ve 
Etibor-48 üretimi yapılmıştır. Nitekim 2017 yılı İşletme Bütçesi’nde de Bandırma 
İşletmesi olarak 72,5 bin ton B.Dekahidrat üretiminin yanı sıra 75 bin ton 
B.Pentahidrat ve Etibor-48 üretimi öngörülmüş olup, 31.05.2017 tarihi itibarıyla da 
20,5 bin ton B.Dekahidrat üretimi gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda Kırka İşletme 
Müdürlüğü’nde de gerçekleştirilen B.Pentahidrat ürünlerindeki tane boyu, kristal 
yapısı gibi kalite farklılıkları müşteri taleplerinin karşılanmasında bazı şikayetlere 
neden olmaktadır. Kurumun standart bir spektte ürün üretmesi müşteri memnuniyeti 
açısından önem kazanmaktadır.   

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen boraks pentahidrat üretimine ilişkin bilgiler, 
program ve bir önceki yıl değerleri ile kıyaslamalı olarak aşağıdaki çizelgede 
verilmiştir. 
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Tablo 47:Bandırma - Boraks pentahidrat üretimi 

2015 yılı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
Programa 

göre                            
(%)

Geçen yıla 
göre (%)

Giren (işlenen) 
- Konsantre tinkal Ton - - - - -
- Tuvönan tinkal Ton 377.242 370.429 269.693 73 71
Çıkan (üretilen) BPH Ton 149.000 140.000 109.500 78 73
Çıkan atık
- Şlam (kuru) Ton 131.943 131.280 93.132 71 71
- Şlam (yaş) Ton 171.910 163.561 120.652 74 70

Atık / Ürün ton/ton 1,154 1,168 1,102 94 96
Giren kons.tinkal tenörü %B2O3 - - - - -
Giren tuv.tinkal tenörü %B2O3 26,40 25,80 25,94 101 98
Çıkan BPH-Etibor-48 ten. %B2O3 49,32 47,79 48,80 102 99
Tesis atığı (şlam) tenörü %B2O3 8,77 8,42 8,59 102 98
Birim tüketimler
- Konsantre tinkal ton/ton - - - - -
- Tuvönan tinkal ton/ton 2,532 2,646 2,463 93 97
- Polietilenoksit kg/ton 0,088 0,090 0,053 59 60
- Flokülant kg/ton 1,204 1,136 0,813 72 68
- Elektrik kwh/ton 109 110 106 97 97
- Buhar ton/ton 2,378 2,414 2,216 92 93
Verimler
- İşçilik verimi ton/yev. 4,59 3,03 4,96 164 108
- Teknolojik verim % 72,37 70,00 76,37 109 106

Bandırma-Boraks 
pentahidrat üretimini 
belirleyen değerler

Ölçü

2016 yılı Gerçekleşme oranı

 
Esas itibarıyla Boraks Pentahidrat adı altında toplanan üretim değerleri; 

Kimyasal adı ile anılan “BPH”, ticari adı ile anılan “Etibor-48” ürünlerinin toplamını 
ifade etmektedir. 

Bandırma işletmesinde 2016 yılında, programın %22 altında, geçen yıla göre 
%26,5 azalışla 109,5 bin ton B. Pentahidrat üretimi yapılmıştır. 

Boraks Pentahidrat ve Etibor-48 üretiminin yapılmadığı 2011 yılında, Kırka 
İşletmesi’nden gelen 9,1 bin ton Etibor-48, müşteri talebi doğrultusunda, Boraks 
Pentahidrat adı altında paketlenmişken, maniplasyon olarak adlandırılan bu 
uygulamaya 2012 yılında yapılan 2,2 bin ton üretimin paketlenmesi sonrasında son 
verilmiştir. 

Kırka Bor İşletmesi’nden temin edilerek Pentahidrat üretimi için kullanılan 
konsantre tinkalin toplam tesise giren tinkal (konsantre+tuvönan) içindeki payı 2012 
yılından itibaren sırasıyla; %71, %79 ve %8 olmuştur. Aynı dönemde, 1 ton 
Pentahidrat üretimi için ortaya çıkan atık miktarı da; 0,78 ton, 0,79 ton ve 1,16 ton 
olmuştur. Tesise beslenen tuvönan tinkalin payındaki artış neticesinde 2014 yılında 
atık miktarındaki (%49) ve kullanılan birim flokulant (%11) ile polietilenoksit (%83) 
miktarlarındaki artış kaçınılmaz olmuştur. Bunun sonucu olarak da teknolojik verim 
%3 azalarak %70 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında tesiste konsantre 
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Bandırma-Boraks 
pentahidrat üretimini 
belirleyen değerler

Ölçü

2016 yılı Gerçekleşme oranı

 
Esas itibarıyla Boraks Pentahidrat adı altında toplanan üretim değerleri; 

Kimyasal adı ile anılan “BPH”, ticari adı ile anılan “Etibor-48” ürünlerinin toplamını 
ifade etmektedir. 

Bandırma işletmesinde 2016 yılında, programın %22 altında, geçen yıla göre 
%26,5 azalışla 109,5 bin ton B. Pentahidrat üretimi yapılmıştır. 

Boraks Pentahidrat ve Etibor-48 üretiminin yapılmadığı 2011 yılında, Kırka 
İşletmesi’nden gelen 9,1 bin ton Etibor-48, müşteri talebi doğrultusunda, Boraks 
Pentahidrat adı altında paketlenmişken, maniplasyon olarak adlandırılan bu 
uygulamaya 2012 yılında yapılan 2,2 bin ton üretimin paketlenmesi sonrasında son 
verilmiştir. 

Kırka Bor İşletmesi’nden temin edilerek Pentahidrat üretimi için kullanılan 
konsantre tinkalin toplam tesise giren tinkal (konsantre+tuvönan) içindeki payı 2012 
yılından itibaren sırasıyla; %71, %79 ve %8 olmuştur. Aynı dönemde, 1 ton 
Pentahidrat üretimi için ortaya çıkan atık miktarı da; 0,78 ton, 0,79 ton ve 1,16 ton 
olmuştur. Tesise beslenen tuvönan tinkalin payındaki artış neticesinde 2014 yılında 
atık miktarındaki (%49) ve kullanılan birim flokulant (%11) ile polietilenoksit (%83) 
miktarlarındaki artış kaçınılmaz olmuştur. Bunun sonucu olarak da teknolojik verim 
%3 azalarak %70 olarak gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarında tesiste konsantre 

 
 

tinkal kullanılmamıştır. 2015 yılında 1 ton Dekahidrat üretimi için ortaya çıkan atık 
miktarı 1,154 ton, 2016 yılında ise 1,102 ton olmuştur. 2015 yılında atık miktarındaki 
(%58) ve kullanılan birim flokulant (%19) ile polietilenoksit (%17) miktarlarındaki 
artışla birlikte, teknolojik verim %3 artarak %72 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında 
atık miktarındaki (%29) azalışla birlikte, kullanılan birim flokulant (%33) ile 
polietilenoksit (%40) tüketim miktarlarında azalma gerçekleşmiştir. Teknolojik verim 
ise %6 artarak %76 olarak gerçekleşmiştir. 

Esas itibarıyla, hammadde olarak kullanılan tinkalin tuvönan olarak Kırka’dan 
gelmesi ile artan tonaja bağlı olarak nakliye giderlerinin artması, maliyeti artırıcı bir 
husustur.  Bu açıdan bakıldığında, nakliye maliyetinin azaltılmasını teminen konsantre 
ürün kullanımının avantajlı olduğu söylenebilir. Ancak, yarattığı çevre kirliliğinin yanı 
sıra atık göletlerinin dolu olması nedeniyle 01.01.2013-13.06.2013 tarihleri arasında 
tek tesis olarak çalıştırılan Kırka konsantratörünün yıkama ünitelerinin 13.06.2013 
tarihinde kapatılması sonucu bor türevleri tesislerinde hammadde olarak tamamen 
tuvönan tinkal kullanılmaya başlanılmıştır. 

2016 yılında birim tüketim değerleri içinde buhar birim tüketiminde %7 azalma 
dikkati çekmektedir. Yine, 2015 yılına göre %2,5 azalma sağlanarak 106 kwh/ton 
olarak gerçekleşen elektrik birim tüketimi, program hedefinin altında tüketim 
yapılması ile de olumlu gelişme olarak karşılanmaktadır. 

Teknolojik verimin program hedeflerinin %9 üzerinde %76,37 olarak 
gerçekleştirilmesi olumlu görülmektedir. 

ab) Borik asit üretimi: 
1964-1967 yıllarında 6 bin ton/yıl kapasite ile kurulan I.Borik Asit Tesisi’nde 

üretime 1968 yılında başlanılmış, 1975-1976 yıllarında yapılan tevsii çalışmaları ile 
kapasite 25 bin ton/yıl’a çıkarılmıştır.  Düşük tenörlü ve yüksek kil oranı içermesi 
nedeniyle satılamayan kolemanitin değerlendirilmesi amacıyla 1987 yılında hizmete 
alınan II.Borik Asit Tesisinde, ihracatın artması ve genişleyen bor pazarının 
ihtiyaçlarına cevap verebilmek, düşük maliyette ve istenilen kalite ve özellikte ürün 
üretebilmek amacıyla 1991 yılında başlayan modernizasyon çalışmaları ile tesis 
kapasitesi 125 bin ton/yıl’a çıkarılmış olup İşletmenin toplam Borik Asit üretim 
kapasitesi 150 bin ton/yıl seviyesindedir. 

Fabrika; Kırma-öğütme, reaksiyon-filtrasyon, kristalizasyon-kurutma ve 
torbalama-depolama bölümlerinden oluşmaktadır.   

“Borik asit ürününün silo binasına naklinin, kristal ürünün Bor Oksit tesisine ve 
toz ürünün de Etidot-67 tesisi borik asit silosuna pnömatik olarak taşınması”na ilişkin 
proje 15.04.2013 tarihli sözleşme kapsamında yüklenici tarafından tamamlanmış olup 
işin geçici kabulü 07.07.2014 tarihinde yapılmıştır.  Diğer yandan 2014 yılında alınan 
4 adet “Dekanter Santrifüj”ün 1 adedi Borik Asit Fabrikasına montajı yapılmış, ancak 
performans kriterlerini sağlayamadığı için iadesi yapılmıştır. Ayrıca, Borik Asit 
Fabrikasına kurulmak üzere “Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları”nın alım 
ihalesi 05.09.2014 tarihinde yapılmış olup, 16.10. 2014 tarihli sözleşme ile siparişe 
bağlanan kurutucunun 23.08.2015’te performans testi başarıyla tamamlanmıştır. 

Bandırma Öğütme Tesisinde öğütülen ve Emet’ten gelen öğütülmüş 
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kolemanitten reaksiyon ünitesinde stabil konsantrasyon ve homojen karışım sağlanarak 
çözelti elde edilmektedir.  Borik asit çözeltisinin yüksek basınçlı filtrelerle ve belt 
filtrede iki kez filtre edilmesinden sonra kristalizatörde elde edilen borik asit kristalleri 
kurutucularda kurutulmakta ve elenerek 25-50 kg ve 1 ton’luk ambalajlara konulmakta 
ve piyasaya arz edilmek üzere ambarlarda depolanmaktadır. 

Elde edilen %99,9 saflıktaki; “düşük sülfatlı” (azami 130 ppm SO4), “normal 
sülfatlı” (azami 300 ppm SO4), “standart sülfatlı” (300 ppm üzeri SO4) ve “toz” Borik 
Asitin tenörü %56 B2O3 olmaktadır. 

Borik Asit üretimine 15’er yıllık dönemler halinde bakıldığında; 1968-1982 
döneminde 208 bin ton olan üretim 1983-1997 döneminde 457 bin ton’a, 1998-2012 
döneminde ise 1,3 milyon ton’a yükselmiştir.  2011 yılında rekor seviyede yapılan 
(115 bin ton) borik asit üretimi, Pazar talebinin azalması paralelinde son dört yılda 
sırasıyla; 97 bin ton, 70 bin ton,  45 bin ton, 21 bin ton ’a düşmüş ancak 2016 yılında 
33 bin ton üretim yapılarak artış gözlemlenmiştir. 

1968’den bu yana (2016 dahil) 49 yıl boyunca yapılan toplam Borik Asit 
üretimi 2,13 milyon ton olup bunun 1,1 milyon tonu 2001-2012 döneminde 12 yıl’da 
gerçekleştirilmiştir.  

2016 yılı içerisinde borik asit tesisinde yapılan borik asit üretimine ilişkin 
bilgiler, program ve bir önceki yıl değerleri ile kıyaslamalı olarak aşağıdaki çizelgede 
verilmiştir. 
Tablo 48: Bandırma - Borik asit üretimi 

2015 yılı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
Programa 
göre (% )

Geçen yıla 
göre (% )

Giren (işlenen) 
- Öğütülmüş kolemanit Ton 31.118 66.176 58.216 88 187
- Sülfürik asit Ton 16.876 32.000 26.450 83 157

-Teknik sülfürik asit Ton 11.842 32.000 22.715 71 192
-Saf sülfürik asit Ton 5.035 0 3.735 - 74

Çıkan (üret.)Borik Asit Ton 20.548 40.000 33.080 83 161
- Kristal Ton 20.324 40.000 32.414 81 159
- Toz Ton 224 0 666 - 297
Tesis atığı
- Borik asit atığı (kuru) Ton 33.711 30.000 56.847 189 169
- Borik asit atığı (yaş) Ton 60.013 50.000 90.746 181 151
Atık / Ürün ton/ton 2,92 1,25 2,74 219 94
Giren kolemanit tenörü % B2O3 43,04 42,50 42,22 99 98
Çıkan krist.borik asit ten. % B2O3 56,66 56,25 56,63 101 100
Tesis atığı (şlam) tenörü % B2O3 6,85 6,50 8,54 131 125
Birim tüketimler
- Kolemanit ton/ton 1,514 1,654 1,760 106 116
- Sülfürik asit ton/ton 0,821 0,800 0,800 100 97
- Perlit gr/ton 754 1.200 610 51 81

Flokülant gr/ton 253 180 83 46 33
- Elektrik kwh/bin.ton 179 150 106 71 59
- Buhar ton/ton 2,519 1,800 1,552 86 62
Verimler
- İşçilik verimi ton/yev. 2,79 6,64 3,89 59 140
- Teknolojik verim % 86,93 80,00 74,69 93 86

Bandırma-Borik asit 
üretimini belirleyen 
değerler

Ölçü
2016 yılı Gerçekleşme oranı
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Pazardaki talep daralmasının yanı sıra stok miktarı göz önüne alınarak borik asit 

üretimi 2015 yılı Haziran ayında durdurulmuş, talep doğrultusunda tesiste Boraks 
Dekahidrat ve Boraks Pentahidrat üretimine başlanmıştır. 

2016 yılında geçen yıla göre % 61 oranında 12,5 bin ton fazlasıyla 33,08 bin ton 
borik asit üretimi gerçekleştirilmiştir. Programın %17 altında üretilen borik asidin 
2015’ te 34,5 bin ton olan satışı 2016’da 19,3 bin ton’a düşmüştür. Boroksit ve Etidot-
67 üretimlerinde hammadde olarak ve Boraks Dekahidratta kaplama olarak 6,7 bin ton 
Borik Asit kullanılmıştır. Borik Asit için, 0,7 bin ton olan stok miktarı yıl sonunda 8 
bin ton’a çıkmıştır. 

Hammadde olarak kullanılan 58,2 bin ton kolemanitin tamamı Bandırma 
İşletmesi’nde öğütülen Emet ve Bigadiç kolemanitleridir. 

1 ton Borik Asit üretimi sonucu ortaya çıkan atık miktarı 2012 yılından bu yana 
sırasıyla; 2,59 ton, 2,57 ton, 2,62 ton, 2,92 ton ve 1,718 ton olmuştur. 

Kurumun pazardaki ürünlerine farklı zamanlarda farklı talepler gelebilmektedir.  
Bu ani talep değişikliklerini karşılayabilmek için Borik Asit Tesisinde yapılan 
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Birim tüketim değerlerinin çoğundaki (sülfürik asit %3, perlit %19, flokülant 
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içinde üretim maliyetleri %33 oranında artarken ortalama satış fiyatları ise sadece %8 
oranında artış göstermiştir. 

Borik Asit üretiminde H2SO4 yerine SO2 gazının kullanılabilirliğine yönelik 
tuvönan kolemanit ile yapılan çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda 
çalışmanın verimli olmadığı görülmüş olup proje sonlandırılmıştır.  

ac) Etidot-67 üretimi: 
Borlu gübre olarak kullanılan “Solubor”, “Polybor” ve “Timbor” ticari isimli 

“Disodyum Oktaborat Tetrahidrat - (DOT)” Dünya piyasalarında önemli bir pazar 
payına sahiptir. Diğer borlu gübrelere oranla toprağa doğrudan uygulandığı gibi su 
içerisinde hızlı bir şekilde çözünmesinden dolayı kullanım kolaylığı açısından da 
tercih edilen bu ürünün üretilmesi amacıyla yapılan pilot ölçekli çalışma ile 
(püskürtmeli kurutucu -spray dryer- kullanılarak) 4 farklı sodyum boratın üretimi 
gerçekleştirilmiş ve bu ürünün üretimine yönelik olarak, tüm mühendislik dizaynları 
İşletme Müdürlüğü’nce yapılan 8 bin ton/yıl kapasiteli Etidot-67 üretim tesisi 2009 

211Sayıştay   



 
 

yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 
Ticari olarak “Etidot-67” (%67 B2O3) ismi verilen bu zirai ürünün üretim 

prosesinde, çözelti hazırlama ünitesi kesikli sistem ile, diğer üniteler ise sürekli sistem 
ile çalışmakta ve prosesin tüm aşamalarında otomasyon kontrolü bulunmaktadır.  
Proseste, yine kurumca üretilen Borik Asit ve Boraks Dekahidrat hammaddeleri 
kullanılmakta, Boraks Dekahidrat hammaddesi yerine alternatif olarak Boraks 
Pentahidrat veya Etibor-48 de kullanılabilmektedir. 

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen Etidot-67 üretimine ilişkin bilgiler, program 
ve bir önceki yıl değerleri ile kıyaslamalı olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
 Tablo 49:Bandırma - Etidot-67 üretimi 

2015 yılı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
Programa 
göre (%)

Geçen yıla 
göre (%)

Giren (işlenen) 
- Kristal Borik asit Ton 6.479 8.089 6.586 81 102
- Toz Borik asit Ton 53 0 0 - 0
- Kristal BDH Ton 3.725 0 2.268 - 61
- Toz BDH Ton 1.137 0 61 - 5
- B.Pentahidrat Ton 3.892 9.523 5.983 63 -
- Boroksit (Toz) Ton 0 0 0 - -
Çıkan (üret.) Etidot-67 Ton 10.344 13.300 10.764 81 104
Çıkan Etidot-67 ten. %B2O3 67,75 67,00 67,64 101 100
Birim tüketimler
- Borik asit ton/ton 0,631 0,608 0,612 101 97
- BDH ton/ton 0,470 0,000 0,216 - 46
- BPH-Etibor-48 ton/ton 0,376 0,716 0,556 78 -
- Elektrik kwh/bin.ton 108 100 99 98 91
- Buhar ton/ton 0,762 1,353 0,752 56 99
Verimler
- İşçilik verimi ton/yev. 2,42 2,10 2,54 121 105
- Teknolojik verim % 94,49 98,00 97,03 99 103

Bandırma-Etidot-67 
üretimini belirleyen 

değerler
Ölçü

2016 yılı Gerçekleşme oranı

 
2009 yılından bu yana sırasıyla; 646 ton, 4.500 ton, 4.600 ton, 3.196 ton, 3.625 

ton,7.230 ton, 10.344 Etidot-67 üretilmiş, 2016 yılında ise, programa göre %19 daha 
az, geçen yıla göre % 4 oranında daha fazla,  10.764 ton Etidot-67 üretimi yapılmıştır. 
2016 yılında, tesisin kapasitesi artan müşteri taleplerini karşılayamadığından, müşteri 
kaybı yaşamamak için, çözeltisi işletmede hazırlanmak kaydıyla, hizmet alımı yoluyla 
2.493,96 ton Etidot-67 üretimi yaptırılmıştır. 

Bor, değişken ölçülerde birçok bitkinin mikro besin maddesi olup bor açısından 
fakir topraklarda kullanımı halinde verim artırıcı etki yaratmaktadır.  Bor ayrıca, 
tarımda yabani bitki ve böcek/haşere kontrolü için de kullanılmaktadır. 

Esas itibarıyla Etidot-67 ürününün yurt dışı satışı geçen yıla göre %30 azalarak 
8.213,52 ton olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi satışlarının 2009 yılından bu yana 
sırasıyla; 0 ton, 9 ton, 34 ton, 48 ton, 77 ton, 88 ton, 203 ton olarak gerçekleşmiş olup, 
2017 yılında da, tarım fuarlarında tanıtım yapılmasına devam edilmesiyle 186 ton satış 
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yılında tamamlanarak hizmete alınmıştır. 
Ticari olarak “Etidot-67” (%67 B2O3) ismi verilen bu zirai ürünün üretim 
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yapılmıştır. Özellikle mısır ve soya üretiminde yapılan denemelerde %50 verim artışı 
tespit edilmiştir.  Dünyada pirinç ve mısır üretiminde yine %70-%80 oranlarında verim 
artışı sağlanmıştır.  Türkiye’nin mısır, soya ve pirinç ithal eden bir ülke olması da göz 
önüne alındığında başta TİGEM olmak üzere ilgili kuruluşların bu konuya 
eğilmelerinin sağlanması gerekmektedir. Diğer yandan, Türkiye tamamen gübre 
ithalatçısı durumunda olup gübrenin temel girdileri olan fosfat ve kükürte sahip 
değildir. Tarım Bakanlığı, Tarım Kredi Kooperatiflerinin de bu konuya önem 
vermeleri halinde gübreye katkı veren Etidot-67 kullanımının Eti Maden Genel 
Müdürlüğü bir yana, tarım üreticisine ve dolayısıyla her yönüyle Türkiye’ye katkı 
sağlayacağı aşikardır.   

Tarımda borun öneminin anlaşılması, ülke topraklarında yetişen ürünlerin bor 
ihtiyaçlarının ve bor mineraline toleranslarının belirlenmesi ve ülkemizde tarımla 
uğraşan kurum ve kişilerle projeler üretilerek sonuçlarının kullanıcılara aktarılması 
gerekmektedir. 

Etidot-67 üretimindeki hammadde girdileri B. Dekahidrat, Borik Asit ile B. 
Pentahidrat-Etibor-48 olup bu hammaddelerin tamamı İşletme Müdürlüğü’nce 
üretilmektedir. 

1 ton Etidot-67 üretimi için kullanılan hammadde (B.Dekahidrat, B.Pentahidrat, 
ve Borik asit) toplam miktarı 1,38 ton civarındadır. 

Tesiste, 2016 yılında; 2 ay boyunca buhar kesintisi yaşanması, devreye alma 
çalışmaları, elektrik ve otomasyon arızaları nedeniyle 6.942 ton üretim kaybı olmuştur. 

Birim malzeme tüketim değerleri içinde geçen yıla göre, elektrik birim 
tüketiminde görülen %9 oranındaki düşüş olumlu değerlendirilmiştir. 

Bunların yanı sıra, işçilik veriminin geçen yıla göre %5 oranında artırılmış 
olması, tesis verimliliği ile ilgili olumlu bir tabloyu ortaya koymaktadır. 

ad) Bor Oksit (amorf bor oksit, camsı bor oksit/susuz boraks) üretim 
tesisleri: 

Boroksit, kolay akan, çok sert taneli ve amorf bir yapıya sahip olup ilk kez 
İşletme Müdürlüğü’ndeki pilot tesiste bulunan akışkan yatakta Borik Asit kullanılarak 
üretilmiş, elde edilen ürün farklı oranlarda Borik Asit torbalarına ilave edilmiş ve 100-
200-300 günlük bekleme süreleri içinde boroksit katkılı borik asit torbalarında 
kekleşmenin olmadığı ve borik asit taneciklerinin yüksek akıcılığa sahip olduğunun 
görülmesi üzerine, geliştirilen üretim teknolojisi ve pazar durumu dikkate alınarak; 
Kasım-2005 tarihinde I.Ünite (1.000 ton/yıl), Şubat-2008 tarihinde II.Ünite (1.000 
ton/yıl) Amorf Boroksit üretim tesisleri hizmete alınmıştır. Geçen süreç içinde tesiste 
yapılan iyileştirmeler ile Amorf Bor Oksit toplam üretim kapasitesi 3.150 ton/yıl’a 
yükseltilmiştir. 

Bu kez, dökme yoğunluğu yüksek, bünyesine su bağlama hızı düşük, yüksek 
tenörlü “Camsı yapıda Bor Oksit” ve “Susuz Boraks”  üretimi de yapabilecek şekilde 
tasarlanmış olan III.Ünite 9.000 ton/yıl kapasitede olup 03.01.2012 tarihinde yapılan 
ihalede en uygun teklifi veren firma ile 2.457.838 TL + 4.201.182 EUR + 518.563 
USD bedel üzerinden 07.02.2012 tarihinde sözleşme imzalanmış, yer teslimi 
16.02.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş ve işin tamamlanma süresi 11.12.2012 olarak 
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belirlenmiştir. Ancak; İdarenin proje inceleme süreleri ve ilave işler nedeniyle firmaya 
16.04.2013 tarihine kadar cezasız süre uzatımı verilmiştir. İş kapsamında her bir hattı 
yılda 3.000 ton camsı yapıdaki Bor Oksit üretebilecek üç üretim hattının kurulmasına 
yönelik ilk test ve devreye alma çalışmaları 3 no.lu hatta 14.03.2013 tarihinde 
başlamış, ortaya çıkan problemlerin çözümü amacıyla yapılan mekanik revizyonların 
sözleşme süresi içinde bitirilememesi üzerine firmaya cezalı süre uzatımları 
verilmiştir. 13.02.2014 tarihinde tamamlanan performans testleri sonucu üretilen 
ürünün spektleri sözleşme şartlarına uygun olmakla birlikte, kapasite değerinin cezalı 
kabul sınırında olduğu, 3 no.lu fırının baca gazından çıkan toz değerlerinin sınır 
değerlerinin üzerinde olduğu görülmüştür. 28.02.2014 tarihinde 2 no.lu, 01.03.2014 
tarihinde de 1 no.lu fırınların performansı tamamlamıştır. Camsı yapıda Bor Oksit 
üretimi yapan tesiste, ürünün üç üretim hattında, doğal gaz, verim, tenör ve impürite 
açısından Teknik Şartnamede belirtilen performans kriterlerini sağladığı, kapasite 
açısından cezalı kabul sınırları içerisinde performans kriterlerini sağladığı tespit 
edilmesi üzerine 25.03.2014 tarihinde düzenlenen geçici kabul tutanağı ile tespit edilen 
eksikliklerin tamamlanması için 150 gün ek süre verilmiş, akabinde eksikliklerin 
giderilmesi için 30 gün cezalı süre daha verilmiş, tüm bunlara rağmen firma 
eksikliklerini tamamlamamış, buna ilişkin 02.10.2014 tarihli tutanağı imzalamayan 
firma tesiste mahkeme kanalıyla iki tespit yaptırmıştır. Firma daha sonra Ankara 
1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nde Kurum aleyhine dava açmış olup bilirkişi 
incelemelerini 20.03.2015 tarihinde tamamlamıştır.  

Fırınlarda kullanılmak üzere 21.02.2015 tarihinde işletmeye gelen tuğlaların 
fırın ağırlığını artıracak olması nedeniyle oluşabilecek bir olumsuzluk riskine karşı 
hazırlanan güçlendirme projesi çerçevesinde mevcut fırınların taşıyıcı çelik 
platformlarının güçlendirilmesi işi için 17.03.2015 tarihinde, hidrolik sistemlerin 
revizyonu için ise 13.02.2015 tarihinde firmalarla sözleşme imzalanmıştır.  Fırınların 
tuğla demontajı ve montajı işi için 23.02.2015 tarihinde yapılan ihale sonrasında 
yüklenici firma 24.03.2015 tarihinde çalışmalara başlamıştır. Mevcut tuğlaların söküm 
işini 29.03.2015’de tamamlayan firma “Mevcut Fırınların Taşıyıcı Platformlarının 
Güçlendirilmesi” işinin gerçekleştirilmesi için 30.03.2015 tarihinden itibaren 
çalışmalarına ara vermiş, bilahare A fırınında tuğla örüm işi tamamlanmış olup B ve C 
fırınlarında ise tuğla örüm işleri tamamlanmıştır. A fırınının ısıtılması yapılmış olup 
29.06.2015 tarihi itibarıyla Susuz Boraks üretimine başlanılmıştır. 

Gelişen süreçte, Geçici Kabul eksikliklerinin tamamlandığına ilişkin Bandırma 
Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nün 15.06.2016 tarihli yazısı ile 
bildirilmesine istinaden durum tespiti amacıyla Geçici Kabul Komisyonunca 
30.06.2016 tarihinde Tesiste incelemelerde bulunulmuş ve Tesisin Geçici kabulüne 
ilişkin eksik işlerin tamamlandığını belirten tutanak düzenlenmiştir. Bu gelişmeler 
neticesinde; Bor Oksit Üretim Tesisinin Geçici Kabul Tutanağı 20.07.2016 tarihinde 
08.04.2016 tarihi itibar tarihi olmak üzere onaylanmıştır. 

Bu meyanda; yüklenicinin “Bor Oksit Üretim Tesisi” işine ilişkin olarak, Geçici 
Kabul Eksikleri kapsamında yüklenici firma hesabına İdare tarafından yaptırılan işler 
ve bu sürece ait gecikme cezalarıyla birlikte borçları oluşmuştur. Mahkeme süreci 
devam ederken firmanın, borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 08.09.2016 tarihli 
talebi üzerine; 31.08.2016 tarihi itibariyle yüklenicinin “Bor Oksit Üretim Tesisi” 
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Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nün 15.06.2016 tarihli yazısı ile 
bildirilmesine istinaden durum tespiti amacıyla Geçici Kabul Komisyonunca 
30.06.2016 tarihinde Tesiste incelemelerde bulunulmuş ve Tesisin Geçici kabulüne 
ilişkin eksik işlerin tamamlandığını belirten tutanak düzenlenmiştir. Bu gelişmeler 
neticesinde; Bor Oksit Üretim Tesisinin Geçici Kabul Tutanağı 20.07.2016 tarihinde 
08.04.2016 tarihi itibar tarihi olmak üzere onaylanmıştır. 

Bu meyanda; yüklenicinin “Bor Oksit Üretim Tesisi” işine ilişkin olarak, Geçici 
Kabul Eksikleri kapsamında yüklenici firma hesabına İdare tarafından yaptırılan işler 
ve bu sürece ait gecikme cezalarıyla birlikte borçları oluşmuştur. Mahkeme süreci 
devam ederken firmanın, borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 08.09.2016 tarihli 
talebi üzerine; 31.08.2016 tarihi itibariyle yüklenicinin “Bor Oksit Üretim Tesisi” 

 
 

sözleşmesine bağlı olarak Teşekküle olan 808.604,82 TL+66.892,67 USD Amerikan 
Doları+715.177,46 Euro karşılığı 3.373.931,13 TL olan toplam borcundan, firmanın 
Kurum hesaplarından alacağı (hakediş+geçici kabul eksiklikleri blokajı) 904.573,83 
TL’nin tahsil edilmesiyle kalan 2.469.357,30 TL tutara 31.08.2016 ile 05.10.2016 
tarihlerine kadar olan faiz ve KDV’nin ilavesiyle birlikte oluşan net 2.504.368,85 TL 
anaparaya yüklenicinin ödeme planına göre uygulanan faiz oranı üzerinde tahakkuk 
eden faiz bedeli de ilave edilerek, yüklenicin İdareye olan borcunun taksitli ödeme 
planına göre yapılandırılmasını teminen hazırlanan Protokole 13.10.2016 tarih ve 
22522 sayılı Genel Müdürlük Oluru verilmiştir. 

Söz konusu protokol gereğince firma borçlarını Ekim/2016-Ocak/2018 dönem 
aralığında Kuruma ödemeyi taahhüt etmiştir. Firmanın Kuruma açmış olduğu dava ise, 
Ankara 1.Asliye Ticaret Mahkemesi kararı ile 10.11.2016 tarihinde reddedilmiştir. 

2010 yılında alınan karar ile inşaa edilen 9.000 ton/yıl kapasiteli (fiili 6.000 
ton/yıl kapasiteli)  III.Bor Oksit tesisinde Camsı Boroksit üretimi halinde 6.000 ton/yıl 
olan Bor Oksit Tesisinin kapasitesi, tamamen susuz boraks üretilmesi halinde ise 
10.000 ton/yıl olmaktadır. Elde edilecek ürünün selülozik izolasyon, tekstil-fiberglass, 
borosilikat cam, ateşe dayanıklı maddeler, metalürji, sabun ve deterjan çeşitleri, 
kimyasal bileşikler, seramik-emaye ve kozmetik sanayinde kullanım alanları mevcut 
olup kurumun bu ürün çeşitlemesi ve doğru pazarlama yöntemleriyle pazar payını 
artırması beklenilmektedir.  

ad-1) Amorf Boroksit üretimi: 
Borik asidin 80-280°C arasındaki sıcaklıklarda dehidratasyona uğratılması ile 

elde edilen “Boroksit”, kekleşmeyi önleyici olarak Borik asit ve Etibor-48 ürünlerine 
katılmakta, ayrıca Boroksit ürünü olarak ambalajlanarak satılmaktadır.  

2006 yılından bu yana devam eden üretim faaliyetleri ile 2016 yılı sonu 
itibarıyla 11 yıl içinde toplam 23.770 ton Amorf Boroksit üretimi gerçekleştirilmiştir.   

2016 yılında programda 3.200 ton üretim yapılması öngörülmesine karşılık 
2015 Mayıs-2016 Ocak döneminde stok miktarındaki artış nedeniyle üretime ara 
verilmiş olup 2016 Ocak ayında meydana gelen buhar kazanı arızası nedeniyle 2 ay 
boyunca elektrikli ısıtıcılarla düşük kapasitede üretim yapıldığından 2.700 ton 
Boroksit üretimi yapılmıştır.  Üretilen ve bir önceki yıldan devreden Boroksitin 87,15 
tonu satılmış, 412,5 tonu Borik asit üretiminde, 1.536,3 tonu da diğer işletmelere ve 
Genel Müdürlüğe verilmiştir. 

1 ton Boroksit üretimi için kullanılan Borik asit tüketiminde %9 oranında artış 
olmuştur.  Tesisin teknolojik veriminde bir önceki yıla oranla %8 azalma olmuştur. 

Tablolarda ürün olarak görülmekle birlikte satılabilir olmaması nedeniyle toz 
boroksit üretiminin minimize edilmesi gerekmektedir.  2012 yılındaki faaliyetlerde bu 
hassasiyetin gösterildiği ve toz bor oksitin toplam bor oksit içindeki payı %13’den 
%2’ye düşürülmüş, ancak 2013 yılında bu oran tekrar %16’ya çıkmış, 2014 yılında ise 
tekrar düşürülerek %4,8 olmuştur. Boroksit tesisinde yapılan iyileştirmeler ile toz 
oluşumu önlenmiş olup, 2015 ve 2016 yıllarında toz bor oksit ürünü çıkmamıştır. 
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ad-2) Camsı Boroksit ve Susuz Boraks üretimi: 
Camsı boroksit ve susuz boraks üretmek üzere 2012 yılında ihale edilen 

Boroksit 3.üncü ünitesinin hizmete alınamaması nedeniyle 2013 yılında 1.900 ton 
programa karşılık performans testleri kapsamında sadece 73 ton camsı boroksit üretimi 
yapılmış, 10.000 ton olarak programlanan susuz boraks üretimi ise yapılamamıştır. 

2014 yılında ise, iş programında 3.100 ton Camsı Boroksit ve 10.000 ton Susuz 
Boraks üretimi planlanmış olmakla birlikte, firma ile yaşanan anlaşmazlıkların 
sürmesi, firmanın dava açması, hasar gören tuğlaların değiştirilmesi, tesis inşaatının 
güçlendirilmesine karar verilmesi, vb nedenlerle 3.üncü ünitenin tam kapasite devreye 
alınamaması sonucu Camsı boroksit üretimi programın %46’sı, Susuz boraks üretimi 
ise %8’i oranında gerçekleştirilebilmiştir. 

2015 yılında ise, iş programında Camsı Boroksit üretimi öngörülmemiş, 5.500 
ton Susuz Boraks üretimi planlanmış olmakla birlikte, 24 ton Camsı Boroksit ve 2.900 
ton Susuz Boraks üretilmiştir. 

2016 yılında ise, iş programında 1.000 ton Camsı Boroksit üretimi ve 6.000 ton 
Susuz Boraks üretimi planlanmış olup, 451,3 ton Camsı Boroksit ve 3.188,6 ton Susuz 
Boraks üretilmiştir. 

Susuz Boraks üretim değerlerinin 2015 verileriyle karşılaştırması yapıldığında; 
1 ton Susuz Boraks üretimi için kullanılan Boraks Pentahidrat miktarının %9 oranında 
azalış gösterdiği, Teknolojik verimin de %11 oranında artışla %92,80 olarak 
gerçekleştiği, buna karşılık, birim doğal gaz tüketiminin %14,8 azaldığı, elektrik 
tüketiminin %10 ve su tüketiminin %130 oranlarında arttığı, İşçilik veriminin %378 
oranında artarak 3,73 ton/yevmiye değerine yükseldiği görülmektedir. 

ae) Öğütülmüş Kolemanit üretimi; 
Öğütülmüş kolemanit pazarının giderek genişlemesi paralelinde Kurum bir 

yandan öğütme kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırımları gündeme getirirken 
diğer yandan Borik Asit pazarındaki daralma paralelinde Bandırma İşletmesi’nde 
düşük kapasitede Borik Asit üretilmesi sonucu atıl duruma geçen öğütme ünitesinden 
yararlanabilmek amacıyla, 2016 yılında, Bigadiç İşletmesinden 72,5 bin ton ve Emet 
İşletmesi Espey Ocağı’ndan 58,2 bin ton olmak üzere toplam 130,7 bin ton kolemanit 
cevheri Bandırma İşletmesi’ne sevk edilmiştir. 

273 çalışma gününde 7 kayıtlı işçi ile 818 vardiya çalışılarak 1.877 yevmiye 
harcanmış ve 66,61 ton/yev. işçilik verimliliği elde edilerek 130,7 bin ton kolemanit 
cevheri öğütülmüş, 58,2 bin ton’u Borik Asit üretiminde kullanılmış, 63,6 bin ton’u 
satılmış, 19,13 bin ton öğütülmüş cevher 2017 yılına devir etmiştir.  Birim üretim 
maliyeti 244 TL/ton olan öğütülmüş kolemanitin ortalama satış fiyatı yurt içi 974 
TL/ton, yurt dışı 1.134 TL/ton olmuştur. 

af) Sülfürik asit üretimi: 
1973 yılından itibaren çalışmakta olan sülfürik asit fabrikasının ekonomik 

ömrünü doldurmasını müteakiben 240 bin ton/yıl sülfürik asit monohidrat üretim 
kapasitesine sahip yeni fabrika 22.12.2004 tarihinde üretime geçmiştir.  Sülfürik Asit 
Fabrikasında ihtiyaç durumu ve arza göre %93,00 veya %98,50’lik sülfürik asit 
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üretimi yapılabilmektedir.  Tesiste üretilen sülfürik asit için iki adet 10 biner tonluk, 
bir adet 5 bin tonluk, iki adet 4 bin tonluk olmak üzere toplam 33 bin tonluk asit stok 
tankı mevcuttur.  1973 yılından bu yana aralıksız olarak yapılan Sülfürik asit üretimi 
2016 yılı sonu itibarıyla Mhd bazda 4.680.126 ton’a ulaşmıştır. Süreç içinde en düşük 
üretim 38.171 ton ile 1991 yılında, en yüksek üretim ise 219.300 ton ile 2007 yılında 
gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılında yapılan Sülfürik asit üretimi, programın %16 gerisinde kalmış 
ancak geçen yıla göre %19 artış göstererek 149,5 bin ton üretim gerçekleşmiştir. 
Üretimin programa göre düşük gerçekleşmesinin, %80’i revizyon, %7’si ekipman 
arızaları, %13’ü proses problemlerinden kaynaklanmıştır. Programda 260 gün çalışma 
günü öngörülmesine karşılık 245 gün çalışılmıştır. İşletmede Sülfürik asit üretimi 
Kurumun Borik asit üretiminde kullanılmak üzere ihtiyaç doğrultusunda 
yapılmaktadır.  Borik asit pazarındaki daralma sonucunda azaltılan Borik asit 
üretimine paralel olarak Sülfürik asit tüketiminde de bir azalma söz konusu 
olmaktadır.   

Sülfürik Asit üretiminde geçen yıla göre; hammadde girdisi olan pirit birim 
tüketiminin %4, sodyum hidroksitte %101 ve saf suda %20 artış gözlenmesine 
karşılık; sodyum silikatta %24, kireçte %42 ve ham su birim tüketiminde %34 
azalması olumlu karşılanmaktadır. Ayrıca Sülfürik Asit Tesisinde 2016 yılı itibariyle 
kazan ön ısıtmasında mazot yerine doğal gaz kullanılmaya başlanmış olup 2016 
yılında 454.316 sm3 doğal gaz kullanılmıştır. 

2016 yılı iş programında 2.000 ton saf asit üretimi programlanmasına karşılık;  
toplam üretimin %8’i oranında 12.302 ton saf asit üretimi yapılmış bunun; 1.036 tonu 
iç tüketimde kullanılmış, 338 tonu ile de Emet, Kırka ve Bigadiç işletmelerinin ihtiyacı 
giderilmiştir.  2016 yılına 1.448 ton olarak devir eden saf sülfürik asit stoku 2017 
yılına 3.991 ton olarak devir etmiştir. 

Sülfürik asit fabrikasında üretilen saf asit spekt değerleri itibarıyla yüksek 
kalitede olup uygun fiyat politikaları ile yurt içi satış imkanı vardır.  2012 yılında 
1.320 ton, 2013 yılında 43 ton, 2014 yılında 371 ton ve 2015 yılında 4.096 ton saf asit 
satışı gerçekleştirilmiştir. 2016 yılında Sülfürik Asit ürününde satış yapılmamıştır. 
Mevcut stoklar da dikkate alınarak, Kurum ihtiyacının karşılamasının yanı sıra satış 
imkânlarının araştırılarak pazar payının artırılması paralelinde sülfürik asit üretiminin 
artırılması gerekmektedir. 

Toplam sülfürik asitin %92’si oranında 146.142,937 ton teknik asit üretimi 
yapılmış, bunun; 24,98 bin ton’u iç tüketimde kullanılırken 113,24 bin ton’u Emet ve 
Kırka işletmelerine verilmiştir. 2016 yılına 78 ton olarak devir eden teknik asit stoku 
2017 yılına 13.139 ton olarak devir etmiştir. 

Sülfürik asit üretiminin sürdürüldüğü fabrika 2004 yılında hizmete alınmış olup 
bu anlamda yeni bir tesistir. Ancak, fabrikanın kurulduğu yıldan bu yana, özellikle 
ekipman arızaları, proses problemleri ve revizyonlar nedeniyle sık sık duruşlar 
yaşandığı görülmektedir. Duruşlar nedeniyle ortaya çıkan üretim noksanlığı hem 
sülfürik asitin iç tüketim talebinde hem de yurt içi satış potansiyelinin de bulunduğu 
dikkate alındığında, diğer yandan sık görülen arızaların giderilmesi yönündeki 
masrafların üretim maliyetlerini artıran bir unsur olduğu da göz önüne alındığında 
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Sülfürik Asit Fabrikası’ndaki üretim sürecinin her yönüyle gözden geçirilerek, sıklıkla 
görülen arızaların oluşmamasını sağlayacak önlemlerin alınması önem kazanmaktadır. 
Kurum bu amaçla, elektrik santrali soğutma suyu filtrelerinin deniz dalgalarıyla midye, 
ve bazı organik canlılar tarafından tıkanması nedeniyle yaşanan duruşları önlemek 
amacıyla yeni bir filtre sistemi kullanmaya başlamış olup 2014, 2015 ve 2016 
yıllarında filtre tıkanması nedeniyle duruş yaşanmamıştır. 

Sülfürik asit fabrikasında 2015-2016 yıllarında yaşanan duruşların üretime 
yansımalarına bakıldığında; Proses problemleri nedeniyle 0,8 bin ton olan üretim 
eksikliği 4,13 bin tona, ekipman arızaları nedeniyle 1,2 bin ton olan üretim kaybı 2,1 
bin tona yükselmişken, revizyon nedeniyle 110,8 bin ton olan üretim kaybı 24,8 bin 
tona düşmüştür. 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ihtiyacı karşılamak üzere 
dışarıdan 133,4 bin ton sülfürik asit alımı yapılmıştır. 

Sülfürik Asit Fabrikasının kapasite kullanım oranları 2010 yılından itibaren 
sırasıyla; %77, %67, %87, %64, %65, %52 ve %62 olarak gerçekleşmiştir. Kapasite 
kullanım oranlarının düşük gerçekleşmesinin nedeni doğal olarak çeşitli nedenlerle 
üretime ara verilmiş olmasıdır. Kapasite kullanım oranının artırılması halinde 
dışarıdan Sülfürik Asit alımına gerek kalmayacağı gibi, elde edilecek düşük maliyetli 
elektriğin toplam elektrik üretimi içindeki payının da artırılması mümkün olacaktır. 

İşletme 2015 yılında, Sülfürik Asit Fabrikasında üretimi aksatan mekanik arızalar 
nedeniyle meydana gelen duruş süresinin %5 düzeyinde azaltılmasını hedeflemiştir. 2015 
yılında Sülfürik Asit Fabrikasında üretimi aksatan mekanik arızalar nedeniyle meydana 
gelen duruş süreleri %82 oranında azaltılarak bu hedefe ulaşılmıştır. Ekipman 
arızalarından kaynaklanan duruş sürelerinin yüksek oranda azaltılmış olması nedeniyle 
2016 yılında konu ile ilgili hedef öngörülmemiştir. (2015 yılındaki 387 saat ekipman 
arızasına karşılık 2016 yılında 114 saat ekipman arızası olmuş, %71 azalma olmuştur.)  

Sülfürik asit üretiminin artırılmasıyla bir yandan daha düşük maliyette sülfürik 
asit üretilmesi, diğer yandan daha düşük maliyette elektrik üretiminin yapılması ve 
tesis atığı olarak elde edilmesine rağmen satış imkanı olan kalsine piritin daha fazla 
elde edilmesi sağlanmış olacaktır.   

ag) Sodyum perborat fabrikası; 
1975 yılında devreye giren Sodyum Perborat (SP) Fabrikası’nda 1976 yılından 

itibaren Sodyum Perborat Tetrahidrat (SPT) üretimine başlanmış, gelişen pazar 
talepleri doğrultusunda işletme tarafından projelendirilen 4.500 ton/yıl kapasiteli 
Sodyum Perborat Monohidrat (SPM) ünitesi de 1996 yılında üretime başlamıştır. SPM 
talebindeki artış üzerine 2000 yılında II.Ünite eklenerek SPM kapasitesi 9.000 
ton/yıl’a çıkarılmıştır. 2008 yılında ise yapılan tevsii çalışmaları ile bu kez SPT 
kapasitesi 40.000 ton/yıl’a çıkarılmıştır.   

Sodyum perborat tetrahidrat üretiminin en önemli hammaddelerinden biri olan 
hidrojen peroksidin temin edilememesi nedeniyle zorunlu olarak Eylül-2006’da duruşa 
geçen Sodyum Perborat Fabrikasının kapasitesini değerlendirmek ve ayrıca gelen 
müşteri taleplerini karşılamak amacıyla, gerekli revizyonlar yapılarak 10.01.2008 
tarihinden itibaren Sodyum Perborat Fabrikası’nda Boraks Dekahidrat üretimine 
geçilmiştir. 
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amacıyla yeni bir filtre sistemi kullanmaya başlamış olup 2014, 2015 ve 2016 
yıllarında filtre tıkanması nedeniyle duruş yaşanmamıştır. 

Sülfürik asit fabrikasında 2015-2016 yıllarında yaşanan duruşların üretime 
yansımalarına bakıldığında; Proses problemleri nedeniyle 0,8 bin ton olan üretim 
eksikliği 4,13 bin tona, ekipman arızaları nedeniyle 1,2 bin ton olan üretim kaybı 2,1 
bin tona yükselmişken, revizyon nedeniyle 110,8 bin ton olan üretim kaybı 24,8 bin 
tona düşmüştür. 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ihtiyacı karşılamak üzere 
dışarıdan 133,4 bin ton sülfürik asit alımı yapılmıştır. 

Sülfürik Asit Fabrikasının kapasite kullanım oranları 2010 yılından itibaren 
sırasıyla; %77, %67, %87, %64, %65, %52 ve %62 olarak gerçekleşmiştir. Kapasite 
kullanım oranlarının düşük gerçekleşmesinin nedeni doğal olarak çeşitli nedenlerle 
üretime ara verilmiş olmasıdır. Kapasite kullanım oranının artırılması halinde 
dışarıdan Sülfürik Asit alımına gerek kalmayacağı gibi, elde edilecek düşük maliyetli 
elektriğin toplam elektrik üretimi içindeki payının da artırılması mümkün olacaktır. 

İşletme 2015 yılında, Sülfürik Asit Fabrikasında üretimi aksatan mekanik arızalar 
nedeniyle meydana gelen duruş süresinin %5 düzeyinde azaltılmasını hedeflemiştir. 2015 
yılında Sülfürik Asit Fabrikasında üretimi aksatan mekanik arızalar nedeniyle meydana 
gelen duruş süreleri %82 oranında azaltılarak bu hedefe ulaşılmıştır. Ekipman 
arızalarından kaynaklanan duruş sürelerinin yüksek oranda azaltılmış olması nedeniyle 
2016 yılında konu ile ilgili hedef öngörülmemiştir. (2015 yılındaki 387 saat ekipman 
arızasına karşılık 2016 yılında 114 saat ekipman arızası olmuş, %71 azalma olmuştur.)  

Sülfürik asit üretiminin artırılmasıyla bir yandan daha düşük maliyette sülfürik 
asit üretilmesi, diğer yandan daha düşük maliyette elektrik üretiminin yapılması ve 
tesis atığı olarak elde edilmesine rağmen satış imkanı olan kalsine piritin daha fazla 
elde edilmesi sağlanmış olacaktır.   

ag) Sodyum perborat fabrikası; 
1975 yılında devreye giren Sodyum Perborat (SP) Fabrikası’nda 1976 yılından 

itibaren Sodyum Perborat Tetrahidrat (SPT) üretimine başlanmış, gelişen pazar 
talepleri doğrultusunda işletme tarafından projelendirilen 4.500 ton/yıl kapasiteli 
Sodyum Perborat Monohidrat (SPM) ünitesi de 1996 yılında üretime başlamıştır. SPM 
talebindeki artış üzerine 2000 yılında II.Ünite eklenerek SPM kapasitesi 9.000 
ton/yıl’a çıkarılmıştır. 2008 yılında ise yapılan tevsii çalışmaları ile bu kez SPT 
kapasitesi 40.000 ton/yıl’a çıkarılmıştır.   

Sodyum perborat tetrahidrat üretiminin en önemli hammaddelerinden biri olan 
hidrojen peroksidin temin edilememesi nedeniyle zorunlu olarak Eylül-2006’da duruşa 
geçen Sodyum Perborat Fabrikasının kapasitesini değerlendirmek ve ayrıca gelen 
müşteri taleplerini karşılamak amacıyla, gerekli revizyonlar yapılarak 10.01.2008 
tarihinden itibaren Sodyum Perborat Fabrikası’nda Boraks Dekahidrat üretimine 
geçilmiştir. 

 
 

Boraks Dekahidrat üretiminin; 2010 yılında %20’si, 2011 yılında %19’u, 2012 
yılında %25’i, 2013 yılında %23’ü, 2014 yılında %32’si, 2015 yılında %60’ı ve 2016 
yılında %65’i Sodyum Perborat Fabrikası’nda gerçekleştirilmiştir.   

Sodyum Perborat Fabrikası’nda mevcut 3 adet Açık Tip Kristalizatör ile 
Soğutma ünitesinin işçilik ve enerji tüketiminin fazla olması, düşük üretim kapasitesi 
nedeniyle maliyetlerin yüksek olması ve ürün kalitesinin iyileştirilememesi nedeniyle 
müşteri şikayetlerinin fazla olması gibi olumsuzlukları gidermek üzere İşletme 
Müdürlüğü imkanlarıyla projelendirilip imal ettirilen 1 adet Vakumlu Tip Kristalizatör 
Ünitesi 27.02.2015 tarihinde hizmete alınmıştır.  Yeni Vakumlu Tip Kristalizatörün 
devreye girmesiyle günlük üretim kapasitesinin ortalama 125 tondan 225 tona 
çıkmasının yanısıra, birim buhar tüketimi 0,6 ton/ton’dan 0,4 ton/ton’a, birim ham su 
tüketimi 0,5 m³/ton’dan 0,1 m³/ton’a ve birim yumuşak su tüketimi 0,6 m³/ton’dan 0,2 
m³/ton’a düşmüştür. 

Üretimine son verilen ürünler; 
- Sodyum perborat tetrahidrat (NaBO3.4H2O) üretimi:   
Sodyum Perborat Tetrahidrat (SPT) üretimine 1976 yılında başlanılmış ve 

hammadde (hidrojen peroksit) temininde yaşanan güçlük nedeniyle üretim 2006 yılına 
kadar sürdürülebilmiştir.  Geçen 31 yıl içinde yapılan toplam SPT üretimi 450.309 ton 
olmuştur. 

- Sodyum perborat monohidrat (NaBO3.H2O) üretimi:   
Sodyum perborat tetrahidratın dehidrasyonu sonucunda 3 mol kristal suyunun 

uzaklaştırılması ile elde edilen Sodyum Perborat Monohidrat (SPM) üretimine 1996 
yılında başlanılmış ve sodyum perborat tetrahidrat üretiminin sonlandırıldığı 2006 
yılına kadar geçen 11 yıl içinde toplam SPM üretimi 48.889 ton olmuştur. 

Kurumun gündeminde olan diğer bor ürünleri; 
Türkiye sahip olduğu bor rezervleri ve cevherlerinin kalitesi ile Dünya’nın önde 

gelen ülkelerindendir. Buna rağmen ürünlerinin çeşitliliği sahip olduğu potansiyel 
yanında çok azdır.  Bu nedenle, değişik bor ürünlerinin elde edilmesine yönelik 
yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir. 

- Sodyum Bor Hidrür (Tri Metil Borat-TMB) üretimi; 
Yüksek hidrojen verebilme kapasitesi nedeniyle kuvvetli bir indirgen olarak, 

özellikle organik maddelerin indirgenmesi, çözeltilerden değerli metallerin 
kazanılması, atıklardaki ağır metallerin giderilmesi ve kağıt sanayinde odun 
hamurunun ağartılmasında kullanılan, son yıllarda yapılan çalışmalarda da hidrojen 
enerjisi depolayıcısı olarak da kullanılabileceği görülen Sodyum Bor Hidrür 
(NaBH4)’ün üretilerek ürün portföyüne eklenmesi amacıyla Kurumca başlatılan 
laboratuvar çalışmaları sonucunda, sodyum bor hidrürün ara hammaddesi olan %97’lik 
trimetil borat (TMB)’ın kullanılmasıyla  %63’lük Sodyum Bor Hidrür (NaBH4) 
üretilmiştir. 

Enerji kaynağı olarak kullanılması durumunda şu anda sahip olduğu pazardan 
çok daha büyük bir pazara ulaşarak önemli ve katma değeri yüksek bir ürün haline 
geleceği beklenen Sodyum Bor Hidrür’ün, endüstriyel tesis bazında üretilmesine 
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yönelik tasarım parametrelerinin tespitine yönelik 100 ton/yıl kapasiteli Pilot çapta bir 
tesis kurulması amacıyla 04.08.2010 tarihinde yapılan ihalede fiyat teklifi alınamadığı 
için 16.12.2010 tarih ve 382/14 no.lu yönetim Kurulu Kararı ile ihale iptal edilmiştir.   
Bu kez, 23.02.2012 tarih ve 449/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan ikinci 
açık ihale revize edilen ihale dökümanları ile 15.05.2012 tarihinde gerçekleştirilmiş, 
teklif veren istekli yine çıkmamış ve Yönetim Kurulunun 18.05.2012 tarih ve 467/5 
sayılı kararı ile bu ihale de iptal edilmiştir. Bunun üzerine, yatırım projesinin temel ve 
detay mühendislik çalışmaları kapsamında 10.12.2012 tarihinde “Pazarlık Usulü” 
yapılan son ihaleye 2 adet firma katılmış ancak, pazarlık usulüyle yapılan ihaleye 
katılan firmalardan birinin geçici teminatını yatırmaması, diğerinin ise fiyat teklifi 
vermemesi üzerine ihale iptal edilmiştir. 

 Konuyla ilgili olarak ANA PROJECTS firmasının ABD’li yetkililerinin teklifi 
üzerine 12.04.2013 tarihli toplantıda yapılan görüşmeler sonrasında, firmanın Sodyum 
Borhidrür üretimi için proje ve mühendislik hizmetleri vermesi, sonrasında Sodyum 
Borhidrür içerikli batarya imalatı konusunda araştırma ve üretim tesisi kurulması 
hususları kararlaştırılmıştır. 20.05.2013 tarihinde yapılan toplantıda firma ile “Gizlilik 
Anlaşması” imzalanmış ve izlenecek yol belirlenmiştir. Sodyum Bor Hidrür 
Projesi’nin proses çalışmaları firmalarla yapılan görüşmeler çerçevesinde devam 
etmektedir. 

Yatırım Programı’nda yer alan projenin 2013 yılı ödeneğinden (700 bin TL) 
harcama yapılmamış, 1 milyon TL olan 2014 yılı ödeneğinden de sadece 8.511 TL 
harcama yapılmıştır. Kalkınma Bakanlığı, projenin maliyeti ve kapsamının yeniden 
belirlenmesi konusunda bir çalışma yapılması istenilmiş olup, projenin 5.824.000 TL 
olan 2015 yılı yatırım ödeneğinden herhangi bir harcama yapılmamıştır. 2016 yılında 
50.000 TL olan yatırım ödeneğinden harcama yapılmamıştır. Bu proje Genel 
Müdürlüğümüz 2017 yılı Yatırım Programında Çeşitli Etütler başlığı altında 
2017.C.11.0010.30 proje no ile “Sodyum Borhidrür Üretim Teknolojilerinin 
Araştırılması” olarak yer almaktadır. 

- Çinko Borat üretimi; 
Dünyada ticari olarak üretilen 175 civarında özel bor kimyasalı mevcut olup 

bunlardan Çinko Borat; alev geciktirici, duman bastırıcı olarak ve yüksek ısıl 
stabiliteye sahip olması nedeniyle plastik malzemelerin yapımında, v.b birçok 
kullanım alanına sahiptir. Çinko Boratın kurum tarafından üretilmesi halinde, ürün 
çeşitliliğinin artırılmasının yanı sıra sektörün lideri olarak yeni kullanım alanlarına ve 
pazarlara girilmesine imkan sağlanmış olacaktır. 

Çinko Borat üretimine ilişkin laboratuvar şartlarında yapılan çalışmalar sonucu 
30 kg kadar ürün elde edilmesine müteakip Ağustos-2014 tarihinde Sodyum Perborat 
Fabrikası’nda pilot ölçekli üretim çalışmaları neticesinde 150 kg Çinko Borat ürünü 
elde edilmiştir. Hazırlanan çözeltinin vakum pompasıyla süzülerek yıkanması ve tekrar 
süzülmesi ile elde edilen çinko boratın analiz sonuçlarının teorik değerlere yakın 
olduğu görülmüştür. Ancak, üretilen yaş çinko boratların %20 katı içerecek şekilde 
sulandırılarak spray dryer’a beslenmesinde besleme hatlarında tıkanmaya sebep olması 
üzerine %15 katı içeren çözeltiyle çalışma yapılmış, bu kez kurutucu çıkışından çok az 
ürün alınabilmiş ve ürünün çoğunun kurutucu çeperlerinde kalması nedeniyle ürün 

220 Sayıştay   
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2017.C.11.0010.30 proje no ile “Sodyum Borhidrür Üretim Teknolojilerinin 
Araştırılması” olarak yer almaktadır. 

- Çinko Borat üretimi; 
Dünyada ticari olarak üretilen 175 civarında özel bor kimyasalı mevcut olup 

bunlardan Çinko Borat; alev geciktirici, duman bastırıcı olarak ve yüksek ısıl 
stabiliteye sahip olması nedeniyle plastik malzemelerin yapımında, v.b birçok 
kullanım alanına sahiptir. Çinko Boratın kurum tarafından üretilmesi halinde, ürün 
çeşitliliğinin artırılmasının yanı sıra sektörün lideri olarak yeni kullanım alanlarına ve 
pazarlara girilmesine imkan sağlanmış olacaktır. 

Çinko Borat üretimine ilişkin laboratuvar şartlarında yapılan çalışmalar sonucu 
30 kg kadar ürün elde edilmesine müteakip Ağustos-2014 tarihinde Sodyum Perborat 
Fabrikası’nda pilot ölçekli üretim çalışmaları neticesinde 150 kg Çinko Borat ürünü 
elde edilmiştir. Hazırlanan çözeltinin vakum pompasıyla süzülerek yıkanması ve tekrar 
süzülmesi ile elde edilen çinko boratın analiz sonuçlarının teorik değerlere yakın 
olduğu görülmüştür. Ancak, üretilen yaş çinko boratların %20 katı içerecek şekilde 
sulandırılarak spray dryer’a beslenmesinde besleme hatlarında tıkanmaya sebep olması 
üzerine %15 katı içeren çözeltiyle çalışma yapılmış, bu kez kurutucu çıkışından çok az 
ürün alınabilmiş ve ürünün çoğunun kurutucu çeperlerinde kalması nedeniyle ürün 

 
 

kaybının önüne geçilememiştir. 
Çinko Borat üretimi için kurulacak tesis ile ilgili olarak “ÇED Gerekli Değildir” 

Belgesi 04.07.2012 tarihinde alınmış, tesisin yer seçimi 2013 yılı Şubat ayında 
yapılmış, 02.07.2013 tarihinde 4734 Sayılı Kanun’un 21/e maddesine göre pazarlık 
usulü yapılan ihale neticesinde ihaleye katılan 6 firmadan 5’i yeterli bulunmuş, 
08.10.2013 tarihine kadar verilen süre içinde alınan teknik tekliflerin değerlendirilmesi 
neticesinde firmalarla yapılan teknik görüşmeler 10.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır.  
İhalede alınan en uygun teklif fiyatının yaklaşık maliyetin üstünde olması nedeniyle 
ihale 07.04.2014 tarihinde iptal edilmiştir. 

Esas itibarıyla, Çinko Borat üretimine yönelik çalışmaların tamamen ihale 
yöntemiyle yaptırılmasının yanı sıra işletmede mevcut ekipmanların da ihale 
kapsamında değerlendirilmesi, hatta bu tesisin ihaleye çıkılmadan Kurum imkanlarıyla 
yapılması alternatiflerinin değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle 2013 yılı Denetim 
Raporu’nda yer alan; “Etidot-68 tesisine birleşik olarak yapılması tasarlanan Çinko 
Borat Üretim Tesisi ile ilgili olarak, Çinko Borat üretimine yönelik çalışmaların 
tamamen ihale yöntemiyle yaptırılmasının yanı sıra işletmede mevcut ekipmanların da 
ihale kapsamında değerlendirilmesi, hatta bu tesisin ihaleye çıkılmadan Kurum 
imkanlarıyla yapılması alternatiflerinin değerlendirilmesi” önerisine Kurum; “Çinko 
Borat üretimi ile ilgili olarak pilot çapta deneme üretimi çalışmalarının yapıldığından 
bahisle, bu çalışmaların sonuçlanmasından sonra elde edilecek verilerin 
değerlendirilmesini müteakip mevcut ekipmanların kullanımına yönelik çalışmalar 
geliştirilerek yatırımın Kurum imkanlarıyla yapılmasının değerlendirileceği” şeklinde 
cevap vermiştir.  Ancak Kurum, 07.04.2015 tarihinde;”1,25 ton/saat kapasiteli Çinko 
Borat üretimi için, temel ve detay mühendislik çalışmalarının yapılarak uygulama 
projeleri ve detayların hazırlanması, tesis için belirlenen uygun kalite ve özellikte 
makine-ekipman imal ve/veya temini ile gereken tüm inşaat, montaj, elektrik ve 
otomasyon işlerinin tamamlanması sonucu yan ve yardımcı üniteler de dahil olmak 
üzere komple anahtar teslimi bir tesisin kurulması, üretime hazır hale getirilmesi, 
işletmeye alınması, eğitim hizmetleri ve performans testlerinin gerçekleştirilmesi ile 
tesisin geçici ve kesin kabulünün yapılması” işi için yeniden ihaleye çıkmış olup 
ihalenin bağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan ödenek artırımını sağlama yolunu 
seçmiştir.  2014 yılı ödeneği 5.167.000 TL’ den herhangi bir harcaması bulunmayan 
projenin 6.087.000 TL olan tutarı 04.06.2015 tarihinde 7.600.000 TL olarak revize 
edilmiş olup 2015 yılı ödeneği 3.000.000 TL olan projenin süresi 2016 yılına 
uzatılmıştır.   

Sözleşme imzalanabilmesi için beklenen yasal sürecin sonunda Redco Proses 
Müh. İç ve Dış Tic. San. Ltd. Şti.-Asos Mekatronik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. 
İş Ortaklığı ile 28.07.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 05.08.2015 tarihinde yer 
teslimi yapılmıştır.2015 yılı içerisinde yüklenici firma, TEMÜ Daire Başkanlığı ve 
İşletme Müdürlüğünce mühendislik projeleri ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

Projenin 3.000.000 TL olan 2015 yılı ödeneğinden, Aralık ayı sonu itibariyle 
810.400 TL harcama yapılmıştır. 

Yüklenici, TEMÜ Daire Başkanlığı tarafından gelen taleplere göre revize ettiği 
mimari ön proje ve inşaat, makine elektrik mühendisliği öneri raporları 09.02.2016 
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tarihinde anılan Daire Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Mimari ön projeleri, 
18.04.2016 tarihinde; mimari kesin proje ve inşaat, makine, elektrik mühendisliği ön 
projeleri ise 03.06.2016 tarihinde TEMÜ Dai. Bşk. lığı tarafından onaylanmıştır. 
Projelerin onaylanmasının ardından kazı işlemleri 30.06.2016 tarihinde başlamıştır. 
Makine, Elektrik-Otomasyon Mühendisliği Uygulama Projeleri ve Detay Projeler ise 
08.08.2016 tarihinde yine aynı Daire Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. 

Kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından temel betonu 24.08.2016 
tarihinde; saha betonu ise 16.09.2016 tarihinde dökülmüştür. Zemin hazırlıkları 
tamamlandıktan sonra çelik yapı işlerine başlanmış, ardından reaktörler, zayıf çözelti 
ve sıcak su tankları; hammadde besleme bunkerleri, ürün siloları, jet pulse filtre, 
elevatör, kurutucu ve donanımları dâhil tüm ekipmanlar yerine konularak mekanik 
montaj çalışmaları tamamlanmıştır. 01.12.2016 tarihinde tesisin doğalgaz bağlantısı 
müşavir firma Energaz tarafından AKSA kontrolünde yapılmış, 27.12.2016 tarihinde 
ise tesisin doğalgaz açılışı yapılmıştır. 19.12.2016 tarihinde elektrik ana besleme 
bağlantısı yapılarak Tesise enerji verilmiştir. 

Tesiste, soğuk testlere 27.12.2016 tarihinde başlanmıştır. Pres Filtrelerin temin 
edildiği AES firması tarafından 30-31.Ocak./01-02 Şubat 2017 tarihlerinde filtrelerin 
ön testleri tamamlanmıştır. 

Ön testler sırasında Çinko Oksitin akmaya karşı ciddi bir direnç gösterdiğinin 
tespit edilmesi üzerine söz konusu besleme sisteminde revizyon yapılmıştır. Yine ön 
testler sırasında meydana gelen uygunsuzluktan dolayı reaktör karıştırıcılarının ve 
kurutucu ürün dağıtıcısı imalatında revizyona gidilmiştir. 

Revizyonların tamamlanmasıyla birlikte ekipmanlarının soğuk testleri 
27.02.2017 tarihinde tamamlanmıştır. 28.02.2017 tarihinde sıcak test çalışmalarına 
başlanmıştır. 01.03.2017 tarihinde reaktör karıştırıcılarının sorun yaratması nedeniyle 
hedeflenen reaksiyon ve ürün oluşumu sağlanamadığından, reaktör karıştırıcılarında 
tadilat yapılarak 04.03.2017 tarihinde tekrar sıcak test çalışmalarına başlanmıştır.  

Yüklenici’ye 02.08.2016 tarihinde yazılan yazı ile 66 takvim günü cezasız süre 
verilerek işin bitim tarihi, 09.10.2016 olarak revize edilmiştir. Ayrıca, işin 
tamamlanmaması üzerine Yüklenici’nin 07.10.2016 tarihli dilekçesine istinaden, 
sözleşme bedelinin %0,03’ü oranında gecikme cezası uygulanmak kaydı ile, işin 
bitirilmesi gereken 09.10.2016 tarihinden itibaren toplam 80 takvim günü cezalı ek 
süre verilerek, işin bitim tarihi 28.12.2016 tarihine ertelenmiştir. Yükleniciye verilen 
cezalı süre uzatımı 11.02.2017 tarihinde dolması üzerine Yüklenicinin talebi ve Yapı 
Denetim Heyeti tarafından işin cezalı süresi içinde bitirilemediğine dair tutulan Saha 
Tespit Tutanağı doğrultusunda 45 gün cezalı süre daha verilmiştir. İşin yeni bitim 
tarihi 28.03.2017’ye ötelenmiştir ancak bu tarihe kadar performans testleri, performans 
kriterlerinden olan tane boyutu ve kapasite parametreleri tutturulamadığından 
tamamlanamamıştır. 

08.04.2017 tarihi itibarıyla Sıcak test çalışmalarına Yüklenici kararıyla ara 
verilmiştir. Yüklenicinin çalışmalarına ara vermesinin sebepleri, reaksiyon 
parametrelerinin ürün kalitesine etkisini incelemek için pilot çalışma yapmak ve tane 
boyutunu şartname değerlerine getirebilmek için öğütücü konulması ile ilgili araştırma 
yapmıştır. Söz konusu öğütücü için 90 gün cezasız süre talebini TEMÜ Dairei 
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tarihinde anılan Daire Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. Mimari ön projeleri, 
18.04.2016 tarihinde; mimari kesin proje ve inşaat, makine, elektrik mühendisliği ön 
projeleri ise 03.06.2016 tarihinde TEMÜ Dai. Bşk. lığı tarafından onaylanmıştır. 
Projelerin onaylanmasının ardından kazı işlemleri 30.06.2016 tarihinde başlamıştır. 
Makine, Elektrik-Otomasyon Mühendisliği Uygulama Projeleri ve Detay Projeler ise 
08.08.2016 tarihinde yine aynı Daire Başkanlığı tarafından onaylanmıştır. 

Kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından temel betonu 24.08.2016 
tarihinde; saha betonu ise 16.09.2016 tarihinde dökülmüştür. Zemin hazırlıkları 
tamamlandıktan sonra çelik yapı işlerine başlanmış, ardından reaktörler, zayıf çözelti 
ve sıcak su tankları; hammadde besleme bunkerleri, ürün siloları, jet pulse filtre, 
elevatör, kurutucu ve donanımları dâhil tüm ekipmanlar yerine konularak mekanik 
montaj çalışmaları tamamlanmıştır. 01.12.2016 tarihinde tesisin doğalgaz bağlantısı 
müşavir firma Energaz tarafından AKSA kontrolünde yapılmış, 27.12.2016 tarihinde 
ise tesisin doğalgaz açılışı yapılmıştır. 19.12.2016 tarihinde elektrik ana besleme 
bağlantısı yapılarak Tesise enerji verilmiştir. 

Tesiste, soğuk testlere 27.12.2016 tarihinde başlanmıştır. Pres Filtrelerin temin 
edildiği AES firması tarafından 30-31.Ocak./01-02 Şubat 2017 tarihlerinde filtrelerin 
ön testleri tamamlanmıştır. 

Ön testler sırasında Çinko Oksitin akmaya karşı ciddi bir direnç gösterdiğinin 
tespit edilmesi üzerine söz konusu besleme sisteminde revizyon yapılmıştır. Yine ön 
testler sırasında meydana gelen uygunsuzluktan dolayı reaktör karıştırıcılarının ve 
kurutucu ürün dağıtıcısı imalatında revizyona gidilmiştir. 

Revizyonların tamamlanmasıyla birlikte ekipmanlarının soğuk testleri 
27.02.2017 tarihinde tamamlanmıştır. 28.02.2017 tarihinde sıcak test çalışmalarına 
başlanmıştır. 01.03.2017 tarihinde reaktör karıştırıcılarının sorun yaratması nedeniyle 
hedeflenen reaksiyon ve ürün oluşumu sağlanamadığından, reaktör karıştırıcılarında 
tadilat yapılarak 04.03.2017 tarihinde tekrar sıcak test çalışmalarına başlanmıştır.  

Yüklenici’ye 02.08.2016 tarihinde yazılan yazı ile 66 takvim günü cezasız süre 
verilerek işin bitim tarihi, 09.10.2016 olarak revize edilmiştir. Ayrıca, işin 
tamamlanmaması üzerine Yüklenici’nin 07.10.2016 tarihli dilekçesine istinaden, 
sözleşme bedelinin %0,03’ü oranında gecikme cezası uygulanmak kaydı ile, işin 
bitirilmesi gereken 09.10.2016 tarihinden itibaren toplam 80 takvim günü cezalı ek 
süre verilerek, işin bitim tarihi 28.12.2016 tarihine ertelenmiştir. Yükleniciye verilen 
cezalı süre uzatımı 11.02.2017 tarihinde dolması üzerine Yüklenicinin talebi ve Yapı 
Denetim Heyeti tarafından işin cezalı süresi içinde bitirilemediğine dair tutulan Saha 
Tespit Tutanağı doğrultusunda 45 gün cezalı süre daha verilmiştir. İşin yeni bitim 
tarihi 28.03.2017’ye ötelenmiştir ancak bu tarihe kadar performans testleri, performans 
kriterlerinden olan tane boyutu ve kapasite parametreleri tutturulamadığından 
tamamlanamamıştır. 

08.04.2017 tarihi itibarıyla Sıcak test çalışmalarına Yüklenici kararıyla ara 
verilmiştir. Yüklenicinin çalışmalarına ara vermesinin sebepleri, reaksiyon 
parametrelerinin ürün kalitesine etkisini incelemek için pilot çalışma yapmak ve tane 
boyutunu şartname değerlerine getirebilmek için öğütücü konulması ile ilgili araştırma 
yapmıştır. Söz konusu öğütücü için 90 gün cezasız süre talebini TEMÜ Dairei 

 
 

Başkanlığına bildirmiştir. Yüklenici talebi hakkında İşletme görüşü anılan Daire 
Başkanlığına 25.04.2017 tarihinde yazı ile bildirilmiş olup yüklenici talebini 
sözleşmeye göre uygun bulmamıştır.  

Yüklenicinin pilot çalışma ve araştırmalarını tamamlanmasına müteakip; 
28.04.2017 tarihinden itibaren sıcak test çalışmalarına tekrar başlanmıştır. 09.05.2017 
tarihinde, 24 saatlik kesintisiz ve sorunsuz çalışma sonrası tesis kapasitesi ve ürün 
analiz sonuçlarının performans asgari garanti değerlerini sağlamasıyla birlikte aynı 
tarihte tutanak tutularak sıcak testler tamamlanmıştır. Akabinde Yüklenicinin yazılı 
talebi üzerine 10.05.2017 tarihinde 1. performans testine başlanmıştır. Test devam 
ederken kurutucu ürün dağıtıcısının mil kesmesi neticesinde tesis devre dışı kalmış ve 
1. performans testi sonlandırılmıştır. Kurutucu ürün dağıtıcısında ki tadilatın 
tamamlanmasının ardından 11.05.2017 tarihinde 2. Performans testlerine başlanmıştır. 
2. Performans testleri; tane boyutu cezalı kabul sınırlarında olmak kaydıyla, 
14.05.2017 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır. 

Performans testlerinin başarıyla sonuçlanması üzerine Yüklenici 15.05.2017 
tarihli yazısı ile geçici kabulün yapılması için başvuruda bulunmuştur. Tesisin geçici 
kabul itibar tarihi 15.05.2017’dir. Önceki iş bitim tarihi olan 28.03.2017 tarihi ile 
geçici kabul itibar tarihi olan 15.05.2017 tarihi arasındaki 48 gün için Genel 
Müdürlüğümüz makam oluru ile cezalı süre uzatımı verilmiştir. Yükleniciye, geçici 
kabul eksiklerini tamamlaması için 30.07.2017 tarihine kadar 2 ay süre verilmiştir.   

Projeye 2017 Yılı Yatırım programında tekrar yer verilmiştir. 
Projenin 7.851.000 TL olan 2016 yılı ödeneğinden, Aralık ayı sonu itibariyle 

7.404.291- TL nakdi kati harcama yapılmıştır. 
- Borlu çözeltilerden baca gazlarının geçirilmesiyle Sodyum Bileşiklerinin 

üretimi;  
Sodyumca zenginleştirilmiş çözelti ve atık arıtma çözeltisinde, %12 CO2  
Geri kazanılan kondens fabrikalarda maliyeti daha yüksek olan demineralize 

içerikli enerji santrali baca gazı kullanılarak basınçlı reaktör ve normal kolon reaktör 
sisteminde yapılan çalışmalarda, en fazla %2 NaHCO3 içerikli ürün elde edilmesine 
karşın, baca gazı konsantrasyonunun yükseltilmesi ile, ( ̴ %50 CO2)-%25 NaHCO3 
içerikli ürün elde edilmesinin yanı sıra baca gazlarındaki SO2 nin %98’i ve CO2 nin 
%70’i tutulmuştur.   Pilot sistem için yeni bir reaktör imal ettirilmiş olup optimizasyon 
çalışmaları yapılmış, hazırlanan çözelti Etidot-67 ve Borik Asit Fabrikalarında 
prosesten geçirilerek Borlu Soda üretimi gerçekleştirilmiştir.   Fizibilite çalışmasına 
temel oluşturacak üretim yönteminin “Borlu Çözeltilerden Baca Gazlarının 
Geçirilmesiyle Sodyum Bileşiklerinin Üretimi” çalışmaları kapsamında gözden 
geçirilmesi ve akım şemasının bu yönteme göre güncellenmesi gerekmektedir. 

-  Borlu Soda üretimi; 
Projenin fizibilite çalışmasına temel oluşturacak üretim yönteminin, “Borlu 

Çözeltilerden Baca Gazlarının Geçirilmesiyle Sodyum Bileşiklerinin Üretimi” 
çalışmaları kapsamında gözden geçirilerek akım şemasının bu yönteme göre 
güncellenmesine karar verilmiş olup 2013 yılı yatırım programında 500 bin TL ödenek 
ile yer verilen proje kapsamında harcama yapılmadığı görülmüştür. 
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Bu kez aynı projeye, 10 bin ton/yıl kapasiteli “Borlu Soda” pilot tesisi yapımı 
olarak 2014 Yatırım Programında yer verilmiştir. 

Üretim yöntemine ilişkin fizibilite etüdünün tamamlanmasına müteakip 
projenin uygulama projesine dönüştürülmek üzere Kalkınma Bakanlığı’nın onayına 
sunulması planlanmıştır.  Ancak güncel proses koşulları ve maliyet verileri 
kullanılarak revize edilen Fizibilite Etüdü sonuçlarına göre temel mali göstergeler 
açısından ekonomik yapılabilirliğinin bulunmaması sebebiyle, 27.07.2015 tarihinde 
gerçekleştirilen 2016 Yılı Yatırım Programı Teklifi Değerlendirme Toplantısında 
alınan karar doğrultusunda;  bu proje Yönetim Kurulu'nun 07.10.2015 tarih ve 655/3 
sayılı Kararı ile nihayetlendirilmiştir. 

- Metal Borür üretimi ve metal yüzeylerin kaplanması; 
Metal borürlerin sergiledikleri üstün özelliklerden dolayı üretim miktarı her 

geçen gün artmakta ve parçacık tane boyutu küçülmektedir. Bu nedenle, mekanik 
yöntemle nano boyutta metal borür üretilmesi ve metal yüzeylerde kaplama 
uygulamaları gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı tarafından yürütülen projede, mekanokimyasal, solvotermal ve karbotermal 
yöntem olmak üzere üç farklı yöntemle MeB üretim çalışmaları yapılmaktadır. Projede 
farklı yöntemlerle titanyum, zirkonyum, kobalt, tungsten ve hafniyum elementlerinin 
boride formları çalışılmıştır. Bu elementlerden ve diğer geçiş metallerinden farklı 
yöntemlerle MeB üretimi deneysel çalışmaları tamamlanmıştır. Karbotermal yöntemle 
TiB2 üretimi yapılmıştır. Mekanik yöntemle üretim yapılması planlanan diğer 
elementler için deney tasarımları yapılmış, çalışmalar tamamlanarak proje raporu 
tamamlanmıştır. 

- Baryum Metaborat üretimi; 
Bu çalışmanın amacı, Dünya rezervlerinin % 72’sine sahip olduğumuz bor ile 

yine kurumumuz bünyesinde bulunan nadir toprak elementleri sahalarındaki baryum 
sülfatın çeşitli reaksiyonları ile üretilebilen baryum boratın üretim proseslerinin 
araştırılması ve boya sektörü başta olmak üzere birçok kullanım alanı bulunan baryum 
boratın üretilmesi proseslerini belirleyerek, sanayimizde birçok sektörün kullanımına 
sunmaktır. Baryum metaborat pigmenti fungisit ve bakterisittir. Aynı zamanda da 
biyolojik kontrollerde enzim engelleyici ve süper bir korozyon önleyicidir. Galvanizli 
çelikler üzerinde düşük oranda metal kaybı ile yapışmaya teşvik edici özelliği vardır 
ve de boya ve plastiklerin ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılığını sağlar. 

BaOH ve BaSO4 kullanılarak baryum metaborat elde dilmiştir. Baryum 
Sülfat’tan baryum metaborat üretiminin optimizasyon çalışmaları devam etmektedir. 
Proje raporu hazırlanmaktadır. 

Bunların dışında; “Sodyum Borat Bileşiklerinden Sodyum Nitrat Üretimi”,  
“Mekanokimyasal Yöntemle Kalsiyum Borhidrür Üretilmesi ve Katalitik 
Desorpsiyonla Hidrojen Eldesi”, “Üleksit Cevherinden CO2 Geçirilerek Sodyum 
Pentaborat Üretimi”, “Sülfürik Asit ile Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks 
Pentahidrat Üretimlerinin Optimizasyonu ve Reaksiyon Mekanizmalarının 
İncelenmesi”, “Proseslerin Kütle Enerji Denkliği”, “Bentonitteki Kalsiyumun Sodyum 
ile Yer Değiştirmesi”, “Bor Katkılı Polimer Esaslı Duvar Kaplama Malzemesi 
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Bu kez aynı projeye, 10 bin ton/yıl kapasiteli “Borlu Soda” pilot tesisi yapımı 
olarak 2014 Yatırım Programında yer verilmiştir. 

Üretim yöntemine ilişkin fizibilite etüdünün tamamlanmasına müteakip 
projenin uygulama projesine dönüştürülmek üzere Kalkınma Bakanlığı’nın onayına 
sunulması planlanmıştır.  Ancak güncel proses koşulları ve maliyet verileri 
kullanılarak revize edilen Fizibilite Etüdü sonuçlarına göre temel mali göstergeler 
açısından ekonomik yapılabilirliğinin bulunmaması sebebiyle, 27.07.2015 tarihinde 
gerçekleştirilen 2016 Yılı Yatırım Programı Teklifi Değerlendirme Toplantısında 
alınan karar doğrultusunda;  bu proje Yönetim Kurulu'nun 07.10.2015 tarih ve 655/3 
sayılı Kararı ile nihayetlendirilmiştir. 

- Metal Borür üretimi ve metal yüzeylerin kaplanması; 
Metal borürlerin sergiledikleri üstün özelliklerden dolayı üretim miktarı her 

geçen gün artmakta ve parçacık tane boyutu küçülmektedir. Bu nedenle, mekanik 
yöntemle nano boyutta metal borür üretilmesi ve metal yüzeylerde kaplama 
uygulamaları gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Teknoloji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı tarafından yürütülen projede, mekanokimyasal, solvotermal ve karbotermal 
yöntem olmak üzere üç farklı yöntemle MeB üretim çalışmaları yapılmaktadır. Projede 
farklı yöntemlerle titanyum, zirkonyum, kobalt, tungsten ve hafniyum elementlerinin 
boride formları çalışılmıştır. Bu elementlerden ve diğer geçiş metallerinden farklı 
yöntemlerle MeB üretimi deneysel çalışmaları tamamlanmıştır. Karbotermal yöntemle 
TiB2 üretimi yapılmıştır. Mekanik yöntemle üretim yapılması planlanan diğer 
elementler için deney tasarımları yapılmış, çalışmalar tamamlanarak proje raporu 
tamamlanmıştır. 

- Baryum Metaborat üretimi; 
Bu çalışmanın amacı, Dünya rezervlerinin % 72’sine sahip olduğumuz bor ile 

yine kurumumuz bünyesinde bulunan nadir toprak elementleri sahalarındaki baryum 
sülfatın çeşitli reaksiyonları ile üretilebilen baryum boratın üretim proseslerinin 
araştırılması ve boya sektörü başta olmak üzere birçok kullanım alanı bulunan baryum 
boratın üretilmesi proseslerini belirleyerek, sanayimizde birçok sektörün kullanımına 
sunmaktır. Baryum metaborat pigmenti fungisit ve bakterisittir. Aynı zamanda da 
biyolojik kontrollerde enzim engelleyici ve süper bir korozyon önleyicidir. Galvanizli 
çelikler üzerinde düşük oranda metal kaybı ile yapışmaya teşvik edici özelliği vardır 
ve de boya ve plastiklerin ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılığını sağlar. 

BaOH ve BaSO4 kullanılarak baryum metaborat elde dilmiştir. Baryum 
Sülfat’tan baryum metaborat üretiminin optimizasyon çalışmaları devam etmektedir. 
Proje raporu hazırlanmaktadır. 

Bunların dışında; “Sodyum Borat Bileşiklerinden Sodyum Nitrat Üretimi”,  
“Mekanokimyasal Yöntemle Kalsiyum Borhidrür Üretilmesi ve Katalitik 
Desorpsiyonla Hidrojen Eldesi”, “Üleksit Cevherinden CO2 Geçirilerek Sodyum 
Pentaborat Üretimi”, “Sülfürik Asit ile Kolemanitten Borik Asit ve Tinkalden Boraks 
Pentahidrat Üretimlerinin Optimizasyonu ve Reaksiyon Mekanizmalarının 
İncelenmesi”, “Proseslerin Kütle Enerji Denkliği”, “Bentonitteki Kalsiyumun Sodyum 
ile Yer Değiştirmesi”, “Bor Katkılı Polimer Esaslı Duvar Kaplama Malzemesi 

 
 

Geliştirilmesi”, “Pandermit Ocağı Pasalarının Zenginleştirilmesi”, “Emet, Kırka ve 
Bigadiç Sahalarındaki Killerin Seramik Sektöründe Kullanılmasına Yönelik inceleme 
yapılması” ve “Kolemanit ve Zeolitin Beton Santrallerinde Kullanılabilirliğinin 
Araştırılması” Projeleri üzerindeki çalışmalar Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
tarafından tamamlanmıştır. 

“Demir-Çelik Sektöründe Bor Ürünleri Kullanılabilirliği”, Düşük Alkali ve 
Düşük Sülfat İçeren Borik Asit Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi”, “Tarımda Borlu 
Gübre Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması”, “Borun İnsan Sağlığına Etkilerinin 
Belirlenmesi”, projelerinin yürütümü Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
tarafından devam ettirilmektedir. 

b) Yardımcı işletmeler: 
“Enerji Santralleri (2 adet)”, “Buhar Santrali”, “Su İşleri”, “Demi Ünitesi”, 

“Yumuşak Su Ünitesi” ve “Atık Arıtma Tesisi” işletmenin yardımcı üretim yerleridir. 
-Enerji santralleri; 
İşletmede kurulu bulunan santraller üretim lisansına sahip olup, Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Emet ve Kırka işletmelerine ait diğer üretim 
lisansı sahibi santrallerle birlikte oluşturulan portföyde toplanan enerji miktarı, TEİAŞ 
(Türkiye Elektrik İletim A.Ş.) ile mahsuplaşmaya tabi tutulmaktadır.  Aylık bazda 
enerji üretim fazlası olması durumunda fazla enerji ulusal sisteme satılmaktadır.  
İşletmenin elektrik ihtiyacının tamamını Bor Türevleri Enerji Santrali ile Sülfürik Asit 
Enerji Santrali karşılamaktadır.  
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0,10 mm ebatlarında yaklaşık % 1 kükürt içerikli, 4.600 KCal/kg ısıl değerli TKİ 
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Soma Lavvar kömürü kullanılmaktadır.  
2013 yılı için, bor üretim fabrika birimlerinde elektrik birim tüketim miktarında 

%3 oranında tasarruf sağlamak ve üretim maliyetini azaltmak hedefi ile yola çıkan 
İşletmenin bu hedeflerini Boraks Dekahidrat (%9), Boraks Pentahidrat (%7) ve 
Boroksit (%7) üretiminde gerçekleştirdiği görülmüştür.  Buna karşılık, Borik Asit 
tesisinde 2 yerine 3 kristalizatör ile çalışılması, borik asit üretiminin durdurularak 
boraks dekahidrat üretimine geçilmesi sürecinde tüm sistemin boşaltılarak tekrar 
doldurulması nedenleriyle elektrik birim tüketimi %35 oranında artış göstermiştir. 
Nitekim 2014 yılında Borik asit üretiminde birim elektrik tüketimi %36 oranında 
düşerek 112 kWh/bin.ton seviyesine düşmüştür.  2014 yılında 2013 yılında olduğu 
gibi, Bor oksit üretimindeki birim elektrik tüketimi bu kez %6 oranında düşerek 1.634 
kWh/ton olmuştur. 2013 yılında Etidot-67 fabrikasında, üretim yapılmadığı 
zamanlarda maniplasyon yapılması sonucu birim elektrik tüketimi %6 oranında artış 
göstermiş, 2014 yılında ise %4 oranında tasarruf sağlanmıştır. Sülfürik asit ve 
B.Dekahidrat üretimlerindeki birim elektrik enerji tüketimi geçen yılki seviyelerini 
korumuş, buna karşılık B.Pentahidrat üretimindeki elektrik birim tüketimi %11 
oranında artmıştır. Camsı boroksit üretimindeki birim elektrik tüketiminin %324 
oranında artmış olması dikkati çekmektedir. 2015 yılında elektrik birim tüketim 
miktarında, Boraks Dekahidrat’ta %6, Boraks Pentahidrat’ta %10, Susuz Boraks’ta 
%18, Etidot-67’de %12, Sülfürik Asitte %1 tasarruf sağlanmıştır. 

Borik Asitte %60, Amorf Boroksitte %9, Camsı Boroksitte ise %178 oranında 
artış olmuştur. Borik Asit Fabrikasında düşük kapasitede üretim yapılması, Amorf 
Boroksitte pazarlama ve satış problemleri nedeniyle üretim miktarının düşmesi 
nedenleriyle elektrik birim tüketimleri artmıştır. Camsı Bor Oksit Tesisinde 2015 yılı 
Temmuz ayında mamul madde ambarlarımızda bulunan ancak B2O3 içeriği düşük olan 
48 ton ürünün yeniden ergitilmesi ile 48 ton Camsı Bor Oksit elde edilmiş ancak daha 
önce kayıtlı olmaları nedeniyle tesellüm edilmemiştir. Bu durumda 2015 kümülatif 
üretimi 24 ton yerine 72 ton (24+48) olarak yazıldığında yıllık birim elektrik tüketimi 
551 kwh/ ton olacaktır. Bu durumda 2015 yılında bir önceki yıla oranla elektrik 
tüketiminde azalma görülecektir.  

2016 yılında elektrik birim tüketim miktarında, Boraks Pentahidrat’ta %3, 
Borik Asitte %41, Öğütme ünitesinde %32, Camsı Bor Oksitte %53, Etidot-67’de %9, 
tasarruf sağlanmıştır. 

Boraks Dekahidratta %19, Bor Oksitte %31, Susuz Boraksta %10, Sülfürik 
Asitte %3 oranında artış olmuştur. 

- Buhar santralleri; 
Enerji santrallerinde buhar üretimi, ana üretimlerdeki artışa ve düşüşe bağlı 

olarak değişkenlik arz etmektedir. İşletmenin; Boraks, Borikasit, Sodyum Perborat, 
Amorf Boroksit, Etidot-67 Fabrikaları ile yardımcı üretim yerleri ve genel idare 
yerlerinin buhar ihtiyacı için üretilen buhar miktarı, 405,523 bin ton, Sülfürik Asit 
fabrikasındaki buhar üretimi ise toplam 646,805 bin tonun %37’si oranında 241,282 
bin ton olmuştur. 

Buhar santralinin başlıca girdisi olan linyit kömürünün 2015 yılı üretim maliyeti 
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içindeki payı %58 iken 2016 yılında kömür yakıtlı buhar santralinin arızalanması 
sonucu, doğal gaz yakıtlı mobil kazanların devreye alınması sonucu %5’e düşmüştür. 
Elektrik birim tüketimi %63 oranında azalmış, böylece elektriğin üretim maliyetindeki 
payı %2,17 den 2016 yılında % 1,07’ye düşmüştür. Mobil Kazanların Kırka Bor 
İşletme Müdürlüğünden getirilmesi, doğal gaz ve diğer tesisat, montaj işleri nedeni ile 
maliyet artmıştır. Bu nedenlerle buhar üretim birim maliyeti bir önceki yıla göre 
%23,7 oranında artarak 86,26 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

Son yıllarda alınan önlemler ile buhar kaçaklarının azaltılması noktasında ciddi 
adımların atıldığı görülmüştür. Son olarak, saha kondens tankındaki suyun 
iletkenliğini ölçen iletkenlik kontrol cihazından sinyal alarak, manuel kontrol edilen 
vanalar yerine otomatik kontrol vanalarına kumanda edilmesi ile kazana daha 
kontrollü su alımı sağlanmıştır. Tüm bu iyileştirmelerin sonucu olarak kondens 
kazanım oranlarında artış gözlemlenmiştir. 2012 yılında %11 olan kondens kazanım 
yüzdesi 2013’te %46’ya, 2014’de %52’ye ve 2015’te %56’ya çıkarılmıştır.  

Kondensin geri kazanımı ile ilgili yapılan alt yapı çalışmaları ile Sodyum 
Perborat, Etidot-67 ve Boroksit Fabrikalarında buhardan %75 oranında kondens 
kazanımı sağlanmış olmakla birlikte Boraks Fabrikasında %71, Borik Asit 
Fabrikasında %50 kondens kazanımı sağlanmıştır. 2015 yılı içerisinde Borik Asit 
Fabrikasında yıl içerisinde kondens kazanımı %25,02 değerlerinden yıl içinde artış 
grafiği göstererek aralık ayında %68,59 değerlerine ulaşılmış, pelet tesiste ise %13,03 
değerlerinden %74,26 değerlerine ulaşılmasına rağmen pelet tesis kondens iletkenlik 
değerlerinin yüksek olmasından kaynaklı saha kondens tankına gönderilememesinden 
kaynaklı olarak kümülatifte kondens kazanımında hedeflenen değerinin altında 
kalınmıştır. Buhar ve kondens kaçaklarını önlemek için serpantin, eşanjör, pompa 
bakımları düzenli olarak takip edilmektedir.  2014 yılında kazanım oranı % 52 iken 
2015 yılı sonu itibariyle kazanım oranı %56’ya artırılmış olmasına rağmen hedef 
gerçekleşmemiştir. 2016 yılı içerisinde kondens kazanım oranı; Sodyum Perborat 
Fabrikasında % 78,3, Boraks Fabrikasında % 68,6, Borik Asit Fabrikasında % 60,4, 
Etidot-67 Fabrikasında % 89,3 ve Bor Oksit Fabrikasında % 83,8 olarak 
gerçekleşmiştir. Kümülatifte % 65,9 oranında kondens kazanımı sağlanmıştır. Bu 
değerler, işletmenin genel kondens kazanım hedefi olan % 75 oranının altında 
kalmakla birlikte, 2016 yılı Enerji Yönetim Sistemi süreç hedeflerinde yer alan “ 
Kondens kazanım oranını 2015 yılına göre % 5 arttırmak” hedefinin üzerinde 
gerçekleşerek 2016 yılı kondens kazanım hedefi tutturulmuştur. 

Geri kazanılan kondens, maliyeti yüksek olan demineralize suyun kullanımını 
azaltmakta dolayısıyla buhar üretim maliyetini azaltıcı bir rol oynamaktadır. 

- Su işleri:  
Su işleri, Ham su, Yumuşak su ve Demi Ünitelerinden oluşmaktadır. 
Ham su; 2016 yılında işletme sahasına 11 km mesafedeki Manyas gölünden 

886,99 bin m³, fabrikadaki sondaj kuyularından 126,02 bin m³, geri kazanım ile 17,26 
bin m³ olmak üzere, geçen yıla göre %25,3 oranında (348,8 bin m³) daha az, toplam 
1.036,3 bin m³ ham su temin edilmiştir. Ham su ünitesinde, 957,53 bin m³ ham su 
proses suyu olarak alınmış, 72,73 bin m³ de kullanma suyu olarak değerlendirilmiştir. 
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Gölden, kuyulardan ve geri kazanımla temin edilen 1.036,26 bin m³ ham suyun;  
%52,6 sı (542,1 bin m³) yumuşak su ünitesine verilmiş ve kolonlar tuz ile 

rejenere edilerek 0,377 kWh/ m³ elektrik tüketilerek 517 bin m³ yumuşak su,  
%24’93’ü yaklaşık %25’i (256,8 bin m³) demi suyu ünitesine verilmiş ve 

burada sülfürik asit, sodyum hidroksit ve hidroklorik asit kullanılarak ve 2,514 
kWh/m³ elektrik tüketilerek 231,05 bin m³ demineralize su elde edilmiştir.  Üretilen 
demineralize suyun %71,4 ü Buhar Santralinde kullanılmıştır. 

Ham suyun diğer kullanıldığı alanlar; birimlere dağıtılan kullanım suyu 
(%7,06), B. Deka üretimi (%0,58), B. Penta üretimi (%3,11), Sülfürik asit üretimi 
(%1,27), Borik asit üretimi (%1,54),ve S.Asit Enerji Santrali (%2,26) olmuştur. Ayrıca 
Su Dairesi İç Tüketim %0,54, İş Makinaları (%0,59), Buhar Santrali(%0,42), Amorf 
Bor Oksit %0,16, Umumi Nakliye %2,43, Firmalara ve Üçüncü şahıslara(%0,21)  da 
ham su temin edilmiştir. 

Boraks, ve Borik Asit Fabrikasında yapılan B.Dekahidrat üretimindeki birim 
ham su tüketiminde sırasıyla %64, ve %45 oranlarında azalma sağlanmıştır. Sodyum 
Perborat Fabrikalarında yapılan B.Dekahidrat üretiminde ham su tüketimi olmamıştır. 

Ham su üretimi bir önceki yıla göre 25,3 oranında azalmış, elektrik tüketimi de 
%43 oranında azalmıştır. 2011 yılından itibaren;  0,618 kwh/m³, 0,630 kwh/m³, 0,598 
kwh/m³,  1,011 kWh/m³, 0,917 kWh/m³ olan 1 m³ su temini için kullanılan elektriğin 
birim tüketimi 2016 yılında %24 düşerek 0,696 kWh/m³ olmuştur.  Bu değer 
programın %3,6 üzerindedir. 

Geçen yıl %12 artış gösteren ham su birim üretim maliyeti bu yıl %10 artışla 
1,79 TL/m³’e yükselmiştir. Üretim miktarının bir önceki yıla göre daha az olması ve 
Endirekt giderlerdeki artışlar maliyet yükselmesinde etkin rol oynamıştır. 

- Su tasfiye ünitesi; 
Sülfürik Asit Fabrikasındaki su arıtma tesisine su sağlayan su tasfiye ünitesi 

yüksek maliyeti nedeniyle Ekim-2012 tarihinde kapatılmış olup sülfürik asit fabrikası 
ihtiyacı su Bor türevleri su ünitelerinden sağlanmaktadır. Bor türevleri su ünitesinden 
su temin edilemediği durumlarda devreye sokulan Su Tasfiye Ünitesi bir anlamda 
işletmenin yedek ünitesi olarak kullanılır halde tutulmaktadır. 

-Yumuşak su ünitesi; 
200 m³/saat kapasiteli yumuşak su ise tesis bünyesindeki yumuşak su 

kolonlarında üretilmektedir. 2016 yılında 542.107 m³ ham su kullanılarak bunun 
%95,4 ü oranında 517.031 m³ yumuşak su elde edilmiştir.  İhtiyaç oranında karşılanan 
yumuşak su üretimi geçen yıla göre %13,4 oranında azalmıştır. 

Geçen yıla göre yumuşak su ünitesinde kullanılan tuz’un birim tüketimi suyun 
sertliğine bağlı olarak %34 oranında azalmış, elektrik birim tüketimi de % 36 oranında 
azalarak 0,377 kWh/m³ olmuştur.  Bu değer programın da % 20 altındadır. 

Yumuşak suyun birim maliyeti 2,31 TL/ m³2,30 TL/m³ ‘e düşmüştür. 
Elde edilen yumuşak su / giren ham su oranı 2011’de %91,7 iken bu oran 

2012’de %94,3’e,  2013 ve 2014’de de %95’e, 2015’te %95,7, 2016 Yılında %95,4’e 
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kolonlarında üretilmektedir. 2016 yılında 542.107 m³ ham su kullanılarak bunun 
%95,4 ü oranında 517.031 m³ yumuşak su elde edilmiştir.  İhtiyaç oranında karşılanan 
yumuşak su üretimi geçen yıla göre %13,4 oranında azalmıştır. 

Geçen yıla göre yumuşak su ünitesinde kullanılan tuz’un birim tüketimi suyun 
sertliğine bağlı olarak %34 oranında azalmış, elektrik birim tüketimi de % 36 oranında 
azalarak 0,377 kWh/m³ olmuştur.  Bu değer programın da % 20 altındadır. 

Yumuşak suyun birim maliyeti 2,31 TL/ m³2,30 TL/m³ ‘e düşmüştür. 
Elde edilen yumuşak su / giren ham su oranı 2011’de %91,7 iken bu oran 

2012’de %94,3’e,  2013 ve 2014’de de %95’e, 2015’te %95,7, 2016 Yılında %95,4’e 

 
 

yükselmiştir. 517 bin m³ yumuşak suyun; %43’ü Boraks penta, %35’i Borik asit, 
%13’ü Boraks Deka, %4’ü Buhar Santrali ve geri kalanı da Susuz boraks, Camsı bor 
oksit, Amorf boroksit ve Etidot-67 üretiminde kullanılmıştır. 

Borik Asit Fabrikasında yapılan B.Dekahidrat üretiminde yumuşak su birim 
tüketiminde %111 oranında artış olmuştur. Buna karşılık, Boraks ve Sodyum Perborat 
Fabrikasında yapılan B.Dekahidrat üretimindeki birim yumuşak su tüketimi sırasıyla 
%2 ve  %41 oranında azalmıştır. 

-Demineralize su ünitesi; 
Buhar Santralinde kullanılan demineralize suyuna olan ihtiyaç yaklaşık olarak 

80 m³/saat olup bu ihtiyacın karşılanması amacıyla 2007 yılında 120 m³/saat kapasiteli 
“Demineralize Su Ünitesi” devreye alınmıştır.  Bu yeni tesiste kuyu ve göl suyu aynı 
anda işlenerek demi suyu üretilmektedir. 2016 yılında üniteye giren 256,84 bin m³ 
ham suyun %90’ı oranında 231,05 bin m³ demineralize su elde edilmiştir. İhtiyaç 
oranında karşılanan demineralize su üretimi geçen yıla göre %40 oranında azalmıştır.  

Demineralize su ünitesinin girdileri; ham su, sülfürik asit, sodyum hidroksit ve 
hidroklorik asittir. 2016 yılı birim tüketimlerine bakıldığında; Sülfürik asit birim 
tüketiminde %22, Hidroklorik asit birim tüketiminde %18, Sodyum hidroksit birim 
tüketiminde %45’lik bir azalma sağlandığı, buna karşılık elektrik birim tüketiminde ise 
%12’lik bir artış gerçekleştiği görülmektedir.  

Elde edilen demineralize su / Giren ham su oranı 2011’de %86,8 iken bu oran 
2012’de %84,5’e, 2013’de %71,6’ya,2014’de %70’e düşmüştür. 2015 yılında %89’a, 
2016 yılında %90’a yükselmiştir.  231,05 bin m³ demineralize suyun %71,4’ü buhar 
santralinde, %11’i sülfürik asit fabrikasında, %11,8’i Enerji santrali (asit)’nde ve 
%5,3’ü Demi ünitesinde iç tüketim olarak kullanılmıştır. Geri kalanı da Laboratuvarda 
kullanılmış ve cüzi bir miktar da satış yapılmıştır. 

2015 yılında %13 oranında düşerek  5,96 TL/ m³ olan demi suyu maliyeti 2016 
yılında %16 oranında artarak  6,90 TL/ m³ olmuştur. Üretim miktarının bir önceki yıla 
göre daha az olması ve işçi ücret ve giderlerindeki artışlar maliyet yükselmesinde etkin 
rol oynamıştır.  

Yardımcı hizmet yerleri; 
“Mekanik Atölye”, “Elektrik Atölyesi (2 adet)”, “Otomasyon Atölyesi (2 

adet)”, “Fabrika Bakım”, “Umumi Nakliye”, “Sosyal”, “Laboratuvar”, “Satınalma 
Ambar”, “Sağlık”, “İnşaat Bakım-Onarım”, “İş Makinaları”, “Ürün Geliştirme”, 
“Pazarlama-Satış” ve “Genel İdare” işletmenin yardımcı hizmet yerlerini 
oluşturmaktadır. 

Ana üretim, yardımcı üretim ve hizmet yerleri ile genel idare yerlerine ait tüm 
tamir-bakım, elektrik ve otomasyon işlerinin yapılarak ünitelerin devamlı çalışır halde 
tutulması işyeri Atölyelerinde gerçekleştirilmektedir.  Atölyelerin alt yapı donanımları 
tüm bu işler için yeterli olduğu gibi bazı mekanik parçaların da mekanik atölyesinde 
imalatının mümkün olacağı görülmektedir.  

İşletme bünyesindeki Ürün Geliştirme Biriminin 2016 yılı faaliyetleri içinde; 
“Atık Arıtma Tesisinde Bor Giderme Çalışması”, “Boraks ve SPB Ana Çözeltisinden 
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H2SO4 ile Ph Ayarlaması Sonucu Katı Elde Edilmesi”, “Probertit Oluşumu ile İlgili 
Deneysel Çalışmalar”, “Sentetik Kolemanit’in Değerlendirilmesi Çalışmaları”, “İki 
Kademede Boraks Pentahidrat Üretimi ve Safsızlıkların Belirlenmesi”, “Boraks 
Pentahdirat Üretim Basamaklarında Sülfatın Araştırılması” ve “Boraks Proseslerinde 
Soda Kullanımının Araştırılması” konuları yer almıştır. 

İşletmenin numune alma ve analiz hizmetleri 30 adet personeliyle Laboratuvar 
Biriminden verilmektedir.  2012 yılından bu yana sırasıyla; 1.414.718, 1.491.144, 
1.646.349, 1.779.170 ve 1.236.465 adet emsalli analiz yapılmıştır. 

Tesis atıklarının depolanması ve çevre faaliyetleri; 
2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanak teşkil eden 52 adet 

yönetmeliğin yürütümünden sorumlu Çevre Birimi 2 mühendis, 2 laboratuvar görevlisi 
ve 2 saha görevlisi (taşeron) olmak üzere 6 çalışana sahiptir. 

İşletmenin Çevre Biriminin laboratuvarında 2012 yılından bu yana sırasıyla; 
2.361, 5.376, 6.636, 6.883 ve 3.954 adet analiz yapılmıştır. 2016 yılı analizlerinin 
%44’ü Ph-Sıcaklık, %44’ü Bor, %8’i Sülfat, %4’ü Askıda Katı Madde analizleri 
olmuştur. 

İşletme bünyesinde çevre sorunlarının çözümü amacıyla; Bor grubu fabrikaları 
“Atık Arıtma Tesisi”, Sülfürik asit fabrikası “Atık Arıtma Tesisi” ve “Atık Depolama 
Sahası” inşa edilmiştir.  

Sülfürik Asit Fabrikası Atık Arıtma Tesisi, asit fabrikası ile birlikte 2004 
yılında inşa edilmiştir.  Bor grubu fabrikaları Atık Arıtma Tesisi ise, Çevre Etüdü 
Projesi kapsamında 2007 yılında başlatılan faaliyetler sonrasında 2009 yılında hizmete 
alınmıştır. 1995-Nisan tarihinden bu yana hizmet veren Ağıldere Atık Depolama 
Sahası (Atık Barajı sahası) ise mevcut durumu ve kullanım ömrünün azalması 
nedeniyle çevre mevzuatlarına uygun hale getirilmesinin güçlükleri gerekçeleri ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na kapatma planı sunulmuş, mevzuata uygun yeni atık 
depolama sahası yapılması için 2015 yılı yatırım programına “Yeni Atık Barajı Etüdü” 
Projesi (Proje No: 2015.C.11.0010.1) konulmuştur. Yapılan ihale neticesinde, 
"Bandırma Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçimi" işi ile ilgili olarak; 13.03.2015 
tarihinde Genel Müdürlük ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalanmıştır. Firma 
çalışmaları neticesinde atık sahası olarak kullanılabilecek 6 adet saha belirlemiş ve bu 
sahalardan bir tanesine karar verilmiştir. Proje, 2017 yılı yatırım programına “Yeni 
Atık Barajı Etüdü” Projesi (Proje No: 2016.C.11.0010.8) olarak yer almaktadır. Karar 
verilen atık saha ile ilgili ÇED süreci devam etmektedir. ÇED işlemi tamamlandıktan 
sonra proje yapılması doğrultusunda 2016 yılı içerisinde proje ihalesine çıkılmış olup 
çalışmalar ÇED sürecine bağlı olarak devam etmektedir. 

Lisanslı firmalara verilen atıklar; 
İşletmede ortaya çıkan geri dönüştürülebilir nitelikli atıklar fabrikanın çeşitli 

yerlerinde bulunan “Geri Dönüşüm İstasyonları” nda cinslerine göre ayrı ayrı 
toplanmakta, buradan “Atık Geçici Atık Depolama Sahası” na taşınmakta ve Bakanlık 
tarafında lisans verilmiş firmalarca bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. 2012 yılında 314 
ton olan atık miktarı 2013’de 409 tona ve 2014’de 526 tona, 2015 yılında %9 artışla 
573 tona ulaşmış, 2016 yılında ise %32 azalışla 387 tona düşmüştür. 
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2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanak teşkil eden 52 adet 

yönetmeliğin yürütümünden sorumlu Çevre Birimi 2 mühendis, 2 laboratuvar görevlisi 
ve 2 saha görevlisi (taşeron) olmak üzere 6 çalışana sahiptir. 

İşletmenin Çevre Biriminin laboratuvarında 2012 yılından bu yana sırasıyla; 
2.361, 5.376, 6.636, 6.883 ve 3.954 adet analiz yapılmıştır. 2016 yılı analizlerinin 
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Projesi kapsamında 2007 yılında başlatılan faaliyetler sonrasında 2009 yılında hizmete 
alınmıştır. 1995-Nisan tarihinden bu yana hizmet veren Ağıldere Atık Depolama 
Sahası (Atık Barajı sahası) ise mevcut durumu ve kullanım ömrünün azalması 
nedeniyle çevre mevzuatlarına uygun hale getirilmesinin güçlükleri gerekçeleri ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na kapatma planı sunulmuş, mevzuata uygun yeni atık 
depolama sahası yapılması için 2015 yılı yatırım programına “Yeni Atık Barajı Etüdü” 
Projesi (Proje No: 2015.C.11.0010.1) konulmuştur. Yapılan ihale neticesinde, 
"Bandırma Katı Atık Depolama Alanı Yer Seçimi" işi ile ilgili olarak; 13.03.2015 
tarihinde Genel Müdürlük ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalanmıştır. Firma 
çalışmaları neticesinde atık sahası olarak kullanılabilecek 6 adet saha belirlemiş ve bu 
sahalardan bir tanesine karar verilmiştir. Proje, 2017 yılı yatırım programına “Yeni 
Atık Barajı Etüdü” Projesi (Proje No: 2016.C.11.0010.8) olarak yer almaktadır. Karar 
verilen atık saha ile ilgili ÇED süreci devam etmektedir. ÇED işlemi tamamlandıktan 
sonra proje yapılması doğrultusunda 2016 yılı içerisinde proje ihalesine çıkılmış olup 
çalışmalar ÇED sürecine bağlı olarak devam etmektedir. 

Lisanslı firmalara verilen atıklar; 
İşletmede ortaya çıkan geri dönüştürülebilir nitelikli atıklar fabrikanın çeşitli 

yerlerinde bulunan “Geri Dönüşüm İstasyonları” nda cinslerine göre ayrı ayrı 
toplanmakta, buradan “Atık Geçici Atık Depolama Sahası” na taşınmakta ve Bakanlık 
tarafında lisans verilmiş firmalarca bertaraf edilmesi sağlanmaktadır. 2012 yılında 314 
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573 tona ulaşmış, 2016 yılında ise %32 azalışla 387 tona düşmüştür. 

 
 

Bor fabrikalarının proses katı atıklarının (şlam) tamamı ile buhar santralinde 
yakılan kömürün atığı olarak ortaya çıkan küller ise kamyonlarla Ağıldere Atık 
Depolama Sahası’na taşınmaktadır. Tesislerden çıkan şlam ve kömür külünün 
kamyonlara yüklenmesi, Ağıldere mevkiine nakli ve döküm sahalarında tesviye 
edilmesi işi hizmet alımı yoluyla yaptırılmaktadır. 2014 yılında 343 bin ton proses katı 
atığı (şlam) ve 27 bin ton kül Ağıldere Katı Atık Depolama sahasına taşınmıştır. 2015 
yılında ise 276 bin ton proses katı atığı(şlam) ve 19 bin ton kül Ağıldere Katı Atık 
Depolama sahasına taşınmıştır. 2016 yılında ise 294.886 ton proses katı atığı (şlam) ve 
1.931 ton kül Ağıldere Katı Atık Depolama sahasına taşınmıştır. 2012 ve 2013 
yıllarında Sülfürik Asit Fabrikası Arıtma Tesisinden çıkan arıtma çamuru fabrika 
sahasında depolanmış, 2014 yılında ise kamyonlarla Ağıldereye taşınmıştır. 2015 
yılında ise arıtma çamuru fabrika sahasında depolanmıştır. Arıtma Tesisinden çıkan 
çamurun tesise tekrar beslenerek geri kazanımı konusunda Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının uygun görüşü neticesinde 2016 yılı içerisinde devreye alınan fabrikada 
tesise beslenerek arıtma çamurundan kaynaklanan sorun giderilmiştir. 

Çöp niteliğindeki atıklar ile atık arıtma tesisine ait fosseptik atıkları da Belediye 
tarafından ortamdan uzaklaştırılmaktadır. 

Bor fabrikaları ve yardımcı tesislerde yağmur suları rogar ve kanallarda 
toplanarak ana toplama kanalı ile tabii akışla tahliye edilmekte, fabrikalardaki üretim 
süreçleri sonucunda ortaya çıkan proses kaynaklı sıvı atık ise daha önce baraj 
gövdesinden (dolu savak veya filtrelenerek) arıtılmadan Marmara Denizine deşarj 
edilmekte iken, 13.07.2013 tarihinden bu yana “Boraks Grubu Atıksu Arıtma 
Tesisi”nde arıtılarak Marmara Denizine deşarj edilmektedir.  Su Üretim Ünitesinden 
gelen atık sular ise 10.11.2014 tarihinden sonra baraj gövdesinde toplanmaktadır. 

Sülfürik Asit Fabrikası deşarj değerleri Yönetmelik standartlarına uygundur.  
Ancak, 2014 yılında, Bor grubu fabrikaları deşarjındaki Bor ve Sülfat parametrelerinin 
standartların üzerinde olduğu görülmüştür. Sıvı atıklar içindeki bor konsantrasyonunun 
(500 ppm) sınır değerinin altında olacak şekilde çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Konuyla ilgili 2015 yılında Genel Müdürlüğümüz/Teknoloji Dairesi 
Başkanlığınca Bor Grubu Fabrikaları Atıksu Arıtma Tesisine gelen atık sularla ilgili 
yapmış olduğu Ar-Ge Faaliyetleri ile Bor Konsantrasyonunu 500 ppm altına indirerek 
Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğince (SKKY) deşarj standartları sağlanmıştır. 
Sülfat parametresi ise SKKY Atıksu Deşarjı açısından problem teşkil etmemektedir.  

2014 yılında; Bor üretim fabrikalarından Ağıldere Atık Barajına saatte basılan 
toplam sıvı atık miktarı 2013’e göre %24 oranında artmıştır.  Bu artışa, Boraks 
fabrikasında %85 oranında B.Pentahidrat üretimi yapılmış olması ayrıca proses gereği 
ihtiyaç duyulan genel yıkama faaliyetleri sebep olmuştur. 2015 yılında ise; 
Ağıldereden Marmara Denizine gönderilen Bor İçeren Atıksu (Bor Grubu Fabrikaları 
Atıksu) miktarı 2014 e göre %13 oranında artmıştır. 2016 yılında ise; Ağıldereden 
Marmara Denizine gönderilen Bor İçeren Atıksu (Bor Grubu Fabrikaları Atıksu) 
miktarı 2015’ e göre %18 oranında azalmıştır. 2016 yılındaki kazan arızasından dolayı 
fabrikaların bir kısmı devre dışı kaldığından dolayı deşarj miktarı azalmıştır. 

Atıksu Arıtma Tesisi’nde gelen proses atık suyun pH değeri 7-8 olacak şekilde 
nötrelize edildikten sonra karıştırma tankında sönmüş kireç ile reaksiyona sokularak 
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pH değeri 12-13 arasına yükseltilmekte, reaksiyonun karıştırma havuzunda 
tamamlanmasıyla da ortalama %30 bor tenörlü kolemanit oluşmaktadır.  Daha sonra, 
çözelti kondisyoner tankında anyonik flokulant ile karıştırılarak tiknere verilmektedir.  
Çöktürme havuzlarına alınan tiknerden taşan suların içindeki katı partiküllerin 
çökmesi sonrası oluşan çamur başka bir kondisyoner tankına alınarak burada anyonik 
flokulant ve polietilen oksit ile karıştırılarak dekanter santrifüje verilmektedir.  
Dekanter Santrifüjden çıkan ürün %40-%50 rutubetli olup “Sentetik Kolemanit” 
(2Ca.3 B2O3.5H2O) olarak adlandırılmaktadır. Sentetik Kolemanit B2O3 oranının 
%42’ye yükseltilmesi halinde bu ürünün daha yüksek fiyatla ve daha geniş bir pazara 
satılma imkanının araştırılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde, elde edilen sentetik kolemanitin Borik Asit 
üretiminde hammadde olarak kullanılacağı öngörülmüştür.  Sentetik Kolemanit Borik 
Asit üretiminde hammadde olarak kullanılmakta iken son yıllarda bu uygulamanın 
yeterince yerine getirilmediği görülmektedir.  Bunun sonucu olarak sentetik kolemanit 
stoğu sürekli artış göstermektedir.  Bor Grubu Fabrikaları sahasında açıkta depolanan 
sentetik kolemanit ve cevherlerin olası tozuma nedeniyle “Sanayi Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ne, yağmur sularının çözme etkisi nedeniyle de 
“Su Kirliliği Yönetmeliği” ne aykırı bir durum yaratmamasını teminen 2016 yılından 
itibaren Sentetik Kolemanit Ağıldere Stoklama sahasına taşınarak depolanmaya 
başlanmıştır. 

Diğer yandan, Borik Asit Fabrikasında hammadde olarak kullanılmak üzere 
stoklanan sentetik kolemanitin bor içeriğinin artırılabilmesi halinde doğrudan satış 
imkanının da doğabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalar devam 
etmektedir. 

Bor Fabrikalarından çıkan atık suların bor içeriğinin düşürülmesi amacıyla, 
2012 yılında yapılan tiknerde polimer ilavesiyle çöktürme işlemi gerçekleştirilmekte, 
daha sonra beton ve toprak havuzlarda bekletilen atık su arıtma tesisinde işleme tabii 
tutulmaktadır.  Nihai olarak Atıksu Arıtma Tesisi çıkışındaki B2O3 değeri, sınır değer 
olan 500 ppm’in altına inse bile, halen eski atıklar (şlam) ile dolu olan ve sürekli 
olarak yağmur suları ile beslenen Ağıldere Atık Barajı’ndan sızan 3.000-3.500 ppm 
bor içerikli suyun etkisi ile ortam konsantrasyonu 1.500-2.500 ppm’e yükselmektedir.  
2012 yılında çevre konusunda hiçbir ceza uygulamasına maruz kalınmamış iken 2013 
yılında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin Ağıldere çıkış yerinden örnek 
almaya başlamaları ile İşletme 40.636 TL idari para cezasına çarptırılmıştır. 

Esas itibarıyla atık suyu arıtma veya buharlaştırma gibi faaliyetlerin maliyeti, 
atıksu oluşumunun önlenmesine yönelik yapılacak faaliyetlerin maliyetinden çok daha 
fazladır.  Ancak, ne kadar atıksu miktarının önlenmesine yönelik çaba harcanırsa 
harcansın az da olsa her proseste atık su kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.  Önemli 
olan bu atık içerisinde bulunan empüritelerin mevcut yönetmelik hükümlerinde 
belirtilen sınırların altında tutulmasıdır. Bu nedenle, öncelikli olarak giren hammadde 
kalitesinin yüksek olması gerekmekte iken, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle 
Kırka’da bulunan konsantratör faaliyetlerine son verilerek bor fabrikalarında tamamen 
tuvönan tinkal kullanımına geçilmiştir. Bu uygulama ile Bandırmaya sevk edilen 
tinkalin miktara bağlı olarak ağırlığında artış olmasının yanı sıra bor fabrikalarında 
açığa çıkan atık (şlam-çamur) miktarı ile içeriğindeki bor oranının artması kaçınılmaz 
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pH değeri 12-13 arasına yükseltilmekte, reaksiyonun karıştırma havuzunda 
tamamlanmasıyla da ortalama %30 bor tenörlü kolemanit oluşmaktadır.  Daha sonra, 
çözelti kondisyoner tankında anyonik flokulant ile karıştırılarak tiknere verilmektedir.  
Çöktürme havuzlarına alınan tiknerden taşan suların içindeki katı partiküllerin 
çökmesi sonrası oluşan çamur başka bir kondisyoner tankına alınarak burada anyonik 
flokulant ve polietilen oksit ile karıştırılarak dekanter santrifüje verilmektedir.  
Dekanter Santrifüjden çıkan ürün %40-%50 rutubetli olup “Sentetik Kolemanit” 
(2Ca.3 B2O3.5H2O) olarak adlandırılmaktadır. Sentetik Kolemanit B2O3 oranının 
%42’ye yükseltilmesi halinde bu ürünün daha yüksek fiyatla ve daha geniş bir pazara 
satılma imkanının araştırılması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 

Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde, elde edilen sentetik kolemanitin Borik Asit 
üretiminde hammadde olarak kullanılacağı öngörülmüştür.  Sentetik Kolemanit Borik 
Asit üretiminde hammadde olarak kullanılmakta iken son yıllarda bu uygulamanın 
yeterince yerine getirilmediği görülmektedir.  Bunun sonucu olarak sentetik kolemanit 
stoğu sürekli artış göstermektedir.  Bor Grubu Fabrikaları sahasında açıkta depolanan 
sentetik kolemanit ve cevherlerin olası tozuma nedeniyle “Sanayi Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ne, yağmur sularının çözme etkisi nedeniyle de 
“Su Kirliliği Yönetmeliği” ne aykırı bir durum yaratmamasını teminen 2016 yılından 
itibaren Sentetik Kolemanit Ağıldere Stoklama sahasına taşınarak depolanmaya 
başlanmıştır. 

Diğer yandan, Borik Asit Fabrikasında hammadde olarak kullanılmak üzere 
stoklanan sentetik kolemanitin bor içeriğinin artırılabilmesi halinde doğrudan satış 
imkanının da doğabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla yapılan çalışmalar devam 
etmektedir. 

Bor Fabrikalarından çıkan atık suların bor içeriğinin düşürülmesi amacıyla, 
2012 yılında yapılan tiknerde polimer ilavesiyle çöktürme işlemi gerçekleştirilmekte, 
daha sonra beton ve toprak havuzlarda bekletilen atık su arıtma tesisinde işleme tabii 
tutulmaktadır.  Nihai olarak Atıksu Arıtma Tesisi çıkışındaki B2O3 değeri, sınır değer 
olan 500 ppm’in altına inse bile, halen eski atıklar (şlam) ile dolu olan ve sürekli 
olarak yağmur suları ile beslenen Ağıldere Atık Barajı’ndan sızan 3.000-3.500 ppm 
bor içerikli suyun etkisi ile ortam konsantrasyonu 1.500-2.500 ppm’e yükselmektedir.  
2012 yılında çevre konusunda hiçbir ceza uygulamasına maruz kalınmamış iken 2013 
yılında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin Ağıldere çıkış yerinden örnek 
almaya başlamaları ile İşletme 40.636 TL idari para cezasına çarptırılmıştır. 

Esas itibarıyla atık suyu arıtma veya buharlaştırma gibi faaliyetlerin maliyeti, 
atıksu oluşumunun önlenmesine yönelik yapılacak faaliyetlerin maliyetinden çok daha 
fazladır.  Ancak, ne kadar atıksu miktarının önlenmesine yönelik çaba harcanırsa 
harcansın az da olsa her proseste atık su kaçınılmaz olarak ortaya çıkmaktadır.  Önemli 
olan bu atık içerisinde bulunan empüritelerin mevcut yönetmelik hükümlerinde 
belirtilen sınırların altında tutulmasıdır. Bu nedenle, öncelikli olarak giren hammadde 
kalitesinin yüksek olması gerekmekte iken, çevreye zarar verdiği gerekçesiyle 
Kırka’da bulunan konsantratör faaliyetlerine son verilerek bor fabrikalarında tamamen 
tuvönan tinkal kullanımına geçilmiştir. Bu uygulama ile Bandırmaya sevk edilen 
tinkalin miktara bağlı olarak ağırlığında artış olmasının yanı sıra bor fabrikalarında 
açığa çıkan atık (şlam-çamur) miktarı ile içeriğindeki bor oranının artması kaçınılmaz 

 
 

olmaktadır.  Bu durum aynı zamanda proses içinde sorunlar çıkarmakta, proses 
verimliliğinde azalma olmaktadır. Atık Arıtma Tesisindeki iyileştirme çalışmaları 
çerçevesinde 1 adet Dekanter Santrifüjün alımı 2014 yılında yapılmış ve montajına 
müteakip devreye alınmıştır. 

2014 yılında; Bor fabrikaları Atık Arıtma Tesisi, tesise beslenen atık içindeki 
bor oranlarının tesisin dizayn değerlerinin üzerinde olması nedeniyle zaman zaman 
çalıştırılamamaktadır. Bu durumda arıtılamayan atıksu deniz yerine Ağıldere Atık 
Depolama Sahasına deşarj edilmektedir.   

2015 yılında; Genel Müdürlüğümüz/Teknoloji Dairesi Başkanlığınca Bor 
Grubu Fabrikaları Atıksu Arıtma Tesisine gelen atık sularla ilgili yapmış olduğu Ar-
Ge Faaliyetleri ile Bor Konsantrasyonunu 500 ppm altına indirerek Su Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliğince(SKKY) deşarj standartları sağlanmıştır. 

Ayrıca Boraks fabrikası için 1 adet evaporatör sistemi kurulmuştur. 
Evaporasyon ile özellikle pentahidrat üretimi esnasında meydana gelen fazlalık 
çözeltinin geri kazanılması, teknolojik verimin artırılması amaçlanmıştır. 

2016 yılında ise; Borik Asit ve Sodyum Perborat Fabrikasına olmak üzere 2 
adet evaporatör sistemi kurulmuştur. 

Ağıldere Atık Deposu sahasının katı atık depolama kapasitesi 2016 yılı sonu 
itibarıyla 8 yıllık bir ihtiyacı karşılayabilecek durumdadır. Kurum, 06.02.2015 
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunduğu “İş Termin ve Kapatma Planı” ile 
2022 yılında Ağıldere Atık Deposu sahasını kapatmayı ve atıkları mevzuata uygun 
olarak yeni yapılacak Düzenli Depolama tesisinde depolayacaklarını taahhüt etmiştir. 

Ağıldere Atık Barajı (Heyelan etüdü); 
Bor fabrikalarından çıkan atıklar katı (çamur-şlam) 1995 öncesine kadar 

sulandırılarak hidrolik olarak Marmara Denizine deşarj edilmekte iken, 1995 yılından 
itibaren, “Ağıldere Depolama Sahası” içerisinde “Sıvı Atık Barajı” yapılarak katı 
atıkların bir kısmı sulandırılarak hidrolik olarak baraja verilmeye başlanmış, bir kısım 
atık ise sahanın uygun vadi yamaçlarındaki boşluklara depolanmaya başlanmıştır.  
Zaman içerisinde artan tumba yüksekliğinin tabanda yarattığı basıncın artmasının 
yanısıra yağış, sel, deprem gibi doğal olaylarla şev stabilitesinin bozulabileceği, 
oluşabilecek bir heyelanın barajın taşmasına neden olabileceği riski dikkate alınarak 
sahanın heyelan riskinin etüt edilmesi işi 24.02.2014 tarihinde ihale edilmiş olup 
kazanan firma ile 11.04.2014 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 
07.12.2015’tir. Firma raporunu tamamlayarak Genel Müdürlüğümüze sunmuştur. 
Raporda mevcut atık şevlerinin yatırılması, sondaj kuyularının açılması, kuşaklama 
kanalının yapılması, rezervuarda bulunan mevcut suyun boşaltılması yönünde 
tespitlerde bulunulmuştur. Bu tespitler doğrultusunda yapılması gerekenlerle ilgili 
Genel Müdürlük tarafından diğer işlerin tamamlanmasını müteakip ihaleye çıkılması 
planlanmaktadır.  

Heyelan riskinin azaltılması için şev açılarının 11º-27º arasında olması 
gerektiğine ilişkin önerinin %40-%60 rutubetli şlam için mümkün olmayacağı 
Kurumun 2013 yılına ilişkin Denetleme Raporuna verdiği cevaplarda ifade edilmiştir. 
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Ağıldere Atık Barajı (Kuşaklama kanalı); 
2012 yılında yapılan etüt çalışması ile Ağıldere baraj çevresine kuşaklama 

kanallarının yapılması sonucuna varılması üzerine 17.01.2013 tarihinde çıkılan ihale 
neticesinde imzalanan 06.02.2013 tarihli sözleşme kapsamında hazırlatılan proje, 
yaşanan kamulaştırma problemleri sonucu güzergah değişikliği yapılarak revize 
edilmiş, yapım işine ilişkin 28.04.2014 tarihinde yapılan ihale sonucunda 22.09.2014 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Kuşaklama kanalı yapım işi 2016-Mayıs ayında 
tamamlanmış olup 09.08.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı onaylanmıştır. 

Kuşaklama kanalları ile çevreden gelen yağmur sularının baraj içinde 
birikmesinin önüne geçilecektir. Ancak, baraj üzerinde yağan yağmur suyu barajda 
depolanan proses çamurları içindeki bor’u çözerek kirlenmektedir. Bu sular baraj 
gövdesinden süzülerek mansaptaki havuzda toplandıktan sonra baraj gövdesine tekrar 
geri pompalanmakta ve buharlaştırmaya tabii tutulmaktadır. 

Yeni Atık Barajı; 
Bir yandan yapılan iyileştirmeler ile mevcut Ağıldere atık barajının 

kapasitesinin dolum hızında yavaşlama sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan da 
üretim artışının yanı sıra konsantre yerine tuvönan cevher kullanımı nedeniyle yıllık 
atık miktarının 260 bin ton’dan 400 bin ton seviyelerine çıkması ile mevcut baraj 
ömrünün 8 yıl civarında olması da dikkate alınarak, uzun vadeli bir çözüm getirmek 
üzere 2013 yılı yatırım programında “Bandırma Yeni Atık Barajı Etüdü” Projesi ihdas 
edilmiştir. Yapılan ihale sonrasında imzalanan 18.11.2013 tarihli sözleşme 
kapsamında tamamlanan sondaj ve ön inceleme etütleri neticesinde tespit edilen 
sahanın baraj yapımı için uygun olduğu görülmüş ancak Balıkesir İl Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün sahanın tarım arazisi olması nedeniyle atık barajı olarak 
kullanımını uygun görmemesi, diğer yandan sahanın Kentsel Gelişim Alanı olarak 
belirlendiğinin anlaşılması üzerine, “Yeni Atık Baraj Alanı Yer Seçimi” işi ile ilgili 
olarak imzalanan 13.03.2015 tarihli sözleşme ile hizmet alımı yöntemi ile baraj yeri 
tespitinin yapılması kapsamında firma çalışmalarına başlamıştır. Projenin etüt 
çalışmalarının tamamlanmasını müteakip proje uygulama projesine dönüştürülerek 
yapım çalışmalarına başlanılması beklenilmektedir. 

Hizmet alımının yüklenicisi, Mühendislik firmasının sunduğu raporda belirtilen 
alternatifli alanlar arasında, oluşturulan komisyon tarafından yapılan saha incelemesi 
ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan 25.01.2016 tarihli rapor yazı ile Genel 
Müdürlüğe gönderilmiştir. Raporda yüklenici firmanın tespit ettiği alanlar arasından 
iki alanın uygun olabileceği belirtilmiştir. Belirlenen alanların çevre mevzuatı 
gereğince izin işlemleri Genel Müdürlük, Tesis Mühendislik Hizmetleri Daire 
Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir.  

Atık sahası olarak kullanılmasına karar verilen saha için Genel Müdürlüğümüz 
tarafından 08.09.2016 tarihinde Mühendislik Hizmet Alımı ÇED ihalesine çıkılarak, 
teklif veren 18 firmanın Ön Yeterlilik Değerlendirmesi tamamlanmıştır. Yeterli 
bulunan 10 firmaya ihale dosyası gönderilerek 11.11.2016 tarihinde 2.aşama ihale 
gerçekleştirilmiştir. 2.Aşama değerlendirme tamamlanarak, son aşama olan mali 
tekliflerin açılması işlemi 30.01.2017 tarihinde yapılmış, 09.03.2017 tarihinde 
yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve 15.03.2017 tarihinde İşletmece yer teslimi 
yapılmıştır.  
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Ağıldere Atık Barajı (Kuşaklama kanalı); 
2012 yılında yapılan etüt çalışması ile Ağıldere baraj çevresine kuşaklama 
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edilmiş, yapım işine ilişkin 28.04.2014 tarihinde yapılan ihale sonucunda 22.09.2014 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Kuşaklama kanalı yapım işi 2016-Mayıs ayında 
tamamlanmış olup 09.08.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı onaylanmıştır. 

Kuşaklama kanalları ile çevreden gelen yağmur sularının baraj içinde 
birikmesinin önüne geçilecektir. Ancak, baraj üzerinde yağan yağmur suyu barajda 
depolanan proses çamurları içindeki bor’u çözerek kirlenmektedir. Bu sular baraj 
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kapasitesinin dolum hızında yavaşlama sağlanmaya çalışılırken, diğer yandan da 
üretim artışının yanı sıra konsantre yerine tuvönan cevher kullanımı nedeniyle yıllık 
atık miktarının 260 bin ton’dan 400 bin ton seviyelerine çıkması ile mevcut baraj 
ömrünün 8 yıl civarında olması da dikkate alınarak, uzun vadeli bir çözüm getirmek 
üzere 2013 yılı yatırım programında “Bandırma Yeni Atık Barajı Etüdü” Projesi ihdas 
edilmiştir. Yapılan ihale sonrasında imzalanan 18.11.2013 tarihli sözleşme 
kapsamında tamamlanan sondaj ve ön inceleme etütleri neticesinde tespit edilen 
sahanın baraj yapımı için uygun olduğu görülmüş ancak Balıkesir İl Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün sahanın tarım arazisi olması nedeniyle atık barajı olarak 
kullanımını uygun görmemesi, diğer yandan sahanın Kentsel Gelişim Alanı olarak 
belirlendiğinin anlaşılması üzerine, “Yeni Atık Baraj Alanı Yer Seçimi” işi ile ilgili 
olarak imzalanan 13.03.2015 tarihli sözleşme ile hizmet alımı yöntemi ile baraj yeri 
tespitinin yapılması kapsamında firma çalışmalarına başlamıştır. Projenin etüt 
çalışmalarının tamamlanmasını müteakip proje uygulama projesine dönüştürülerek 
yapım çalışmalarına başlanılması beklenilmektedir. 

Hizmet alımının yüklenicisi, Mühendislik firmasının sunduğu raporda belirtilen 
alternatifli alanlar arasında, oluşturulan komisyon tarafından yapılan saha incelemesi 
ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan 25.01.2016 tarihli rapor yazı ile Genel 
Müdürlüğe gönderilmiştir. Raporda yüklenici firmanın tespit ettiği alanlar arasından 
iki alanın uygun olabileceği belirtilmiştir. Belirlenen alanların çevre mevzuatı 
gereğince izin işlemleri Genel Müdürlük, Tesis Mühendislik Hizmetleri Daire 
Başkanlığı tarafından sürdürülmektedir.  

Atık sahası olarak kullanılmasına karar verilen saha için Genel Müdürlüğümüz 
tarafından 08.09.2016 tarihinde Mühendislik Hizmet Alımı ÇED ihalesine çıkılarak, 
teklif veren 18 firmanın Ön Yeterlilik Değerlendirmesi tamamlanmıştır. Yeterli 
bulunan 10 firmaya ihale dosyası gönderilerek 11.11.2016 tarihinde 2.aşama ihale 
gerçekleştirilmiştir. 2.Aşama değerlendirme tamamlanarak, son aşama olan mali 
tekliflerin açılması işlemi 30.01.2017 tarihinde yapılmış, 09.03.2017 tarihinde 
yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve 15.03.2017 tarihinde İşletmece yer teslimi 
yapılmıştır.  

 
 

Yüklenicinin jeolojik çalışmalar kapsamında danışmanlık hizmet aldığı firma 
yetkilisi ve üniversite akademisyenleri katılımı ile 07-08.05.2017’de sahada inceleme 
çalışmaları yapılmıştır. TEMÜ Daire Başkanlığı’nın 15.05.2017 tarihli yazısı ile 
sahada inceleme çalışmaları sonucu yüklenici tarafından öngörülen sakıncaların 
bulunduğu yazı İşletmeye gönderilmiştir. Bahse konu Daire Başkanlığı ve İşletme 
görevli mühendisleri ile yüklenici yetkilileri 24.05.2017 tarihinde Etüt raporunda 
sunulan seçeneklerden biri olan alternatif 3 üzerinde saha çalışması yapmışlardır. 

Özetle; kısa vadede Bor fabrikaları Atıksu Arıtma Tesisine verilen Bor 
fabrikalarından kaynaklanan atıksu ve içeriğindeki bor miktarının azaltılmasına 
yönelik çaba gösterilmesi, diğer yandan yeni baraj inşasına ilişkin başlatılan 
çalışmalara hız verilmesi gerekmektedir.  Bu amaçla atık arıtma ünitesinde yetersiz 
olan kireç silosu yerine ikinci bir kireç silosu kurulmuş, sülfürik asit tankı yenilenerek 
kapasite artışı sağlanmıştır. Mevcut dekanter santrifüje ilave olarak kurulan ikinci 
dekanter santrüfüj ile prosesin daha verimli çalışması sağlanmıştır. Orta vadede ise, 
kalsine cevher üretimine başlanılarak tuvönan cevher kullanımına son verilmesi, “Sıfır 
atık su, sıfır B2O3 kaçağı” sloganının ilke edinilerek hazırlanacak program 
doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. “Sıfır atık su, sıfır B2O3 kaçağı” 
hedefine ulaşmanın en önemli yolu randımanların %90 seviyesinin üzerine 
çıkarılmasıdır. Bu kapsamda, B. Pentahidrat üretimi esnasında oluşan çözelti 
fazlalığının konsantrasyonunun yükseltilip tekrar sisteme alınması için başlatılan 
evaporatör ve kristalizatör projeleri gibi teknolojik değişiklerin yapılmasına ek olarak 
benzeri düzeltici önleyici faaliyetlerle “Sıfır atık su, sıfır B2O3 kaçağı” hedefi 
doğrultusunda önemli adımlar atılmış olacaktır. Evaparatörlerin elektrik tüketimini 
dolayısıyla maliyetleri artıracağı dikkate alındığında, tesise giren çözelti içindeki su 
miktarının evaporatör öncesinde azaltılmasına yönelik ek önlemlerin alınması 
gerekmektedir.   

Sülfürik Asit Fabrikasında Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi 
bulunmaktadır. Atık sular tesislerde arıtıldıktan sonra evsel kökenli ve endüstriyel 
kaynaklı atık sular da fabrikanın soğutma suyu hattına verilerek denize deşarj 
edilmektedir.   

Sülfürik Asit Fabrika sahasında ana drenaj kanallarına gelen yağmur suları ve 
zemin yıkama suları, 2015 yılında yapılan iyileştirme ile tekrar arıtma tesisine 
beslenmektedir. Denizin kirlenmesi önemli oranda önlenmiştir.   

Fabrika atığı kalsine pirit satışı esnasında oluşan tozların su ile bastırılarak 
tozuması engellenmekle birlikte bu bastırılmış tozların yerlerin yıkanmasıyla ve yağan 
yağmurlarla birlikte yağmur suyu kanalından geçerek denize karıştığı ve deniz 
yüzeyinde gözle görülür bir kirliliğe sebep olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu 
sorunun çözümü ile ilgili Bandırma İşletme Müdürlüğü Çevre Birimi tarafından 
hazırlanan raporda önerilen yöntemin alt yapı çalışmaları 2015 yılı sonu itibariyle 
tamamlanmıştır. Tamamlanan alt yapının raporda belirtildiği biçimde uygulanması ile 
denizin yağmur ve zemin yıkama suları ile kirlenmesi sorunu giderilmiştir. 

Mevcut kapalı kalsine pirit stok kapasitesi, yeni yapılan yerlerle 3 katına 
çıkarak, 60.000 ton olacaktır. Kalsine piritin satışı kararlı ve sürekli bir şekilde 
gerçekleşmediği sürece daha uzun ancak sınırlı zamanda ihtiyacı karşılayacak olan bu 
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alan dolduğunda yine sorun devam edecektir. Bu nedenle kalsine piritin satışının 
mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Sülfürik Asit Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisinden yaklaşık 3-4 ton/gün 
miktarında arıtma çamuru meydana gelmektedir. Söz konusu çamurun prosese tekrar 
beslenilerek geri kazanılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay alınmıştır. 
Böylelikle arıtma çamurundan kaynaklanan depolama sorunu giderilmiştir. 

Bor grubu fabrikaları ve Sülfürik asit fabrikası için mevzuat gereği alınması 
gereken “Çevre İzni” nin süresi içinde alınması gerekmektedir. Bu kapsamda; Sülfürik 
Asit Fabrikasına çevre izni alınmıştır. Çevre İzninin başlangıç tarihi 29.04.2015 bitiş 
tarihi 29.04.2020’dir. 

Bor Grubu Fabrikaları Çevre İzni için ikinci kez, 14.04.2016 tarihinde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının web sitesinden müracaat yapılmıştır. Müracaat Bakanlıkça 
değerlendirilerek 01.07.2016 tarihli Çevre İzin Belgesi alınmıştır. Çevre İzin Belgesi 
01.07.2021 tarihine kadar 5 yıl olmak üzere geçerlidir. 

Diğer yandan, atıkların değerlendirilmesi kapsamında başlatılan projelerden biri 
olan, “Borlu Çözeltilerden CO2 Gazı Geçirilerek Sodyum Karbonat Elde Edilmesi” 
Projesi kapsamında yapılan çalışmalar sonucu en uygun bor çözeltisinin maksimum 
absorbsiyonun sağlandığı “Atık Arıtma Çözeltisi” olduğu görülmüştür. Bor 
çözeltisinin, termik santral baca çıkışında bulunan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan 
CO2 ile reaksiyonu sağlanarak, bor kimyasalının yanında sodyum karbonat gibi kimya 
sanayinin önemli bir ürünün üretilmesi mümkün olmaktadır. 

Baca gazındaki CO2 ve SO2 emisyonunun azaltılmasına yönelik Bandırma Bor 
ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nce sürdürülen çalışmalarda kullanılmak üzere 
50 litre kapasiteli, 40 bar basınca dayanıklı bir “Basınçlı Pilot Reaktör” imal ettirilmiş 
ve sodyumca zenginleştirilmiş çözelti ve atık arıtma çözeltisinde baca gazı kullanılarak 
yapılan denemelerden başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan çalışma ile %70 
oranında CO2 ve %90 oranında SO2 emisyonu sağlanmıştır. 

Projenin uygulanabilirliğinin sağlanması halinde; taşınması, arıtılması, 
depolanması, vb maliyet unsurları bulunan Bor Fabrikası atıklarının kullanılarak atık 
probleminin azaltılması, Termik Santral baca gazlarında bulunan ve çevre kirliliği 
yaratan CO2 ve SO2 emisyonunun azaltılması ve bunun sonucu olarak katma değeri 
olan satılabilir kalitede CaCO3 üretilmesi mümkün olacaktır. 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nde faaliyet gösteren 
kömür yakıtlı Enerji Santralinden atmosfere atılan baca gazındaki CO2 emisyonunun 
azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalarda bilinen yöntemlerin dışında katı bir ürünün 
üretilmesi, baca gazı parametrelerinde belirgin iyileşmelerin gözlenmesi ve üretilen 
katı ürünün Kurumun ürün portföyüne yeni bir ürün olarak kazandırılabileceği 
düşüncesiyle Teknoloji Dairesi Başkanlığınca üç, İşletme Müdürlüğünce bir adet 
patent başvurusunda bulunulmuştur. Teknoloji Dairesi Başkanlığınca yapılan üç adet 
patent başvurularından ikisi incelemeli, diğeri incelemesiz patent olarak 
sonuçlandırılmıştır.  

Bir başka çalışma ile de, atık borlu çözeltilerdeki B2O3 ün belirli Ph’larda 
kireçle çöktürülmesi sonucu elde edilen sentetik kolemanitin değerlendirilerek 
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alan dolduğunda yine sorun devam edecektir. Bu nedenle kalsine piritin satışının 
mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Sülfürik Asit Fabrikası Atıksu Arıtma Tesisinden yaklaşık 3-4 ton/gün 
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değerlendirilerek 01.07.2016 tarihli Çevre İzin Belgesi alınmıştır. Çevre İzin Belgesi 
01.07.2021 tarihine kadar 5 yıl olmak üzere geçerlidir. 

Diğer yandan, atıkların değerlendirilmesi kapsamında başlatılan projelerden biri 
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patent başvurularından ikisi incelemeli, diğeri incelemesiz patent olarak 
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Bir başka çalışma ile de, atık borlu çözeltilerdeki B2O3 ün belirli Ph’larda 
kireçle çöktürülmesi sonucu elde edilen sentetik kolemanitin değerlendirilerek 

 
 

Kalsiyum Nitrat üretilmesine yönelik laboratuvar çalışmaları, istenilen özellikte ürün 
elde edilemediğinden durdurulmuştur. 

Sülfürik Asit üretimi esnasında kalsine edilen piritten çıkan ve işletme için 
“atık” olarak görülen “Pirit Külü”, içeriğinde yüksek oranda demir oksit bulunması 
sonucu, adeta demir konsantresi tozu niteliği olan bir ürün mahiyeti taşıması nedeniyle 
piyasadan gelen talep paralelinde satılmaktadır. Böylelikle, işletme için depolama, 
stoklama, taşıma giderleri oluşturacak ve çevre için problem teşkil edecek olan Pirit 
Külü, bu giderlerin yapılmamasının, çevre için bir problem yaratmamasının yanı sıra 
satışından gelir elde edilen bir yan ürün haline gelmiştir. 

İş güvenliği ve işçi sağlığı, iş kazaları; 
2016 yılında meydana gelen 45 kaza neticesinde toplam 332 işgünü kaybı 

olmuştur. Bu kazalardan 12 adedi işgünü kaybına neden olmamış, sadece 1 kaza 74 
günlük iş günü kaybına neden olmuştur.  

Ayrıca, İşletme Müdürlüğü tesislerinde 11.09.2015 tarihinde meydana gelen ve 
bir İşletme Müdürlüğü çalışanın yaralandığı iş kazasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığına intikalinden sonra, İş Teftiş Kurulu Başkanlığı 
iş müfettişlerince, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 21.10.2015 
tarihinde işyerlerinde yapılan denetimleri sonucunda, anılan kanun hükümleri 
tahakkuk ettirilen idari para ceza doğrultusunda 11.097 TL ödenmiştir. 

1.4 Ar-Ge Faaliyetleri 
Ana Statünün 6 ıncı maddesinde, Taş kömürü, kömür ve hidrokarbon kaynaklar 

hariç olmak üzere ülkenin her türlü maden ve endüstriyel hammadde kaynaklarını en 
iyi şekilde değerlendirerek ve yurt dışında da benzer faaliyetlerde bulunarak ülke 
ekonomisine azami katkıyı sağlamak, çalışmalarını verimlilik ve kârlılık ilkelerine 
göre yürütmek amacıyla teşkil edilen Teşekkülün faaliyet alanları ve görevleri 
arasında; 

-Madencilik yapmak, gerektiğinde üretim ile ilgili olan yardımcı hammaddeleri 
üretmek ve işletme çalışmalarında çıkacak yan ürünleri, artıkları ve atıkları 
değerlendirmek, 

-Faaliyet alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve 
müşavirlik hizmetleri yapmak, teknoloji geliştirme faaliyetlerinde bulunmak, hizmet 
almak, satmak ve benzeri çalışmalarda bulunmak, tesislerdeki atıl kapasiteyi faaliyet 
konularına uygun olarak değerlendirmek, bu konuda taahhütlere girmek, faaliyet 
konuları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı taahhüt işleri yapmak, yurt içi ve yurt dışı 
firmalarla lisans, sınai hak, teknik beceri (Know-How) ve benzeri anlaşmalar yapmak, 

-Eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, yer 
almaktadır.  

11.01.2016 tarih ve 29590 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 
29.12.2015 tarih ve 2015/8355 karar sayılı 2016-2018 yıllarını kapsayan revize Orta 
Vadeli Programın Makroekonomik Politikalar-Büyüme başlıklı 72 nci maddesinde 
“Ar-Ge tabanlı, yenilikçi, çevre dostu ve yüksek katma değer yaratan üretim yapısı 
desteklenecek, elde edilecek ürünlerin ticarileştirme ve markalaştırma süreçlerine 
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işlerlik kazandırılacak ve bu alanlardaki mikro reformlar hızlandırılacaktır.”, 94 üncü 
maddesinde “Doğal kaynaklar daha etkin kullanılacak, atıklar ekonomiye 
kazandırılacaktır.”, Maliye Politikası-Kamu Harcama Politikası alt başlıklı 135 inci 
maddesinde “Kamu alımları, Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine katkı sağlayacak; yeniliği, 
yerlileştirmeyi, teknoloji transferini ve yenilikçi girişimciliği teşvik edecek şekilde 
kullanılacaktır. Bu kapsamda kamu alımlarında orta-yüksek ve yüksek teknoloji 
sektörlerindeki yerli firmaların payı artırılacaktır.”, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve 
Özelleştirme alt başlıklı 181 inci maddesinde; “KİT’ler, teknolojik altyapılarını ve Ar-
Ge faaliyetlerini geliştirerek katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak, yerli enerji 
kaynaklarından faydalanacak ve ihracata yönelik yeni fırsatları değerlendirecektir.” 
denilmektedir. 

Öte yandan, 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
12.10.2014 tarih ve 2015/8196 sayılı Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı 
ortaklıklarının 2016 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının eki Kararın 
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri başlıklı 25 inci maddesinde;  

“(1)Kamu teşebbüsleri, kârlılık ve verimliliklerini artıracak ve giderlerini 
azaltacak Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin her tür işlemi 
yapmakla yükümlüdür. Bu çerçevede, üniversitelerle veya diğer ilgili sivil veya kamu 
kurum veya kuruluşları ile işbirliği yapabilirler. 

(2)Sözleşmeli personelin, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci 
maddesinde yer alan ödül sistemi hakkında bilgi sahibi olmaları ve görevlerinde 
olağanüstü gayret göstermek suretiyle verimlilik veya kârlılığı artıran, kamu iktisadi 
teşebbüsü faaliyetlerine yararlı buluş getiren veya büyük zararların doğmasını 
önlemede üstün gayret gösteren sözleşmeli personelin bu ödül sisteminden 
faydalanmaları sağlanacaktır. 

(3)Kamu teşebbüsleri, Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve etkinleştirilmesine 
yönelik olarak bir eylem planı hazırlar ve Nisan ayı sonuna kadar Müsteşarlığa ve 
Kalkınma Bakanlığına gönderirler.” hükümlerine yer verilmiştir. 

Yine, 25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016 
Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri başlıklı 21 inci 
maddesinde;  

“(1) Teşebbüsler, Kararın 25 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında 
halihazırda üzerinde çalışılan ve çalışılması planlan her bir Ar-Ge faaliyeti için; 

a) Konusu, 
b) Başlama ve bitiş tarihi, 
c) Öngörülen maliyeti ve getirisi, 
ç) Unvan bazında mevcut/ihtiyaç duyulan istihdam sayısı, 
d) Yararlanılan/yararlanılması planlanan teşvik kapsamı, dayanağı ve tutarı, 
e) Ödül sisteminden faydalanan personel sayısı, sunduğu projenin kapsamı, 

beklenen faydalar,  
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yönelik olarak bir eylem planı hazırlar ve Nisan ayı sonuna kadar Müsteşarlığa ve 
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beklenen faydalar,  

 
 

hakkında detaylı bilgiler içeren eylem planlarını hazırlayarak 30.04.2016 
tarihine kadar Müsteşarlığa ve Kalkınma Bakanlığına gönderirler.” denilmektedir. 

Bu meyanda; geçmiş yıllarda, Kurum bünyesinde gerçekleştirilen projeler 
kapsamında harcamaların yatırım ve işletme bütçelerinden yapıldığı, ancak titizlikle ve 
sağlıklı olarak takip edilerek raporlanmadığı, bilanço ve faaliyet raporlarında farklı 
rakamların yer aldığı, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik eylem planlarının hazırlanarak 
Hazine Müsteşarlığına ve Kalkınma Bakanlığına gönderilmediği gözükmektedir. Bu 
nedenle, Teşekkülce yürütülen Ar-Ge faaliyetleri ile ilgili olarak; 

Ar-Ge faaliyetleri ile bu faaliyetler kapsamında yapılan harcamaların ilgili 
birimlerce koordineli olarak takip edilmesine,  

Genel Yatırım ve Finansman Programları çerçevesinde Ar-Ge faaliyetlerine 
yönelik eylem planlarının hazırlanarak Hazine Müsteşarlığına ve Kalkınma 
Bakanlığına gönderilmesine gerekli özenin gösterilmesi, önem arz etmektedir. 

Teşekkül, ülkemizde özel bor kimyasalları sanayinin kurulması ve bora dayalı 
sanayinin geliştirilmesinde altyapı niteliğinde olan yeni ürün ve teknolojilerin 
geliştirilmesinde, bir yandan kendi organizasyon yapısı içinde (Genel Müdürlük 
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı) Ar-Ge faaliyetlerini doğrudan yürütürken, 
diğer yandan BOREN’in faaliyetlerinin finansmanına katkıda bulunarak ulusal 
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Bu açıdan, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı personelinin çok özellikli 
bir sektörde faaliyet gösteren Kurum çalışmalarına adaptasyonu için İşletmelerde 
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artırılmasında yarar ve ihtiyaç görülmektedir. 
Teşekkülde, kuruluş amacına uygun olarak; bor ürünlerinin gelişen teknolojiye 

paralel doğrultuda üretilmesi için gerekli Ar-Ge çalışmalarını planlamak, mevcut 
ürünlerin geliştirilmesine veya yeni ürünlere yönelik teklif edilen projeleri 
değerlendirme, yürütme, iştirak etme ve koordinasyonunu sağlamaya yönelik 
faaliyetlerin bir iç mevzuat çerçevesinde sürdürülmediği görülmüştür. Sürdürülebilir, 
müşteri odaklı ve rekabet edebilir bir üretim ve yüksek kapasite kullanımı ile yeni ürün 
ve kullanım alanları geliştirmek için teknik altyapı ve yetkinlik düzeyine erişebilmesi 
kapsamında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yönelik olarak; Ar-Ge projelerine 
ayrılan kaynağın artırılarak sürekliliğinin sağlanması, gerçek veya tüzel kişilerle 
ilişkilerin Kurumun kısa, orta ve uzun vadeli amaçları doğrultusunda, proje bazında 
önceliklendirmeler, uzmanlık alanında rekabet ve objektiflik gözetilerek daha sağlıklı 
ve etkin bir şekilde yürütülmesini teminen bir Ar-Ge eylem stratejisi oluşturulmasının 
faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Yine, İşletme ve yatırım bütçesinden yürütülen 
ve raporları hazırlanarak tamamlanan projelerin kayda değer bir kısmının endüstriyel 
ölçeğe dönüştürülmesi amacına ulaşamadığı müşahede edilmiştir.  

Öte yandan, İşletmelerin ürünlerinin birbirini ikame edebilme özelliği dikkate 
alınarak hedef pazarın/sektörün talep ve beklentilerini karşılayacak özelliklerde, 
rekabet avantajı sağlayacak bor ürünlerinin üretilerek ilgili pazara sunulması ve farklı 
pazarlara yönelik ürün yelpazesinin genişletilmesi için gerekli araştırma ve geliştirme 
çalışmaları sürdürülmelidir. 

2014 yılında Yatırım Bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamaları 6.718 bin TL 
iken, 2015 yılında %12 azalarak 5.925 bin TL, 2016 yılında ise %40 azalarak 3.536 
bin TL olarak gerçekleşmiştir. Ar-Ge faaliyetlerinin Kuruma olan mali yükü de 
dikkate alındığında yürütülen projelerden istenilen sonuçların zamanında alınması 
önem arz ettiğinden, Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili Daire Başkanlığı bünyesinde iş 
akışının ve genel koordinasyonun gözden geçirilmesinde yarar görülmektedir.  

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, Ar-Ge niteliği olan teknolojik, yenilikçi, 
özgün, üretimde katma değeri, kalite ve verimliliği artıran, düşük maliyetli çözümler 
sunan proje fikirlerinin Eti Maden İşletmeleri tarafından gerçekleştirilmesi veya 
desteklenmesi kapsamında; 

-Önceki dönemlerde yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve performans 
gerçekleşmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan 
revizyonuna da veri teşkil etmek üzere bir Ar-Ge hedef programı hazırlanması;  

-Ar-Ge nitelikli projelerin yürütümünde TÜBİTAK, BOREN, diğer araştırmacı 
kuruluşlar ve üniversitelerin bilgi birikimi, tecrübe ve teknik altyapısı ile Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği SANTEZ programından azami ölçüde istifade 
edilmesi;  

-Kurum merkez teşkilatı Teknoloji Geliştirme birim personelinin yetiştirilmesi 
çerçevesinde İşletmeler başta olmak üzere deneyimli personelden hizmet içi eğitim 
alınması önerilir. 
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1.5 Çevre Faaliyetleri: 
Günümüzde, Dünya genelinde olduğu gibi, Türkiye’de de endüstriyel tesislerin 

faaliyetleri sonucu, alınan tedbirlere rağmen, doğanın temel fiziksel unsurları olan 
hava, su ve toprak (çevre) üzerinde zararlı ve kalıcı etkilerinin oluşması ile ortaya 
çıkan canlı-cansız tüm varlıkların mevcudiyet ve hayati aktivitelerini olumsuz yönde 
etkileyen ve yer altı yerüstü çevre unsurları üzerinde yapısal zararlar meydana getiren, 
hatta niteliklerini bozan tehlikeli maddelerin yaşamı tehdit noktasına ulaşmadan ve 
küresel ısınma gerçeğinin de bu kirlenmeyi tetiklediği göz önünde bulundurarak, 
gerekli tedbirlerin alınması çok önemli olmaktadır.  

Bütün Dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de çevre kültürünün ve 
verimlilik bilincinin arttırılması yönünde Üniversitelerde bilimsel çalışmalar 
yapılmakta ve icraatın içinde ise Kanun ve Yönetmeliklerle gerekli kontrol, sınırlama 
ve tedbirler alınmaktadır. 

Avrupa Birliği uyum sürecine bağlı olarak çevre mevzuatında değişiklikler 
yapılmış ve uyulması gereken koşullar yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçeveden olmak 
üzere; 2872 sayılı Çevre Kanunu (11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete), 
5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (13.05.2006 tarih 
ve 26167 sayılı Resmi Gazete) ile bu kanunlara dair yönetmelik ve tebliğler 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre; 

-Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında Yönetmelik 
gereği (29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete) İşletme Müdürlüklerinin 
faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli çevre izin ve lisansları alınması(emisyon, 
deşarj, gürültü ve atık) çalışmaları kapsamında; 

-Endüstriyel atık suların Su Kirliliği Yönetmeliğinde (13.02.2008 tarih ve 
26786 sayılı Resmi Gazete) belirtilen parametrelerine uygun alıcı ortama verilebilmesi 
için gerekli analiz ve ölçümlerinin yapılarak İş Termin Planlarının Çevre ve Orman 
Bakanlığı birimlerine verilerek belirlenen süreler içerisinde önlemlerin alınması ve 
gerektiğinde arıtma tesislerinin kurulması, 

-Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (03.07.2009 tarih ve 
27277 sayılı Resmi Gazete) gereği gerekli ölçümler yapılarak hava emisyon iznine tabi 
olan Tesisler için hava filtresi tesisleri kurulmasına ilişkin İş Termin Planlarının 
yapılması ve gerekli emisyon izinlerinin alınması, 

-Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (05.07.2008 tarih ve 26927 
sayılı Resmi Gazete) gereği İşletme Müdürlüklerinde oluşan, atık yağların, tehlikeli 
atıkların, atık pil, akü ve diğer zararlıların değerlendirilme, depolanma ve imhası için 
Atık Yönetim Planlarının oluşturulması, 

-Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (26.03.2010 tarih ve 27533 
sayılı Resmi Gazete) gereği İşletme Müdürlüklerinde mevcut düzenli depolama 
tesislerinin ıslahı, kapatılması ile kapatma sonrası bakım süreçlerine ilişkin teknik ve 
idari hususlar ile genel kurallara uyulması, 

-Atık Ara Depolama Tesisleri Tebliği (26.04.2011 tarih ve 27916 sayılı Resmi 
Gazete), Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği (17.06.2011 tarih ve 27967 
sayılı Resmi Gazete) çerçevesinde Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisi, Tehlikesiz 
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Atık Geri Kazanım Tesislerinin işletmeye alınması ve müteakiben çevre yönetim 
sistemi kurulması, 

-Çevre Denetimi Yönetmeliği (21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete) 
ve Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 
(12.11.2010 tarih ve 27157 sayılı Resmi Gazete) gereği, işletmelerde çevre yönetim 
birimleri kurularak, işletme faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin 
etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının değerlendirilmesi, 

-Sonuç olarak, Avrupa Birliği uyum sürecinde üzerinde önemle durulan Çevre 
Mevzuatı gereği İşletme Müdürlüklerinin eksik olan çevresel altyapı çalışmalarını 
tamamlayıp, ilgili mercilerden Çevre İzni alarak faaliyetlerini yürütmesi 
gerekmektedir. 

Kurum yukarıda ifade edilen mevzuat gereği raporun ilgili kısımlarında ve 
aşağıda izah edildiği üzere, çeşitli faaliyetlere başlamış, devam etmekte veya 
tamamlamıştır. 

Çevre kanunu ve bu kanunlar hükümlerince yürürlüğe konulan yönetmelik ve 
tebliğler uyarınca; çevre ile ilgili konularda Genel Müdürlük ve İşletme 
Müdürlüklerinin yürürlükteki mevzuata uygun olarak çalışmalarının koordinasyonuna 
başlandığı, uygulamaların izlendiği ve sonuçlarının değerlendirildiği, çevre ile ilgili 
proje yatırımlarının gerçekleştirilmesi çalışmalarının programa alındığı, Kurumu 
ilgilendiren ve mevzuat gereği alınması gereken belgelerin derlenmesinin 
sürdürüldüğü, görülmüştür. 

Bu çerçeveden olmak üzere; Kütahya Valiliğince madencilik faaliyetleri 
dolayısıyla Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ait atık barajlarda risk olabileceği 
düşüncesiyle atık barajlar ile ilgili olarak kapsamlı bir araştırmanın yaptırılarak 
hazırlanan teknik raporun Valiliğe sunulması istenmiştir. 

Konu ile ilgili olarak Osmangazi Üniversitesi ile Genel Müdürlük arasında 
imzalanan protokol kapsamında, anılan üniversite tarafından hazırlanan Espey ve 
Hisarcık Konsantratör Tesisi Atık Barajlara ait raporlar Kütahya Valiliğine 
sunulmuştur.  

Hisarcık ve Espey Konsantratör Tesislerine ait atık barajlarının ilk yapımları 
projelerine göre inşa edilmiş ancak zaman içerisinde İşletme ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak İşletme imkanları dahilinde perdey pey yükseltilmiştir. Osmangazi 
Üniversitesinin raporları doğrultusunda her iki barajın I. Rehabilitasyon imalatları 
2013 yılı sonlarında tamamlanmıştır. 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair (ADDD) Yönetmeliğin mevcut düzenli 
depolama tesisleri ile ilgili geçici 2 nci maddesinde; 

“(1) Mevcut düzenli depolama tesisi işletmecileri bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girmesini takip eden bir yıl içinde lisansa müracaat etmekle yükümlüdür. Bu 
doğrultuda işletmeci lisansa müracaat etmeden en az 4 ay önce 16 ncı maddede yer 
alan zemin geçirimsizlik koşulları hariç olmak üzere 13 üncü maddede yer alan 
hususlara ilişkin düzeltici faaliyetleri içeren bir iyileştirme planı hazırlayarak 
Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. 
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alan zemin geçirimsizlik koşulları hariç olmak üzere 13 üncü maddede yer alan 
hususlara ilişkin düzeltici faaliyetleri içeren bir iyileştirme planı hazırlayarak 
Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. 

 
 

(2) İyileştirme planı, Bakanlık tarafından bu Yönetmelik hükümlerine göre 
incelenir ve onaylanır. Planın yetersiz olduğu ve onaylanmadığı ve tesiste iyileştirme 
yapılamayacağına kanaat getirilmesi durumda Altıncı Bölümde verilen kapatma ve 
kapatma sonrası bakım sürecine uygun olarak bu saha mümkün olan en kısa zaman 
içerisinde kapatılır.” hükümleri yer almaktadır.  

Bahse konu mevzuat hükmü (1 inci fıkra) gereğince Espey ve Hisarcık 
konsantratör tesisi atık barajları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına lisans 
başvurusunda bulunulmuş, anılan Bakanlık barajlarda iyileştirme yapılamayacağına 
kanaat getirerek kapatma planlarının Bakanlığa sunulması talep edilmiştir. 

Kurumca ileriki yıllarda herhangi bir darboğazın yaşanmaması için çevre 
mevzuatına uygun iki ayrı yeni baraj yapılması planlanmış ve "Espey ve Hisarcık Yeni 
Atık Barajlarına Ait Planlama, Yapıma Esas Kati ve Uygulama Projeleri Mühendislik 
Hizmetleri ile ÇED Raporunun Alınması" işi ile ilgili olarak imzalanan sözleşme 
kapsamında uygulama projeleri hazırlanarak ÇED olumlu belgesi alınmıştır. Ayrıca 
mevcut barajlara ait Kapatma Planları 03.01.2013 tarihli yazı ile ilgili Bakanlığa 
sunulmuş ve 04.02.2013 tarihli cevabi yazı ile kapatma planları uygun bulunarak söz 
konusu atık barajların İş Termin Planlarına uygun şekilde kapatma işlemlerinin 
yapılması istenilmiştir.  

Bu çerçevede 5 yıl içerisinde (2017 yılı sonuna kadar) mevcut barajların 
kapatılarak yeni barajlara atık atılması gerekmektedir. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca uygun bulunan kapatma planlarında yer alan iş termin planında belirtilen 
zaman dilimine uygun olarak Hisarcık-Espey Yeni Atık Barajı İnşaatı ihalesi 
27.04.2015 tarihinde yapılmış ancak ihale sürecinde Kamu İhale Kurumu, Bölge İdari 
Mahkemeleri ve Danıştay’a yapılan itirazlar ve açılan davalar nedeniyle yapım ihale 
süreci durdurulmuştur. İhale sürecinde öngörülemeyen bu nedenlerden dolayı kapatma 
planında yer alan iş termin planında belirtilen zaman dilimlerinde yapım sürecine 
başlanamamıştır.  

Bu itibarla 26.10.2015 tarihli yazı ile; mevcut Espey ve Hisarcık Konsantratör 
Tesisi Atık Barajlarına yönelik olarak düzenlenen Kapatma Planlarının 2 yıl 
ötelenmesi (2020 yılı sonuna kadar) ve bu süre içerisinde mevcut barajların 
kullanımına izin verilmesi hususu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından talep edilmiştir. 
Anılan Bakanlık 06.01.2016 tarihli yazısı ile talebi uygun bulmuştur. 

Yeni baraj yapımına, ihale sonucuna yapılan şikayetler ve buna bağlı hukuki 
süreçler nedeniyle başlanılamaması üzerine, Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nün üretim 
konusunda herhangi bir darboğaz yaşamaması için mevcut barajların acilen 
yükseltilmesine ihtiyaç duyulmuş ve Teşekkül 2016 yılı Yatırım Programı madencilik 
sektöründe 430 bin TL ödenekle "Hisarcık-Espey II.Rehabilitasyon Etüdü" projesine 
yer verilmiş ve söz konusu proje kapsamında; atık barajlarının II.rehabilitasyon işi için 
uygulama projeleri hazırlattırılmıştır. Yeni baraj yapım işinde yaşanan gecikmeler ve 
mevcut barajların doluluk oranları göz önüne alındığında; Emet Bor İşletme 
Müdürlüğü’nde üretim akışının aksamaması için II.rehabilitasyon yapım işine yıl 
içerisinde başlanarak, 2016 yılı sonuna kadar projenin tamamlanması planlanmıştır. 

Diğer taraftan Kurumun Çevre ve Şehircilik Bakanlığına muhatap,  
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-30.05.2012 tarihli yazısında Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait 2, 3, 4, 5 ve 6 
no.lu atık barajlarının kapatma planlarının değerlendirilmesi,  

-29.11.2013 tarihli yazısında Bigadiç İşletme Müdürlüğünde bulunan dört adet 
şlam depolama göletinin kapatma planı ve Çamköy Atık Barajının iyileştirme planının 
yeniden değerlendirilmesi, 

-03.12.2013 tarihli yazısında ise Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde 
yer alan Kestelek açık ocak sahasında üretimi yapılan tüvenan kolemanit cevherinin, 
konsantratör tesisinde kırma ve yıkama işlemine tabi tutulmasının ardından açığa çıkan 
şlam atıklarının, işletme sahasında mevcut olan atık (şlam) göletlerinde depolanmaya 
devam edildiği ifade edilerek, yatırım programında etüd-proje olarak yeralan yeni atık 
barajı işletmeye alınıncaya kadar mevcut atık göletlerinin iyileştirilmesi veya 
kapatılması, hususlarındaki Bakanlık görüşünün taraflarına iletilmesi istenmiştir.  

Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 13.12.2013 tarihli cevabi 
yazısında; 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin mevcut düzenli depolama 
tesisleri ile ilgili Geçici 2 nci madde birinci fıkrasına göre; mevcut tesislerin 
iyileştirme planı hazırlayarak Bakanlığa sunmaları için tanınan yasal süre sona ermiş 
olduğundan, Kestelek atık (şlam) göletleri için Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yeralan hükümlere göre kapatma planı hazırlanarak 
Bakanlığa sunulması gerektiği belirtilmiştir.  

Yine, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 
tesislerden kaynaklanan atıkların verildiği Ağıldere atık depolama sahasının mevcut 
yönetmelik gereği Düzenli Depolama Tesisi kabul edilip edilmediği hususunda 
25.12.2014 tarihli yazı ile ilgili Bakanlıktan görüş istenmiş, 08.01.2015 tarihli cevabi 
yazı ile mevcut atık depolama sahasının Düzenli Depolama Tesisi olarak 
değerlendirilmediği görüşü verilmiş ayrıca mevcut atık depolama sahasıyla ilgili 
olarak İş Termin planını da içeren Kapatma Planı hazırlanıp Bakanlığa sunulması 
istenmiştir. Bu kapsamda Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Ağıldere atık depolama 
sahası için iş termin ve kapatma planı hazırlanmış olup 06.02.2015 tarihli yazı ekinde 
sunulmuştur.  

Gelişen süreçte; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05.06.2012 tarihli yazısında 
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü atık barajları (2, 3, 4, 5 ve 6 no’lu)  ile kil atık sahası 
için, 16.12.2013 tarihli yazısında Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 4 adet şlam 
depolama göleti için, 01.08.2014 tarihli yazısında ise Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 
Kestelek Konsantratör Baş Mühendisliği faaliyet alanında yer alan konsantratör 
barajları için ADDD Yönetmelik hükümleri gereği hazırlanarak Bakanlığa sunulmuş 
olan kapatma planları, planlar içerisinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
şartı ile onaylanmıştır. Ancak, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 
proses atıkları depolama alanı (atık barajı) için verilen kapatma planı hususunda 
Bakanlıktan geri bildirim olmamıştır. 

İşletme Müdürlükleri faaliyet alanı içerisinde yer alan atık barajlarına yönelik 
kapatma planı iş termin planları incelendiğinde; 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü için verilen kapatma planı iş termin planında; 
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-30.05.2012 tarihli yazısında Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait 2, 3, 4, 5 ve 6 
no.lu atık barajlarının kapatma planlarının değerlendirilmesi,  

-29.11.2013 tarihli yazısında Bigadiç İşletme Müdürlüğünde bulunan dört adet 
şlam depolama göletinin kapatma planı ve Çamköy Atık Barajının iyileştirme planının 
yeniden değerlendirilmesi, 

-03.12.2013 tarihli yazısında ise Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde 
yer alan Kestelek açık ocak sahasında üretimi yapılan tüvenan kolemanit cevherinin, 
konsantratör tesisinde kırma ve yıkama işlemine tabi tutulmasının ardından açığa çıkan 
şlam atıklarının, işletme sahasında mevcut olan atık (şlam) göletlerinde depolanmaya 
devam edildiği ifade edilerek, yatırım programında etüd-proje olarak yeralan yeni atık 
barajı işletmeye alınıncaya kadar mevcut atık göletlerinin iyileştirilmesi veya 
kapatılması, hususlarındaki Bakanlık görüşünün taraflarına iletilmesi istenmiştir.  

Bakanlık Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 13.12.2013 tarihli cevabi 
yazısında; 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin mevcut düzenli depolama 
tesisleri ile ilgili Geçici 2 nci madde birinci fıkrasına göre; mevcut tesislerin 
iyileştirme planı hazırlayarak Bakanlığa sunmaları için tanınan yasal süre sona ermiş 
olduğundan, Kestelek atık (şlam) göletleri için Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmeliğin ilgili maddelerinde yeralan hükümlere göre kapatma planı hazırlanarak 
Bakanlığa sunulması gerektiği belirtilmiştir.  

Yine, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 
tesislerden kaynaklanan atıkların verildiği Ağıldere atık depolama sahasının mevcut 
yönetmelik gereği Düzenli Depolama Tesisi kabul edilip edilmediği hususunda 
25.12.2014 tarihli yazı ile ilgili Bakanlıktan görüş istenmiş, 08.01.2015 tarihli cevabi 
yazı ile mevcut atık depolama sahasının Düzenli Depolama Tesisi olarak 
değerlendirilmediği görüşü verilmiş ayrıca mevcut atık depolama sahasıyla ilgili 
olarak İş Termin planını da içeren Kapatma Planı hazırlanıp Bakanlığa sunulması 
istenmiştir. Bu kapsamda Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Ağıldere atık depolama 
sahası için iş termin ve kapatma planı hazırlanmış olup 06.02.2015 tarihli yazı ekinde 
sunulmuştur.  

Gelişen süreçte; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 05.06.2012 tarihli yazısında 
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü atık barajları (2, 3, 4, 5 ve 6 no’lu)  ile kil atık sahası 
için, 16.12.2013 tarihli yazısında Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 4 adet şlam 
depolama göleti için, 01.08.2014 tarihli yazısında ise Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 
Kestelek Konsantratör Baş Mühendisliği faaliyet alanında yer alan konsantratör 
barajları için ADDD Yönetmelik hükümleri gereği hazırlanarak Bakanlığa sunulmuş 
olan kapatma planları, planlar içerisinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 
şartı ile onaylanmıştır. Ancak, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 
proses atıkları depolama alanı (atık barajı) için verilen kapatma planı hususunda 
Bakanlıktan geri bildirim olmamıştır. 

İşletme Müdürlükleri faaliyet alanı içerisinde yer alan atık barajlarına yönelik 
kapatma planı iş termin planları incelendiğinde; 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü için verilen kapatma planı iş termin planında; 

 
 

-2015 - Yeni Düzenli Depolama Sahasının yapım sürecinin başlatılacağı, 
-2016 - Yeni Yapılacak Düzenli Depolama Sahasının işletmeye alınacağı, 
-Kapatılacak sahaya ait susuzlandırma çalışmalarına başlanılacağı, 
-2017 - ADDD Yönetmelik çerçevesinde üst örtü teşkiline başlanılacağı, 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 4 adet şlam göleti için verilen kapatma planı iş 

termin planında; 
-2014- Susuzlaştırma araştırma çalışmaları ile yönetmelikler çerçevesinde üst 

örtü teşkilinin yapılabilirliğinin araştırılacağı, 
-2015 - Şlam göletleri için yapılacak olan şlam göletleri suzuzlaştırma araştırma 

çalışmaları sonuçlarına göre tespit edilen yöntemle susuzlaştırma çalışmaları 
yapılacağı, 

-2016 - ADDD Yönetmelik zemin oturmasının uygunluğunun tespiti halinde 
mevcut atık barajlarının üst örtü teşkiline başlanılacağı, 

-İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde atık göletlerine gerekli tedbirlerin alınması 
işlemi yapılacağı, 

-2017- ADDD Yönetmelik çerçevesinde 4 şlam depolama göletinin yılsonunda 
tamamen kapatılacağı, 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kestelek Konsantratör atık barajları için verilen 
kapatma planı iş termin planında; 

-2014 - Atığın karakteristiğinin şlam (katı+sıvı) olmasından dolayı kapatılacak 
atık göletlerine yönelik üniversiteler başta olmak üzere susuzlaştırılma araştırmaları 
çalışmalarına başlanacağı, 

-2015 - Atık Göletleri Susuzlaştırma ve Üst Örtü teşkiline yönelik yapılan 
araştırma çalışmalarının devam edeceği, 

-2016 - Atık Göletleri Susuzlaştırma ve Üst Örtü teşkiline yönelik yapılan 
araştırma çalışmaları nihayetlendirileceği, 

-İş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde mevcut atık göletleri çevresinde gerekli 
önlemler alınacağı,  

-ADDD Yönetmeliğine uygun olarak yapılacak yeni atık göletinin yapım ihalesi 
ve yapımına başlanacağı, 

-2017 - Atık Göletleri Susuzlaştırma ve Üst Örtü teşkili için belirlenen 
yöntemin/yöntemlerin uygulama çalışmalarına başlanacağı,  

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü proses atıkları depolama 
alanı (atık barajı) için verilen kapatma planı iş termin planında ise; 

-2015 - Mevcut Ağıldere Atık Barajının heyelan önleme etüdünün 
tamamlanacağı, 

-Mevcut Ağıldere Atık Barajının kuşaklama kanalının yapımına yönelik 
kamulaştırma çalışmalarının tamamlanacağı, 
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2016 - Yeni Düzenli Depolama Tesisinin yer ve kapasite belirlendikten sonra 
planlama raporlarının hazırlanması, Mühendislik çalışmalarının ve Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) sürecinin başlayacağı, 

-Ağıldere Atık Barajının heyelan önleme etüdünün sonucuna göre 
rehabilitasyon projelerinin hazırlanacağı, 

-Ağıldere Atık Barajının kuşaklama kanalı için kamulaştırma çalışmalarının 
tamamlanması sonrası yapım işine başlanılacağı, 

2017 - Yeni Düzenli Depolama Tesisinin mühendislik çalışmalarının ve 
Çevresel Etki Değerlendirme Sürecinin sonlandırılacağı, 

-Ağıldere Atık Barajının heyelan önleme etüdünün sonucuna göre 
rehabilitasyon projelerinin tamamlanması sonrasında yapım işleri için ihaleye 
çıkılacağı, 

-Ağıldere Atık Barajının kuşaklama kanalının yapımının tamamlanacağı, 
taahhütlerinin yer aldığı görülmektedir. 

Buna göre; Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde 2015 yılında susuzlaştırma 
araştırma çalışmalarının tamamlanmış olması ve 2016 yılı içerisinde de susuzlaştırma 
işlemine başlanılması gerekmektedir. Yine, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü şlam 
göletleri için 2015 yılında araştırma çalışmasının sonuçlarına göre susuzlaştırma 
çalışmasının yapılacağı ve 2016 yılında kapatma işleminin tamamlanacağı, ayrıca 
Çamköy atık depolama barajında devam eden dipsavak sızıntısının en geç Şubat 
2014’te önleneceği, Kestelek Konsantratör atık barajları için araştırma çalışmasının 
2014 ve 2015 yıllarında yapılacağı ve 2016 yılında da sonlandırılacağı iş termin 
planında belirtilmektedir. Ayrıca, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 
Müdürlüğü atık barajı için 2015 yılında mevcut Ağıldere Atık Barajının heyelan 
önleme etüdünün tamamlanması, 2016 yılında da kuşaklama kanalı için kamulaştırma 
çalışmalarının tamamlanması sonrası yapım işine başlanılması planlanmıştır. 

Kapatma planları onaylanan atık barajlarına ilişkin olarak Atıkların Düzenli 
Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrasında “Atık 
depolama işlemi tamamen bittikten sonra depolama alanında üst örtü teşkil edilmeden 
önce, alan normal kazı toprağı örtüsü ile tesviye edilir. Kapatma işlemine başlamadan 
önce; atıkların veya yapının kayma ve çökme riskine karşı depolanan atık kütlesinin 
yeterince oturduğu tespit edilir.” hükmü yer almaktadır. Kapatma planları onaylanan 
atık barajlarında depolanan atıklar katı+sıvı formunda olması nedeniyle üst örtü 
teşkilini oluşturmadan önce stabilitesi sağlanmalıdır. İşletme Müdürlükleri faaliyet 
alanında yer alan şlam atık barajlarını da kapsayacak şekilde, atık göletlerinin 
susuzlaştırması çalışmalarında en ekonomik yöntemin tespit edilmesi, yapının çökme 
riskine karşı önlemlerin belirlenmesi, göletlerin üst örtü teşkilinin yapılabilmesine 
yönelik faaliyetlerin belirlenebilmesi için 10 Üniversitenin Mühendislik Fakültelerinin 
görüşleri sorulmuştur. 

Alınan görüşler çerçevesinde taslak protokol oluşturularak üniversitelerden 
fiyat teklifleri istenmiş, akabinde; Emet, Kırka ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri 
bünyesinde kapatma planları onaylanan atık göletlerin üst örtü teşkilinin yapılabilirliği 
konularında araştırma yapılmasına yönelik etüt çalışması için 30.03.2016 tarihinde 
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2016 - Yeni Düzenli Depolama Tesisinin yer ve kapasite belirlendikten sonra 
planlama raporlarının hazırlanması, Mühendislik çalışmalarının ve Çevresel Etki 
Değerlendirme (ÇED) sürecinin başlayacağı, 

-Ağıldere Atık Barajının heyelan önleme etüdünün sonucuna göre 
rehabilitasyon projelerinin hazırlanacağı, 

-Ağıldere Atık Barajının kuşaklama kanalı için kamulaştırma çalışmalarının 
tamamlanması sonrası yapım işine başlanılacağı, 

2017 - Yeni Düzenli Depolama Tesisinin mühendislik çalışmalarının ve 
Çevresel Etki Değerlendirme Sürecinin sonlandırılacağı, 

-Ağıldere Atık Barajının heyelan önleme etüdünün sonucuna göre 
rehabilitasyon projelerinin tamamlanması sonrasında yapım işleri için ihaleye 
çıkılacağı, 

-Ağıldere Atık Barajının kuşaklama kanalının yapımının tamamlanacağı, 
taahhütlerinin yer aldığı görülmektedir. 

Buna göre; Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde 2015 yılında susuzlaştırma 
araştırma çalışmalarının tamamlanmış olması ve 2016 yılı içerisinde de susuzlaştırma 
işlemine başlanılması gerekmektedir. Yine, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü şlam 
göletleri için 2015 yılında araştırma çalışmasının sonuçlarına göre susuzlaştırma 
çalışmasının yapılacağı ve 2016 yılında kapatma işleminin tamamlanacağı, ayrıca 
Çamköy atık depolama barajında devam eden dipsavak sızıntısının en geç Şubat 
2014’te önleneceği, Kestelek Konsantratör atık barajları için araştırma çalışmasının 
2014 ve 2015 yıllarında yapılacağı ve 2016 yılında da sonlandırılacağı iş termin 
planında belirtilmektedir. Ayrıca, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 
Müdürlüğü atık barajı için 2015 yılında mevcut Ağıldere Atık Barajının heyelan 
önleme etüdünün tamamlanması, 2016 yılında da kuşaklama kanalı için kamulaştırma 
çalışmalarının tamamlanması sonrası yapım işine başlanılması planlanmıştır. 

Kapatma planları onaylanan atık barajlarına ilişkin olarak Atıkların Düzenli 
Depolanmasına Dair Yönetmeliğin 17 inci maddesinin birinci fıkrasında “Atık 
depolama işlemi tamamen bittikten sonra depolama alanında üst örtü teşkil edilmeden 
önce, alan normal kazı toprağı örtüsü ile tesviye edilir. Kapatma işlemine başlamadan 
önce; atıkların veya yapının kayma ve çökme riskine karşı depolanan atık kütlesinin 
yeterince oturduğu tespit edilir.” hükmü yer almaktadır. Kapatma planları onaylanan 
atık barajlarında depolanan atıklar katı+sıvı formunda olması nedeniyle üst örtü 
teşkilini oluşturmadan önce stabilitesi sağlanmalıdır. İşletme Müdürlükleri faaliyet 
alanında yer alan şlam atık barajlarını da kapsayacak şekilde, atık göletlerinin 
susuzlaştırması çalışmalarında en ekonomik yöntemin tespit edilmesi, yapının çökme 
riskine karşı önlemlerin belirlenmesi, göletlerin üst örtü teşkilinin yapılabilmesine 
yönelik faaliyetlerin belirlenebilmesi için 10 Üniversitenin Mühendislik Fakültelerinin 
görüşleri sorulmuştur. 

Alınan görüşler çerçevesinde taslak protokol oluşturularak üniversitelerden 
fiyat teklifleri istenmiş, akabinde; Emet, Kırka ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri 
bünyesinde kapatma planları onaylanan atık göletlerin üst örtü teşkilinin yapılabilirliği 
konularında araştırma yapılmasına yönelik etüt çalışması için 30.03.2016 tarihinde 

 
 

KDV hariç 345.000 TL bedelli Gebze Teknik Üniversitesiyle 540 gün süreli proje 
protokolü imzalanmış ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konu hakkında 
bilgilendirilmiştir. Yapılacak çalışmaların sonucunda hazırlanacak rapor ayrıca 
Bakanlığa sunularak, kapatma planında yer alan üst örtü teşkiline yönelik yöntem 
belirlenecektir.  

Diğer taraftan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunan kapatma 
planında yer alan iş termin planında belirtilen zaman diliminin gerisinde kalarak Kırka 
7 no.lu Atık Göleti I.Etap İnşaatı ihalesinin 01.07.2016 tarihinde yapılması planlanmış, 
ancak ihale öncesinde atık göletinin yapılacağı alanda bulunan şahıslara ait bazı 
taşınmazların kamulaştırma kararının mahkemece iptali nedeniyle ihale de iptal 
edilmiştir. 

Müteakiben, söz konusu kapatma planının iş termin planında yer alan üst örtü 
teşkiline yönelik araştırma yapılması için Gebze Teknik Üniversitesi ile imzalanan 
protokol kapsamında çalışmalar devam ettiği, yeni yapılacak Kırka 7 no.lu atık 
barajına ilişkin ÇED sürecinin tamamlanarak “Uygulama Projesi” onayı alındığı ancak 
atık barajının yapılacağı alanın kamulaştırılması ile ilgili yaşanan hukuksal sorunlar 
nedeniyle yeni atık barajının yapımına başlanmadığından bahisle Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğünde yer alan 5 adet (2, 3, 4. 5 ve 6 no.lu) atık göleti için hazırlanan iş 
termin planında değişiklik yapılması, bu çerçevede 2017 yılı olan üst örtü teşkilinin 3 
yıl daha ötelenmesi ve bu süre içerisinde mevcut atık göletler ile kil atık sahasının 
kullanımına izin verilmesi için 07.12.2106 tarihli yazı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulmuştur. Bu kapsamda anılan Bakanlık 
06.01.2016 tarihli yazısı ile, yeni yapılacak 7 no.lu atık barajının yapım süreci ve 
kapatma planında yer alan iş termin planının eş zamanlı yürütülebilmesi için kapatma 
planında yer alan sürenin 3 yıl daha uzatılması uygun bulunmuştur.  

Benzer şekilde; Çamköy Şlam Depolama Barajının permalitesinin arttırılmasına 
yönelik çalışmaların 2014 Haziran ayı, kuşaklama kanalının yapım işinin ise 2015 
Temmuz ayına kadar tamamlanması öngörülmüştür. Bu süreçler de göz önünde 
bulundurularak Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan Çamköy Atık Barajının 
iyileştirme planının yeniden değerlendirilmesi 27.03.2014 tarihli yazı ile talep edilmiş, 
ilgili Bakanlıkça 10.04.2014 tarihli cevabi yazı ile planın uygun bulunduğu 
bildirilmiştir.  

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü’nün Kuruma hitaben 01.08.2014 tarihli yazısında “Kapatılması planlanan 
alanda depolanan atığın yüksek su içeriği başta olmak üzere, fiziksel ve kimyasal 
özellikleri nedeniyle veya diğer çevresel, sosyal ve idari nedenlerle kapatma planında 
bir değişiklik yapılması durumunda Bakanlığa bilgi verilmesi” talep edilmektedir.  

Yine, Kurum adı geçen Bakanlığa 05.01.2016 tarihli yazısında; mevcut atık 
göletlerinin kapatılacağı taahhüt edilmesine rağmen, susuzlaştırma ve zemin oturması 
konularında daha önce yapılmış çalışmaların olmaması nedeniyle, göletlerdeki atığın 
karakterizasyonu, susuzlaştırma, atıkların ekonomik değerinin olup olmadığı, 
göletlerin stabilizasyonu, seddelerin durumu ve üst örtü teşkiline yönelik alternatiflerin 
belirlenmesi konularında 10 üniversiteye görüş sorularak fiyat teklifi istendiği, bu 
çalışmanın yatırım programına alındığı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanması 
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durumunda bir üniversite ile çalışmalara başlanacağı ifade edilerek, söz konusu 
üniversite çalışmalarının ise 18 ay süreceği ve çalışmanın sonucuna bağlı olarak üst 
örtü teşkiline yönelik olarak yapılacak yapının sadece inşaa işlerinin 18 ay olacağının 
öngörüldüğü belirtilmiştir.  

Bakanlık 05.02.2016 tarihli cevabi yazısında; “Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde bulunan 4 adet şlam göletinin kapatma çalışmalarının tamamlanması için 
ortalama 4 yıllık bir planlama yapıldığı anlaşılmaktadır. Mevcut durumda, 
Bakanlığımızca 2013 yılında onaylanan iş termin planının 2 yıl gerisinde kalınmış ve 
2014 yılında yapılması gereken araştırma çalışmalarına yeni başlanmıştır. Bu 
durumda, yüksek oranda su içeren ve tamamen dolu olan atık göletlerinin uzun bir süre 
daha çevresel açıdan risk oluşturmaya devam edeceği anlaşılmaktadır. Öte yandan 
planlanan akademik çalışmanın yatırım programına alınmaması durumunda, barajların 
durumunun ne olacağı konusunda ise herhangi bir değerlendirme yapılmamakta olup, 
bu durum, kapatma çalışmalarının belirsiz bir sürece girebileceği anlamını 
taşımaktadır. 05.01.2016 tarihli yazıda belirtilen hususlara göre, 16.12.2013 tarihli 
yazı ile onaylanan kapatma planının önemli oranda değiştirildiği anlaşıldığından, 4 
adet şlam göletine ait kapatma planının revize edilmesi gerekmektedir.” denilerek 
kapatma planının yeniden hazırlanarak 15.03.2016 tarihine kadar Bakanlığa sunulması 
istenilmiştir. Kapatma sürecinde yapılan çalışmalara ilişkin Bakanlığa bilgi verilmekte 
ise de, kapatma iş termin planlarının tekrar düzenlenerek onaya sunulmasında fayda ve 
gerek görülmektedir. Bu nedenle; 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan 4 adet şlam göleti ile Çamköy şlam 
depolama barajı, Ağıldere atık barajı ve Kestelek Konsantratör atık göletleri için 
Bakanlığa sunulan ve şartlı olarak onaylanan kapatma ve iyileştirme termin 
planlarındaki taahhütlerin yerine getirilmesinde uygulamada gecikmeler 
yaşandığından, çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan yazışmalar 
çerçevesinde kapatma planlarının revize edilerek ilgili Bakanlıktan Olur alınması 
önerilir.  

Ayrıca, Emet Bor İşletme Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Borik Asit Atık 
Barajına yönelik olarak bahse konu Yönetmelik hükümleri gereği hazırlanarak ilgili 
Bakanlığa sunulan iyileştirme planı, 09.02.2012 tarihli Bakanlık yazısı ile iyileştirme 
planı içerisinde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartı ile onaylanmıştır. 
İyileştirme planı içerisinde atık barajının kullanımından sonra yapılacak üst örtü 
teşkilinin yönetmelik çerçevesinde yapılacağı taahhüt edilmiştir. ÇED Olumlu Kararı 
bulunan Borik Asit Atık Barajı projesine uygun olarak +940 m kotundan nihai kotu 
olan +960 m yükseltilmesi için 2017 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılması 
planlanmıştır. Baraj yapımının tamamlanmasından sonra borik asit atıkların 
depolanmasına başlanılması ve barajın dolmasından sonra da yönetmeliğe uygun 
kapatma çalışmaları yürütülmesi öngörülmüştür. Kapatma planı sunulmamış olmasına 
rağmen sonraki yıllarda (2019 yılı itibari ile) kapatma sürecine girecek bu baraj içinde, 
üst örtü teşkili öncesi bir araştırma çalışması yapılacağı öngörüleceğinden, sonradan 
ek bir iş daha yapılmasının önüne geçilecek olması nedeniyle yapılacak çalışmaya bu 
barajında dahil edilmesi gündeme gelse de diğer çalışmaların sonuçlarının 
beklenilmesi değerlendirilmiştir. 

Gelinen durum itibariyle; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 
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adet şlam göletine ait kapatma planının revize edilmesi gerekmektedir.” denilerek 
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Ayrıca, Emet Bor İşletme Müdürlüğü faaliyet alanında yer alan Borik Asit Atık 
Barajına yönelik olarak bahse konu Yönetmelik hükümleri gereği hazırlanarak ilgili 
Bakanlığa sunulan iyileştirme planı, 09.02.2012 tarihli Bakanlık yazısı ile iyileştirme 
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bulunan Borik Asit Atık Barajı projesine uygun olarak +940 m kotundan nihai kotu 
olan +960 m yükseltilmesi için 2017 yılı içerisinde yapım ihalesine çıkılması 
planlanmıştır. Baraj yapımının tamamlanmasından sonra borik asit atıkların 
depolanmasına başlanılması ve barajın dolmasından sonra da yönetmeliğe uygun 
kapatma çalışmaları yürütülmesi öngörülmüştür. Kapatma planı sunulmamış olmasına 
rağmen sonraki yıllarda (2019 yılı itibari ile) kapatma sürecine girecek bu baraj içinde, 
üst örtü teşkili öncesi bir araştırma çalışması yapılacağı öngörüleceğinden, sonradan 
ek bir iş daha yapılmasının önüne geçilecek olması nedeniyle yapılacak çalışmaya bu 
barajında dahil edilmesi gündeme gelse de diğer çalışmaların sonuçlarının 
beklenilmesi değerlendirilmiştir. 
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Emet, Kırka ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlükleri bünyesindeki atık göletlerin 
kapatma planlarında yer alan termin programına göre çevre mevzuatına uygun yeni 
atık barajları yapımının tamamlanmasından sonra kapatma işlemlerine başlanılması 
planlanmış, ancak Kurumca yapılacak çalışmaların ikmali gecikmiş, kapatılacak atık 
barajların yerine kullanılacak yeni atık barajlarının inşaatına, mahkeme süreçleri ile 
kamulaştırma işlemlerinin öngörülen süreden uzun sürmesi nedeniyle zamanında 
başlanılamamıştır.  

İşletme Müdürlükleri üretim faaliyetlerini engelleyici herhangi bir darboğazın 
yaşanmaması için mevcut atık göletlerin kapatma işlemlerine başlanmadan yeni gölet 
yapımının ivedilikle gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple, Kurum 
İşletmeleri atık barajları için Bakanlığa sunulan ve şartlı olarak onaylanan kapatma 
planları ve iyileştirme planları içerisinde taahhütlerin ve bu kapsamda yapılacak 
çalışmaların, çevre mevzuatı gereği yasal yaptırımlara maruz kalınmaması açısından 
termininde yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Öte taraftan; Genel Müdürlüğe bağlı İşletme Müdürlüklerinin (Emet Bor 
İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü) Çevre Mevzuatı kapsamında 
(Kanun, Yönetmelikler, Genelgeler ve Tebliğler) faaliyetlerine ait eksiklerinin tespiti 
ve uygunluğu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığının 
değerlendirilmesi ve yapılan çalışmalara ait raporların (durum tespit raporu, ara 
değerlendirme ve mevzuata uyum raporu ve genel değerlendirme raporu) Teşekküle 
sunulması hizmet alımı işi için doğrudan temin usulü ile özel bir firma ile 21.05.2014 
tarihinde 26.400 TL (KDV hariç) bedelle 1 yıl süreli, müteakiben işin konusu ve tarifi 
aynı kapsamda başka bir firma ile 21.08.2015 tarihinde 44.800 TL (KDV hariç) 
bedelle 1 yıl süreli benzer yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Bu nedenle; 

Kurum kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı kapsamında, danışmanlık 
hizmetine yönelik alımlarda; kısa terminlerde aynı veya benzer içerikli konularda 
mükerrer hizmet alımına imkan verilmemesini teminen, sözleşmeye esas işlerin 
konusu ve tarifinin detaylıca yapılarak, daha önceki hizmet alımlarında hazırlanan 
raporlar titizlikle irdelendikten sonra yeni hizmet alımı cihetine gidilmesi önerilir.  

1.6 İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri: 
2016 yılında geçen yıla göre; kayıp işgünü sayısı %11 azalarak 1.668’e 

düşmesine karşın, iş kazası sayısı %18 artarak 185’e, kaza ağırlık oranı %27 artarak 
317’ye, kaza sıklık oranı %59 artarak 35’e yükselmiştir. 

İş kazalarının en çok fabrikalarda, buhar üretim ve bakım onarım birimlerinde 
gerçekleştiği görülmektedir. Yine, iş kazaları ağırlıklı olarak, kondens ve buhar yanığı, 
el, parmak sıkışması, kesilmesi, çarpma, burkulma, düşme, kayma gibi nedenlerle 
olmaktadır. 

Sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı hazırlanması, kaza ve meslek hastalıklarının 
önlenmesi, iş kazalarının ve işgücü kaybının en az düzeye indirilmesi amacıyla, risk 
değerlendirmeleri ve risk analizleri ile acil durum planları doğrultusunda birimler ve 
çalışanların bilgilendirilmeleri, eğitimlerin sürdürülmesi ve katılımın sağlanması 
gerekmektedir.  
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Ayrıca, İşletme tesis/fabrikalarında maruz kalınan tozun kabul edilebilir sınırlar 
içinde olması için toz tutma sistemlerinde ihtiyaç duyulan revizyon işlemlerinin 
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili olarak Teşekkül İşletme 
Müdürlüklerinde; 

İş sağlığı ve güvenliği açısından işletmelerde iş kazalarının nedenlerinin 
titizlikle irdelenerek kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin artırılması,  

İşletme Müdürlüğü tesis/fabrikalarındaki toz tutma sistemlerinin irdelenerek 
tozun maruziyet sınırlarının altına çekilmesi için gerekli çalışmaların kısa sürede 
tamamlanması, önem arz etmektedir. 

Öte yandan, iş kazalarının önlenmesinde koruyucu donanım ve güvenlik 
malzemelerinin gerektiği şekilde kullanımı önem arz etmektedir. Fabrikalarda yapılan 
denetim çalışmaları sırasında üretim ve onarım bölümünde çalışanların bir kısmının 
işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda, 
aynı duyarlılığı göstermediği, mevzuat gereğince zorunlu olan koruyucu malzeme 
kullanımına dikkat etmediği, malzeme kullanımı konusunda verilen eğitimleri 
uygulamadıkları gözlenmiştir.  

Koruyucu malzemelerin gerektiği şekilde kullanımı konusunda gerekli tedbirler 
alınmalı ve eğitimlerde bu husus üzerinde ağırlıklı olarak durulmalıdır. Koruyucu 
malzemelerin kullanılması ve denetimi özellikle atölye yetkilileri tarafından daha etkin 
bir şekilde yapılmalıdır. 

Bu çerçevede; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuat yükümlülüklerinin yerine 
getirilerek kaza riskinin asgari seviyeye indirilmesi, üretim faaliyetlerinin olumsuz 
etkilenmemesi ve cezai durumlarla karşılaşılmamasını teminen gerekli önlemlerin 
alınmasında fayda ve zorunluluk görülmektedir. Yine, Genel Müdürlük ile Taşra 
teşkilatı ilgili İSG birimlerinden alınan istatistiksel bilgilerde farklılıklar 
görülmektedir. Sağlıklı istatistiki bilgi ve değerlendirmeler için ilgili birimler arasında 
bilgi-evrak akışının titizlikle yürütülmesi ve iş kazalarına yönelik istatistiki bilgilerin 
hesaplanmasında uyumun sağlanmasına ihtiyaç görülmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili olarak Teşekkül İşletme 
Müdürlüklerinde; 

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden yapılan teftişlerde tespit edilen ve idari para cezası ile neticelenen 
eksikliklerin giderilmesi, 

-İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince çalışan personelin koruyucu 
malzeme kullanımının titizlikle takibinin yapılması, koruyucu malzeme kullanımından 
imtina eden personel ile ilgili gerekli yaptırımlarda bulunulması,  

-Sağlıklı bilgi ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için Genel Müdürlük ile 
Taşra teşkilatı İSG birimleri arasında gerekli koordinasyonun teşkili ile iş kazaları 
istatistiklerine dair hesaplamalarda yeknesaklık sağlanması önerilir. 
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Ayrıca, İşletme tesis/fabrikalarında maruz kalınan tozun kabul edilebilir sınırlar 
içinde olması için toz tutma sistemlerinde ihtiyaç duyulan revizyon işlemlerinin 
yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili olarak Teşekkül İşletme 
Müdürlüklerinde; 

İş sağlığı ve güvenliği açısından işletmelerde iş kazalarının nedenlerinin 
titizlikle irdelenerek kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin artırılması,  

İşletme Müdürlüğü tesis/fabrikalarındaki toz tutma sistemlerinin irdelenerek 
tozun maruziyet sınırlarının altına çekilmesi için gerekli çalışmaların kısa sürede 
tamamlanması, önem arz etmektedir. 

Öte yandan, iş kazalarının önlenmesinde koruyucu donanım ve güvenlik 
malzemelerinin gerektiği şekilde kullanımı önem arz etmektedir. Fabrikalarda yapılan 
denetim çalışmaları sırasında üretim ve onarım bölümünde çalışanların bir kısmının 
işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda, 
aynı duyarlılığı göstermediği, mevzuat gereğince zorunlu olan koruyucu malzeme 
kullanımına dikkat etmediği, malzeme kullanımı konusunda verilen eğitimleri 
uygulamadıkları gözlenmiştir.  

Koruyucu malzemelerin gerektiği şekilde kullanımı konusunda gerekli tedbirler 
alınmalı ve eğitimlerde bu husus üzerinde ağırlıklı olarak durulmalıdır. Koruyucu 
malzemelerin kullanılması ve denetimi özellikle atölye yetkilileri tarafından daha etkin 
bir şekilde yapılmalıdır. 

Bu çerçevede; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) mevzuat yükümlülüklerinin yerine 
getirilerek kaza riskinin asgari seviyeye indirilmesi, üretim faaliyetlerinin olumsuz 
etkilenmemesi ve cezai durumlarla karşılaşılmamasını teminen gerekli önlemlerin 
alınmasında fayda ve zorunluluk görülmektedir. Yine, Genel Müdürlük ile Taşra 
teşkilatı ilgili İSG birimlerinden alınan istatistiksel bilgilerde farklılıklar 
görülmektedir. Sağlıklı istatistiki bilgi ve değerlendirmeler için ilgili birimler arasında 
bilgi-evrak akışının titizlikle yürütülmesi ve iş kazalarına yönelik istatistiki bilgilerin 
hesaplanmasında uyumun sağlanmasına ihtiyaç görülmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili olarak Teşekkül İşletme 
Müdürlüklerinde; 

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından iş sağlığı ve 
güvenliği yönünden yapılan teftişlerde tespit edilen ve idari para cezası ile neticelenen 
eksikliklerin giderilmesi, 

-İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince çalışan personelin koruyucu 
malzeme kullanımının titizlikle takibinin yapılması, koruyucu malzeme kullanımından 
imtina eden personel ile ilgili gerekli yaptırımlarda bulunulması,  

-Sağlıklı bilgi ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için Genel Müdürlük ile 
Taşra teşkilatı İSG birimleri arasında gerekli koordinasyonun teşkili ile iş kazaları 
istatistiklerine dair hesaplamalarda yeknesaklık sağlanması önerilir. 

 

 
 

1.7 Verimlilik: 
Teşekkülün ağırlıklı olarak üretimini yaptığı bor kimyasalları için kullanılan 

verimlilik ölçütü, "teknolojik verim(randıman)"dir ve tesislerde üretim hatlarından 
çıkan B2O3 miktarının üretim hatlarına giren B2O3 miktarına bölünmesiyle 
hesaplanmaktadır. 2016 yılında üretilen konsantre ve bor kimyasalları üretimlerine 
ilişkin elde edilen teknolojik verim değerleri program ve geçen yıl değerleriyle 
karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgelerde gösterilmiştir.   
Tablo 50:Konsantre verimliliği 

Konsantratör 

2015 2016 Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 
göre 

Geçen 
yıla göre 

(%) (%) (%) (%) (%) 
Emet-Hisarcık - Kolemanit 79,44 80,72 76,32 95 96 
Emet-Hisarcık - II.Yıkama 75,23 80,46 69,08 86 92 
Emet-Hisarcık - Bigadiç kök.cevher 80,63 - - - - 
Emet-Espey -  Kolemanit - - - - - 
Emet-Espey -  Arsenikli 76,21 77,84 72,59 93 95 
Emet-Espey -  Kol. (+Ars.) 76,21 77,84 72,59 93 95 
Emet-Espey - Bigadiç kök.cevher 74,29 74,22 - - - 
Bigadiç - Kol. (25-125 mm) 58,80 59,27 58,51 99 97 
Bigadiç - Kol. (3-25 mm) 6,05 9,58 5,95 62 98 
Bigadiç - Kol. (0,2-3 mm) 14,41 11,22 12,53 112 87 
Bigadiç - Üleksit (3-125 mm) 72,23 75,62 40,18 53 56 
Bigadiç - Üleksit (0,2-3 mm) 6,35 10,48 - - - 
Bigadiç - Kes.Kol. (25-100 mm) 55,41 - 65,63 - 118 

Emet İşletmesinde üretilen, Hisarcık ürünü kolemanit verimliliği program 
hedefinden %5 oranında uzaklaşmış, geçen yıldan %4 düşük kalmıştır. 

Emet İşletmesinde üretilen 3-25 mm. 2.nci yıkama ürünü kolemanit verimliliği 
geçen yılki %7’lik düşüşün üzerine bu kez program hedefinden %14 oranında 
uzaklaşmış, geçen yıldan %8 düşük kalmıştır. 

Emet İşletmesinde üretilen, Espey arsenikli ürünü kolemanit verimliliği 
program hedefinden %7 oranında uzaklaşmış, geçen yıldan %5 düşük kalmıştır. 

Bigadiç İşletmesinde üretilen 0,2-3 mm konsantre kolemanit verimliliği 
programın %12 üzerinde ve geçen yıla göre %13 düşüşle %12,53 değerine gelmiş, 
2014 yılına göre ise %3 oranında azalış göstermiştir.   

Bigadiç İşletmesinde üretilen 3-25 mm konsantre kolemanit verimliliği 2012 
yılında %11,10, 2013 yılında %12,36, 2014 yılında %6,84, 2015 yılında %6,05 olarak 
gerçekleşmişken 2016 yılında programın %38, geçen yılın %2 gerisinde kalarak %5,95 
olarak gerçekleşmiştir.  

2012 yılında %61,59, 2013 yılında %57,57, 2014 yılında %60,65, 2015 yılında 
%58,80 olarak gerçekleşen 25-100 mm Konsantre kolemanit verimliliği ise 2016 
yılında %3 düşüşle %58,51 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında %38,74, 2013 yılında 
%29,72, 2014 yılında %7,69, 2015 yılında %55,41 (1.yıkamaya göre) olarak 
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gerçekleşen 25-100 mm Konsantre Kestelek kolemanit verimliliği ise 2016 yılında 
%18 artışla %65,63 (1.yıkamaya göre) olarak gerçekleşmiştir. 

Bu nedenle, Konsantre verimlilikleri ile ilgili olarak; Bigadiç İşletmesinde 
üretilen 3-25 mm ve 25-100 mm Kolemanit konsantre verimliliklerinin program 
hedeflerine yükseltilmesi için gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir. 
Tablo 51: Bor kimyasalları verimliliği 

Bor kimyasalları ve Sülfürik Asit 

2015 2016 Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 
göre 

Geçen 
yıla göre 

(%) (%) (%) (%) (%) 
Kırka - Etibor-48 (Penta-1) 74,58 80,06 76,55 96 103 
Kırka - Etibor-48 (Penta-2) 72,83 80,03 75,62 94 104 
Kırka - Etibor-48 (Penta-3) 72,33 80,03 74,71 93 103 
Kırka - Etibor-48 (Penta-4) 73,21 80,03 77,23 97 105 
Kırka - B. Dekahidrat 93,01 77,09 54,74 71 59 
Kırka - Susuz Boraks 94,46 94,44 65,60 69 69 
Emet - Borik Asit 84,98 88,50 83,54 94 98 
Bandırma -B. Dekahidrat 81,73 80,00 83,39 104 102 
Bandırma -B.Penta (Etibor-48) 72,37 70,00 76,37 109 106 
Bandırma -Borik Asit 86,93 80,00 74,69 93 86 
Bandırma -Boroksit (Amorf) 90,31 80,00 83,09 104 92 
Bandırma -Boroksit (Camsı) 49,64 90,00 80,20 89 162 
Bandırma -Susuz Boraks 83,19 90,00 92,80 103 112 
Bandırma -Etidot-67 94,49 98,00 97,03 99 103 
Bandırma -Sülfürik Asit 98,45 97,50 98,85 101 100 

Kırka Penta tesislerinin genelinde 2015 yılına göre %3-5 oranlarında artış 
gösteren teknolojik verimlilikleri, program değerlerinin ise %4-7 altında 
gerçekleşmiştir. İki yıl öncesi ile (2014 yılı) karşılaştırıldığında ise, bu süre içerisinde 
teknolojik verimliliklerin sırasıyla; %5,8, %5,6, %3,1 ve %6 oranlarında artırıldığı 
görülmektedir. Buna karşılık, Kırka boraks dekahidrat üretiminde elde edilen 
teknolojik verimliliğinin programın %29 altına inilerek geçen yıla göre %41 düşük 
gerçekleşmesinin yanı sıra susuz boraks üretiminde de program hedefinin ve geçen 
yılın %31 altında kalınması olumsuz görülmüştür. 

Emet Borik asit tesislerinin genelinde 2015 yılına göre %2 oranında düşüş 
gösteren teknolojik verimlilik, program değerinin ise %6 altında kalmıştır. 

Bandırma İşletmesinde ise, borik asit ve boroksit(amorf) harici üretim 
verimliliklerinde geçen yıla göre %2-62 arasında artış görülmektedir. 

Yönetim Kurulu’nun 12.03.2015 tarih ve 615/8 Sayılı kararı ile kabul edilen 
"2015-2019 Dönemi Stratejik Planı"nda yer alan hedeflerde;  

-Maden kaynağının verimli kullanılması (Hedef 1.1.1),  
-Üretim süreçlerinin etkenliğinin artırılması (Hedef 1.2.2),  
-Üretim süreçlerinin iyileştirilerek maliyetlerin azaltılması (Hedef 1.2.3), ve  
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gerçekleşen 25-100 mm Konsantre Kestelek kolemanit verimliliği ise 2016 yılında 
%18 artışla %65,63 (1.yıkamaya göre) olarak gerçekleşmiştir. 

Bu nedenle, Konsantre verimlilikleri ile ilgili olarak; Bigadiç İşletmesinde 
üretilen 3-25 mm ve 25-100 mm Kolemanit konsantre verimliliklerinin program 
hedeflerine yükseltilmesi için gerekli önlemlerin alınması önem arz etmektedir. 
Tablo 51: Bor kimyasalları verimliliği 

Bor kimyasalları ve Sülfürik Asit 

2015 2016 Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 
göre 

Geçen 
yıla göre 

(%) (%) (%) (%) (%) 
Kırka - Etibor-48 (Penta-1) 74,58 80,06 76,55 96 103 
Kırka - Etibor-48 (Penta-2) 72,83 80,03 75,62 94 104 
Kırka - Etibor-48 (Penta-3) 72,33 80,03 74,71 93 103 
Kırka - Etibor-48 (Penta-4) 73,21 80,03 77,23 97 105 
Kırka - B. Dekahidrat 93,01 77,09 54,74 71 59 
Kırka - Susuz Boraks 94,46 94,44 65,60 69 69 
Emet - Borik Asit 84,98 88,50 83,54 94 98 
Bandırma -B. Dekahidrat 81,73 80,00 83,39 104 102 
Bandırma -B.Penta (Etibor-48) 72,37 70,00 76,37 109 106 
Bandırma -Borik Asit 86,93 80,00 74,69 93 86 
Bandırma -Boroksit (Amorf) 90,31 80,00 83,09 104 92 
Bandırma -Boroksit (Camsı) 49,64 90,00 80,20 89 162 
Bandırma -Susuz Boraks 83,19 90,00 92,80 103 112 
Bandırma -Etidot-67 94,49 98,00 97,03 99 103 
Bandırma -Sülfürik Asit 98,45 97,50 98,85 101 100 

Kırka Penta tesislerinin genelinde 2015 yılına göre %3-5 oranlarında artış 
gösteren teknolojik verimlilikleri, program değerlerinin ise %4-7 altında 
gerçekleşmiştir. İki yıl öncesi ile (2014 yılı) karşılaştırıldığında ise, bu süre içerisinde 
teknolojik verimliliklerin sırasıyla; %5,8, %5,6, %3,1 ve %6 oranlarında artırıldığı 
görülmektedir. Buna karşılık, Kırka boraks dekahidrat üretiminde elde edilen 
teknolojik verimliliğinin programın %29 altına inilerek geçen yıla göre %41 düşük 
gerçekleşmesinin yanı sıra susuz boraks üretiminde de program hedefinin ve geçen 
yılın %31 altında kalınması olumsuz görülmüştür. 

Emet Borik asit tesislerinin genelinde 2015 yılına göre %2 oranında düşüş 
gösteren teknolojik verimlilik, program değerinin ise %6 altında kalmıştır. 

Bandırma İşletmesinde ise, borik asit ve boroksit(amorf) harici üretim 
verimliliklerinde geçen yıla göre %2-62 arasında artış görülmektedir. 

Yönetim Kurulu’nun 12.03.2015 tarih ve 615/8 Sayılı kararı ile kabul edilen 
"2015-2019 Dönemi Stratejik Planı"nda yer alan hedeflerde;  

-Maden kaynağının verimli kullanılması (Hedef 1.1.1),  
-Üretim süreçlerinin etkenliğinin artırılması (Hedef 1.2.2),  
-Üretim süreçlerinin iyileştirilerek maliyetlerin azaltılması (Hedef 1.2.3), ve  

 
 

-Enerji verimliliğinin yükseltilmesi (Hedef 1.2.4) hususlarına yer verilmektedir.   
Bu çerçevede Teşekkül genelinde; 
-İşletmelerde kısa, orta ve uzun vadeli üretim ve yatırım planlaması, 
-Üretim ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi, 
-Yüksek teknolojik verim sağlayan üretim proseslerine geçilmesi, 
-Üretim ve yardımcı tesislerin randımanlı olarak işletilmesi, teknolojik 

verimlerin artırılması 
-Atık, su ve enerji yönetimi stratejik hususlar olarak gözükmektedir.  
Bu kapsamda;  
-Atıkların kaynağında önlenmesi, 
-Proseslerde su ihtiyacının azaltılması, 
-İşletmelerde alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı,  
-Üretim tesislerindeki randıman kayıplarının düşürülmesi ve daha kaliteli ürün 

üretilmesi amacıyla açık ocak tuvönan cevher üretiminden nihai ürünün 
torbalanmasına kadar olan tüm aşamalar dahil olmak üzere konsantre ve rafine bor 
ürünleri üretimlerinin proses analizlerinin yapılarak, ürün kalitesini ve randımanı 
etkileyen faktörlerin belirlenerek sorunların giderilmesi için gerekli çabanın 
gösterilmesi, önem ifade etmektedir.  

İşletme faaliyetleri genel olarak değerlendirildiğinde; 
Üretim süreçlerinde Kurum eliyle emek yoğun işletme yöntemleri 

uygulanmamakta ve bu işlerde ağırlıklı olarak taşeron işçiler çalıştırılmaktadır. Esas 
itibarıyla, işçilikle birlikte teknik-idari personelin de dolaylı yönden verimliliğe katkısı 
bulunmaktadır. İşgücü verimliliğinde çalışanların eğitim düzeyi, işyeri koşulları, ücret 
ve prim uygulamaları ile işveren-işçi ilişkileri verimliliği etkileyen önemli faktörlerdir.  

Bu çerçevede; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde performans 
verimliliğini etkileyen en önemli hususların insan kaynaklı olduğu görülmektedir. 
Personelin çalışma ortamının iyileştirilmesi, motive edilmesi ve ödüllendirilmesi 
verimliliği artırıcı tedbirlerdir. İşletmelerin, bulunduğu coğrafik koşullar itibarıyla 
sosyal imkanlar, lojman, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlara istenilen 
ölçüde cevap vermekten uzaktır. Bunun yanı sıra; kalifiye eleman eksikliğinin yarattığı 
sıkıntılar da verimli bir çalışma ortamına el vermemekte ve verim düşüklüğüne neden 
olmaktadır. Kurumda, özellikle mühendis ve idari eleman yetersizliğini gidermek 
amacıyla ihtiyaç dahilinde eleman alımları yapılmaktadır. Ancak, yerleşim yerine 
bağlı olarak sosyal yaşam beklentilerinin karşılanamaması, çocuklarının eğitim 
imkanlarındaki kısıtlılık, vb. nedenlerle ve en önemlisi bu zorluklara rağmen aldıkları 
ücreti düşük görmeleri nedeniyle bu elemanların yaklaşık %30’u ilk beş yıllarını 
doldurmadan imkanları daha iyi olan başka kurumlara geçtikleri veya istifa ettikleri 
görülmüştür. Özellikle, Emet İşletme Müdürlüğüne alınan teknik personelin ayrılma 
eğilimlerinin fazla olduğu gözlemlenmiştir. Kırka İşletme Müdürlüğü personelinin 
büyük bir kısmı Eskişehir’de, Bigadiç İşletme Müdürlüğü personelinin bir kısmı 
Balıkesir’de, Emet İşletme Müdürlüğü personelinin önemli bir kısmı Tavşanlı’da 
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ikamet etmekte olup işyerine geliş-dönüşler için toplu sözleşme çerçevesinde ücretsiz 
ulaşım imkanı sağlanmıştır.  

Başta ücret olmak üzere çeşitli nedenlerle Kurumdan ayrılmalar İşletme 
Müdürlüklerinde üretim ve yatırım faaliyetlerinin sürekliliğini olumsuz etkiler hale 
gelmiştir. Bu itibarla, kurumsal hafızanın ve üretim kültürünün devamlılığına katkı 
verecek, taşra teşkilatından merkez teşkilatına olan talepleri en aza indirecek adaletli 
bir ücret ve görevlendirme sistemi oluşturulması, nitelikli personelin kurumdan 
ayrılmasını önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu kapsamda, taşra 
teşkilatında görev yapan personele belirli bir oranda ek ödeme verilmesine ilişkin 
düzenleme yapılmasında fayda görülmektedir. Öte yandan, personelin ekonomik 
şartlarının iyileştirilmesi Kurum inisiyatifinde olmamakla birlikte sosyal şartların 
iyileştirilmesine yönelik Kurum imkânlarınca yapılabilecek konuların belirlenmesi 
amacıyla çalışanlar nezdinde çalışmalar yapılmasında yarar görülmektedir.  

Her ne kadar son yıllarda Kurumdan ayrılan elemanlar olduğu kadar Kuruma 
atanmak isteyen eleman sayısında da bir artış olduğu görülmekle birlikte, bu 
personelin çoğunun kısa sürede Genel Müdürlükte görev almak istedikleri göz önüne 
alındığında İşletmelerde uzun süre çalışabilecek elemanların istihdam edilmesi ve 
bunların bütün işletmeleri kapsayacak rotasyona tabii tutulmalarının sağlanması 
değerlendirilmelidir. 2014 yıl sonu itibariyle toplam teknik personelin %53’ü, 2015 yıl 
sonu itibariyle %52’si, 2016 yıl sonu itibariyle ise aynı oranda %52’si Genel 
Müdürlük bünyesinde görev yapmaktadır. Bu çerçevede; teknik personelin mesleki ve 
uzmanlık alanlarında çalıştırılmasını teminen, Genel Müdürlükte ana hizmet birimleri 
dışında çalışan teknik personel sayısının makul seviyeye indirilmesi ve açıktan atanan 
personelin öncelikle işletmelerde istihdam edilmesi sağlanması önem arz etmektedir. 

Rekabet edebilir fiyat politikası için maliyet minimizasyonuna gidilmesinde 
teknolojik verimlilik kadar maliyet unsurları içinde, Boraks Pentahaidrat üretiminde  
%40-50, Borik Asit üretiminde %25-30 oranlarında etkisi olan enerji maliyetlerinin de 
önemi büyüktür. Enerji kaynaklarından fosil yakıtların hızla tükenmekte oluşu ve bu 
kaynakların çevresel etkileri enerji verimliliği kavramını gündeme getirmiştir. Enerji 
verimliliği, enerji girdisinin üretim içindeki payının azaltılması ve üretimin daha az 
enerji tüketerek gerçekleştirilmesi ile sağlanmaktadır. 2012-2023 dönemine ilişkin 
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ne göre; sanayi ve hizmetler sektöründe enerji 
yoğunluğunun ve enerji kayıplarının azaltılması, elektrik üretim, iletim ve dağıtımında 
verimliliği artırmak, enerji kayıplarını ve zararlı çevre emisyonlarını azaltmak, kamu 
kesiminde enerjiyi etkin ve verimli kullanmak, stratejik amaçlar olarak belirlenmiştir. 

Bu amaçlar doğrultusunda, tesisler için güvenilir, sürekli, kaliteli ve ekonomik 
enerji kaynaklarının araştırılması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve 
yedeklenmesi, mevcut ve yeni kurulacak tesislerde elektrik ve buhar gibi enerji üreten 
ve tüketen sistemlerin ve ekipmanların, iletim hatları ve tesisatlarının, otomasyon 
sistemlerinin yeni teknolojilere uygun hale getirilmesi, enerji verimliliğinin 
artırılmasının yanı sıra enerji verimliliğinin gerçek verilere dayalı olarak edilmesinin 
sağlanması Kurumun öncelikli görevi olmaktadır. Bu amaçla, işletmelerde enerjinin 
verimli kullanımının etüdünün yapılması için 30.09.2014 tarihinde yapılan ihale 
sonrası firma ile 29.12.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 2016 yılı Yatırım 
Programı’nda da 2016.C.11.0010.18 no.lu "İşletmelerde Enerjinin Verimli Kullanımı 
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Etüdü" olarak yer alan proje kapsamında hazırlanan rapor Kuruma teslim edilmiş, 
kesin kabulü yapılmıştır. Etüt sonucunda 4 işletmedeki her türlü enerji tasarruf 
potansiyelleri tespit edilerek, ayrıca her işletmenin etüt raporundan seçilen en verimli 2 
adet proje için Verimlilik Artırıcı Proje Dosyası hazırlanması planlanmıştır. Verimlilik 
Artırıcı Projelerin uygulanmasıyla Kurum fabrikalarında üretilen birim ürün miktarına 
düşen enerji tüketim maliyetinin azaltılması için altyapı oluşacağı öngörülmüştür. 
Gelinen noktada, İşletmelerde enerjinin verimli kullanımı ile ilgili yaptırılan Enerji 
Etüt çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda verimlilik arttırıcı projelerin 
hazırlıklarının tamamlanarak bir plan dahilinde yatırıma konulmasında fayda ve gerek 
görülmektedir. 

Enerji Etüdü ile belirlenen Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) 
değerlendirilerek, uygulamaya yönelik yıllık yatırım programına bir plan dahilinde 
teklif edilmesi önerilir.  

Kırka Bor İşletmesinde buhar maliyetlerinin son yıllarda yapılan tasarrufla 
azaltılmış olmasına rağmen, toplam üretim giderleri içindeki payının doğalgaz 
fiyatındaki artışın da etkisiyle %40-50 oranları arasında değiştiği görülmektedir. 
Boraks pentahidrat üretiminde, üretim maliyetlerindeki elektrik giderleri oranı %2,2-
%2,5 civarındadır. Kırka Penta tesislerinde üretilip tüketilen enerjinin doğal gaz 
dışında başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere alternatif kaynaklardan elde 
edilebilirliğinin araştırılması sonucu uygulanabilir bir proje ile maliyetlerin 
azaltılmasının fizibilitesinin yapılması gerekmektedir. Benzer olarak, borik asit 
üretiminde de üretim maliyetlerine en büyük yük %20-30 oranında enerji 
maliyetlerinden gelmektedir.  

Ayrıca, alternatif enerji kaynaklarının kullanımına yönelik Kırka ve Emet Bor 
İşletme Müdürlükleri başta olmak üzere enerji kaynağı olarak kömür kullanımı 
Kullanım Yöntemleri ile ilgili etüt projeler yapılmaktadır. Ön fizibilite ve teknik 
şartname hazırlatılması amacıyla hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup uygulama 
projeleri üzerinde çalışılmaktadır.  

Bu kapsamda; Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğünde doğal gaz kullanımına ilişkin 
olarak, enerjinin maliyeti, doğalgazdaki kontrolsüz kesintiler ve kesintilerin yol açtığı 
üretim kayıpları dikkate alınarak, enerjinin kalite ve sürekliliği için doğalgaz 
kullanılarak yapılan buhar üretiminin kömürlü sisteme dönüştürülmesinin yanı sıra, 
alternatif enerji kaynaklarının da analiz edilmesine yönelik çalışmalara başlayan 
Kurumda, kademeli olarak işletmelerde doğal gaz yerine yerli kaynak olan kömür 
kullanımına geçiş yapmak üzere harekete geçilerek ilk olarak Bandırma İşletmesinde 
gerçekleştirilen kömür ve atık ısıya dayalı buhar santralini müteakip, Kırka Bor 
İşletmesinde, işletmenin tüm elektrik ve buhar ihtiyacını karşılamak üzere kömüre 
dayalı buhar kazanı ve türbinlerden oluşan yeni bir merkezi enerji santrali inşaatı 
tamamlanmıştır. Buna ilaveten, buhar üretiminde doğalgaz yerine enerji kaynağı 
olarak kömür kullanımının etüt edilmesine ilişkin Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde 
2015.C.11.0010.11 Emet Bor İşletme Müdürlüğünde 2015.C.11.0010.16 no.lu 
projelerin 2015 yılı Yatırım Programında yer alması sağlanmıştır. Ön fizibilite ve 
teknik şartname hazırlatılması amacıyla hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 
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2016 yılı Yatırım Programında ise bu konunun devamı niteliğinde, Kırka Bor 
İşletme Müdürlüğünde 2016.C.11.0010.15, Emet Bor İşletme Müdürlüğünde 
2015.C.11.0010.19 no.lu "Kömür Yakıtlı Buhar Kazanı Etüdü" ve Bandırma Bor 
İşletme Müdürlüğünde 2016.C.11.0010.6 no.lu "90 t/h Kapasiteli Akışkan Yataklı 
Buhar Kazanı Etüdü" projelerine yer verilmiştir. Uygulama projeleri üzerinde 
çalışılmaktadır.  

İşletme Müdürlüklerinin enerji üretim altyapısının geliştirilmesine ve enerji 
kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik yatırım projelerinin, geleceğe yönelik 
kapasite genişletme ve üretim planlaması dikkate alınarak değerlendirilmesi, önerilir. 

Diğer taraftan, kömür yakıtlı buhar kazanları için kömür sevkiyatı yapılırken, 
kömürün uzun süre stokta ve/veya açıkta kalması durumunda ortaya çıkacak kalori 
kayıpları ile nem farklılaşmaları ve stok sahası kapasitesi hususları dikkate alınmalıdır. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde, buhar kazanları için tedarik edilen kömürün 
uzun süre açık alanda kalması durumunda ortaya çıkabilecek kalori kayıpları ile nem 
farklılaşmaları ve çevresel faktörler dikkate alınarak kısa sürede kapalı bir stok sahası 
oluşturulması önerilir. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bor türevleri tesisleri genelinde 2016 yılında 
teknolojik randıman geçen yıla göre %3 artmıştır. Proses gereği çıkan düşük 
yoğunluklu fazla zayıf çözeltilerin üretime kazandırılmasıyla randıman artışı 
sağlanmıştır. Bor kimyasalları üretim tesislerindeki teknolojik randımanların 
hedeflenen seviyelere yükseltilmesinde; üretim prosesi gereği ortaya çıkan düşük 
yoğunluklu fazla zayıf çözeltilerin üretime kazandırılması ve tesislerin atık killerindeki 
B2O3 kayıplarının en aza düşürülmesi önem arz etmektedir. Ürün kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik olarak; tesislerdeki ham su kullanımının artmasıyla birlikte, 
proseste oluşan fazla zayıf çözelti miktarı yükselmiş ve bu çözeltilerin ürün kalitesine 
olumsuz etkileri gözlemlenmiştir. Bu nedenle; ürün kalitesine bağlı olarak müşteri 
şikâyetleri yaşanmaması ve pazar kaybı oluşmaması için, zaman zaman fazla zayıf 
çözeltiler sistemden uzaklaştırılmak zorunda kalınmıştır. Bu itibarla; 2016 yılı 
hedeflenen miktarda fazla zayıf çözeltinin üretime kazandırılamaması ve tesislere 
beslenen tüvenan cevherin minerolojik yapısına bağlı olarak, atık killerdeki B2O3 
oranının istenilen düzeyde düşürülememesi nedenleriyle teknolojik randıman olumsuz 
etkilenmiştir. Ürün kalitesinin arttırılarak satış spektlerine (ürün içerisindeki sülfat 
oranının düşürülmesi) uygun üretim yapılabilmesi için ham su kullanımı 
arttırmaktadır. 

Teknolojik verim arttırılması çalışmaları kapsamında, fazla zayıf çözeltilerin 
tekrar üretime kazandırılması cihetine gidilmekle birlikte fazla zayıf çözeltilerden 
B2O3 kazanımı için evaparatörlerde ve boraks dekahidrat tesisinde buhar ve elektrik 
enerjileri harcanarak penta üretilebilecek doygunluğa ulaştırılmasından dolayı buhar 
birim tüketimlerinde artış meydana gelmiştir.  

Yine, açık ocaklarda tenör ve gang mineralleri bazında homojenlendirme, 
böylece fabrika birimlerine homojen tenörde tuvenan tinkal beslenmesinin sağlanması, 
İşletmelerde enerji (elektrik, su, buhar, gaz vb.) girdilerinde tasarruf ve kayıpların 
asgari seviyeye çekilmesi, atıkların kaynağında önlenmesi, fabrika birimlerinden geri 
dönen kondens miktarının yükseltilmesi, böylelikle su ve doğalgaz tüketiminin 
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azaltılması önem ifade etmektedir. Bu amaçla; 2015 yılı Yatırım Programında 
2015.C.11.0010.19 no.lu "Kirlenen Kondensin Arıtılması Etüdü" projesine yer 
verilmiş, 2016 yılı Yatırım Programına dahil edilen 2016.C.11.0010.12 no.lu "Üretim 
Hatları ve Eşanjör Temizliği Etüdü" projesinin sonucuna göre konunun tekrar 
değerlendirilmesi öngörülmüştür. 

Bor kimyasalları üretiminde dikkati çeken nokta, Bandırma Bor ve Sülfürik 
Asit İşletme Müdürlüğünde üretilen ürünlerin teknolojik verimliliklerinin aynı 
ürünlerin üretildiği diğer tesislerdeki verimliliklere göre düşük olmasıdır. 2015 yılında, 
Bandırmada üretilen Susuz Boraks ve Deka üretiminde elde edilen teknolojik 
verimliliklerin Kırka Susuz Boraks ve Deka üretiminde elde edilen değerlerden %10-
11 oranında daha düşük olduğu, cari yılda ise Kırka’da talep yetersizliği ve tesislerin 
kapasitelerinin altında çalışmalarından dolayı verimliliklerde önemli düşüşler 
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Ayrıca, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Müdürlüğünde; bor grubu üretim 
fabrikalardaki atık suların Atık Arıtma Ünitesinde arıtılmasından sonra, ortalama %20-
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25 B203 içerikli Sentetik kolemanit açığa çıkmaktadır. Elde edilen Sentetik 
kolemanitin prosese hammadde olarak geri beslenmesi ve ayrıca fabrikada yapılan 
temizlik sonucu toplanan kirli ürünlerin yeniden değerlendirilmesi için "Sentetik-
Kristal Çözme Ünitesi" kurulmuştur. Bor içerikli ürünlerin değerlendirilmesi ile 
birlikte, Borik Asit üretiminin teknolojik veriminde artış sağlanmakla birlikte, istenilen 
randıman alınamamıştır. Diğer taraftan, kondens geri kazanım sisteminden gelen 
kondensin iletkenlik kontrolü yapılarak buhar kazanına ve hamsu havuzuna 
aktarılmasına devam edilmektedir. Fabrikalarda kondens kirlilik kontrolü otomasyon 
sistemi ile yapılmakta ve kondens kazanım miktarı sayaçlarla sürekli olarak 
ölçülmektedir. Ancak kondens geri kazanımın artırılmasına yönelik çalışmaların 
sürdürülmesi önem arz etmektedir. 

Teşekkül genelinde önümüzdeki süreçte yer altı su kaynaklarının azalma riski 
olup, rafine bor ürünlerinin üretim kapasitelerinin artacağı göz önüne alındığında, su 
tüketimleri sürekli kontrol altına alınmalı, yeni su rezervleri bulunmalı, su ihtiyacı en 
az olan prosesler ve proses gereği atık su ve atık çözeltisi olmayan teknolojilere geçiş 
yapılmasının gerektiği düşünülmektedir. 

Öte yandan, 2016 yılsonunda 680 hesap çalışmayan kısım gider ve zararları, 
satışlardaki düşüş neticesinde üretimde yaşanan azalmanın etkisiyle birlikte %348 
artarak 32.176 bin TL’ye yükselmiştir. Bu kapsamda çalışma olmayan döneme ait 
sabit giderler geçen yıla göre; Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde satışların az olmasına 
bağlı olarak tesislerde duruşlardan dolayı, BHP 1, 2, 3, susuz boraks, kalsine tinkal ve 
konsantratör (kırma-eleme) tesislerinde %696 artarak 17.134 bin TL, Bandırma Bor ve 
Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde buhar kazanı arızasına bağlı olarak tesislerde 
duruşlardan dolayı, sodyum perborat (mono), asitborik, boraks deka, boraks penta, 
camsı boroksit, sülfürik asit ve buhar santrali tesislerinde %374 artarak 8.953 bin TL, 
Bigadiç İşletme Müdürlüğünde ise üretim faaliyetlerinin ekonomik ve teknik 
nedenlerle azaltılması/durdurulmasından dolayı Acep ve Kestelek Açık Ocağında %78 
artarak 6.090 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Ayrıca, Teşekkülde geçen yıla göre %11 artışla muhtelif boyutlarda 3.618 bin 
ton karşılığı 80.773 bin TL tutarındaki gelecek yıllar ihtiyacı stokların tamamı; geçmiş 
yıllarda mamul stokları içinde izlenen ve tutarı her geçen yıl artış gösteren üretim 
aşamasında zorunlu olarak ortaya çıkan ancak gerçek mamul niteliği taşımayan, kısa 
sürede satış suretiyle elden çıkarılamayacak ve üretimde kullanımı da şimdilik verimli 
ve karlı olmayan, geçmiş yıllarda mamul stoklarında kayda alınan ve daha sonra 
Sayıştay Denetim raporlarında yer alan öneriler doğrultusunda 2008 yılından itibaren 
293 hesapta izlenen düşük tenörlü mamul stoklarını ifade etmektedir. 

Söz konusu stokların 2.711 bin ton karşılığı 34.933 bin TL’si Bigadiç İşletmesi, 
907 bin ton karşılığı 45.840 bin TL’si de Emet İşletmesi stoklarında bulunmaktadır. 
İncelemelerde; düşük tenörlü stokların tenörlerinin yükseltilerek üretime alınması 
konusunda Teşekkülce yapılan çeşitli faaliyetlerden (özellikle ikinci yıkama ve 
kalsinasyon işlemleri) araştırma safhasında olan kalsinasyon çalışmasının sonuca göre 
ve ilgili mercilerce onayını müteakip uygulama safhasına konulabileceği belirtilmiş 
olan kolemanitin kalsinasyonu konusunda gelişme olmuş ve uygulama projesi olarak 
2016-2017 yılları Yatırım Programına alınmıştır. Bu hesaplarda takibi sağlanan ve 
mevcut şartlarda satılabilir niteliği bulunmadığından tüketilmesi mümkün görülmeyen 
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düşük tenörlü ürünlerin ekonomiye kazandırılması için yapılan çalışmaların 
hızlandırılması önem arz etmektedir.  

Teşekkülde, İşletme Müdürlüklerinin üretim tesisleri için hammadde arz 
güvenliğinin sağlanarak, üretimin sürdürülebilirliği ile yatırım ve üretim faaliyetlerinin 
aksamadan yürütülebilmesi ve madencilik faaliyetlerinin devamı için tumba, atık veya 
yatırım sahası olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyduğu taşınmazların 
kamulaştırılması ile ilgili talepleri önce Genel Müdürlük ilgili Daire Başkanlığı 
tarafından değerlendirilmekte; sonrasında muhtelif şahıslara ait taşınmazların 
kamulaştırılması, bu taşınmazların kamulaştırılmasında Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü lehine Kamu Yararı Kararı alınması, mera vasfına sahip taşınmazların 
4342 sayılı Mera Kanununun 14 üncü maddesine göre vasfının değiştirilerek tahsisinin 
alınması, orman vasfına sahip arazi için Maden Kanununun 7 nci maddesi gereğince 
6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerine göre irtifak izni alınması, yol veya tescil 
harici taşınmazların Maden Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca kullanım hakkının 
talep edilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna havale edilmekte, akabinde 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanununun 6/g maddesi uyarınca Kamu Yararı Kararının ilgili 
bulunduğu Bakanın Onayına sunulması, gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen 
kamulaştırma/vasıf değişikliği/tahsis/irtifak hakkı tesisi süreci uzun zaman 
alabilmekte, mevzuat kaynaklı gecikmeler üretim ve yatırım faaliyetlerini olumsuz 
etkilemektedir. Bu sebeple; Teşekkülün zaman kaybını önlemek için proje hazırlık 
safhasında kamulaştırma çalışmalarına başlamasında gerek ve fayda görülmektedir. 

İşletmelerin kendi yapısından kaynaklanan üretim ve maliyet sorunlarının 
çözümü yolunda gösterilen çabalarda ise geçen yıllar içerisinde iyileşme görülmekle 
birlikte, konunun bir bütün olarak ele alınıp, köklü ve kalıcı tedbirlerin mevcut 
imkanlar ölçüsünde uygulamaya konulması önemli olmaktadır. Bu kapsamda, 
İşletmelerde kapasite kullanım oranlarının ve randımanların artırılması, çalışmayan 
kısım giderlerinin azaltılması ve birim tüketimlerin düşürülmesinde ihtiyaç ve yarar 
görülmektedir. 

Dünya bor pazarı, nihai ürünler bazında üretim ve tüketim eğilimleri ile 
kapasite yapılanmaları dikkate alınmak suretiyle;  

-İşletmelerin konum, iş gücü, teknik ve teknolojik alt yapısı, üretim, yatırım ve 
kamulaştırma programı ile gerçekleşme, verimlilik ve kapasite kullanımı ile ürün 
portföyü ve maliyetler bazında geleceğe yönelik olarak değerlendirilmesi,  

-Kalite ve verimliliği artırıcı, maliyetleri düşürücü tedbirlerin bir program 
dahilinde uygulamaya konulması, önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda;  
-Önümüzdeki dönemde boraks penta/dekahidrat, borik asit, susuz boraks ve 

öğütülmüş ürünler için üretim faaliyetlerinin ağırlıklı olarak Kırka, Emet ve Bigadiç 
Bor İşletme Müdürlüklerinde gerçekleştirilmesi planlandığı, 

-Tesislerde, teknolojik randımanı artırmak üzere homojen tenörde tüvenan 
cevher beslenmesine özen gösterildiği, 

-Atıktaki bor içeriğini en aza indirmek üzere proses geliştirme çalışmaları 
devam etmektedir. Tesislerde üretim sürekliliğini etkileyecek malzeme, ekipman vb. 
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ile ilgili yedeklerin tedariki ve planlı bakımlar uygulandığı, 
-Madencilik faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınmazların kamulaştırılması, 

mera vasıflı taşınmazların vasıf değişikliği, irtifak hakkı tesisi, tahsis gibi işlemlerinde, 
mevzuattan kaynaklanan gecikmeler meydana geldiği, ancak Teşekkülün zaman 
kaybını önlemek için proje hazırlık safhasında kamulaştırma çalışmalarına 
başlayacağı, ifade edilmektedir. 

1.8 Kapasite Kullanımı: 
Kurumun 2012-2016 yılları arasında kapasite kullanım oranları sırasıyla %84, 

%83, %89, %84 ve %65 olarak gerçekleşmiştir. İşletmeler bazında kurulu kapasiteler 
ve yıllar itibariyle kapasite kullanım oranları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede 
gösterilmiştir.  
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Tablodan görüleceği üzere, yıllar itibariyle Kurum işletmelerinde kapasite 
artışına gidilirken, kapasite kullanımı aynı oranda seyretmiş, son dönemde ise 
gerilemiştir. Satışların miktar olarak son yıllarda azalması nedeniyle; ürün stok 
seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak duruşlardan dolayı tesisler düşük kapasitede 
çalıştırılmıştır. Dolayısıyla kapasite kullanım oranının düşmesiyle, çalışmayan kısım 
giderleri yükselirken, atıl kapasite oluşmuştur. Kırka boraks pentahidrat (Etibor 48), 
Bigadiç öğütülmüş kolemanit+üleksit, Emet ve Bandırma Borikasit kapasite 
kullanımları cari yılda geçmiş yıllara göre önemli oranda azalmıştır.  

Kurumda, yurt içi ve dışından gelebilecek talepleri karşılayacak düzeyde kurulu 
kapasite mevcut olup, üretim düşüklüğünün sebebi talep yetersizliği olarak 
gözükmektedir. Kuşkusuz bu kapasite, Kurumun Dünya piyasasındaki payını artırması 
paralelinde kullanılabilir olacaktır. Ancak, tesis kapasitelerinden yüksek oranda 
yararlanmak pazarlama ve ürün/tüketim alanı geliştirme faaliyetlerinin başarısı ile 
doğru orantılıdır.   

Kurum, pazarda oluşacak fırsatları değerlendirebilmek için, yeni ve modern 
teknoloji ile büyük ölçekli yatırımlar yapılmasını strateji olarak benimsemiştir. Bu 
çerçeveden olmak üzere kapasite artışına yönelik olarak; Eskişehir-Kırka'daki yıllık 
500 bin ton kapasiteli V. Boraks Pentahidrat Tesisinin yapımı tamamlanmış olup 
devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, Eskişehir-Kırka'daki yıllık 12 bin 
ton kapasiteli Susuz Boraks Tesisi tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Böylelikle, 
Teşekkülün kurulu kapasitesi 2011 yılında 1.725 bin ton’dan, 2016 yılında 2.698 bin 
ton’a yükselmiştir. 

Öte yandan, gerek genel olarak dünya ekonomisinde gerekse bor tüketimi 
açısından önemli olan pazarlarda görülen ekonomik yavaşlama ve buna paralel olarak 
bor ürünlerine talebin azalması sonucu dünya bor tüketiminin 2015-2016 döneminde 
azalma gösterdiği ifade edilmektedir. Ancak, geçmiş yıllarda bor pazarında talep 
seviyesinin durumunu koruduğu, son yıllarda ise Kurum bor ürünleri talep ve 
satışındaki gerilemenin dünya bor pazarındaki daralmanın üzerinde olduğu 
gözükmektedir. Bu açıdan, Dünyadaki ekonomik gelişmeler yanında bor piyasasındaki 
dinamiklerin detaylı analizi suretiyle bor ürünleri satış miktarındaki düşüşün 
irdelenmesi ve raporlanmasında fayda ve zaruret görülmektedir. Ayrıca, yatırım 
planlaması tesis kapasitelerinden maksimum düzeyde yararlanacak biçimde 
gerçekleştirilmelidir. 

Son yıllarda kapasite artışlarına karşın, Kurum bor ürünleri talep ve satışındaki 
gerilemenin Dünya bor pazarındaki daralmanın üzerinde olduğu tespitinden hareketle; 

Bor üretimi ve yatırımlarının pazarlama faaliyetleri paralelinde yürütülüyor 
olması sebebiyle, küresel rekabet koşulları ve pazar dinamikleri doğrultusunda 
üretimde sürdürülebilirliği sağlayabilmeyi teminen, üretim/yatırım/pazarlama 
stratejisinin gözden geçirilerek kalite ve verimliliği artırmayı, katma değeri 
yükseltmeyi, maliyetleri düşürmeyi ve rekabetçi fiyatlandırmayı hedefleyen 
çalışmalara öncelik ve ağırlık verilmesi önerilir. 
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2- Üretim maliyetleri: 

İşletmelerdeki ana üretimlere ilişkin üretim maliyetleri aşağıda açıklanmıştır. 
2.1 Kırka Bor İşletmesi üretim maliyeti: 
2.1.a) I. bor türevleri tesisi üretim maliyeti: 
2016 yılı içinde I. bor türevleri tesisinde üretilen boraks pentahidrat ürün 

maliyetine ilişkin giderler önceki yıl ve program değerleri ile birlikte karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 53: Kırka I.bor türevleri tesisi üretim giderleri 

Programa 
göre

Geçen yıla 
göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğ. ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 3.506 5,26 4.645 8,43 4.789 7,86 103 137
- İşçilik 7.325 11,00 7.601 13,79 6.041 9,91 79 82
- Personel (memur) 334 0,50 392 0,71 338 0,56 86 101
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 2.137 3,21 2.163 3,93 498 0,82 23 23
- Çeşitli giderler 90 0,14 231 0,42 114 0,19 49 127
- Vergi, resim ve harçlar 80 0,12 60 0,11 55 0,09 92 69
- Amortisman ve tük.payl. 5.483 8,23 555 1,01 5.036 8,27 908 92
- Finansman gideri 0 0,00 0 0,00 0,00 - -
Toplam (1) 18.955 28,45 15.647 28,39 16.873 27,69 108 89

2 - Üretimle dolaylı ilgili gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 31.743 47,65 25.660 46,57 27.445 45,04 107 86
- Yardımcı hizmet yerleri 7.620 11,44 6.756 12,26 7.021 11,52 104 92
Toplam (2) 39.363 59,09 32.416 58,83 34.466 56,56 106 88

Toplam (1+2) 58.318 87,54 48.062 87,22 51.339 84,25 107 88
3 - Yarı mamul değişmeleri 8.299 12,46 7.042 12,78 9.594 15,75 136 116
4 - Toplam üretim giderleri 66.617 100,00 55.104 100,00 60.934 100,00 111 91
5 - Üretim miktarı (ton) 209.969 180.000 200.082 111 95
6 - Birim maliyet (TL/ton) 317,27 306,14 304,54 99 96

2016 yılı Gerçekleşme oranı

Program Gerçekleşen
B.Pentahidrat - I                                   

Tesisi                                                                                
Üretim giderleri

2015 yılı

Gerçekleşen

 

I.Bor türevleri tesisi üretimi 2011-2013 döneminde sırasıyla; %6, %4 ve %35 
oranında azalma gösterirken üretim birim maliyeti de sırasıyla¸%18, %31 ve %26 
oranlarında artış göstermiştir. 2014 yılında ise üretimde sağlanan %54’lük artış üretim 
birim maliyetindeki artışın %13 ile sınırlı kalmasını sağlamıştır. 2015 yılında ise 
üretimde %2’lik bir atış olurken maliyette de %3 artış olmuştur. 2016 yılında ise 
üretimde %5’lik bir azalma olurken maliyet ise %4 azalmıştır. 

2015 yılında toplam üretim giderlerinin %48 ini yardımcı üretim yerleri 
oluştururken, 2016 yılında 4.298 bin TL’lik bir gider azalmasıyla toplam üretim 
giderlerinin %45 ini oluşturmuş üretim birim maliyetinin azalmasında etkili olmuştur. 
27,5 milyon TL’lik giderin %94’ünü oluşturan buhar dairesi giderinde geçen yıla göre 
%13 azalma, %5’ini oluşturan elektrik üretim giderinde %25,5 azalma ve %1’ini 
oluşturan su ikmal giderinde %10 oranında artma görülmektedir. Maliyet oluşumunda 
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%16’lik paya sahip yarı mamul değişimlerini %11,5’lik paylar ile yardımcı hizmet 
yerleri ve işçilik gideri takip etmiştir. 

Üretim maliyeti 2015 yılına göre azalmış olup, bu azalmada dışarıdan sağlanan 
fayda ve hizmetler kaleminde elektrik ve onarım giderleri ile işçilik giderleri ve 
yardımcı hizmet gider yerleri maliyetindeki azalma da rol oynamış olmakla birlikte ilk 
madde ve malzeme harcamaları artmıştır.  

Üretim maliyetinde buhar dairesi önemli pay sahibi olmakla birlikte I. no.lu 
tesiste üretilen 1 ton B.Pentahidrat üretimi başına harcanan buharın geçen yıla göre 
%0,4 oranında düşerken program değerinin %10,35 üzerinde gerçekleşmesi dikkati 
çekmektedir.   

Penta-1 üretim birim maliyetine esas giderlerin %42’ini buhar üretim giderleri 
oluşturmuştur. Buhar elde ediliminde kullanılan alternatif enerji kaynaklarının analiz 
edilerek doğalgaz yerine yerli kaynak kullanımının araştırılarak fizibilitesinin 
yapılması gerekmektedir. 

2.1.b) II. bor türevleri tesisi üretim maliyeti: 
2016 yılı içinde II. bor türevleri tesisinde üretilen boraks pentahidrat ürün 

maliyetine ilişkin giderler önceki yıl ve program değerleri ile birlikte karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 54: Kırka II. bor türevleri tesisi üretim giderleri 

Programa 
göre

Geçen yıla 
göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğrudan ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 3.282 6,99 4.122 8,53 1.786 4,43 43 54
- İşçilik 5.227 11,14 6.158 12,74 4.417 10,96 72 85
- Personel (memur) 338 0,72 197 0,41 280 0,70 142 83
- Dış.sağ.fayda ve hizmetler 1.535 3,27 1.721 3,56 704 1,75 41 46
- Çeşitli giderler 76 0,16 251 0,52 68 0,17 27 90
- Vergi, resim ve harçlar 81 0,17 100 0,21 83 0,21 83 103
- Amortisman ve tük.payları 1.369 2,92 2.136 4,42 1.345 3,34 63 98
- Finansman gideri 0 0,00 0 0,00 0,00 - -
Toplam (1) 11.908 25,38 14.684 30,38 8.684 21,55 59 73

2 - Üretimle dolaylı ilgili gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 23.150 49,33 21.038 43,53 19.532 48,46 93 84
- Yardımcı hizmet yerleri 5.397 11,50 6.745 13,96 5.119 12,70 76 95
Toplam (2) 28.547 60,83 27.784 57,49 24.651 61,16 89 86

Toplam (1+2) 40.455 86,21 42.468 87,87 33.335 82,70 78 82
3 - Yarı mamul değişmeleri 6.472 13,79 5.861 12,13 6.971 17,30 119 108
4 - Toplam üretim giderleri 46.927 100,00 48.328 100,00 40.306 100,00 83 86
5 - Üretim miktarı (ton) 162.119 150.000 143.253 96 88
6 - Birim maliyet (TL/ton) 289,46 322,19 281,37 87 97

2016 yılı Gerçekleşme oranı

Program Gerçekleşen
B.Pentahidrat - II                                  

Tesisi                                                                                
Üretim giderleri

2015 yılı

Gerçekleşen
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%16’lik paya sahip yarı mamul değişimlerini %11,5’lik paylar ile yardımcı hizmet 
yerleri ve işçilik gideri takip etmiştir. 

Üretim maliyeti 2015 yılına göre azalmış olup, bu azalmada dışarıdan sağlanan 
fayda ve hizmetler kaleminde elektrik ve onarım giderleri ile işçilik giderleri ve 
yardımcı hizmet gider yerleri maliyetindeki azalma da rol oynamış olmakla birlikte ilk 
madde ve malzeme harcamaları artmıştır.  

Üretim maliyetinde buhar dairesi önemli pay sahibi olmakla birlikte I. no.lu 
tesiste üretilen 1 ton B.Pentahidrat üretimi başına harcanan buharın geçen yıla göre 
%0,4 oranında düşerken program değerinin %10,35 üzerinde gerçekleşmesi dikkati 
çekmektedir.   

Penta-1 üretim birim maliyetine esas giderlerin %42’ini buhar üretim giderleri 
oluşturmuştur. Buhar elde ediliminde kullanılan alternatif enerji kaynaklarının analiz 
edilerek doğalgaz yerine yerli kaynak kullanımının araştırılarak fizibilitesinin 
yapılması gerekmektedir. 

2.1.b) II. bor türevleri tesisi üretim maliyeti: 
2016 yılı içinde II. bor türevleri tesisinde üretilen boraks pentahidrat ürün 

maliyetine ilişkin giderler önceki yıl ve program değerleri ile birlikte karşılaştırmalı 
olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 54: Kırka II. bor türevleri tesisi üretim giderleri 

Programa 
göre

Geçen yıla 
göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğrudan ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 3.282 6,99 4.122 8,53 1.786 4,43 43 54
- İşçilik 5.227 11,14 6.158 12,74 4.417 10,96 72 85
- Personel (memur) 338 0,72 197 0,41 280 0,70 142 83
- Dış.sağ.fayda ve hizmetler 1.535 3,27 1.721 3,56 704 1,75 41 46
- Çeşitli giderler 76 0,16 251 0,52 68 0,17 27 90
- Vergi, resim ve harçlar 81 0,17 100 0,21 83 0,21 83 103
- Amortisman ve tük.payları 1.369 2,92 2.136 4,42 1.345 3,34 63 98
- Finansman gideri 0 0,00 0 0,00 0,00 - -
Toplam (1) 11.908 25,38 14.684 30,38 8.684 21,55 59 73

2 - Üretimle dolaylı ilgili gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 23.150 49,33 21.038 43,53 19.532 48,46 93 84
- Yardımcı hizmet yerleri 5.397 11,50 6.745 13,96 5.119 12,70 76 95
Toplam (2) 28.547 60,83 27.784 57,49 24.651 61,16 89 86

Toplam (1+2) 40.455 86,21 42.468 87,87 33.335 82,70 78 82
3 - Yarı mamul değişmeleri 6.472 13,79 5.861 12,13 6.971 17,30 119 108
4 - Toplam üretim giderleri 46.927 100,00 48.328 100,00 40.306 100,00 83 86
5 - Üretim miktarı (ton) 162.119 150.000 143.253 96 88
6 - Birim maliyet (TL/ton) 289,46 322,19 281,37 87 97

2016 yılı Gerçekleşme oranı

Program Gerçekleşen
B.Pentahidrat - II                                  

Tesisi                                                                                
Üretim giderleri

2015 yılı

Gerçekleşen

 

 

 

 
 

Penta-II tesisinde 254 gün üretim yapılarak geçen yıla göre üretim miktarı %12 
oranında azalarak programın %4 altında gerçekleşmiş, üretim birim maliyeti ise 
programın %13 gerisinde kalarak geçen yıla göre %3 oranında azalma kaydetmiştir. 
Bununla birlikte Penta-II tesisi son beş yıldır 4 tesis içinde en düşük maliyette üretimin 
yapıldığı tesis olmuştur.  

19,5 milyon TL’lik yardımcı üretim yerleri giderinin %92,9’unu oluşturan 
buhar dairesi giderinde geçen yıla göre %16 oranında azalma, %4,92’sini oluşturan 
elektrik üretim giderinde %20,7 oranında azalış ve %2,2’sini oluşturan su ikmal 
giderinde %26,8 oranında artış görülmektedir. Maliyet oluşumunda %17,30’luk paya 
sahip yarı mamul değişimlerini %10,96’lık pay ile işçilik giderleri ve %12,70’lik pay 
ile yardımcı hizmet yerleri giderleri takip etmiştir. 

Üretim maliyeti azalışında ilk madde malzeme %46 ve dışarıdan sağlanan fayda 
ve hizmetler gider yerlerinde %54 azalış etkili olmuştur. 

Üretim maliyeti artışında buhar maliyetindeki düşüşte etkin rol oynamış 
olmakla birlikte II. no.lu tesiste üretilen 1 ton B.Pentahidrat üretimi başına harcanan 
buharın da geçen yıla göre %4, program değerine göre ise %11,7 fazla olması dikkati 
çekmektedir. 

Penta-II üretim birim maliyetine esas giderlerin %45’sini geçen yıla göre %16 
azalan buhar üretim giderleri oluşturmuştur. Buhar elde ediliminde kullanılan alternatif 
enerji kaynaklarının analiz edilerek doğalgaz yerine yerli kaynak kullanımının 
araştırılarak fizibilitesinin yapılması gerekmektedir. 

2.1.c ) III. bor türevleri tesisi üretim maliyeti: 
2016 yılı içinde III. bor türevleri tesisinde üretilen boraks pentahidrat ürün 

maliyetine ilişkin giderler önceki yıl ve program değerleri ile birlikte karşılaştırmalı  
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Tablo 55: Kırka III. bor türevleri tesisi üretim giderleri 

B.Pentahidrat - III                                 
Tesisi                                                                                

Üretim giderleri 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 
göre 

Geçen 
yıla göre 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % % 
1 - Üretimle doğr.ilgili gid.: 

  
      

  - İlk madde ve malzeme 3.399 6,11 3.897 7,72 358 4,20 9 11 
  - İşçilik 5.793 10,42 6.239 12,36 864 10,12 14 15 
  - Personel (memur) 242 0,44 269 0,53 80 0,93 30 33 
  - Dış.sağ.fayda ve hizm. 2.342 4,21 1.954 3,87 252 2,95 13 11 
  - Çeşitli giderler 77 0,14 250 0,50 32 0,38 13 42 
  - Vergi, resim ve harçlar 80 0,14 100 0,20 17 0,20 17 21 
  - Amortisman ve tük.payl. 1.338 2,41 1.940 3,84 361 4,23 19 27 
  - Finansman gideri 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 
  Toplam (1) 13.271 23,87 14.650 29,02 1.964 23,01 13 15 
2 - Üretimle dolay.ilgili gid.:   

 
  

 
  

 
    

  - Yardımcı üretim yerleri 28.980 52,13 23.225 46,00 4.259 49,90 18 15 
  - Yardımcı hizmet yerleri 5.880 10,58 6.741 13,35 968 11,34 14 16 
  Toplam (2) 34.860 62,71 29.965 59,35 5.227 61,24 17 15 
  

 
Toplam (1+2) 48.131 86,58 44.615 88,37 7.192 84,25 16 15 

3 - Yarı mamul değişmeleri 7.462 13,42 5.873 11,63 1.344 15,75 23 18 
4 - Toplam üretim giderleri 55.592 100,00 50.488 100,00 8.536 100,00 17 15 
5 - Üretim miktarı (ton) 185.226 

 
150.000 

 
27.292 

 
18 15 

6 - Birim maliyet (TL/ton) 300,13   336,59   312,76   93 104 

III. Bor türevleri tesisinde 50 gün üretim yapılarak geçen yıla göre %85 
azalarak programın %82 altında gerçekleşmiştir. Bunun sebebi 2016 yılında Etibor-48 
ürününe talep yetersizliğinden oluşan stok fazlalığı sonucu III. Bor türevleri tesisi yıl 
içerisinde çok az çalışmıştır. Bu nedenle toplam üretim giderleri geçen yıla göre %85 
oranında azalmış, ancak birim üretim maliyetinde %4 artış gerçekleşmiştir. 

Geçen yıl toplam üretim giderinin %52,13’ünü oluşturan yardımcı üretim 
yerleri kalemi 2016 yılında %49,90’unu oluşturmuş olup, yardımcı üretim yerleri 
gideri 4.259 bin TL olmuştur. Söz konusu giderin %92’sini oluşturan buhar dairesi 
gideri geçen yıla göre üretim miktarı az olduğu için %85,5 oranında, %6,4’ünü 
oluşturan elektrik üretim giderinde %82,3 oranında ve %1,58’ini oluşturan su ikmal 
giderinde %83,7 oranında azalma görülmektedir. Maliyet oluşumunda %15,75’lik pay 
ile yarı mamul değişimleri, %11,34’lük pay ile yardımcı hizmet yerleri ve %10,12 pay 
ile işçilik giderleri takip etmiştir. 

Üretim maliyeti artışında buhar maliyetindeki artış etkin rol oynamış olmakla 
birlikte III. no.lu tesiste üretilen 1 ton B.Pentahidrat üretimi başına harcanan buharın 
da geçen yıla göre %28,4, program değerine göre ise %39,3 fazla olması dikkati 
çekmektedir.  

Penta-III üretim birim maliyetine esas giderlerin %45,9’unu buhar üretim 
giderleri oluşturmuştur. Buhar elde ediliminde kullanılan alternatif enerji 
kaynaklarının analiz edilerek doğalgaz yerine yerli kaynak kullanımının araştırılarak 
fizibilitesinin yapılması gerekmektedir. 
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Tablo 55: Kırka III. bor türevleri tesisi üretim giderleri 

B.Pentahidrat - III                                 
Tesisi                                                                                

Üretim giderleri 

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı 

Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa 
göre 

Geçen 
yıla göre 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % % 
1 - Üretimle doğr.ilgili gid.: 

  
      

  - İlk madde ve malzeme 3.399 6,11 3.897 7,72 358 4,20 9 11 
  - İşçilik 5.793 10,42 6.239 12,36 864 10,12 14 15 
  - Personel (memur) 242 0,44 269 0,53 80 0,93 30 33 
  - Dış.sağ.fayda ve hizm. 2.342 4,21 1.954 3,87 252 2,95 13 11 
  - Çeşitli giderler 77 0,14 250 0,50 32 0,38 13 42 
  - Vergi, resim ve harçlar 80 0,14 100 0,20 17 0,20 17 21 
  - Amortisman ve tük.payl. 1.338 2,41 1.940 3,84 361 4,23 19 27 
  - Finansman gideri 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - - 
  Toplam (1) 13.271 23,87 14.650 29,02 1.964 23,01 13 15 
2 - Üretimle dolay.ilgili gid.:   

 
  

 
  

 
    

  - Yardımcı üretim yerleri 28.980 52,13 23.225 46,00 4.259 49,90 18 15 
  - Yardımcı hizmet yerleri 5.880 10,58 6.741 13,35 968 11,34 14 16 
  Toplam (2) 34.860 62,71 29.965 59,35 5.227 61,24 17 15 
  

 
Toplam (1+2) 48.131 86,58 44.615 88,37 7.192 84,25 16 15 

3 - Yarı mamul değişmeleri 7.462 13,42 5.873 11,63 1.344 15,75 23 18 
4 - Toplam üretim giderleri 55.592 100,00 50.488 100,00 8.536 100,00 17 15 
5 - Üretim miktarı (ton) 185.226 

 
150.000 

 
27.292 

 
18 15 

6 - Birim maliyet (TL/ton) 300,13   336,59   312,76   93 104 

III. Bor türevleri tesisinde 50 gün üretim yapılarak geçen yıla göre %85 
azalarak programın %82 altında gerçekleşmiştir. Bunun sebebi 2016 yılında Etibor-48 
ürününe talep yetersizliğinden oluşan stok fazlalığı sonucu III. Bor türevleri tesisi yıl 
içerisinde çok az çalışmıştır. Bu nedenle toplam üretim giderleri geçen yıla göre %85 
oranında azalmış, ancak birim üretim maliyetinde %4 artış gerçekleşmiştir. 

Geçen yıl toplam üretim giderinin %52,13’ünü oluşturan yardımcı üretim 
yerleri kalemi 2016 yılında %49,90’unu oluşturmuş olup, yardımcı üretim yerleri 
gideri 4.259 bin TL olmuştur. Söz konusu giderin %92’sini oluşturan buhar dairesi 
gideri geçen yıla göre üretim miktarı az olduğu için %85,5 oranında, %6,4’ünü 
oluşturan elektrik üretim giderinde %82,3 oranında ve %1,58’ini oluşturan su ikmal 
giderinde %83,7 oranında azalma görülmektedir. Maliyet oluşumunda %15,75’lik pay 
ile yarı mamul değişimleri, %11,34’lük pay ile yardımcı hizmet yerleri ve %10,12 pay 
ile işçilik giderleri takip etmiştir. 

Üretim maliyeti artışında buhar maliyetindeki artış etkin rol oynamış olmakla 
birlikte III. no.lu tesiste üretilen 1 ton B.Pentahidrat üretimi başına harcanan buharın 
da geçen yıla göre %28,4, program değerine göre ise %39,3 fazla olması dikkati 
çekmektedir.  

Penta-III üretim birim maliyetine esas giderlerin %45,9’unu buhar üretim 
giderleri oluşturmuştur. Buhar elde ediliminde kullanılan alternatif enerji 
kaynaklarının analiz edilerek doğalgaz yerine yerli kaynak kullanımının araştırılarak 
fizibilitesinin yapılması gerekmektedir. 

 

 
 

Penta-III tesisi 2015 yılında 4 tesis içinde, birim üretim maliyeti en fazla artış 
gösteren (%4) ikinci tesis olmuştur. 

2.1.d ) IV. bor türevleri tesisi üretim maliyeti: 
2011 yılı içinde devreye alınan IV. bor türevleri tesisinde 2016 yılında üretilen 

boraks pentahidrat ürün maliyetine ilişkin giderler, önceki yıl ve program değerleri ile 
birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Tablo 56: Kırka IV. bor türevleri tesisi üretim giderleri  

Programa 
göre

Geçen 
yıla 

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 4.779 6,8 4.395 7,4 6.163 10,7 140 129
- İşçilik 5.677 8,1 6.292 10,5 4.565 7,9 73 80
- Personel (memur) 333 0,5 185 0,3 257 0,4 139 77
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 2.057 2,9 2.280 3,8 2.588 4,5 114 126
- Çeşitli giderler 95 0,1 232 0,4 77 0,1 33 81
- Vergi, resim ve harçlar 95 0,1 100 0,2 92 0,2 92 96
- Amortisman ve tük.pay. 4.984 7,1 5.792 9,7 4.503 7,8 78 90
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 18.020 25,7 19.276 32,2 18.245 31,8 95 101

2 - Üretimle dolaylı ilg.gid.:
- Yard.üretim yerleri 36.626 52,1 25.542 42,7 26.073 45,4 102 71
- Yard.hizmet yerleri 6.179 8,8 7.150 12,0 6.000 10,4 84 97
Toplam (2) 42.805 60,9 32.692 54,7 32.073 55,8 98 75

Toplam (1+2) 60.825 86,6 51.968 86,9 50.318 87,6 97 83
3 - Yarı mamul değiş. 9.417 13,4 7.808 13,1 7.131 12,4 91 76
4 - Toplam üretim gid. 70.242 100,0 59.776 100,0 57.449 100,0 96 82
5 - Üretim miktarı (ton) 233.237 200.000 179.372 90 77
6 - Birim maliyet (TL/ton) 301,16 298,88 320,28 107 106

Gerçekleşme oranı2016 yılı

Program Gerçekleşen
B.Pentahidrat - IV                                

Tesisi                                                                                
Üretim giderleri

2015 yılı

Gerçekleşen

 
2011 yılında dört bor türevi tesisi içinde en yüksek maliyette üretim yapılan 

IV.Bor türevi tesisinde üretimin düşmesiyle birim üretim maliyeti yükselmiştir. 2016 
yılında üretimde %23 düşüş, birim maliyetinde de %6 artış meydana gelmiştir. 

Toplam üretim giderinin oluşturan yardımcı üretim yerleri kalemi %52,1’den 
%45,4’e azalırken, üretimle doğrudan ilgili giderler %25,7 den %31,8’e artmıştır. 
Yardımcı hizmet yerleri giderleri ise %8,8 den %10,4’e artmıştır. 26,073 milyon 
TL’lik giderin %93,09’unu oluşturan buhar dairesi giderinde geçen yıla göre %29 
oranında azalış, %5,3’ünü oluşturan elektrik üretim giderinde %29,8 oranında azalış 
ve %1,6’sını oluşturan su ikmal giderinde %0,82 oranında artış görülmektedir. Maliyet 
oluşumunda %12,4’lük paya sahip yarı mamul değişimlerini %10,4’luk pay yardımcı 
hizmet yerleri, %7,9 ve %7,8’lik paylar ile de işçilik giderleri ve amortisman giderleri 
takip etmiştir. 

Üretim maliyeti artışında buhar maliyetindeki artış etkin rol oynamış olmakla 
birlikte IV. no.lu tesiste üretilen 1 ton B.Pentahidrat üretimi başına harcanan buharın 
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da geçen yıla göre %1,35 azalarak program değerinin %26,5 üzerinde gerçekleşmesi 
dikkati çekmektedir. Ayrıca maliyet artışında ilk madde malzeme (%29 artış) ile 
dışardan sağlanan fayda ve hizmetler harcamalarındaki artışlar (%26 artış) etkili 
olmuştur.  

Penta-IV üretim birim maliyetine esas giderlerin %41,22’sini buhar üretim 
giderleri oluşturmuştur. Buhar elde ediliminde kullanılan alternatif enerji 
kaynaklarının analiz edilerek doğalgaz yerine yerli kaynak kullanımının araştırılarak 
fizibilitesinin yapılması gerekmektedir. 

2.1.e ) Susuz boraks üretim maliyeti: 
2015 yılında 10,5 bin olan susuz boraks üretimi 2016 yılında 7,15 bin tona 

düşmüş, üretim maliyeti ise %31 artışla 1.662 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. Bu 
maliyet artışında ilk madde ve malzeme kalemindeki %61’lik azalışa karşı, doğal gaz 
giderindeki %25’lik, işçi ücret ve giderlerinde %14 ve yardımcı hizmet gider 
yerlerindeki (elektrik, otomasyon ve fabrika bakım) %48’lik artış etkili olmuştur. 

2.1.f ) Etimatik bor temizlik ürünü üretim maliyeti: 
2016 yılı için 1.716 TL/ton maliyetle 11 bin ton olarak üretilmesi 

programlanan borlu temizlik ürünü (Etimatik) üretimi programın %33’ü kadar (3,6 
bin ton), üretim maliyeti de programın %115’i, geçen yılın %111’i mertebesinde 
1.965 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. Üretim maliyetinin %34’ünü deterjan 
hammaddeleri, %11’ini ambalaj malzemesi, %13’ünü ara safha, %5’ini amortisman 
ve tükenme payları oluşturmuştur. Maliyetteki artışa en büyük etken ara safha 
giderlerindeki 701 bin TL karşılığı %10 artış olmuştur.  

Etimatik ürününün bu güne kadar formül değişiklikleri ile dört kez yapılan 
iyileştirme çabalarına karşılık hala piyasada istenilen seviyede tutunamamasının 
yanısıra 2014’te programlanan maliyetin 18 katı oranında 1.575 TL/ton, 2015’te 
programlanan maliyetin %13 üzerinde 1.773 TL/ton, 2016 yılında ise %20 üzerinde 
1.965 TL/ton olarak üretilmesi ve satış hasılatının ticari maliyetin altında olması 
nedeniyle üretim prosesinin ve maliyeti oluşturan unsurların irdelenerek maliyet 
düşürücü önlemlerin alınması gerekmektedir. 25 bin ton/yıl olarak hazırlanan fizibilite 
etüdünün akıbetine ve piyasa koşullarına göre Etimatik üretim programının yeniden 
revize edilmesi gerekmektedir. Ayrıca ürünün pazarlamaya ilişki sorunlar ise raporun 
“Pazarlama” bölümünde ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. 

2.1.g ) Boraks dekahidrat üretim maliyeti: 
Boraks Dekahidrat Tesisinin zayıf çözeltilerin toplandığı bir tesise 

dönüştürülmesiyle 2016 yılında, geçen yıla göre 6.871 ton daha fazla gerçekleşerek 
8.521 ton olarak gerçekleştirilen Boraks Dekahidrat üretiminin üretim maliyeti 2013 
yılında 393 TL/ton iken 2015 yılında 76,30 TL/ton’a düşerken, 2016 yılında 446 
TL/ton’a yükselmiştir. 

2.1.h ) Diğer: 
Bunların dışında, işletme bünyesinde doğal gaz kullanılarak elde edilen 1.484 

bin ton buharın birim maliyeti geçen yıla göre %7,7 azalışla 78 TL/ton olmuş, bu 
maliyetin %78’ini doğal gaz giderleri oluşturmuştur.  
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giderlerindeki 701 bin TL karşılığı %10 artış olmuştur.  

Etimatik ürününün bu güne kadar formül değişiklikleri ile dört kez yapılan 
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2013 yılında, üretilen 1,4 milyon ton buharın 64,4 bin tonu kullanılarak üretilen 
49,3 milyon kwh elektrik birim maliyeti %30 oranında artmışken, bu kez 2014 yılında 
%15 oranında artarak 0,1601 TL/kwh, 2015 yılında %7 artarak 0,1726 TL/kwh, 2016 
yılında ise %37,5 azalarak 0,1079 TL/kWh olmuştur. 2012 yılında elektrik 
üretimindeki buhar giderlerinin toplam giderler içindeki payı %80 iken bu payın 
2013’de %70’e, 2014 yılında %67’ye, 2015 yılında %63’e düştüğü, 2016 yılında ise 
%68’e yükseldiği görülmektedir. 

2016 yılında kurumun toplam elektrik üretiminin %41,6’sı Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğündeki tesislerden yapılmıştır. 

I., II. ve III. Boraks Pentahidrat tesislerinde 2014 yılında devreye alınan 
evaporatör tesislerinden kaynaklanan ilave buhar tüketimleri olmuştur. Birim buhar 
tüketimlerinin 2016 yılı hedefinden yüksek gerçekleşmesinde, 2016 yılı içerisinde 
Etibor-48 satışlarının az olması nedeniyle, ürün stok seviyelerinin yükselmesine bağlı 
olarak duruşlardan dolayı kapasite kullanım oranının düşmesiyle, birim buhar 
tüketimleri 2016 yılında hedeflenen değerden yüksek gerçekleşmiştir. 

Su ikmal servisinde geçen yıla göre %6 azalışla 3,5 milyon ton su ikmali 
yapılmış, üretim maliyeti ise %33 oranında artarak 0,69 TL/ton olmuştur. Maliyeti 
oluşturan kalemlerden amortisman ve tükenme payındaki artış bu maliyetin 
artmasında etkili olmuştur. 2013 yılında 99 bin TL olan amortisman gideri 2014 
yılında, konsantratör birimine kayıtlı iken bu birimin kapatılması sonucu su ikmal 
servisine verilen demirbaşlara ait amortismanların (1.461 bin TL) eklenmesiyle 1.555 
bin TL, 2015 yılında ise 1.059 bin TL, 2016 yılında ise 1.304 bin TL olmuştur. 

2.2 Emet Bor İşletmesi üretim maliyetleri: 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nce üretilen ana üretim cinslerinin üretim 

maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 
2.2.a) Konsantre cevher üretim maliyeti: 
2016 yılında Hisarcık konsantratöründe elde edilen ürünün maliyetine ilişkin 

giderler program ve geçen yıla ait değerlerle birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir.  
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Tablo 57: Emet-Hisarcık konsantre üretim giderleri 

Programa 
göre

Geçen 
yıla göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 777 8,09 971 5,88 481 4,11 50 62
- İşçilik 1.037 10,80 856 5,19 963 8,23 113 93
- Personel (memur) 190 1,98 254 1,54 226 1,93 89 119
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 5.123 53,34 8.930 54,12 7.159 61,18 80 140
- Çeşitli giderler 35 0,36 86 0,52 87 0,75 102 250
- Vergi, resim ve harçlar 3 0,03 5 0,03 3 0,02 - 102
- Amortisman ve tük.payl. 550 5,73 2.405 14,58 608 5,19 25 110
- Finansman gideri 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - -
Toplam (1) 7.715 80,32 13.506 81,86 9.527 81,42 71 123

2 - Üretimle dolaylı ilgili gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 670 6,98 665 4,03 558 4,77 84 83
- Yardımcı hizmet yerleri 1.180 12,28 2.301 13,95 1.590 13,59 69 135
Toplam (2) 1.850 19,26 2.966 17,98 2.148 18,36 72 116

Toplam (1+2) 9.565 99,58 16.472 99,84 11.675 99,78 71 122
3 - Yarı mamul değişmeleri 40 0,42 27 0,16 26 0,22 97 64
4 - Toplam üretim giderleri 9.605 100,00 16498 100,00 11.701 100,00 71 122
5 - Üretim miktarı (ton) 483.344 408.250 395.030 97 82
6 - Birim maliyet (TL/ton) 19,87 40,41 29,62 73 149

Emet - Hisarcık                                                         
Konsantratörü                                             

Üretim maliyeti

2016 yılı Gerçekleşme oranı

Program Gerçekleşen

2015 yılı

Gerçekleşen

 

Hisarcık konsantratöründen elde edilen konsantre ürün (ara ürün dahil) miktarı 
geçen yıla göre %18 azalmış, birim üretim maliyeti ise %49 oranında artış 
göstermiştir. Geçen yıla göre, üretimle doğrudan ilgili giderler %23 oranında artış 
(1,812 milyon TL), üretimle dolaylı ilgili giderler ise %16 oranında (298 bin TL) artış 
göstermiştir. 

2012 yılında ve takip eden yıllarda bir önceki yıla göre %11, %10 ve %2 
oranlarında artan dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler gideri, 2015 yılında %58 
oranında artarak 5,1 milyon TL’ye, 2016 yılında ise %40 oranında artarak 7,2 milyon 
TL’ye ulaşmış ve toplam giderler içindeki payı %61 olmuştur. Bu gider kalemi içinde 
miktar bazında en büyük gider artışı 1,6 milyon TL ile taşeron işçiliği ve 437 bin TL 
ile diğer dışardan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinde olmuştur. 

Yardımcı hizmet yerleri giderlerindeki en büyük artış %83 oranındaki 211 bin 
TL’lik artış ile makine ikmal bakım onarım kaleminde olmuştur. 
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Tablo 57: Emet-Hisarcık konsantre üretim giderleri 
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göre
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yıla göre
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Emet - Hisarcık                                                         
Konsantratörü                                             

Üretim maliyeti

2016 yılı Gerçekleşme oranı

Program Gerçekleşen

2015 yılı

Gerçekleşen

 

Hisarcık konsantratöründen elde edilen konsantre ürün (ara ürün dahil) miktarı 
geçen yıla göre %18 azalmış, birim üretim maliyeti ise %49 oranında artış 
göstermiştir. Geçen yıla göre, üretimle doğrudan ilgili giderler %23 oranında artış 
(1,812 milyon TL), üretimle dolaylı ilgili giderler ise %16 oranında (298 bin TL) artış 
göstermiştir. 

2012 yılında ve takip eden yıllarda bir önceki yıla göre %11, %10 ve %2 
oranlarında artan dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler gideri, 2015 yılında %58 
oranında artarak 5,1 milyon TL’ye, 2016 yılında ise %40 oranında artarak 7,2 milyon 
TL’ye ulaşmış ve toplam giderler içindeki payı %61 olmuştur. Bu gider kalemi içinde 
miktar bazında en büyük gider artışı 1,6 milyon TL ile taşeron işçiliği ve 437 bin TL 
ile diğer dışardan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinde olmuştur. 

Yardımcı hizmet yerleri giderlerindeki en büyük artış %83 oranındaki 211 bin 
TL’lik artış ile makine ikmal bakım onarım kaleminde olmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tablo 58: Emet-Espey konsantre üretim giderleri 

Programa 
göre

Geçen 
yıla göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 715 13,16 912 7,49 458 5,51 50 64
- İşçilik 436 8,03 568 4,66 571 6,87 101 131
- Personel (memur) 159 2,93 127 1,04 194 2,33 153 122
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 2.836 52,18 7.233 59,41 5.121 61,56 71 181
- Çeşitli giderler 21 0,38 76 0,62 56 0,67 74 270
- Vergi, resim ve harçlar 3 0,06 1 0,01 7 0,09 897 215
- Amortisman ve tük.payl. 311 5,71 1.343 11,04 652 7,84 49 210
- Finansman gideri 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - -
Toplam (1) 4.481 82,46 10.261 84,28 7.060 84,87 69 158

2 - Üretimle dolaylı ilgili gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 210 3,86 177 1,45 279 3,35 157 133
- Yardımcı hizmet yerleri 729 13,41 1.728 14,19 967 11,62 56 133
Toplam (2) 938 17,27 1.905 15,64 1.245 14,97 65 133

Toplam (1+2) 5.419 99,73 12.165 99,92 8.306 99,84 68 153
3 - Yarı mamul değişmeleri 15 0,27 9 0,08 14 0,16 147 91
4 - Toplam üretim giderleri 5.434 100,00 12.174 100,00 8.319 100,00 68 153
5 - Üretim miktarı (ton) 255.104 209.500 247.725 118 97
6 - Birim maliyet (TL/ton) 21,30 58,11 33,58 58 158

Emet - Espey                                                         
Konsantratörü                                             

Üretim maliyeti

2016 yılı Gerçekleşme oranı

Program Gerçekleşen

2015 yılı

Gerçekleşen

 
2016 yılında yurt içi ve yurt dışı satışı olmayan Espey konsantratöründen elde 

edilen konsantre ürünün miktarı (ara ürün dahil) programın %18 üzerinde, geçen yılki 
seviyesinin ise %3 altında gerçekleşmiş, birim maliyeti ise 33,58 TL/ton olarak 
gerçekleşmiştir. 2016 yılında yıkaması düşünülen 100 bin ton Bigadiç Tülü tüvenan 
cevher yıkaması 2016 yılında fiilen yapılmamıştır. 

2012 yılında fiili olarak 16 TL/ton’a mal edilen Espey konsantre ürün için 2013 
yılında maliyet olarak 34 TL/ton öngörüldüğü, buna karşılık birim maliyetin bir önceki 
yıla göre %18 artışla 19 TL/ton olarak gerçekleştiği, 2014 yılı için konsantre üretim 
maliyetinin 32 TL/ton olarak öngörülmesine rağmen fiili maliyetin bir önceki yılki 
seviyesinde kalarak 19 TL/ton olarak gerçekleştiği, 2015 yılı için konsantre üretim 
maliyetinin 92,7 TL/ton olarak öngörülmesine rağmen fiili maliyetin 21,3 TL/ton 
olarak gerçekleştiği ve son olarak 2016 yılı için konsantre üretim maliyetinin bu kez 
58,11 TL/ton olarak öngörülmesine rağmen fiili maliyetin 33,58 TL/ton olarak 
gerçekleştiği görülmektedir. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderleri programa 
göre %29 oranında daha az, geçen yıla göre ise %81 oranında 2,285 milyon TL daha 
fazla gerçekleşmiştir. Amortisman ve tükenme payları gideri programın %51 altında, 
geçen yılın ise %110 üzerinde 341 bin TL daha fazla gerçekleşmiştir. 

Espey konsantratörü üretim maliyetinin programa göre %42 oranında daha 
düşük gerçekleşmesinde üretimin programın %18 üzerinde gerçekleşmesi etkili 
olmuştur. 
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2.2.b) Borik asit üretim maliyeti: 
2016 yılında Borik asit fabrikasında üretilen ürün maliyetine ilişkin giderler 

önceki yıl ve program değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir.  
Tablo 59: Emet-Borik asit üretim giderleri 

Borik asit üretim miktarı programın %18 gerisinde geçen yılın ise %14 üzerinde 
205,6 bin ton olmuş, üretim giderlerindeki %17’lik artışla da birim üretim maliyeti %3 
artışla 806,6 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

Üretim giderleri içinde üretimle dolaylı ilgili giderlerin payı geçen yılki 
seviyesinde %32 olup, %23’lük paya sahip yardımcı üretim giderleri geçen yıla göre 
%18 oranında, %9’luk paya sahip yardımcı hizmet yerleri üretim giderleri ise %7 
oranında artış göstermiştir. Yardımcı üretim yerleri giderlerinin %77’sini geçen yıla 
göre %11 artış gösteren buhar dairesi, %14’ini geçen yıla göre %54 artış gösteren 
elektrik santrali giderleri oluşturmuştur. 

Borik asit fabrikasından çıkan ürün daha sonra ambalajlanarak satışa hazır 
halde stoklanmaktadır. Borik asitin stoklama birim maliyeti 55,76 TL/ton birim 
maliyeti ile birlikte oluşan 862,45 TL/ton’luk birim maliyetin %6,5’lik kısmı 
tamamen stoklama maliyetinden gelmektedir. 

2.2.c) Borik asit tesisi yardımcı üretim yerleri; 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan elektrik santralinde üretilen 

elektriğin maliyeti geçen yıla göre %6 oranında artarak 0,17 TL/kWh olmuştur.   
Buhar dairesi maliyetlerine bakıldığında ise, buhar üretim dairesi üretim 

maliyetinin %11 azalarak 65,35 TL/ton olduğu görülmüştür. Buhar üretim 
maliyetinde dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin payı %93 olup bu maliyetin 
%99’unu doğal gaz gideri oluşturmuştur. 

 

Programa 
göre

Geçen 
yıla                      
göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 5.918 4,17 14.675 10,36 8.827 5,32 60 149
- İşçilik 12.095 8,53 14.582 10,30 13.341 8,04 91 110
- Personel (memur) 1.159 0,82 991 0,70 1.673 1,01 169 144
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 1.461 1,03 1.625 1,15 1.056 0,64 65 72
- Çeşitli giderler 3.514 2,48 2.533 1,79 5.296 3,19 209 151
- Vergi, resim ve harçlar 13 0,01 60 0,04 24 0,01 - 179
- Amortisman ve tük.pay. 12.199 8,60 5.999 4,24 11.761 7,09 196 96
- Finansman gideri 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - -
Toplam (1) 36.360 25,63 40.465 28,58 41.979 25,30 104 115

2 - Üretimle dolaylı ilg.gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 32.582 22,97 47.682 33,67 38.471 23,19 81 118
- Yardımcı hizm.yerleri 13.257 9,34 19.281 13,62 14.248 8,59 74 107
Toplam (2) 45.839 32,31 66.963 47,29 52.719 31,78 79 115

Toplam (1+2) 82.198 57,94 107.428 75,86 94.698 57,08 88 115
3 - Yarı mamul değişmeleri

- Direkt gid.(İlave/Tenzil) 274 0,19 0 0,00 0 0,00 - 0
- Ara safha 59.399 41,87 186 0,13 70.942 42,76 38135 119
- Portföyden alınan enerji 0 0,00 33.993 24,01 263 0,16 1 -
Toplam (3) 59.672 42,06 34.179 24,14 71.205 42,92 208 119

4 - Toplam üretim giderleri 141.871 100,00 141.607 100,00 165.903 100,00 117 117
5 - Üretim miktarı (ton) 181.124 250.000 205.658 82 114
6 - Birim maliyet (TL/ton) 783,28 566,43 806,69 142 103

Emet - Borik asit                                            
Üretim maliyeti

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
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2.2.b) Borik asit üretim maliyeti: 
2016 yılında Borik asit fabrikasında üretilen ürün maliyetine ilişkin giderler 

önceki yıl ve program değerleriyle birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir.  
Tablo 59: Emet-Borik asit üretim giderleri 

Borik asit üretim miktarı programın %18 gerisinde geçen yılın ise %14 üzerinde 
205,6 bin ton olmuş, üretim giderlerindeki %17’lik artışla da birim üretim maliyeti %3 
artışla 806,6 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

Üretim giderleri içinde üretimle dolaylı ilgili giderlerin payı geçen yılki 
seviyesinde %32 olup, %23’lük paya sahip yardımcı üretim giderleri geçen yıla göre 
%18 oranında, %9’luk paya sahip yardımcı hizmet yerleri üretim giderleri ise %7 
oranında artış göstermiştir. Yardımcı üretim yerleri giderlerinin %77’sini geçen yıla 
göre %11 artış gösteren buhar dairesi, %14’ini geçen yıla göre %54 artış gösteren 
elektrik santrali giderleri oluşturmuştur. 

Borik asit fabrikasından çıkan ürün daha sonra ambalajlanarak satışa hazır 
halde stoklanmaktadır. Borik asitin stoklama birim maliyeti 55,76 TL/ton birim 
maliyeti ile birlikte oluşan 862,45 TL/ton’luk birim maliyetin %6,5’lik kısmı 
tamamen stoklama maliyetinden gelmektedir. 

2.2.c) Borik asit tesisi yardımcı üretim yerleri; 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan elektrik santralinde üretilen 

elektriğin maliyeti geçen yıla göre %6 oranında artarak 0,17 TL/kWh olmuştur.   
Buhar dairesi maliyetlerine bakıldığında ise, buhar üretim dairesi üretim 

maliyetinin %11 azalarak 65,35 TL/ton olduğu görülmüştür. Buhar üretim 
maliyetinde dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlerin payı %93 olup bu maliyetin 
%99’unu doğal gaz gideri oluşturmuştur. 

 

Programa 
göre

Geçen 
yıla                      
göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 5.918 4,17 14.675 10,36 8.827 5,32 60 149
- İşçilik 12.095 8,53 14.582 10,30 13.341 8,04 91 110
- Personel (memur) 1.159 0,82 991 0,70 1.673 1,01 169 144
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 1.461 1,03 1.625 1,15 1.056 0,64 65 72
- Çeşitli giderler 3.514 2,48 2.533 1,79 5.296 3,19 209 151
- Vergi, resim ve harçlar 13 0,01 60 0,04 24 0,01 - 179
- Amortisman ve tük.pay. 12.199 8,60 5.999 4,24 11.761 7,09 196 96
- Finansman gideri 0 0,00 0 0,00 0 0,00 - -
Toplam (1) 36.360 25,63 40.465 28,58 41.979 25,30 104 115

2 - Üretimle dolaylı ilg.gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 32.582 22,97 47.682 33,67 38.471 23,19 81 118
- Yardımcı hizm.yerleri 13.257 9,34 19.281 13,62 14.248 8,59 74 107
Toplam (2) 45.839 32,31 66.963 47,29 52.719 31,78 79 115

Toplam (1+2) 82.198 57,94 107.428 75,86 94.698 57,08 88 115
3 - Yarı mamul değişmeleri

- Direkt gid.(İlave/Tenzil) 274 0,19 0 0,00 0 0,00 - 0
- Ara safha 59.399 41,87 186 0,13 70.942 42,76 38135 119
- Portföyden alınan enerji 0 0,00 33.993 24,01 263 0,16 1 -
Toplam (3) 59.672 42,06 34.179 24,14 71.205 42,92 208 119

4 - Toplam üretim giderleri 141.871 100,00 141.607 100,00 165.903 100,00 117 117
5 - Üretim miktarı (ton) 181.124 250.000 205.658 82 114
6 - Birim maliyet (TL/ton) 783,28 566,43 806,69 142 103

Emet - Borik asit                                            
Üretim maliyeti

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen

 

 
 

Cevher taşıma maliyetlerinin program ve geçen yıla göre karşılaştırmalarına 
bakıldığında; 

-Emirler stok sahasından Bandırma stok sahasına demiryolu ile yapılan 
konsantre cevher taşınmasında elde edilen maliyet programa göre %67 azalmış 
olmakla birlikte geçen yıla göre  %41 artışla 32,50 TL/ton maliyetle, 

-Espey stok sahasından Borik asit fabrikasına yüklenici kamyonları ile yapılan 
konsantre cevher taşınmasında elde edilen maliyet programa göre %60 azalmış 
olmakla birlikte geçen yıla göre %16 azalmayla 4,74 TL/ton maliyetle, 

-Hisarcık stok sahasından Borik asit fabrikasına yüklenici kamyonları ile 
yapılan konsantre cevher taşınmasında elde edilen maliyet programa göre %25 
azalmış olmakla birlikte geçen yıla göre %1 artışla 8,92 TL/ton maliyetle, 

-Hisarcık stok sahasından Emirler stok sahasına yüklenici kamyonları ile 
yapılan konsantre cevher taşınmasında elde edilen maliyet programa göre eşdeğer 
geçen yıla göre %1 azalmayla 16,97 TL/ton maliyetle taşınmışken, 

-Espey stok sahasından Emirler stok sahasına yüklenici kamyonları ile 
konsantre cevher taşınmasında elde edilen maliyet programa göre %18 azalmış 
olmakla birlikte geçen yıla göre %26 artış ile 15,74 TL/ton maliyetle taşınmıştır.   

Borik Asit Tesislerinde buhar ve enerji üretim birimindeki kazan ve türbin 
bakım çalışmalarında, borik asit üretimi olmamasına rağmen reaksiyondaki ürünün 
ısıtılması ve duruş ve kalkışlardaki hazırlık aşamalarında buhar kullanılmasından 
dolayı birim tüketim değerlerinde hedef gerçekleşmemiştir.  

2016 yılında kurumun toplam elektrik üretiminin %34’ü Emet Bor İşletme 
Müdürlüğündeki tesislerden yapılmıştır. 

2.3 Bigadiç Bor İşletmesi üretim maliyetleri: 
2.3.a) Bigadiç konsantre ürün üretim maliyeti: 
2016 yılı içerisinde Bigadiç’te üretilen konsantre ürünün maliyetine ilişkin 

bilgiler, program ve önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 60: Bigadiç-Konsantre üretim giderleri 

Kolemanit ve üleksit cevherlerinin zenginleştirildiği Bigadiç konsantratöründe 
üretim miktarında %8 azalma olmuş, üretim giderlerinin %16 oranında artmasıyla da, 
elde edilen konsantre ürün maliyeti programın %24 altında kalmasına karşın geçen 
yıla göre %27 oranında artış göstermiştir. 

Toplam üretim giderleri içinde %87,5’lık paya sahip üretimle doğrudan ilgili 
giderler içinde yer alan dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinin %17 
oranında 2.026 bin TL artması sonucu toplam üretim gideri içindeki payı %64 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinin %91’ini taşeron işçilik 
giderleri oluşturmaktadır. Taşeron işçilik giderleri geçen yıla göre %16 oranında 1,76 
milyon TL artış göstermiştir.   

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinin %4,8’ini oluşturan elektrik 
gideri, üretimdeki %8 oranındaki azalmanın üzerinde %16 oranında azalmıştır. Ancak, 
birim tüketimlere bakıldığında üretimdeki düşüşün de etkisiyle enerji birim 
tüketiminin %12,6 oranında arttığı görülmektedir.   

2.3.b) Kestelek konsantre ürün üretim maliyeti 
2016 yılı içerisinde Kestelek’te üretilen konsantre ürünün maliyetine ilişkin 

bilgiler, program ve önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Programa 
göre

Geçen 
yıla göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 1.059 5,7 2.282 8,4 681 3,1 30 64
- İşçilik 1.142 6,1 993 3,7 952 4,4 96 83
- Personel (memur) 300 1,6 341 1,3 341 1,6 100 114
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 11.896 63,7 16.476 60,8 13.922 64,0 84 117
- Çeşitli giderler 694 3,7 1.996 7,4 1.634 7,5 82 236
- Vergi, resim ve harçlar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
- Amortisman ve tük.payl. 1.735 9,3 2.533 9,3 1.504 6,9 59 87
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 16.826 90,0 24.620 90,9 19.034 87,5 77 113
Havuzdan alınan elektrik bed. 248 1,3 403 1,5 399 1,8 99 160
Toplam direkt giderler 17.075 91,4 25.024 92,4 19.432 89,3 78 114

2 - Üretimle dolaylı ilgili gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 462 2,5 420 1,5 760 3,5 181 165
- Yardımcı hizmet yerleri 1.150 6,2 1.650 6,1 1.570 7,2 95 136
Toplam (2) 1.612 8,6 2.070 7,6 2.330 10,7 113 145

Toplam (1+2) 18.687 100,0 27.093 100,0 21.762 100,0 80 116
3 - Yarı mamul değişmeleri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
4 - Toplam üretim giderleri 18.687 100,0 27.093 100,0 21.762 100,0 80 116
5 - Üretim miktarı (bin.ton) 1.506 1.306 1.387 106 92
6 - Birim maliyet (TL/ton) 12,41 20,75 15,69 76 127

Bigadiç                                                      
Konsantratörü                                             
Üretim maliyeti

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
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Tablo 60: Bigadiç-Konsantre üretim giderleri 

Kolemanit ve üleksit cevherlerinin zenginleştirildiği Bigadiç konsantratöründe 
üretim miktarında %8 azalma olmuş, üretim giderlerinin %16 oranında artmasıyla da, 
elde edilen konsantre ürün maliyeti programın %24 altında kalmasına karşın geçen 
yıla göre %27 oranında artış göstermiştir. 

Toplam üretim giderleri içinde %87,5’lık paya sahip üretimle doğrudan ilgili 
giderler içinde yer alan dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinin %17 
oranında 2.026 bin TL artması sonucu toplam üretim gideri içindeki payı %64 olarak 
gerçekleşmiştir. 

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinin %91’ini taşeron işçilik 
giderleri oluşturmaktadır. Taşeron işçilik giderleri geçen yıla göre %16 oranında 1,76 
milyon TL artış göstermiştir.   

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderlerinin %4,8’ini oluşturan elektrik 
gideri, üretimdeki %8 oranındaki azalmanın üzerinde %16 oranında azalmıştır. Ancak, 
birim tüketimlere bakıldığında üretimdeki düşüşün de etkisiyle enerji birim 
tüketiminin %12,6 oranında arttığı görülmektedir.   

2.3.b) Kestelek konsantre ürün üretim maliyeti 
2016 yılı içerisinde Kestelek’te üretilen konsantre ürünün maliyetine ilişkin 

bilgiler, program ve önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Programa 
göre

Geçen 
yıla göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 1.059 5,7 2.282 8,4 681 3,1 30 64
- İşçilik 1.142 6,1 993 3,7 952 4,4 96 83
- Personel (memur) 300 1,6 341 1,3 341 1,6 100 114
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 11.896 63,7 16.476 60,8 13.922 64,0 84 117
- Çeşitli giderler 694 3,7 1.996 7,4 1.634 7,5 82 236
- Vergi, resim ve harçlar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
- Amortisman ve tük.payl. 1.735 9,3 2.533 9,3 1.504 6,9 59 87
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 16.826 90,0 24.620 90,9 19.034 87,5 77 113
Havuzdan alınan elektrik bed. 248 1,3 403 1,5 399 1,8 99 160
Toplam direkt giderler 17.075 91,4 25.024 92,4 19.432 89,3 78 114

2 - Üretimle dolaylı ilgili gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 462 2,5 420 1,5 760 3,5 181 165
- Yardımcı hizmet yerleri 1.150 6,2 1.650 6,1 1.570 7,2 95 136
Toplam (2) 1.612 8,6 2.070 7,6 2.330 10,7 113 145

Toplam (1+2) 18.687 100,0 27.093 100,0 21.762 100,0 80 116
3 - Yarı mamul değişmeleri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
4 - Toplam üretim giderleri 18.687 100,0 27.093 100,0 21.762 100,0 80 116
5 - Üretim miktarı (bin.ton) 1.506 1.306 1.387 106 92
6 - Birim maliyet (TL/ton) 12,41 20,75 15,69 76 127

Bigadiç                                                      
Konsantratörü                                             
Üretim maliyeti

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen

 

 
 

Tablo 61: Bigadiç-Kestelek konsantre üretim giderleri 

Kestelek Baş Mühendisliği’nde üretilen kolemanit cevherinin zenginleştirildiği 
Kestelek konsantratöründe 2016 yılında stoktaki Kestelek cevherinin yanında Bigadiç 
kolemanit ve üleksit cevherleri de yıkanmış, üretim giderleri geçen yıla göre 320 bin 
TL artış göstermiştir. Yapılan iş miktarının %8 oranında azalmasının yanı sıra üretim 
giderlerini oluşturan kalemler içinde dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler 
kalemlerinde toplam 280 bin TL gider artışı oluşması birim üretim maliyetinin geçen 
yıla göre %13 oranında artmasına neden olmuştur.  

2016 yılında üretimle doğrudan ilgili giderlerin toplam giderler içindeki payı 
%88,3 olarak gerçekleşirken, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler kaleminin payı da 
%73,4’ten %74’e yükselmiştir. 5,6 milyon TL olan dışarıdan sağlanan fayda ve 
hizmetler gider kaleminin %91,7’sini geçen yıla göre %6,4 oranında artış gösteren 
taşeron işçilik giderleri oluşturmuştur.  

Bigadiç ve Kestelek konsantratörlerinde oluşan maliyetlerin karşılaştırılmasında 
Kestelek konsantratöründe oluşan birim maliyetlerin Bigadiç konsantratöründe oluşan 
birim maliyetlerin yaklaşık 1,5 katı olduğu görülmektedir. Bigadiç konsantratöründe 
yapılan iş miktarının Kestelek konsantratöründe yapılan işin 4 katından fazla olması 
nedeniyle, kapasite farklılığı, sabit giderler ve sadece konsantre ürün üretimi olmasına 
bağlı olarak Kestelek konsantratöründe tüm doğrudan/dolaylı giderlerin operasyon 
maliyeti içerisinde yer alması nedenleriyle her iki konsantratör maliyetleri arasında 
farklılık bulunması doğal karşılanmakla birlikte, Bigadiç konsantratöründe yapılan 
1.387 bin ton işe karşılık taşeron işçilik giderlerinin 12,7 milyon TL olduğu, buna 
karşılık Kestelek konsantratöründe yapılan 325,7 bin ton işe karşılık 5,1 milyon TL 

Programa 
göre

Geçen 
yıla göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilg.gid.:

- İlk madde ve malzeme 273 3,8 1.079 10,9 209 2,8 19 77
- İşçilik 616 8,6 663 6,7 563 7,5 85 91
- Personel (memur) 209 2,9 1.610 16,2 128 1,7 8 61
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 5.289 73,4 5.318 53,6 5.568 74,0 105 105
- Çeşitli giderler 1 0,0 9 0,1 2 0,0 17 124
- Vergi, resim ve harçlar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
- Amortisman ve tük.payl. 68 0,9 118 1,2 56 0,7 47 82
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 6.457 89,6 8.797 88,6 6.526 86,7 74 101
Havuzdan alınan elekt.bed. 82 1,1 87 0,9 118 1,6 136 144
Toplam direkt giderler 6.539 90,8 8.883 89,5 6.644 88,3 75 102

2 - Üretimle dolaylı ilg.gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 315 4,4 192 1,9 358 4,8 187 114
- Yardımcı hizmet yerleri 350 4,9 848 8,5 521 6,9 61 149
Toplam (2) 665 9,2 1.040 10,5 879 11,7 85 132

Toplam (1+2) 7.204 100,0 9.923 100,0 7.524 100,0 76 104
3 - Yarı mamul değişmeleri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
4 - Toplam üretim giderleri 7.204 100,0 9.923 100,0 7.524 100,0 76 104
5 - Üretim miktarı (bin.ton) 353,7 260,0 325,7 125 92
6 - Birim maliyet (TL/ton) 20,37 38,17 23,10 61 113

Bigadiç - Kestelek                                                     
Konsantratörü                                             
Üretim maliyeti

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı
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taşeron işçilik gideri oluştuğu, sonuç olarak yapılan 1 ton iş karşılığında oluşan taşeron 
işçilik giderinin Bigadiç’te 9,16 TL/ton olmasına karşılık Kestelek’te bu giderin 15,67 
TL/ton olması dikkati çekmektedir. 

2.3.c) Öğütülmüş kolemanit üretim maliyeti 
2016 yılı içinde gerçekleştirilen öğütülmüş kolemanit ürünü giderlerine ilişkin 

bilgiler, program ve önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Tablo 62: Bigadiç-Öğütülmüş kolemanit üretim giderleri 

Programa 
göre

Geçen 
yıla göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilg.gid.:

- İlk madde ve malzeme 18.398 50,6 21.239 49,8 16.231 45,5 76 88
- İşçilik 1.563 4,3 2.293 5,4 2.201 6,2 96 141
- Personel (memur) 435 1,2 465 1,1 434 1,2 93 100
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 3.610 9,9 4.322 10,1 3.802 10,7 88 105
- Çeşitli giderler 122 0,3 108 0,3 78 0,2 72 64
- Vergi, resim ve harçlar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
- Amortisman ve tük.payl. 5.208 14,3 4.310 10,1 4.286 12,0 99 82
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 29.335 80,7 32.737 76,8 27.032 75,8 83 92
Havuzdan alınan elekt.bed. 578 1,6 924 2,2 865 2,4 94 150
Toplam direkt giderler 29.913 82,3 33.660 78,9 27.897 78,2 83 93

2 - Üretimle dolaylı ilg.gid.
- Yardımcı üretim yerl. 169 0,5 0 0,0 229 0,6 #SAYI/0! 136
- Yardımcı hizm.yerleri 6.284 17,3 8.976 21,1 7.531 21,1 84 120
Toplam (2) 6.452 17,7 8.976 21,1 7.760 21,8 86 120

Toplam (1+2) 36.365 100,0 42.636 100,0 35.657 100,0 84 98
3 - Yarı mamul değişm. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
4 - Toplam üretim gide. 36.365 100,0 42.636 100,0 35.657 100,0 84 98
5 - Üretim mikt.(bin.ton) 546,3 574,8 549,1 96 101
6 - Birim maliyet (TL/ton) 66,57 74,18 64,94 88 98

Bigadiç                                                  
Öğütülmüş cevher                                         

Üretim maliyeti

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen

 

Toplam üretim giderlerinde geçen yıla göre %2 oranında azalma görülen 
öğütülmüş cevher üretimindeki %1’lik artış ile birim üretim maliyeti geçen yıla göre 
%2 oranında azalarak 64,94 TL/ton olmuştur. 

Üretim birim maliyetini oluşturan maliyetler içinde en yüksek pay geçen yıl 
olduğu gibi 2016 yılında da %45,5’lik pay ile ilk madde ve malzeme giderleri 
oluşturmuştur. İlk madde ve malzeme giderlerinin %72,4’ünü ambalaj malzemesi ve 
%22,3’ünü de LNG giderleri oluşturmuştur.   

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderinde geçen yıla göre %5 oranında 
artış olmuştur. Bu giderlerin %22’sini oluşturan taşeron işçilik giderinde geçen yıla 
göre %6,3 oranında düşme görülürken, %36,8’ini oluşturan elektrik giderindeki 
azalma %24 olmuştur. Üretimdeki %1 oranındaki artış ile birlikte elektrik giderindeki 
bu düşüşün sonucu olarak elektrik giderinin toplam maliyet içindeki payı 2015 yılında 
%5 iken 2016 yılında %3,9’a düşmüştür. 
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taşeron işçilik gideri oluştuğu, sonuç olarak yapılan 1 ton iş karşılığında oluşan taşeron 
işçilik giderinin Bigadiç’te 9,16 TL/ton olmasına karşılık Kestelek’te bu giderin 15,67 
TL/ton olması dikkati çekmektedir. 

2.3.c) Öğütülmüş kolemanit üretim maliyeti 
2016 yılı içinde gerçekleştirilen öğütülmüş kolemanit ürünü giderlerine ilişkin 

bilgiler, program ve önceki yıl değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Tablo 62: Bigadiç-Öğütülmüş kolemanit üretim giderleri 

Programa 
göre

Geçen 
yıla göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilg.gid.:

- İlk madde ve malzeme 18.398 50,6 21.239 49,8 16.231 45,5 76 88
- İşçilik 1.563 4,3 2.293 5,4 2.201 6,2 96 141
- Personel (memur) 435 1,2 465 1,1 434 1,2 93 100
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 3.610 9,9 4.322 10,1 3.802 10,7 88 105
- Çeşitli giderler 122 0,3 108 0,3 78 0,2 72 64
- Vergi, resim ve harçlar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
- Amortisman ve tük.payl. 5.208 14,3 4.310 10,1 4.286 12,0 99 82
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 29.335 80,7 32.737 76,8 27.032 75,8 83 92
Havuzdan alınan elekt.bed. 578 1,6 924 2,2 865 2,4 94 150
Toplam direkt giderler 29.913 82,3 33.660 78,9 27.897 78,2 83 93

2 - Üretimle dolaylı ilg.gid.
- Yardımcı üretim yerl. 169 0,5 0 0,0 229 0,6 #SAYI/0! 136
- Yardımcı hizm.yerleri 6.284 17,3 8.976 21,1 7.531 21,1 84 120
Toplam (2) 6.452 17,7 8.976 21,1 7.760 21,8 86 120

Toplam (1+2) 36.365 100,0 42.636 100,0 35.657 100,0 84 98
3 - Yarı mamul değişm. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
4 - Toplam üretim gide. 36.365 100,0 42.636 100,0 35.657 100,0 84 98
5 - Üretim mikt.(bin.ton) 546,3 574,8 549,1 96 101
6 - Birim maliyet (TL/ton) 66,57 74,18 64,94 88 98

Bigadiç                                                  
Öğütülmüş cevher                                         

Üretim maliyeti

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen

 

Toplam üretim giderlerinde geçen yıla göre %2 oranında azalma görülen 
öğütülmüş cevher üretimindeki %1’lik artış ile birim üretim maliyeti geçen yıla göre 
%2 oranında azalarak 64,94 TL/ton olmuştur. 

Üretim birim maliyetini oluşturan maliyetler içinde en yüksek pay geçen yıl 
olduğu gibi 2016 yılında da %45,5’lik pay ile ilk madde ve malzeme giderleri 
oluşturmuştur. İlk madde ve malzeme giderlerinin %72,4’ünü ambalaj malzemesi ve 
%22,3’ünü de LNG giderleri oluşturmuştur.   

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler giderinde geçen yıla göre %5 oranında 
artış olmuştur. Bu giderlerin %22’sini oluşturan taşeron işçilik giderinde geçen yıla 
göre %6,3 oranında düşme görülürken, %36,8’ini oluşturan elektrik giderindeki 
azalma %24 olmuştur. Üretimdeki %1 oranındaki artış ile birlikte elektrik giderindeki 
bu düşüşün sonucu olarak elektrik giderinin toplam maliyet içindeki payı 2015 yılında 
%5 iken 2016 yılında %3,9’a düşmüştür. 

 

 

 
 

2.4. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesi üretim maliyetleri: 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’nce üretilen ana üretim 

cinslerinin üretim maliyetlerine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 
2.4.a) Boraks dekahidrat üretim maliyeti: 
2016 yılı içinde gerçekleştirilen boraks dekahidrat üretiminin maliyetine ilişkin 

giderler, önceki yıl ve program değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 63:Bandırma - Boraks dekahidrat üretim giderleri 

    

Programa 
göre

Geçen 
yıla göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğrudan ilgili gid.:

- İlk madde ve malzeme 3.508 15,2 4.050 11,7 2.529 8,4 62 72
- İşçilik 1.901 8,2 3.101 8,9 1.546 5,2 50 81
- Personel (memur) 148 0,6 141 0,4 77 0,3 55 52
- Dış.sağ.fayda ve hizmetler 1.468 6,3 1.442 4,1 2.798 9,3 194 191
- Çeşitli giderler 96 0,4 117 0,3 46 0,2 40 48
- Vergi, resim ve harçlar 32 0,1 151 0,4 31 0,1 20 97
- Amortisman ve tük.payları 1.939 8,4 2.832 8,1 2.276 7,6 80 117
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 9.092 39,3 11.834 34,0 9.303 31,0 79 102
Portföyden alınan enerji 89 0,4 72 0,2 263 0,9 365 295

2 - Üretimle dolaylı ilgili gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 5.829 25,2 10.316 29,7 10.056 33,6 97 173
- Yardımcı hizmet yerleri 2.692 11,6 5.440 15,7 3.286 11,0 60 122
Toplam (2) 8.521 36,9 15.756 45,3 13.342 44,5 85 157

Toplam (1+2) 17.612 76,2 27.590 79,4 22.645 75,6 82 129
Servis giderleri toplamı 17.702 76,6 27.662 79,6 22.908 76,4 83 129

3 - Yarı mamul değişmeleri 5.418 23,4 7.096 20,4 7.060 23,6 99 130
4 - Toplam üretim giderleri 23.120 100,0 34.758 100,0 29.969 100,0 86 130
5 - Üretim miktarı (bin.ton) 59,0 70,0 61,5 88 104
6 - Birim maliyet (TL/ton) 391,86 496,54 487,30 98 124

Boraks dekahidrat                          
Tesisi                                                                                

Üretim giderleri

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen

 
Üretim miktarı 2012’de % 12, 2013’de %8, 2014’de %21, 2015’de, %48 

azalan, 2016 yılında ise %4 oranında artan boraks dekahidrat’ın birim üretim maliyeti 
de 2012’de %7, 2013’de %29, 2014’de %6 oranında artmış, 2015 yılında %2 
azalırken, 2016 yılında %24 artış göstererek 487 TL/ton olarak gerçekleşmiştir. 

Toplam üretim giderlerinin %44,5’ini oluşturan üretimle dolaylı ilgili giderler 
içinde yer alan yardımcı üretim yerleri gideri toplam giderlerin %34’ünü 
oluşturmaktadır.  Yardımcı üretim yerleri giderlerinde; Buhar santralı giderleri %76, 
enerji santrali giderleri %5, atık arıtma giderleri %15 ve su dairesi-yumuşak su ünitesi 
giderleri %4 pay oluşturmuştur. 

Toplam üretim giderlerinin %31’ini oluşturan üretimle doğrudan ilgili giderler 
içinde en büyük pay %9’luk oranla dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, %8’lik 
oranla ilk madde ve malzeme giderleri, %8’lik oranla amortisman ve tükenme payları 
ve %5’lik payla işçilik giderleri oluşturmuştur. Geçen yıla göre %28 azalış gösteren ilk 
madde malzeme giderlerinin %48’ini geçen yıla göre %31 azalış gösteren ambalaj 
malzemesi giderleri, %30’unu da %18 azalış gösteren diğer işletme malzemesi 
giderleri oluşturmuştur. 
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2.4.b) Boraks pentahidrat üretim maliyeti: 
2016 yılı içinde gerçekleştirilen boraks pentahidrat üretiminin maliyetine ilişkin 

giderler, önceki yıl ve program değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 64:Bandırma - Boraks pentahidrat üretim giderleri 

Geçen yıla göre %27 oranında 39,5 bin ton daha az üretilen Boraks 
pentahidratın toplam üretim giderleri ise %23 oranında azalmış ancak boraks 
pentahidrat birim maliyeti %5 oranında artarak 608 TL/ton’a yükselmiştir. Bu birim 
üretim maliyeti Kırka Bor İşletmelerinde üretilen Boraks Pentahidratın ortalama 
üretim maliyetinin (307 TL/ton) 1,9 katıdır. Bu itibarla, Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde Boraks Pentahidrat üretilmesine ilişkin 
uygulamanın gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde farklı 
fabrikalarda üretilen Penta/Deka ürünlerinin üretim maliyetlerinin birbirinden ayrı 
olarak takibi suretiyle maliyet analiz ve değerlendirmelerinin yapılmasında fayda 
görülmektedir. 

 
  

Program
a göre

Geçen 
yıla                  
göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilg.gid.:

- İlk madde ve malzeme 7.232 8,4 8.929 9,4 7.078 10,6 79 98
- İşçilik 7.747 9,0 9.949 10,5 5.012 7,5 50 65
- Personel (memur) 320 0,4 281 0,3 248 0,4 88 77
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 4.327 5,0 3.064 3,2 6.240 9,4 204 144
- Çeşitli giderler 221 0,3 244 0,3 264 0,4 108 120
- Vergi, resim ve harçlar 77 0,1 246 0,3 145 0,2 59 188
- Amortisman ve tük.pay. 4.776 5,6 5.741 6,1 3.512 5,3 61 74
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 24.700 28,7 28.455 30,0 22.499 33,8 79 91
Portföyden alınan enerji 210 0,2 122 0,1 725 1,1 592 345

2 - Üretimle dolaylı ilg.gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 32.391 37,7 33.963 35,8 22.039 33,1 65 68
- Yardımcı hizmet yerleri 7.447 8,7 10.980 11,6 5.475 8,2 50 74
Toplam (2) 39.838 46,3 44.943 47,4 27.514 41,3 61 69

Toplam (1+2) 64.538 75,1 73.398 77,4 50.013 75,2 68 77
Servis giderleri toplamı 64.748 75,3 73.520 77,6 50.738 76,2 69 78

3 - Yarı mamul değişmeleri 21.206 24,7 21.252 22,4 15.810 23,8 74 75
4 - Toplam üretim giderleri 85.955 100,0 94.772 100,0 66.549 100,0 70 77
5 - Üretim miktarı (bin.ton) 149,0 140,0 109,5 78 73
6 - Birim maliyet (TL/ton) 576,88 676,94 607,75 90 105

Boraks pentahidrat                  
Tesisi                                                                                

Üretim giderleri

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
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2.4.b) Boraks pentahidrat üretim maliyeti: 
2016 yılı içinde gerçekleştirilen boraks pentahidrat üretiminin maliyetine ilişkin 

giderler, önceki yıl ve program değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 64:Bandırma - Boraks pentahidrat üretim giderleri 

Geçen yıla göre %27 oranında 39,5 bin ton daha az üretilen Boraks 
pentahidratın toplam üretim giderleri ise %23 oranında azalmış ancak boraks 
pentahidrat birim maliyeti %5 oranında artarak 608 TL/ton’a yükselmiştir. Bu birim 
üretim maliyeti Kırka Bor İşletmelerinde üretilen Boraks Pentahidratın ortalama 
üretim maliyetinin (307 TL/ton) 1,9 katıdır. Bu itibarla, Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde Boraks Pentahidrat üretilmesine ilişkin 
uygulamanın gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde farklı 
fabrikalarda üretilen Penta/Deka ürünlerinin üretim maliyetlerinin birbirinden ayrı 
olarak takibi suretiyle maliyet analiz ve değerlendirmelerinin yapılmasında fayda 
görülmektedir. 

 
  

Program
a göre

Geçen 
yıla                  
göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilg.gid.:

- İlk madde ve malzeme 7.232 8,4 8.929 9,4 7.078 10,6 79 98
- İşçilik 7.747 9,0 9.949 10,5 5.012 7,5 50 65
- Personel (memur) 320 0,4 281 0,3 248 0,4 88 77
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 4.327 5,0 3.064 3,2 6.240 9,4 204 144
- Çeşitli giderler 221 0,3 244 0,3 264 0,4 108 120
- Vergi, resim ve harçlar 77 0,1 246 0,3 145 0,2 59 188
- Amortisman ve tük.pay. 4.776 5,6 5.741 6,1 3.512 5,3 61 74
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 24.700 28,7 28.455 30,0 22.499 33,8 79 91
Portföyden alınan enerji 210 0,2 122 0,1 725 1,1 592 345

2 - Üretimle dolaylı ilg.gid.:
- Yardımcı üretim yerleri 32.391 37,7 33.963 35,8 22.039 33,1 65 68
- Yardımcı hizmet yerleri 7.447 8,7 10.980 11,6 5.475 8,2 50 74
Toplam (2) 39.838 46,3 44.943 47,4 27.514 41,3 61 69

Toplam (1+2) 64.538 75,1 73.398 77,4 50.013 75,2 68 77
Servis giderleri toplamı 64.748 75,3 73.520 77,6 50.738 76,2 69 78

3 - Yarı mamul değişmeleri 21.206 24,7 21.252 22,4 15.810 23,8 74 75
4 - Toplam üretim giderleri 85.955 100,0 94.772 100,0 66.549 100,0 70 77
5 - Üretim miktarı (bin.ton) 149,0 140,0 109,5 78 73
6 - Birim maliyet (TL/ton) 576,88 676,94 607,75 90 105

Boraks pentahidrat                  
Tesisi                                                                                

Üretim giderleri

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen

 

 
 

2.4.c) Borik asit üretim maliyeti: 
2016 yılı içinde gerçekleştirilen borik asit üretiminin maliyetine ilişkin giderler, 

önceki yıl ve program değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 65:Bandırma - Borik asit üretim giderleri 

Program
a göre

Geçen 
yıla 
göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilg.gid.:

- İlk madde ve malz. 1.067 5,7 4.756 12,4 1.405 4,4 30 132
- İşçilik 1.353 7,2 1.387 3,6 1.578 5,0 114 117
- Personel (memur) 41 0,2 66 0,2 74 0,2 112 179
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 665 3,6 2.674 7,0 1.051 3,3 39 158
- Çeşitli giderler 26 0,1 49 24 0,1 50 94
- Vergi, resim ve harçlar 25 0,1 20 0,1 41 0,1 207 164
- Amortisman ve tük.payları 1.341 7,2 1.895 4,9 1.856 5,8 98 138
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 4.519 24,2 10.847 28,3 6.030 19,0 56 133
Portföyden alınan enerji 34 0,2 48 0,1 174 0,5 364 517

2 - Üretimle dol. ilgili gid.:
- Yardımcı üretim yerl. 4.874 26,1 7.777 20,3 6.279 19,8 81 129
- Yardımcı hizmet yerl. 1.509 8,1 3.284 8,6 1.417 4,5 43 94
Toplam (2) 6.383 34,2 11.061 28,9 7.696 24,2 70 121

Toplam (1+2) 10.902 58,3 21.908 57,2 13.726 43,2 63 126
Servis giderleri toplamı 10.936 58,5 21.955 57,3 13.900 43,7 63 127

3 - Yarı mamul değiş. 7.750 41,5 16.328 42,7 17.879 56,3 109 231
4 - Toplam üretim gid. 18.685 100,0 38.284 100,0 31.778 100,0 83 170
5 - Üretim mikt.(bin.ton) 21 40,0 33,1 83 161
6 - Birim maliyet (TL/ton) 909,35 957,10 960,64 100 106

Borik asit Tesisi                                                                                
Üretim giderleri

2016 yılı Gerçekleşme oranı

Program Gerçekleşen

2015 yılı

Gerçekleşen

 
Borik asit geçen yıla göre % 61 oranında 12,5 bin ton daha fazla üretilmiş, 

toplam üretim gideri ise %70 oranında artmıştır. Borik Asit birim üretim maliyeti ise 
%6 oranında artarak 961 TL/ton’ a yükselmiştir. 

Geçen yıla göre %33 oranında artan üretimle doğrudan ilgili giderlerin toplam 
üretim giderleri içindeki payı %24’den %19’a düşmüştür. İlk Madde Malzeme 
Giderlerinin %43’ünü geçen yıla göre 137 bin TL artan ambalaj malzemesi giderleri 
oluşturmuştur. 

Borik asit üretiminin %61 oranında artmasına bağlı olarak “İlk Madde ve 
Malzeme Giderleri”ni oluşturan kalemlerden; Flocculant giderlerinde %494, Mazot-
Yağlar giderlerinde %248, Yedekler giderlerinde %102 artış olurken; Sodyum 
Hidroksit giderlerinde %100 ve Polietilen Oksit giderlerinde %76 azalma olmuştur. 

Geçen yıla göre %21 oranında artan üretimle dolaylı ilgili giderlerin toplam 
üretim giderleri içindeki payı %34’ten %24’e düşmüştür. 

Birim üretim maliyetinin %20’sini oluşturan yardımcı üretim yerlerinden buhar 
santralinin birim üretim maliyeti içindeki payı 142 TL/ton elektrik santralinin payı 6 
TL/ton olmuştur. 
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Birim üretim maliyetinin %4’ünü oluşturan yardımcı hizmet yerlerinden 
elektrik atölyesinin birim üretim maliyeti içindeki payı 12 TL/ton, sosyalin payı ise 9 
TL/ton olmuştur. 

Kurum bazında Borik asit üretimi aynı zamanda Emet Bor İşletme 
Müdürlüğü’nde de yapılmaktadır. Emet Borik asit tesisi ihtiyacı sülfürik asit Bandırma 
Bor İşletme Müdürlüğü’nden karşılanmakla birlikte, Bandırma Borik asit tesisinin en 
önemli girdisi olan cevher Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nden sağlanmaktadır. Bunun 
neticesinde, her iki tesiste elde edilen aynı özellikteki Borik asit Bandırma Borik asit 
tesisinde 961 TL/ton maliyette elde edildiği görülmektedir.   

2.4.d) Sülfürik asit üretim maliyeti: 
2016 yılı içinde gerçekleştirilen sülfürik asit üretiminin maliyetine ilişkin 

giderler, önceki yıl ve program değerleri ile birlikte aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 66:Bandırma - Sülfürik asit üretim giderleri 

 (*)Yarı mamul değişmeleri kısmında görülen (-) değerler, sülfürik asit fabrikasının atığı olan kalsine piritin 
satışından elde edilen gelirin düşülmesinden gelmektedir. 

Sülfürik asit (mhd bazında) üretimi programın %16 gerisinde kalarak geçen yıla 
göre %19 artışla 149,5 bin ton olarak gerçekleştirilmiştir.  Üretim maliyetlerinde ise 
üretim miktarındaki artma nedeniyle sabit giderlerdeki artışa rağmen tesisten çıkan 
kalsine piritin satışından elde edilen gelirdeki 1 milyon TL’lik artışın etkisiyle sülfürik 
asit birim maliyeti (mhd bazında) geçen yıla göre %10 oranında azalarak 125,64 
TL/ton olmuştur. 

Toplam üretim giderlerinin %80’ini oluşturan Üretimle Doğrudan İlgili Giderler 
içinde en büyük payı, giderleri %31 oranında artarak toplam maliyet içindeki payı 
%46’dan %56’ya çıkan ilk madde ve malzeme giderleri ile maliyet içindeki payı %15 
olan Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler giderleri almıştır. 

Program
a göre

Geçen 
yıla                     
göre

Bin TL % Bin TL % Bin TL % % %
1 - Üretimle doğr.ilg.gid.:

- İlk madde ve malzeme 8.052 36,7 18.332 52,6 10.560 48,1 58 131
- İşçilik 3.709 16,9 4.496 12,9 2.333 10,6 52 63
- Personel (memur) 441 2,0 419 1,2 296 1,3 71 67
- Dış.sağ.fayda ve hizm. 1.682 7,7 3.032 8,7 2.808 12,8 93 167
- Çeşitli giderler 98 0,4 182 0,5 174 0,8 96 177
- Vergi, resim ve harçlar 143 0,7 140 0,4 177 0,8 127 124
- Amortisman ve tük.pay. 1.915 8,7 2.710 7,8 1.309 6,0 48 68
- Finansman gideri 0 0,0 0 0,0 0 0,0 - -
Toplam (1) 16.040 73,1 29.312 84,1 17.658 80,4 60 110
Portföyden alınan enerji 119 0,5 226 0,6 84 0,4 37 70

2 - Üretimle dol.ilg.gid.:
- Yardımcı üretim yer. 1.682 7,7 871 2,5 1.028 4,7 118 61
- Yardımcı hizmet yer. 4.109 18,7 4.465 12,8 3.186 14,5 71 78
Toplam (2) 5.791 26,4 5.336 15,3 4.214 19,2 79 73

Toplam (1+2) 21.831 99,5 34.648 99,4 21.872 99,6 63 100
Servis giderleri toplamı 21.950 100,0 34.873 100,0 21.956 0,5 63 100

3 - Yarı mamul değiş. -4.442 -20,2 -4.200 -12,0 -3.173 -14,5 76 71
4 - Toplam üretim gid. 17.508 100,0 30.673 100,0 18.783 100,0 61 107
5 - Üretim mikt.(bin.ton) 125,2 178,8 149,5 84 119
6 - Birim maliyet (TL/ton) 139,84 171,59 125,64 73 90

Sülfürik asit tesisi              
(Mhd bazında)                                                                                                           
Üretim giderleri

2015 yılı 2016 yılı Gerçekleşme oranı

Gerçekleşen Program Gerçekleşen
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Birim üretim maliyetinin %4’ünü oluşturan yardımcı hizmet yerlerinden 
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Portföyden alınan enerji 119 0,5 226 0,6 84 0,4 37 70

2 - Üretimle dol.ilg.gid.:
- Yardımcı üretim yer. 1.682 7,7 871 2,5 1.028 4,7 118 61
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İlk madde malzeme giderlerinin büyük bölümünü geçen yıla göre %22 artış 
gösteren Pirit giderleri (%77) oluşturmuştur. 

Üretimle dolaylı ilgili giderler içinde yardımcı üretim yerleri giderleri maliyetin 
%5’ini oluşturmuşken yardımcı hizmet yerleri %17’sini oluşturmuş olup bunun içinde 
en büyük gider kalemi elektrik atölyesi giderleri olmuştur. 

2.4.d) Diğer: 
-Öğütülmüş Kolemanit: 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme bünyesinde, 2016 yılında Bigadiç ve 

Emet (Espey)’den getirilen kolemanit cevheri öğütülerek toplam 130,7 bin ton 
öğütülmüş kolemanit 243,98 TL/ton birim maliyetle elde edilmiştir. Bu maliyetin 
oluşmasında en büyük pay doğal olarak, %77’lik pay ile, Bigadiç ve Emet’ten taşınan 
kolemanitin oluşturduğu, ara safha maliyeti olmuştur. Aynı ürünün Bigadiç Bor 
İşletme Müdürlüğü’nde 65 TL/ton olduğu dikkate alındığında Bigadiç Öğütme 
kapasitesinin artırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu yönde yapılan yatırımın 
sonuçlandırılmasıyla Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme bünyesinde talebin 
karşılanması amacıyla zorunlu olarak yapılan öğütülmüş ürün elde etme faaliyetlerine 
son verilmesi gerekecektir. 

-Etidot-67: 
2014 yılında Etidot-67 ürününde sağlanan %99’luk üretim artışı ile üretim birim 

maliyeti sadece %6 oranında artmıştır.  2015 yılında, üretimi bir önceki yıla göre %43 
oranında artan Etidot-67’nin üretim birim maliyeti %22 oranında artmıştır. 2016 
yılında Etidot-67 ürününde sağlanan %4’lük üretim artışı ile üretim birim maliyeti 
%18 oranında artmıştır.  Birim üretim maliyetinin %51’i Boraks dekahidrat, Borik asit 
ve Boraks pentahidrat kullanımından kaynaklanan ara safha maliyetidir. Tesis 
kapasitesinin müşteri taleplerini karşılamaya yetmemesi nedeniyle hizmet alımı 
yöntemiyle çözeltisi fabrikada hazırlanmak kaydıyla 2.494 ton üretim yaptırılmıştır. 
Bu nedenle dışardan sağlanan fayda ve hizmetler giderinde artış olmuştur. Dışarıdan 
sağlanan fayda ve hizmetler (%13,44),Yardımcı hizmet gider yerleri (%15,62), işçi 
ücret ve giderleri (%4,21) ile %6,31’lik paya sahip Buhar santralinin de yer aldığı 
yardımcı üretim gider yerleri (%6,89) maliyeti oluşturan önemli gider kalemleri 
olmuştur. 

-Amorf Bor Oksit: 
Üretimi 2014 yılında %4 artışla 3.400 ton olan amorf bor oksitin üretim birim 

maliyeti %10 artışla 2.822 TL/ton olmuşken, 2015 yılında stokların artması ve talep 
yetersizliği nedeniyle üretimde %62’lik bir düşüş olmuş (1.284 ton), birim üretim 
maliyeti de %14 artışla 3.215 TL/ton olmuş, 2016 yılında ise üretimde %110’luk bir 
artış olmuş (2.700 ton), birim üretim maliyeti de %52 artışla 4.892 TL/ton olmuştur. 
Birim üretim maliyetinin %38’i ara safha giderleri oluşturmuştur. Diğer önemli gider 
kalemleri ise, Buhar santrali (%13,87), işçi ücret ve giderleri (%5,19) oluşturulmuştur. 
Ayrıca 2016-Ocak ayında yaşanan buhar kazanı arızasından dolayı elektrik üretimi 
yapılamadığından, amorf bor oksit tesisinin üretime devam edebilmesi için gerekli 
elektrik ihtiyacının bir kısmı dışarıdan sağlanmıştır. Bu nedenle dışarıdan sağlanan 
fayda ve hizmetler gider kaleminde (%8,2), geçen yıla göre %630 oranında artış 
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görülmüştür. İç piyasada ticari satış maliyetinin %9 altında satılarak zarar edilen 
Amorf Bor Oksit dış piyasada ticari maliyetinin %6 üzerinde satış imkanı bulmaktadır.  

-Camsı Bor Oksit: 
451,3 ton olarak gerçekleşen camsı bor oksit üretiminin birim üretim maliyeti 

3.273 TL/ton olup bu maliyetin %58’sini ara safha (borik asit) oluşturmuştur. Maliyeti 
oluşturan diğer unsurlar, %3,4 pay ile doğalgaz, %27 pay ile yardımcı hizmet giderleri 
olmuştur. 

-Susuz Boraks: 
Geçen yıla göre %10 artışla 3.188,6 ton olarak gerçekleşen Susuz Boraks 

üretiminin birim üretim maliyeti 2.319 TL/ton olup bunun %40’ını ara safha (Boraks 
pentahidrat-Etibor-48) oluşturmuştur. Maliyeti oluşturan diğer unsurlar, %4,8 pay ile 
doğalgaz, %38 pay ile yardımcı hizmet giderleri olmuştur. 

Camsı Bor Oksit/Susuz Boraks tesisinde bulunan üç adet ergitme fırınında 
kullanılan refrakter tuğlaların zamanla aşınması nedeniyle refrakter tuğla değişimi ve 
bakım işi hizmet alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu hizmet alımı işi fırınlarda 
akış taşı değişimi, mevcut refrakter tuğlaların demontajı ve yenisinin örülmesi gibi 
bakım hizmetlerini kapsamakta olup, doğal olarak maliyetleri artırmaktadır. 

Bunların dışında; 
-Elektrik birim üretim maliyetleri; 
2016 yılında kurumun toplam elektrik üretiminin %24,4’ü Bandırma Bor ve 

Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğündeki tesislerden yapılmıştır. 
2014 yılında Bor Türevleri tesisi Enerji Santrali’nde üretilen elektrik miktarı 

2013 yılına göre %26 azalarak 38,2 milyon kWh olmuş ve elektrik üretiminin maliyeti 
%23 oranında artarak 0,16 TL/kWh olarak gerçekleşmiş, 2015 yılında %15 oranında 
artmış ve birim elektrik üretim maliyeti de %21 azalarak 0,12 TL/kWh’e düşmüştür. 
2016 yılında ise kömür yakıtlı buhar santralinin Ocak ayında arızalanması nedeni ile 
diğer aylarda elektrik üretimi yapılamadığından elektrik üretimi bir önceki yıla göre 
%94 oranında azalarak 2,5 milyon kWh’e düşmüş, dolayısıyla birim elektrik üretim 
maliyeti de 1,10 TL/kWh değerine yükselmiştir. Ocak-2016 fiili maliyeti 0,15 
TL/kWh olarak gerçekleşmiş olup, diğer aylarda üretim olmasa da giderlerin kümülatif 
maliyete yansıması nedeni ile 2016 yılı kümülatif maliyet 1,10 TL/kWh değerine 
yükselmiştir. 

Sülfürik Asit Fabrikası Enerji Santrali’nde de 2013 yılına göre 2014 yılında %3 
azalışla 47 milyon kWh olarak üretilen elektriğin üretim birim maliyeti %43 azalarak 
0,05 TL/kWh olmuş ve bu maliyet bor türevleri enerji santralinde elde edilen elektrik 
üretim maliyetinin %34’ü düzeyinde iken bu kez 2015 yılında üretimde %23 azalma 
olmuş ve birim elektrik üretim maliyeti %74 artarak 0,09 TL/kWh’e yükselmiştir. 
Sülfürük asit fabrikasında elde edilen elektrik birim maliyeti Bor türevleri tesisindeki 
elektrik üretim birim maliyetinin %74’ü düzeyine çıkmıştır. 2016 yılında ise üretim 
miktarı bir önceki yıla göre %35 artarak 48,7 milyon kWh olmuş ve birim elektrik 
üretim maliyeti ise 0,02 TL/kWh olarak gerçekleşmiştir. Kuşkusuz elektrik üretim 
giderlerinin azaltılması için ucuz maliyetli santralden yapılan üretimin artırılması 
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düşünülebilir. Ancak bu Sülfürik Asit üretimi ile ilgili olup, konum, üretim kapasitesi, 
çevre ve yedeklilik faktörleri dikkate alınmak suretiyle Kurumun sülfürik asit 
ihtiyacının Bandırma ve Emet İşletmeleri imkanlarıyla karşılanabilmesi için sülfürik 
asit üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik planlama yapılmıştır. Sülfürik asit 
üretiminin artırılması paralelinde, daha düşük maliyetli elektrik üretimi mümkün 
olabilecektir.  

-Buhar üretim birim maliyeti; 
%33 oranında azalan ve 405,5 bin ton olan buhar üretiminin, birim maliyetinde 

%38 oranında artış görülmektedir. 86,3 TL/ton olarak gerçekleşen birim üretim 
maliyetinde meydana gelen artışta en büyük etken üretilen birim buhar maliyetindeki 
önceki yıllarda mevcut değil iken 2016 yılında 52 TL/ton birim maliyetle etki eden 
doğal gaz tüketimidir. 2016 yılında tüketilen linyit kömürünün birim maliyete etkisi 
ise 4,13 TL/ton’dur.  

Üretim maliyetlerine genel bakış: 
Kuruluşun tüm üretim tesislerinde oluşan üretim maliyetlerine genel olarak 

bakıldığında, üretim maliyetlerini oluşturan harcama giderlerinin yaklaşık %50’sini 
enerji giderlerinin oluşturduğu görülmektedir. Dolayısıyla, bu kalemde yapılabilecek 
tasarrufun maliyetlerin düşürülmesindeki katkısı büyük olacaktır. Diğer yandan, 
maliyetlerin üretim süreci içinde anında takip edilmesi ve gerekli önlemlerin 
alınmasıyla üretim maliyetlerinin düşürülmesi mümkün olacaktır. Bu itibarla, üretim 
safhasından nihai ürüne kadar geçen her bir safha için maliyetlerin ayrı ayrı çıkarılarak 
mukayeselerinin yapılması gerekmektedir.   

Bu çerçevede Kurumca; 2009-2013 dönemine ilişkin Stratejik Plan’da alınan 
ilke kararları doğrultusunda üretim birimlerindeki mevcut kompresörlerin ve elektrik 
motorları ile aydınlatma sistemlerinin yüksek verimlileriyle değiştirilmesine 
başlanıldığını, merkezi kondens sistemi ile kondensin buhar kazanına ve demineralize 
su havuzuna aktarımının sağlandığını, ölçüm sayaçlarının tüm hatlara konulmasıyla 
suyun kontrollü kullanımının sağlandığı belirtilmektedir. 

Bu kapsamda bugüne kadar; 
-"Bigadiç Şalt Tesisi" işi tamamlanarak 05.12.2013 tarihinde kesin kabulü 

yapılmıştır. 
-"Bandırma Turbo Jenaratör Grubu" tesisi yapımına ilişkin danışmanlık hizmeti 

alımı yapılmış olup işin 2016 yılında ihale edilmesi beklenilmektedir.   
-"Kırka Kompresör Ünitesi" projesiyle ilgili yapılan sözleşmenin feshedilmesini 

takiben enerji verimliliği gözetilmek suretiyle öncelikle Penta 1-2 tesislerinin, 
gerektiği hallerde Penta 3-4 tesislerinin basınçlı hava ihtiyacının karşılanması 
amacıyla 4 adet kompresör, 2 adet hava kurutucu ve 2 adet hava tankı alımı işinin 
ikinci kez ihalesi 01.12.2014 tarihinde gerçekleştirilmiş olup alımların 2015 yılında 
sonuçlandırılarak, 13.11.2015 tarihli onay ile işin kabulü yapılmıştır. 

-Kırka işletmesinde artan buhar ihtiyacının karşılanması amacıyla temin edilen 
"Mobil Kazan"ın performans testi tamamlanarak 18.12.2014 tarihinde işin geçici kabul 
tutanağı imzalanmış, ancak uzun süre zarfında verimli bir şekilde çalıştırılamamıştır. 
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-"Kırka yeni şalt tesisi ve Enerji nakil hattı Etüdü" ile "Hisarcık ve Espey Enerji 
altyapısı modernizasyonu"na ilişkin başlatılan çalışmaların tamamlandığı görülmüştür. 

Enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla enerji verimliliğinin artırılması, enerji 
kaynaklarının verimli kullanılması konularında 2008 yılından bu yana hız verilen 
çalışmalar sonucunda 2004-2009 döneminde 160-185 kWh/ton bandında hareket eden 
birim enerji tüketimi 144 kWh/ton’a düşürülmüştür. Bu çalışmalarda daha verimli 
olabilmek amacıyla, “Enerji Verimliliği Etüdü ve Enerji Verimliliğini Artırıcı Proje” 
hazırlatmak üzere 30.09.2014 tarihinde yapılan ihale sonrası işin 20.11.2015 tarihinde 
kabulü yapılmış, ayrıca raporlar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğüne 
gönderilmiştir.  

"Enerji Kontrol ve Otomasyon Sistemlerinin Optimizasyonu" Projesi 
kapsamında işletmelerin üretim tesislerinin kontrol sistemlerinin bir merkezde 
toplanarak kontrolün sağlanması ve ERP Sistemine bilgilerin aktarılmasını teminen 
yapılan ihale kapsamındaki hazırlıkların ve "Merkezi Otomasyon Kontrol Sistemi"nin 
geliştirilmesi kapsamında yapılan işlerin ilave modernizasyonlarla birlikte kontrol 
sistemine entegrasyonunun tamamlanması gerekmektedir. Üretim Tesislerinin girdi ve 
çıktılarını ölçmek amacı ile yapılan "Üretimin İzlenmesi-Kamera Sistemi"ne ilişkin 
ihale kapsamındaki işler ise tamamlanmıştır. 

Atılan bu adımlarla ilgili olarak, 2015-2019 dönemi Stratejik Plan ile 2016 yılı 
için belirlenen Üretimde Birim Enerji Tüketim Miktarını Azaltma Oranı %1, Enerji 
Kontrol ve Otomasyon Sistemlerinin Optimizasyonu (performans değerlendirme 
raporlarında sehven Merkezi Otomasyon Sisteminin Geliştirilmesi olarak ifade edilen 
proje) Tamamlanma Oranı  %60, Enerji Verimliliği Etüdü Projesi Tamamlanma Oranı 
%60, Proseseslerde kullanılan ham su miktarının azaltılma oranı %3 hedeflerine 
ulaşılabilmesi için başlatılan çalışmaların termin planları içerisinde neticelendirilmesi 
planlanmıştır. Enerji Kontrol ve Otomasyon Sistemlerinin Optimizasyonu ve Enerji 
Verimliliği Etüdü Projesi Tamamlanma Oranları %80, Proseslerde kullanılan ham su 
miktarının azaltılma oranı; %12 olarak performans değerlendirme raporuna girmiştir. 
Ancak, üretimde birim enerji tüketim miktarını azaltma konusunda Alternatif Enerji 
Kaynakları Kullanım Yöntemleri Projeleri kapsamında kömür yakıtlı buhar kazanı ile 
ilgili ihale dokümanı hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Global pazardaki 
satışların düşmesi nedeniyle üretimin azalması ve üretimden bağımsız sabit enerji 
tüketimi sonucunda yılsonu oranında değişiklik olmamıştır. Yine, satışların az olması 
nedeniyle; ürün stok seviyelerinin yükselmesine bağlı olarak duruşlardan dolayı 
tesisler düşük kapasitede çalıştırılmıştır. Dolayısıyla kapasite kullanım oranının 
düşmesiyle, su tüketimi 2016 yılında hedeften düşük gerçekleşmiştir.  

Böylece, Operasyonel Süreçlerin İyileştirilmesi ve Kapasitenin Güçlendirilmesi 
stratejik amacı çerçevesinde 2016 yılında bor pazarında yaşanan daralmanın ve 
satışların azalmasıyla istenilen hedefler gerçekleştirilememiştir. Bu kapsamda, 
“Üretim Hatlarının Kapasitelerini Artırmak”, “Üretim Süreçlerini İyileştirerek 
Maliyetleri Azaltmak”, “Enerji Verimliliğini Yükseltmek” hedeflerine ulaşılamamıştır.  

Enerji verimliliği etüt projesi kapsamında; sözleşme yapılan firma tarafından 
etüt raporları ve Verimlilik Arttırma Proje dosyaları teslim edilmiş olup, kesin kabul 
yapılmıştır. Uygulama projeleri üzerinde çalışılmalar devam etmektedir. Ayrıca, 
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alternatif enerji kaynaklarının kullanımına yönelik Kırka ve Emet Bor İşletme 
Müdürlükleri başta olmak üzere enerji kaynağı olarak kömür kullanımı/kullanım 
yöntemleri ile ilgili etüt projeler yapılmaktadır. Ön fizibilite ve teknik şartname 
hazırlatılması amacıyla hizmet alımı gerçekleştirilmiştir.  

Kurumun, enerjinin verimli kullanımı, enerji kontrol ve otomasyon 
sistemlerinin optimizasyon çalışmaları ile ilgili olarak; 

-Enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla enerji verimliliğinin artırılması, enerji 
kaynaklarının verimli kullanılmasının planlanması, enerji alt yapısında gerekli 
modernizasyonun yapılması amacıyla çıkılan ihale sonrası hazırlanan raporların 
değerlendirilerek bu konuda gerekli önlemlerin alınması, yatırımların yapılması, 

-İşletmelerin üretim tesislerinin kontrol sistemlerinin bir merkezde toplanarak 
kontrolünün sağlanması ve ERP (SAP) Sistemine bilgilerin sağlıklı aktarılması, 

-Üretim tesislerinin maliyete esas teşkil eden tüm girdi ve çıktıların 
ölçülebilmesi sisteminin geliştirilmesi için gereken ekipman ve cihazların temini ile 
bina ve tefrişat işlerinin tamamlanmasını takiben kontrol sistemine entegrasyonunun 
etkinlikle sağlanması, 

-Üretim safhasından nihai ürüne kadar bütün üretim safhalarına ait maliyete etki 
eden üretim/tüketim parametrelerinin belirlenerek karşılaştırmalarının düzenli olarak 
yapılması, 

-Üretimin izlenmesine yönelik IP tabanlı kamera sistemlerinin merkezi 
noktalardan izlenmesini sağlayacak yapının faal olarak kullanılması, hususları önem 
arz etmektedir. 

Diğer taraftan, işçilerin çalışma gün ve süreleri 4857 sayılı İş Kanununun 
çalışma süreleri başlıklı 63 üncü maddesi ve İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri 
Yönetmeliği’nin 3 üncü maddesi uyarınca haftalık 45 saat olarak uygulanmakta olup, 
45 saatin haftanın gün ve saatlerine dağılımı aynı maddelerin yaptığı atıf ile Kamu 
İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile Türkiye Maden İşçileri Sendikası 
(T.Maden-İş) arasında akdedilen 01.01.2015-31.12.2016 dönemini kapsayan toplu iş 
sözleşmesinin “İş Süresi ve Vardiyaların Tanzimi” başlıklı 13 üncü maddesinde; 

“Haftalık çalışma süresi 45 saattir. 
İşçilerin çalışma, dinlenme, işe başlama ve işin bitme saatleri, Cumartesi günü 

çalışmaları, vardiyaların başlama ve bitme saatleri vardiya adetleri, işyerinin ve işin 
özellikleri göz önünde tutularak, işyeri amirlerince işçi sendikası baş temsilcisinin de 
görüşü alınarak tespit edilir.”, 

“Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri” başlıklı 32 nci maddesinde; 
“Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri hakkında Yasa hükümleri uygulanır. 

Yasa ile kabul edilen ve tespit edilen Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri sonu Cuma 
gününe tesadüf ettiği takdirde müteakip Cumartesi günü de tatildir. 

İşveren Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde de işçi çalıştırabilir. 
Bu günlerde işyerinde çalışmasına lüzum görülen işçiler, işveren tarafından 

tespit ve keyfiyeti servisler itibariyle işyerinde bütün işçilerin görebileceği mahallerde 
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asgari 5 gün önceden yazılı ilan suretiyle işçilere duyurulur. 
Mezkûr günlerde çalışmasına lüzum görülen işçilerden mazereti olanlar hariç 

diğerleri tatil yapmayarak çalışırlar. Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde 
çalıştırılmasına lüzum görülmeyen işçilere o gün için bir yevmiye çalıştırılan işçilere 
ise o gün için toplam üç yevmiye ödenir.” denilmektedir. 

Yine, Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) ile Türkiye Petrol, 
Kimya, Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) arasında akdedilen 01.01.2015-31.12.2016 
dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesinin “Çalışma Süresi” balıklı 5 inci maddesinde; 

“Haftalık fiili iş süresi 45 saattir. 
Günlük iş süresi ise; 
a)Haftanın 6 işgününde çalışılan işyerlerinde fiilen 7,5 saattir. 
b)Cumartesi günleri tatil edilmek suretiyle haftada 5 işgünü olarak çalışılan tek 

vardiyalı işlerde fiilen 9 saattir. 
c)Cumartesi günleri kısmen tatil edilerek yürütülen tek vardiyalı işlerde, 

Cumartesi günü çalışılan süre 45 saatten çıkarıldıktan sonra kalanın 5'e bölünmesi 
suretiyle bulunacak sürenin günlük iş süresine eklenmesi ile oluşacak süre kadardır. 

Sabah saat 06.00'dan akşam saat 20.00'ye kadar geçen süredeki çalışmalar 
gündüz, akşam saat 20.01'den sabah 06.00'ya kadar geçen süredeki çalışmalar gece 
çalışmalarıdır.”; 

“Ulusal Bayram ve Genel Tatil günleri” başlıklı 65 inci maddesinde; 
Ulusal bayram ve genel tatiller yasada belirtilen günlerdir. Yasa ile kabul edilen 

ve tespit edilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinin sonu Cuma gününe tesadüf 
ettiği takdirde müteakip Cumartesi günü de tatildir. 

İşveren işyerinde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işçi çalıştırabilir. 
Bu günlerde işyerinde çalışmasına lüzum görülen işçiler, işveren tarafından 

tespit ve keyfiyet servisler itibariyle işyerinde bütün işçilerin görebileceği mahallerde 
önceden yazılı ilan suretiyle işçilere duyurulur. Mezkur günlerde çalışmasına lüzum 
görülen işçilerden mazeretleri olanlar hariç diğerleri tatil yapmayarak çalışırlar.”, 

“Ulusal Bayram-Genel Tatil ve Hafta Tatili Günlerinde Ödenecek Ücretler” 
başlıklı 67 nci maddesinde ise; 

a)Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalıştırılmasına lüzum görülmeyen 
işçilere o gün için 1 yevmiye, çalıştırılan işçilere ise o gün için toplam 3 yevmiye 
ödenir. 28 Ekim ve Dini Bayramların arife günlerinde her üç vardiyada günlük iş 
süresine uygun olarak çalıştırılan işçilere 2 yevmiye, yarım gün çalıştırılan işçilere 1,5 
yevmiye, hiç çalıştırılmayanlara ise 1 yevmiye ödenir.”  

b)66. maddeye göre hafta tatiline hak kazanan işçilerden hafta tatili günlerinde 
çalışmayıp izin yapan işçilere her hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın bir 
yevmiye, hafta tatili günü çalıştırılıp da müteakip hafta içinde bir gün ücretli izin 
verilen işçilere, çalıştırıldığı hafta tatili günü ücreti fazla çalışma addolunup %100 
zamlı (toplam iki yevmiye) ödenir. 
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Hafta tatili günü çalıştırılıp da müteakip hafta içinde bir gün ücretli izin 
verilmeyip tam çalıştırılan işçilere, çalıştırıldıkları hafta tatili günleri fazla çalışma 
addolunup (Çalıştırıldığı her hafta tatili günü için) bugünlere ait ücretleri % 100 zamlı 
(toplam üç yevmiye) olarak ödenir. 

c)Hafta tatili günü Ulusal Bayram ve Genel Tatil gününe rastlayan ve 
çalıştırılan işçilere toplam 3 yevmiye ödenir.” ifadeleri yer almaktadır. 

Öte yandan, Teşekkül Genel Müdürlük ve Taşra birimlerinde işçi çalıştırmaya 
dayalı bir takım işler hizmet alımı yoluyla, yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde 
yükleniciler eliyle görülmektedir. Sözleşmeler kapsamında; 

“Çalışma düzeni ve çalışma koşulları” maddesinde; haftada 7 gün, 3 vardiya 
sisteminde olacağı, yüklenici belirtilen çalışma düzeni ve vardiya sistemine göre işini 
sürdüreceği, bu nedenle, yüklenici İş Kanunu hükümlerine göre belirtilen çalışma 
düzeninin sağlanabilmesi amacıyla; belirtilen üç vardiya için gerekli personel ile 
çalışmaları sürdürecek olup, ayrıca iş aksatılmadan personelin hafta tatili, yıllık ücretli 
izin haklarını kullandırılmaları sağlayacağı, taahhüt konusu işler sözleşme süresince 
tüm resmi, dini bayram tatili ve genel tatil günlerinde de devam edecek olup; resmi, 
dini bayram tatili ve genel tatil günlerinde çalışma yapılmaması durumunda yüklenici 
firma şifahen ve yazı ile bilgilendirileceği;  

“Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışma” maddesinde ise; taahhüt 
konusu iş kapsamında, Ulusal ve dini bayramlarda ve genel tatil günlerinde 
Teşekkülün tasarrufu ile çalışma gerçekleştirilmesi halinde, çalışanlara 4857 sayılı İş 
Kanununun 47 nci maddesi kapsamında ücret ödeneceği, hüküm altına alınmıştır. 

10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
4857 sayılı İş Kanunu’nun “Genel tatil ücreti” başlıklı 47 nci maddesinde “Bu Kanun 
kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil 
günü olarak kabul edilen günlerde çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün 
ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir 
günlük ücreti ödenir.” denilmektedir 

Yine, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı İşletme Müdürlükleri 
işyerlerinde 4857 sayılı İş kanununa tabi olarak hizmet alımı sözleşmesi kapsamında 
alt işverenlerce çalıştırılan işçilere, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller 
Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan; “Bu kanunda belirtilen 
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Cuma akşamı sona erdiğinde müteakip 
Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.” hükmüne istinaden ulusal bayram ve genel 
tatil günlerinin sonu Cuma gününe tesadüf ettiği takdirde Cumaya denk gelen 
Cumartesi gününün de Genel Tatil olduğu yorumlanarak bir yevmiye daha ödeme 
yapıldığı görülmektedir. 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2003/15690 E. 2003/16489 K. sayılı kararında; aynı 
kanun maddesine atıfta bulunarak, “Kanunun bu maddesinin düzenleniş amacı, 
kanunun yayınlandığı tarihte Cumartesi günleri saat 13’e kadar çalışma yapılmasıdır. 
Söz konusu yasa belirtilen maddesiyle bu süreyi de tatil gününün kapsamı içine almış 
olup, Cumartesi gününün genel tatil günü olarak kabulü mümkün değildir. Bugünün de 
normal Cumartesi günü olarak değerlendirilmesi gerekir.” denilmektedir.  
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Kanun maddesindeki ifade çerçevesinde, Cumartesi gününü genel tatil veya 
resmi tatil olarak yorumlanmaması gerektiği, genel tatil ve resmi tatil günlerinin 
Kanunda belirtilen günler haricinde olamayacağı, işverenler ile bir iş sözleşmesine 
dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve 
sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta benzer bir düzenlemeye gidilmediğinden 
hareketle Cumartesi günü iş günü olduğundan, konunun bu hususlar doğrultusunda 
değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.  

Kurum İşletme Müdürlüklerinde, bor üretim ve dekapaj çalışmalarının 
aksatılmadan devamlılığının sağlanabilmesi için personel ve makine parkı yetersizliği 
nedeniyle bazı işler ihale yolu ile müteahhit firmalara yaptırılmaktadır.  

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 Sayılı Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 inci maddesi ile 5510 sayılı 
Kanuna eklenen geçici 68 inci maddesinde sigortalı işçi çalıştıran işverenlere Asgari 
Ücret Desteği verilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 
10.02.2016 tarihinde yayımlanan ve Kurumca yürütülecek işlemleri düzenleyen 
2016/4 sayılı genelgenin 8 inci maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili 
mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet 
alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma 
saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra 
uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak 
edişinden kesilir.” hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu hükmün incelenmesinden; ihale öncesinde muhammen bedel tespit 
edilirken ortaya konulan maliyet unsurlarında bir artış olması ve sözleşmelerde bu 
artışların karşılanmasına ilişkin hüküm bulunması durumunda, bahse konu artışların 
hem idarece karşılanması hem de asgari ücret desteğinden yararlanılmasının, başka bir 
ifade ile maliyet artışının mükerrer karşılanmasının önlenmesinin böylelikle 
yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemenin amaçlandığı anlaşılmaktadır.  

Ancak; 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve 
(d) bentlerinde sayılan idarelerce yapılan hizmet alımı olması(istisna alımları dahil), 
ihale dokümanında personel sayısının belirlenmiş olması ve aynı zamanda bu 
personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılması koşulunu 
içermeyen diğer hizmet alımı ile yapım işleri kapsamında çalışan işçiler nedeniyle, 
yüklenicinin sigortadan indirim sağlaması ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi 
öngörülse dahi, gerek koşullar bir arada bulunmadığı için, diğer bir deyişle koşulların 
tamamı birlikte sağlanmadığından, ilgili yasal düzenleme kapsamı dışında 
kalabileceğinden, hakediş düzenlerken kesinti yapılmasının mevzuata uygun 
olmayabileceği değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, yapım/hizmet alımı işlerinin yürütümünü yapan birimlerce 
hazırlanan hakedişlerin yapılan kontrollerinde ve yapılan Kurum içi yazışmalarda, 
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının 02.06.2016 tarihli iç yazışmasında “…personel 
çalıştırmaya dayalı hizmet alımı olsun/olmasın sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi 
öngörülen hizmet alımlarının "Asgari Ücret Desteği"nden faydalanmış olmaları 
durumunda bu tutarlar Ocak/2016 döneminden itibaren Kontrol Teşkilatlarınca kontrol 
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Kanun maddesindeki ifade çerçevesinde, Cumartesi gününü genel tatil veya 
resmi tatil olarak yorumlanmaması gerektiği, genel tatil ve resmi tatil günlerinin 
Kanunda belirtilen günler haricinde olamayacağı, işverenler ile bir iş sözleşmesine 
dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve 
sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta benzer bir düzenlemeye gidilmediğinden 
hareketle Cumartesi günü iş günü olduğundan, konunun bu hususlar doğrultusunda 
değerlendirilmesinde fayda görülmektedir.  

Kurum İşletme Müdürlüklerinde, bor üretim ve dekapaj çalışmalarının 
aksatılmadan devamlılığının sağlanabilmesi için personel ve makine parkı yetersizliği 
nedeniyle bazı işler ihale yolu ile müteahhit firmalara yaptırılmaktadır.  

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 Sayılı Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 inci maddesi ile 5510 sayılı 
Kanuna eklenen geçici 68 inci maddesinde sigortalı işçi çalıştıran işverenlere Asgari 
Ücret Desteği verilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 
10.02.2016 tarihinde yayımlanan ve Kurumca yürütülecek işlemleri düzenleyen 
2016/4 sayılı genelgenin 8 inci maddesinde; “4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili 
mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet 
alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma 
saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için birinci fıkra 
uyarınca Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak 
edişinden kesilir.” hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu hükmün incelenmesinden; ihale öncesinde muhammen bedel tespit 
edilirken ortaya konulan maliyet unsurlarında bir artış olması ve sözleşmelerde bu 
artışların karşılanmasına ilişkin hüküm bulunması durumunda, bahse konu artışların 
hem idarece karşılanması hem de asgari ücret desteğinden yararlanılmasının, başka bir 
ifade ile maliyet artışının mükerrer karşılanmasının önlenmesinin böylelikle 
yükleniciye fazla ödeme yapılmasını engellemenin amaçlandığı anlaşılmaktadır.  

Ancak; 4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve 
(d) bentlerinde sayılan idarelerce yapılan hizmet alımı olması(istisna alımları dahil), 
ihale dokümanında personel sayısının belirlenmiş olması ve aynı zamanda bu 
personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılması koşulunu 
içermeyen diğer hizmet alımı ile yapım işleri kapsamında çalışan işçiler nedeniyle, 
yüklenicinin sigortadan indirim sağlaması ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi 
öngörülse dahi, gerek koşullar bir arada bulunmadığı için, diğer bir deyişle koşulların 
tamamı birlikte sağlanmadığından, ilgili yasal düzenleme kapsamı dışında 
kalabileceğinden, hakediş düzenlerken kesinti yapılmasının mevzuata uygun 
olmayabileceği değerlendirilmektedir. 

Öte yandan, yapım/hizmet alımı işlerinin yürütümünü yapan birimlerce 
hazırlanan hakedişlerin yapılan kontrollerinde ve yapılan Kurum içi yazışmalarda, 
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının 02.06.2016 tarihli iç yazışmasında “…personel 
çalıştırmaya dayalı hizmet alımı olsun/olmasın sözleşmesinde fiyat farkı ödenmesi 
öngörülen hizmet alımlarının "Asgari Ücret Desteği"nden faydalanmış olmaları 
durumunda bu tutarlar Ocak/2016 döneminden itibaren Kontrol Teşkilatlarınca kontrol 

 

 
 

edilerek alt yüklenicilerin hakedişlerinden kesilecektir” denilmesine karşın, İşletme 
Müdürlüklerinde farklı uygulamalar gerçekleştiği, işçilikten dolayı fiyat farkı 
ödenmeyen sözleşmelerde de Asgari Ücret Destek Kesintisi yapıldığı, uygulamaya 
esas olacak işlemler bakımından tereddüt hasıl olduğu görülmektedir.  

Bahse konu genelgenin 10 uncu maddesinde ise; “Bu maddenin uygulanmasına 
ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Kurum tarafından belirlenir.” 
ibaresi yer almaktadır. Bu çerçevede, Kurumca kanunun uygulanmasında karşılaşılan 
tereddütlerin açıklığa kavuşturulması ve bu hususlarda uyulması gerekli esasların 
belirlenmesi önem arz etmektedir. 

6661 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 inci 
maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 68 inci maddesinin 10 uncu fıkrası ve 
2016/4 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesinin 10 uncu maddesinde uygulamaya 
ilişkin usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınmak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından belirleneceği belirtildiğinden, Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları 
kapsamında olmayan ve işçilikle ilgili fiyat farkı ödenen ihalelerde;  

Yasal düzenlemede koşulların bir arada bulunması halinde indirim elde eden 
yüklenicilerin yararlandığı destek tutarının hak edişlerinden kesileceği belirtildiğinden, 
yüklenicinin sigortadan indirim sağlaması ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi 
öngörülse dahi mevzuattaki koşulların tamamı birlikte sağlanmadığından dolayı ilgili 
yasal düzenleme kapsamı dışında değerlendirilebileceğinden, Asgari Ücret Desteği ile 
ilgili kesinti yapılıp yapılmayacağı konusunda Kurum İşletmelerinde oluşan 
tereddütün giderilmesi ve uygulamada birliğin sağlanabilmesi için uygulamanın ne 
şekilde yapılacağı hususunun ilgili merciler nezdinde netleştirilmesi önerilir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.09.2014 tarihinde 
yayımlanan Teşekkülce yürütülen satınalma faaliyetleri ile ilgili olarak; taleplerin 
ihaleyi yapacak birime iletilmesi, ihale aşaması ve satınalma sonrası işlerin fiili 
yürütümünde sıklıkla karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi, yapılacak işlemlerde 
uygulama birlikteliğinin sağlanmasına yönelik “İhale Aşaması ve İşlerin Fiili 
Yürütümünde Uygulama Birlikteliğinin Sağlanması” konulu Genelgenin “Taleplerin 
İhaleyi Yapacak Birime İletilmesi” başlıklı 1 inci maddesinde; 

“…Belirtilen bu hususlarla ilgili olumlu sonuçlar alınabilmesi, işlemlerin hızlı 
bir şekilde yürütülmesi ve alımların öngörülen sürelerde gerçekleştirilebilmesi için; 
işletmelerimizin mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ait talepleri, ilgili merkez 
ihtisas birimlerinin kontrol ve koordinasyonunda ihaleyi yapacak birimlere intikal 
ettirilecektir. 

Bu kapsamda; 
-Mevcut durumda olduğu gibi lojistik faaliyetleri kapsamındaki mal ve hizmet 

alımı talepleri Lojistik Dairesi Başkanlığı, 
-Personel taşıma ve araç kiralama hizmet alımları Destek Hizmetler Dairesi 

Başkanlığı, 
-İşletmelere ait lojistik faaliyetleri, personel taşıma ve araç kiralama dışında 
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kalan diğer tüm hizmet alımları Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet Alımını Değ. Dairesi 
Başkanlığı,  

-Lojistik faaliyetleri dışında kalan mal alımlarından; Enerji Otomasyon Dairesi, 
Yönetim Bilişim Sis. Dairesi, Teknoloji Geliştirme Dairesi, Tesis-Mühendislik Hiz. 
Dairesi gibi birimlerin ihtisas alanına giren talepler bu birimler, 

-Üst maddelerde belirtilen mal alımları dışında kalan işletmelere ait diğer bütün 
mal alımı talepleri ile dekapaj yapım işlerine ait talepler ise Üretim Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı, vasıtasıyla Satınalma Dairesi Başkanlığına intikal ettirilecektir.” 
denilmektedir.  

Ancak, 09.09.2015 tarihinde yayımlanan “İhale Talepleri” konulu Genelgede; 
03.09.2014 tarihli Genelgenin uygulamasında özellikle dosya takibi ile ilgili işlerin 
ihtisas birimleri yerine Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi ve bunun gibi 
konularda aksaklıkların yaşanması nedeniyle, bundan sonra yapılacak talepler ve 
sözleşmelerin uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususların yeniden 
hatırlatılmasında yarar görülmüş, bu kapsamda; 

-Mevcut durumda olduğu gibi lojistik faaliyetleri kapsamındaki mal ve hizmet 
alımı talepleri Lojistik Dairesi Başkanlığı, 

-Personel taşıma, araç kiralama hizmet alımları, gıda, mobilya ve her türlü 
mefruşat gibi mal alımları Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 

-İşletmelere ait lojistik faaliyetleri, personel taşıma ve araç kiralama dışında 
kalan diğer hizmet alımları ile iş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatı kapsamındaki 
mal alımları Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet Alımını Değ. Dairesi Başkanlığı, 

-Mal ve hizmet alımlarından; Enerji Otomasyon Dairesi, Yönetim Bilişim Sis. 
Dairesi, Teknoloji Geliştirme Dairesi, Tesis-Mühendislik Hiz. Dairesi gibi birimlerin 
ihtisas alanına giren talepler bu birimler,  

-AR-GE projeleri kapsamında yer alan tüm mal ve hizmet alımı ile ilgili 
taleplerin Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 

-Üst maddelerde belirtilen mal alımları dışında kalan işletmelere ait diğer bütün 
mal alımı talepleri, öngörülemeyen durumlar nedeniyle ihtiyaç duyulabilecek rafine 
bor ve eşdeğeri ürünlerin üretiminin hizmet alımı yoluyla yaptırılmasına dair talepler 
ile dekapaj yapım işlerine ait talepler ise Üretim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 
aracılığıyla Satınalma Dairesi Başkanlığına intikal ettirileceği ifade edilmiştir. 

Ancak, uygulamada İşletme Müdürlüklerinin “Kırma-eleme işçiliği”, “Ocaktan 
tüvenan cevher ve aradekapaj nakliyesi; katı kil atık malzemenin taşınması ve 
fabrikalara cevher yükleme, nakliye, besleme ile kömür istifleme, kül atık taşıma işi” 
vb. hizmet alımına yönelik iş ve iş artışı talep yazıları Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet 
Alımı Dairesi Başkanlığına (28.02.2017 tarihi itibariyle Satınalma Dairesi Başkanlığı) 
intikal etmekte, müteakiben adı geçen Başkanlık ilgili merkez ihtisas birimi Üretim 
Koordinasyon Dairesi Başkanlığından konu hakkında görüş istemektedir. 

28.02.2017 tarihli Genel Müdürlük Oluru çerçevesinde bazı birimler kapatılmak 
ve yeni birimler oluşturulmak suretiyle Merkez Teşkilatı Organizasyon ve Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinde değişiklikler 
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kalan diğer tüm hizmet alımları Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet Alımını Değ. Dairesi 
Başkanlığı,  

-Lojistik faaliyetleri dışında kalan mal alımlarından; Enerji Otomasyon Dairesi, 
Yönetim Bilişim Sis. Dairesi, Teknoloji Geliştirme Dairesi, Tesis-Mühendislik Hiz. 
Dairesi gibi birimlerin ihtisas alanına giren talepler bu birimler, 

-Üst maddelerde belirtilen mal alımları dışında kalan işletmelere ait diğer bütün 
mal alımı talepleri ile dekapaj yapım işlerine ait talepler ise Üretim Koordinasyon 
Dairesi Başkanlığı, vasıtasıyla Satınalma Dairesi Başkanlığına intikal ettirilecektir.” 
denilmektedir.  

Ancak, 09.09.2015 tarihinde yayımlanan “İhale Talepleri” konulu Genelgede; 
03.09.2014 tarihli Genelgenin uygulamasında özellikle dosya takibi ile ilgili işlerin 
ihtisas birimleri yerine Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilmesi ve bunun gibi 
konularda aksaklıkların yaşanması nedeniyle, bundan sonra yapılacak talepler ve 
sözleşmelerin uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususların yeniden 
hatırlatılmasında yarar görülmüş, bu kapsamda; 

-Mevcut durumda olduğu gibi lojistik faaliyetleri kapsamındaki mal ve hizmet 
alımı talepleri Lojistik Dairesi Başkanlığı, 

-Personel taşıma, araç kiralama hizmet alımları, gıda, mobilya ve her türlü 
mefruşat gibi mal alımları Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 

-İşletmelere ait lojistik faaliyetleri, personel taşıma ve araç kiralama dışında 
kalan diğer hizmet alımları ile iş sağlığı ve güvenliği ile çevre mevzuatı kapsamındaki 
mal alımları Endüstriyel İlişkiler ve Hizmet Alımını Değ. Dairesi Başkanlığı, 

-Mal ve hizmet alımlarından; Enerji Otomasyon Dairesi, Yönetim Bilişim Sis. 
Dairesi, Teknoloji Geliştirme Dairesi, Tesis-Mühendislik Hiz. Dairesi gibi birimlerin 
ihtisas alanına giren talepler bu birimler,  

-AR-GE projeleri kapsamında yer alan tüm mal ve hizmet alımı ile ilgili 
taleplerin Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, 

-Üst maddelerde belirtilen mal alımları dışında kalan işletmelere ait diğer bütün 
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28.02.2017 tarihli Genel Müdürlük Oluru çerçevesinde bazı birimler kapatılmak 
ve yeni birimler oluşturulmak suretiyle Merkez Teşkilatı Organizasyon ve Eti Maden 
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yapıldığından mezkûr genelgelerin yenilenmesine ve bu kapsamda İşletme 
Müdürlüklerinin kırma-eleme ve yıkama işçiliği (triyaj) alımları, cevher hazırlama ve 
kalite iyileştirme ile ocaktan tüvenan cevher ve aradekapaj yükleme ve nakliyesi gibi 
Üretim Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ihtisas alanına giren hizmet alımları için 
kontrol ve koordinasyon biriminin gözden geçirilmesinde fayda görülmektedir. Bu 
nedenle; 

İhale Aşaması ve İşlerin Fiili Yürütümünde Uygulama Birlikteliğinin 
Sağlanması konulu 09.03.2014 tarihli Genelgenin 28.02.2017 tarihli Genel Müdürlük 
Oluru ile organizasyon ve iş süreçlerinde yapılan değişiklikler çerçevesinde gözden 
geçirilmesi önerilir. 
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F-Pazarlama:    
2840 sayılı Kanun ile bor madenlerinin üretilmesi, işletilmesi ve pazarlanması 

faaliyetlerini gerçekleştirme görevi Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 
Teşekkülün pazarlama faaliyetleri, Teşekkül bünyesinde oluşturulan Pazarlama ve 
Satış Dairesi Başkanlığı tarafından, 08.07.2010 tarih ve 360/1 sayılı Yönetim Kurulu 
kararı ile Teşekkülün tüm birimlerini kapsayan Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi ve Yönetim Kurulunca belirlenen 
“Satış Fiyatları ve Esasları” kararına göre yürütülmektedir. Pazarlama ve Satış Dairesi 
Başkanlığı Satış Yönetim Birimi, Satış Sevkiyat Birimi, Pazarlama Birimi ve Yurt içi 
Satış Birimlerinden oluşmaktadır. Teşekkülün satışları Genel Müdürlük merkezinden 
Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığında çalışan 11 memur, 60 sözleşmeli ve 2 işçi 
olmak üzere toplam 73 personel tarafından yürütülmüştür.  

Teşekkülce pazarlama ve satış faaliyetleri dünyanın birçok ülkesine doğrudan 
ve diğer dağıtım kanalları aracılığı ile yapılmaktadır. Kurum birçok son kullanıcıya 
doğrudan satış yaparken, aynı zamanda özellikle küçük ölçekli kullanıcılara ve özel 
çalışma gerektiren sektörlere ulaşabilmek için diğer dağıtım kanallarını da 
kullanmaktadır. 

Yirmi ton ve üzeri satışlar yurt içinde ticari faaliyet yürüten veya son 
kullanıcılara,  Yurt İçi Satış Birimi tarafından yapılmaktadır. Yurt içinde ticari faaliyet 
yürüten veya son kullanıcı durumundaki alıcılara 20 tonun altındaki satışlar ise 
Merkez tarafından belirlenen fiyat ve şartlarda İşletme Müdürlükleri ve Bandırma 
Lojistik Birimi tarafından yapılmaktadır. 

Genel Müdürlük Makamının 23/09/2016 tarihli ve E.20877 sayılı Olur’u ile; 
Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı organizasyon yapısından “İhracat Birimi” 
kaldırılmış, Başkanlık organizasyon yapısında “Avrupa-Amerika İhracat Birimi”, 
“Asya-Pasifik İhracat Birimi” ve “Müşteri İlişkileri Yönetimi Birimi” kurulmuştur. 

Yurt dışı satışlarda kullanılan dağıtım kanalı, doğrudan ve dağıtıcılar kanalı ile 
satıştan oluşmaktadır. Son tüketici durumunda olan ve uzun yıllardan beri iş yapılan 
son tüketici durumundaki müşterilere genellikle doğrudan satış yapılmaktadır. 
Teşekkül birçok son kullanıcıya doğrudan doğruya satış yaparken aynı zamanda 
özellikle küçük ölçekteki kullanıcılara ve özel çalışma gerektiren sektörlere 
ulaşabilmek için diğer dağıtım kanallarını da kullanmaktadır. Bunlar arasında acentelik 
veya temsilcilik yetkisi kapsamında satış yapanlar olduğu gibi sadece yıllık satış 
sözleşmesi kapsamında satış yapan dağıtıcılarda bulunmaktadır. Acentelik yetkisine 
sahip dağıtım ağının çoğunu Eti Maden İşleri Genel Müdürlüğünün hissedarı olduğu 
yurtdışında kurulu şirketler ve onların alt şirketleri oluşturmaktadır. Bunlar AB’ de 
kurulu Etimine SA (Lüksemburg) ve AB Etiproduts OY (Finlandiya) ile bunların alt 
şirketleri olarak faaliyet gösteren Etimine USA (ABD), Shanghai Etimaden 
(Shanghai), Etimaden Asia Pasific (Hong Kong), EtiProducts Ltd. (Rusya)’dır. 

Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Amerika olmak üzere 4 bölgede yoğunlaşmış 
olmakla birlikte, bor piyasası sınırlı üretici olması ve ürün grubunun birbirlerini ikame 
edebilme özelliklerinin ürün çeşitlendirmesi gerektirmesi nedeniyle oligopol bir 
piyasadır. Bor sektörü, üretim miktarı arttıkça satış miktarı da artan bir sektör değildir. 
Sektörün büyük bir kısmı 2 ana üretici olan Eti Maden ve Amerika merkezli Tinto 
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Borax tarafından yönetilmektedir. Dünya bor pazarı piyasa şartlarında oluşan fiyatlara 
göre alım-satım işlemlerinin gerçekleştirildiği bir piyasada değildir. Bu piyasadaki 
fiyatlar, ürün ve pazar şartlarıyla şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli çıkarları dikkate 
alınarak müzakere şartlarına ve gücüne göre belirlenmektedir. 

Teşekkülün bor pazar payını ikame ürünlere kaptırmadan çok uzun süre 
satabilmesi gerekmektedir. Rafine bor ürünleri için Dünyada en büyük yeni yatırımlar 
yapan ve hem rezervleri hem de kaynak türleri açısından en avantajlı olan Teşekkülün 
çıkarı, dünya bor pazarının sürekliliğinin korunmasında yatmaktadır. 

Sayıştay Başkanlığının 2015 yılı Denetim Raporunda; ‘Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğünün ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerin yurt dışı pazar araştırma ve 
analizlerini yapmak maksadıyla kullandığı çeyrek dönemlere ait raporların, acenteler 
ve distribütörler tarafından Kuruluşa zamanında gönderilmemesinden doğan 335 bin 
ABD doları ceza tutarının acente ve distribütörlerden tahsili ve değişen pazar 
dinamikleri ve gelişmeleri izlemek amacıyla önemli bir veri olan çeyrek dönem 
raporlarının zamanında gönderilmesi için ilgili firmaların uyarılması’ önerilmiştir.  

2016 yılında yapılan incelemelerde ceza tutarı olarak 2015 yılında hesaplanan 
335 bin ABD doları ceza tutarının, acente ve distribütörlerden yapılan itirazların 
yeniden incelenmesi sonucu (gönderme tarihlerinin hafta sonuna gelmesi vb. 
nedenlerle) tekrar hesaplanıp 235.000 ABD dolara inen ceza tutarı acente ve 
distribütörlerden tahsil edilmiş ve bu tahsilatlar aşağıdaki tabloda firma bazında 
gösterilmiştir. 

Tablo:67 2016 yılı üçer aylık pazar araştırma raporları ve tahsilat tutarları 
2015 Yılı Çeyrek Dönem Raporları     
      
  Q1,2015 Q2,2015 Q3,2015 Q4,2015 Ceza Tutarı    

USD FİRMA Gel. Tarih Gel. Tarih Gel. Tarih Gel. Tarih 
ABC 24.04.2015 20.07.2015 20.10.2015 20.01.2016 5.000 
Asian Agro Chemicals 04.06.2015 03.08.2015 27.10.2015 27.01.2016 20.000 
Borochemie Agency 
Area 

22.06.2015 30.07.2015 06.11.2015 02.02.2016 20.000 

Borochemie China-
Taiwan 

10.05.2015 31.07.2015 03.11.2015 03.02.2015 20.000 

Borochemie China 10.05.2015 28.07.2015 04.11.2015 03.02.2015 80.000 
Etimine Sa  21.04.2015 14.07.2015 28.10.2015 29.01.2016 15.000 
Etiproducts Ltd * 01.08.2015 20.10.2015 29.02.2016 10.000 
Mario Pilato Blat 21.04.2015 20.07.2015 20.10.2015 18.01.2016 5.000 
Pars Gohare Alborz 21.04.2015 13.07.2015 07.10.2015 26.01.2016 10.000 
Sumitomo Corporation 25.05.2015 22.07.2015 26.10.2015 04.02.2016 20.000 
Qingdao Golden Port 01.06.2015 02.08.2015 10.11.2015 26.01.2016 20.000 
Tradebor 22.04.2015 20.07.2015 20.10.2015 19.01.2016 5.000 
Unibor Int.  22.04.2015 10.07.2015 20.10.2015 18.01.2016 5.000 
  Toplam Ceza 235.000 
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2016 yılında uygulanacak Satış Fiyat ve Esasların 14. maddesinde; 
‘Satış acentelerimize ve toplam kontrat miktarı 20.000 tonu aşan 

distribütörlerimize Kurumumuzca belirlenecek standartlarda olmak üzere üçer aylık 
pazar raporunu, takip eden ayın 25. gününe kadar göndermesi, bu yükümlülüğü yerine 
getirmeyen firmalara her bir dönem için 5.000 USD ceza uygulanabilmesi’ hükmü 
getirilmiş ve bu hüküm imzalanan sözleşmelere konulmuştur. 

Aşağıdaki 2016 Yılı Çeyrek Dönem Raporları Tablosunda üçer aylık pazar 
raporlarını gönderen firmalar ve geliş tarihleri aşağıdaki tabloda yazılmıştır.  

Tablo:68 2016 yılı üçer aylık pazar araştırma raporları geliş tarihleri 
2015 Yılı Çeyrek Dönem Raporları 

   
 

 
Q1, 2016 Q2, 2016 Q3, 2016 Q4, 2016 

Ceza 
USD 

Firma Gel. Tarih Gel. Tarih Gel. Tarih Gel. Tarih  

ABC 20.04.2016 19.07.2016 24.10.2016 20.01.2017  

Ab Etiproducts Oy 15.04.2016 15.07.2016 21.10.2016 24.01.2017  
Asian Agro 
Chemicals 06.05.2016 23.07.2016 23.10.2016 19.01.2017 5.000 

Borochemie Agency 
Area 03.05.2016 25.07.2016 26.10.2016 23.01.2017 5.000 

Borochemie China-
Taiwan 20.04.2016 21.07.2016 25.10.2016 20.01.2017  

Etimine Sa  14.04.2016 26.07.2016 08.11.2016 20.01.2017 5.000 

Etimine Usa 20.04.2016 21.07.2016 21.10.2016 25.01.2017  

Etiproducts Ltd 19.04.2016 19.07.2017 20.10.2016 20.01.2017  

Mario Pilato Blat 20.04.2016 19.07.2016 20.10.2016 20.01.2017  

Niceway Chemicals 22.04.2016 25.07.2016 24.10.2016 24.01.2017  

Pars Gohare Alborz 18.04.2016 10.08.2016 09.10.2016 09.01.2017 5.000 
Sumitomo 
Corporation 25.04.2016 25.07.2016 21.10.2016 20.01.2017  

Qingdao Golden 
Port 28.04.2016 12.08.2016 30.10.2016 24.01.2017 15.000 

Toplam Ceza 35.000 

Satış acenteleri ve toplam kontrat miktarı 20.000 tonu aşan dağıtıcılardan 
yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 5 tanesinin üçer aylık pazar raporlarını takip eden 
ayın 25. gününe kadar Teşekküle göndermediği görülmektedir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerin 
yurt dışı pazar araştırma ve analizlerini yapmak maksadıyla kullandığı çeyrek 
dönemlere ait raporların, acenteler ve dağıtıcılar tarafından Genel Müdürlüğe 
zamanında gönderilmemesi nedenlerinin araştırılması cezai müeyyide uygulanması 
gerektiği takdirde sözleşmeden doğan ceza tutarlarının acente ve dağıtıcılardan tahsil 
edilmesi önerilir. 
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Satış acenteleri ve toplam kontrat miktarı 20.000 tonu aşan dağıtıcılardan 
yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere 5 tanesinin üçer aylık pazar raporlarını takip eden 
ayın 25. gününe kadar Teşekküle göndermediği görülmektedir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerin 
yurt dışı pazar araştırma ve analizlerini yapmak maksadıyla kullandığı çeyrek 
dönemlere ait raporların, acenteler ve dağıtıcılar tarafından Genel Müdürlüğe 
zamanında gönderilmemesi nedenlerinin araştırılması cezai müeyyide uygulanması 
gerektiği takdirde sözleşmeden doğan ceza tutarlarının acente ve dağıtıcılardan tahsil 
edilmesi önerilir. 
 
 

 

 
 

1- Satışlar: 
a) Ürün satışları: 
Teşekkül hem ürün çeşitliliğine, hem de farklı ticari değerlerdeki ürünlere 

sahiptir. Bunlardan rafineri bor ürünlerinden başlıcaları; Etibor-48, Boraks Pentahidrat, 
Boraks Dekahidrat, Borik Asit, Etidot-67 (Zirai Bor), Etibor-68 (Susuz Boraks), Çinko 
Borat, Bor Oksit, Öğütülmüş Kolemanit ve Öğütülmüş Üleksittir. 

2002 yılından sonra artış eğilimine giren Dünya bor tüketimi 2008 yılında 4,07 
milyon tona ulaşmıştır. 2009 yılında başlayan küresel ölçekli ekonomik kriz bor 
tüketiminde de düşüşe sebep olmuştur. Dünya bor ürünleri tüketimi 2000 yılında 3,1 
milyon ton iken, bu değer 2014 yılında yaklaşık 4,3 milyon ton, 2015 yılında 3,8 
milyon ton ve 2016 yılında ise dünya ekonomisinde yaşanan ufak büyümenin etkisiyle 
bir önceki yıla göre %1 azalarak yaklaşık 3,77 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

Çin ve diğer başlıca gelişmekte olan ülkelerde ithalattaki yavaşlama ve gelişmiş 
ülkelerin ihracatının azalması küresel ticaret hacminde daralmaya neden olmuştur. 
2014 ve 2015 de olduğu gibi 2016 yılında da dünya bor pazarının en büyüğü olan ve 
yaklaşık dünya bor tüketiminin %56 sının gerçekleştiği Uzak Doğu’da ( özellikle Çin 
pazarında) yaşanan ekonomik durgunluğa bağlı düşüş yaşanmıştır. 2016 yılında 
Amerika, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu pazarında kayda değer bir gelişme 
yaşanmamıştır. Dünya ekonomik büyümesindeki olumsuzlukların etkisiyle bor 
tüketimi açısından hedef pazarların çoğunda piyasa talebinde ciddi dalgalanmalar 
yaşanmıştır.  

Bor silikat cam, cam yünü, seramik gibi sektörlerde genel ekonomik büyümeye 
bağlı belirsizlikler ve konut sektöründeki durgunluk bor tüketimini olumsuz 
etkilemektedir. Dünya tüketimine sektörel bazda bakıldığında 2016 yılında bor 
ürünlerinin yaklaşık %52 sinin cam sektöründe tüketildiği görülmektedir. Gelişmiş 
ekonomiler içerisinde ABD’de ekonominin düzelmeye devem etmesi ve petrol 
fiyatlarındaki düşüş seyri büyümeyi olumlu etkilerken, özellikle Çin’de olmak üzere 
gelişmekte olan birçok ülkenin ekonomilerindeki yavaşlama eğiliminin devam etmesi 
küresel ticareti ve ekonomik faaliyetleri kısıtlamaktadır. Ancak, Bor ürünlerine olan 
talepteki dalgalanma geleneksel olarak Dünya ekonomisi ve Teşekkülün hedef 
pazarları olan ülke ekonomilerindeki dalgalanmalardan daha yüksek bir oranda 
gerçekleşmektedir. Dünya ekonomisi 2012 yılında %3,4 büyümesine rağmen dünya 
bor tüketiminde yaklaşık %10 oranında bir azalma görülmüş, 2013 yılında ise dünya 
ekonomisi %3,3 büyürken bor ürünleri tüketimi %4,4 oranında artış göstermiştir. 
Dünya ekonomisi 2016 yılında %3,1 oranında büyümesi beklense de birçok bölgede 
yüksek seviyede ekonomik ve siyasal belirsizlikler devam etmiştir. 

Teşekkülün 2016 yılı rafine bor ürünleri kurulu kapasitesi yaklaşık 2,7 milyon 
ton olup; üretimi ise 1,83 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılına göre üretimin 
düşmesindeki en büyük etken toplam satışlardaki ve küresel piyasalardaki talep 
azalmasıdır. 2016 yılı bor ürünleri toplam satış gelirleri 713 milyon ABD doları olup, 
yurt içi satışlar tutarı 24,8 milyon ABD doları,  ihracat tutarı ise 689,9 milyon ABD 
doları olarak gerçekleşmiştir. Toplam satış gelirlerinin 96,4 ü ihracat gelirlerinden 
oluşmuştur. 2016 yılında bor ürünleri ihracatının yaklaşık %54 ü Asya ülkelerine 
gerçekleşmiştir. 2016 yılında toplam ihracatın içerisindeki katma değeri yüksek rafine 
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bor ürünlerinin payı %96 olmuştur.  
Genel Yatırım ve Finansman Programı ile Kamu Teşebbüsleri için stratejik plan 

hazırlanması bir yükümlülüktür. Teşekkül 2015-2019 dönemi Stratejik Planı 2.1.2 
müşteri ilişkileri etkinliğini artırma stratejik hedefinde, bir yandan mevcut müşterilerin 
memnuniyet düzeyini geliştirerek sadık müşteri oluşturma, diğer yandan, hedef pazar 
ve hedef müşteri yaklaşımlarıyla müşteri portföyünü ve pazar payının geliştirmeyi 
amaçlamıştır. Stratejik Planda Teşekkülün yurt dışı satış miktarının 2015 yılı için 1.900 
bin ton 2016 yılı için 2.300 bin ton, 2017 yılı için 3.200 bin ton, 2018 yılı için 3.550 
bin ton ve 2019 yılı için 3.600 bin ton olarak hedeflenmiştir. Yurt dışı satış miktarı 
2015 yılı için 1.882 bin ton ve 2016 yılı için 1.710 bin ton olarak gerçekleşmiştir.  
Stratejik Plan hedefleri doğrultusunda Teşekkülce gerçekleştirilmesi öngörülmüş 
bulunan satış hedeflerinin tutturulabilmesi için yeni stratejilerin belirlenip uygulamaya 
geçilmesi gerekmektedir. 

Teşekkülün 2016 yılında gerçekleşen ürün satışları,  miktar ve tutar olarak bir 
önceki yıl verileri ile karşılaştırılması şekilde aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 69: Yurt içi satışlar 
 
 
 

Ürün 
Grubu 

 
 
 
 

Ürün 

2015 2016 Artış/Azalış 
Oranı % 

 
 

Ton 

 
 

Bin $ 

Toplamdaki 
Payı % 

TON BİN $ Toplamdaki 
Payı % 

Ton 
Bazın

da 

$ 
Bazı
nda 

Ton 
Bazı
nda 

$ 
Bazı
nda 

Ton 
Bazın

da 

$ 
Bazın

da 

Bo
r K

im
ya

sa
lla

rı 

Borik Asit  15.074 8.073 10,5 32,3 15.824 7.852 9,7 31,6 5,0 -2,7 

Boraks 
Dekahidrat 

6.605 2.097 4,6 8,4 6.902 2.077 4,2 8,4 4,5 -0,9 

Susuz Boraks 155 114 0,1 0,5 207 143 0,1 0,6 33,4 25,0 

Boroksit 32 53 0,0 0,2 22 34 0,0 0,1 -30,5 -36,2 

Etidot-67 203 170 0,1 0,7 186 156 0,1 0,6 -8,5 -8,1 

Etibor-48 26.806 8.763 18,7 35,1 29.911 9.148 18,3 36,8 11,6 4,4 

TOPLAM 48.876 19.271 34,1 77,2 53.053 19.411 32,4 78,1 8,5 0,7 

Konsantre 
Borlar 

Kestelek Kol. 1.708 168 1,2 0,7 2.408 223 1,5 0,9 41,0 32,4 

Üleksit 366 45 0,3 0,2 340 50 0,2 0,2 -7,0 9,1 

Hisarcık Kol. 81 12 0,1 0,0 44 7 0,0 0,0 -45,7 -43,5 

TOPLAM 2.155 226 1,5 0,9 2.792 279 1,7 1,1 29,6 23,6 

Bor 
Kimyasal.
Eşdeğeri 

ÖğütülmüşKo
lomanit 

10.523 2.373 7,4 9,5 9.352 2.200 5,7 8,9 -11,1 -7,3 

Ögütülmüş 
Üleksit 

7 2 0,0 0,0 1 0 0,0 0,0 -79,9 -79,8 

Kalsine Tinkal 0 0 0,0 0,0 5 2 0,0 0,0 100 100,0 

TOPLAM 10.530 2.375 7,4 9,5 9.358 2.203 5,7 8,9 -11,1 -7,3 

BOR TOPLAM 61.560 21.872 43,0 87,6 65.203 21.893 39,8 88,1 5,9 0,1 

 
 
 
Diğerleri 

Kal. Pırıt 65.669 843 45,9 3,4 91.007 1.099 55,6 4,4 38,6 30,4 

Zeolit 6.562 33 4,6 0,1 4.716 23 2,9 0,1 -28,1 -28,5 

Sülfürük Asit 6.187 351 4,3 1,4 0 0 0,0 0,0 -100,0 -
100,0 

Eti Matik Bor 
Tem. Ürünü 

3.174 1.871 2,2 7,5 2.720 1.825 1,7 7,3 -14,3 -2,5 

TOPLAM 81.592 3.097 57,0 12,4 98.443 2.947 60,2 11,9 20,7 -4,8 

GENEL TOPLAM 143.152 24.969 100 100 163.64
6 

24.840 100 100 14,3 -0,5 
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 Tablo 70: Yurt dışı satışlar 
 
ÜRÜN  
GRUP 

 
 
ÜRÜN 

2015 2016 Artış Oranı % 

TON BİN $ Toplamdaki 
Payı % 

TON BİN $ Toplamdaki 
Payı % 

Ton 
Bazın
da % 

$ 
Bazın
da % 

Ton 
Baz
ında
% 

$ 
Bazın
da% 

Ton 
Bazın
da 

$ 
Bazın
da 

Bo
r 

K
im

ya
sa

lla
rı

 

Borik Asit 219.395 132.391 11,7 16,8 212.800 120.773 11,3 15,3 -3,0 -8,8 
Boraks 
Dekahidrat 

57.462 23.546 3,1 3,0 49.533 19.831 2,6 2,5 -13,8 -15,8 

Etibor-48 870.683 376.408 46,3 47,8 746.867 303.517 39,7 38,6 -14,2 -19,4 
Susuz 
Boraks 

9.341 7.092 0,5 0,9 11.510 7.564 0,6 1,0 23,2 6,7 

Boroksit 393 701 0,0 0,1 306 568 0,0 0,1 -22,2 -18,9 
Etidot-67 11.816 11.306 0,6 1,4 8.214 7.885 0,4 1,0 -30,5 -30,3 
Boraks 
Pentahidrat  

3.672 1.647 0,2 0,2 3.404 1.535 0,2 0,2 -7,3 -6,8 

TOPLAM 1.172.76
3 

553.091 62,3 70,3 1.032.63
4 

461.674 54,9 58,7 -11,9 -16,5 

 
Konsan. 
Borlar 

Kestelek 
Kol. 

25.571 7.787 1,4 1,0 14.188 3.937 0,8 0,5 -44,5 -49,4 

Üleksit 51.739 9.763 2,7 1,2 50.225 9.541 2,7 1,2 -2,9 -2,3 
Hisatcık 
Kol. 

59.924 12.602 3,2 1,6 44.286 9.908 2,4 1,3 -26,1 -21,4 

Bigadiç 
Kol. 

390 108 0,0 0,0 125 37 0,0 0,0 -68,0 -65,9 

TOPLAM 137.624 30.260 7,3 3,8 108.824 23.423 5,8 3,0 -20,9 -22,6 

Bo
r 

K
im

ya
sa

lla
rı

 
Eş

de
ğe

ri
 

Öğütülmüş
Kolomanit 

531.250 190.679 28,2 24,2 534.477 192.452 28,4 24,5 0,6 0,9 

Ögütülmüş 
Üleksit 

37.196 11.581 2,0 1,5 33.199 10.870 1,8 1,4 -10,7 -6,1 

Kalsine 
Kolem.  

30 17 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 -
100,0 

-
100,0 

Kalsine 
Tinkal 

    0,0 0,0 0 0 0,0 0,0     

Etıcol 
Ceramıc 

3.144 1.225 0,2 0,2 1.320 456 0,1 0,1 -58,0 -62,8 

TOPLAM 571.620 203.502 30,4 25,9 568.996 203.777 30,2 25,9 -0,5 0,1 
BOR TOPLAM 1.882.00

7 
786.853 100,0 100,0 1.710.45

4 
688.874 90,9 87,5 -9,1 -12,5 

Diğer Eti Matik 
Bor Tem. 
Ürünü 

63 51 0,0 0,0 70 61 0,0 0,0 11,8 19,8 

TOPLAM 63 51 0,0 0,0 70 61 0,0 0,0 11,8 19,8 
GENEL TOPLAM 1.882.06

9 
786.904 100,0 100,0 1.710.52

4 
688.935 90,9 87,6 -9,1 -12,4 

Teşekkül pazarlama ve satış faaliyetlerini Genel Müdürlük birimleri, işletmeler 
ve yurtdışı iştirakleri Etimine SA ile Etipruducts OY tarafında doğrudan satış, 
acenteler ve temsilcilikler tarafından satış ve satış sözleşmeleri yapılan diğer 
dağıtıcılar olmak üzere üç ayrı kanal üzerinden gerçekleştirmektedir. Teşekkül 
ürünlerinin 2016 yılı dış satış fiyat ve esaslarının belirlenmesinde; ürün maliyetleri, 
stoklar, 2016 yılı üretim ve satış programı, yurtdışı şirketlerin 2016 yılı beklentilerine 
yönelik verilen değerlendirme raporları, ürünlerin satıldığı pazarlar ve satış miktarları 
ile ürünlerin kullanıldığı sektörler, rakiplerin durumu, ikame ürünler ve pazardaki 
genel ekonomik durum göz önünde bulundurulmaktadır. Teşekkülün 2016 yılı satışları 
için uygulanacak yurtiçi ve yurtdışı baz fiyat ve esasları Teşekkül Yönetim Kurulunun 
03.12.2015 tarih ve 662/17 sayılı kararı ile kabul edilerek 01.01.2016 tarihi itibariyle 
uygulamaya konulmuştur.  
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Bazın
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Baz
ında
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Bazın
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Bo
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K
im
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rı
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Dünya bor ürünleri tüketimi 2000 yılında 3,1 milyon ton iken, bu değer 2015 
yılında 3,8 milyon ton, 2016 yılında ise 3,77 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin 
edilmektedir. Bor sektöründeki talebin yaklaşık %48 i Türkiye ve %26 sı ABD olmak 
üzere 2 ana üretici tarafından karşılanmaktadır. Rusya, Çin, Şili ve Arjantin vb. 
ülkelerde kapasitelerini artırarak bor pazarından pay almaya başlamışlardır. 

2016 yılında Dünya bor ürünleri tüketiminin sektörel olarak %48 cam, %15 
tarım, %15 seramik, %2 deterjan sektöründe olduğu tahmin edilmektedir. Cam sektörü 
2016 yılında en fazla bor tüketen sektör olma özelliğini korumuştur. 

Yurt dışı satışlardan 2014 yılında 2.192 bin ton ürün satışı karşılığında 901.622 
bin ABD doları, 2015 yılında 1.882 bin ton ürün satışı karşılığında 786.904 bin ABD 
doları ve 2016 yılında ise 1.710 bin ton ürün satışı karşılığında 688.935 bin ABD 
doları gelir elde edilmiştir. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında satış miktarı azalması ve 
elde edilen dolar bazında satış geliri azalmasına karşın döviz kurundaki artıştan dolayı 
TL cinsinden hesap edilen gelir tutarı artmıştır. 

2016 yılında Bor kimyasallarından Susuz Boraks (bir önceki yıla göre %23,2) 
ve bor kimyasalları eş değeri olan Öğütülmüş Kolemanit (bir önceki yıla göre %0,6) 
dışında bütün ürünlerde ton bazında yurtdışı satış miktarları 2015 yılına göre 
azalmıştır. En büyük azalış ise bor kimyasalı olan Etibor 48 ürününde oluşmuştur. 
Etibor 48 yurt dışı satışı 2014 yılında 866.077 bin ton, 2015 yılında 870.683 bin ton, 
2016 yılında ise 746.867 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Etibor 48 yurt dışı satış 
miktarı azalışı ton bazında 2015 yılına göre 123.811 bin ton ve oran olarak %14,2’dir. 
Mamul stokları tablosundan da görüleceği üzere Etibor 48 yılsonu stokları 2014 
yılında 65 bin ton, 2015 yılında 80 bin ton ve en son olarak 2016 yılında 112.723 bin 
ton olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılında 786.904 bin ABD doları olan yurt dışı satış 
miktarı 2016 yılında 688.953 bin ABD dolarına azalmıştır. Azalış miktarı olan 97.969 
bin ABD dolarının %75 oranı 72.891 bin ABD doları ile Etibor 48 yurt dışı satışlarında 
gerçekleşmiştir. 

2014 yılında 117.943 ton Kolemanit satışı yapılmıştır. 2015 yılında 85.495 ton 
Konsantre bor olan Kolemanit satışı karşılığında 20.389 bin ABD doları elde edilmiş, 
2016 yılında 58.474 ton Kolemanit satışı karşılığında 13.845 bin ABD doları elde 
edilmiştir. Kolemanit satışları ton bazında %31,7; elde edilen gelir 6.544 bin ABD 
doları azalmıştır. 

2014 yılında 229.602 ton Borik Asit satışı yapılmıştır. 2015 yılında 219.395 ton 
Bor kimyasalı olan Borik Asit satışı karşılığında 132.391 bin ABD doları elde edilmiş, 
2016 yılında 212.800 ton Borik Asit satışı karşılığında 120.773 bin ABD doları elde 
edilmiştir. Borik Asit satışları ton bazında %3; elde edilen gelir 11.618 bin ABD doları 
azalmıştır. 

Dünyadaki toplam üretim miktarının tüketim miktarının üzerinde olmasına 
bağlı olarak borik asit pazarında büyük bir rekabet olup, Güney Amerika ülkeleri (Çin 
ile Şili, Peru ve Bolivya) ile Çin hükümeti arasında imzalanan karşılıklı ticaret 
anlaşmaları ile Güney Amerikalı borik asit üreticilerinin 2015 yılı başından itibaren 
Çin’de sıfırlanan gümrük vergisi avantajının ve buna bağlı olarak da Türkiye ve 
Amerikan’dan ithal edilen borik asit miktarının 2015 yılından itibaren düşüş 
eğilimindedir. Gümrük vergisi olarak Teşekkül aleyhine oluşan farkın minimize 
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edilmesi halinde Teşekkül, Çin pazarında daha rekabetçi hale gelebilecektir. 
Konu ile ilgili olarak Sayıştay 2015 yılı Raporunda ki öneriye ilişkin Teşekkül 

tarafından; 
‘Kurumumuz borik asit ürünü için önemli pazarlardan olan Çin pazarında, 

Güney Amerikalı üreticiler olan Şili, Peru ve Bolivya lehine uygulanan avantajlı 
gümrük tarifelerinden dolayı Türkiye menşeli borik asit için %5,5 olan gümrük vergisi, 
Şili menşeli için %0,6, Peru ve Bolivya menşeliler için %2,8 olarak uygulanmaktadır. 
Ülkemiz bor ürünlerinin de bu avantajlı vergi uygulamasından faydalanabilmesi için 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı nezdinde gerekli 
girişimlerde bulunulmuştur. Uluslararası anlaşmalar ile giderilebilecek bir sorun 
olması nedeniyle bu konuda henüz bir gelişme olmamakla birlikte, girişimler 
sürdürülecektir.’ cevabı verilmiştir. 

Teşekkülün Çin’e yaptığı borik asit satışlarına yönelik olarak haksız rekabete 
neden olan farklı Gümrük Vergisi uygulanmasının çözümünün uluslararası anlaşmalar 
ile giderilecek bir sorun olması nedeniyle, bu hususun düzeltilmesi amacıyla ilgili 
resmi kuruluşlar nezdinde girişimlere devam edilmesi önerilir.  

2014 yılında 96.161 ton Boraks Dekahidrat satışı yapılmıştır. 2015 yılında 
57.462 ton Bor kimyasalı olan Boraks Dekahidrat satışı karşılığında 23.546 bin ABD 
doları elde edilmiş, 2016 yılında 49.533 ton Boraks Dekahidrat satışı karşılığında 
19.831 bin ABD doları elde edilmiştir. Boraks Dekahidrat satışları ton bazında %14; 
elde edilen gelir 3.715 bin ABD doları azalmıştır. 

2014 yılında 6.552 ton Etidot 67 satışı yapılmıştır. 2015 yılında 11.816 bin ton 
Bor kimyasalı olan Etidot 67 satışı karşılığında 11.306 bin ABD doları elde edilmiş, 
2016 yılında 8.214 ton Etidot 67 satışı karşılığında 7.885 bin ABD doları elde 
edilmiştir. Etidot 67 satışları ton bazında %30,5; elde edilen gelir 3.421 bin ABD 
doları azalmıştır. 

2014 yılında 557.080 ton Öğütülmüş Kolemanit satışı yapılmıştır. 2015 yılında 
531.250 bin ton Bor kimyasalı eş değeri olan Öğütülmüş Kolemanit satışı karşılığında 
190.679 bin ABD doları elde edilmiş, 2016 yılında 534.477 ton Öğütülmüş Kolemanit 
satışı karşılığında 192.452 bin ABD doları elde edilmiştir. Öğütülmüş Kolemanit 
satışları ton bazında %0,6; elde edilen gelir 1.773 bin ABD doları artmıştır. 

Kurumsal olarak Pazar hakkında detaylı veriye sahip olunabilmesi, üretimden 
nihai tüketiciye kadar pazarın kontrol ve takibi, ürün, sektör, bölge ve fiyat dengesinin 
sistemli şekilde uygulanması ve müşteri ilişkileri yönetiminin etkin bir şekilde 
yürütülebilmesi için diğer bölgelerde olduğu gibi Uzakdoğu pazarında öncelikle de 
Çin pazarında direkt olarak Teşekkülün kendi şirketi kanalıyla pazarlama ve satış 
faaliyetinde bulunması, kısa vadede para transferlerinde ve diğer bankacılık 
işlemlerinde kolaylık sağlamak orta ve uzun vadede Teşekkülün Çin pazarına yönelik 
rekabet gücünün geliştirilmesi ve pazar payının arttırılmasına yönelik her türlü 
pazarlama, satış ve fiyatlandırma politikalarının etkin ve hızlı bir şekilde 
uygulanabilmesi imkanı sağlamak üzere Lüksemburg’da yerleşik Etimine SA 
tarafından, 06.08.2016 tarihli ve 17595 sayılı makam oluru ile Hong Kong’da 
02.09.2016 tarihinde hisselerinin %100’ü Etimine SA’ya ait olan Etimaden Asia 
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Pacific Ltd adı altında şirket kurulmuştur. 
Teşekkül Yönetim Kurulunun 21.07.2016 tarih ve 705/6 sayılı kararıyla Genel 

Müdürlük Makamına verdiği yetki kapsamında 30.09.2016 tarihli makam oluru ile; 
‘Çin, Tayvan, Kamboçya, Vietnam, Laos ve Nepal ülkelerine yapılacak bor 

ürünleri satışlarının 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Etimine SA’nın 
Hong Kong’da kurulu alt şirketi Etimaden Asia Pacific Ltd aracılığıyla yapılabilmesi 
amacıyla adı geçen ülkelerin Etimine SA’nın tek yetkili (exclusive) satış acenteliği 
bölgesine dahil edilmesi ve Etimine SA ile olan mevcut acentelik anlaşmasında gerekli 
değişikliğin yapılması, 

- Japonya ve Güney Kore'de ise 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere Etimaden Asia Pasific Ltd şirketine satış yetkisi (non-exclusive) verilmesi ve 
Etimine SA ile olan mevcut acentelik anlaşmasında gerekli değişikliğin yapılması,’ 
karar verilmiştir. 

Teşekkülün 2016 yılı rafine bor ürünleri kurulu kapasitesi yaklaşık 2,7 milyon 
ton seviyesinde olup, Teşekkül 2007 yılında Dünya Bor satış payının yaklaşık % 
36,7’sine sahip iken 2014 yılında bu oran % 50,4’e, 2015 yılında ise % 50,8’e 
yükselmiş olup 2016 yılında %48’e düşmüştür.  2007 yılında dünya bor rezervinin % 
66,7’sine sahip olan Türkiye’nin, dünya bor pazarındaki rezerv payı 2016 yılında 
yaklaşık % 74 dür. 2014, 2015 ve 2016 yılları rakamları incelendiğinde nerdeyse bütün 
bor ürünlerine olan talep dalgalı bir seyir izlemiştir. Büyük rezervlere ve yüksek 
üretim kapasitelerine sahip olmak oligopol piyasalarda kendi başına bir anlam ifade 
etmemektedir. Bu rezervlerden sağlanacak faydanın en üst seviyeye çıkartılabilmesinin 
şartlarını oluşturmak gereklidir. Yüksek kalitedeki rezervlerden sağlanacak faydanın 
en üst düzeye çıkarılabilmesi için katma değerleri daha yüksek ürünlere yönelmek ve 
üretilen mamullerin satılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Ticari müessese olan 
Teşekkül, ticari müessese olmanın gerektirdiği esneklik içerisinde hareket etmek 
durumunda bulunmaktadır. 

Dünya bor pazarında son yıllarda yaşanan daralma sonucunda uluslararası 
rekabetin ağırlıklı olarak ürün kalitesi ve satış fiyatına yönelmesi gibi etkenler de 
dikkate alındığında; Kuruluşa ait planlanan yatırımların, mevcut kapasitenin 
arttırılması yerine, ürün çeşitliliği ve kalitesini artırmaya, ürünün nihai tüketiciye daha 
kolay, hızlı ve güvenli ulaşmasına ilişkin lojistik imkânların geliştirilmesi ile pazara 
dönük dinamik bir fiyatlandırma politikası gibi bütüncül bir strateji oluşturulması 
önerilir. 

Son yıllarda ürün çeşitlerini zenginleştirmek amacıyla yapılan yatırımlarla yeni 
bazı ürünler ile bor kimyasallarına eşdeğer ürünlerin de (öğütülmüş kolemanit gibi) 
üretilmeye başlanması ile geçmiş yıllarda satışların daha ziyade konsantre ürünlerde 
yoğunlaşmışken, daha yüksek katma değerli bor kimyasallarına kaymış olduğu 
görülmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen toplam yurt içi ve yurt dışı satışların ABD 
doları bazında %3,5 oranındaki kısmı da yurt içi satışlardan oluşmuştur. Geçen yıllarda 
olduğu gibi toplam bor ürünleri satışlarının % 3,5 oranında olmak üzere çok küçük bir 
kısmı yurt içi satışlara aittir. Yurt içi satışların çok düşük düzeylerde seyretmesi, yurt 
içinde bor ürünleri kullanan sanayi dallarının yeterince gelişmemiş olmasından da 
kaynaklanmaktadır. Ürün farklılaştırmak amacıyla yapılan yatırımlarla yeni bazı 
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ürünler ile bor kimyasallarına eşdeğer ürünlerin de (öğütülmüş kolemanit gibi) 
üretilmeye başlanması ile geçmiş yıllarda satışların daha ziyade konsantre ürünlerde 
yoğunlaşmışken, daha yüksek katma değerli bor kimyasallarına kaymıştır. Teşekkülün 
satışını yaptığı yaklaşık 1,7 milyon ton satışın ise sadece %3,5 lük kısmının yurtiçinde 
tüketildiği, yıllardan beri bu oranın artırılamadığı görülmektedir. Bu noktadan 
hareketle bor ürünlerinin kullanımına yönelik olarak yeni kullanım alanları yaratma 
çalışmaları çerçevesinde öğütülmüş kolemanitin demir-çelik endüstrisinde cüruf 
toplayıcı olarak kullanılması yönünde yurt içinde demir-çelik sektörü ile temaslarda 
bulunularak üreticilerin üretim amaçlı kullanımlarının sağlanması konusunda olumlu 
sonuçların alındığı ve çalışmaların sürdürüldüğü, diğer yandan tarım/mikro besleyici 
sektörüne yönelik ürün geliştirme çalışmalarının sonucunda tane boyutu olarak 2-4 
mm aralığındaki bor ürünlerinin diğer gübrelerle karıştırılması sonucunda daha 
homojen olması nedeniyle mikro besleyici olarak satışta önemli bir yere sahip olduğu 
görülerek 2-4 mm granül kolemanit ve üleksit ürünleri geliştirilerek pazara sunulduğu 
ve 2-4 mm granül boraks pentahidrat ürünü geliştirme çalışmalarının yapılmaktadır. 

2013 yılı denetim raporunda; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü dünya 
bor tüketim miktarının 2000’li yılların başında yaklaşık % 30’unu karşılamakta iken 
2014 yılında bu oran % 50,4’e yükseltilerek büyük başarı sağlamıştır. Dünya bor 
rezervlerinin yaklaşık % 74’ünü elinde bulunduran Ülkenin, dünya bor pazarındaki 
payının daha da üst seviyelere çıkarabilmek amacıyla 2003 yılında Türkiye’de ve 
dünyada bor ürün ve teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin 
üretimini ve geliştirilmesini teminen araştırmalar yapmak için kurulmuş olan Ulusal 
Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile yeni bor kullanım alanlarının araştırılması için 
işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü ileri seviyelere 
taşıyarak pazarın belirleyicisi olabilmek için AR-GE çalışmalarına daha da önem 
verilmesi yanında, BOREN ile olan ilişkilerin daha üst düzeye çıkarılması yerinde 
olacağı belirtilmiştir. 

2014 yılı Denetim Raporu çalışmaları çerçevesinde yapılan incelemelerde;  
BOREN ile ortak çalışma yapmak ve ilişkileri daha sıkı hale getirmek amacıyla, 
28.05.2015, 03.06.2015 ve son olarak da 31.08.2015 tarihlerinde, Kuruluş yetkilileri 
ile BOREN elemanlarının katılımında yapılan toplantılarda her iki Kurumun dayanak 
noktası olan 4865 Sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Kurulması Hakkında 
Kanun’un Enstitünün Görevleri Başlığındaki 3. Maddenin f fıkrasında yer alan “Eti 
Holding AŞ.'nin talep edeceği Ar-Ge projelerini öncelikle ve ücretsiz olarak 
gerçekleştirmek” maddesi kapsamında BOREN’in halihazırda desteklediği önemli 
projeler ve desteklemek üzere açılacak olan proje çağrıları gündeme getirilerek Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün işletme sorunları ve pazardaki konumunu 
koruyabilmesi adına ihtiyaç duyduğu ve ivedi olarak yapılması gereken projeleri 
üzerinde durularak Kuruluş açısından önemli 5 konuda BOREN tarafından hali hazırda 
yürütülen iki projenin bulunduğu, araştırma yapılması konusunda mutabakat yapıldığı, 
BOREN tarafından düzenlenen kurum ve kuruluşlarda düzenlenen tanıtım vb 
toplantılara Kuruluş personelinin gözlemci olarak katılımının sağlanması ile BOREN 
tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma projelerinin uygulanmasında Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki tesislerin kullanımı ile kurulacak bir pilot 
tesiste yürütülmesi konusunda mutabakata varıldığı görülmüştür. 
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gerçekleştirmek” maddesi kapsamında BOREN’in halihazırda desteklediği önemli 
projeler ve desteklemek üzere açılacak olan proje çağrıları gündeme getirilerek Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün işletme sorunları ve pazardaki konumunu 
koruyabilmesi adına ihtiyaç duyduğu ve ivedi olarak yapılması gereken projeleri 
üzerinde durularak Kuruluş açısından önemli 5 konuda BOREN tarafından hali hazırda 
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BOREN tarafından düzenlenen kurum ve kuruluşlarda düzenlenen tanıtım vb 
toplantılara Kuruluş personelinin gözlemci olarak katılımının sağlanması ile BOREN 
tarafından yapılan veya yaptırılan araştırma projelerinin uygulanmasında Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki tesislerin kullanımı ile kurulacak bir pilot 
tesiste yürütülmesi konusunda mutabakata varıldığı görülmüştür. 

 

 
 

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) ile yeni bor kullanım alanlarının 
araştırılması için işbirliği imkanlarının geliştirilmesi, sürdürülebilir rekabet 
üstünlüğünü ileri seviyelere taşıyarak pazarın belirleyicisi olabilmek için AR-GE 
çalışmalarına daha da önem verilmesi, Türkiye'de ve dünyada bor ürün ve 
teknolojilerinin geniş bir şekilde kullanımını, yeni bor ürünlerinin üretimini ve 
geliştirilmesini teminen değişik alanlarda kullanıcıların araştırmaları için gerekli 
bilimsel ortamı sağlamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araştırma 
yapan kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmaları 
yapmak ve/veya yaptırmak amacıyla kurulmuş olan BOREN ile başlatılan ortak 
girişim ve araştırma çalışmalarının sürdürülmesi yerinde olacaktır. 

Yurt dışında Borlu gübre tüketimi, toplam tüketim içerisinde %14 
seviyelerindeyken bu oran, Türkiye’de % 5 oranında, 2014 yılında da % 7,8 oranına 
yükselmekle birlikte yine de düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Tarım 
uygulamalarında gerek toprağın mikro besleyici kayıplarını telafi etmek, gerekse artan 
nüfusa paralel olarak ürün rekoltesini artırma konusunda tarımsal faaliyetlerde bulunan 
kişi ve kuruluşların bilgilendirilmesini teminen çiftçilerin seyretmekte olduğu TV 
kanallarında tanıtım ve reklam filmi yapma çabalarının henüz uygulamaya 
konulamadığı görülmüş olup,  Etidot 67 (Borlu gübre) ürünü satışı ile dolayısıyla tarım 
ürünleri üretiminin artırılmasını teminen sürdürülen çalışmalara ilave olarak, Tarım ile 
ilgili sektör fuarlarına katılım, Ziraat Odaları gibi tarımla ilgili sivil toplum örgütleri ve 
Üniversitelerle işbirliğine geçilerek, müstakbel Ziraat Mühendislerinin bu konuda 
bilgilendirilmesi yararlı olacağı düşünülmektedir.  

Eti Maden 2015 yılında da gerek bor üretimi gerekse pazar payı açısından 
liderlik konumunu sürdürmüştür. Pazar payının daha da arttırılması amacıyla; Ürün 
kalitesinin iyileştirilmesine, tüketici tercihlerinin değiştirilmesine ve yeni ürün 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmekte olduğu, konteyner dolumunun 
kurum işletme sahalarında yapılmasına başlandığı, ürünlerin yükleme işlemlerinin 
bağımsız gözetmen denetiminde yapılması ve sevk edilecek ürünlerin fiziksel 
özelliklerine yönelik kalite kontrolünün yapılması, sevkiyat esnasında olabilecek 
aksaklıkların gözetim ve takibinin yapılarak gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması 
amacıyla, Teşekkül ve Türk Standartları Enstitüsü arasında 06.02.2013 tarihinde 
imzalanan sözleşmenin süresinin dolması üzerine, 15.04.2014 tarihinde bir yıl süreli 
yeniden KDV hariç 5.372.410 TL bedelle sözleşme imzalandığı ve sözleşme 
kapsamında 6’sı sorumlu mühendis, 80’i gözetim elemanı olmak üzere 86 personel 
istihdam edilmiştir. 

TSE’ye yaptırılan gözetim ve denetim hizmeti ile ilgili olarak; uygulamaya 
ilişkin iş tecrübesi de dikkate alınarak, gözetim ve denetim hizmeti alınacak üretim, 
torbalama ve sevkiyat kontrol noktalarının yeniden değerlendirilmesi ile fayda maliyet 
analizi yapılarak optimum sayıda personel ve kontrol noktalarının belirlenmesinin 
yapılabilmesini teminen, 29.12.2015 tarih ve 37382 sayılı Olur ile Teşekkül 
bünyesinde bir komisyon teşkil edilmiştir.  

Komisyon 02.02.2016 - 05.02.2016 tarihleri arasında, Denetim ve Gözetim 
faaliyetleri ile ilgili olarak, Bandırma Lojistik Birimi, Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü, Emet Bor İşletme 
Müdürlüğü ve Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde; üretim, torbalama ve sevkiyat 
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kontrol noktalarının yeniden değerlendirilmesi hususlarında çalışmalar yapmıştır. 
Düzenlenen 1 inci Komisyon Raporunda, 
-Bütün İşletme Müdürlüklerinde ve Bandırma Lojistik Biriminde dolum 

noktalarından ve ürün bantlarından numune alma işinin TSE EN ISO 17025 Deney ve 
Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyon Standardı kapsamında değerlendirileceği ve 
alınan numunelerde yapılan nem, tane boyutu, renk analizlerinin işletmemiz 
laboratuvarlarında da yapılıyor olması nedeniyle, hizmet sözleşmesi kapsamında TSE 
tarafından yapılan numune alımlarına gerek olmadığı, 

-TSE tarafından rafine ürünlere ait Renk Ölçüm Cihazları ile yapılan renk 
ölçümlerinin işletme laboratuvarlarında yapılabileceği, bu yüzden TSE tarafından 
yapılmasına gerek olmadığı, 

-Gerek görülmesi halinde belirlenecek olan kontrol noktalarında, TS EN ISO 
17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Akreditasyon Standardı kapsamında 
numune alma ve analiz işlemleri için Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
tarafından konu ile ilgili ayrı bir hizmet alımının yapılabileceği, 

Bandırma Lojistik Biriminde: 
-Çelebi Bandırma Limanından konteynerin limandan alınma aşamasında 

kontrollerin nakliye firması tarafından yapılıyor olması ve İşletme Müdürlüğünde TSE 
personeli tarafından da ayrıca yapılması nedeniyle Bandırma Lojistik Birimindeki TSE 
personeli tarafından konteyner kontrollerinin tekrar yapılmasına gerek olmadığı, 

-Dökme olarak gemiye yüklenen Etibor-48, Boraks Dekahidrat, Borik asit veya 
yüklenecek diğer ürünlerden numuneler alınarak nem ve tane boyu analizlerinin 
yapılması, uygun olmayan ürünün tespit edilmesi hizmet alımının; yıllık gözetim 
hizmeti alınan uluslararası gözetim firmaları (2016 yılı için Vitsan Gözetim 
Mümessillik); numune alma, nem tayini (konsantre ürünler için), gemi ambarlarının 
kontrolü, ambar kapakları sızdırmazlığı hizmetlerini verdiğinden dolayı, bu ürünlerin 
ihracı aşamasında yapılan numune alma işlemlerinin başka bir gözetim firması 
tarafından tekrar yapılmasına gerek olmadığı, tespitlerine dayanılarak; 2016-2017 
dönemini kapsayacak gözetim ve denetim hizmetlerinin yıllık izinler, hafta tatilleri, 
resmi ve dini tatiller de göz önünde bulundurularak görevlendirilecek şekilde, 5 
sorumlu mühendis ve 60 gözetim personeli olmak üzere gözetim ve denetim 
hizmetinin yerine getirilmesi için, toplam 65 gözetim ve denetim personelinin yeterli 
olacağı, değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Ancak, 13.04.2016 tarihli ve 8360 sayılı Makam Olurunda; Komisyon 
Raporunda TSE tarafından çalıştırılan personel sayısının optimize edilmesi yönü ile 
bahsi geçen konuların, yeniden değerlendirilmesi için aynı Komisyonun yeniden 
görevlendirilmesi” denilerek, yeniden görevlendirilen aynı komisyonun gözetim ve 
denetim hizmetlerini yeniden değerlendirmesi istenmiştir. 
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2 inci Komisyon Raporunda, 
‘1. İlk komisyon raporunda; TSE EN ISO 17025 Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarları Akreditasyon Standardı kapsamında numune alımının Teknoloji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından ayrı bir hizmet alımı ile yapılabileceği 
değerlendirmesini yapmasına karşın, yeni bir hizmet alımının ek personel ve 
dolayısıyla ek bir maliyet getirerek kurumumuzun menfaatine olmayacağı 
değerlendirilmiş, gözetim ve denetim hizmetleri ile numune alımının aynı hizmet alımı 
kapsamında yürütülmesinin mükerrerlik oluşmasını da engelleyeceği düşünülerek, bu 
hizmetin mevcut haliyle oluşan tecrübeler de dikkate alınarak TSE tarafından 
sürdürülmesinin yararlı olacağı,  

2. Renk Ölçüm Cihazları ile rafine ürünlerine ait yapılmakta olan renk 
analizlerinin, kalite hedefleri doğrultusunda objektif ve tarafsız olması adına TSE 
tarafından yapılmaya devam edilmesinin faydalı olacağı, 

3. Dökme olarak gemiye yüklenen Etibor-48, Boraks Dekahidrat ve Borik Asit 
ürünlerinin müşteri talepleri doğrultusunda numuneler alınarak nem ve tane boyu 
analizlerinin yapılmasının; uygun olmayan ürünün tespiti ile kekleşmiş ya da 
kontaminasyona uğramış ürünlerin müşteriye ulaşmasının engellemesinin sağlanması 
açısından faydalı olacağı, 

4. Bandırma Lojistik Birimi ya da Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme 
Müdürlüğü sahasında yüklenecek olan konteynerlerin boş olarak daha Bandırma 
Çelebi Limanında iken TSE tarafından yerinde kontrol edilmesinin, İşletme sahasında 
kontrol edilerek, reddi halinde oluşacak, nakliye ve muhtemel zaman kayıpları ve 
sevkiyatta aksamaların önüne geçebileceği, 

 5. Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde 5. Boraks Pentahidrat Fabrikasının 2016 
yılı içerisinde tam kapasite ile devreye girecek olması ürün denetim ve sevkiyat 
sirkülasyonunu arttıracağından, sevkiyat öncesi ürün bantlarında yapılan işlemlerin 
yeni dönemde 5. Fabrikada da yapılmasının faydalı olacağı’ ifade edilmiş olup, 2016-
2017 dönemini kapsayacak Gözetim ve Denetim Hizmetlerinin; mevcut sözleşme 
kapsamındaki işlere yeni yapılacak işlerin de ilave edilerek mevcut eleman sayısıyla 
yürütülebileceğini uygun olarak değerlendirmiştir. 

23.06.2016 tarih ve 699\3 sayılı Teşekkül Yönetim Kurulu Kararıyla, 
01.07.2016-30.06.2017 tarihleri arasında gözetim ve denetim hizmeti alım işinin 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 3(g) maddesi uyarınca 201 sayılı İhale Yönetmeliğinin 
24\1.d maddesine istinaden teminat alınmadan, komisyon oluşturulmadan ve ilgili 
mevzuat gereği ödenecek her türlü vergi (KDV hariç) damga, vergisi, resim, harç ve 
benzeri yükümlülüklerin Teşekkülce ödenmesi kaydıyla, denetim hizmeti toplamının 
5.895.610 TL (KDV hariç) bedelle Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığına 
yaptırılması ile sözleşmenin imzalanmasında Genel Müdürlüğün, işin fiilen 
yürütümünde ilgili İşletme Müdürlükleri ile Bandırma Lojistik Müdürlüğünün dosya 
takibi ve hak ediş kontrollerinde Lojistik Dairesi Başkanlığına yetki verilmiştir. 
07.01.2016-30.06.2017 tarihleri için TSE’ye toplam 6.712.208 TL. ödenmiştir. 
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Tablo:71  TSE’ye yaptırılan denetim ve gözetim hizmeti maliyeti(TL) 
Sözleşme Dönemi İlave süre 

Dönemi 
Sözleşme 
Tutarı 

İlave İş Toplam İş Tutarı 

21.03.2013-
20.03.2014 

21.03.2014-19.04.2014 3.480.000 1.044.147 4.524.147 

21.04.2014-
19.04.2015 

20.04.2015-30.06.2015 5.372.410 1.059.763 6.432.173 

01.07.2015-
30.06.2016 

 6.227.260  6.227.260 

01.07.2016-
30.06.2017 

   6.712.208 

Toplam    23.895.788 

Eti Maden işletmeleri Genel Müdürlüğü İşletmelerinde üretilen, Pazarlama ve 
Satış Daire Başkanlığınca satışı yapılan ürünler ile ilgili olarak müşterilerden gelen 
şikâyetler muhatap mercii olarak mezkur daire başkanlığında toplanmakta ve 
konularına göre tasniflenip ürün kalitesi, ambalaj ve yükleme, sevkiyat ve konteyner 
başlıkları altında toplanıp bu şikayetler konusu itibari ile Üretim ve Koordinasyon 
Daire Başkanlığı ile Lojistik Daire Başkanlığına aktarılmaktadır. 
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Tablo:72  Ürün kalite, ambalaj ve sevkiyat konteyner şikayetleri 
Şikayetin Konusu 2012 2013 2014 2015 2016  

Ürün kalite şikayetleri       

Ürün içinde yabancı madde 25 17 25 11 3  

Kekleşme 37 38 30 28 7  

Tane bozukluğu 8 13 8 9 3  

Fiziksel özellikler 6 5 7 10   

Kimyasal özellikler 11 5 11 3 1  

Diğer 1 2  1 2  

Toplam 88 80 81 62 16  

Ambalaj şikayetleri       

Palet şikayeti 5 9 10 12 3  

Torba ve ambalaj şikayeti 35 33 34 45 13  

Yükleme şikayeti  11 18 12 5  

Eksik yükleme şikayeti 6 15 14 6 2  

Etiket şikayeti 8 12 7 3 2  

Toplam 54 80 83 78 25  

Sevkiyat konteyner şikayetleri        

Konteyner onarım, temizlik, konteyner, free 
time ücret ve geç yükleme şikayeti 

4 25 20 10 2  

Genel Toplam 146 185 184 150 43  

Toplam olarak 2012 yılında 146, 2013 yılında 185, 2014 yılında 184, 2015 
yılında 150 ve 2016 yılında 43 adet müşteri şikâyetinin alındığı ve şikâyetlerin 
incelenmesinde, Kalite ile ilgili olarak; 

2014 yılında 81 olan kalite ile ilgili şikâyet sayısı 2015 yılında 62, 2016 
yılında16 olmuştur. Kalite şikâyetlerinin en önemli kısmını 7 şikâyet ile kekleşme, 3 
şikâyet ile ürün içinde yabancı madde,3 adet şikâyet ise tane boyu ve fiziksel 
özelliklerden oluşturmuştur. 

Ambalajla ilgili olarak; 
2014 yılında 83 olan şikayet sayısı 2015 yılında 78, 2016 yılında ise 25’e 
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düşmüştür. Bu şikayetlerin büyük bir çoğunluğunu 13 adet ile torba ve ambalaj 
malzemesi şikayeti, 5 adeti ile yükleme şikayeti, 2 adeti ile eksik ürün yüklenmesi 
şikayeti, 3 adeti ile palet şikayeti, 2 adeti ile de etiket şikayetinden oluşturduğu 
görülmektedir. 2015 yılına göre 2016 yılında yükleme şikâyetlerinde önemli bir azalış 
görülmüştür. 

Sevkiyat ve Konteyner ile ilgili olarak: 
2014 yılında 20 olan şikayet sayısı azalarak 2015 yılında 10’a, 2016 yılında ise 

2’ye düşmüştür.  
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türk Standartları Enstitüsü arasında 

imzalanan ’Gözetim ve Denetim Hizmetleri’ sözleşmesinin ‘Cezalar’ başlıklı 10 uncu 
maddesinde; 

‘10.1 TSE’nin sözleşmede belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine 
getirmemesi halinde, oluşacak zararın tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir 
durum için söz konusu birimdeki sözleşme bedelinin % 0,01 oranında gecikme cezası 
uygulanır. 

 TSE’nin eksik ya da yanlış kontrolü sebebiyle, oluşacak zararın tazmin hakkı 
saklı kalmak kaydıyla,  müşteri şikayetine konu olan her uygunsuz sevkiyat için 1.000 
TL. ceza uygulanır.’ hükümleri yer almaktadır. 

Konu ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlığımız 2015 yılı raporunda ki öneriye 
ilişkin Teşekkül tarafından; 

‘Müşterilerden gelen şikayetler kapsamında, TSE’nin belgelerindeki 
yetersizlikler ve eksiklikler nedeniyle, 2015 yılında 1 adet, 2016 yılında 2 adet olmak 
üzere 3 adet müşteri şikayetinin kendilerinden kaynaklandığı anlaşılmış ve ilgili 
sözleşmenin 10.2 maddesinin hükmü gereği toplam 3.000 TL. ceza kesilmiştir.’ cevabı 
verilmiştir. 

Ürün ve ambalaj kalitesinin en üst düzeyde tutulması için yapılan tüm 
iyileştirme faaliyetlerine ve sevkiyat öncesinde yapılan kontrollere rağmen, yine de 
müşteri şikayetleri alınmaktadır. Rafine ürünlerin fiziksel niteliği itibari ile zaman 
içinde rutubetten ve ısı değişmesinden etkilenip topaklaşma eğilimine girmesi, nakliye 
ve aktarma sırasında tozlaşmanın da bu süreci hızlandırması, kalite sorununun sadece 
üretici ülke tarafında çözülemeyeceğini göstermektedir. Nitekim birçok kristalin ürün 
tedarikçisi ürünü varış ülkesinde tekrar elden geçirdikten sonra müşterisine sevk 
etmektedir. 

Bu bahisle topaklaşma sorunu, taşımanın 1 ay ve daha fazla sürdüğü ve 
güzergah boyunca büyük iklim değişikliklerinin meydana geldiği Uzak Doğu 
sevkiyatlarında daha da belirgindir. Diğer taraftan, toplam satışların yaklaşık 2\3’ü bu 
bölgeye olduğundan sorunun çözümü büyük önem taşımaktadır. 

İfade edilen nedenlerle, bor madeni ürünlerinin pazara yakın ve uygun 
noktalarda yeniden elden geçirilerek oluşan topakların ufalanması, tane boyutu spekt 
değerleri tutmayan kısmın elekle ayrılması, müşteri talebine göre torbalanması veya 
dökme olarak sevkiyata hazır hale getirilmesi gibi operasyonların gerçekleştirilmesi 
zorunlu hale gelmiştir. Bu şekilde alıcılar için müşteri memnuniyeti, pazar payının 
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artırılması, özellikle de üretimine giren maddelerin kalitesi için çok hassas olan LCD, 
elektro-plaka vb. ileri teknoloji sektörlerinden pazar kazanılması mümkün 
olabilecektir. 

Uzak Doğu’da kurulacak tesislere taşımaların dökme ürün olarak ve iç astarlı 
konteynerlar ile yapılması, böylece hem ambalaj malzemesinden tasarruf, hem de 
konteyner kapasitesi daha iyi kullanılarak taşıma maliyetinden avantaj 
sağlanabilecektir. Varış ülkelerindeki serbest ticaret bölgelerinin kullanılması ve 
ürünün konsinye olarak işlem görmesi halinde, ürün sahipliği Teşekküle ait olacak, 
ayrıca gümrük tarifi ve katma değer vergisi gibi ödemelere muhatap olunmayacaktır.  

Konu ile ilgili olarak Sayıştay Başkanlı 2015 yılı raporunda ki öneriye ilişkin 
Teşekkül tarafından; 

‘’Çin ve diğer uzakdoğuda, pazarlama ve satış faaliyetleri ile birlikte depolama, 
elleçleme, dağıtım ağı gibi lojistik faaliyetleri yönetmek üzere Etimine 
Shanghai/Etimaden Asia Pasific Limited şirketlerimiz konumlandırılmıştır. 

Lojistik dağıtımla ilgili sorunların yerinden çözülmesi, piyasa şartlarındaki 
değişiklikler ve müşteri memnuniyetini artırmak için öncelikle depo, ihtiyaç olması 
halinde elleçleme ünitesi kurulmasına yönelik olarak etüt çalışmaları 
yapılmaktadır.’’cevabı verilmiştir. 

Kuruluşun pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak; 
-Türkiye Standartlar Enstitüsü ile imzalanan gözetim ve denetim hizmetleri 

sözleşmesinin ceza ile ilgili maddeleri çerçevesinde müşteri şikâyetine konu olan ve 
yapılan inceleme sonucunda haklılığı bulunan durumlar ile ilgili olarak cezai işlem 
uygulamasına titizlikle devam edilmesi, 

- Dünya bor liderliğinin sürdürülebilmesi, pazardan daha fazla pay alınabilmesi, 
bor pazarının belirleyicisi olunabilmesi ve ürün kalitesi konusundaki şikâyetlerin en az 
seviyelere düşürülebilmesi için yapılmakta olan çalışmaların artırılması ile ürün 
ambalajlamada kullanılan malzemelerin nitelikleri konusunda getirilen standartların 
satın alınma aşamasında da dikkatle kontrol edilmesi,  

-İhraç edilen bor ürünlerinde rutubet ve kekleşme gibi lojistik süreçte yaşanan 
olumsuzluklar ile uluslararası pazarlardaki fiyat rekabeti de dikkate alınarak oluşan 
talep doğrultusunda ürünlerin belirli pazarlara ait merkezlere dökme olarak sevki ve 
Çin’de kurulması planlanan iki adet lojistik ve elleçleme-depolama tesisine ilişkin 
çalışmaların hızlandırılması önerilir. 

Eti Maden’in,  son yıllardaki dünya bor pazarındaki (rezerv ve satış olarak) yeri 
yıllar itibarıyla aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
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Tablo 73: Eti Madenin dünya pazarındaki yeri 

Yıllar  Rezerv Payı 
 % 

Satış  
% 

2016 74 48 
2015 74,1 50,8 
2014 74,1 50,4 
2013 74,0 47,1 
2012 73,5 47,0 
2011 69,7 46,2 
2010 69,7 42,0 
2009 67,1 36,9 
2008 67,3 37,3 
2007 66,7 36,7 

Eti Maden 2007 yılında dünya bor satış payının yaklaşık % 36,7’sine sahip iken 
2014 yılında bu oran % 50,4’e, 2015 yılında ise % 50,8’e yükselmiş olup 2016 yılında 
%48’e düşmüştür.  2007 yılında dünya bor rezervinin % 66,7’sine sahip olan 
Türkiye’nin, dünya bor pazarındaki rezerv payı 2016 yılında yaklaşık % 74 dür.  

2015 ve 2016 yıllarında yapılmış olan bor ürünü satışlarının bölgesel olarak 
dağılımı aşağıdaki çizelgede verilmiştir.      
Tablo 74: Bor satışlarının dünyadaki bölgesel dağılımı 

 
 

Bölge 

2015 2016 

 
 
TON 

 
 
BİN $ 

Toplamdaki Payı %  
 

TON 

 
 

BİN $ 

Toplamdaki Payı % 

Ton 
Bazında% 

      $ 
Bazında% 

Ton 
Bazında% 

$ 
Bazında% 

Orta Doğu 12.641 6.719 0,7 0,8 13.400 7.214 0,8 1,0 

Afrika 31.796 16.922 1,6 2,1 27.340 13.367 1,5 1,9 

Kuzey ve 
Güney 

Amerika 

298.412 102.826 15,4 12,7 281.813 98.188 15,9 13,8 

Uzak 
Doğu 

1.061.809 471.036 54,6 58,3 919.965 388.260 51,8 54,6 

Avrupa 538.908 211.137 27,7 26,1 533.139 203.739 30,0 28,7 

Genel 
Toplam 

1.943.566 808.640 100,0 100,0 1.775.657 710.767 100,0 100,0 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da bor satışlarının ton bazında % 51,8 
oranında 920 bin tonluk en büyük kısmı Asya’ya (Uzak Doğu) yapılmıştır. İkinci sırayı 
yine % 30 oranı ile Avrupa almıştır. Avrupa’nın payı 533 ton olarak gerçekleşmiştir. 
Üçüncü sırada ise %15,9 oranında 98 bin tonla da Amerika kıtası izlemiş olup, geri 
kalan % 2,9 oranındaki satışlarda Afrika ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirilmiştir. 

 Firma bazında bakıldığında ise; 2016 yıllarında en çok ürün satılan ilk 10 
firmanın aşağıdaki gibi sıralandığı görülmektedir. 
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Tablo 75: Alıcı ilk 10 firma 

Sıra No Firma adı 2016 

Bin Ton Bin $ 

1 SHANGHAI ETIMINE CHEMICALS CO., LTD                       253                   123.448     

2 BOROCHEMIE INTERNATIONAL PTE.LTD.                       295                   117.492     

3 ETIMINE S.A.,                       243                     96.439     

4 ETIMINE USA,INC.                       189                     70.898     

5 AB ETIPRODUCTS OY                       118                     48.345     

6 NICEWAY CHEMICAL PRODUCTS CO., LIMI                       105                     39.990     

7 ETIPRODUCTS LTD                         52                     25.749     

8 SUMITOMO CORPORATION                         48                     22.656     

9 OWENS CORNING SALES , LLC                         66                     19.485     

10 MARIO PILATO BLAT S.A.                         68                     18.835     

Toplam 1.437 583.335 

 
Kuruluşça 2015 yılında en çok ürün satılan firmalar sıralamasında 434 bin ton 

ile Borochhemie İNT.  ilk sırada yer almış, 2016 yılında ise Borochhemie İNT 295 bin 
ton ile ilk sıradaki yerini korumuştur. SHANGHAI ETIMINE CHEMICALS CO., 
LTD 253 bin tonla ikinci sırada yer almıştır.  İlk on firmanın toplam satış miktarı 2016 
yılında  2015’deki miktarın 141 bin ton eksiğiyle 1.437 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

Dünyada bor ürünleri borsası bulunmamaktadır. 233 sayılı KHK ile Eti Maden 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünün “Amaç ve Faaliyet Konuları” başlıklı 4 
üncü maddesi uyarınca, üretilen ürünlerin satış fiyatlarının ve satış şartlarının 
belirlenmesi yetkisi Teşekküle ait bulunmaktadır.  

2016 yılı satışları için uygulanacak yurt içi ve yut dışı baz fiyat ve esasları 
Teşekkül Yönetim Kurulunun 13.12.2015 tarih ve 662/17 sayılı kararı ile uygulamaya 
konulmuştur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen fiyatlar; FOB teslim liman 
esasına göre belirlenmekte, fiyatlar dökme esasına göre tespit edildiğinden, torbalı 
ürünlerde torba maliyet farkı ilave edilmektedir. 

Tespit edilen fiyatlar baz fiyatlar olup, ürünün ülke ve pazarlama stratejilerine 
uygun olarak belirlenen satışa esas teşkil eden fiyatlar, bu fiyatların üzerinde olup 
ayrıca günün şartlarına ve piyasa dalgalanmalarına anında uyum sağlayabilmek için de 
Yönetim Kurulu kararı gerektirmeyen satışlarda baz fiyatlardan Genel Müdürlüğe 
%10’na kadar indirim yapma yetkisi verilmiştir.  

Yurtdışı satış fiyatları ürün ve ülke bazında belirlenmekte olup, fiyatlar coğrafi 
bölgelere ve sektörlere göre farklılık göstermektedir. Özellikle ülkenin jeolojik 
konumu dolayısıyla ithalatçı ülkelere yakınlık, navlun ücretlerinde önemli azalışlara 
imkan vererek fiyatlarda Teşekkül lehine etki yaratmaktadır. Ancak, bor piyasasındaki 

311Sayıştay   



 

 
 

ürünlerin birbiri yerine ikame edilebilmesi ve piyasada oldukça yoğun bir rekabet 
yaşanması fiyat esnekliğini arttıran bir faktör olmaktadır. 

Dış satışlar genelde CFR (önceden belirlenen limanda teslim şartıyla mal bedeli 
+ navlun), FOB (geminin güvertesinde teslim), FCA (belirlenen yerde taşıyıcıya 
teslim) veya CIF (belirlenen varış limanında teslim) olarak yapılmaktadır. 

Ürünler, üretimi yapan işletmeler tarafından ambalajlanmakta ve ihale yolu ile 
belirlenen firmalara İstanbul, İzmir, Bandırma, Gemlik gibi sevk limanlarına 
taşıttırılarak bu limanlarda alıcıya teslim edilmektedir. 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Sülfürik Asit 
Fabrikasında, sülfürik asit üretimi esnasında 30.04.2014–31.12.2014 tarihleri arasında 
elde edilecek ± %20 toleranslı toplam 70.000 yaş ton (63.000 kuru ton) kalsine piritin 
(demir oksit) termin programı kapsamında stok sahasında, sahada bulunduğu haliyle, 
KDV hariç 40 ABD$/kuru ton muhammen birim fiyat üzerinden sözleşme ve eklerinde 
belirtilmiş şartlar içerisinde açık arttırma usulü ile 18.04.2014 tarihinde ihaleye 
çıkılmıştır. Açık artırmada en yüksek teklifi veren 40 ABD$ artı ABD$ Platts endeks 
ort.*0,19 (61,16 ABD$/kuru ton) Mandem Madencilik A.Ş. firması ile 24.04.2014 
tarih ve 10185 sayılı Makam Olur’una istinaden 28.04.2014 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında satışlar yurtiçi satış olarak yapılmış ve 
faturalandırılmıştır. 

Söz konusu satış sözleşmesinin “Termin” başlıklı 7.1 maddesine göre, 
Ağustos/2014 ayında fabrika genel revizyonu yapılacağı öngörüsü ile ürün satışı 
yapılamayacağı, Mayıs/2014 ayından başlanılarak 10.000 yaş ton/ay olmak üzere 
Aralık/2014 sonu itibariyle sözleşme miktarı olan 70.000 yaş tonun tamamlanacağı 
belirtilmiş ve ürünün firma tarafından alımı aşağıdaki termine bağlanmıştır: 

Termin Programı (2014)(yaş/ton) 
Mayıs:      10.000  
Haziran:   10.000  
Temmuz:  10.000  
Ağustos:           - 
Eylül:        10.000  
Ekim:         10.000  
Kasım:       10.000  
Aralık:       10.000  
Mandem Madencilik A.Ş. Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı miktarı olan 30.000 

yaş ton ürünün alımını söz konusu termin programı kapsamında gerçekleştirmiş olup, 
İşletme Müdürlüğü tarafından fabrika revizyon tarihinin 2015 yılına ötelenmesi 
nedeniyle, Ağustos/2014 ayına da 10.000 yaş ton satış konularak, sözleşme miktarının 
Kasım sonunda bitirileceği firmaya bildirilmiştir. Mandem Madencilik A.Ş, 
bağlantılarını önceden yaptığı gerekçesiyle Ağustos/2014 ayında ürün almasının 
mümkün olmadığını bildirilmesi üzerine İşletme Müdürlüğü ile görüşülerek üretim, 
stok sahasının durumu gibi konular da göz önüne alınarak kalan 40.000 yaş ton için 
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ürünlerin birbiri yerine ikame edilebilmesi ve piyasada oldukça yoğun bir rekabet 
yaşanması fiyat esnekliğini arttıran bir faktör olmaktadır. 

Dış satışlar genelde CFR (önceden belirlenen limanda teslim şartıyla mal bedeli 
+ navlun), FOB (geminin güvertesinde teslim), FCA (belirlenen yerde taşıyıcıya 
teslim) veya CIF (belirlenen varış limanında teslim) olarak yapılmaktadır. 

Ürünler, üretimi yapan işletmeler tarafından ambalajlanmakta ve ihale yolu ile 
belirlenen firmalara İstanbul, İzmir, Bandırma, Gemlik gibi sevk limanlarına 
taşıttırılarak bu limanlarda alıcıya teslim edilmektedir. 

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün Sülfürik Asit 
Fabrikasında, sülfürik asit üretimi esnasında 30.04.2014–31.12.2014 tarihleri arasında 
elde edilecek ± %20 toleranslı toplam 70.000 yaş ton (63.000 kuru ton) kalsine piritin 
(demir oksit) termin programı kapsamında stok sahasında, sahada bulunduğu haliyle, 
KDV hariç 40 ABD$/kuru ton muhammen birim fiyat üzerinden sözleşme ve eklerinde 
belirtilmiş şartlar içerisinde açık arttırma usulü ile 18.04.2014 tarihinde ihaleye 
çıkılmıştır. Açık artırmada en yüksek teklifi veren 40 ABD$ artı ABD$ Platts endeks 
ort.*0,19 (61,16 ABD$/kuru ton) Mandem Madencilik A.Ş. firması ile 24.04.2014 
tarih ve 10185 sayılı Makam Olur’una istinaden 28.04.2014 tarihinde sözleşme 
imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme kapsamında satışlar yurtiçi satış olarak yapılmış ve 
faturalandırılmıştır. 

Söz konusu satış sözleşmesinin “Termin” başlıklı 7.1 maddesine göre, 
Ağustos/2014 ayında fabrika genel revizyonu yapılacağı öngörüsü ile ürün satışı 
yapılamayacağı, Mayıs/2014 ayından başlanılarak 10.000 yaş ton/ay olmak üzere 
Aralık/2014 sonu itibariyle sözleşme miktarı olan 70.000 yaş tonun tamamlanacağı 
belirtilmiş ve ürünün firma tarafından alımı aşağıdaki termine bağlanmıştır: 

Termin Programı (2014)(yaş/ton) 
Mayıs:      10.000  
Haziran:   10.000  
Temmuz:  10.000  
Ağustos:           - 
Eylül:        10.000  
Ekim:         10.000  
Kasım:       10.000  
Aralık:       10.000  
Mandem Madencilik A.Ş. Mayıs, Haziran ve Temmuz ayı miktarı olan 30.000 

yaş ton ürünün alımını söz konusu termin programı kapsamında gerçekleştirmiş olup, 
İşletme Müdürlüğü tarafından fabrika revizyon tarihinin 2015 yılına ötelenmesi 
nedeniyle, Ağustos/2014 ayına da 10.000 yaş ton satış konularak, sözleşme miktarının 
Kasım sonunda bitirileceği firmaya bildirilmiştir. Mandem Madencilik A.Ş, 
bağlantılarını önceden yaptığı gerekçesiyle Ağustos/2014 ayında ürün almasının 
mümkün olmadığını bildirilmesi üzerine İşletme Müdürlüğü ile görüşülerek üretim, 
stok sahasının durumu gibi konular da göz önüne alınarak kalan 40.000 yaş ton için 

 

 
 

aşağıdaki yeni termin programı yapılmış ve firma ile bu konuda mutabakat 
sağlanmıştır. 

1. Revize Termin Programı (2014) (yaş/ton) 
03 - 10 Eylül:    5.000  
10 - 30 Eylül:   10.000   
03 - 10 Ekim:     5.000  
10 - 31 Ekim:    10.000  
           Kasım:   10.000  
Ancak firma Eylül ayı termini kapsamında alması gereken 15.000 yaş ton 

üründen 30.09.2014 tarihine kadar 6.764 yaş ton, 20.10.2014 tarihine kadar da 3.268 
yaş ton ürün almış olup sözleşme kapsamında 20.10.2014 itibariyle toplam 40.032 ton 
yaş ürün almıştır. 

Firma, 01.10.2014 tarihli yazısı ile Eylül ayı bakiyesi ve Ekim ayı termini olan 
15.000 yaş tonun yüklenmesinin mümkün olmayacağı nedeniyle;  programda tekrar 
revizyona gidilmesi talebinde bulunmuştur. Firma bu talebinde Ekim ayı terminin 
5.000 yaş tona düşürülmesini, Ekim ayında alması gereken 10.000 yaş tonun Kasım 
ayına, Kasım ayında alması gereken10.000 yaş tonunda Aralık ayına aktarılmasını 
istemiştir. Konu ile ilgili olarak İşletme Müdürlüğünden görüş sorulmuş ve gelen 
cevap yazısında; 

 “…sevkiyatlarda gecikmelerin olması veya tamamen durması halinde 20.000 
ton olan stok kapasitemizin üzerine çıkılacaktır. Bu durum, Sülfürik Asit Fabrikasında 
zorunlu bir duruşa neden olacaktır. Ayrıca, 20.000 ton olan stok kapasitesinin üzerine 
çıkıldığında üretilen ürünün açık arazide depolanması, çevre kirliliğine ve ürün 
kaybına neden olacaktır.”  denilmiştir.  

Firma, sözleşmenin 14.1 maddesinde yer alan -% 20 iş eksilişi hükmünün 
uygulanmasını da 17/10/2014 tarihli yazısı ile ayrıca talep etmiştir. Bu talebiyle ilgili 
olarak Eti Maden işleri Hukuk Müşavirliğine görüş sorulmuş ve alınan görüşe 
istinaden firmanın talebine olumsuz cevap verilmiştir. 

Mandem Madencilik A.Ş, 03.11.2014 tarihli yazısında ise Teşekkülden aldığı 
kalsine piriti sattığı Çin piyasasında yaşanan sıkıntılardan dolayı sözleşme termini 
kapsamında alması gereken ürün miktarını alamadığını bildirmiş ve bu kapsamda, 
Eylül bakiyesi 4.967,83 yaş ton, Ekim 15.000 yaş ton ve Kasım 10.000 yaş ton olmak 
üzere toplam 29.917,83 yaş ton ürünü 2014 yılı sonuna kadar almayı talep etmiştir. 
Firmanın sözleşme kapsamındaki termin programına uymaması nedeniyle yaşanması 
olası stok problemleri hakkında sözleşmenin ilgili maddelerine istinaden İşletme 
Müdürlüğü gerekli çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda, 2015 yılı satış ihalesi süreci 
de dikkate alınarak firmanın talebi doğrultusunda termin programında değişiklik 
yapılmasının uygun olacağı düşünülmüş ve sözleşmenin diğer hükümleri aynı kalmak 
kaydıyla termin programı aşağıdaki gibi revize edilmiştir: 
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2. Revize Termin Programı (2014) (yaş/ton) 
Ekim: - 
Kasım: - 
Aralık: 29.967,8  
10.12.2014 tarih ve 45779 sayılı yazı ile Mandem Madencilik A.Ş. ye ait stok 

fazlası ürünün dış sahaya çekilmesi için gerekli işlemler başlatılmış ve sözleşmenin 
17.3 maddesinde yer aldığı şekilde yapılan masrafların toplamı 170.205,75TL. olup bu 
tutar Mandem Madencilik A.Ş. den tahsil edilememiştir.  

Mandem Madencilik A.Ş. revize termin programı kapsamında alması gereken 
29.967,8 ton bakiye üründen 31.12.2014 tarihine kadar herhangi bir alım 
gerçekleştirmemiş ve sözleşmenin “Sözleşmenin Feshi” başlıklı 21. maddesi uyarınca 
bakiye ürünü alması için 31.12.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 (bir) ay 
süre verilmiştir. Firma bu süre içerisinde 49,97 Ton daha alım yapmış ve toplam 
bakiyesi 29.917,83 Ton kalmıştır. 

 Sürenin bitiminde de bakiye ürünü alamayan firmanın 03.02.2015 tarihli yazısı 
ile Teşekküle başvuruda bulunarak sözleşme iş bitim tarihinin 30.05.2015 tarihine 
ötelenmesi ve bakiye ürünün tamamını Mayıs ayında alabileceğini taahhüt etmesi 
talebine dayanak oluşturan gerekçelerin makul bulunmasıyla Yönetim Kurulunun 
12.02.2015 tarih ve 611/6 sayılı kararı uyarınca bakiye 29.917,83 yaş ton ürün için 
sözleşmenin 31.12.2014 olan iş bitim süresi 30.05.2015 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Aynı Yönetim Kurulu kararı ile bakiye 29.917,83 yaş ton ürünün bu süreye kadar 
alınması için yeni termin oluşturulmasını stok durumunu üretimi olumsuz 
etkilememesi için Çimentaş firmasına 22 ABD dolar\ton birim fiyattan ürün 
satılmasına karar verilmiş ve söz konusu karar 18.02.2015 tarih ve 6278 sayılı yazı ile 
Mandem Madencilik A.Ş. ye bildirilmiştir.  

18.05.2015 tarihli Mandem Madencilik A.Ş. nin yapmış olduğu başvuruda yer 
alan ‘ … Çin Halk Cumhuriyetine ihraç edilen ürünlere yasak getirilmesi karşısında 
taraflar arasındaki bu zaman kadar geçekleştirilen iş birliği ve iyi ilişkiler de 
gözetilerek sözleşmenin iptal edilmesi, nezdindeki teminatların sözleşmenin 19.4 
maddesine göre tarafınıza iade edilmesi… ‘‘ hususu Teşekkülce değerlendirilmiş olup; 
28.04.2014 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren sözleşmede malın ihraç amaçlı 
satılabileceğinin belirtilmesine karşın malın özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ya da 
başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere satıldığı yönünde bir hüküm bulunmaması ve 
ürünün özelliği nedeni ile bu ülke dışında bir yerde kullanılamaması gibi bir durum 
söz konusu olmadığından talep sözleşmenin ‘Mücbir Sebepler’ başlıklı 19. 
Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde olmadığı belirlenmiş olup buna bağlı 
olarak sözleşmenin feshi istemi uygun görülmemiştir. (Mandem Madencilik A.Ş 
23.02.2015 tarihli dilekçesi ile satışını yapamadığının iddia ettiği pirit külü için 
düzenli ve direkt satışını sağlamak üzere danışmanlık ücreti ile aracılık yapmayı 
Teşekkülden talep etmiştir.)  

Mandem Madencilik A.Ş. belirtilen tarihe kadar bakiye ürünü almadığı gibi 4 
ay daha ek süre talebinde bulunmuştur. Daha önce ek süre verilmiş olmasına karşın 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile firmaya talep ettiği sürenin 
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2. Revize Termin Programı (2014) (yaş/ton) 
Ekim: - 
Kasım: - 
Aralık: 29.967,8  
10.12.2014 tarih ve 45779 sayılı yazı ile Mandem Madencilik A.Ş. ye ait stok 

fazlası ürünün dış sahaya çekilmesi için gerekli işlemler başlatılmış ve sözleşmenin 
17.3 maddesinde yer aldığı şekilde yapılan masrafların toplamı 170.205,75TL. olup bu 
tutar Mandem Madencilik A.Ş. den tahsil edilememiştir.  

Mandem Madencilik A.Ş. revize termin programı kapsamında alması gereken 
29.967,8 ton bakiye üründen 31.12.2014 tarihine kadar herhangi bir alım 
gerçekleştirmemiş ve sözleşmenin “Sözleşmenin Feshi” başlıklı 21. maddesi uyarınca 
bakiye ürünü alması için 31.12.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 (bir) ay 
süre verilmiştir. Firma bu süre içerisinde 49,97 Ton daha alım yapmış ve toplam 
bakiyesi 29.917,83 Ton kalmıştır. 

 Sürenin bitiminde de bakiye ürünü alamayan firmanın 03.02.2015 tarihli yazısı 
ile Teşekküle başvuruda bulunarak sözleşme iş bitim tarihinin 30.05.2015 tarihine 
ötelenmesi ve bakiye ürünün tamamını Mayıs ayında alabileceğini taahhüt etmesi 
talebine dayanak oluşturan gerekçelerin makul bulunmasıyla Yönetim Kurulunun 
12.02.2015 tarih ve 611/6 sayılı kararı uyarınca bakiye 29.917,83 yaş ton ürün için 
sözleşmenin 31.12.2014 olan iş bitim süresi 30.05.2015 tarihine kadar uzatılmıştır. 
Aynı Yönetim Kurulu kararı ile bakiye 29.917,83 yaş ton ürünün bu süreye kadar 
alınması için yeni termin oluşturulmasını stok durumunu üretimi olumsuz 
etkilememesi için Çimentaş firmasına 22 ABD dolar\ton birim fiyattan ürün 
satılmasına karar verilmiş ve söz konusu karar 18.02.2015 tarih ve 6278 sayılı yazı ile 
Mandem Madencilik A.Ş. ye bildirilmiştir.  

18.05.2015 tarihli Mandem Madencilik A.Ş. nin yapmış olduğu başvuruda yer 
alan ‘ … Çin Halk Cumhuriyetine ihraç edilen ürünlere yasak getirilmesi karşısında 
taraflar arasındaki bu zaman kadar geçekleştirilen iş birliği ve iyi ilişkiler de 
gözetilerek sözleşmenin iptal edilmesi, nezdindeki teminatların sözleşmenin 19.4 
maddesine göre tarafınıza iade edilmesi… ‘‘ hususu Teşekkülce değerlendirilmiş olup; 
28.04.2014 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren sözleşmede malın ihraç amaçlı 
satılabileceğinin belirtilmesine karşın malın özellikle Çin Halk Cumhuriyeti ya da 
başka bir ülkeye ihraç edilmek üzere satıldığı yönünde bir hüküm bulunmaması ve 
ürünün özelliği nedeni ile bu ülke dışında bir yerde kullanılamaması gibi bir durum 
söz konusu olmadığından talep sözleşmenin ‘Mücbir Sebepler’ başlıklı 19. 
Maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde olmadığı belirlenmiş olup buna bağlı 
olarak sözleşmenin feshi istemi uygun görülmemiştir. (Mandem Madencilik A.Ş 
23.02.2015 tarihli dilekçesi ile satışını yapamadığının iddia ettiği pirit külü için 
düzenli ve direkt satışını sağlamak üzere danışmanlık ücreti ile aracılık yapmayı 
Teşekkülden talep etmiştir.)  

Mandem Madencilik A.Ş. belirtilen tarihe kadar bakiye ürünü almadığı gibi 4 
ay daha ek süre talebinde bulunmuştur. Daha önce ek süre verilmiş olmasına karşın 
yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeni ile firmaya talep ettiği sürenin 

 

 
 

verilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilerek, sözleşmenin gereği olarak firmaya 
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için 30.05.2015 tarihinden itibaren fesih 
bildirimli 30 gün ek süre verilerek bu süre içinde bakiye ürünün alınmaması halinde 
sözleşmenin ilgili maddelerinin yürütülerek fesih işlemlerinin yapılacağı belirtilmiştir. 
22.06.2015 tarih ve 21595 sayılı yazı ile Firmaya fesih ihbarlı 15 gün ek süre 
verilmiştir.   

 Mandem Madencilik A.Ş. nin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmemiş olması nedeni ile 19.06.2015 tarih ve 638/5 nolu Yönetim Kurulu kararına 
istinaden söz konusu sözleşme 31.07.2015 tarihi itibari ile feshedilmiştir. 

Firma sözleşme kapsamında alması gereken 70.000 yaş ton ürünün 40.082,17 
yaş tonunu almış olup; 29.917,83 yaş ton bakiye alınmayan ürün kalmıştır. Bakiye 
ürünün satışı için 08.09.2015 tarihinde açık artırma usulü ile ihaleye çıkılmış ancak 
teklif veren firma olmaması nedeniyle Yönetim Kurulunun 17.09.2015 tarih, 652/9 
sayılı Kararı ile ihale iptal edilmiştir. 

28.04.2014 tarihinde imzalanan sözleşmenin ’Kesin Teminatın Alınması ve 
İadesi’ başlıklı 10 uncu maddesinde; 

‘Bu işe ait teminat tutarı, KDV hariç, toplam ihale bedelinin %6 sı olup Alıcı 
232.000 ABD dolarını kati ve süresiz teminat vermiştir. 

İhraç kayıtlı satışlarda kesin teminattan ayrı olarak işleme esas mal bedelinin 
%25’i kadar kesin teminat alınır.’ 

 ’Alıcının Sorumlulukları’ başlıklı 11. Maddesinde 
‘Alıcı, Sosyal güvenlik ve diğer mevzuatla ilgili Kanun, Tüzük ve 

Yönetmeliklere uymak zorundadır. Bu konulardan doğan yükümlülüklerle mali, cezai 
ve hukuki her türlü sorumluluk doğrudan alıcıya aittir. Teşekkül, belirtilen hususlarda 
bir ödeme yapmak durumunda kalır veya bir zarara uğrarsa bu meblağ Alıcı’nın kesin 
teminatından kesilecektir. Zararın Kesin Teminatı aşması durumunda, aşan kısımdan 
da Alıcı sorumludur.’ 

 ’İş artışı ve Eksilişi’ başlıklı 14.1 maddesinde 
‘TEŞEKKÜL, çıkan ürüne bağlı olarak, sözleşmede belirlenmiş olan toplam 

miktarının yüzde yirmisi (%20’si) kadar fazla veya yüzde yirmisi (%20’si) kadar eksik 
ürün satabilir. ALICI bu duruma itiraz edemez, eksik ya da fazla ürün satışı nedeni ile 
her hangi bir hak ileri süremez.’  

 “Cezai Şartlar” başlıklı 17. maddesinde; 
“17.1. Yeterli ürün bulunmasına ve herhangi iş eksilişi uygulanmamasına 

karşın, aylık termin programı miktarından eksik ürün alınması durumunda; eksik kalan 
kısım için ton başına günlük 0,10 ABD$/kuru ton gecikme cezası uygulanır. Bu ceza 
aylık termin bitim tarihinden sonra TEŞEKKÜL tarafından hesaplanarak ALICI’ ya 
yazılı olarak ya da faksla bildirilecektir.  

17.2. ALICI cezayı, bildirim yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, bir 
önceki ayın son iş günü geçerli olan TC Merkez Bankası Döviz Satış Kurunu esas 
alarak Türk Lirası olarak TEŞEKKÜL hesabına yatırır. Bu cezayı yatırmaması halinde 
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bir sonraki ayın sevkiyatı yapılmaz.  
17.3. TEŞEKKÜL’ün kalsine pirit (demir oksit) kapalı stoklama kapasitesi 

azami 20.000 tondur. Bu nedenle kalsine pirit (demir oksit) stok sahasının dolması 
halinde, TEŞEKKÜL fazla ürünü başka yere taşıma, istifleme ve stoklama veya farklı 
önlemler almak zorunda kalırsa, bu zorunlu önlemler için yapılacak giderler ve 
doğacak zararlar % 25 fazlasıyla ALICI’ dan tahsil edilecektir. 

17.4. ALICI nın sözleşmeye uygun olarak sevkiyat yapmaması nedeniyle, 
20.000 tonluk kapalı stok alanının dolması halinde TEŞEKKÜL, 17.3 maddesinde 
belirtildiği gibi ürünü başka bir yere taşıma, başka yerde istifleme ya da stoklama gibi 
önlem almak yerine her hangi bir bildirim ya da uyarı yapma zorunluluğu olmaksızın 
ürünü başkalarına da satabilir. Bu durumda, ceza uygulanmaz ancak, satış fiyatları 
arasında TEŞEKKÜL zararına bir fark doğarsa, bu ALICI’dan tahsil edilir.” 

“Mücbir Sebepler” başlıklı 19 uncu Maddesinde; 
‘Mücbir sebep olarak kabul edilecek halle aşağıda belirtilmiştir. 
a)İthalat veya ihracatın yetkili makamlarca kısıtlanması, 
……… 
g) Önceden bilinemeyen ve giderilemeyecek ölçekte olağanüstü bir durumun 

ortaya çıktığının belirlenmesi ve bunun Teşekkülce de mücbir sebep olarak kabul 
edilmesi, 

19.2 Mücbir sebeplerden bir veya bir kaçının meydana gelmesi halinde, 
tarafların sözleşmede belirtilen hususları yerine getirmemesi nedeniyle, sözleşmedeki 
yükümlülüklerini yerine getirmesi için bu hallerin bitimine kadar süre verilir. Bu haller 
7 günden fazla sürerse taraflardan biri sözleşmeden dönme hakkına sahiptir ve bu 
durumda taraflardan hiç biri meydana gelecek zararı karşı taraftan isteme yoluna 
gidemez. 

19.3 Sözleşme şartlarını yerine getiremeyecek olan taraf birinci fıkranın (f) ve 
(g) bentleri hariç olağanüstü hallerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte mahallin en 
büyük mülki amirinden veya ticaret Odasından alınacak resmi belgelerle birlikte, karşı 
tarafa durumu derhal bildirir. 

19.4 Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin fesih edilmesi halinde, hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilir, kesin teminat ve varsa teminatlar iade edilir.' 

 “Sözleşmenin Feshi” başlıklı 21. Maddesinde; 
21.1. “TEŞEKKÜL’e süre vermeksizin ve uyarıda bulunmaksızın sözleşmeyi 

tek yanlı fesih hakkı veren hükümler saklı kalmak kaydıyla, yüklenicinin mücbir 
nedenler dışında sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kısmen veya tamamen, 
zamanında ve gereği gibi yerine getirmemesi ya da sözleşme hükümlerini ihlal etmesi 
halinde, yükümlülüğün yerine getirilmesi, eksikliğin ya da aykırılığın giderilmesi için 
yükleniciye bir ayı geçmemek üzere süre verilir. …”  

“21.1. …Verilen bu süre, işin süresini uzatmayacağı gibi ceza uygulamasına da 
engel oluşturmaz. ALICI’nın verilen bu süre içinde yükümlülüğünü yerine getirmiş 
olması ve aykırılığı gidermesi, TEŞEKKÜL’ün gecikmeden ve sözleşmeye aykırı 
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bir sonraki ayın sevkiyatı yapılmaz.  
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……… 
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davranıştan doğan zararı tazmin 
hakkını ortadan kaldırmaz. 
21.2. ALICI’nın sözleşmedeki taahhütlerini hiç ya da gereği gibi yerine 

getirmemesi ya da sözleşmeye aykırı davranması sonucunda TEŞEKKÜL’ün 
uğrayacağı her türlü zarar, Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Yasanın 51. 
maddesinde belirtilen oranda gecikme faizi ile birlikte ALICI’dan ayrıca tahsil edilir. 
Cezai koşul olarak irat kaydedilen teminat tutarı TEŞEKKÜL’ün alacak ve zararına 
mahsup edilmez. 

21.3. Ancak; 
-ALICI’nın borcunu ifa etmeyeceğini açıkça bildirmesi, 
-ALICI’nın tanınan süre içinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğinin ya 

da süre tanınmasının yararsız olacağının anlaşılması, 
-ALICI’ya yükümlülüklerini yerine getirmek üzere 21.1. maddesi gereğince 

daha önce süre verilmiş olması, hallerinde TEŞEKKÜL, yükümlülüklerini yerine 
getirmek ve sözleşmeye aykırılığı gidermek üzere ALICI’ya uyarıda bulunmaksızın ve 
süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.  

21.4. Sözleşmenin, 20. İle 21.1, 21.2 ve 21.3 maddelerinde sayılan nedenlerle 
feshedilmesi halinde, ALICI’nın kesin teminatı cezai koşul olarak irat kaydedilir ve 
sözleşmeden doğmuş alacaklar; sözleşmenin feshi ve gecikme nedeniyle uğranılan 
zarar ve ziyan ile ikinci kez ihaleye çıkılması halinde oluşacak fiyat farkı, sözleşme 
hükümleri çerçevesinde ALICI’dan ayrıca tahsil edilir…” hükümleri yer almaktadır. 

Mandem Madencilik A.Ş. Eylül 2014 termini kapsamında alması gereken 
15.000 ton yaş kalsine piritin 6.764,700 yaş tonunun Eylül 2014 tarihinde, eylül 2014 
bakiyesi olan 8.235,300 ton yaş ürünün 3.267,500 tonunu da Ekim 2014 tarihinde, 
0,250 tonunu ise Kasım 2014 tarihinde almış, Mandem Madencilik A.Ş. nin 
03.11.2014 tarihli başvurusuna istinaden 20.11.2014 tarihinde Eti Maden İşletmeleri 
A.Ş. tarafından yapılan termin değişikliğine kadar geçen süre için ton başına günlük 
0.10 ABD Doları gecikme cezası toplamı 25.867,01 ABD Doları (+ KDV) gecikme 
cezası, 

Ekim 2014 termini kapsamında alınması gereken 15.000,000 ton yaş kalsine 
piritin sadece 0,250 tonunu Kasım 2014 ayında alınması nedeniyle  Mandem 
Madencilik A.Ş.  nin başvurusuna istinaden 20.11.2014 tarihinde Eti Maden 
İşletmeleri A.Ş. ce yapılan termin değişikliğine kadar geçen süre için ton başına 
günlük 0.10 ABD Doları gecikme cezası toplamı 25.649,98 ABD Doları (+KDV) 
gecikme cezası, 

Aralık 2014 ayında sözleşme bakiyesi 29.917,630 ton yaş ürünü almayı taahhüt 
edilmesine karşın alınmaması nedeni ile fesih ihtarlı 15 gün sürenin bitim tarihi olan 
31.07.2015 tarihine kadar geçen süre için ton başına günlük 0.10 ABD Doları gecikme 
cezası 570.923,45 ABD Doları (+ KDV) gecikme cezası, olmak üzere toplam 
622.440,44 gecikme cezasının ABD Doları (+ KDV) hesap edilmiştir. 

Mandem Madencilik A.Ş. tarafından Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesine 
2015\1122E dosyası ile açılan dava ile, Teşekkül ile Firma arasında akdedilmiş olan 

317Sayıştay   



 

 
 

pirit külü satış sözleşmesinin aşırı ifa güçlüğü nedeni ile BK’nın 138. Maddesi 
feshedilmesine karar verilmesi talep edilmiştir. Mandem Madencilik A.Ş. nin teşekküle 
tevdi etmiş olduğu T. Finans Katılım Bankası A.Ş. Maslak Şubesine ait 28.04.2014 
tarih ve 2202312 sayılı 232.000-ABD doları kesin teminat mektubunu sözleşmenin 
feshi başlıklı 21. Maddesinin 4. Bendi gereği 20, 21.1, 21.2 ve 21.3 maddelerinde 
sayılan nedenlerle feshedilmesi halinde alıcının kesin teminatı cezai koşul olarak irat 
kaydetmesi gerektiğinden bahisle kesin teminatın cezai koşul olarak irat kaydedilmesi 
istenilmiştir. Ancak, Mandem Madencilik A.Ş. tarafından, pirit külü satış 
sözleşmesinin aşırı ifa güçlüğü nedeni ile Türk Borçlar kanunun 138. Maddesi 
uyarınca feshedilmesi istemiyle Ankara 13. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2015\1122 
dosya esas sayısı ile açtığı davada Mahkeme, 09.07.2015 günlü ara kararı ile adı geçen 
Şirket tarafından Teşekküle verilmiş olan T. Finans Katılım Bankası A.Ş. Maslak 
Şubesine ait 28.04.2014 tarih ve 2202312 sayılı 232.000 ABD doları kesin teminat 
mektubunu nakde çevrilmesinin önlenmesi yönünde İhtiyati Tedbir konulmasına kararı 
vermiş olduğundan söz konusu teminatın nakde çevrilmesi mümkün olmamıştır. 

28.04.2014 tarihinde imzalanan sözleşme gereği ceza bedeli 622.440,44 ABD 
doları ceza tutarının Eylül termini için 25.876,01 ABD dolarının 01.10.2014 
tarihinden, Ekim ayı termini için 25.649,98 ABD dolarının 01.11.2014 tarihinden, 
570.923,45 ABD dolarının 31.12.2014 tarihinden itibaren 3095 sayılı yasanın değişik 
4\a maddesi gereğince Bankaların yabancı mevduat üzerinden açılan 1 yıl vadeli 
hesaplara uyguladığı en yüksek faizi oranı üzerinden hesaplanacak faiz ve faizin 
KDV’si ile birlikte, Davalı adına ödenen fesih damga vergisi 20.309,69 TL’nin ödeme 
tarihi olan 25.11.2015 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Hakkındaki Kanunda belirlenen oranda faizi birlikte davalıdan tahsili istemi ile Ankara 
13. Asliye Ticaret Mahkemesine 2015\1122E dosya ile açılan davaya birleştirme 
talebiyle Ankara 5. Asliye Ticaret Mahkemesine 18.02.2016 tarihinde 2016\24035 esas 
nolu dosya dava açılmıştır.  

Sözleşme gereği Mandem Madencilik A.Ş. den talep edilecek 19 Mart - 6 Mayıs 
2015 tarihleri arasındaki 48 günlük duruş nedeni ile oluşan Kayıp (Zarar) hesabı 
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Üretim kaybı hesaplanırken Ocak-19 Mart 2015 
tarihleri arasında gerçekleşen fiili günlük ortalama üretim miktarları çarpılmıştır. 
Sülfürik Asit ve Kalsine Pirit üretim maliyetleri hesaplanırken, 2015 yılı Ocak ve 
Şubat aylarından oluşan kümülatif üretim maliyetleri dikkate alınmıştır. 

Bu itibarla, 
Mandem Madencilik AŞ’nin, sözleşmede belirtilen teslim alma programına 

uymayarak işletmeden çekmemekte imtina gösterdiği kalsine piritin Kuruluş 
tarafından, ilgili sözleşmenin 24’üncü maddesi çerçevesinde alıcı firma nam ve 
hesabına ihale edilerek satılması sonrasında olumsuz farkın oluşması durumunda 
firmadan talep ve tahsil edilmesi, 

-Firmanın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden 
kaynaklanan nedenlere bağlı olarak Sülfürik Asit Fabrikasındaki zorunlu duruşa bağlı 
sülfürik asit ile enerji üretiminin gerçekleşmemesi sonucu ortaya çıkan hususların 
Kuruluş Teftiş Kurulu’nca incelenerek, oluşan kurum zararının takibinin yapılması 
önerilir. 
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2-Mamul, ara mamul, yarı mamul ve ticarî mal stokları: 
Eti Maden’in 2016 yılsonu itibarıyla oluşan mamul, yarı ve ara mamul ve ticari 

mal stoklarının hareketi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
 Tablo 76: Stoklar (Füzyon) 

Stoklar 
(Füzyon) 

2015'den 
devir 

Bin TL 

2016 yılında 

2017'ye 
devir 

Bin TL 

Giren  Çıkan 

İmalat 
Bin TL 

Sair 
giriş 

Bin TL 

İmalata 
ver. 

Bin TL 
Satılan 
Bin TL 

Sair 
Çıkış 

Bin TL 

A-Mamul stokları:               

  Merkez 8   76        63    21    
  Bandırma Bor ve Asit 
Fb.İşl. 33.860    228.644    2.866      148.877    56.360    60.133    

   Bigadiç Bor İşletmesi 44.470    322.602    43    171.841    131.225    12.622    51.427    

   Emet Bor İşletmesi 75.680    335.987    26.442    154.069    186.860    15.467    81.713    

   Kırka Bor İşletmesi 24.516    278.422    243    2.185    258.196    2.973    39.827    

                 Toplam (A) 178.534    1.165.655    29.670    328.095    725.158    87.485    233.121    

B-Yarı mamul stokları:               

   Merkez        
   Bandırma Bor ve Asit 
Fb.İşl. 901      52.380    52.669       612    

   Bigadiç Bor İşletmesi 76.263    63.588    0    67.438       72.413    

   Emet Bor İşletmesi 32.240    59.104    13.416    68.734        36.026    

   Kırka Bor İşletmesi 437    90.518    319    70.707      19.671    896    

                  Toplam (B) 109.841    213.210    66.115    259.548      19.671    109.947    

             Toplam (A+B) 288.375    1.378.865    95.785    587.643    725.158    107.156    343.068    

C-Ticari mallar 589      10.207    0    10.276      520    

D-Diğer stoklar  2.397      8.079    5.553    265    770    3.888    
E-Stok Değer Düşüklüğü 
Karş.(-) 1.787            1.431    

                 
356     

               Genel toplam  289.574    1.378.865    114.071    593.196    735.699    106.495    347.120    

Teşekkülde 2015 yılından devreden 289,6 milyon TL tutarındaki mamul stokları 
2016 yılsonu itibariyle % 20 oranında artışla 347,1 milyon liraya yükselmiştir. 2016 
yılsonu itibariyle stokların % 67,1 oranında 233,1 milyon TL’sini mamul stokları 
oluşturmakta, bunu % 31,7 oranında 110 milyon TL. tutarında yarı mamul stokları 
izlemiştir. 

2016 Yılı içerisinde stoklara, 1,3 milyar TL’lik kısmı imalat yolu ile 114 milyon 
TL’lik kısmı da sair girişler (işletme stok sahaları arasındaki aktarmalar) şeklinde 
olmak üzere toplam 1,5 milyar TL’lik giriş olmuş, buna karşılık stoklardan, 593,1 
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milyon TL’si kısmı imalata verilen, 736,7 milyon TL’si satış ve 106,5 milyon TL’si de 
sair çıkışlar (işletme stok sahaları arasındaki aktarmalar) şeklinde toplam 1,4 milyar 
TL tutarında çıkış olmuş ve sonuçta 2017 yılına 233,1 milyon TL’lik kısmı mamul 
stoku olmak üzere toplam 347,1 milyon TL tutarında mamul, ara mamul, yarı mamul 
ve ticari mal stoku devretmiştir. 

2016 yılı mamûl stoklarının (İşletmeler itibarıyla) ürün bazında ayrıntısı 
program ve gerçekleşme değerleri ve geçen yıl ile birlikte miktar ve tutar olarak 
aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 77: Mamul stokları 
       

MAMÜL                                                           
STOK                                                        

ÜRÜNLER 

2015 Yılı 2016 Yılı 
Gerçekleşen Program Gerçekleşen 

Miktar  Tutar  Miktar  Tutar  Miktar  Tutar  
(Bin Ton) (Bin TL) (Bin Ton) (Bin TL) (Bin Ton) (Bin TL) 

                
Boraks dekahidrat       (Bandırma) 13 5.248 13 6.895 22 10.570 
Boraks pentahidrat    (Bandırma) 0 210 4 2.760 1 503 
Borik Asit                  (Bandırma) 1 565 3 2.912 8 8.199 
Etibor-48                    (Bandırma) 24 13.708 23 15.311 24 14.711 
Bor Oksit                 (Bandırma) 0 391 0 512 1 3.819 
Camsı Boroksit         (Bandırma) 0 1.140 0 1.113 1 1.832 
Etidot-67                   (Bandırma) 1 1.684 2 2.949 3 6.632 
Kalsine pirit              (Bandırma) 35 2.667 67 3.402 31 1.481 
Öğütülmüş 
kolemanit   (Bandırma) 10 2.532 14 4.912 19 4.840 

Susuz boraks             (Bandırma) 2 5.159 1 3.360 2 5.108 
Borlu Soda (Bandırma) 0 330     0 330 
Sülfirik asit (Saf)         (Bandırma) 2 216 0 16 4 553 
Sülfirik asit 
(Teknik)   (Bandırma) 0 10     13 1.555 

Bandırma Toplam   33.860   44.142   60.133 
                
Kolemanit 
konsantre      (Bigadiç) 284 31.762     275 34.836 

Üleksit konsantre          (Bigadiç) 29 6.436     41 9.964 
Öğütülmüş 
kolemanit   (Bigadiç) 20 3.604     24 5.528 

Öğütülmüş üleksit        (Bigadiç) 2 595     4 1.086 
Kalsine Kolemanit      (Bigadiç) 2 2.073     10 13 

Bigadiç Toplam   44.470   0   51.427 
Kolemanit  
konsantre     (Emet) 581 47.356 609 63.851 595 58.188 

Kırılmış cevher           (Emet) 25 2.446 24 2.680 41 4.705 
Kalsine Kolemanit      (Emet) 0 245     0 245 
Etiboron Ceramic      (Emet) 2 241 1 74 2 264 
Borik Asit                   (Emet) 29 25.351 36 32.489 20 17.044 
Öğütülmüş 
kolemanit  (Emet) 0 41 2 230 6 808 

Boroksit (Emet) 0 0 0 0 1 459 
Emet Toplam   75.680   99.324   81.713 

Boraks Deka             (Kırka) 0 17 0 64 375 164 
Boraks pentahidrat      (Kırka) 56 18.749 104 36.239 97.412 33.643 
Etimatik                     (Kırka) 0 858 1 2.030 1.166 2.292 
Susuz boraks            (Kırka) 4 4.892 5 4.883 2.280 3.534 
Kalsine Tinkal             (Kırka)      1 744 12 119 
Diğer Mamüller (Kırka)          238 75 

Kırka Toplam   24.516   43.960   39.827 
Diğer Mamüller (Merkez)           5 
Etimatik                     (Merkez)   8       16 

Ara Toplam   8   0   21 
Genel  Toplam   178.534   187.426   233.121 

2016 yılı mamul stokları 2015 yılına göre % 30,9 oranında artarak 233,1 milyon 
TL’ye yükselmiştir. 2012 yılında 123,4 milyon TL’lik mamul stoku devretmişken, 
2013 yılında 153,7 milyon TL, 2014 yılına 166,6 milyon TL, 2015 yılında ise 178,5 
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milyon TL tutarında mamûl stoku devretmiştir. Yıllar itibariyle mamul stoklarındaki 
artış eğilimi 2016 yılında da hızlanarak devam etmektedir. 

2016 yılsonu itibariyle 233,1 milyon liraya ulaşan mamûl stoklarının; 81,7 
milyon liralık kısmını Emet, 60,1 milyon liralık kısmını Bandırma, 51,4 milyon liralık 
kısmını Bigadiç ve 39,8 milyon liralık kısmını da Kırka İşletmesindeki mamûl stokları 
oluşturmuştur. 

Bir önceki yıla göre mamûl stoklarında 54,6 milyon liralık artış meydana gelmiş 
olup, bu artışın 15,3 milyon TL’lik kısmı Kırka, 6,9 milyon TL’lik kısmı Bigadiç, 6 
milyon TL’lik kısmı Emet İşletmesi stoklarında görülmektedir. Bigadiç İşletmesi 
stokları ise 2015 yılında 2014 yılına göre 12,9 milyon TL azalış olmasına karşın, 2016 
yılında 2015 yılına göre 6,6 milyon TL artış meydana gelmiştir.  

Ürün bazında stok artışları incelendiğinde; Bandırma ürünlerinden, Borik Asit 
stoklarında 7,6 milyon liralık, Etibor 48 stoklarında 1 milyon liralık, boraks deka 
hidrat stoklarında 5,3 milyon TL’lik, Bor Oksit stoklarında 3,5 milyon TL’lik, Etidot-
67 stoklarında 5 milyon TL’lik, Öğütülmüş kolemanit stoklarında 2,3 milyon TL’lik, 
Bigadiç ürünlerinde, Kolemanit konsantre stoklarında 3 milyon TL’lik, Üleksit 
konsantre stoklarında 3,5 milyon TL’lik, kolemanit konsantre stoklarında 3 milyon 
TL’lik, Emet’te üretilen konsantre kolemanit stoklarında 10,8 milyon TL’lik, Kırılmış 
cevher stoklarında 2,3 milyon TL’lik, Kırka’da üretilen Boraks penta hidrat 
stoklarında 15 milyon TL’lik artış meydana gelirken, Bandırma ürünlerinden kalsine 
pirit stoklarında 1,2 milyon TL’lik, Bigadiç ürünlerinden kalsine kolemanit stoklarında 
2 milyon TL’lik, Emet’te üretilen Borik asit stoklarında 8,3 milyon TL’lik azalış 
olduğu görülmektedir. 

Mamûllerin stok bulundurma maliyetleri de göz önüne alınarak, üretim, satış ve 
stok planlamasının daha hassas yapılması gerekliliği bulunmaktadır. 

G-Sigorta İşleri: 
Kuruluşun mal varlıkları, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri 

Yönergesi ’ne göre çeşitli rizikolara karşı harici sigorta şirketlerine sigorta ettirilmek 
suretiyle teminat altına alınmakta, hasar riski az olan varlıkların da dahili sigorta 
ayırmak suretiyle teminat altına alınmaktadır.  

2016 yılında Teşekkül varlıklarının sigorta primine esas değerleri ile bu 
dönemde harici sigortaya ödenen primler, tahsil edilen hasar bedelleri, oluşturulan iç 
sigorta fonu ve bundan mahsup edilen hasar tutarları aşağıda çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 78: Sigorta 

Sigorta türü  Sigorta kıymeti                             
(Bin TL)  

Ayrılan fon veya 
ödenen             

prim tutarı                                          
( Bin TL) 

Mahsup veya 
tahsil edilen 
hasar tutarı                                     
(Bin TL)  

Fark                              
(Bin 
TL)  

Birikmiş iç 
sigorta fonu       

(Bin TL)  

A - Geçen yıldan 
devreden iç sigorta fonu  

  23.694 B- Yıl içinde yapılan : 

1 - İç sigorta  330.975 1.117 3  1.114 1.114 
2- Dış Sigorta            

        Ray Sigorta A.Ş.      284 -284   

        Anadolu Sigorta A.Ş.  3.080.461 4.773 932 3.841   
       Türk Eximbank A.Ş.  76.000 237   237   

                Toplam (2)  3.156.461 5.010 1.216 3.794   
               Toplam (B)  3.487.436 6.127 1.219 4.908   
C-Gelecek yıla devreden                                                                                          
iç sigorta fonu    24.808 

 2016 yılında Teşekkülün iç sigorta kapsamı dışında kalan tüm mal varlıklarının 
çeşitli risklere karşı sigortalanmak amacıyla Genel Müdürlük Makamının 03.12.2015 
Tarihli Olur’u gereği ihaleye çıkılmıştır. 31.01.2016-31.12.2016 dönemi arasında 11 ay 
süreyle Teşekkül mal varlıklarının sigortası Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketine 
verilmiştir. 

2016 yılında dış sigorta ihalesini kazanan Anadolu Anonim Türk Sigorta 
Şirketine yıl içerisinde 3 milyar liralık varlık sigorta ettirilerek 4,8 milyon lira prim 
ödemesi yapılmış, meydana gelen makine kırılması ve elektronik cihaz ağırlıklı 
hasarlarla ilgili olarak 932 bin TL hasar bedeli tahsil edilmiştir. Ayrıca; 2015 yılı içinde 
sigortası yapılan ve teminatları Ray Sigorta AŞ’de devam eden çeşitli branşlarda 
sigortalı mal varlıklarında oluşan hasar bedelleri karşılığı 284 bin TL 2016 yılı içinde 
ilgili sigorta şirketinden tahsil edilmiştir. 

 Teşekkülün iç sigorta kapsamındaki varlıkları, yapılan risk değerlendirmeleri 
sonucu riski az olandan başlamak üzere 331 milyon TL sigorta kıymeti üzerinden 
dahili sigorta kapsamına alınmıştır. Bu sigorta kapsamında 2016 yılında 1,1 milyon TL 
tutarında fon tahakkuk ettirilmiş, yıl içinde meydana gelen hasarlar nedeniyle 3 bin TL 
hasar tazminatı alınmış ve geçen yıldan devreden 23,7 milyon TL’lik fonla birlikte 
2016 yılı sonu itibariyle birikmiş fon miktarı 24,8 milyon TL’ye yükselmiştir. 

Ayrıca Teşekkülün vesaik, mal ve gayri kabili rücu akreditif karşılığı olarak 
yapacağı ihracat bedellerinin ticari ve politik risklere karşı temini amacıyla Türk 
Eximbank AŞ’ye doğrudan temin yoluyla ihracat kredi sigortası yaptırılmış, 2016 
yılında bu maksatla Kuruluşa 76 milyon TL ihracat bedeli karşılığı 237 bin TL prim 
ödemesi yapılmış, dönem içinde herhangi bir risk oluşmadığından tahsilat olmamıştır.  
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H- İşletme sonuçları: 
1-Satışların karlılığı: 
Eti Maden Genel Müdürlüğün 2016 yılı ürün bazındaki satış sonuçları aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir. 
 Tablo 79: Satış sonuçları 

Satış sonuçları 
Brüt Satış Net Satışların Faaliyet Satış maliy. 

Faal. Kârı 
veya Satış Maly. 

Satışlar İndirimleri Satışlar Maliyeti Giderleri Toplamı Zararı Top. Göre 
Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL K/Z% 

Bandırma 
İşletmesi                 
a)Yurt içi 

satışlar 
           

17.717  
                    

-    
           

17.717  
           

12.108  
           

24.365  
           

36.473  
            

(18.756) 
                 

(51) 
Boraks 

dekahidrat 
              

6.095    
              

6.095  
              

3.184  
                 

876  
              

4.060  
                

2.035  
                   

50  
Boraks 

pentahidrat 
              

3.214    
              

3.214  
              

1.468  
                 

314  
              

1.782  
                

1.432  
                   

80  

Borik Asit 
              

2.401    
              

2.401  
              

1.544  
                 

363  
              

1.907  
                   

494  
                   

26  

Bor Oksit 
                 

101    
                 

101  
                 

105  
                     

3  
                 

108  
                      

(7) 
                   

(6) 
Camsı 

Boroksit 
                     

2    
                     

2  
                     

2  
                     

0  
                     

2  
                      

(0) 
                   

(4) 
Öğütülmüş 
Kolemanit 

                     
4    

                     
4  

                     
1  

                     
1  

                     
2  

                        
2  

                 
162  

Susuz Boraks 
(Etibor-68) 

                   
30    

                   
30  

                   
33  

                     
2  

                   
35  

                      
(5) 

                 
(14) 

Sülfürik asit - 
teknik 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

Sülfürik asit - 
saf 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

Kalsine pirit 
              

3.312    
              

3.312  
              

4.359  
           

12.029  
           

16.388  
            

(13.076) 
                 

(80) 
Etibor-48 

(Bandırma) 
              

1.501    
              

1.501  
              

1.011  
                 

219  
              

1.230  
                   

271  
                   

22  

Etidot-67 
                 

469    
                 

469  
                 

359  
                   

25  
                 

384  
                      

85  
                   

22  

Enerji (Kwh) 
                 

588    
                 

588  
                   

42  
           

10.535  
           

10.577  
              

(9.989) 
                 

(94) 
b)Yurt dışı 

satışlar 
         

311.044  
                 

105  
         

310.939  
         

136.811  
           

28.362  
         

165.173  
            

145.766  
                   

88  
Boraks 

dekahidrat 
           

55.244    
           

55.244  
           

20.917  
              

5.764  
           

26.681  
              

28.563  
                 

107  
Boraks 

pentahidrat 
              

1.564    
              

1.564  
                 

667  
                 

143  
                 

810  
                   

754  
                   

93  

Borikasit 
           

31.149    
           

31.149  
           

18.188  
                 

248  
           

18.436  
              

12.713  
                   

69  

Boroksit 
                 

353    
                 

353  
                 

315  
                     

9  
                 

324  
                      

29  
                     

9  

Etidot-67 
           

25.097    
           

25.097  
           

15.927  
              

1.086  
           

17.013  
                

8.084  
                   

48  
Etibor-48 

(Bandırma) 
         

117.458  
                   

77  
         

117.381  
           

56.495  
           

12.274  
           

68.769  
              

48.612  
                   

71  
Öğütülmüş 
Kolemanit 

           
72.172  

                   
28  

           
72.144  

           
16.075  

              
8.407  

           
24.482  

              
47.662  

                 
195  
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25.097  
           

15.927  
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48  
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(Bandırma) 
         

117.458  
                   

77  
         

117.381  
           

56.495  
           

12.274  
           

68.769  
              

48.612  
                   

71  
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Kolemanit 

           
72.172  

                   
28  

           
72.144  

           
16.075  

              
8.407  

           
24.482  
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195  

 

 
 

Susuz Boraks 
              

6.581    
              

6.581  
              

7.440  
                 

401  
              

7.841  
              

(1.260) 
                 

(16) 
Camsı Bor 

Oksit 
              

1.426    
              

1.426  
                 

787  
                   

32  
                 

819  
                   

607  
                   

74  
Bandırma 
İşletmesi 
toplamı 

         
328.761  

                 
105  

         
328.656  

         
148.919  

           
52.727  

         
201.646  

            
127.010  

                   
63  

Bigadiç 
İşletmesi                 
a)Yurt içi 

satışlar 
              

7.477  
                    

-    
              

7.477  
              

2.187  
              

2.254  
              

4.441  
                

3.036  
                   

68  
3-125 mm 
Konsantre 

Üleksit 
                    

-      
                    

-      
                     

0  
                     

0  
                      

(0) 
               

(100) 
02- 3 mm  
Konsantre 

Üleksit 
                    

-      
                    

-      
                    

-    
                    

-    
                      

-      
Öğütülmüş 
Kolemanit 

              
6.623    

              
6.623  

              
2.119  

              
1.741  

              
3.860  

                
2.763  

                   
72  

Öğütülmüş 
Üleksit 

                     
1    

                     
1    

                     
0  

                     
0  

                        
1  

                 
437  

+3  
mm.Konsantr

e üleksit 
                 

703    
                 

703  
                   

68  
                 

449  
                 

517  
                   

186  
                   

36  
02-03  

mm.Kon. 
Kolm.(Ara 

ürün) 
                 

150    
                 

150    
                   

63  
                   

63  
                      

87  
                 

137  
b)Yurt dışı 

satışlar 
         

603.849  
              

3.428  
         

600.421  
         

129.038  
         

105.984  
         

235.022  
            

365.399  
                 

155  
3-100 mm 
Konsantre 
Kolemanit 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

2-4 mm 
Granül 

Kolemanit 
                 

105    
                 

105  
                     

7  
                   

23  
                   

30  
                      

75  
                 

247  
3-4 mm 

Konsantre 
Üleksit 

                 
907    

                 
907  

                   
35  

                 
792  

                 
827  

                      
80  

                   
10  

25-100 mm 
konsantre 
kolemanit 
(Kestelek) 

              
1.283    

              
1.283  

                 
647  

                 
283  

                 
930  

                   
353  

                   
38  

25-125 mm 
konsantre 
kolemanit 
(Kestelek) 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

3-25 mm 
konsantre 
kolemanit 

                   
37    

                   
37  

                     
6  

                     
8  

                   
14  

                      
23  

                 
161  

-3 mm kons. 
Kolm.Özel  

           
10.659    

           
10.659  

              
1.022  

              
2.353  

              
3.375  

                
7.284  

                 
216  

02-3 mm 
konsantre 
kolemanit 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

Öğütülmüş 
kolemanit 

         
529.643  

              
3.428  

         
526.215  

         
106.655  

           
87.767  

         
194.422  

            
331.793  

                 
171  

Öğütülmüş 
üleksit 

           
33.000    

           
33.000  

              
9.252  

              
6.188  

           
15.440  

              
17.560  

                 
114  
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Kalsine 
Kolemanit 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

3-125  
mm.Konsantr

e üleksit 
           

28.215    
           

28.215  
           

11.414  
              

8.570  
           

19.984  
                

8.231  
                   

41  
-25  

mm.Kırılmış 
üleksit 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

Bigadiç 
İşletmesi 
toplamı 

         
611.326  

              
3.428  

         
607.898  

         
131.225  

         
108.238  

         
239.463  

            
368.435  

                 
154  

Emet 
İşletmesi                 
a)Yurt içi 

satışlar 
           

23.557  
                    

-    
           

23.557  
           

13.041  
           

14.567  
           

27.608  
              

(4.051) 
                 

(15) 
Hisarcık 02-3 

konsantre 
kolemanit 

                   
20    

                   
20  

                     
2  

                   
10  

                   
12  

                        
8  

                   
62  

Borikasit 
           

22.747    
           

22.747  
           

13.032  
              

3.550  
           

16.582  
                

6.165  
                   

37  
Öğütülmüş 
Kolemanit 

                     
5    

                     
5  

                     
1  

                     
1  

                     
2  

                        
3  

                 
130  

Enerji (Kwh) 
                 

785    
                 

785  
                     

6  
           

11.006  
           

11.012  
            

(10.227) 
                 

(93) 
b)Yurt dışı 

satışlar 
         

381.444  
              

6.085  
         

375.359  
         

174.137  
           

56.235  
         

230.372  
            

144.987  
                   

63  
Hisarcık 25-

100 konsantre 
kolemanit 

           
28.977    

           
28.977  

              
6.703  

              
9.767  

           
16.470  

              
12.507  

                   
76  

Hisarcık 3-25 
konsantre 
kolemanit 

              
1.977    

              
1.977  

                 
309  

                 
623  

                 
932  

                
1.045  

                 
112  

Hisarcık 02-3 
konsantre 
kolemanit 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

Etiboron-
Ceramic 

              
1.362    

              
1.362  

                 
160  

                 
310  

                 
470  

                   
892  

                 
190  

Borikasit 
         

349.128  
              

6.085  
         

343.043  
         

166.965  
           

45.535  
         

212.500  
            

130.543  
                   

61  
Emet 

İşletmesi 
toplamı 

         
405.001  

              
6.085  

         
398.916  

         
187.178  

           
70.802  

         
257.980  

            
140.936  

                   
55  

Kırka 
İşletmesi                 
a)Yurt içi 

satışlar 
           

32.794  
                     

7  
           

32.787  
           

15.015  
           

11.819  
           

26.834  
                

5.953  
                   

22  
Pentahidrat 
(Etibor-48) 

           
26.118    

           
26.118  

              
9.048  

              
6.242  

           
15.290  

              
10.828  

                   
71  

Borlu Tem. 
Ü. Ürn.       

(Kestelek) 
              

5.817 
                     

7 
              

5.810 
              

5.437 
                 

623 
              

6.060 
                 

(250) 
                   

(4) 
Kalsine 
Tinkal 

                     
6    

                     
6  

                   
49  

                     
1  

                   
50  

                    
(44) 

                 
(88) 

Boraks 
dekahidrat 

                 
347    

                 
347  

                 
167  

                   
86  

                 
253  

                      
94  

                   
37  

Susuz Boraks 
                 

406    
                 

406  
                 

312  
                   

43  
                 

355  
                      

51  
                   

14  

Enerji (Kwh) 
                 

100   
                 

100 
                     

2 
              

4.825 
              

4.827 
              

(4.727) 
                 

(98) 
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Kalsine 
Kolemanit 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

3-125  
mm.Konsantr

e üleksit 
           

28.215    
           

28.215  
           

11.414  
              

8.570  
           

19.984  
                

8.231  
                   

41  
-25  

mm.Kırılmış 
üleksit 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

Bigadiç 
İşletmesi 
toplamı 

         
611.326  

              
3.428  

         
607.898  

         
131.225  

         
108.238  

         
239.463  

            
368.435  

                 
154  

Emet 
İşletmesi                 
a)Yurt içi 

satışlar 
           

23.557  
                    

-    
           

23.557  
           

13.041  
           

14.567  
           

27.608  
              

(4.051) 
                 

(15) 
Hisarcık 02-3 

konsantre 
kolemanit 

                   
20    

                   
20  

                     
2  

                   
10  

                   
12  

                        
8  

                   
62  

Borikasit 
           

22.747    
           

22.747  
           

13.032  
              

3.550  
           

16.582  
                

6.165  
                   

37  
Öğütülmüş 
Kolemanit 

                     
5    

                     
5  

                     
1  

                     
1  

                     
2  

                        
3  

                 
130  

Enerji (Kwh) 
                 

785    
                 

785  
                     

6  
           

11.006  
           

11.012  
            

(10.227) 
                 

(93) 
b)Yurt dışı 

satışlar 
         

381.444  
              

6.085  
         

375.359  
         

174.137  
           

56.235  
         

230.372  
            

144.987  
                   

63  
Hisarcık 25-

100 konsantre 
kolemanit 

           
28.977    

           
28.977  

              
6.703  

              
9.767  

           
16.470  

              
12.507  

                   
76  

Hisarcık 3-25 
konsantre 
kolemanit 

              
1.977    

              
1.977  

                 
309  

                 
623  

                 
932  

                
1.045  

                 
112  

Hisarcık 02-3 
konsantre 
kolemanit 

                    
-      

                    
-      

                    
-    

                    
-    

                      
-      

Etiboron-
Ceramic 

              
1.362    

              
1.362  

                 
160  

                 
310  

                 
470  

                   
892  

                 
190  

Borikasit 
         

349.128  
              

6.085  
         

343.043  
         

166.965  
           

45.535  
         

212.500  
            

130.543  
                   

61  
Emet 

İşletmesi 
toplamı 

         
405.001  

              
6.085  

         
398.916  

         
187.178  

           
70.802  

         
257.980  

            
140.936  

                   
55  

Kırka 
İşletmesi                 
a)Yurt içi 

satışlar 
           

32.794  
                     

7  
           

32.787  
           

15.015  
           

11.819  
           

26.834  
                

5.953  
                   

22  
Pentahidrat 
(Etibor-48) 

           
26.118    

           
26.118  

              
9.048  

              
6.242  

           
15.290  

              
10.828  

                   
71  

Borlu Tem. 
Ü. Ürn.       

(Kestelek) 
              

5.817 
                     

7 
              

5.810 
              

5.437 
                 

623 
              

6.060 
                 

(250) 
                   

(4) 
Kalsine 
Tinkal 

                     
6    

                     
6  

                   
49  

                     
1  

                   
50  

                    
(44) 

                 
(88) 

Boraks 
dekahidrat 

                 
347    

                 
347  

                 
167  

                   
86  

                 
253  

                      
94  

                   
37  

Susuz Boraks 
                 

406    
                 

406  
                 

312  
                   

43  
                 

355  
                      

51  
                   

14  

Enerji (Kwh) 
                 

100   
                 

100 
                     

2 
              

4.825 
              

4.827 
              

(4.727) 
                 

(98) 

 

 
 

              
b)Yurt dışı 

satışlar 
         

869.053  
           

32.347  
         

836.706  
         

243.448  
         

147.977  
         

391.425  
            

445.281  
                 

114  
Pentahidrat 
(Etibor-48) 

         
844.704  

           
32.347  

         
812.357  

         
228.156  

         
144.797  

         
372.953  

            
439.404  

                 
118  

Boraks 
dekahidrat 

              
6.960    

              
6.960  

              
2.542  

              
1.288  

              
3.830  

                
3.130  

                   
82  

Etimatik  
(Bor Temizlik 

ürünü) 
                   

59    
                   

59  
                   

45  
                     

5  
                   

50  
                        

9  
                   

18  

Susuz Boraks 
           

17.330    
           

17.330  
           

12.705  
              

1.887  
           

14.592  
                

2.738  
                   

19  
Kırka 

İşletmesi 
toplamı 

         
901.847  

           
32.354  

         
869.493  

         
258.463  

         
159.796  

         
418.259  

            
451.234  

                 
108  

Genel 
Müdürlük     

                    
-      

              
7.392  

              
7.392  

              
(7.392) 

               
(100) 

Yurt içi 
satışlar 
toplamı 

           
81.545  

                     
7  

           
81.538  

           
42.351  

           
60.398  

         
102.749  

            
(21.211) 

                 
(21) 

Yurt dışı 
satışlar 
toplamı 

      
2.165.390  

           
41.965  

      
2.123.425  

         
683.434  

         
338.558  

      
1.021.992  

        
1.101.434  

                 
108  

Genel toplam 
      

2.246.935  
           

41.972  
      

2.204.963  
         

725.785  
         

398.955  
      

1.124.740  
        

1.080.224  
                   

96  
Satış 

programı 
      

2.598.470  
                    

-    
      

2.598.470  
         

958.348  
         

554.808  
      

1.513.156  
        

1.085.314  
                   

72  
Programa 
göre fark 

       
(351.535) 

           
41.972  

       
(393.507) 

       
(232.563) 

       
(155.853) 

       
(388.416) 

              
(5.091) 

                     
1  

Geçen dönem 
satış sonuçları 

      
2.262.840  

           
34.056  

      
2.228.784  

         
742.325  

         
374.072  

      
1.116.397  

        
1.112.387  

                 
100  

Eti Maden işletme bütçesinde 2016 yılında, 2.598 milyon TL tutarındaki satış 
hasılatı elde edilmesi, 958,3 milyon TL tutarında satış maliyeti ve 554,8 milyon TL 
faaliyet gideri yapılması ve 1.085 milyon TL faaliyet karı elde edilmesi 
programlanmıştır. 

2016 yılsonu itibariyle 2.247 milyon TL satış hasılatı edilmiş, 725,8 milyon TL 
satış maliyeti ve 399 milyon TL faaliyet gideri yapılmış olup, 1.080 milyon TL faaliyet 
kârı elde edilmiştir.  

2013 yılı içinde Teşekkül bünyesinde sürdürülen çalışmalar neticesinde, boraks 
ve Etidot-67 ürününe farklı doğal ürünler ilave edilerek oluşturulan reçete ile yapılan 
temizlik ürününden olumlu netice alınması üzerine, ilgili kamu kuruluşlarından gerekli 
tesciller yaptırılarak, Yönetim Kurulunun 07.11.2013 tarih ve 557/3 sayılı kararı ile; 
Eti Matik Borlu Deterjan adlı ürünün Teşekkülün ürün portföyüne katılması ile 
performans testleri kapsamında, öncelikle işçi, memur tüm kuruluş çalışanlarına ve 
hizmet alımı yapılan firma elemanlarına ücretsiz 3’er kg’lık, torbalarda, endüstriyel 
çapta denemeler yapılabilecek TSK, Yurt Kur, Sağlık Bakanlığı hastaneleri gibi kamu 
kurumlarına yeteri kadar Eti Matik Borlu Deterjanın test amaçlı tanıtım numunesi 
olarak geri dönüşümlerinin alınması kaydıyla verilmesi, küçük çaplarda tanıtım 
numunesi olarak üretimi yapılan Eti Matik Borlu Deterjanın ticari olarak endüstriyel 
bazda üretiminin ve piyasaya arzı için ilgili birimlerce gerekli işlemlerinin başlatılması 
kabul edilmiştir. 
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Teşekkül Yönetim Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 561/10 sayılı kararıyla; 
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca pilot çapta üretimi yapılan “Eti Matik 
Borlu Deterjan” ürününün, 2013 yılı sonuna kadar yurt içinde de peşin olmak üzere 
Teknoloji Geliştirme Dairesinde teslim fiyatı KDV hariç 600 USD/Ton Dökme/Torbalı 
olarak belirlenmiştir. 

Yönetim Kurulunun 12.02.2013 tarih ve 563/6 sayılı kararıyla; 2014 yılı Yurtiçi 
ve Yurtdışı Satış Fiyat ve Esaslarında, Etidot-67 ve Eti Matik Borlu Deterjanın farklı 
pazarlama kanalları (bayilik sistemi, distribütörlük, satış temsilciliği, vs.) ile satışının 
yapılabilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 03.01.2014 tarih ve 146 sayılı oluru ile Eti Matik Borlu 
Deterjan ürününün yurt içindeki hedef pazarlarının belirlenmesi, ürün portföyünün 
oluşturulması, tanıtım seçeneklerinin belirlenmesi, en verimli dağıtım kanallarının 
tespiti ve fiyatlandırma stratejileri üzerinde araştırma yapmak üzere profesyonel 
danışmanlık firmalarından hizmet alınması kararı alınmışsa da, herhangi bir 
danışmanlık hizmeti alımı yapılmamıştır. 

Genel Müdürlüğün 18.08.2014 tarih ve 22283 sayılı oluru ile de ürüne olan 
potansiyel taleplerin kesin bağlantıya dönüştürülmesi amacıyla 3.000 ton Eti Matik bor 
temizlik ürününün Ankara’da satışı için bir firma ile satış sözleşmesinin yapılması ve 
ürünün pazarda tanıtımının, satışının ve dağıtımının desteklenmesi için firma ile 
yapılacak satış sözleşmesinden doğacak Damga Vergisinin de Kuruluşça karşılanması 
hususu, Kurum menfaatleri açısından süratle işlem yapılması gerektiğinden, Yönetim 
Kurulunun 21.08.2014 tarihli toplantısında 583/7 sayılı kararı ile bilgisine 
sunulmuştur. 

Söz konusu kararlar çerçevesinde ürüne gelen talepler çerçevesinde firmalara 
satışlara başlanmıştır. Ancak müşterilerden gelen şikayetler üzerine, Yönetim 
Kurulunun 14.11.2014 tarih ve 594/15 sayılı kararıyla; ürünün piyasaya sürülmesinden 
sonra müşteri önerileri doğrultusunda yapılan AR-GE çalışmaları ile geliştirilmesi 
neticesinde piyasaya sunulan ilk üründen farklı içeriğe ve ambalaj tasarımına sahip 
olması nedeniyle elinde ilk üründen bulunan müşterilerden ürün iadesi veya değişikliği 
konusunda talepler olması, bu taleplerin yanı sıra ambalaj kutusu içerisinde hatalı, 
defolu ya da yıkama performansı beğenilmeyen ürünlerin iadesine yönelik taleplerle 
de karşılaşılması, müşterilerle yapılan görüşmeler neticesinde piyasada iki farklı içerik 
ve tasarımda ürün bulunmasının müşterilerde olumsuz etki oluşturması ve Teşekküle 
ve ürüne olan güvenin sarsılmaması için, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, 
nihai tüketici müşterilere Teşekkül tarafından satış gerçekleştirilen noktalara iade 
edilen ürünün yerine teslim ettiği miktar kadar yeni üründen verilmesi, Ticari amaçla 
alan müşterilerce iade talebinde bulunması halinde ise, doğabilecek tüm masraflar 
müşteriye ait olmak üzere ürünün piyasadan toplanması ve para iadesi istenmesi 
durumunda satış fiyatından iade faturası karşılığında para iadesinin yapılması kabul 
edilmiştir. 

2013 Kasım itibari ile pilot üretimi yapılan Eti Matik Bor Temizlik ürününde 
alınan kullanıcı görüş ve taleplere göre iki formül değişikliği yapılmıştır.  Piyasada 
bulunan ürün, üçüncü formüle sahip Eti Matik Bor Temizlik ürünü olup, ikinci formüle 
ait Eti Matik ürünleri piyasada iki farklı içerik ve tasarımda ürün bulunmasının 
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danışmanlık firmalarından hizmet alınması kararı alınmışsa da, herhangi bir 
danışmanlık hizmeti alımı yapılmamıştır. 

Genel Müdürlüğün 18.08.2014 tarih ve 22283 sayılı oluru ile de ürüne olan 
potansiyel taleplerin kesin bağlantıya dönüştürülmesi amacıyla 3.000 ton Eti Matik bor 
temizlik ürününün Ankara’da satışı için bir firma ile satış sözleşmesinin yapılması ve 
ürünün pazarda tanıtımının, satışının ve dağıtımının desteklenmesi için firma ile 
yapılacak satış sözleşmesinden doğacak Damga Vergisinin de Kuruluşça karşılanması 
hususu, Kurum menfaatleri açısından süratle işlem yapılması gerektiğinden, Yönetim 
Kurulunun 21.08.2014 tarihli toplantısında 583/7 sayılı kararı ile bilgisine 
sunulmuştur. 

Söz konusu kararlar çerçevesinde ürüne gelen talepler çerçevesinde firmalara 
satışlara başlanmıştır. Ancak müşterilerden gelen şikayetler üzerine, Yönetim 
Kurulunun 14.11.2014 tarih ve 594/15 sayılı kararıyla; ürünün piyasaya sürülmesinden 
sonra müşteri önerileri doğrultusunda yapılan AR-GE çalışmaları ile geliştirilmesi 
neticesinde piyasaya sunulan ilk üründen farklı içeriğe ve ambalaj tasarımına sahip 
olması nedeniyle elinde ilk üründen bulunan müşterilerden ürün iadesi veya değişikliği 
konusunda talepler olması, bu taleplerin yanı sıra ambalaj kutusu içerisinde hatalı, 
defolu ya da yıkama performansı beğenilmeyen ürünlerin iadesine yönelik taleplerle 
de karşılaşılması, müşterilerle yapılan görüşmeler neticesinde piyasada iki farklı içerik 
ve tasarımda ürün bulunmasının müşterilerde olumsuz etki oluşturması ve Teşekküle 
ve ürüne olan güvenin sarsılmaması için, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda, 
nihai tüketici müşterilere Teşekkül tarafından satış gerçekleştirilen noktalara iade 
edilen ürünün yerine teslim ettiği miktar kadar yeni üründen verilmesi, Ticari amaçla 
alan müşterilerce iade talebinde bulunması halinde ise, doğabilecek tüm masraflar 
müşteriye ait olmak üzere ürünün piyasadan toplanması ve para iadesi istenmesi 
durumunda satış fiyatından iade faturası karşılığında para iadesinin yapılması kabul 
edilmiştir. 

2013 Kasım itibari ile pilot üretimi yapılan Eti Matik Bor Temizlik ürününde 
alınan kullanıcı görüş ve taleplere göre iki formül değişikliği yapılmıştır.  Piyasada 
bulunan ürün, üçüncü formüle sahip Eti Matik Bor Temizlik ürünü olup, ikinci formüle 
ait Eti Matik ürünleri piyasada iki farklı içerik ve tasarımda ürün bulunmasının 

 

 
 

müşterilerde olumsuz etki oluşturması ve Teşekküle ve ürüne olan güvenin 
sarsılmaması için, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda 14.11.2014 tarihli 
594/15 nolu Yönetim Kurulu kararı ile iade ve değiştirmeye tabi tutulmuştur. Bu 
kapsamda firmalar tarafından iade edilen ve eski formüle göre üretilen yaklaşık 1.200 
ton Eti Matik ürünü halen Kırka Bor İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunmaktadır. 
Yönetim Kurulunun 12.03.2015 tarih ve 615/15 sayılı kararı ile Eti Matik bor temizlik 
ürünlerinin tanıtımı ve deneme amaçlı kullanılabilmesini teminen firmaların aldıkları 
ürün miktarı % 1’ini geçmemek kaydıyla tanıtım numunesi hazırlanması kararı 
alınmıştır. 

Piyasada satılan deterjanlarda kullanılan kompleksleştiriciler, ağartıcılar, 
korozyon önleyici, optik beyazlatıcı, vb. diğer aktif madde katkıları, fosfat gibi 
kimyasallar ile petrol türevi ve katkı maddeleri içermemesi nedeniyle, avantajlı bir 
duruma sahip olmakla birlikte, Etimatik ürününün ticari ürün olarak satışına ilişkin 
olarak alınan Yönetim Kurulu kararında; evsel ve endüstriyel olarak nitelendirilen 
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nedeniyle evsel deterjan piyasasında tutunmanın uzun süre ve yüksek reklam 
harcamaları gerektireceğinden verimlilik ve kar güdüsünün olduğu endüstriyel yıkama 
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hedef kitle olarak endüstriyel yıkama sektörünün ön plana alındığı izlenimi 
edinilmekte ise de, ilk ürün satışlarının bazı marketlerde satışına başlandığı ve müşteri 
şikâyetleri üzerine satılan ürünlerin geri alınması ile iki defa ürün geliştirme çalışması 
yapılmak zorunda kalındığı görülmektedir. 

Teşekkülün üretim kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle rekabet ortamı 
yaratılmadan Adana, Konya ve Kayseri’deki bazı üretici firmalara hammaddesi 
verilmek suretiyle üretim yaptırıldığı, diğer yandan 2015 yılı yatırım programının 
hazırlanması sürecinde yatırım programına alınmasını teminen Kalkınma Bakanlığına 
teklif edilmesine rağmen Yatırım Programına alınmadığı bunun üzerine harcamaların 
“Diğer Ar-Ge Etütleri” kaleminden yapıldığı görülmektedir.  

Bütün bu süreçler içinde ‘’Eti Matik Borlu Deterjan’’ adlı ürünün üretim ve 
pazarlamasına Kuruluş Genel Müdürünce özel bir önem verilerek, Yönetim Kurulunun 
24.07.2014 tarih ve 581/13 sayılı kararı ile; yurt içi satışların artırılması ve 
geliştirilmesi, borlu temizlik ürünü ile ilgili pazar konumlandırılması; bor ürünleri ve 
sülfürik asit, kalsine pirit (Demir Oksit) ve borlu temizlik ürünü satışını yapmak v.b 
gibi işlemlerin takip ve yönlendirilmesini yapmak üzere organizasyon şemasında 
direkt Genel Müdüre bağlı “Yurt İçi Satış ve Pazar Geliştirme Birimi” kurulmasına 
rağmen, üretim sürecinden başlayarak ürünün satışına kadar olan süreçte, profesyonel 
bir danışmanlık hizmeti alınmaksızın amatörce günlük çözümler üretilmeye çalışıldığı,  
Kurum menfaatleri açısından süratle işlem yapılması gerektiğinden hareketle, rekabet 
ortamı yaratılmadan Genel Müdürlüğün 18.08.2014 tarihli oluru ile; bir firma ile 
sözleşme damga vergisinin de Kurumca karşılanması suretiyle sözleşme imzalanarak, 
3 gün sonra yapılan toplantıda Yönetim Kurulunun bilgisine sunulması gibi alışılmış 
resmi prosedürün dışında uygulamalar yapıldığı tespit edilmiştir. 

2014 yılında, 25 bin ton Eti Matik yurt içi satış karşılığında 29.700 bin TL. gelir 
elde edilmesi programlanmasına karşılık, 2.243 ton satış karşılığında 3.320 bin TL. 
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gelir; 25 bin ton Eti Matik yurtdışı satış karşılığında 29.700 bin TL.  gelir elde 
edilmesi programlanmasına karşılık 43 ton satış karşılığında 73 bin TL. gelir elde 
edilmiş ve toplamda 768 bin TL. zarar edilmiştir. 2015 yılında ise, 40 bin ton Eti Matik 
yurt içi satış karşılığında 64.047 bin TL. gelir elde edilmesi programlanmasına 
karşılık, 4.107 ton satış karşılığında 6.544 bin TL. gelir; 50 bin ton Eti Matik yurtdışı 
satış karşılığında 91.496 bin TL.  gelir elde edilmesi programlanmasına karşılık 44 ton 
satış karşılığında 84 bin TL. gelir elde edilmiş ve toplamda 666 bin TL. zarar 
edilmiştir. 2017 yılında 2.720 ton yurt içi, 70 ton yurtdışı satış karşılığında 5.876 TL 
gelir elde edilmiştir. 

31.08.2016 tarihinde Yeni Çatı Ltd. Şti ile 15.03.2017 tarihinde de Delikara 
Temizlik İç ve Dış Ticaret AŞ ile Eti Matik ve Borlu temizlik ürününün etkin bir 
şekilde dağıtılması için dağıtıcılık sözleşmesi imzalanmıştır. 

2013 yılı itibari ile pilot üretimi yapılan Eti Matik Bor Temizlik ürününde 
alınan kullanıcı görüş ve taleplere göre iki formül değişikliği yapılmıştır.  Piyasada 
bulunan ürün, üçüncü formüle sahip Eti Matik Bor Temizlik ürünü olup, ikinci formüle 
ait Eti Matik ürünleri piyasada iki farklı içerik ve tasarımda ürün bulunmasının 
müşterilerde olumsuz etki oluşturması ve Teşekküle ve ürüne olan güvenin 
sarsılmaması için, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda 14.11.2014 tarihli 
594/15 Nolu Yönetim Kurulu kararı ile iade ve değiştirmeye tabi tutulmuştur. Bu 
kapsamda firmalar tarafından iade edilen ve eski formüle göre üretilen yaklaşık 1.200 
ton Eti Matik ürünü halen Kırka Bor İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunmaktadır. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü stoklarında bulunan ve firmalar tarafından iade 
edilen eski formüle göre üretilen yaklaşık 1.200 ton Eti Matik ürününe yönelik, kurum 
zararının oluşmaması için yeniden değerlendirilme çalışmalarının yapılması gerekliliği 
bulunmaktadır. 

2016 ve 2015 yılları itibariyle satış sonuçları verilerine dayanılarak hesaplanan 
karlılığa ilişkin göstergeler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 80: Karlılık göstergeleri 

Göstergeler 
 2015 

Gerçekleşen 
% 

2016 
Program 

% 
Gerçekleşen 

% 
1-Maliyet giderleri göstergesi:      

Satışların maliyeti x 100    
= 33,3 36,9 32,9 Net Satışlar 

2-Faaliyet giderleri göstergesi:     
Faaliyet giderleri x 100 = 16,8 21,3 18,1 Net Satışlar  

3-Satış göstergesi:                  
 

   

Satışların maliyet toplamı x 100 
= 50,2 58,2 51,0 Net Satışlar 

4-Faaliyet sonucu göstergesi:     

Faaliyet kârı x 100 
= 49,8 41,8 49,0 Net Satışlar 

Yukarıdaki çizelgede de görüleceği gibi 2016 yılı işletme bütçesinde Kuruluşun 
her 100 liralık satışının 36,9 lirasını satışların maliyetinin, 21,3 lirasını faaliyet 
giderlerinin oluşturacağı ve her 100 liralık satıştan 41,8 lira kâr edileceği öngörülmüş 
ise de, 2016 yılı fiili gerçekleşmeler de ise her 100 liralık satışın toplam maliyeti 51 
lira, karı ise 49 lira olarak gerçekleşmiştir.  

a)Bünye içi faktörler: 
-Verimlilik: 
Şirketin verimlilik konusu raporun “E-Üretim ve Maliyetler” bölümünde detaylı 

olarak incelendiğinden bu bölümde tekrarlanmamıştır. 
-Stoklar: 
Kuruluşun ürün bazında stok artışları incelendiğinde; Bandırma ürünlerinden, 

Boraks dekahidrat stoklarında 5,3 milyon liralık, Öğütülmüş kolemanit stoklarında 2,3 
milyon TL’lik, Bigadiç ürünlerinde, Kolemanit konsantre stoklarında 3 milyon TL’lik, 
Üleksit konsantre stoklarında 3,5 milyon TL’lik, Öğütülmüş kolemanit stoklarında 2 
milyon TL’lik, Emet’te üretilen konsantre kolemanit stoklarında 11 milyon TL’lik, 
Kırılmış cevher stoklarında 2,3 milyon TL’lik, Kırka’ da üretilen Boraks pentahidrat 
stoklarında 15 milyon TL’lik, Etimatik stoklarında 1,5 milyon TL’lik artış meydana 
gelmiştir. 

-Fiyatlar: 
Üretilen ürünlerin satış fiyat ve şartlarının belirlenmesi yetkisi 233 sayılı KHK 

ve Ana Statüsü gereğince teşekküle ait olup,  satış şartları ve ürün baz fiyatları; bor 
ürünlerinin önceki yıl fiyatları, ürün maliyetleri, stok durumu, üretim ve satış 
programı, İşletme Müdürlüklerinin önerileri, yurt dışı iştiraklerin değerlendirme 
raporları, ürünlerin satıldığı pazarlar ve ürünlerin kullanıldığı sektörler ile sektördeki 
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rakip firmaların durumu, ikame ürünler,  ve pazarlardaki genel ekonomik durum gibi 
kriterler dikkate alınarak belirlenmektedir. 

2-Milli ekonomiye katkı: 
a)Gayrı safi yurtiçi hasılaya katkı: 
Kuruluşun 2016 yılında milli ekonomiye katkısı;  üretici fiyatlarına göre gayri 

safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) katkısı 1.767,9 milyon TL, alıcı fiyatlarına göre GSYİH 
ya katkısı 1.788,4 milyon TL,  alıcı fiyatları ile gayri safi milli hasılaya (GSMH) 
katkısı ise yine 1.739,9 milyon TL olumlu katkısı olmuştur.  

Kuruluşun Gayrı Safi Millî Hasılaya Katkısının ayrıntısı (Ek: 9) sayılı çizelgede 
gösterilmiştir.  

b)Dış ödemeler dengesine katkı: 
Kuruluş 2016 yılında yurt dışı satışlardan 2.165,4 milyon TL hasılat ile 14,1 

milyon TL iştiraklerden kar payı olmak üzere toplam döviz karşılığı 2.179,5 milyon 
TL elde etmiş; mal ve hizmet alımları nedeniyle 1,9 milyon TL ile 62,6 milyon TL 
görünmeyen işlemler karşılığı dövizi yurt dışına transfer etmiş ve sonuçta ödemeler 
dengesine 2.115 milyon TL net katkı sağlamıştır. 

Kuruluşun dış ödemeler dengesine etkisi (Ek: 10) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 
c)Hazine ile ilişkiler:  
2016 yılına geçen yıldan 52,8 milyon liralık ödenecek vergi devretmiş, 2016 

yılında, 251,4 milyon TL’si yükümlü,  84,4 milyon TL’si sorumlu sıfatıyla olmak 
üzere toplam 335,8 milyon TL tutarında vergi tahakkuk etmiştir. Yıl içerisinde geçen 
dönemden devreden vergilerle birlikte toplam 291,7 milyon TL tutarında ödeme 
yapılmış ve 2017 yılına 96,9 milyon TL tutarında ödenecek vergi devretmiştir. 

   Tahakkuk eden ve ödenen vergiler (Ek: 11) sayılı çizelgede gösterilmiştir. 
I-Bağlı ortaklıklar ve İştirakler: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk 

Yönergesinin, Teşekkül Organizasyon Yapısı, Koordinasyon ve İş Bölümü başlıklı 4. 
maddesinin (3) bölümünde; Teşekkülün yurt dışı ve yurt içi iştiraklerin Genel Müdüre 
doğrudan bağlı olduğu belirtilmiş olup, 2016 yılında yurt dışında bulunan şirketler ile 
ilgili işlemlerin, Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı alt birimi olan Pazarlama 
Birimince, yurt içi iştirakler ile ilgili işlemlerin ise Üretim ve Koordinasyon Dairesi 
Başkanlığı alt birimi olan Maden Hakları Birimi tarafından yürütüldüğü görülmektedir. 

Teşekkülün 2016 yılsonu itibariyle bağlı ortaklık ile iştiraklerinin sermayeleri 
ve Teşekkülün,  sermayedeki payları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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   Tablo 81: İştirakler 

Bağlı ortaklık ve iştirakler 

Bağlı Ort/İştirakin Kuruluşça 2016 yılı sonunda  Toplam kamu payı 
Esas 

sermayesi 
Ödenen 

sermayesi Taahhüt edilen Ödenen Taahhüt 
edilen Ödenen 

Bin TL Bin TL Bin TL % Bin TL % Bin TL Bin TL % 

1- Yurt dışı                   
 -Etimine S.A. 19.920 19.920 14.940 75 14.940 100 14.940 14.940 100 
 -Etiproducts 9.912 9.912 4.956 50 4.956 100 4.956 4.956 100 
2- Yurt içi                   
 -Eti Soda A.Ş. 128.300 116.570 33.358 26 33.358 100 33.358 33.358 100 
   Enflasyon düzeltmesi     13   13   13 13   
3-Tasfiye halinde olanlar:                   
 -Türkiye Krom İşletmeleri A.Ş.                   
   Enflasyon düzeltmesi     17   17   17 17   
 -Metek Metal Tekno.ve Yat.A.Ş. 1  1  1 100 1 100 1 1 100 
   Enflasyon düzeltmesi     1.180   1.180 100 1.180 1.180 100 

Genel Toplam (1+2+3) 158.132 146.402 54.465 34 54.465 100 54.465 54.465 100 

1-Bağlı Ortaklıklar: 
Teşekkülün, merkezleri yurt dışında olan ve sermayesinin bir kısmı doğrudan 

bir kısmı da dolaylı olmak üzere % 100’üne sahip olduğu iki tane bağlı ortaklığı 
bulunmaktadır. 233 sayılı KHK 2 nci maddesine göre bağlı ortaklık statüsünde 
olmasına rağmen, istenilen görüş üzerine Hazine Müsteşarlığından alınan 08.03.2002 
tarih ve 15333 sayılı yazıda belirtilen görüş çerçevesinde; yine 233 sayılı KHK’nin 58. 
maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan “….yabancı ülkeler kanunlarına veya uluslararası 
düzenlemelere göre kurulmuş ortaklıklara ait kanunların ve ana sözleşmelerin 
hükümleri saklıdır.” hükmü çerçevesinde “bağlı ortaklık” veya “iştirak” statüsünde 
değerlendirmenin mümkün olmadığı, ancak Ticaret Kanunu’nun genel ilkeleri 
açısından “iştirak” olarak tanımlanmanın yerinde olacağı belirtildiğinden, kuruluşta da 
o tarihten itibaren söz konusu kuruluşlar iştirak olarak değerlendirilmiştir. Her iki 
şirketin yöneticileri de Teşekkül tarafından belirlenen personelden oluşmaktadır.  

Etimine S.A: 
1984 yılında Lüksemburg’da bu ülke mevzuatına göre kurulmuş olan Şirkete,  

üretilen ürünlerin Avrupa ülkelerinde pazarlanmasını geliştirmek amacıyla,  
Teşekkülün bağlı ortaklığı olan Eti Pazarlama ve Dış Ticaret AŞ’nin % 75 sermaye 
payıyla iştirak etmesi, Yüksek Planlama Kurulunun 22.4.1987 tarih ve 87/6 sayılı 
kararıyla uygun görülmüştür. 

 Yüksek Planlama Kurulu kararıyla; Eti Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.’ni tüm 
aktif ve pasifinin Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi nedeniyle,  
Etimine S.A. adlı Şirketteki iştirak hisseleri de Teşekküle geçmiştir. 

Şirketin ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmiştir. 
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    Tablo 82: Etimine S.A’nın şirket ortakları 

      Ortaklar Sermaye hissesi % Hisse adedi Tutarı (Avro) 

Eti Maden İşl. Gen. Müd.  75 37.500 7.500.000 
Etiproducts OY 25 12.500 2.500.000 

Toplam 100 50.000 10.000.000 

Şirket Yönetim Kurulu, Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtildiği üzere 
hissedar olan veya olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl süre ile atanan 
ve işine son verilebilen 6 üyeden oluşmaktadır. Şirkette Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünü temsilen 2 yönetim kurulu üyesi ve bir denetçi bulunmaktadır.  

Şirketin Etimine USA, Shanghai Etimaden ve Etimaden Asia Pacific olmak 
üzere üç alt kuruluşu bulunmakta olup bu şirketlerden Etimine USA’da 1,  Shanghai 
Etimaden’de de 3 kuruluş personelinin yönetim kurulu üyesi ile temsil edildiği 
görülmektedir. 

Şirketin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.06.2017 tarihinde yapılmıştır. 
Anılan toplantısında 2016 yılı bilanço ve netice hesapları ile 2016 yılı bütçesi 
onaylanmıştır. 

Şirketin 10 milyon Avro sermayesi olup 2016 yılı konsolide karı 2,371 milyon 
Avro olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2016 yılı karından Eti Maden İşletmelerine 9,1 
milyon TL temettü ödemesinde bulunmuştur. 

Şirketin yıllık hesap ve işlemleri Lüksemburg’da yerleşik bir bağımsız denetim 
firması tarafından Lüksemburg tarafından uyumlaştırılan uluslararası standartlara göre 
yapılmaktadır. 

Etiproducts O.Y. :  
Şirket, Teşekkülün ürettiği ürünlerin pazarlanması amacıyla 1982 yılında 

Finlandiya’da Outokumpu Commercial O.Y tarafından kurulmuş olup, Etibank 
16.10.1979 tarih ve 7/18331 sayılı BKK kararı ile % 50 oranında ortak olmuştur. 
Şirketin Outokumpu Commercial O.Y. Şirketine ait olan hisseleri 1993 yılında, 
Etibank’ın iştiraki olan Etimine S.A. Şirketi tarafından satın alınmıştır. Böylece Şirket 
sermayesinin tamamı dolaylı olarak Eti Maden Genel Müdürlüğüne geçmiştir. 

  Şirket ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo 83: Etiproducts O.Y.nin şirket ortakları 

Ortaklar Sermaye hissesi % Hisse adedi Tutarı (Avro) 

Eti Maden İşl.Gen.Müdürlüğü 50 185.007 2.500.000 

Etimine SA. 50 185.007 2.500.000 

Toplam 100 370.014 5.000.000 

Şirket Ana Sözleşmesine göre 3 yıllık süre için 5 Yönetim Kurulu üyesi 
öngörülmüş olup, Yönetim Kurulu üyelerinin 3’ü Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, 1‘i Etimine S.A, 1’i de Etiproducts O.Y. temsilcisi  (Genel Müdür) olarak 
görev yapmaktadır. Şirket’te Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir 
de denetçi bulunmaktadır.  
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    Tablo 82: Etimine S.A’nın şirket ortakları 

      Ortaklar Sermaye hissesi % Hisse adedi Tutarı (Avro) 

Eti Maden İşl. Gen. Müd.  75 37.500 7.500.000 
Etiproducts OY 25 12.500 2.500.000 

Toplam 100 50.000 10.000.000 

Şirket Yönetim Kurulu, Ana Sözleşmesinin 7. Maddesinde belirtildiği üzere 
hissedar olan veya olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından 3 yıl süre ile atanan 
ve işine son verilebilen 6 üyeden oluşmaktadır. Şirkette Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünü temsilen 2 yönetim kurulu üyesi ve bir denetçi bulunmaktadır.  

Şirketin Etimine USA, Shanghai Etimaden ve Etimaden Asia Pacific olmak 
üzere üç alt kuruluşu bulunmakta olup bu şirketlerden Etimine USA’da 1,  Shanghai 
Etimaden’de de 3 kuruluş personelinin yönetim kurulu üyesi ile temsil edildiği 
görülmektedir. 

Şirketin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.06.2017 tarihinde yapılmıştır. 
Anılan toplantısında 2016 yılı bilanço ve netice hesapları ile 2016 yılı bütçesi 
onaylanmıştır. 

Şirketin 10 milyon Avro sermayesi olup 2016 yılı konsolide karı 2,371 milyon 
Avro olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2016 yılı karından Eti Maden İşletmelerine 9,1 
milyon TL temettü ödemesinde bulunmuştur. 

Şirketin yıllık hesap ve işlemleri Lüksemburg’da yerleşik bir bağımsız denetim 
firması tarafından Lüksemburg tarafından uyumlaştırılan uluslararası standartlara göre 
yapılmaktadır. 

Etiproducts O.Y. :  
Şirket, Teşekkülün ürettiği ürünlerin pazarlanması amacıyla 1982 yılında 

Finlandiya’da Outokumpu Commercial O.Y tarafından kurulmuş olup, Etibank 
16.10.1979 tarih ve 7/18331 sayılı BKK kararı ile % 50 oranında ortak olmuştur. 
Şirketin Outokumpu Commercial O.Y. Şirketine ait olan hisseleri 1993 yılında, 
Etibank’ın iştiraki olan Etimine S.A. Şirketi tarafından satın alınmıştır. Böylece Şirket 
sermayesinin tamamı dolaylı olarak Eti Maden Genel Müdürlüğüne geçmiştir. 

  Şirket ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmiştir. 
Tablo 83: Etiproducts O.Y.nin şirket ortakları 

Ortaklar Sermaye hissesi % Hisse adedi Tutarı (Avro) 

Eti Maden İşl.Gen.Müdürlüğü 50 185.007 2.500.000 

Etimine SA. 50 185.007 2.500.000 

Toplam 100 370.014 5.000.000 

Şirket Ana Sözleşmesine göre 3 yıllık süre için 5 Yönetim Kurulu üyesi 
öngörülmüş olup, Yönetim Kurulu üyelerinin 3’ü Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, 1‘i Etimine S.A, 1’i de Etiproducts O.Y. temsilcisi  (Genel Müdür) olarak 
görev yapmaktadır. Şirket’te Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü temsilen bir 
de denetçi bulunmaktadır.  

 

 
 

Ayrıca Şirketin Etiproducts LTD olmak üzere bir Şirketi bulunmakta olup bu 
Şirket’te 3 kuruluş personelinin yönetim kurulu üyesi ile temsil edildiği, 1 de 
denetçisinin bulunduğu görülmektedir. 

Şirketin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.06.2017 tarihinde yapılmıştır. 
Anılan toplantısında 2016 yılı bilanço ve netice hesapları ile 2016 yılı bütçesi 
onaylanmıştır. 

Şirketin 5 milyon Avro sermayesi olup 2016 yılı konsolide karı 1,558 milyon 
Avro olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2016 yılı karından Eti Maden İşletmelerine 5 
milyon TL temettü ödemesinde bulunmuştur. 

Şirketin yıllık hesap ve işlemleri Finlandiya’da yerleşik bir bağımsız denetim 
firması tarafından Fin Denetleme Standartlarına göre yapılmaktadır. 2016 yılı hesap ve 
işlemlerinin denetimine ilişkin Denetim raporunda, Şirketin yıllık hesap ve 
işlemlerinin Finlandiya yasalarına uygun olarak düzenlendiği ve gerçeği yansıttığı 
belirtilmiştir. 

6085 sayılı Sayıştay Kanunu 4’üncü maddesi uyarınca; Merkezi yönetim 
bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarını, mahallî idareleri, 
sermayesindeki kamu payı doğrudan veya dolaylı olarak %50’den fazla olan özel 
kanunlar ile kurulmuş anonim ortaklıkları, diğer kamu idarelerinin (kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları hariç), Kamu payı %50’den az olmamak kaydıyla 
bağlı veya bu idarelerin kurdukları veya doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ortak 
oldukları her çeşit idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketlerinin Sayıştay 
tarafından denetlenmesi öngörülmüş olup, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunun 01.03.2005 tarihli 21 inci Birleşimde almış 
olduğu; Komisyonun denetimi kapsamında bulunan kuruluşların, sermayelerinin 
yarısından fazlasına iştirak ettikleri ve idare merkezleri yurt dışında bulunan, 
faaliyetleri yabancı ülke mevzuatına tabi olan bağlı şirket ve iştiraklerinin, 
Komisyonca denetimlerini teminen; bu kuruluşlarla ilgili olarak düzenlenen bağımsız 
denetim raporları ile bu kuruluşların sermayesinin sağlayan kamu iktisadi 
teşebbüslerince yapılan denetimleri sonucu hazırladıkları raporlar üzerinden 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu (Sayıştay) tarafından incelenmesi, denetim 
sonuçlarının, yıllık denetim raporlarına dahil edilmesine karar verilmiş olmasına 
rağmen söz konusu iştiraklere ait denetim raporları bulunmadığından yeterli inceleme 
yapılamamıştır. 

2-İştirakler: 
Kuruluşun iştiraklerine ilişkin kısa bilgilere aşağıda sırasıyla yer verilmiştir. 
Eti Soda A.Ş. 
 Trona madeni, 1979 yılında Beypazarı'nda MTA Genel Müdürlüğünce yapılan 

kömür sondajları esnasında belirlenmiş, 1980 yılında başlayan etüt ve sondaj 
çalışmaları sonucu bulunan sahalar işletilmek üzere 1985 yılında Etibank’a 
devredilmiştir. Devir sonrasında yapılan çalışmalar sonucu sahadaki toplam rezervin 
200 milyon ton olduğu anlaşılmıştır. 

Yapılan çalışmalar sonucunda;  trona cevherini işleyerek soda külü ile eşdeğeri 
ürünlerin üretilmesini ve pazarlanmasını sağlamak amacıyla 1998 yılında ihaleye 
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çıkılmış, firma seçimi şartnamesine en uygun olduğu belirlenen Park Holding A.Ş. 
firmalarından oluşan konsorsiyum ile 30.6.1998 tarihinde Çerçeve Anlaşması 
imzalanmıştır. 

Yüksek Planlama Kurulu'nun 18.8.1998 tarih ve 98/T-41 sayılı kararıyla Eti 
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün % 26 oranında iştiraki ile 5.000 TL sermayeli 
Eti Soda Pazarlama ve Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. Daha sonra 
15.01.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 61,8 milyon TL 
olan esas sermaye 128,3 milyon TL’ye çıkarılmış olup, sermaye dağılımı aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 
      Tablo 84: Eti Soda A.Ş.nin şirket ortakları 

Ortaklar Hisse tutarı  
 

Hisse adedi Hisse oranı 
% 

1-Eti Maden İşt. Gen. Müdürlüğü 33.358.000 33.358.000 26,0000 

2-Park Holding A.Ş. 94.941.730 94.941.730 73,9997 

3-Orhan Yüksel 30 30 0,00002 

4-Turgay Ciner 210 210 0,00017  

5-Ali Coşkun Duyak 30 30 0,00002 
Toplam 128.300.000 128.300.000 100,0000 

Şirket, yatırımlarını bitirerek 01.10.2009 tarihi itibariyle üretim faaliyetlerine 
başlamıştır.  

Yapılan incelemelerde;  
-Şirketin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 26.05.2017 

tarihinde yapıldığı ve bu toplantıda yönetim ve denetim Kurulu üyelerinin ibra 
edildiği, 2016 yılına ilişkin bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylandığı ve oluşan 
293,9 milyon TL tutarındaki karın ortaklara dağıtılması yönündeki Kuruluş 
temsilcisinin önerisine rağmen dağıtılmamasına karar verilmiş ve Yönetim Kuruluna 
üye seçimi yapılmıştır. 

Şirkette 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulunda Eti Madeni temsilen 2 üye ve 
denetim kurulunda ise 1 denetçi bulunmaktadır. Şirkette görev alan yönetim kurulu 
üyeleri ve denetçiye Yüksek Planlama Kurulu’nca belirlenen ücretleri ödenmektedir. 

Eti Soda AŞ’nin dökme ürün ihracat faaliyetleri için TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğünden 2024 yılına kadar kiralanan Derince Limanının, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ’ne 39 yıl 
sureyle devredilmesi sonucunda Limanın yeni işleticisi ile yeni bir sözleşme gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede Eti Soda A.Ş. 11.05.2016 tarih ve 301/891sayılı yazı 
ekinde Ortaklar Anlaşmasının 6.4.1.1 maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 16.1.1 
maddesi uyarınca ‘Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması’ ile ilgili 
olarak anılan şirket ile imzalanan Tadil Sözleşmesini Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğüne gönderilmiştir. 

Eti Soda A.Ş. söz konusu yazıda Tadil Sözleşmesi ile ilgili olarak yaptığı 
açıklamalarda, açık arazi kira bedelinin aynı kaldığı, tesislerin hemen önünde bulunan 
4 no.lu rıhtımın 330 metre uzunluğunda olacak şekilde TMO ve Eti Soda AŞ’ne tahsis 
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293,9 milyon TL tutarındaki karın ortaklara dağıtılması yönündeki Kuruluş 
temsilcisinin önerisine rağmen dağıtılmamasına karar verilmiş ve Yönetim Kuruluna 
üye seçimi yapılmıştır. 

Şirkette 8 üyeden oluşan Yönetim Kurulunda Eti Madeni temsilen 2 üye ve 
denetim kurulunda ise 1 denetçi bulunmaktadır. Şirkette görev alan yönetim kurulu 
üyeleri ve denetçiye Yüksek Planlama Kurulu’nca belirlenen ücretleri ödenmektedir. 

Eti Soda AŞ’nin dökme ürün ihracat faaliyetleri için TCDD İşletmesi Genel 
Müdürlüğünden 2024 yılına kadar kiralanan Derince Limanının, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı tarafından Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ’ne 39 yıl 
sureyle devredilmesi sonucunda Limanın yeni işleticisi ile yeni bir sözleşme gerekliliği 
ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede Eti Soda A.Ş. 11.05.2016 tarih ve 301/891sayılı yazı 
ekinde Ortaklar Anlaşmasının 6.4.1.1 maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 16.1.1 
maddesi uyarınca ‘Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması’ ile ilgili 
olarak anılan şirket ile imzalanan Tadil Sözleşmesini Eti Maden İşletmeleri Genel 
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Eti Soda A.Ş. söz konusu yazıda Tadil Sözleşmesi ile ilgili olarak yaptığı 
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edildiği, 2024 yılında tamamlanacak Kira Sözleşmesinin 10 yıl süre ile 31.12.2033 
tarihine kadar uzatıldığı, dökme ürün hizmet ücretlerinin ise ISPS (güvenlik) dahil 
yıllara sari olarak artacak şekilde 2016 yılı için 3,5 ABD $/ton olarak revize edildiği, 
TCDD ile yapılan sözleşmede hizmet bedeli 2 ABD $/ton iken, Safi Derince A.Ş. 
firması ile imzalanan tadil sözleşmesinde hizmet bedeli yükseltilmiş olmasına rağmen, 
4. no.lu rıhtımın kullanım hakkının alınmasıyla sevkiyat programlarının güven altına 
alındığı, ayrıca Kira Sözleşmesi suresinin 10 yıl daha uzatılması ile Liman 
Faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlandığı, halen 650-700 Bin ton/yıl olan dökme 
urun ihracatı, 2017 yılından sonra 1 Milyon ton/yıla çıkacağından, Liman Kira 
Sözleşmesi kapsamında mevcut birim fiyatlar ile oluşan maliyetin Şirket onayını 
gerektirdiği belirtilmiştir.  

Söz konusu Liman Kira Tadil Sözleşmesi ile ilgili olarak, Teşekkül Hukuk 
Müşavirliğinden alınan 23.05.2016 görüşte;  

‘’TCDD ile 10.03.2004 tarihinde imzalanan 20 yıl süreli sözleşmenin 15,7. 
maddesine göre; Derince Limanının özelleştirilmesi, satılması, işletim hakkının 
devredilmesi durumunda, bu sözleşme, yeni hak sahiplerine karşı aynen geçerli 
olacaktır.” hükmü bulunmasına rağmen, daha ağır mali yükümlülükler içeren Ek 
Sözleşme ve Tadil Sözleşmesinin neden ve hangi gerekçelerle imzalandığının izahının 
gerektiği, Asıl Kira Sözleşmesinden doğan mevcut maliyet ile Ek Sözleşme ve Tadil 
Sözleşmesinden doğacak maliyetlerin farkı nedeniyle Şirketin zarara uğratılmasının 
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ayrıca tadil sözleşmesinde tespit edilen bazı hususlar sıralanarak, buna göre TCDD ile 
yapılan Asıl Sözleşmeden daha ağır mali yükümlülükler içerdiği ‘’bildirilmiştir. 

Tadil Sözleşmesinde Hukuk Müşavirliğince tespit edilen hususlarla ilgili olarak 
Kuruluşça, Eti Soda AŞ’ne yazılan 07.06.2016 tarih, 14260 sayılı yazıyla istenen 
açıklamalara istinaden, Eti Soda AŞ’den alınan 08.06.2016 tarih, 1081 sayılı yazıda 
özetle; 

‘’-Devam etmekte olan kapasite yatırımı neticesinde üretimin yıllık 1.700.000 
tona çıkacağından, yaklaşık 25 yıl daha liman tesislerine ihtiyaç bulunduğu, 

-Geçmişte TCDD Derince Liman İdaresi ve yeni işletmeci şirket, herhangi bir 
konuda sürtüşme yaşanması durumunda, yükleme tesisimizin yer aldığı rıhtım 
bölgesine tahmil-tahliye işlemi uzun sürecek yük getirip götürecek yanaştırılması ile 
faaliyetlerimizi sağlıklı şekilde yapmamıza engel olmuşlardır. Yapmış oldukları 
engellemeler bahsedilenlerle kalmamış fabrikadan limana ürün taşıyan araçların, 
çalışanların, iş yaptırılan taşeron firmaların çeşitli şekilde işleri zorlaştırdığı, 

-Yeni liman işletmesinin ofislerin bulunduğu binanın kirasını 500 USD'den 
5.000 USD'ye çıkardığı, 

-Yaşanan nedenlerden dolayı uygun çalışma şartları kalmadığından, şirketin 
önünde başka bir limanda yeniden konuşlanmak ya da mevcut sözleşmeyi tadil ederek 
faaliyetlerde bir kesintiye uğramadan çalışmalara devam etmek olmak üzere iki yol 
oluştuğu, 

-Derince Limanının fabrikaya en yakın, ayrıca kamyon girişine en uygun liman 
işletmesi olduğu, Derince Limanı dışındaki her alternatif limanın ekstra taşıma 
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maliyeti oluşturduğu, 
-Diğer liman işletmecileri ile yapılan görüşmeler neticesinde alınan fiyatların, 

yeni yatırım maliyetleri şirkete ait olmak üzere tadil sözleşmesi bedellerinden daha 
yüksek teklif edildiği, 

-Derince Limanının şirket için en uygun konumlu ve en uygun maliyetli liman 
olarak belirlendiği, 

-10.03.2004 tarihli kiralama sözleşmesinde ücretlerin sabit olduğunu 
belirtmenin doğru olmadığı, TCDD’nin istediği zaman tarifeyi değiştirme hakkına 
sahip olduğu, 

-TCDD Limanları özelleştirme kapsamında olduğundan bu surede artış 
yapılmadığı, geçen süre içerisinde TCDD ilgili tarifeye zam yapmış olsaydı, şirkete de 
yeni oranlardan ücret uygulanacak olduğu, 

-TCDD Derince Limanı İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi Sirkülerinin 4. 
Maddesinde “İşletici ilk yılın sonundan itibaren fahiş fiyatlandırmadan kaçınmak 
zorundadır" hükmü ile işletme devri sözleşmesinin imzalanmasından 1 yıl sonra liman 
işletmesinde uygulanacak ücret tarifesinin tespitinin işletme devir hakkını alan şirketin 
inisiyatifine bırakıldığı, 

-TCDD’nin 2016 yılı için yayınladığı Liman Hizmetleri Tarifesinin ‘Not’ 
Bölümünde "Derince Limanı özelleştirildiğinden bu tarifedeki Derince Limanına ait 
hükümler ve ücretler 02.03.2016 tarihine kadar geçerlidir. 02.03.2016 tarihinden 
itibaren gerek uygulama gerekse ücret yönünden değiştirme yetkisi İHDS kapsamında 
işletici şirketin sorumluluğundadır." ibaresi eklendiği, Safi Derince Uluslararası Liman 
İşletmesi AŞ’nin 02.03.2016 tarihinde şirkete gönderdiği bildirimde şirketin liman 
yükleme ücretlerinin 6,00 USD/Ton olarak uygulamaya başlayacağının bildirildiği, 

-Derince limanı yeni işletici şirketi ile anlaşılamaması durumunda, yeni bir 
liman işletmesinde yeni depolama ve gemi yükleme tesisi inşaatı yapılması gerektiği, 
bu tesislerin günümüz inşaat maliyetleri göz önüne alındığında yaklaşık 20.000.000 
USD bir bütçe ile yapılabilmesinin öngörüldüğü, 

-Belirtilen sebeplerden dolayı işlerin aksamasına bir gün bile tahammül etmenin 
imkanı bulunmadığından Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliğinin ilk 
talebinden çok daha uygun bir ücrete anlaşma yapıldığı, ayrıca piyasadaki en uygun 
fiyat olduğu, 

-Ayrıca, yıllık alım miktarı itibarıyla Tadil Sözleşmesinin Genel Kurul onayını 
gerektirmediği, bu tadil metninin ana sözleşmesinin de Genel Kuruldan geçmediği, 
bunun mevcut sözleşmenin tadili olduğu, dolayısı ile bu tadil metninde Genel 
Kuruldan onay alınmasına gerek olmadığı, ancak yapılan faaliyetlerden Genel Kurulu 
bilgilendirme amacı ile Genel Kurul onayına sunulduğu, belirtilerek, ayrıca sözleşme 
maddelerinde tespit edilen hususlar ve tadil sözleşmesi ile sağlanan ilave kazanımlar 
hakkında’’ bilgi verilmiştir.  
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TCDD Derince Limanı İşletme Hakkı Devri Devir Sözleşmesi Sirkülerinde; 
‘3- İşletici Liman hizmetlerine ilişkin ücret tarifelerini yürürlükteki mevzuat 

çerçevesinde tespit etmeye yetkilidir. Limanda Fiili teslim tarihinden itibaren ilk yılın 
sonuna kadar uygulanacak tarifeler, TCDD’nin Limanda Sözleşme itibariyle ABD 
Doları bazında uygulamakta olduğu ücretleri geçemez. 

4- İşletici ilk yılın sonundan itibaren fahiş fiyatlandırmadan kaçınmak 
zorundadır.’ Denilmektedir. 

Teşekkül Yönetim Kurulunun 16.06.2016 tarih ve 697\008 sayılı kararında; 
‘Gündemin, “Ortaklardan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 

Şirketimizin 11.05.2016 tarih ve 301/891sayılı yazısı ekinde gönderilen tadil 
sözleşmesinin Ortaklar Anlaşmasının 6.4.1.1 maddesi ile Şirket Ana Sözleşmesinin 
16.1.1 maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması” 
hakkındaki 13. maddesinde, Liman kiralamasına ilişkin sözleşmelerde Teşekkülce 
tespit edilen hususlarda Kurul yapılması için önerge verilmesi ve Tadil Sözleşmesinin 
onaylanmaması yönünde oy kullanılması,’ kararlaştırılmıştır. 

Teşekkül Yönetim Kurulunun 19.07.2016 tarih ve 704\001 sayılı kararında; 
 Eti Soda AŞ’den alınan 11.07.2016 tarih, 1227 sayılı yazıda Şirket Yönetim 

Kurulunca alınan karar gereği 21.07.2016 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul 
toplantısının yapılacağı bildirilmiştir. 

Teşekkül Üretim ve Koordinasyon Daire Başkanlığınca 19.07.2016 tarihinde 
yapılan ve Yönetim Kuruluna sunulan yapılan değerlendirmede; 

‘Eti Soda AŞ’den alınan 11.07.2016 tarih, 1235 sayılı yazıda; Safi Derince 
Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ile tekrar görüşmeler yapıldığı, Tadil Sözleşmesi 
ile yapılan Liman Hizmetleri ücret tarife değişikliğinin şirketin rekabet gücüne etkisi 
olduğundan bahisle ücretlerin yeniden değerlendirilmesinin talep edildiği, gerek 
görüşmelerde gerekse Liman idaresinin yazısında “Tadil sözleşmesinin şirkete 
birtakım kazanımlar sağladığı ve ek lojistik avantajlar yaratacağı için oluşturulan 
tarifenin uygun ve civar limanlara göre avantajlı bir ücret yarattığı belirtilerek talebin 
uygun karşılanamayacağının” bildirildiği, şirket tarafından kullanılabilecek alternatif 
limanlar ile de görüşmelerin yapıldığı, ancak şirket lehine en uygun ve ekonomik 
koşulların Derince Limanındaki mevcut tesislerin kullanılmaya devam edilmesiyle 
şirkete fayda ve kar sağlayacağının görüldüğü belirtilmiş, ayrıca daha önce Teşekküle 
sehven taslak niteliğindeki imzasız nüshası gönderildiği belirtilen 01.03.2016 tarihli 
Tadil Sözleşmesinin şirket yetkililerince imzalanmış nüshası yazı ekinde 
gönderilmiştir. 

Eti Soda A.Ş. tarafından Liman Hizmetleri ücret tarifesinin şirket lehine 
değiştirilmesi amacıyla Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ile 
girişimde bulunulduğu, ancak tadil sözleşmesinin şirkete birtakım kazanımlar 
sağladığı ve ek lojistik avantajlar yaratacağı için bu talebin liman işletmesince kabul 
edilmediği, TCDD Genel Müdürlüğünün 2016 yılı için yayınladığı Liman Hizmetleri 
Tarifesinin not bölümünde Derince Limanına ait hükümler ve ücretlerin 02.03.2016 
tarihinden itibaren değiştirme yetkisinin işletici şirketin sorumluluğunda olduğunun 
belirtildiği, Eti Soda AŞ’nin ihracat faaliyetlerinin aksatılmaması ve Kurumumuza 
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yeniden gönderilen Tadil Sözleşmesinin şirket yetkililerince imzalandığının 
belirlenmesi birlikte değerlendirilerek, Eti Soda AŞ’nin liman kiralaması ile ilgili 
olarak Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ile yapılan Tadil 
Sözleşmesinin onaylanması yönünde oy kullanılması’ denilmiştir.  

Teşekkül Yönetim Kurulunun 19.07.2016 tarih ve 704\001 sayılı kararında; 
‘Eti Soda AŞ’nin 21.07.2016 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel 

Kurulunda; Gündemin, “Ortaklardan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, 
Şirketimizin 11.05.2016 tarih ve 301/891 sayılı yazısı ekinde gönderilen Tadil 
Sözleşmesinin, Ortaklar Anlaşmasının 6.4.1.1 maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesinin 
16.1.1 maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması” 
hakkındaki 3. maddesinde olumlu yönde oy kullanılması’ kararı alınmıştır.’ 
denilmiştir. 

Kuruluş iştiraklerinden Eti Soda AŞ’nin, TCDD ile 2004 tarihinde imzaladığı 
20 yıl süreli Derince Limanından lojistik hizmet alımına ait sözleşmenin taşıma 
ücretleri ile ilgili maddesinin, adı geçen limanın işletme hakkının özel bir Şirkete 
devredilmesi sonucunda tadil edilip yeniden düzenlenmesiyle uygulamaya konulan 
yeni fiyat tarifesindeki makul ölçünün üzerindeki artışın, Kuruluşun Şirketteki %26 
oranındaki payı ve buna bağlı temettü gelirine etkisinin yanı sıra bu gibi durumlarda 
ortaklar sözleşmesi hükmüne göre ‘’olur verme’’ yetkisine sahip bulunmasına ilişkin 
hususlarda değerlendirildiğinde benzer süreçlerde ticari gereklerin yanı sıra Kuruluş 
menfaatlerinin de dikkate alınması önerilir. 

Tasfiye halindeki iştirakler: 
-Türkiye Krom İşletmeleri A.Ş.: 
Şirket’in zarar etmesi nedeniyle 15.9.1960 tarihinde yapılan olağan genel kurul 

toplantısında Şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmiştir. Bundan sonra Şirket’in 
faaliyetleri ile ilgili çalışmalar Şirket genel Kurulunca atanan tasfiye memurlarınca 
yürütülmüştür. Teşekkül arşivindeki kayıtlarda yapılan araştırmalarda, Şirket ile 
karşılıklı olarak en son yazışmanın 10.9.1976 yılında yapıldığı, daha sonraki 
yazışmalarda ise Şirket’in adresinde başka bir Şirketin olduğu dolayısıyla Şirkete 
ulaşılamadığı tespit edilmiş olup, 1986 yılından sonra ise Şirket ile ilgili herhangi bir 
işlemin yapıldığına dair bilgi ve belgeye rastlanamamıştır.  

 Aradan geçen 50 yıllık süreye rağmen Şirketin tasfiyesi ile ilgili olarak kayda 
değer herhangi bir gelişmenin sağlanamadığı ve tasfiye işlemleri ile ilgili bir sonuca 
ulaşılamadığı bilgisi alınmıştır. 

-Metek Metal Teknoloji ve Yatırım A.Ş: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Metaş İzmir Metalurji Fabrikası 

T.A.Ş., Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş, Limaş Liman İşletmeleri A.Ş., Aysan 
Anadolu Yayın Sanayi T.A.Ş. ortaklığı ile YPK’nın 15.10.1987 tarih ve 87/21 sayılı 
kararı ile kurulan Metek A.Ş.’nin Kuruluş sermayesi 1,5 TL dir. Şirketin sermayesi 
1988 yılında 2 bin TL’ye, 1989 yılında 3 bin TL’ye ve 1990 yılında da 5 bin TL’ye 
yükseltilmiştir. Şirketin sermayesi, 31.12.2004 tarihi itibariyle yapılan enflasyon 
düzeltmesi sonucunda 5,9 milyon TL olmuştur.  

340 Sayıştay   



 

 
 

yeniden gönderilen Tadil Sözleşmesinin şirket yetkililerince imzalandığının 
belirlenmesi birlikte değerlendirilerek, Eti Soda AŞ’nin liman kiralaması ile ilgili 
olarak Safi Derince Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ile yapılan Tadil 
Sözleşmesinin onaylanması yönünde oy kullanılması’ denilmiştir.  

Teşekkül Yönetim Kurulunun 19.07.2016 tarih ve 704\001 sayılı kararında; 
‘Eti Soda AŞ’nin 21.07.2016 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel 

Kurulunda; Gündemin, “Ortaklardan Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, 
Şirketimizin 11.05.2016 tarih ve 301/891 sayılı yazısı ekinde gönderilen Tadil 
Sözleşmesinin, Ortaklar Anlaşmasının 6.4.1.1 maddesi ile Şirket Esas Sözleşmesinin 
16.1.1 maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması ve karara bağlanması” 
hakkındaki 3. maddesinde olumlu yönde oy kullanılması’ kararı alınmıştır.’ 
denilmiştir. 

Kuruluş iştiraklerinden Eti Soda AŞ’nin, TCDD ile 2004 tarihinde imzaladığı 
20 yıl süreli Derince Limanından lojistik hizmet alımına ait sözleşmenin taşıma 
ücretleri ile ilgili maddesinin, adı geçen limanın işletme hakkının özel bir Şirkete 
devredilmesi sonucunda tadil edilip yeniden düzenlenmesiyle uygulamaya konulan 
yeni fiyat tarifesindeki makul ölçünün üzerindeki artışın, Kuruluşun Şirketteki %26 
oranındaki payı ve buna bağlı temettü gelirine etkisinin yanı sıra bu gibi durumlarda 
ortaklar sözleşmesi hükmüne göre ‘’olur verme’’ yetkisine sahip bulunmasına ilişkin 
hususlarda değerlendirildiğinde benzer süreçlerde ticari gereklerin yanı sıra Kuruluş 
menfaatlerinin de dikkate alınması önerilir. 

Tasfiye halindeki iştirakler: 
-Türkiye Krom İşletmeleri A.Ş.: 
Şirket’in zarar etmesi nedeniyle 15.9.1960 tarihinde yapılan olağan genel kurul 

toplantısında Şirketin fesih ve tasfiyesine karar verilmiştir. Bundan sonra Şirket’in 
faaliyetleri ile ilgili çalışmalar Şirket genel Kurulunca atanan tasfiye memurlarınca 
yürütülmüştür. Teşekkül arşivindeki kayıtlarda yapılan araştırmalarda, Şirket ile 
karşılıklı olarak en son yazışmanın 10.9.1976 yılında yapıldığı, daha sonraki 
yazışmalarda ise Şirket’in adresinde başka bir Şirketin olduğu dolayısıyla Şirkete 
ulaşılamadığı tespit edilmiş olup, 1986 yılından sonra ise Şirket ile ilgili herhangi bir 
işlemin yapıldığına dair bilgi ve belgeye rastlanamamıştır.  

 Aradan geçen 50 yıllık süreye rağmen Şirketin tasfiyesi ile ilgili olarak kayda 
değer herhangi bir gelişmenin sağlanamadığı ve tasfiye işlemleri ile ilgili bir sonuca 
ulaşılamadığı bilgisi alınmıştır. 

-Metek Metal Teknoloji ve Yatırım A.Ş: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Metaş İzmir Metalurji Fabrikası 

T.A.Ş., Sivas Demir Çelik İşletmeleri A.Ş, Limaş Liman İşletmeleri A.Ş., Aysan 
Anadolu Yayın Sanayi T.A.Ş. ortaklığı ile YPK’nın 15.10.1987 tarih ve 87/21 sayılı 
kararı ile kurulan Metek A.Ş.’nin Kuruluş sermayesi 1,5 TL dir. Şirketin sermayesi 
1988 yılında 2 bin TL’ye, 1989 yılında 3 bin TL’ye ve 1990 yılında da 5 bin TL’ye 
yükseltilmiştir. Şirketin sermayesi, 31.12.2004 tarihi itibariyle yapılan enflasyon 
düzeltmesi sonucunda 5,9 milyon TL olmuştur.  

 

 
 

 
Şirket 1992 yılında nakit darboğazı,  düşük kapasitede üretim ve benzeri 

nedenlerle devamlı zarar etmesi sonucu borçlarını ödeyemez duruma gelmesi sonucu 
iflas yoluyla tasfiyesine karar verilmiştir. Yapılan incelemede bu şirketle de ilgili bir 
muhatap bulunamadığı bilgisi alınmıştır. 

Teşekkülün tasfiyesine karar verilen iştiraklerinin tasfiye süreci yıllardır devam 
etmekte olup; şirketlerin adreslerine,  kurucu ortaklarına, tasfiye memurlarına ve 
belgelerine ulaşılamaması nedeniyle mevcut şartlar altında ve mevzuata göre 
tasfiyesinin imkânsız denecek bir hale geldiği görüldüğünden, hukuki ve maddi 
sorumlulukların araştırılarak hesaplardan tasfiye edilmesine gerek bulunmaktadır. 

J- Kalkınma Planı ve Yıllık Programlar 
1-Yatırımlar: 
Kalkınma Bakanlığının 02.07.2015 tarihli yazısında; bütün kamu kurum ve 

kuruluşlarının; 2016-2018 yıllarını kapsayacak şekilde proje bazındaki yatırım ödeneği 
ihtiyaçlarını, Onuncu Kalkınma Planı önceliklerini (2014-2018) ve "2015-2017 
Yatırım Programı Hazırlama Rehberi" ekinde yer alan gösterge niteliğindeki yatırım 
teklif tavanları dikkate alarak, “2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama 
Rehberi Taslağı”nda belirtilen esaslar çerçevesinde göndermeleri talep edilmiştir. Bu 
çerçevede; “2016 Yılı Yatırım Programı Teklifi” yatırım tavanı olarak belirlenen 303,2 
milyon TL toplam (Madencilik 97,4 milyon TL, İmalat Sektörü/Kimya Sanayi 205,8 
milyon TL) dikkate alınarak hazırlanan “2016 Yılı Yatırım Programı” Yönetim 
Kurulunun 30.07.2015 tarih ve 634/4 sayılı kararıyla tasvip edilerek, Kalkınma 
Bakanlığı’na sunulmuş, ayrıca söz konusu teklif üzerinde ihtiyaç duyulacak 
değişikliklerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Diğer yandan, Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının, 2016 yılına 
ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki 2015/8196 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı, 04.11.2015 tarih ve 29522 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanmış olup, söz konusu kararname eki karar ve 11.10.2015 tarihli ve 29499 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları 
ile İlgili Kalkınma Bakanlığı Genelgesi eki 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı 
Hazırlama Rehberi’nde Eti Maden İşletmeleri’nin yatırım tavanı Madencilik Sektörü 
için 90 milyon TL, İmalat Sektörü/Kimya Sanayi için 205,8 milyon TL olmak üzere 
toplam 295,8 milyon TL olarak yeniden tespit edilmiştir.  

Kalkınma Bakanlığının 11.01.2016 tarih ve 29590 (Mükerrer) sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Genelgesinde; bütün kuruluşların 2016 Yılı Yatırım Programı 
hazırlıkları ile ilgili olarak 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama 
Rehberi’nde belirtilen öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları, 
tavan içinde kalmak kaydıyla daha önce gönderilen yatırım tekliflerinde varsa proje 
bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle Kalkınma Bakanlığı'na göndermeleri 
istenilmiştir.  

Söz konusu Genelge ekinde yer alan 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı 
Hazırlama Rehberinde de Teşekkülün nihai yatırım tavanı 295,8 milyon TL olarak 
belirlenmiş olup, söz konusu tavan dikkate alınarak yeniden düzenlenen 2016-2018 
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Dönemi Yatırım Programı teklifi, proje gerekçe raporları, "Bigadiç Konsantratör ve 
IV.Öğütme Tesisi" projesinin ÇED olumlu raporu ve "Bandırma Etidot-67 Üretim 
Tesisi Tevsii" projesinin ÇED gerekli değildir belgesi 02.02.2016 tarihli Genel 
Müdürlük Olur yazısı ile Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 

Genel Müdürlüğe verilen yetki çerçevesinde; Kalkınma Bakanlığı tarafından 
belirlenen yeni yatırım tavanı dikkate alınarak, 2016 yılı Yatırım Programı Teklifinde 
çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin yapılmasında; Kalkınma 
Bakanlığı ile yapılan sektör toplantılarındaki öneri ve değerlendirmeleri dikkate 
alınarak, müşteri ihtiyaçları, pazar şartları ve Teşekkülün öncelikleri çerçevesinde 
birimlerin yeni yatırım/proje taleplerinin karşılanmasına, teklifte yer alan bazı 
projelerin ödeneklerinde projenin tamamlanmasına engel olmayacak şekilde 
revizyonlar yapılmasına dikkat edilmiştir.  

2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun yürürlüğe girmemesi nedeniyle 
Teşekkül 2016 yılı Yatırım Programının Resmi Gazetede yayımlanma tarihi önceki 
yıllara nazaran gecikmiş olup, 11.02.2016 tarih ve 29612 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2016/8433 sayılı “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile Program 
Kararnamesine ilave edilen geçici maddenin birinci fıkrasının (b) bendi “Kuruluşlar, 
2015 Yılı yatırım Programında tahsis edilen toplam yatırım ödeneklerinin yüzde 
20’sine kadar harcama yapabilirler.” hükmü çerçevesinde, Bütçe Kanunu yürürlüğe 
girene kadar, karakteristik değişikliği yapılan Emet-Sülfürik Asit Tesisi Projesi de 
dahil olmak üzere, yatırıma yeni teklif edilen müstakil projeler haricindeki tüm 
projeler için Teşekkül 2015 Yılı Yatırım Programına tahsis edilen (360 milyon TL) 
toplam ödeneğin yüzde 20’si kadar (72 milyon TL) harcama yapabilme yetkisi 
verilmiştir. 

Gelişen süreçte; 2016 Yılı Yatırım Programı’nın Uygulanması, Koordinasyonu 
ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak, Onuncu Kalkınma Planı’nda, 
2016-2018 Orta Vadeli Programı’nda, 2016 Yılı Programında ve 2016-2018 Yılı 
Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde öngörülen hedefler, öncelikler ve esaslar 
doğrultusunda nihai halini alan “2016 Yılı Yatırım Programı” 31.03.2016 tarih ve 
29670 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yatırım programının sektörler bazında dökümü aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Tablo:85 Sektör bazında yatırımlar 

Sektör 

Proje tutarı 2016 yılı revize 
program 

2016 yılı nakdi 
harcama Gerçekleşme 

oranı 
(%) 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) 

Madencilik - 490.807 - 106.500 - 47.752 44,84 

İmalat/Kimya 101.715 1.098.211 15.214 189.317 560 54.898 29,00 

Toplam 101.715 1.589.018 15.214 295.817 560 102.650 34,70 

Kurumun 2016 yılı Madencilik Sektörü yatırımları; Çeşitli Etütler (17 adet), 
Müstakil Projeler (7 adet), İnşaat Projeleri (9 adet), Arama Sondaj İhzarat projeleri (1 
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Dönemi Yatırım Programı teklifi, proje gerekçe raporları, "Bigadiç Konsantratör ve 
IV.Öğütme Tesisi" projesinin ÇED olumlu raporu ve "Bandırma Etidot-67 Üretim 
Tesisi Tevsii" projesinin ÇED gerekli değildir belgesi 02.02.2016 tarihli Genel 
Müdürlük Olur yazısı ile Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 

Genel Müdürlüğe verilen yetki çerçevesinde; Kalkınma Bakanlığı tarafından 
belirlenen yeni yatırım tavanı dikkate alınarak, 2016 yılı Yatırım Programı Teklifinde 
çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişikliklerin yapılmasında; Kalkınma 
Bakanlığı ile yapılan sektör toplantılarındaki öneri ve değerlendirmeleri dikkate 
alınarak, müşteri ihtiyaçları, pazar şartları ve Teşekkülün öncelikleri çerçevesinde 
birimlerin yeni yatırım/proje taleplerinin karşılanmasına, teklifte yer alan bazı 
projelerin ödeneklerinde projenin tamamlanmasına engel olmayacak şekilde 
revizyonlar yapılmasına dikkat edilmiştir.  

2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun yürürlüğe girmemesi nedeniyle 
Teşekkül 2016 yılı Yatırım Programının Resmi Gazetede yayımlanma tarihi önceki 
yıllara nazaran gecikmiş olup, 11.02.2016 tarih ve 29612 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 2016/8433 sayılı “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 
İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” ile Program 
Kararnamesine ilave edilen geçici maddenin birinci fıkrasının (b) bendi “Kuruluşlar, 
2015 Yılı yatırım Programında tahsis edilen toplam yatırım ödeneklerinin yüzde 
20’sine kadar harcama yapabilirler.” hükmü çerçevesinde, Bütçe Kanunu yürürlüğe 
girene kadar, karakteristik değişikliği yapılan Emet-Sülfürik Asit Tesisi Projesi de 
dahil olmak üzere, yatırıma yeni teklif edilen müstakil projeler haricindeki tüm 
projeler için Teşekkül 2015 Yılı Yatırım Programına tahsis edilen (360 milyon TL) 
toplam ödeneğin yüzde 20’si kadar (72 milyon TL) harcama yapabilme yetkisi 
verilmiştir. 

Gelişen süreçte; 2016 Yılı Yatırım Programı’nın Uygulanması, Koordinasyonu 
ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı eki olarak, Onuncu Kalkınma Planı’nda, 
2016-2018 Orta Vadeli Programı’nda, 2016 Yılı Programında ve 2016-2018 Yılı 
Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde öngörülen hedefler, öncelikler ve esaslar 
doğrultusunda nihai halini alan “2016 Yılı Yatırım Programı” 31.03.2016 tarih ve 
29670 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yatırım programının sektörler bazında dökümü aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

Tablo:85 Sektör bazında yatırımlar 

Sektör 

Proje tutarı 2016 yılı revize 
program 

2016 yılı nakdi 
harcama Gerçekleşme 

oranı 
(%) 

Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam 

(Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) (Bin TL) 

Madencilik - 490.807 - 106.500 - 47.752 44,84 

İmalat/Kimya 101.715 1.098.211 15.214 189.317 560 54.898 29,00 

Toplam 101.715 1.589.018 15.214 295.817 560 102.650 34,70 

Kurumun 2016 yılı Madencilik Sektörü yatırımları; Çeşitli Etütler (17 adet), 
Müstakil Projeler (7 adet), İnşaat Projeleri (9 adet), Arama Sondaj İhzarat projeleri (1 

 

 
 

adet) ve Muhtelif işler (17 adet) olmak üzere toplam 51 proje içermektedir. 
İmalat Sektörü/Kimya Sanayi yatırımları da; Çeşitli Etütler (25 adet), Müstakil 

projeler (14 adet), İnşaat işleri (7 adet), Muhtelif işler (40 adet) ve Ürün ve Proses 
Geliştirme Projeleri (7) olmak üzere 93 proje içermektedir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı yatırım programının yıl 
sonu gerçekleşmeleri değerlendirildiğinde; Madencilik Sektöründe 106,5 milyon TL 
revize ödeneğin %45’i oranında 47,8 milyon TL, İmalat Sektöründe (kimya sanayi) ise 
189,3 milyon TL revize ödeneğin %29’u oranında 54,9 milyon TL olmak üzere toplam 
revize ödeneğin %34,7’si oranında, 102,7 milyon TL nakdi harcamanın 
gerçekleştirildiği görülmüştür. 

198 milyon TL yatırım ödeneğine karşılık 173 milyon TL yatırım harcamasının 
yapıldığı 2009 yılı, %87 oranı ile en yüksek yatırım gerçekleşmesinin sağlandığı yıl 
olmuştur. Takip eden yıllarda; 2010 yılında %77 gerçekleşme ile 127 milyon TL, 2011 
yılında %56 gerçekleşme ile 89 milyon TL, 2012 yılında da %49 gerçekleşme ile 119 
milyon TL, 2013 yılında %68 gerçekleşme ile 209 milyon TL olan yatırım harcaması, 
2014 yılında %61 yatırım gerçekleşme ile yatırım harcaması %5 azalarak 197 milyon 
TL, 2015 yılında %42 yatırım gerçekleşme ile yatırım harcaması %23 azalarak 151 
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise yatırım gerçekleşme oranı %35’e 
düşmüş, yatırım harcaması ise %32 oranında azalarak yaklaşık 103 milyon TL 
olmuştur. 

Proje bazında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2016 yılı yatırım 
harcamalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Tablo:86-Eti Maden yatırım harcamaları 

Projeler 

Projenin Başlangıçtan 2016 yılı 
sonuna kadar 2016 Yılı ödeneğinin 2016 yılında 

Gerçekleşme 

Nakdi Fiziki 

Yıllar 
itibariyle 

süresi 

Son tutarı Nakdi 
harcama 

Fiziki 
harcama İlk tutarı Son tutarı Nakdi 

harcama 
Fiziki 

harcama Tüm 2016 
Yılı Tüm 2016 

Yılı 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. % % % % 

A- Etüt Projeleri                          
1- Madencilik Sektörü   4.966 1.980 542 4.466 4.966 1.980 542 39,9 39,9 10,9 10,9 
Çeşitli Etütler 
(17 Adet) 2016-16 4.966 1980 542 4.466 4.966 1.980 542 39,9 39,9 10,9 10,9 

2- İmalat Sektörü 
/Kimya sanayii 

  
7.680 2.832 1.831 4.920 5.420 957 0 36,9 17,6 23,8 0 

Çeşitli Etütler 
(25 Adet) 2016-16 5.320 957 0 4.820 5.320 957 0 18,0 18,0 0,0 0 
Müstakil Projeler 
(1 Adet)   2.360 1.876 1.831 100 100 0 0 79,5 0 77,6 0 

Toplam (A)   12.646 4.812 2.373 9.386 10.386 2.936 542 38,0 28,3 18,8 5,2 

B-Devam Eden Projeler                         

1- Madencilik Sektörü   276.454 51.722 753 43.243 47.065 31.349 1.135 18,7 66,6 0,3 2,4 
Müstakil Projeler 
(5 Adet)   273.959 50.416 753 40.921 44.612 30.079 1.135 18,4 67,4 0,3 2,5 
İnşaat projeleri 
(1 Adet) 2014-16 2.495 1.306   2.322 2.453 1.270 0 52,3 51,8     

2- İmalat Sektörü 
/Kimya sanayii 

  
832.869 110.840 59.198 100.636 85.386 21.803 17.868 13,3 25,5 7,1 20,9 

Müstakil Projeler 
(9 Adet)   808.585 88.095 52.244 92.319 75.819 13.267 10.915 10,9 17,5 6,5 14,4 
İnşaat projeleri 
(2 Adet) 2013-15 24.284 22.745 6953,5 8.317 9.567 8.536 6.953 93,7 89,2 28,6 72,7 

Toplam (B)   1.109.323 162.563 59.951 143.879 132.451 53.152 19.003 14,7 40,1 5,4 14,3 

C- Yeni Projeler                          
1- Madencilik Sektörü   209.387 14.423 5.877 42.291 54.469 14.423 5.877 7 26 3 11 
Arama Sondaj İhzarat 
Projeleri 
(1 Adet) 2016-16 4.254 1.083   4.254 4.254 1.083   25 25     
Muhtelif  İşler 
(17 Adet) 2016-16 16.297 7.728 4.813 16.797 16.297 7.728 4.813 47 47 30 30 
İnşaat İşleri (8 Ad.) 2016-17 48.300 1.484 1.032 8.740 8.609 1.484 1.032 3 17 2 12 
Müstakil Projeler 
(2 Adet)   140.536 4.127 32 12.500 25.309 4.127 32 3 16 0 0 

2- İmalat Sektörü 
/Kimya sanayii   257.662 32.139 13.875 100.261 98.511 32.139 13.875 12 33 5 14 
Muhtelif İşler 
(40 Adet) 2016-16 73.585 30.533 13.124 74.085 73.585 30.533 13.124 41 41 18 18 

Ürün ve Proses Geliştirme 
Projeleri (7 Adet) 2016-16 2.650 1.021 461 2.650 2.650 1.021 461 39 39 17 17 
İnşaat İşleri (5 Ad.) 2016-17 35.500 406 0 8.707 7.457 406 0 1 5 0 0 
Müstakil Projeler 
(4 Adet)   145.927 180 290 14.819 14.819 180 290 0 1 0 2 

Toplam (C)   467.049 46.562 19.752 142.552 152.980 46.562 19.752 10,0 30,4 4,2 12,9 
Genel Toplam 
A+B+C    1.589.018 213.937 82.076 295.817 295.817 102.650 39.297 13,5 34,7 5,2 13,3 

D-Yat.Pro.Öd.Ay. Harc  47.354 2.328  47.354 47.354 2.328      

E-Ö.siz Yap. Yat. Har  104.357 40.677  104.357 104.357 40.677      

Genel Toplam  151.711 43.005  151.711 151.711 43.005      

1-a) Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğü’ne ait yatırım çalışmaları: 
Proje bazında Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğü 2016 yılı yatırım harcamalarına 

ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Tablo:86-Eti Maden yatırım harcamaları 

Projeler 

Projenin Başlangıçtan 2016 yılı 
sonuna kadar 2016 Yılı ödeneğinin 2016 yılında 

Gerçekleşme 

Nakdi Fiziki 

Yıllar 
itibariyle 

süresi 

Son tutarı Nakdi 
harcama 

Fiziki 
harcama İlk tutarı Son tutarı Nakdi 

harcama 
Fiziki 

harcama Tüm 2016 
Yılı Tüm 2016 

Yılı 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. % % % % 

A- Etüt Projeleri                          
1- Madencilik Sektörü   4.966 1.980 542 4.466 4.966 1.980 542 39,9 39,9 10,9 10,9 
Çeşitli Etütler 
(17 Adet) 2016-16 4.966 1980 542 4.466 4.966 1.980 542 39,9 39,9 10,9 10,9 

2- İmalat Sektörü 
/Kimya sanayii 

  
7.680 2.832 1.831 4.920 5.420 957 0 36,9 17,6 23,8 0 

Çeşitli Etütler 
(25 Adet) 2016-16 5.320 957 0 4.820 5.320 957 0 18,0 18,0 0,0 0 
Müstakil Projeler 
(1 Adet)   2.360 1.876 1.831 100 100 0 0 79,5 0 77,6 0 

Toplam (A)   12.646 4.812 2.373 9.386 10.386 2.936 542 38,0 28,3 18,8 5,2 

B-Devam Eden Projeler                         

1- Madencilik Sektörü   276.454 51.722 753 43.243 47.065 31.349 1.135 18,7 66,6 0,3 2,4 
Müstakil Projeler 
(5 Adet)   273.959 50.416 753 40.921 44.612 30.079 1.135 18,4 67,4 0,3 2,5 
İnşaat projeleri 
(1 Adet) 2014-16 2.495 1.306   2.322 2.453 1.270 0 52,3 51,8     

2- İmalat Sektörü 
/Kimya sanayii 

  
832.869 110.840 59.198 100.636 85.386 21.803 17.868 13,3 25,5 7,1 20,9 

Müstakil Projeler 
(9 Adet)   808.585 88.095 52.244 92.319 75.819 13.267 10.915 10,9 17,5 6,5 14,4 
İnşaat projeleri 
(2 Adet) 2013-15 24.284 22.745 6953,5 8.317 9.567 8.536 6.953 93,7 89,2 28,6 72,7 

Toplam (B)   1.109.323 162.563 59.951 143.879 132.451 53.152 19.003 14,7 40,1 5,4 14,3 

C- Yeni Projeler                          
1- Madencilik Sektörü   209.387 14.423 5.877 42.291 54.469 14.423 5.877 7 26 3 11 
Arama Sondaj İhzarat 
Projeleri 
(1 Adet) 2016-16 4.254 1.083   4.254 4.254 1.083   25 25     
Muhtelif  İşler 
(17 Adet) 2016-16 16.297 7.728 4.813 16.797 16.297 7.728 4.813 47 47 30 30 
İnşaat İşleri (8 Ad.) 2016-17 48.300 1.484 1.032 8.740 8.609 1.484 1.032 3 17 2 12 
Müstakil Projeler 
(2 Adet)   140.536 4.127 32 12.500 25.309 4.127 32 3 16 0 0 

2- İmalat Sektörü 
/Kimya sanayii   257.662 32.139 13.875 100.261 98.511 32.139 13.875 12 33 5 14 
Muhtelif İşler 
(40 Adet) 2016-16 73.585 30.533 13.124 74.085 73.585 30.533 13.124 41 41 18 18 

Ürün ve Proses Geliştirme 
Projeleri (7 Adet) 2016-16 2.650 1.021 461 2.650 2.650 1.021 461 39 39 17 17 
İnşaat İşleri (5 Ad.) 2016-17 35.500 406 0 8.707 7.457 406 0 1 5 0 0 
Müstakil Projeler 
(4 Adet)   145.927 180 290 14.819 14.819 180 290 0 1 0 2 

Toplam (C)   467.049 46.562 19.752 142.552 152.980 46.562 19.752 10,0 30,4 4,2 12,9 
Genel Toplam 
A+B+C    1.589.018 213.937 82.076 295.817 295.817 102.650 39.297 13,5 34,7 5,2 13,3 

D-Yat.Pro.Öd.Ay. Harc  47.354 2.328  47.354 47.354 2.328      

E-Ö.siz Yap. Yat. Har  104.357 40.677  104.357 104.357 40.677      

Genel Toplam  151.711 43.005  151.711 151.711 43.005      

1-a) Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğü’ne ait yatırım çalışmaları: 
Proje bazında Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğü 2016 yılı yatırım harcamalarına 

ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
 

 

 

 
 

Tablo 87: Kırka Bor İşletmesi yatırım harcamaları 
 Projenin  Başlangıçtan 2016 

yılı sonuna kadar 
2016 Yılı 

ödeneğinin 
2016 yılında Gerçekleşme  

 Projeler 
(Kırka Bor İşletme 

Müdürlüğü) 

        Nakdi  Fiziki  
 Yıllar 

itibariyle 
süresi 

Son tutarı Nakdi 
harcama 

Fiziki 
harcama 

İlk tutarı Son 
tutarı 

Nakdi 
harcama 

Fiziki 
harcama 

Tümü 2016 
Yılı 

Tümü 2016 
Yılı 

  Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin 
TL. 

Bin TL. Bin TL. % % % % 

A- Etüt projeleri              
1- Madencilik sektörü  100 16 0 100 100 16 0 15,5 15,5 0,0 0,0 
Çeşitli Etütler Toplamı 2016-2016 100 16 0 100 100 16 0 15,5 15,5 0,0 0,0 
 Merkez Nizamiye Binası 2016-2016 100 16  100 100 16  15,5 15,5   
2- İmalat sektörü/Kimya san.  1.660 130 0 1.910 1.660 130 0 7,8 7,8 0,0 0 
Çeşitli Etütler Toplamı 2016-2016 1.660 130 0 1.910 1.660 130 0 7,8 7,8 0,0 0 
 Atıksu Arıtma Tesisi Etü. 2016-2016 250   500 250       
 Üretim Hatları ve Eşanjör 

Temizliği Etüdü 
2016-2016 185   200 185       

 Yenilenebilir Enerji Etüdü 2016-2016 375   375 375       
 IV. Penta Yanına 

Elleçleme Tesisi Etüdü 
2016-2016 200 130  185 200 130  65,1 65,1   

 Kömür Yakıtlı Buhar 
Kazanı Etüdü 

2016-2016 400   400 400       

 Master Plan Etüdü 2016-2016 250   250 250       
Toplam (A)  1.760 146 0 2.010 1.760 146 0 8,3 8,3 0,0 0,0 

B-Devam eden projeler             
2- İmalat sektörü/Kimya san.  340.951 33.693 17.868 40.998 25.748 8.567 17.868 9,9 33,3 5,2 69,4 
Susuz Boraks Tesisi 2014-2016 17.216 10.915 10.915 2.666 2.666 1 10.915 63,4  63,4 409,4 
Kırka 7. Atık Göleti 1. Etap 
İnşaatı 

2015-2018 118.360 33  11.900 11.900 30   0,3   

Merkezi Kalsinasyon ve 
Çözme Ünitesi  

2015-2017 181.091   18.115 1.615       

İnşaat projeleri toplamı 2013-2015 24.284 22.745 6.953 8.317 9.567 8.536 6.953 93,7 89,2 28,6 72,7 
 Teknoloji Geliştirme Bin. 2013-2015 16.300 15.574  6.296 7.546 7.545  95,5 100,0   
 Yedek Malzeme Ambar 

Binası 
2013-2015 7.984 7.171 6.953 2.021 2.021 991 6.953 89,8 49,0 87,1 344,1 

Toplam (B)  340.951 33.693 17.868 40.998 25.748 8.567 17.868 9,9 33,3 5,2 69,4 
C- Yeni projeler              
1- Madencilik sektörü  26.260 3.127 50 8.450 8.650 3.127 50 11,9 36,2 0,2 0,6 
Muhtelif  İşler Toplamı 2016-2016 5.010 2.775 50 4.810 5.010 2.775 50 55,4 55,4 1,0 1,0 
 Bilgisayar Sistemleri 2016-2016 60 50 50 60 60 50 50 82,9 82,9 82,9 82,9 
 1 Adet Hidrolik Delici 2016-2016 2.950 2.725  2.750 2.950 2.725  92,4 92,4   
 2 Adet Dizel Jeneratör 2016-2016 2.000   2.000 2.000       
İnşaat İşleri Toplamı 2016-2017 21.250 353 0 3.640 3.640 353 0 1,7 9,7 0,0 0,0 
 Atölye Binaları 2016-2017 13.500 27  1.740 1.740 27  0,2 1,5   
 Değirmenözü Tesisleri 

Servis Binası 
2016-2017 1.250 0  1.000 1.000       

 Kırka Lojmanları Yapısal 
Güçlendirme 

2016-2017 6.500 326  900 900 326  5,0 36,2   

2- İmalat sektörü/Kimya san.  46.065 1.773 1.156 27.572 26.022 1.773 1.156 3,8 6,8 2,5 4,4 
Muhtelif İşler Toplamı 2016-2016 20.165 1.773 1.156 20.465 20.165 1.773 1.156 8,8 8,8 5,7 5,7 
 5 Adet Dizel Forklift  2016-2016 750 575 575 750 750 575 575 76,6 76,6 76,6 76,6 
 1 Adet FFS Torbalama 

Sistemi Alımı 
2016-2016 3.000   3.000 3.000       

 Çözme Ünitesi  2016-2016 1.750   1.750 1.750       
 2 Adet Dekanter Santrifüj 2016-2016 300   300 300       
 2 Adet Polish Filtre 2016-2016 600   250 600       
 Kırıcı 2016-2016 200   200 200       
 Değirmen 2016-2016 250   250 250       
 Döner Kurutucu 2016-2016 250   250 250       
 Pilot Ölçekli 

Homojenlendirme Sistemi 
2016-2016 1.350   2.000 1.350       

 Pilot Ölçekte Ergitme 
Fırını Temini 

2016-2016 500   500 500       

 Pilot Döner Kurutucu 2016-2016 300   300 300       
 3 Adet Mobil Personel 

Platformu Alımı 
2016-2016 600 582 582 600 600 582 582 96,9 96,9 96,9 96,9 

 Hammadde Stok 
Alanlarının Genişletilmesi 

2016-2016 3.515   3.515 3.515       

 Soda Besleme Sistemi 2016-2016 3.000 617  3.000 3.000 617  20,6 20,6   
 Kirli Kondens Kontrol Sis. 2016-2016 2.800 0  2.800 2.800 0      
 Değirmenözü Geçici 

Tehlikeli Atık ve Hurda 
Sahası 

2016-2016 1.000   1.000 1.000       

İnşaat İşleri Toplamı 2016-2017 25.900 0 0 7.107 5.857 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Proses Suyu Tikneri Yap. 2016-2017 12.500   1.250 1.250       
 Laboratuvar ve İSG Binası 2016-2017 8.400   2.857 1.607       
 Torbalama Ünitesi ve 

Ambar Binası 
2016-2017 5.000   3.000 3.000       

Toplam (C)  72.325 4.900 1.206 36.022 34.672 4.900 1.206 6,8 14,1 1,7 3,5 
Genel Toplam (A+B+C)  415.036 38.740 19.074 79.030 62.180 13.614 19.074 9,3 21,9 4,6 30,7 
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A- Etüt projeler 
Çeşitli Etüdler 
(Madencilik sektörü) 
Merkez Nizamiye Binası 
İşletme Müdürlüğü’nün halen kullanılmakta olan giriş nizamiyesi, mevcut 

haliyle gerek güvenlik personelinin ihtiyaçlarının, gerekse de yerli ve yabancı 
misafirlerin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. 

Mevcut nizamiye binası halen yapılmakta olan ve yakın gelecekte de yapılması 
düşünülen yatırımlar nedeniyle işletmenin hemen hemen ortasında bir konumda 
kalarak işletme giriş nizamiyesi niteliğini kaybedecektir. Bu nedenle hem İşletmenin, 
hem İşletmeye giriş yapanların güvenliğinin daha rahat sağlanacağı, araçların giriş ve 
bekletme yönleriyle uyumlu, Kurum’un saygınlık ve imajıyla örtüşen görsellikle 
karşılamanın yapıldığı bir giriş yapısının yeniden oluşturulması gerekmektedir.  

Bununla birlikte yeni yapılacak nizamiye projesi, diğer İşletme 
Müdürlüklerinde nizamiye binası ihtiyaçları çerçevesinde tek tip hale getirilerek 
Kurum kimliğine katkı sağlanacaktır.  

Bandırma ve Kırka Nizamiye binaları projelerinin hazırlanması için 01.06.2016 
tarihinde 38.450 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup proje 
işinin tamamlanması için Projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. Söz 
konusu etüt çalışması 13.02.2017 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.  

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, %15 gerçekleşme ile 16 bin 
TL harcama yapılmıştır. 

Çeşitli Etüdler  
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Atık Su Arıtma Tesisi Etüdü  
Üretim faaliyetleri sonucu oluşan atık suların, atık barajlarında doğal 

sedimantasyonla durulması sonucu üretim kademelerinde temizlik amaçlı yeniden 
kullanıma hazır hale gelebilmektedir. Oluşan bu atık suların yüksek verimlilikte asgari 
kuyu suyu kalitesinde arıtılarak üretim kademelerinde kullanılması,  etüt kapsamındaki 
ana faaliyet konusudur. 26.05.2015 tarihinde mobil atık su arıtma tesisi ihalesi 
yapılmış ihaleye katılım olmamıştır. İlgili firmalarla yapılacak görüşmeler sonrasında 
teknik şartname kapsamında düzenleme yapılması ve yeniden ihaleye çıkılması 
planlanmıştır. 

2016 yılında ilgili firmalarla görüşmelere ve araştırma çalışmalarına devam 
edilmekle birlikte kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştır. 

Genel Müdürlük Makamının 25.04.2016 tarih ve 9239 sayılı Oluru ile, projenin 
2016 yılı ödeneğinden 250 bin TL, 2016.C.11.0010.20 "Atık Göletlerin Üst Örtü 
Teşkilinin Yapılabilirliğinin Araştırılması Etüdü" projesine aktarılmıştır. 

2016 yılı revize program ödeneği 250 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
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A- Etüt projeler 
Çeşitli Etüdler 
(Madencilik sektörü) 
Merkez Nizamiye Binası 
İşletme Müdürlüğü’nün halen kullanılmakta olan giriş nizamiyesi, mevcut 

haliyle gerek güvenlik personelinin ihtiyaçlarının, gerekse de yerli ve yabancı 
misafirlerin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. 

Mevcut nizamiye binası halen yapılmakta olan ve yakın gelecekte de yapılması 
düşünülen yatırımlar nedeniyle işletmenin hemen hemen ortasında bir konumda 
kalarak işletme giriş nizamiyesi niteliğini kaybedecektir. Bu nedenle hem İşletmenin, 
hem İşletmeye giriş yapanların güvenliğinin daha rahat sağlanacağı, araçların giriş ve 
bekletme yönleriyle uyumlu, Kurum’un saygınlık ve imajıyla örtüşen görsellikle 
karşılamanın yapıldığı bir giriş yapısının yeniden oluşturulması gerekmektedir.  

Bununla birlikte yeni yapılacak nizamiye projesi, diğer İşletme 
Müdürlüklerinde nizamiye binası ihtiyaçları çerçevesinde tek tip hale getirilerek 
Kurum kimliğine katkı sağlanacaktır.  

Bandırma ve Kırka Nizamiye binaları projelerinin hazırlanması için 01.06.2016 
tarihinde 38.450 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup proje 
işinin tamamlanması için Projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. Söz 
konusu etüt çalışması 13.02.2017 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.  

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, %15 gerçekleşme ile 16 bin 
TL harcama yapılmıştır. 

Çeşitli Etüdler  
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Atık Su Arıtma Tesisi Etüdü  
Üretim faaliyetleri sonucu oluşan atık suların, atık barajlarında doğal 

sedimantasyonla durulması sonucu üretim kademelerinde temizlik amaçlı yeniden 
kullanıma hazır hale gelebilmektedir. Oluşan bu atık suların yüksek verimlilikte asgari 
kuyu suyu kalitesinde arıtılarak üretim kademelerinde kullanılması,  etüt kapsamındaki 
ana faaliyet konusudur. 26.05.2015 tarihinde mobil atık su arıtma tesisi ihalesi 
yapılmış ihaleye katılım olmamıştır. İlgili firmalarla yapılacak görüşmeler sonrasında 
teknik şartname kapsamında düzenleme yapılması ve yeniden ihaleye çıkılması 
planlanmıştır. 

2016 yılında ilgili firmalarla görüşmelere ve araştırma çalışmalarına devam 
edilmekle birlikte kayda değer bir ilerleme sağlanamamıştır. 

Genel Müdürlük Makamının 25.04.2016 tarih ve 9239 sayılı Oluru ile, projenin 
2016 yılı ödeneğinden 250 bin TL, 2016.C.11.0010.20 "Atık Göletlerin Üst Örtü 
Teşkilinin Yapılabilirliğinin Araştırılması Etüdü" projesine aktarılmıştır. 

2016 yılı revize program ödeneği 250 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 

 

 
 

Üretim Hatları ve Eşanjör Temizliği Etüdü  
İşletme üretim tesisleri içerisinde yer alan çözelti iletim boru hatları ve 

çözeltinin ısısını arttıran ısı eşanjörleri zaman içerisinde tıkanabilmektedir.  Bu 
durumda, yedek hat ve eşanjörler devreye alınmaktadır. Devreden çıkarılan hat ve 
eşanjörlerin temizliği hat ekibi ve mevcut ekipmanları ile gerçekleşmektedir. 

Ancak, hat makinaları değişik çaplardaki çözelti hatlarını etkin ve verimli 
temizleyemediği gibi tıkanan çözelti hatlarını açmak için temiz suya gereksinim 
duymakta ve kullanılan temiz sular kirlenerek atık göletlerine gönderilmektedir.  

Yine bu hat makinaları çözelti eşanjörlerini temizlemeye yönelik değildir. 
Mevcut durumda eşanjörler, devre dışı yapıldıktan sonra ortalama 7 gün süren 
kaynatma işlemi ve su sirkülasyonu sonucunda temizlenmektedir. Halen açılmamış 
boru varsa, tıkalı boruların delici tabanca ile açılması zaman almakta tam olarak 
temizlenmeyen eşanjörler verimli çalışmamakta sık sık tıkanmalar ve ısı transfer 
problemine bağlı üretim kayıpları yaşanabilmektedir. 

Bu proje kapsamında çözelti hatları ve eşanjörlerin daha kısa zamanda, düşük 
maliyetle ve etkin bir şekilde temizlenmesi için alternatif yöntemlerin araştırılması ve 
tesiste denenmesi çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

2016 yılında araştırma çalışmalarına devam edilmiş ancak ilerleme 
kaydedilememiştir. 

 Genel Müdürlük Makamının 06.06.2016 tarih ve 12725 sayılı Oluru ile, 
projenin 2016 yılı ödeneğinden 15 bin TL,  2016.C.11.0010.14 no.lu "IV. Penta 
Yanına Elleçleme Tesisi Etüdü" projesine aktarılmıştır. 

2016 yılı revize program ödeneği 185 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Yenilenebilir Enerji Etüdü  
Günümüz şartlarında özellikle üretim kademelerinde kullanılan enerjinin en az 

maliyetli olacak şekilde elde edilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle Kurumun 
dışarıya bağımlılığı azaltacak, yerli enerji kaynakları kullanmak suretiyle enerji 
maliyetlerini azaltacak bir yöntem olarak kömürle çalışan buhar ve elektrik üretiminde 
kullanılacak buhar üretim tesislerini kurmaktadır.  Yani doğalgazla çalışan buhar 
üretim tesislerinin yerini kömürle çalışan buhar üretim tesisleri alacaktır. 

Kullanılan doğalgaza göre daha az çevreci olan kömürün ve yanma sonucu 
oluşan külünün depolanması için çevre mevzuatına göre yapılan yapılarda 
depolanması gerekmektedir. Bunun yanında sürekli emisyon izleme sistemi ile 
bacadan atılan yanma sonucu oluşan baca gazının izlenmesi yasal zorunluluk olarak 
karşıya çıkmaktadır. Bunun yanında ucuz enerji eldesi en önemli kazanımdır. 

Bu iki enerji kaynağına alternatif olarak çevreci yaklaşımın üst sırasında yer 
alan yenilenebilir enerji kaynakları yer almaktadır.  

Bu projede güneş enerjisinden elektrik ve buhar üretilerek bor üretim 
kademelerinde kullanılabilirliğini etüt edilmesi amaçlanmıştır.  

2016 yılı revize program ödeneği 185 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
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IV. Penta Yanına Elleçleme Tesisi Etüdü  
İşletmede üretilen boraks dekahidrat bir müddet bekledikten sonra kekleşme 

problemi olmaktadır. Kekleşen bu ürünün tekrardan elleçme sisteminden geçerek 
kullanılabilir (dökme) hale getirilmesi hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında 14.10.2015 tarihinde ihaleye çıkılmış, 04.11.2015 tarihinde 
yüklenici firma ile 186.000 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. Projenin 2015 yılında 
tamamlanamaması sebebi ile 2016 yılı Yatırım Programında projeye tekrar yer 
verilmiştir. 

Yüklenici orijinal projeleri 05.01.2017 tarihinde teslim etmiş olup etüt 
aşamasının tamamlanabilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında Çeşitli 
Etütler kapsamında  yer verilmiştir.  

Söz konusu iş tamamlanmış olup projelerin Kabul Tutanağı 06.02.2017 
tarihinde onaylanmıştır. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Projenin 2016 yılı ödeneği,  Genel 
Müdürlük Makamının 06.06.2016 tarih ve 12725 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0010.12 
no.lu "Üretim Hatları ve Eşanjör Temizliği Etüdü" projesinden aktarma yapmak 
suretiyle 200 Bin TL’ye yükseltilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 200 bin TL olup, %65 gerçekleşme ile 130 
bin TL harcama yapılmıştır. 

Kömür Yakıtlı Buhar Kazanı Etüdü  
Kırka İşletmesi Bor Türevleri Penta I, II, III, IV, V fabrikaları ile bunlara ait 

Çözme Oluklarının toplam buhar tüketim değeri 220 ton/h’a ulaşmıştır. Söz konusu 
220 ton/h buharı 1984 yılında devreye alınan 2 adet 20 ton/h, 1995 yılında devreye 
alınan 50 ton/h, 2002 yılında devreye alınan 70 ton/h ve 2010 yılında geçici kabulü 
yapılan 160 ton/h kapasiteli buhar kazanlarından sağlanmaktadır. Son yıllarda 
doğalgazda yaşanan kısıntılar üretimde aksamalara yol açmaktadır. Ayrıca ekonomik 
ömrünü tamamlamış olan 2 adet 20 Ton/h kazanlar ile birlikte 50 ton/h ve 70 ton/h’lik 
kazanların kapasitesi ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu nedenle gerek doğalgazda 
yaşanan sıkıntılar gerekse 160 ton/h kapasiteli buhar kazanında meydana gelebilecek 
arıza veya bakım sırasında üretim devamlılığının sağlanması ve dolayısıyla kurumun 
ürün satışlarındaki taahhütlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için 1 
adet 42 bar 455 ºC şartlarında 250 ton/h kapasiteli, kömür yakıtlı, yüksek basınçlı bir 
buhar kazanına ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmekte olup söz konusu projenin etüt 
çalışmalarını yapılması gerekmektedir.  

2016 Yılı içerisinde projenin teknik ve ekonomik açıdan yapılabilirliğine ilişkin 
etüt çalışmalarına devam edilmiş olup çalışmaların tamamlanabilmesi için projeye 
2017 yılı Yatırım Programında da yer verilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 400 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
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IV. Penta Yanına Elleçleme Tesisi Etüdü  
İşletmede üretilen boraks dekahidrat bir müddet bekledikten sonra kekleşme 

problemi olmaktadır. Kekleşen bu ürünün tekrardan elleçme sisteminden geçerek 
kullanılabilir (dökme) hale getirilmesi hedeflenmektedir.  

Proje kapsamında 14.10.2015 tarihinde ihaleye çıkılmış, 04.11.2015 tarihinde 
yüklenici firma ile 186.000 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. Projenin 2015 yılında 
tamamlanamaması sebebi ile 2016 yılı Yatırım Programında projeye tekrar yer 
verilmiştir. 

Yüklenici orijinal projeleri 05.01.2017 tarihinde teslim etmiş olup etüt 
aşamasının tamamlanabilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında Çeşitli 
Etütler kapsamında  yer verilmiştir.  

Söz konusu iş tamamlanmış olup projelerin Kabul Tutanağı 06.02.2017 
tarihinde onaylanmıştır. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Projenin 2016 yılı ödeneği,  Genel 
Müdürlük Makamının 06.06.2016 tarih ve 12725 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0010.12 
no.lu "Üretim Hatları ve Eşanjör Temizliği Etüdü" projesinden aktarma yapmak 
suretiyle 200 Bin TL’ye yükseltilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 200 bin TL olup, %65 gerçekleşme ile 130 
bin TL harcama yapılmıştır. 

Kömür Yakıtlı Buhar Kazanı Etüdü  
Kırka İşletmesi Bor Türevleri Penta I, II, III, IV, V fabrikaları ile bunlara ait 

Çözme Oluklarının toplam buhar tüketim değeri 220 ton/h’a ulaşmıştır. Söz konusu 
220 ton/h buharı 1984 yılında devreye alınan 2 adet 20 ton/h, 1995 yılında devreye 
alınan 50 ton/h, 2002 yılında devreye alınan 70 ton/h ve 2010 yılında geçici kabulü 
yapılan 160 ton/h kapasiteli buhar kazanlarından sağlanmaktadır. Son yıllarda 
doğalgazda yaşanan kısıntılar üretimde aksamalara yol açmaktadır. Ayrıca ekonomik 
ömrünü tamamlamış olan 2 adet 20 Ton/h kazanlar ile birlikte 50 ton/h ve 70 ton/h’lik 
kazanların kapasitesi ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu nedenle gerek doğalgazda 
yaşanan sıkıntılar gerekse 160 ton/h kapasiteli buhar kazanında meydana gelebilecek 
arıza veya bakım sırasında üretim devamlılığının sağlanması ve dolayısıyla kurumun 
ürün satışlarındaki taahhütlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için 1 
adet 42 bar 455 ºC şartlarında 250 ton/h kapasiteli, kömür yakıtlı, yüksek basınçlı bir 
buhar kazanına ihtiyaç bulunduğu değerlendirilmekte olup söz konusu projenin etüt 
çalışmalarını yapılması gerekmektedir.  

2016 Yılı içerisinde projenin teknik ve ekonomik açıdan yapılabilirliğine ilişkin 
etüt çalışmalarına devam edilmiş olup çalışmaların tamamlanabilmesi için projeye 
2017 yılı Yatırım Programında da yer verilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 400 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
 

 

 
 

Master Plan Etüdü  
Kırka İşletme Müdürlüğünde, tesisler bölgesine yapılan yatırımlara paralel 

olarak yeni yardımcı tesislerin, idari ve sosyal binaların da yapım ihtiyacı 
doğmaktadır. Yapımı planlanan her yeni tesis ve ilgili binaları, “1970’li yıllarda 
oluşturulan çekirdek sahadaki ekonomik ömrü dolmak üzere olan yapıların etrafında 
ya da eklenti olarak, yatırım planlamasının yapıldığı yıl bulunabilen alanlarda 
gerçekleştirilmiş; oldukça sıkışık bir yapı stoku oluşmuştur. Bu durum, eklenti 
şeklinde gelişen yapıların eklendikleri çekirdek yapıya müdahale edilmesini 
güçleştirmekte; İşletme sahasında daralan yollar nedeniyle taşınım güçlüğü 
yaratmakta; esnek hareket kabiliyeti yok olmaktadır. Öte yandan bina eklentileri, 
altyapı ve tesisat için de eklenti yarattığından yeterlilik, gelişim ve müdahale açısından 
diğer bir olumsuzluk ortaya çıkmaktadır. 

Bununla birlikte, yapılacak her yapı için zemin saha etütleri hazırlanmak 
zorundadır. Yapı yerleşimlerinde önceden öngörülemeyen nedenlerle ortaya çıkan 
karar değişiklikleri, yapılmış saha etütlerinin kısa vadede kullanılamamalarını ve yeni 
saha etütlerinin yapılması sonucunu doğurmakta; projeye özgü zaman ve maliyet kaybı 
söz konusu olabilmektedir.  

Master plan, yatırımların İşletmeye olası etkilerinin tespiti ve gerekli önlemlerin 
önceden alınmış olması açısından oldukça önem arz etmektedir. Master plan, uzun 
vadeli yol göstermesinin yanında orta ve kısa vadelerde yatırım faaliyetlerinin 
planlanmasına ve uygulanmasına da rehberlik edecektir. Verimlilik için gerekli 
potansiyeller ve fırsatlar da dahil olmak üzere İşletmenin ihtiyaçları ve gerçeklerine 
dikkat çekecektir. 

Kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda Kırka İşletme Müdürlüğü sahasında 
yapılacak orta ve uzun vadeli yatırımların yerleşimlerine dair kalıcı planlama ve bunun 
gerektirdiği fiziki hazırlıkların yapılması amacıyla Genel Müdürlük  Makamının 
29.06.2015 tarih ve 19427 sayılı Olur ile Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi 
Başkanlığı koordinasyonunda bir komisyon oluşturulmuş olup çalışmalara devam 
edilecektir.  

2016 yılında yapılan komisyon çalışmalarında ilerleme sağlanamamış olup 
proje, 2017 yılı Yatırım Programında yer almamıştır.  

2016 yılı revize program ödeneği 250 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Devam Eden Projeler 
Müstakil Projeler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Susuz Boraks Tesisi  
Son yıllarda susuz boraks ürününe olan talep artışı bağlı olarak mevcut 

fırınların kapasitesine ilave olarak Kurumun pazar payının arttırılması amacıyla, 
2x6.000 ton/yıl susuz boraks fırın kurulması için projeye 2014 yılı Yatırım 
Programında yer verilmiş, 18.12.2014 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilerek, 
15.01.2015 tarihinde yüklenici iş ortaklığı ile 9.480.000 TL bedelle sözleşme 
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imzalanmıştır. Tesisin performans testleri gerçekleştirilmiş olup, 20.11.2015 tarihinde 
geçici kabulü yapılmış ve geçici kabul eksiklikleri 20.01.2016 tarihinde 
tamamlanmıştır. Tesisin stok ambarı ve saha düzenleme işlerinin tamamlanabilmesi  
için projeye 2016 yılı Yatırım Programında da yer verilmiştir. 

2016 yılında Susuz Boraks Tesisi saha düzenlemesi ve stok alanı proje 
çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım işi için 07.03.2017 tarihinde çıkılan ihale 
neticesinde 26.04.2017 tarihinde 3.836.000 TL bedel ile sözleşme imzalanmış olup 
2017 yılında yapım işinin tamamlanması planlanmıştır. 

Proje tutarı 17.216 bin TL ve revize ödeneği 2.666 bin TL olan 2014-2016 
yıllarını kapsayan projenin %0,04 gerçekleşme ile 1.000 TL harcama olmuştur. 

Kırka 7. Atık Göleti 1. Etap İnşaatı  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan Konsantratör Tesisinin yanı sıra 

mevcut Bor Türevleri tesislerine ilave olarak V. BPH Tesisinin de faaliyete geçirilmesi 
ile birlikte İşletmenin yıllık atık miktarında önemli ölçüde artış olacaktır. Önümüzdeki 
4-5 yıllık süre sonunda artan üretim miktarları da göz önüne alınarak atıkların 
depolanması konusunda bir darboğazla karşılaşılmaması amacıyla 1, 2, 3 ve 6 no.lu 
gölet seddelerinin yükseltilerek yeni hacim kazanılması amacıyla inşaat faaliyetleri 
devam etmektedir. 

Göletlerin yükseltilmesi sonucunda yaklaşık 4.950.000 m³ lük bir hacim 
kazanılacak olup, yıllık atık miktarının 500.000 m³ olduğu dikkate alındığında yeni 
kazanılan hacim mevcut kapasiteye göre ancak 10 yıllık ihtiyacı karşılayabilecektir. 
500.000 ton/yıl kapasiteli V. Bor Türevleri tesisinin de devreye alınması ile mevcut 
göletler atıkların depolanmasında yetersiz kalacaktır. Atıkların depolanmasında üretim 
faaliyetlerini engelleyici herhangi bir darboğazın yaşanmaması için yeni gölet 
yapımına ait planlama, projelendirme ve yapım süreçlerinin yaklaşık 5-6 yıl olduğu 
göz önüne alındığında yeni gölet projesinin ivedilikle gerçekleştirilmesi önem arz 
etmektedir. 

İşin projesi için;  2013.B.40.0020.4 no.lu “Kırka Yeni Atık Göleti Etüdü” 
projesi kapsamında, 16.10.2012 tarihinde ihaleye çıkılmış, 22.01.2013 tarihinde 
365.000 TL bedelle yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. 2014 yılı sonunda 
uygulama projeleri tamamlanmıştır.  

Yaklaşık 65.000.000 m3 kapasiteli olarak projelendirilen atık barajının 3 
kademede yapılması planlanmış olup 1. kademenin kapasitesi 20.000.000 m3 dür. 

Projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14.08.2015 tarih ve 3792 
kararı ile “ÇED olumlu Belgesi” verilmiştir.  

Projelerin DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nce onaylanması ve kamulaştırma 
çalışmalarının tamamlanması neticesinde ihaleye çıkılmış ancak arazi kamulaştırması 
için yapılan itiraz nedeniyle 01.07.2016 tarihinde yapılacak ihale iptal edilmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda tekrar ihaleye çıkılmış ve işin ihalesi 
12.10.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 17.01.2017 tarihinde İhale Komisyon 
Kararı isteklilere tebliğ edilmiştir. İhaleye katılan bir firmanın Kamu İhale Kurumuna 
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imzalanmıştır. Tesisin performans testleri gerçekleştirilmiş olup, 20.11.2015 tarihinde 
geçici kabulü yapılmış ve geçici kabul eksiklikleri 20.01.2016 tarihinde 
tamamlanmıştır. Tesisin stok ambarı ve saha düzenleme işlerinin tamamlanabilmesi  
için projeye 2016 yılı Yatırım Programında da yer verilmiştir. 

2016 yılında Susuz Boraks Tesisi saha düzenlemesi ve stok alanı proje 
çalışmaları tamamlanmıştır. Yapım işi için 07.03.2017 tarihinde çıkılan ihale 
neticesinde 26.04.2017 tarihinde 3.836.000 TL bedel ile sözleşme imzalanmış olup 
2017 yılında yapım işinin tamamlanması planlanmıştır. 

Proje tutarı 17.216 bin TL ve revize ödeneği 2.666 bin TL olan 2014-2016 
yıllarını kapsayan projenin %0,04 gerçekleşme ile 1.000 TL harcama olmuştur. 

Kırka 7. Atık Göleti 1. Etap İnşaatı  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan Konsantratör Tesisinin yanı sıra 

mevcut Bor Türevleri tesislerine ilave olarak V. BPH Tesisinin de faaliyete geçirilmesi 
ile birlikte İşletmenin yıllık atık miktarında önemli ölçüde artış olacaktır. Önümüzdeki 
4-5 yıllık süre sonunda artan üretim miktarları da göz önüne alınarak atıkların 
depolanması konusunda bir darboğazla karşılaşılmaması amacıyla 1, 2, 3 ve 6 no.lu 
gölet seddelerinin yükseltilerek yeni hacim kazanılması amacıyla inşaat faaliyetleri 
devam etmektedir. 

Göletlerin yükseltilmesi sonucunda yaklaşık 4.950.000 m³ lük bir hacim 
kazanılacak olup, yıllık atık miktarının 500.000 m³ olduğu dikkate alındığında yeni 
kazanılan hacim mevcut kapasiteye göre ancak 10 yıllık ihtiyacı karşılayabilecektir. 
500.000 ton/yıl kapasiteli V. Bor Türevleri tesisinin de devreye alınması ile mevcut 
göletler atıkların depolanmasında yetersiz kalacaktır. Atıkların depolanmasında üretim 
faaliyetlerini engelleyici herhangi bir darboğazın yaşanmaması için yeni gölet 
yapımına ait planlama, projelendirme ve yapım süreçlerinin yaklaşık 5-6 yıl olduğu 
göz önüne alındığında yeni gölet projesinin ivedilikle gerçekleştirilmesi önem arz 
etmektedir. 

İşin projesi için;  2013.B.40.0020.4 no.lu “Kırka Yeni Atık Göleti Etüdü” 
projesi kapsamında, 16.10.2012 tarihinde ihaleye çıkılmış, 22.01.2013 tarihinde 
365.000 TL bedelle yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. 2014 yılı sonunda 
uygulama projeleri tamamlanmıştır.  

Yaklaşık 65.000.000 m3 kapasiteli olarak projelendirilen atık barajının 3 
kademede yapılması planlanmış olup 1. kademenin kapasitesi 20.000.000 m3 dür. 

Projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 14.08.2015 tarih ve 3792 
kararı ile “ÇED olumlu Belgesi” verilmiştir.  

Projelerin DSİ 3. Bölge Müdürlüğü’nce onaylanması ve kamulaştırma 
çalışmalarının tamamlanması neticesinde ihaleye çıkılmış ancak arazi kamulaştırması 
için yapılan itiraz nedeniyle 01.07.2016 tarihinde yapılacak ihale iptal edilmiştir. 

Yapılan değerlendirme sonucunda tekrar ihaleye çıkılmış ve işin ihalesi 
12.10.2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olup 17.01.2017 tarihinde İhale Komisyon 
Kararı isteklilere tebliğ edilmiştir. İhaleye katılan bir firmanın Kamu İhale Kurumuna 

 

 
 

yapmış olduğu itiraz 22.03.2017 tarihinde Kurumun lehine karara bağlanmış olup 
yüklenici firma ile 05.04.2017 tarihinde 117.433.669,15 TL bedel üzerinden sözleşme 
imzalanmıştır. 

Proje tutarı 118.360 Bin TL ve revize ödeneği 11.900 bin TL olan 2015-2018 
yıllarını kapsayan projenin %0,25 gerçekleşme ile 30 bin TL harcaması olmuştur. 

Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi  
Kırka’da BPH I. II. ve III. Fabrikaları,  %32-33 tenörlü konsantre cevher 

kullanılarak boraks pentahidrat üretimine dayalı olarak çözme tankları ile devreye 
alınmış olup bu proses konsantratörün çalıştırılmasını gerekli kılmaktadır. Ancak bu 
sistemde tesislerin yanısıra, özellikle konsantratörde yüksek miktarda katı ve sıvı atık 
(şlam) açığa çıkması nedeniyle, sürekli olarak yeni atık barajları yatırımı yapılması 
gerekmiştir. Toplam (konsantatör+boraks tesisi) metal kurtarma randımanları ise %50-
55 seviyelerini geçmemiştir.  

Özellikle konsantratörün şlam atıklarından oluşan ve ortalama her 5 yılda yeni 
bir atık barajı yapılmasına çözüm bulunması ve metal kurtarma randımanının %80-85 
seviyelerine çıkarılması için 1996 yılında çözme oluklarını içeren "Tüvenan Tinkalden 
Tek Kademede Penta Üretimi Projesi" başlamıştır. Bu sistemde çözme oluklarında 
tüvenan tinkal kullanılarak çözme işleminin yapılması, katı atık elde edilmesi ve 
konsantratörün devre dışı kalması amaçlanmıştır.  

Ancak bu yöntemin proje değerleri % 80-85 metal kurtarma randımanı 
öngörmesine rağmen sisteme giren yüksek kil miktarının ve bu kilin özellikleri ve 
miktarındaki düzensizliklerin çözme sistemlerinde yarattığı işletmecilik 
problemlerinden dolayı uygulamada en iyi şartlarda % 75 seviyelerine ulaşılabilmiştir.  

Kalsinasyon sistemi ile tüvenan tinkalden gelen kilin %85-95’inin çözme 
işleminden önce ayrılması ve çözme işlemine giren B2O3 tenörünün %42-46 
seviyesine yükseltilmesi randımanların %90 üzerine çıkarılması ve çözme safhasında 
aşırı kilden kaynaklanan problemlerin giderilmesi hedeflenmektedir. 

Proje; 2012 Yılı Yatırım Programında İmalat Sektörü ve Kimya Sanayi Çeşitli 
Etütlerde yer almıştır. 01.02.2012 tarihinde devam eden yatırımlara ilişkin yapılan 
toplantıda, Makam tarafından mevcut veriler ışığında “Merkezi Çözme ve 
Kalsinasyon” projesinin fizibilitesinin hazırlanması talimatı verilmiştir. 03.05.2012 
tarihli yazı ile Tesis Mühendislik Hizmetleri Dairesi, “Merkezi Çözme ve 
Kalsinasyon” projesinin Fizibilite Raporunu hazırlamıştır.  

03.09.2012 tarih ve 20283 sayılı yazı kapsamında; Merkezi Kalsinasyon ve 
Çözme Ünitesi fizibilite raporu gönderilerek, Kırka Bor İşletme Müdürlüğümüz 
bünyesinde; “Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi Projesinin” (proje tutarı 306.039 
bin TL, 2012 yılı ödeneği 33.000 bin TL, karakteristiği 3,2 milyon ton tüvenan cevher 
kalsinasyonu ve çözme ünitesi yapımı, başlangıç-bitiş süresi 2012-2015 olmak üzere) 
Teşekkülün 2012 yılı Yatırım Programı İmalat Sektörü/Kimya Sanayi Bölümüne 
müstakil uygulama projesi olarak ilave edilmesi hususu talep edilmiştir. Ancak; 2012 
Yılı Yatırım Programına ilave edilmesi amacıyla Kalkınma Bakanlığına sunulan aynı 
zamanda 2013 Yılı Yatırım Programı Teklifinde de yer alan Merkezi Çözme ve 
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Kalsinasyon Projesi projesine ilişkin Bakanlıkça inceleme/değerlendirme işlemi 
tamamlanamamış ve ÇED izni alınmasına ilişkin süreci devam eden projenin yatırım 
programına alınması mümkün olmamıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Tesisine ilişkin 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”nı 05.02.2013 tarihinde almış olup, 
alınan ÇED raporu 25.02.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’na iletilmiştir. 

Daha sonraki süreçte; Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi fizibilite raporu 
Kalkınma Bakanlığı’nın değerlendirmelerine göre revize edilmiş ve 16.08.2013 
tarihinde 21121 sayılı yazı ile Bakanlığa iletilmiştir. 

500.00 ton/yıl BPH üretimi için gerekli doygun çözelti karakteristiğine sahip  
“Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi” projesi 168.300 bin TL proje tutarı ve 
18.000 bin TL ödenek ile 2015 yılı Yatırım Programında yer almıştır. 

27.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen “2016 Yılı Yatırım Programı Teklifi 
Değerlendirme Toplantısı”nda; “Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi” projesi 
kapsamında, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın hammadde olarak kalsine 
tinkal kullanımının, kristalizayon ve ürün özelliklerine etkilerinin detaylı bir biçimde 
tespit edilmesi  amacıyla “Kalsine Tinkalden Kristal Boraks Pentahidrat Üretilmesi” 
konusunda yapacağı çalışmaların sonucuna göre projenin değerlendirilmesine ve bu 
süreçte projeye ilişkin herhangi bir harcama yapılmamasına karar verilmiştir. 2015 yılı 
içerisinde, projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır.  

Proje 2016 yılı Yatırım Programında; “İmalat Tesisi (7.680 ton/gün)” 
karakteristiği ile, 181.091.000 TL proje tutarı ve 18.115.000 TL ödenekle yer almıştır. 

01.08.2016 tarihinde Genel Müdürlük Makamı Başkanlığında gerçekleştirilen 
2017-2019 Yatırım Tekliflerinin değerlendirildiği toplantıda; “Merkezi Kalsinasyon  
ve  Çözme  Ünitesi” projesi kapsamında,  kalsine tinkalden satılabilir (kristal) boraks 
pentahidrat üretimine ilişkin Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nca yapılan ilk 
denemelerde olumlu sonuçların elde edilemediği ve teknik çalışmalara halen devam 
edildiği belirtilerek, projeye ilişkin kararın oluşturulabilmesi için, söz konusu deneme 
çalışmalarının sonuçlandırılması ve sonuç raporunun oluşturulması  gerekliliğinden 
hareketle, söz konusu projenin "Kalsine Tinkalden Boraks  Pentahidrat Üretimi Etüdü"  
ismiyle  2017  yılı  Yatırım  Programında  etüt karakteristiği ile yer almasına karar 
verilmiştir. 

Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 08.08.2016 tarihli 
yazısında; Kalsine tinkalden boraks pentahidrat üretimine yönelik yapılan laboratuar 
ve pilot ölçek çalışmalar neticesinde hedef ürün üretiminin tam olarak 
gerçekleştirilememiş olduğu ve kristalizasyona etki eden parametrelerin belirlenmesi 
ve giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir. 

2016 yılı yatırım programında 181.091 bin TL proje tutarı ile yer alan 2015-
2017 yıllarını kapsayan projeye 1.615 milyon TL revize ödenek ayrılmasına karşın, 
harcama yapılmamıştır. 
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Kalsinasyon Projesi projesine ilişkin Bakanlıkça inceleme/değerlendirme işlemi 
tamamlanamamış ve ÇED izni alınmasına ilişkin süreci devam eden projenin yatırım 
programına alınması mümkün olmamıştır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Tesisine ilişkin 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı”nı 05.02.2013 tarihinde almış olup, 
alınan ÇED raporu 25.02.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’na iletilmiştir. 

Daha sonraki süreçte; Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi fizibilite raporu 
Kalkınma Bakanlığı’nın değerlendirmelerine göre revize edilmiş ve 16.08.2013 
tarihinde 21121 sayılı yazı ile Bakanlığa iletilmiştir. 

500.00 ton/yıl BPH üretimi için gerekli doygun çözelti karakteristiğine sahip  
“Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi” projesi 168.300 bin TL proje tutarı ve 
18.000 bin TL ödenek ile 2015 yılı Yatırım Programında yer almıştır. 

27.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen “2016 Yılı Yatırım Programı Teklifi 
Değerlendirme Toplantısı”nda; “Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi” projesi 
kapsamında, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın hammadde olarak kalsine 
tinkal kullanımının, kristalizayon ve ürün özelliklerine etkilerinin detaylı bir biçimde 
tespit edilmesi  amacıyla “Kalsine Tinkalden Kristal Boraks Pentahidrat Üretilmesi” 
konusunda yapacağı çalışmaların sonucuna göre projenin değerlendirilmesine ve bu 
süreçte projeye ilişkin herhangi bir harcama yapılmamasına karar verilmiştir. 2015 yılı 
içerisinde, projeden herhangi bir harcama yapılmamıştır.  

Proje 2016 yılı Yatırım Programında; “İmalat Tesisi (7.680 ton/gün)” 
karakteristiği ile, 181.091.000 TL proje tutarı ve 18.115.000 TL ödenekle yer almıştır. 

01.08.2016 tarihinde Genel Müdürlük Makamı Başkanlığında gerçekleştirilen 
2017-2019 Yatırım Tekliflerinin değerlendirildiği toplantıda; “Merkezi Kalsinasyon  
ve  Çözme  Ünitesi” projesi kapsamında,  kalsine tinkalden satılabilir (kristal) boraks 
pentahidrat üretimine ilişkin Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nca yapılan ilk 
denemelerde olumlu sonuçların elde edilemediği ve teknik çalışmalara halen devam 
edildiği belirtilerek, projeye ilişkin kararın oluşturulabilmesi için, söz konusu deneme 
çalışmalarının sonuçlandırılması ve sonuç raporunun oluşturulması  gerekliliğinden 
hareketle, söz konusu projenin "Kalsine Tinkalden Boraks  Pentahidrat Üretimi Etüdü"  
ismiyle  2017  yılı  Yatırım  Programında  etüt karakteristiği ile yer almasına karar 
verilmiştir. 

Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 08.08.2016 tarihli 
yazısında; Kalsine tinkalden boraks pentahidrat üretimine yönelik yapılan laboratuar 
ve pilot ölçek çalışmalar neticesinde hedef ürün üretiminin tam olarak 
gerçekleştirilememiş olduğu ve kristalizasyona etki eden parametrelerin belirlenmesi 
ve giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edilmiştir. 

2016 yılı yatırım programında 181.091 bin TL proje tutarı ile yer alan 2015-
2017 yıllarını kapsayan projeye 1.615 milyon TL revize ödenek ayrılmasına karşın, 
harcama yapılmamıştır. 

 

 

 
 

İnşaat Projeleri 
Teknoloji Geliştirme Binası  
Teşekkül, ülkemizde var olan bor zenginliğinden daha fazla katma değer 

yaratabilmek amacıyla yeni bor ürünlerinin üretilmesi ve yeni kullanım alanlarının 
geliştirilmesi yönünde araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunarak, bor ürünlerini 
tüm insanlığın hizmetine sunmayı ve ülke refahına katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Rekabet ve gizlilik nedeniyle Bor teknolojileri konusunda her konuda istenilen 
detayda bilgiye ulaşılması imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle; Kurumca ihtiyaç 
duyulan teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla, gerek kurum bünyesinde, gerekse 
üniversiteler ve araştırma kurumları işbirliği ile araştırma-geliştirme çalışmaları 
yürütülmektedir. 

Laboratuvar ölçeğinde yapılan çalışma sonuçlarının doğrudan endüstriyel 
uygulamaya dönüştürülmesinde zaman zaman sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu 
nedenle; bor teknolojilerine yönelik olarak farklı proseslerin test edilmesine olanak 
sağlayacak bir pilot tesisin Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulması 
planlanmıştır. 

Teknoloji Geliştirme Binası projelerinin hazırlanması için 23.09.2013 tarihinde 
yüklenici firma ile 93.944 TL bedelle sözleşme imzalanmış olup firma uygulama 
projeleri teslim etmiştir. 

20.03.2015 tarihinde yapım ihalesine çıkılmış, 22.04.2015 tarihinde yüklenici 
firma ile 13.171.000 TL (KDV hariç) bedelle sözleşme imzalanmıştır. 28.04.2015 
tarihinde firmaya yer teslimi yapılmıştır. Söz konusu işin süresi 400 gün olup 
sözleşmeye göre işin bitim tarihi 21.07.2016 olarak planlanmış, ancak keşif tutarı 
toplam 1.244.702,42 TL (%9.45) ilave iş olarak verilmesi 23.06.2016 tarih 699/12 
sayılı YKK ile uygun görülmüş ve 43 gün cezasız süre verilerek işin ikmal tarihi 
02.09.2016 olarak revize edilmiştir.  

29.08.2016 tarihinde geçici kabulü yapılan işin, geçici kabul eksiklerinin 
tamamlanması için yükleniciye 30.11.2016 tarihine kadar süre verilmiştir. Yüklenici 
geçici kabul eksikliklerini belirtilen tarihe kadar tamamlayamadığından dolayı, geçici 
kabul tarihi ertelenmiş, geçici kabul itibar tarihi işin bitirilme tarihi olan 09.03.2017 
olarak belirlenmiş ve yükleniciye 98 gün cezalı süre kesintisi yapılmıştır. 30.10.2016 
tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.  

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, projenin 2016 yılı ödeneği, Genel 
Müdürlük Makamının 13.07.2016 tarih ve 15536 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0050.4 
no.lu "Laboratuvar ve İSG Binası" projesinden aktarma yapmak suretiyle 7.546 bin 
TL’ye yükseltilmiştir. 

Proje tutarı 16.300 bin TL olan 2013-2016 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 7.546 bin TL ve harcaması %100 gerçekleşme ile 7.545 bin TL’dir. 

Yedek Malzeme Ambar Binası 
Teşekküle ait Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde mevcut üç adet ambar binası 

(yedek malzeme, eski sinema salonu, açık ambar binası), dolu-boş sınai gaz tüp 
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ambarı, bor türevleri koltuk ambarları, soda ve flokülant ambar binaları, işletmenin 
sahası içerisinde farklı yerlerde bulunmaktadır. Ayrıca, ana ambar binasının yanlarında 
muhtelif demir, profil ve sac levhalar açıkta stoklanmakta, toplu olarak satın alınması 
zorunlu olan konveyör bantları da yer olmadığından dışarıda bekletilmektedir. 2011 
yılı İşletme teftiş raporunda merkez malzeme ambarının sayımı sırasında bir kısım 
malzemelerin ambar dışında bekletildiği müşahede edilmiş olup tenkidi gerektirir 
bulunduğu bildirilmiştir. 

Yukarıda açıklanan nedenlerle maddi değeri fazla olan ve faklı yerlerde 
stoklanan malzemelerin hırsızlığa karşı korunması, iklim şartlarından etkilenmemesi, 
farklı yerlerde stoklanması nedeniyle ortaya çıkabilecek iş gücü ve zaman kayıplarının 
önlenmesi için tüm malzemelerin stoklama ile ilgili teknolojik yeniliklerin de 
kullanılarak 2 adet 5.000 m²’lik çelik konstrüksiyon binada (İnşaat alanı 10.000 m² 
yaklaşım, park ve saha alanı 4.000 m²) toplanmasının uygun olacağı düşünülmüştür. 

Söz konusu proje kapsamında 29.08.2014 tarihinde ihale çıkılmış olup, 
22.10.2014 tarihinde yüklenici firma ile 7.860.000 TL bedelle sözleşme imzalanmış, 
30.12.2014 tarihinde yer teslimi yapılarak harfiyat çalışmalarına başlanmıştır.  
Yönetim Kurulunun 15.01.2015 tarih ve 605/4 sayılı kararı ile yüklenici firmanın alt 
yüklenicisi olması uygun bulunmuştur. 

Kazı sırasında ortaya kaya mezarlar çıkması nedeniyle,  Eskişehir Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca alınan karar gereği kazılar Müze Müdürlüğü 
denetiminde yapılmış ve bu nedenle kazı çalışmaları gecikmiştir.  

24.03.2015 tarihinde yardımcı binalara ait mimari ön projeler, 31.03.2015 
tarihinde ise ön projeler onaylanmıştır. 10.12.2015 tarih, 663/12 sayılı Yönetim Kurulu 
Kararı ile yükleniciye 228.526,40 TL tutarında ilave iş ve 52 gün cezasız süre 
verilerek, işin bitiş tarihi 22.05.2016 olarak revize edilmiştir. Yapım işi tamamlanmış, 
25.05.2016 tarihi itibariyle geçici kabulü yapılmıştır. 

Proje tutarı 7.984 bin TL olan 2014-2016 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 2.021 bin TL ve harcaması %49 gerçekleşme ile 991 bin TL’dir. 

Yeni Projeler 
Muhtelif İşler 
(Madencilik Sektörü) 
Bilgisayar Sistemleri  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün bilgisayar/donanım ihtiyaçlarının temin 

edildiği projede, 20 adet bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir. 
Proje tutarı ve revize ödeneği 60 bin TL olan projenin harcaması %83 

gerçekleşme ile 49,76 bin TL’dir. 
1 Adet Hidrolik Delici  
Açık ocakta, delme-patlatma yöntemiyle gevşetilen tüvenan tinkal cevheri 

üretimi fabrikaların ihtiyacı doğrultusunda günlük üretim miktarını karşılayacak kadar 
planlanmakta ve yıl boyunca haftanın 6 günü delme-patlatma yapılmaktadır.   
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İşletme Müdürlüğü makine parkında 2 adet 1985 model 6 inç çapında delik 
delebilen hidrolik derin delici ve 1 adet 1997 model 4 inch çapında delik delebilen 
hidrolik derin delici bulunmaktadır. 1985 model olan ve tüvenan cevher üretiminde 
kullanılan 2 delicinin de; kule, motor ve hidrolik aksamlarındaki yıpranmadan dolayı 
sık sık arızalar meydana gelmektedir. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan söz konusu 
2 hidrolik derin delicinin modellerinin oldukça eski olması nedeniyle, yedek parça 
temini ve süresinde problemler yaşanmaktadır. Diğer taraftan; iş makinalarının güvenli 
çalışmalarını, kullanan operatörlerin sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını 
sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlarca ilgili mevzuatlar kapsamında yapılan periyodik 
kontrollerde, bahse konu derin dericilerde önemli oranda malzeme yorulması oluştuğu 
tespit edilmiştir.   

Rafine bor ürünleri üretim tesisleri için hammadde arz güvenliğinin sağlanarak, 
üretimin sürdürülebilirliği ile yatırım ve üretim faaliyetlerinin aksamaması için açık 
ocakta sürdürülen madencilik faaliyetlerinin aksatılmadan ve kesintisiz yürütülmesi 
hayati önem arz etmektedir. Mevcut hidrolik delicilerin artan rafine ürün kapasitesi 
için ihtiyaç duyulan tüvenan cevher ihtiyacının karşılanmasında yetersiz kalacağı, olası 
makine arızalarında cevher üretimin aksayabileceği nedenleriyle 1 adet hidrolik derin 
deliciye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan “1 adet DM 30 Hidrolik Delici 
Alımı” ile ilgili olarak, Satınalma Dairesi Başkanlığınca DMO Genel Müdürlüğüne 
sipariş verilmiş ve 2.724.855 TL (KDV hariç damga vergisi dahil) tutarındaki bedeli 
DMO hesabına yatırılmıştır.  

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, projenin 2016 yılı ödeneği,  Genel 
Müdürlük Makamının 17.06.2016 tarih ve 13863 sayılı Oluru ile 2016.B.00.0007.13 
no.lu “Randıman Arttırma ve Kalite İyileştirme Çalışmaları” projesinden aktarma 
yapmak suretiyle 2.950 Bin TL’ye yükseltilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 2.950 bin TL olan projenin harcaması %92 
gerçekleşme ile 2.725 bin TL’dir. 

2 Adet Dizel Jeneratör  
Kesintisiz enerji ihtiyacı olan İşletmenin olası enerji kesintileri için, ana dağıtım 

merkezinde (ADM) 2 adet 6,3 kV 2500 kVA, Penta-3 tesisinde 1 adet 400 V 1400 
kVA ve Penta-2 tesisinde 1 adet 400 V 1200 kVA olmak üzere toplam 4 adet dizel 
jeneratör mevcuttur. İşletmede Penta-5 tesisi ve bu tesis kapsamında yeni buhar kazanı 
ve türbini kurulmaktadır. Bu tesislerin de devreye girmesi ile mevcut dizel jeneratörler 
İşletmede üretimin devamlılığın sağlanması için acil olarak enerji beslemesi gereken 
proses elemanlarının enerji ihtiyaçlarını karşılayamayacaktır. Elektrik kesintilerinde 
acil elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere 1 adet 400 V 1000 kVA dizel jeneratör 
ile 1adet 400 V 2500 kVA dizel jeneratör olmak üzere toplam iki adet alçak 
gerilim(AG) dizel jeneratörün temin ve tesisine ihtiyaç duyulmuştur. 

2016 yılında etüt ve ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiştir. 
Yapılan değerlendirme sonucunda 2 adet dizel jeneratör yerine, 1 adet 6,3 kV 2500 
kVA (OG) dizel jeneratör temin edilmesine karar verilmiş ve 2017 yılı Yatırım 
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Programında 1 adet Dizel Jeneratör projesine yer verilmiştir. 
Proje tutarı ve revize ödeneği 2.000 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
İnşaat İşleri 
Atölye Binaları  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan,  Açık İşletme ve Konsantratör 

Birimi Açık İşletme Bölümü ile Mekanik Bakım ve Onarım Birimlerinde görevli işçi-
memur personelin çalışmalarını etkin bir biçimde sürdürebilmeleri için mevcut 
durumda ihtiyacı karşılayamayan 4 adet atölye binasının yeniden inşa edilmesi 
suretiyle uygun işyeri ortamının sağlanması ve İşletme Müdürlüğü makine parkında 
bulunan iş makinelerinin tamir ve bakımlarının zamanında yapılması neticesinde 
üretim faaliyetlerinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Söz konusu yapım işi için, yüklenici firma ile 31.10.2016 tarihinde 8.349.000 
TL bedel ile sözleşme imzalanmış olup proje, 2017 yılı yatırım programında yer 
almaktadır.  

Proje tutarı 13.500 bin TL olan 2016-2017 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 1.740 bin TL ve harcaması %2 gerçekleşme ile 27 bin TL’dir. 

Değirmenözü Tesisleri Servis Binası  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde üretilen rafine bor ürünler büyük oranda 

Değirmenözü Tesislerinde stoklanmakta, ambalajlanmakta, konteynerlere yüklenerek 
karayolu ve demiryolu hatlarıyla ihraç limanları ve iç piyasa müşterilerine sevk 
edilmektedir. Değirmenözü Tesislerinin iş hacmi, İşletmede yapılan rafine bor üretim 
tesislerinin artmasına paralel olarak artmış, bu kapsamda lojistik açısından önemli 
yatırımlar yapılmıştır. Değirmenözü Tesisleri, bugün itibariyle günlük yaklaşık 150 
işçi personelin sürekli olarak sahada çalıştığı ilave olarak Kurumun mühendis ve idari 
personelinin fiili olarak Değirmenözü Tesislerinde hizmet verdiği, onlarca kamyon 
şoförünün her gün gelip gittiği bir lojistik merkez haline gelmiştir. 1980 yılı başında 
İlk tesis kurulumuyla birlikte yapılan idari bina ve yemekhane mevcut koşullara 
hizmet vermek açısından yetersiz kalmaktadır. 

Değirmenözü Tesislerine, değişen koşullar, çalışma hayatına giren iş ve işyeri 
güvenliği, sivil savunma, v.s. gibi idarenin yerine getirmesi gereken yükümlülükler 
için gerekli hizmet alanlarını da kapsayacak şekilde 180 kişilik yemekhane, 180 kişilik 
işçi giyinme odası, WC-Duş ile memur personel için çalışma ofislerinin olacağı yeni 
bir binanın yapılması planlanmaktadır.  

Söz konusu işin projelerinin hazırlanması için Dokuz Tasarım Mim. Müh. 
İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti.ile 12.10.2016 tarihinde 34.250 TL  bedel ile sözleşme 
imzalanmış olup "Mimari ve Mühendislik Uygulama ve Detay Projeleri" aşaması 
onaylanmıştır. Firma "Teknik Şartnameler ve Yapı Yaklaşık Maliyetleri" aşamasını 
incelenmek üzere 13.03.2017 tarihinde  idareye teslim etmiştir. Projelerin 
tamamlanmasını müteakip  yapım işini gerçekleştirilmek üzere projeye 2017 yılı 
Yatırım Programında yer verilmiştir. 
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Programında 1 adet Dizel Jeneratör projesine yer verilmiştir. 
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Atölye Binaları  
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revize ödeneği 1.740 bin TL ve harcaması %2 gerçekleşme ile 27 bin TL’dir. 
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Söz konusu işin projelerinin hazırlanması için Dokuz Tasarım Mim. Müh. 
İnşaat San. ve Tic.Ltd.Şti.ile 12.10.2016 tarihinde 34.250 TL  bedel ile sözleşme 
imzalanmış olup "Mimari ve Mühendislik Uygulama ve Detay Projeleri" aşaması 
onaylanmıştır. Firma "Teknik Şartnameler ve Yapı Yaklaşık Maliyetleri" aşamasını 
incelenmek üzere 13.03.2017 tarihinde  idareye teslim etmiştir. Projelerin 
tamamlanmasını müteakip  yapım işini gerçekleştirilmek üzere projeye 2017 yılı 
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2016 yılı yatırım programında 13.500 bin TL proje tutarı ile yer alan 2016-2017 
yıllarını kapsayan projeye 1.000 bin TL ödenek ayrılmasına karşın, harcama 
yapılmamıştır. 

Kırka Lojmanları Yapısal Güçlendirme  
İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan toplam 109 adet lojman (22 blok) 

yaklaşık 35-40 yıllık olup yaptırılan deprem tahkikleri neticesinde güçlendirilmeleri 
gerektiği anlaşılmıştır. Ayrıca söz konusu binalarda uzun zamandır kapsamlı bir bakım 
ve onarım işi yapılamamış ve bugüne kadar gördükleri küçük tadilatlar ile işletme 
personeline hizmet vermeye devam etmişlerdir. 

Yapılacak güçlendirme çalışmaları ile beraber lojman binalarının kapsamlı bir 
bakım-onarım ve yenileme işi de planlanmış ve bu kapsamda yapısal güçlendirme ve 
yenileme projeleri hazırlanmıştır. 

Bu proje kapsamında (birinci etapta) İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan; 5 
adet tek katlı lojman dairesi ile toplam 8 blok 48 daire olmak üzere toplam 53 adet 
lojman dairesi güçlendirilecektir.   

İkinci etapta ise;  9 bloktan oluşan 56 adet dairenin güçlendirilmesi işleri,   ayrı 
bir proje kapsamında 2019-2020 yıllarını kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir. 

Söz konusu 1. Etap yapısal güçlendirme işi için, yüklenici firma ile 11.08.2016 
tarihinde 5.102.616 TL bedel ile sözleşme imzalanmış olup yıkım ve güçlendirme 
çalışmaları devam etmektedir.  Projenin 2018 yılında tamamlanması planlanmıştır.  

Proje tutarı 6.500 bin TL olan 2016-2017 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 900 bin TL ve harcaması %36 gerçekleşme ile 326 bin TL’dir. 

Muhtelif İşler 

(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
5 Adet Dizel Forklift  
İşletme bünyesindeki, başta Açık İşletme ve Kırma Eleme Birimi, Boraks Penta 

1 Fabrika Birimi, Boraks Penta 2 Fabrika Birimi, Boraks Penta 3 Fabrika Birimi, 
Boraks Penta 4 Fabrika Birimi, Fabrikalar Bakım ve Onarım Birimi, Susuz Boraks 
Fabrika Birimi, Borlu Deterjan Fabrika Birimi, Mekanik Bakım ve Onarım Birimi ve 
diğer birimlerde her türlü mal- malzeme taşıma, yükleme, bakım onarım işlerinde, 
İşletmenin İş Makinaları Park Listesine kayıtlı, değişik kapasitelerdeki toplam 8 
(sekiz) adet forklift kullanılmakta (4 adet 4 ton kapasiteli dizel, 1 adet 5 ton kapasiteli 
dizel, 1 adet 3 ton kapasiteli dizel, 1 adet 2 ton kapasiteli elektrikli,  1 adet 3 ton 
kapasiteli elektrikli) olup bu forklifltlerin varlığı, üretim faaliyetlerinin kesintisiz 
olarak devam edebilmesi için önem arz etmektedir. 

İşletmenin bütün tesislerinde üretim kapasitesinin ve faaliyetlerin devamlı 
artması, yeni devreye alınacak olan Boraks Penta 5 Fabrika Tesisin de üretime 
geçmesi ile İşletmede forklift ihtiyacı artacağı değerlendirilmiştir.   

İşletmenin İş Makinaları Park Listesine kayıtlı 8 (sekiz) adet forkliftle 
bulunmaktadır.  2 adet 4 ton kapasiteli dizel forkliftin; ekonomik ömrünü doldurması, 
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yedek parça temininde yaşanan güçlükler ve kullanımının İş Sağlığı ve Güvenliği 
açısından sakıncalı olması sebebiyle hurdaya ayrılması planlanmaktadır. 

2 adet 4 ton kapasiteli dizel forkliftin hurdaya ayrılması durumunda kalan  6 
(altı) adet forkliftin mevcut  ihtiyacı karşılayamayacağı değerlendirilmektedir. Artan 
üretim kapasitesi nedeniyle İşletmeye 3 adet 3 ton kaldırma kapasiteli dizel forklift ve 
2 adet 5 ton kaldırma kapasiteli dizel forklift’in temininin ihtiyaç duyulmuştur. .   

5 Adet Dizel Forklift,  20.06.2016 tarihli sipariş kapsamında Devlet Malzeme 
Ofisinden  574.665 TL  bedel ile temin edilmiştir.  

Proje tutarı ve revize ödeneği 750 bin TL olan projenin harcaması %76 
gerçekleşme ile 575 bin TL’dir. 

1 Adet FFS Torbalama Sistemi Alımı  
V. Boraks Pentahidrat Tesisinin 2016 yılında devreye girmesi ile Etibor-48 

üretim kapasitesinin daha da artacağı  buna bağlı olarak 1 adet 30 ton/saat kapasiteli 
FFS Torbalama Makinası ve 1.200 torba/saat kapasiteli Robot Paletleme Makinasına 
ihtiyaç duyulacağı değerlendirilmiş ve projeye 2016 yılı Yatırım Yılı Yatırım 
Programında  verilmiştir. 

Ancak İşletme Müdürlüğü’nün 27.07.2016 tarih 4396 sayılı yazısında, İşletme 
Müdürlüğünün mevcut torbalama ve paletleme kapasitesi  son 5 yıl içerisinde 
gerçekleşen 25-50 kg’lık Etibor-48 sevkiyatları ile birlikte yeniden değerlendirilmiş, 
İşletmede mevcut iki adet FFS torbalama makinesi ile  sevkiyatın   karşılanabileceği  
bildirilerek söz konusu projenin iptali talep edilmiştir. 

01.08.2016 tarihinde Genel Müdürlük Makamı’nın Başkanlığında 
gerçekleştirilen 2017-2019 Yatırım Tekliflerinin değerlendirildiği toplantıda “1 Adet 
FFS Torbalama Sistemi Alımı” projesinin Lojistik Dairesi Başkanlığı tarafından 
yeniden değerlendirilmesine karar verilmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda 
projeden vazgeçilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 3.000 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Çözme Ünitesi  
Teşekkülün üretmiş olduğu ürünlerin kalitesinin arttırılmasına, farklı üretim 

yöntemlerinin geliştirilmesine ve Teşekkülün ürün portföyünün genişletmek üzere yeni 
ürünlerin elde edilmesine yönelik yapılan Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen 
sonuçların pilot ölçek uygulamalarının yapılması amacıyla Kırka bor İşletme 
Müdürlüğü sahasında Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT)’nin kurulması 
planlanmış ve bina inşaatı 2016 yılında tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. 

Ar-Ge çalışmalarının yapılacağı bu binada oluşturulacak pilot ünitenin, tüm 
ürünlerin üretimine göre dizayn edilmesi planlanmış ihtiyaç duyulan ekipmanlar ve 
uygun kapasite belirlenmiştir. İhtiyaç duyulan ekipmanlardan kristalizatör, akışkan 
yataklı kurutucu ve santrifüj temin edilmiş olup diğer ekipmanların teminine 2016 
yılında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 
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Bu kapsamda yer alan Çözme Ünitesi projesi kapsamında, besleme silosu, 
çözme oluğu grupları, tikner grupları, flokulant hazırlama ve dozajlama üniteleri, 
otomasyon ve kontrol sistemi temin edilecek olup Çözme Ünitesi   yapılacak test 
çalışmalarında esas olarak Tüvenan tinkalin çözme işleminde, çözelti içerisindeki kilin 
(atığın) çöktürülmesinde kullanılacaktır. Bunun yanında Teşekkülün bünyesinde 
ihtiyaç duyulucak, bu sisteme uygun ar-ge çalışmalarının pilot ölçek uygulamalarında 
kullanılacaktır. Flokulant dozajlama sistemleri borik asit içinde kullanılabilecektir. 

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş olup söz 
konusu ekipmanların temini 2017 yılı Yatırım Programında Ürün ve Proses Geliştirme 
Projeleri başlığı altında Teknoloji Geliştirme Pilot Tesisi kapsamında yapılacaktır. 

Proje tutarı ve ödeneği 1.750 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
2 Adet Dekanter Santrifüj  
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT) binasında  kurulması planlanan  

pilot ünitede kullanılmak  üzere  2 adet Dekanter Santrifüj alınması planlanmıştır. 
Dekanter santrifüjler Çözme oluğundan çıkan yüksek kil içerikli çözeltinin 

tikner öncesi arıtılmasında ve tikner alt akımından çıkan şlamın katı ve sıvı olarak 
ayrılması test çalışmalarında  kullanılacaktır. Bunun yanında Teşekkülün bünyesinde 
yapılacak, bu sisteme uygun ar-ge çalışmalarının pilot ölçek uygulamalarında 
kullanılacaktır. 

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş olup söz 
konusu ekipmanların temini 2017 yılı Yatırım Programında Ürün ve Proses Geliştirme 
Projeleri başlığı altında Teknoloji Geliştirme Pilot Tesisi kapsamında yapılacaktır. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 3.000 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
2 Adet Polish Filtre  
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT) binasında  kurulması planlanan  

pilot ünitede kullanılmak  üzere  2 adet Polish Filtre alınması planlanmıştır. 
Polish filtreler, vakumlu bant filtreden ve tikner üst akımından alınan çözelti 

içerisindeki askıda katı maddelerinin giderilmesi test çalışmalarında kullanılacaktır. 
Bunun yanında Teşekkül bünyesinde yapılacak, bu sisteme uygun ar-ge çalışmalarının 
pilot ölçek uygulamalarında kullanılacaktır. 

2016 yılında iki kez ihaleye çıkılmış olup yüksek fiyattan dolayı ihale iptal 
edilmiştir. Söz konusu ekipmanların temini, ihale dokümanlarında düzenleme yapmak 
suretiyle 2017 yılı Yatırım Programında Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri başlığı 
altında Teknoloji Geliştirme  Pilot Tesisi projesi kapsamında yapılacaktır. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Projenin 2016 yılı ödeneği,  Genel 
Müdürlük Makamının 25.04.2016 tarih ve 9239 sayılı Oluru ile “Pilot Ölçekli 
Homojenlendirme Sistemi” projesinden aktarma yapmak suretiyle 600 bin TL’ye 
yükseltilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 600 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
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Kırıcı  
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT) binasında  kurulması planlanan  

pilot ünitede kullanılmak  üzere   1 adet Kırıcı  alınması planlanmıştır. 
Söz konusu pilot ölçekli kırıcı, homojen besleme yapılması amacıyla, ocak veya 

konsantratörden gelen iri tane boyutlu cevherlerin ince boyuta (-25 mm) getirilmesinde 
kullanılacaktır.  

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş olup söz 
konusu ekipmanın temini 2017 yılı Yatırım Programında Ürün ve Proses Geliştirme 
Projeleri başlığı altında Teknoloji Geliştirme Pilot Tesisi projesi kapsamında 
yapılacaktır. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 200 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Değirmen  
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT) binasında  kurulması planlanan  

pilot ünitede kullanılmak  üzere   1 adet Değirmen  alınması planlamıştır. 
Söz konusu pilot ölçekli Kırıcı, Homojen besleme yapılması veya farklı tane 

boyutlu hammaddenin reaksiyon ve çözünmesinin incelenmesi amacıyla, kırıcıdan 
çıkan hammaddenin öğütülmesi test çalışmalarında kullanılacaktır.  

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş olup söz 
konusu ekipmanın temini 2017 yılı Yatırım Programında Ürün ve Proses Geliştirme 
Projeleri başlığı altında Teknoloji Geliştirme Pilot Tesisi projesi kapsamında 
yapılacaktır. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 250 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Döner Kurutucu 
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT) binasında  kurulması planlanan  

pilot tesise beslenecek hammaddelerin kurutulmasında ve kalsinasyondan çıkan sıcak 
gazdan ısı kazanımı çalışmalarında   kullanılmak üzere Döner Kurutucu alınması 
planlanmıştır. 

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş ancak 
proje yürütücüsü biri tarafından ihtiyacın yeniden değerlendirilmesi sonucu 2017 yılı 
Yatırım Programına teklif edilmemiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 250 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Pilot Ölçekli Homojenlendirme Sistemi 
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT) binasında  kurulması planlanan  

pilot ünitede kullanılmak  üzere   Pilot Ölçekli Homojenlendirme Sistemi 
oluşturulması  planlanmıştır. 

Bor ürünlerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri üretimden kaynaklı olarak 
(beslenen cevher özellikleri, ekipman arızaları v.b.) değişkenlikler gösterebilmektedir. 
Özellikle kesikli sistemde yapılan üretimlerde bu durum daha sık ortaya çıkmaktadır.   
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Kırıcı  
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT) binasında  kurulması planlanan  

pilot ünitede kullanılmak  üzere   1 adet Kırıcı  alınması planlanmıştır. 
Söz konusu pilot ölçekli kırıcı, homojen besleme yapılması amacıyla, ocak veya 

konsantratörden gelen iri tane boyutlu cevherlerin ince boyuta (-25 mm) getirilmesinde 
kullanılacaktır.  

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş olup söz 
konusu ekipmanın temini 2017 yılı Yatırım Programında Ürün ve Proses Geliştirme 
Projeleri başlığı altında Teknoloji Geliştirme Pilot Tesisi projesi kapsamında 
yapılacaktır. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 200 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Değirmen  
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT) binasında  kurulması planlanan  

pilot ünitede kullanılmak  üzere   1 adet Değirmen  alınması planlamıştır. 
Söz konusu pilot ölçekli Kırıcı, Homojen besleme yapılması veya farklı tane 

boyutlu hammaddenin reaksiyon ve çözünmesinin incelenmesi amacıyla, kırıcıdan 
çıkan hammaddenin öğütülmesi test çalışmalarında kullanılacaktır.  

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş olup söz 
konusu ekipmanın temini 2017 yılı Yatırım Programında Ürün ve Proses Geliştirme 
Projeleri başlığı altında Teknoloji Geliştirme Pilot Tesisi projesi kapsamında 
yapılacaktır. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 250 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Döner Kurutucu 
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT) binasında  kurulması planlanan  

pilot tesise beslenecek hammaddelerin kurutulmasında ve kalsinasyondan çıkan sıcak 
gazdan ısı kazanımı çalışmalarında   kullanılmak üzere Döner Kurutucu alınması 
planlanmıştır. 

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş ancak 
proje yürütücüsü biri tarafından ihtiyacın yeniden değerlendirilmesi sonucu 2017 yılı 
Yatırım Programına teklif edilmemiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 250 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Pilot Ölçekli Homojenlendirme Sistemi 
Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKNOKENT) binasında  kurulması planlanan  

pilot ünitede kullanılmak  üzere   Pilot Ölçekli Homojenlendirme Sistemi 
oluşturulması  planlanmıştır. 

Bor ürünlerinin kimyasal ve fiziksel özellikleri üretimden kaynaklı olarak 
(beslenen cevher özellikleri, ekipman arızaları v.b.) değişkenlikler gösterebilmektedir. 
Özellikle kesikli sistemde yapılan üretimlerde bu durum daha sık ortaya çıkmaktadır.   

 

 
 

Bor ürünlerini proseste girdi olarak kullanan, homojen hammadde girdisinin 
çok önemli olduğu sektörlerde, hammaddenin özelliklerinin değişmesi sorun teşkil 
etmektedir. Zaman zaman bu yönde müşteri şikayetleri alınmaktadır. Bazı durumlarda 
ise müşteri çok özel spektlerde ürün talep edebilmektedir. Bu spektlerin oluşturulması 
var olan işletme şartlarında mümkün olmamaktadır. 

Söz konusu Pilot Ölçekli Homojenlendirme Sistemi, müşterilerden bu konuda 
gelen şikayetleri gidermek yönünde araştırmalar yapılması ve müşterilerin talep etmiş 
olduğu özel spekt ürünlerin pilot kapasitede üretilmesi amacıyla kullanılması 
planlanmıştır. 

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş olmakla 
birlikte  firmalarla yapılan görüşmeler neticesinde, homojenizasyon sisteminin pilot 
ölçekli olması nedeniyle,   küçük kapasiteli bir ünitede yaşanabilecek tozuma 
problemlerine karşı teknik bir çözüm üretilemediğinden alımdan vazgeçilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 1.350 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Pilot Ölçekte Ergitme Fırını Temini 
Kurumun bünyesinde susuz boraks üretimi ergitme fırınında yapılmaktadır. 

Ergitme fırınlarında üretim, oldukça hassas ve yüksek maliyetli, yurtdışından temin 
edilen refrakter tuğlalar ve enerji ile kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Mevcut 
fırınların belli sıcaklıklarda kesintisiz çalıştırılması, ergitme fırınlarında yeni 
ekipmanların denenmesini, Etibor-68 ürününün üretim safhasındaki her türlü deneme 
ve iyileştirme çalışması yapılmasını engellemektedir. 

Susuz Boraks üretim sürecinde yeni teknolojilerin denenerek en uygun 
koşullarda ve en az maliyetle yapılabilirliğinin ve ürün kalitesinin arttırılmasının 
araştırılması ve bu proje kapsamında farklı brülör sistemlerinin denenebileceği pilot 
ölçek ergitme fırını ve brülörler  temin edilmesi planlanmıştır.  Ergitme fırın temini 
için iki kez ihaleye çıkılmış ancak uygun teklif alınamadığından ihale iptal edilmiştir. 
Fırının Brölör kısmı ise 10.08.2016 tarihinde 16.000 Avro) bedel ile siparişe 
bağlanmıştır. 

Ergitme Fırını temini için projeye 2017 yılı Yatırım Programında tekrar yer 
verilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 500 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Pilot Döner Kurutucu 
Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen projelerde 

(Granülasyon, bor katkılı temizlik ürünü, kalsinasyon v.b. gibi konularda ) hammadde 
ve ürünlerin belirli bir nem değerine kurutulması ve yapılan kurutma işleminde 
optimum parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda, hammadde ve çıktı ürünlerinin kurutma işleminin yapılması ve 
optimum kurutma parametrelerinin belirlenmesine yönelik 1-2 ton/saat kapasiteli pilot 
ölçek döner fırın temin edilmesi gerekmektedir.   

2016 yılında Eti Matik ürünün kurutulmasına yönelik alınacak döner 
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kurutucunun özellikleri hakkında araştırma çalışmalarına devam edilmiştir. Projeye 
2017 yılı Yatırım Programında tekrar yer verilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 300 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
3 Adet Mobil Personel Platformu Alımı 
Kırka İşletmesi Boraks Pentahidrat Tesislerinde yapılan bakım-onarım işlerinde 

çoğu zaman yüksekte çalışma ihtiyacı olan yerlere personel müdahalesi gerekmektedir. 
Proses şartları gereği fabrikalardaki hat güzergahlarının tamamına ve makina-ekipman 
bulunan her noktaya platform yapılması mümkün değildir. Ayrıca üretimi etkileyen 
öngörülemeyen bir arıza anında yüksek noktalara platform yapılması ve personel 
müdahalesi sırasında geçen süre fabrikalardaki üretim kaybının artmasına neden 
olmaktadır. Bu kapsamda 3 Adet Mobil Personel Platformu Alımı planlanmıştır. 

3 Adet  Mobil  Personel Platformu Alımı için, yüklenici firma ile 17.10.2016 
tarihinde  568.026,36 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. 

Proje tutarı ve ödeneği 600 bin TL olan projenin harcaması %96 gerçekleşme 
ile 582 bin TL’dir. 

Hammadde Stok Alanlarının Genişletilmesi  
Yağışlı geçen kış aylarında ve yağışlı havalarda, cevherle birlikte kil ve marnın 

bulunması nedeniyle nakliye yolları aşırı kaygan hale gelmekte ve çalışma koşulları 
oldukça güçleşmektedir. Ayrıca, tinkal cevheri ile breşik halde bulunan kil ve marn 
minerallerinin varlığı, yağışlı havalarda cevherin neminin yükselmesine ve kırma-
eleme ünitelerine tuvönan cevher beslemesinde tıkanmalar nedeniyle kesintilere sebep 
olmaktadır. Proje ile, Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarına ve kırma-eleme tesislerine 
beslenecek tuvönan cevherin stoklanacağı bir alan oluşturulması amaçlanmıştır. 

10.02.2015 tarihinde 45.000 TL bedelle proje sözleşmesi imzalanarak, işin 
projeleri tamamlanmış,  ancak yapım işine başlanılmamıştır. 

01.08.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2017-2019 Yatırım Tekliflerinin 
değerlendirildiği toplantıda, Üretim  ve  Koordinasyon  Dairesi  Başkanlığı  tarafından  
“Hammadde  Stok  Alanının Genişletilmesi” projesinin kapsam ve karakteristiğinin 
tekrar etüt edilmesi yönündeki talebine bağlı olarak, projeye 2017 yılı Yatırım 
Programı Teklifinde  etüt karakteristiği ile yer verilmesine karar verilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 3.515 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Soda Besleme Sistemi  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nün boraks pentahidrat (Etibor-48) üretimi 

sırasında ihtiyaç duyduğu soda, 25 kg’lık torbalar halinde besleme yapılan noktalardan 
cevhere ilave edilmektedir. Bunun sağlanabilmesi için ise manuel olarak beslemeyi 
sağlamakla sorumlu sürekli bir iş gücüne ihtiyaç vardır. Ayrıca ortaya çıkan atık 
torbalardan dolayı çevre kirliliği oluşmaktadır. Paketli ürünün dökme ürüne göre 
maliyeti de daha yüksektir.  

Projeyle, soda tedarikindeki muhtemel gecikmeleri telafi edebilmesi, atık 
torbaların olumsuz çevresel etkisini engellenmesi ve  soda maliyetinin düşürülmesi 
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amaçlanmaktadır. 
25.08.2015 tarihinde proje ihalesi yapılmış, 14.09.2015 tarihinde Tasarım 

Mühendislik ve Tic. Ltd. Şti. ile 147.000 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. 
Yüklenici 28.12.2015 tarihinde gerekli düzeltmeleri yaparak Mimari Kesin Projeler ile 
Elektrik Mühendisliği Ön Proje Raporu ve Projeleri Teşekküle sunmuştur. 24.02.2016 
tarihinde ise yüklenici firma üzerinde gerekli düzeltmeleri yapılan Mimari Kesin 
Projeler ile İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği 
Uygulama Projeleri, teknik şartnameler, hesap raporları, metraj ve keşif listelerini 
Teşekküle sunmuştur. 

Yapım işini gerçekleştirilmesi için 31.08.2016 tarihinde  yüklenici firma ile 
761.000 Dolar bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup 09.09.2016 tarihinde yer 
teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Kalan işlerin tamamlanabilmesi için Projeye 2017 
yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 3.000 bin TL olan projenin harcaması %21 gerçekleşme 
ile 617 bin TL’dir. 

Kirli Kondens Kontrol Sistemi  
Rafine bor ürünlerinin üretilmesi aşamasında tesislerde çözeltilerin ısıtılması ve 

ürünlerin kurutulması amacıyla 8 bar basınçta 200-240 Cº sıcaklıkta çürük buhar 
kullanmaktadır. Isısını çözeltiye bırakan buhar 90-95 Cº  kondense (sıcak su) 
dönüşmektedir. Üretim tesislerinden borularla (hatlar) toplanan kondens tekrar buhar 
üretmek için kullanılmaktadır. Üretim faaliyetleri yüksek ısı transferlerini 
gerektirdiğinden, bu ısı transferi sırasında transferi sağlayan hatlar (serpantin) 
delinebilmekte ve basınç düşüşleri ile birlikte bir miktar çözelti, kondens hattına 
girerek kirliliğe sebep olabilmektedir. Mevcut durumda kirlenen kondensin aynı 
sıcaklıkta arıtılması söz konusu olamamaktadır. Söz konusu projede; en ekonomik 
arıtma yönteminin tespiti yapılması planlanmış olup, yıl içinde projeye ilişkin 
üniversiteler ile yapılan görüşmelerden olumlu bir sonuç alınamamıştır.  

Söz konusu işin projelerinin hazırlanması için yüklenici firma ile 18.11.2016 
tarihinde 38.500 TL bedel ile sözleşme imzalanmış olup projelerin tamamlanmasını 
müteakip yapım işi gerçekleştirilmek üzere projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer 
verilmiştir. 

Mimarlık mühendislik hizmetleri işi tamamlanmış olup, 23.01.2017 tarihinde 
kabulü yapılmıştır.  Yapım İhalesine çıkılması için çalışmalar devam etmektedir.  

Proje tutarı ve ödeneği 2.800 bin TL olan projenin harcaması %0.01 
gerçekleşme ile 400 bin TL’dir. 

Değirmenözü Geçici Tehlikeli Atık ve Hurda Sahası   
Kırka Bor İşletmesinde üretilen Etibor-48 ürününü depolanması, 

ambalajlanması, gerek konteynerlere, gerekse paltform tipi vagonlara yüklenerek 
ambalajlı olarak ve UG vagonlarla dökme olarak sevkiyatı Değirmenözü Tesislerinde 
yapılmaktadır.  Bu tesisteki  faaliyetler sonucu, oluşan atıkların düzenli olarak 
depolanabilmesi için 26/03/2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazetede yürürlüğe 

363Sayıştay   



 

 
 

giren yönetmeliğe uygun olarak Geçici, Tehlikeli Atık Depo sahası gerekmektedir.  
Söz konusu yapım işi için, yüklenici firma ile 09.12.2016 tarihinde 655.555 TL 

bedel ile sözleşme imzalanmış olup projenin 2017 yılı Yatırım Programında 
tamamlanması planlanmıştır. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 1.00 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
İnşaat İşleri 
Proses Suyu Tikneri Yapılması  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan tesislerin üretim yapabilmesi için 

gerekli sanayi suyu, Lepçek Ham Su Üretim istasyonunda bulunan 4 adet derin 
kuyudan temin edilmekte olup; kuyulardan pompalar ile basılan ham su, 1 adet 10 
çelik boru hattı vasıtasıyla mevcut 4.000 m³ ve 2.500 m³ hacmindeki ham su 
depolarında depolanarak kullanılmaktadır. Buradan İşletme içine ise yine 1 adet 10” 
toprak altından ve yeteri kadar güvenli olmayan (genellikle müteahhit firma veya 
İşletmenin kazı çalışmalarında delinme ve patlamaya maruz kalmaktadır.) çelik boru 
hattı ile dağıtılmaktadır.. Mevcut Sanayi Suyu hattının büyük bir kısmı İşletmenin Kil 
İstinat Duvarının iç bölgesinde kalmış, bu kısımda su hattına hiçbir şekilde müdahele 
edilememekte olup İşletmenin su temini güvenliği sıkıntılı bir hal kazanmıştır. Bu 
nedenle mevcut su kapasitesinin arttırılması amacıyla, Lepçek su havzasına veya 
DSİ’nin göstereceği başka bir bölgeye ilave derin su kuyularının açtırılması, Lepçek 
Kuyuları Basma Kollektöründen yapımı yıl içerisinde tamamlanan 20.000 tonluk yeni 
Ham Su deposuna kadar İşletmeye güvenli bir şekilde su teminini sağlayacak 2 adet 
12” çelik su hattı ve depo çıkışından işletme içine ise yine güvenli bir şekilde su 
teminini sağlayacak 2 adet 12” havayi hat yapılması gerekmektedir. Ayrıca, 20.000 
tonluk yeni Ham Su deposu yanında 1 adet 500 m³ lük hacimde içme ve kullanma 
suyu deposuna da Lepçek Kuyuları hizasından Sanayi Suyu Hattı ile birlikte PE100 
Çapı 180 mm’lik içme suyu hattı çekilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan; tesislerin 
proses suyu ihtiyacının karşılanabilmesi için en az 10.000 m3 hacminde yeni bir 
proses suyu tikineri yapılması gerekmektedir. 

Söz konusu işin projelerinin hazırlanması için yüklenici firma ile 25.07.2016 
tarihinde 35.000 TL bedel ile sözleşme imzalanmış olup projelerin tamamlanmasını 
müteakip yapım işini gerçekleştirilmek üzere projeye 2017 yılı Yatırım Programında 
yer verilmiştir. 

2016 yılı yatırım programında 12.500 bin TL proje tutarı ile yer alan 2016-2017 
yıllarını kapsayan projeye 1.250 bin TL ödenek ayrılmasına karşın, harcama 
yapılmamıştır. 

Laboratuvar ve İSG Binası  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde yapılan yatırımlar ile fabrika sayılarının ve 

üretim miktarlarının artması sonucu hâlihazırda hizmet veren laboratuvar binaları 
yetersiz kalmaktadır. Ayrıca mevcut binalar akreditasyon şartlarının gerektirdiği fiziki 
altyapıyı karşılayamamaktadır. Mevcut ve gelecekte kurulacak kapasiteye yeterli 
hizmet verilebilmesi ve akreditasyon şartlarının sağlanması amacıyla Kırka Bor 
İşletme Müdürlüğünde yeni laboratuvar binasının yapılması planlanmıştır. 
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bedel ile sözleşme imzalanmış olup projenin 2017 yılı Yatırım Programında 
tamamlanması planlanmıştır. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 1.00 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
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kuyudan temin edilmekte olup; kuyulardan pompalar ile basılan ham su, 1 adet 10 
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12” çelik su hattı ve depo çıkışından işletme içine ise yine güvenli bir şekilde su 
teminini sağlayacak 2 adet 12” havayi hat yapılması gerekmektedir. Ayrıca, 20.000 
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yapılmamıştır. 

Laboratuvar ve İSG Binası  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde yapılan yatırımlar ile fabrika sayılarının ve 

üretim miktarlarının artması sonucu hâlihazırda hizmet veren laboratuvar binaları 
yetersiz kalmaktadır. Ayrıca mevcut binalar akreditasyon şartlarının gerektirdiği fiziki 
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hizmet verilebilmesi ve akreditasyon şartlarının sağlanması amacıyla Kırka Bor 
İşletme Müdürlüğünde yeni laboratuvar binasının yapılması planlanmıştır. 

 

 
 

Öte yandan 29.12.2012 tarih 28512 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde; “ iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin yürütülmesine ve personel sayısına yetecek asgari büyüklükte,  işyeri 
hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 metrekarelik bir muayene odası, 15 
metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları 
ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve 
lavabodan oluşur.” ve “ İSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve 
çalışan personel sayısına uygun büyüklükte bir yerde kurulur. Bu birimin asıl işin 
yürütüldüğü mekânda ve giriş katta kurulması esastır.” ifadeleri ile İş Sağlığı ve 
Güvenliği birimi ve binasının gereklilikleri belirtilmiştir Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 
sahasında belirtilen yerleşim gerekliliklerini karşılayacak bina bulunmadığından 
yenisinin yapılması ihtiyacı söz konusudur. Ancak söz konusu birim inşaat alanı tek 
başına bir yapı inşası için küçük olduğundan, toplam maliyeti de düşürebilmek 
amacıyla İş Sağlığı Güvenliği Binasının, yapılması gereken laboratuvar binası inşaatı 
kapsamında zemin katta ve ayrı bir girişle yapılmasının uygun olacağı 
değerlendirilmiştir. 

Ayrıca, Bigadiç ve Kırka İşletmeleri için inşa edilmesi planlanan Laboratuvar 
ve İSG binalarının tek tip olarak projelendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

İşin projelerinin hazırlanması için 18.07.2014 tarihinde 99.900 TL bedel 
üzerinden yapılmış sözleşme olup projelerin kabulü 22.04.2015 tarihinde 
onaylanmıştır. Ayrıca, sözleşmenin 10. maddesi gereği Danışman firmaya toplam 
35.000 TL ödeme yapılmıştır. 2016 yılında İhale dokümanları ve yaklaşık maliyet 
çalışmalarına devam edilmiş olup tamamlanmasını müteakip yapım ihalesine 
çıkılacaktır. 

Genel Müdürlük Makamının 13.07.2016 tarih ve 15536 sayılı Oluru ile projenin 
2016 yılı ödeneğinden 1.250.000 TL, 2013.C.11.0080.5 no.lu  "Teknoloji Geliştirme 
Binası" projesine aktarılmıştır. 2016 yılı yatırım programında 8.400 bin TL proje tutarı 
ile yer alan 2016-2017 yıllarını kapsayan projeye 1.607 bin TL ödenek ayrılmasına 
karşın, harcama yapılmamıştır. 

Torbalama Ünitesi ve Ambar Binası  
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nün artan üretim kapasitesinin yanı sıra, piyasa 

talepleri, çok kısa sürede çok fazla miktarlarda ürün torbalanması ve bu miktarlarda 
ürün stoklanabilecek kapalı stok sahaları (Ambar)  ihtiyacını doğurmakta olup bu 
ihtiyacın karşılanabilmesi için min. 100 t/h kapasiteli big-bag torbalama ünitesi ve 
stoklama amaçlı ambar yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  

Projelerin hazırlanmasını müteakip yapım işi gerçekleştirilmek üzere projeye 
2017 yılında yer verilmiştir. yüklenici firma ile projelerin hazırlanması için  
08.03.2017 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. 

2016 yılı yatırım programında 5.000 bin TL proje tutarı ile yer alan 2016-2017 
yıllarını kapsayan projeye 3.000 bin TL ödenek ayrılmasına karşın, harcama 
yapılmamıştır. 
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1-b) Emet Bor İşletmesi Müdürlüğü’ne ait yatırım çalışmaları: 
Proje bazında Emet  Bor İşletmesi Müdürlüğü 2016 yılı yatırım harcamalarına 

ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
Tablo 88: Emet Bor İşletmesi yatırım harcamaları 

Projeler 
(Emet Bor İşletme Müdürlüğü) 

Projenin Başlangıçtan 2016 
yılı sonuna kadar 

2016 Yılı 
ödeneğinin 2016 yılında 

Gerçekleşme 

Nakdi Fiziki 

Yıllar 
itibariyle 

süresi 

Son tutarı Nakdi 
harcama 

Fiziki 
harcama İlk tutarı Son tutarı Nakdi 

harcama 
Fiziki 

harcama Tümü 2016 
Yılı Tümü 2016 

Yılı 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. % % % % 
A- Etüt Projeleri                          
1- Madencilik Sektörü   750 173 0 750 750 173 0 23,0 23,0 0,0 0,0 
Çeşitli Etütler Toplamı 2016-2016 750 173 0 750 750 173 0 23,0 23,0 0,0 0,0 
  Geçici Depolama Alanı ve 

Yükleme Rampalarının 
Üzerinin Kapatılması Etüdü 

2016-2016 100     100 100             

  Hisarcık Konsantratör Ünitesi 
Kapalı Stok Sahası Etüdü 

2016-2016 100     100 100             

  Espey Bölgesi Hizmet Binası 
Etüdü 

2016-2016 120     120 120             

  Hisarcık-Espey Atık Barajı 2. 
Rehabilitasyon Etüdü 

2016-2016 430 173   430 430 173   40,1 40,1     

2- İmalat Sektörü/Kimya Sanayii   3.510 1.994 1.831 900 1.250 118 0 56,8 9,5 52,2 0 
Çeşitli Etütler Toplamı 2016-2016 1.150 118 0 800 1.150 118 0 10,3 10,3 0,0 0 
  Palet Stok Ambarı Etüdü 2016-2016 100 46   100 100 46   46,4 46,4     
  Yangın Söndürme Sistemleri 

Etüdü ve Projelendirmesi 
2016-2016 200 47   200 200 47   23,3 23,3     

  Kömür Yakıtlı Buhar Kazanı 
Etüdü 

2016-2016 500 25   500 500 25   5,1 5,1     

  Dökme Ürün Stoklama Sistemi 
Etüdü 

2016-2016 350     0 350             

III. Borik Asit Tesisi 2012-2016 2.360 1.876 1.831 100 100     79,5   77,60   

Toplam (A)   4.260 2.167 1.831 1.650 2.000 291 0 50,9 14,6 43,0 0,0 

B-Devam Eden Projeler                         
1- Madencilik Sektörü   116.953 4.512 0 8.054 8.054 4.472 0 3,9 55,5 0,0 0,0 
Hisarcık-Espey Yeni Atık Barajı 2015-2017 116.953 4.512   8.054 8.054 4.472   3,9 55,5     
2- İmalat Sektörü/Kimya Sanayii   428.903 61.782 35.018 44.709 44.709 4.880 0 14,4 10,9 8,2 0,0 
Katı Atık Depolama Alanı İnşaatı 2014-2016 28.412 19.496   7.909 7.909 3.320   68,6 42,0     
Atık Barajı Kapasite Arttırılması 2006-2017 82.925 42.244 35.018 5.000 5.000 1.517   50,9 30,3 42,2   
Emet Sülfürik Asit Tesisi 2012-2018 317.566 42   31.800 31.800 42     0,1     

Toplam (B)   545.856 66.294 35.018 52.763 52.763 9.352 0 12,1 17,7 6,4 0,0 
C- Yeni Projeler                          
1- Madencilik Sektörü   19.944 5.730 1.529 2.744 18.980 5.730 1.529 28,7 30,2 7,7 8,1 

Muhtelif  İşler Toplamı 2016-2016 1.944 1.604 1.529 1.544 1.944 1.604 1.529 82,5 82,5 78,7 78,7 
  Bilgisayar Sistemleri 2016-2016 90 75   90 90 75   82,9 82,9     
  1 Adet Ambulans (Tıbbi 

donanımlı) 
2016-2016 154 145 145 154 154 145 145 94,1 94,1 94,1 94,1 

  1 Adet Seyyar Dizel Konkasör 2016-2016 1.400 1.150 1.150 1.000 1.400 1.150 1.150 82,1 82,1 82,1 82,1 
  1 Adet Seyyar Mini Kırıcı-

Yükleyici 
2016-2016 300 235 235 300 300 235 235 78,2 78,2 78,2 78,2 

İnşaat İşleri Toplamı 2016-2017 1.500 0 0 1.200 536 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Espey Konsantratör Ünitesi  

Stok Sahası 
2016-2017 1.500 0   1.200 536             

Hisarcık-Espey Atık Barajı II. 
Rehabilitasyonu 

2016-2016 16.500 4.126     16.500 4.126   25 25     

2- İmalat Sektörü/Kimya Sanayii   40.890 5.087 221 18.347 18.447 5.087 221 12,4 27,6 0,5 1,2 
Muhtelif İşler Toplamı 2016-2016 15.890 5.073 221 15.790 15.890 5.073 221 31,9 31,9 1,4 1,4 
  2 Adet Forklift 2016-2016 240 221 221 240 240 221 221 92,2 92,2 92,2 92,2 
  Su Yumuşatma Kolonu ve 

Multimedya Kolonu 
2016-2016 450 408   350 450 408   90,6 90,6     

  1 Adet Vakumlu Belt Filtre 
Temini 

2016-2016 5.500 4.444   5.500 5.500 4.444   80,8 80,8     

  Doğalgaz Yakıtlı Buhar 
Kazanı 

2016-2016 4.900     4.900 4.900             

  Geçici Atık Depolama Alanı 2016-2016 1.800     1.800 1.800             
  Su İsale Hattı ve Elektrik Hattı 

Yapımı 
2016-2016 3.000     3.000 3.000             

Katı Atık Atma Ünitesi 2016-2017 25.000 14   2.557 2.557 14   0,1 0,6     

Toplam (C)   60.834 10.817 1.750 21.091 37.427 10.817 1.750 17,8 28,9 2,9 4,7 

Genel Toplam (A+B+C) 
  

610.950 79.278 38.600 75.504 92.190 20.460 1.750 13,0 22,2 6,3 1,9 
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A- Etüt projeler 
Çeşitli Etüdler 
(Madencilik Sektörü) 
Geçici Depolama Alanı ve Yükleme Rampalarının Üzerinin Kapatılması 

Etüdü 
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde  mevcut yeni yapılmış üç adet depo alanının 

ön tarafında bulunan yükleme rampalarının üst kısımlarının açık olmasından dolayı, 
yağışlı havalarda sevkiyat ve iç taşıma yapılamamaktadır. Ayrıca depoların önünde 
bulunan rampaların betonarme alanı yetersiz olup çalışma sahasında iş güvenliği 
açısından risk oluşturmaktadır. Bu nedenle rampa üstlerinin kapatılması ve çalışma 
sahasının genişletilmesi gerekmektedir. 

Projelerin hazırlanması için,  29.09.2016 tarihinde yüklenici firma ile 46.000 
TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup 12.12.2016 tarihinde uygulama 
projeleri onaylanmıştır. Teknik Şartname ve Yaklaşık Maliyet çalışmalarının 
tamamlanabilmesi için projeye 2017 Yılı  Yatırım Programında Çeşitli Etütler 
kapsamında yer verilmiştir.  

Proje işleri tamamlanmış olup kabulü 15.02.2017 tarihinde yapılmıştır.  
2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Hisarcık Konsantratör Ünitesi Kapalı Stok Sahası Etüdü 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Konsantratöründe üretilen konsantre 

cevherin nem oranı yıl içerisindeki yağışlardan dolayı daha da artmakta, talep edilen 
tenör ve nemde ürün hazırlamada sorunlar yaşanmaktadır. Konsantre ürünün kapalı 
alanda stoklanması ile hazırlanan big-bag torbaları sert geçen kış şartlarından 
korunacağı gibi ürünlerin paçal yapılabilmesine elverişli alan oluşturulacaktır. 
Böylelikle müşteri memnuniyetinin artırılması amaçlanmıştır.  

Projelerin hazırlanması için,  11.08.2016 tarihinde yüklenici firma ile 42.000 
TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup 29.12.2016 tarihinde uygulama 
projeleri  ve yaklaşık maliyet çalışmaları onaylanmıştır. 

Orijinal Projelerin hazırlanması çalışmalarının tamamlanabilmesi için projeye 
2017 Yılı  Yatırım Programında Çeşitli Etütler kapsamında yer verilmiştir. Mimarlık 
ve Mühendislik Hizmeti işlerinin kabulü 11.01.2017 tarihinde yapılmıştır.  

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Espey Bölgesi Hizmet Binası Etüdü 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü  Espey Bölgesinde bulunan mevcut İdari Bina 

yaklaşık olarak 50 seneden beri kullanılmakta olup mevcut İdari Binada Birim 
Sorumlusu, Üretim Sorumluları, Memurlar çalışmaktadır. Mevcut Binada dört adet 
büro bulunmakta olup hem bu bürolar hem de depo, tuvalet, çay ocağı gibi alanlar 
çalışan personel için yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte mevcut idari binada yıllara 
bağlı olarak ciddi deformasyonlar ve hasarlar (çatlaklar vb.) meydana gelmiş olup 
Kurumun Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne 
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hazırlattığı değerlendirme raporuna göre binanın, günümüz Deprem Yönetmeliğinin 
gerektirdiği şartları taşımadığı ve güçlendirme maliyetinin çok yüksek olacağı ifade 
edilmiştir.  Bu nedenle İş sağlığı ve güvenliği açısından kullanımı uygun olmayan 
yapının yerine yenisi yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Projelerin hazırlanması için,  25.05.2016 tarihinde yüklenici firma ile 42.000 
TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup 29.12.2016 tarihinde uygulama 
projeleri  onaylanmıştır. 

Yaklaşık Maliyet çalışmalarının tamamlanabilmesi için projeye 2017 yılı 
Yatırım Programında “Espey İdari Bina Etüdü” ismiyle Çeşitli Etütler kapsamında yer 
verilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 120 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Hisarcık-Espey Atık Barajı 2. Rehabilitasyon Etüdü 
Genel Müdürlüğe bağlı Emet Bor İşletme Müdürlüğünde yapılması planlanan 

Hisarcık ve Espey Yeni Atık Barajları inşaatı yapım ihalesi sürecinde Kamu İhale 
Kurumu ve Bölge İdari Mahkemelere yapılan şikayetler nedeniyle ihale sürecinin 
durmasından dolayı mevcut atık barajlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun 
bulunan kapatma planlarında belirtilen zaman dilimlerinde yapım sürecine 
başlanamamıştır. Bu itibarla mevcut Espey ve Hisarcık Konsantratör Tesisi Atık 
Barajlarına yönelik olarak düzenlenen Kapatma Planlarının 2 yıl ötelenmesi ve bu süre 
içerisinde mevcut barajların kullanımına izin verilmesi hususu Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca uygun bulunmuştur. 

Hisarcık-Espey Yeni Atık Barajı İnşaatı ihalesine yapılan şikayetler nedeniyle, 
ancak Temmuz-2016 tarihi itibariyle sözleşme imzalanabilmiş olup, sözleşmede 1100 
takvim günü olarak yer alan işin süresi dikkate alındığında yapım işlerinin Temmuz-
2019 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. 

Özellikle Espey atık barajında çok ivedi ilave kapasite sağlanamaz ise İşletme 
faaliyetleri ciddi darboğazla karşı karşıya kalabilecektir. Bu nedenle barajlarda ilave 
rezervuar hacmi sağlamak üzere projelerin hazırlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. 

Projelerinin hazırlanması için, 11.04.2016 tarihinde yüklenici firma ile 
30.000TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup 10.06.2016 tarihinde proje işi 
tamamlanmıştır. 

Yapım işini gerçekleştirmek üzere, “Hisarcık-Espey Atık Barajı II. 
Rehabilitasyonu”  projesi,  Kalkınma Bakanlığı'nın 25.08.2016 tarih ve 3467 sayılı 
Oluru ile 2016 yılı Yatırım Programı Madencilik Sektörü bölümüne ilave edilmiş olup 
gerekli ödenek,  İmalat Sektörü bölümünde yer alan 2015.C.11.0040 proje no.lu 
“Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi”  projesinden aktarma yapmak suretiyle 
karşılanmıştır. 

2016 yılı program ödeneği 430 bin TL olup, %40 gerçekleşme ile 173 bin TL 
harcama yapılmıştır. 
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Çeşitli Etüdler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Palet Stok Ambarı Etüdü  
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde mevcut durumda paletlerin korunaklı 

depolanacağı stok alanının bulunmamasından dolayı alınan paletler açık alanlarda 
veya fabrika kapalı alanlarında stoklanmakta ve buna bağlı olarak paletler küflenerek 
deformasyona uğramaktadır. Paletlerin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için ek 
maliyet ve işçilik gerektirmektedir. Bu sorunun 2.400 m2 alanlı, çelik konstrüksiyonlu 
üstü trapez sac ile kapalı bir alan oluşturularak çözülmesi amaçlanmıştır.  

Zemin Etüdünün yapılması için 25.05.2016 tarihinde 46.440 TL bedel 
üzerinden sözleşme imzalanmış olup rapor 20.07.2016 tarihinde teslim alınmıştır. 
Proje kapsamında İşletme Müdürlüğünün mekanik anlamda ek projelendirme 
ihtiyaçları doğrultusunda proje hizmeti alınacaktır. 

Uygulama Projelerinin hazırlanması için 17.08.2016 tarihinde 34.800 TL bedel 
ile sözleşme imzalanmış olup 22.02.2017 tarihinde orijinal projelerin kabulü 
yapılmıştır.  

2016 yılı program ödeneği 100 bin TL olup, %46 gerçekleşme ile 46 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

Yangın Söndürme Sistemleri Etüdü ve Projelendirmesi  
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde mevcut dış saha yangın hattında kullanılan 

dikişli siyah demir borular, zamanla ortaya çıkan çürüme ve delinmelerle sürekli 
onarım gerektirir hale gelmiş olup mevcut yangın suyu hattına, Borik Asit yeşil alan 
çevre sulama hattı da bağlı bulunduğundan su kaçakları fazlalaşarak sistemdeki basınç 
değerleri düşmektedir. Bu durum sistemin yangına müdahale durumundaki etkinliğini 
ortadan kaldırmaktadır.  

Öte yandan Yangın Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmış olup mevcut 
sistemin Yangın Yönetmeliğinin şartlarını sağlayacak şekilde yeniden oluşturulması 
gerekmektedir. 19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
27.11.2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince Kamu 
Binalarının Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartların 
sağlanacağı, boru tipinin dayanıklı HDPE tiple tamamen değişeceği, gerekli yerlerde 
kontrol ve müdahale vanalarının bulunacağı yangın hidrant sisteminin, Emet Bor 
İşletme Müdürlüğü’ne yapılan yeni yatırımların da yangın söndürme suyu ihtiyacını 
karşılayacak şekilde yapılması gerekmektedir. 

Uygulama Projelerinin hazırlanması için 15.08.2016 tarihinde 46.500 TL bedel 
ile sözleşme imzalanmış olup 09.11.2016 tarihinde kabul tutanağı onaylanmıştır.  

2016 yılı program ödeneği 200 bin TL olup, %23 gerçekleşme ile 47 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

Kömür Yakıtlı Buhar Kazanı Etüdü   
Borik asit fabrikaları ile bunlara ait ünitelerin toplam buhar tüketim değeri 60 
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ton/h civarında olup işletmenin buhar ihtiyacı 3 adet 25 ton/h kapasiteli buhar 
kazanlarından sağlanmaktadır. ÇABAT fabrikasının devreye girmesi halinde buhar 
ihtiyacı 80 ton/h’e ulaşacaktır.  III. Borik Asit Tesisiyle birlikte işletmenin toplam 
buhar ihtiyacı ise 168 ton/h civarında olacak,  dolayısıyla mevcut 75 ton/h kapasiteli 
buhar kazanlarının ihtiyacı karşılaması mümkün olmayacaktır. İşletmecilik esnasında 
buhar ihtiyacının kesintiye uğraması ve karşılanamaması üretimin devamlılığı 
açısından büyük risk oluşturmaktadır. Bunun yanında son yıllarda doğalgazda yaşanan 
kısıntılarda üretimde aksamalara yol açmaktadır. Bu nedenle gerek doğalgazda 
yaşanan sıkıntılar gerekse mevcut buhar kazanlarında meydana gelebilecek arıza veya 
bakım sırasında üretim devamlılığının sağlanması, ayrıca Kurumun ürün satışlarındaki 
taahhütlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için 1 adet 42 bar 455 ºC 
şartlarında 180 ton/h kapasiteli, kömür yakıtlı, yüksek basınçlı bir buhar kazanına 
ihtiyaç duyulmuştur. 

Projeye, III. Borik Asit Tesisi Etüdü projesindeki gelişmelere bağlı olarak 
birlikte değerlendirilmek üzere 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 500 bin TL olup, %5 gerçekleşme ile 25 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

Dökme Ürün Stoklama Sistemi Etüdü  
Mevcut durumda ürünler muhafaza edileceği ambarlara üretim anında 

ambalajlanarak alınmakta ve satışlarda oluşan dalgalanmadan dolayı uzun süre 
ambarlarda bekleyebilmektedir. Bu durumda ambalajlar deforme olabilmekte ve 
ürünlerde kekleşme oluşmaktadır. Ürünlerin tekrar satılabilir hale getirilmesi işlemleri 
ek maliyet ve işçilik gerektirmektedir. Bu proje kapsamında borik asit ürününün 
dökme olarak stoklanma koşullarının araştırılması amaçlanmıştır. 2016 Yılında proje 
kapsamında etüt çalışmaları devam etmiş olup çalışmaların tamamlanamaması 
sebebiyle projeye 2017 yılı yatırım programında da yer verilmiştir. 14.03.2017 
tarihinde gerçekleştirilen ihale, tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde olması sebebiyle 
iptal edilmiş olup gerekli değerlendirme çalışmalarından sonra yeniden ihaleye 
çıkılması planlanmıştır. 

Proje Yürütücüsü birimin talebi üzerine,  “Dökme Ürün Stoklama Sistemi 
Etüdü (Emet)” projesi, Genel Müdürlük Makamının 13.07.2016 tarih ve 15539 sayılı 
Oluru ile  "Randıman Artırma ve Kalite İyileştirme Çalışmaları" projesinden aktarma 
yapmak suretiyle yıl içerisinde yatırım programına ilave edilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 350 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
B. Devam Eden Projeler 
Müstakil Projeler 
(Madencilik Sektörü) 
Hisarcık-Espey Yeni Atık Barajı 
Emet Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı Hisarcık ve Espey Açık İşletmeleri’nde 

üretilen cevher yine buralardaki konsantratör tesislerinde zenginleştirilmekte ve 
tesislerden çıkan atık su, mevcut atık barajlarına atılmaktadır. Konsantratör 
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tesislerinde cevher yıkaması için ihtiyaç duyulan suyun bir kısmı pompalar aracılığı ile 
mevcut atık barajlarından temin edilmektedir. Mevcut atık barajlarının doluluk oranları 
göz önüne alındığında işletme ihtiyacını karşılayamamaları nedeniyle, Espey ve 
Hisarcık Konsantratör Tesislerine ait atık barajlarının ilk yapımları projelerine göre 
inşa edilmiş ancak zaman içerisinde İşletme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
işletme imkanları dahilinde peyder pey yükseltilmiştir.  Mevcut barajlarda tekniğine 
uygun olarak yeni bir yükseltme yapılamayacağı düşünülmektedir. İleriki yıllarda 
herhangi bir darboğazın yaşanmaması için çevre mevzuatına uygun iki ayrı yeni baraj 
yapılması planlanmaktadır. 

Baraj yeri olarak belirlenen bölgelerde cevher olup olmadığının belirlenmesi 
için sondaj yapılmasını teminen 02.03.2012 tarihinde doğrudan temin yöntemiyle 
yapılan ihale sonrasında 05.03.2012 tarihinde JMS Jeoloji Mühendislik Sondaj Ltd. 
Şti. ile 41.250,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Çalışmalar sonucunda 
her iki bölgede de cevher olmadığı sondajlar neticesinde tespit edilmiştir. Yeni Atık 
Barajları Yapımı proje işi için 12.06.2012 tarihinde ön yeterlik ihalesi 
gerçekleştirilmiş, yüklenici firma ile 1.255.000,00 TL bedel üzerinden 11.09.2012 
tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 18.09.2012 tarihinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanılmıştır. 10.12.2012 tarihinde Hidroloji Ön İnceleme Raporu, Ön İnceleme 
Aşaması Jeoteknik Etüt Raporu ve Ön İnceleme Raporu Genel Müdürlüğümüzce 
onaylanmıştır. 22.03.2013 tarihinde Jeoloji-Jeoteknik Araştırma Programı ve 
10.06.2013 tarihinde Planlama Raporu Genel Müdürlüğümüzce onaylanmıştır. 
08.11.2013 tarihinde projelerin kontrollük hizmetleri için SYDF firması olan yüklenici  
firma ile 22.000 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. 20.12.2013 tarihinde 
Proje firması tarafından hazırlanan uygulama projeleri SYDF'ye sunulmuştur. Projeye 
2014 yılı Yatırım Programında tekrar yer verilmiştir. 09.07.2014 tarihinde Çevresel 
etki değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü'nün Hisarcık Yeni Atık Barajı 
(Maden Atığı Düzenli depolama Tesisi) ve Malzeme Ocakları ile Espey Yeni Atık 
Barajı (Maden Atığı Düzenli depolama Tesisi) ve Malzeme Ocakları ÇED Olumlu 
Raporu alınmıştır.  

Yapım İşinin kontrollüğüne yönelik olarak; 23.03.2015 tarihinde yapılan ihale 
sonucu 2.097.000 TL bedel üzerinden yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır.   

Proje kapsamında yapılacak hizmetlerden Genel Müdürlüğün uzmanlık alanı 
dışında bulunan Geosentetik sızdırmazlık imalatlarının uygulamasına yönelik 
kontrollük ve müşavirlik hizmetlerinin Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülmesi 
teminen anılan Üniversite ile  440.000 TL bedel üzerinden 29.05.2015 tarihinde 
protokol imzalanmıştır. 

Yapım İşi için 27.04.2015 tarihinde ihaleye çıkılmış olup 20.07.2015 tarihte 
yüklenici firma ile 36.448.000 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. Ancak ekonomik 
açıdan ikinci avantajlı teklif sahibi, İhale sonucuna ilişkin İdareye ve K.İ.K.’a yapmış 
olduğu başvuruların ret edilmesi üzerine Ankara 8. İdare Mahkemesine başvurmuş ve 
mahkeme şikayeti yerinde bulup ihale sonucunun tekrar değerlendirilmesine ilişkin 
düzeltici işlem yapılmasına karar vermiştir. Bunun üzerine; Yönetim Kurulunun 
07.03.2016 tarih 679/7 sayılı Kararı ile yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin fesih 
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sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir. Ancak; K.İ.K.’nun başvurusu üzerine, 
Danıştay 13. Dairesi, Ankara 8. İdare Mahkemesince alınan kararın bozulmasına karar 
vermiştir. Bunun üzerine; 20.07.2015 tarihinde yüklenici firma ile imzalanan 
sözleşmenin yürürlüğünün devam ettirilmesi hususunda 06.05.2016 tarihli Yönetim 
Kurulu Olur’u alınmıştır. 07.06.2016 tarihinde Yüklenici firmaya işe ivedilikle 
başlanılması hususu tebliğ edilmiştir. Firma işe başlamış olup çalışmalar sürmektedir.  

Emet "Hisarcık-Espey Yeni Atık Barajı İnşaatı" yapım işi ihalesinde yer teslim 
tarihinden (06.08.2015) itibaren yaşanan hukuki süreçler ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca uygulama projelerinin onaylanmasını müteakip yüklenici firmaya işe 
başlamasının tebliğ edildiği tarih (07.06.2016) arasında geçen 306 günlük sürenin işin 
ikmal tarihi olan 10.08.2018 tarihine ilave edilerek revize ikmal tarihinin 12.06.2019 
olarak belirlenmesi hususunda 09.11.2016 tarihli Genel Müdürlük Olur’u alınmıştır.  

Toplam proje tutarı 116.953 bin TL olan 2015-2017 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği 8.054 bin TL ve harcaması %56 ile 4.472 bin TL’dir. 

(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Katı Atık Depolama Alanı İnşaatı   
Emet Bor İşletme Müdürlüğü mevcut borik asit tesisinden çıkan atıklar 

katı+sıvı olarak atık barajında depolanmaktadır. Ancak, mevcut atık barajına ilaveten 
yapımı devam eden yeni atık barajına atıkların katı+sıvı olarak taşınmasının zaman ve 
maliyet açısından ekonomik olmayacağı değerlendirilerek, 2013 yılı Yatırım Programı 
kapsamında "Katı Atık Atma Ünitesi" projesine yer verilmiş, söz konusu ünitenin 
faaliyete geçmesi sonrasında; oluşacak sıvı atıkların yeni atık barajına atılmasına, katı 
atıkların ise ayrı bir yerde depolanmasına karar verilmiştir.  

Söz konusu projenin öngörülen depolama hacmi 1.550.000 m³ ve projenin 
maliyeti 1.000 bin TL'si etüd-proje giderleri, yaklaşık 7.000 bin TL'si proje yapım işi 
olmak üzere toplam 8.000 bin TL olarak öngörülmüştür. Yapıma esas projeler 
tamamlandığında arazi yapısı ve topoğrafyasından kaynaklanan nedenlerle depolama 
hacmi zorunlu olarak 2.100.000 m³’e çıkarılmış, söz konusu kapasite artışına bağlı 
olarak, kaya dolgu, filtre dolgu, kil dolgu, rezervuar kazı miktarı, geomembran, GCL 
(geosentetik kil örtü), drenaj kompoziti miktarlarında artış gündeme gelmiştir. 

24.01.2013 tarihinde olumlu raporu alınan Çevresel Etki Değerlendirme 
Raporunda belirtilen ve Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak Katı Atık Depolama Alanı İnşaatına ait projeler 
hazırlanmıştır. Söz konusu projeler dahilinde, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelik”te belirtilen sızdırmazlık malzemesi (Geomembran, drenaj kompoziti, 
geosentetik kil örtü, geogritler) ve bu malzemelerin uygulanabilmesi için yapılması 
zorunlu imalatlar ile emniyet tedbirleri imalatları toplam maliyetin artmasına neden 
olmuştur.  

Ayrıca ilk keşifte öngörülmeyen ancak arazi topoğrafyası nedeniyle istenilen 
kapasitenin sağlanabilmesi için yapım zorunluluğu ortaya çıkan toprakarme duvar 
imalatları da toplam maliyetin artmasına neden olmuştur. Katı Atık Depolama Alanı 
İnşaatı projesinin yatırıma esas hazırlanan Proje Etüdü ve buna göre tekrar hazırlanan 
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keşif özetinde yer alan bilgiler çerçevesinde ilgili birim tarafından söz konusu işin 
toplam proje tutarının 23.500 bin TL'ye revize edilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

17.07.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’na proje maliyet artışı talebinde 
bulunulmuş, Bakanlığın 20.08.2013 tarih ve 4105 sayılı yazısı ile proje tutarının 
23.500 bin TL olarak revize edilmesi uygun görülmüştür.  

Depo alanlarının belirlenmesinin ardından 24.01.2013 tarihinde ÇED raporu 
alınmıştır.  

Genel Müdürlükçe A, B ve C alanı olmak üzere üç farklı depolama alanı 
belirlenmiştir. Bunlardan A depolama alanı gerek yapım süresi gerekse mevcut barajın 
940 kotu üzerindeki rezervuarın geçirimsizliği sağlanıncaya kadar kısa vadede (3-4 
yıl) işletme ihtiyacını karşılayacak kapasitededir (2.100.000 m³).  

Katı atık depolama alanı uygulama projeleri 2013 yılında hazırlanmış 
24.06.2013 tarihinde yapım işi ihalesine çıkılmış olup, 13.09.2013 tarihinde yüklenici 
firma ile 15.964.000 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.  

Kazı işleri sırasında 31.09.2014 tarihinde meydana gelen heyelan nedeniyle 
TEİAŞ'a ait 2 adet ENH. direği TEİAŞ ile yapılan protokol kapsamında deplase 
edilmiştir.  Heyelana bağlı olarak yapılan proje revizyonu nedeniyle proje sahası 
sınırları genişlemiş ve ilave orman irtifak izinleri alınmıştır. Heyelan ve olumsuz hava 
koşullarına bağlı olarak havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmadığı günlerde 
dahil olmak üzere 02.07.2015 olan işin ikmal tarihine 327 gün süre verilerek işin 
revize ikmal tarihi Yönetim Kurulunun 26.06.2015 tarih, 639/15 sayılı Kararı ile 
24.05.2016 olarak onaylanmıştır.  

Kontrollük teşkilatınca hazırlanan mukayeseli keşif özeti cetvelinde söz konusu 
işte meydana gelen keşif artışı %31,39 olup Sözleşme eki Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinin “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin 
tasfiyesi” başlıklı 21. Maddesine istinaden yönetim kurulunun 09.06.2016 tarih, 695/1 
sayılı kararları ile;  

a) Emet Katı Atık Depolama İnşaatı işinin artış yapılmaksızın işin ilk sözleşme 
bedelinin tamamının yapılması kaydıyla tasfiye edilmesi,  

b) Meydana gelen son toprak hareketinin diğer imalatlara verebileceği olumsuz 
etkiler göz önüne alındığında öncelikli olarak heyelanın olumsuz etkilerinin ortadan 
kaldırılması için gerekli imalatların yapılması,  

c) Öncelikli yapılması gereken imalatlar, ilk sözleşme bedelinin tamamlanması 
için ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılacak imalatlar ile 
inşaat sahasının tasfiyeye uygun hale getirilebilmesi için (tamamlanan imalatların 
ölçülebilir duruma getirilmesi) işin 1. revize ikmal tarihi olan 24.05.2016 tarihine 100 
gün ilave süre verilerek 2. Revize ikmal tarihinin 01.09.2016 olarak belirlenmesi, 
tasvip edilmiştir.  

Söz konusu tasfiye geçici kabulü 01.09.2016 itibar tarihi ile yapılmıştır. 
Bölgede hareketliliğin devam edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla inklinometre 
ölçümleri yapılmakta olup Nisan-2017 tarihinde ölçümler tamamlanacaktır. Ölçüm 
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sonuçlarına bağlı olarak kalan işlerin tamamlanması için ikmal inşaat ihalesine 2017 
yılında çıkılacaktır. 

Toplam proje tutarı 28.412 bin TL olan 2014-2016 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği 7.909 bin TL ve harcaması %42 ile 3.320 bin TL’dir. 

Atık Barajı Kapasite Arttırılması 
Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ait Emet Yeni Borik Asit Tesisi ve Yardımcı 

Üniteleri inşaatı ikmal edilerek 2003 yılı sonlarında üretim faaliyetlerine 
başlanılmıştır. Söz konusu fabrika 100.000 ton/yıl kapasiteli olup, ortalama katı atık 
miktarı da 250.000 m3/yıl’dır. Proses gereği ortaya çıkacak atıkların depolanacağı 
geçirimsiz bir atık barajının yaptırılması için uygun bir baraj yeri seçilmiş, DSİ’nin 
müşavirlik ve kontrollüğünde atık depolama barajı inşaatı kısmen tamamlanmıştır.  

Yaklaşık 36 yıl ihtiyaca göre tasarlanan atık depolama barajında; sağ ve sol 
derivasyon kanalları, +933 kotuna kadar gövde inşaatı, +930 kotuna kadar rezervuar 
kaplama işleri, proje kapsamında tamamlanarak tesis ile birlikte kullanıma açılmıştır. 
Ayrıca atık depolamada herhangi bir darboğaz yaşanmaması için baraj gövde kotu 12 
m., rezervuar kotu ise 5 m. daha yükseltilmiştir. 935 kotuna kadar tamamlanan barajın 
rezervuar hacmine yaklaşık 1.694.000 m3 atık depolanabilecek olup, bu güne kadar 
atık seviyesinin ulaştığı kotlar, buharlaşma ve yağış dengeleri ve alınacak ilave 
önlemler göz önünde bulundurulduğunda, atık seviyesinin en geç 2013 yılı sonlarında 
tamamlanan imalat sınırına ulaşabileceği öngörülmektedir. Ayrıca Borik Asit Tesisi 
Tevsii projesinin de tamamlanarak devreye girmesi ile yıllık atık miktarı daha da 
artmıştır. 

Baraj rezervuarında geçirimsizlik temin edici malzeme olarak 935 kotuna kadar 
yapılan kil kaplama imalatı, arazi yapısı nedeniyle 935 kotu üzerine 
uygulanamamaktadır. Bu nedenle 2005 yılında rezervuar kaplamasına yönelik 
alternatif malzeme seçimi ve uygulaması araştırması ile ilgili olarak Boğaziçi 
Üniversitesi ile bir protokol düzenlenmiştir. Boğaziçi Üniversitesince hazırlanan rapor 
ve uygulama projeleri 2006 yılında Kuruma gönderilmiştir. 

Buna göre Boğaziçi Üniversitesi tarafından seçilen geçirimsizlik malzemesi, 
permeabilitesi kil malzemeye nazaran çok daha düşük olan GCL (Geomembranla 
lamine edilmiş geosentetik kil kaplama)dir. 

Mevcut barajın rezervuarında, ÇED yönetmeliklerinde geçirimsiz olarak kabul 
edilen kil blanket yapılmış olmasına rağmen, permeabiliteden oluşabilecek kaçakların 
minimum seviyelere indirilmesi, fabrika atıklarının kil blanketin permeabilitesinde 
oluşturabileceği olumsuzluklar nedeniyle, mevcut blanketin geçirimliliğinin 
artabileceği ve yer altı ve yerüstü sularını olumsuz etkileyebileceği hususları ile 
birlikte, ilave ek rezervuar kapasitesi oluşturulması hususu da göz önünde 
bulundurularak; 

-Mevcut barajın Sol Batardo tarafına, geçirimsizliği GCL (Geomembranla 
lamine edilmiş geosentetik kil kaplama) ile sağlanmış yaklaşık 4.000.000 m³ kapasiteli 
yeni bir barajın yapılması,  

-Mevcut baraj rezervuarının, şev düzenleme imalatlarının 950 kotuna kadar 
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yapılarak baraj gövdesinin 960 kotuna çıkarılması planlanmıştır. 
Proje kapsamında 3 ayrı faaliyet yürütülmektedir. 
1) Emet Yeni Atık Barajı 
İşin kapsamı; Mevcut barajın sol batardo tarafına, geçirimsizliği jeomembran ve 

GCL ile sağlanmış yaklaşık 4.500.000 m³ kapasiteli yeni bir barajın yapılması, mevcut 
baraj rezervuarının, şev düzenleme imalatlarının yapılarak baraj gövdesinin 960 
kotuna çıkarılmasıdır. 

-Mevcut atık barajı rezervuarının 930 kotundan 933 kotuna kil blanket ile 
yükseltilmesi  
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c) Mevcut barajı Gövdesinin 960 kotuna çıkarılması 
Haritaların alınmasını müteakip projeler hazırlanarak yapım işi ihalesi 

gerçekleştirilecektir. 
2) Emet Borik Asit Tesisi–Espey Açık Ocak Arası Yol Yapımı 

İşin kapsamı, Emet Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde yer alan Borik Asit 
Tesislerinin ihtiyacı olan cevherin bir kısmı Espey Açık Ocak Konsantratör 
Tesislerinden temin edilmekte ve yılda 40-50 bin ton cevher kamyonlar vasıtası ile 
2.400 metresi Tavşanlı-Emet Devlet Karayolu olmak üzere toplam 6.900 metreden 
nakledilmektedir. Devlet Karayolu kullanılmaksızın daha kısa mesafede cevher nakli 
gerek maliyet gerekse trafik yoğunluğu ve riskini asgari düzeye indirmek amacıyla 
İşletme Müdürlüğü-Espey Açık Ocak Konsantratör Tesisleri arasında (Atık Barajı 
Bölgesi) 3.376 m uzunluğunda yeni yol yapılması işidir. 

-Yapılan ihale sonucu 19.11.2013 tarihinde yüklenici firma ile 33.300 TL bedel 
üzerinden sözleşme imzalanmış olup 3.376 metrelik yol projesi 18.01.2014 tarihinde 
tamamlanmıştır.  

-3376 m Uzunluğunda Bitümlü Sıcak Karışım Yol Yapımı ve Yol Aydınlatma 
İşleri kontrollüğü için 14.08.2014 tarihinde yüklenici firma ile 416.500,00TL bedel 
üzerinden sözleşme imzalanmıştır.  Yapım işinin Geçici Kabul tarihi itibariyle 
firmanın sözleşmesi sona ermiştir. 

-3376 m Uzunluğunda Bitümlü Sıcak Karışım Yol Yapımı ve Yol Aydınlatma 
İşleri için 13.08.2014 tarihinde yüklenici firma ile 4.866.385,00 TL  bedel üzerinden 
Sözleşme imzalanmış ve  20.08.2014 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Sözleşmeye 
göre işin bitmesi gereken tarih 24.09.2015 dir. Yüklenici firmanın 2014 yılında 
herhangi bir faaliyeti olmamıştır. Yönetim Kurulu kararıyla 56 gün cezasız ek süre 
verilecek bitiş tarihi 19.11.2015 olarak belirlenmiştir.  Söz konusu iş tamamlanmış 
olup 10.12.2015 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. (Geçici kabul eksikliklerinin 
giderilmesi için mevsimsel koşullar nedeniyle 01.04.2016 tarihinden itibaren 10 gün 
içinde tamamlanması uygun görülmüştür.) Geçici kabul tutanağı 01.08.2016 
onaylanmıştır. 

3) Emet Bor İşletme Müdürlüğü Atık Barajları Etrafına Tel Çit Yapılması 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı çerçevesinde ''Atıkların Düzenli 

Depolanmasına Dair Yönetmelik'' gereği mevcut atık barajlarından Yönetmeliğe 
uygun olmayanlar için kapatma planları ve buna ilişkin iş termin programı 17.09.2012 
tarih, 21474 sayılı yazı ile anılan Bakanlığa sunulmuştur.  

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Konsantratör Tesisine ait bir adet atık 
barajı ile Hisarcık Konsantratör Tesisinde bir tanesi faaliyette olmak üzere toplamda 
üç adet atık barajı ile ilgili sunulan kapatma planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
14.05.2012 tarih, 5673 sayılı yazıları ile onaylanmıştır. 

Yukarıda bahsi geçen kapatma planı iş termin programında, Espey ve 
Hisarcık’ta yer alan atık barajlarının etrafının tel çit ile çevrilmesi yer almaktadır. 

 Ayrıca; halen yapımı devam eden ''Emet Yeni Atık Barajı'' inşaatı işinin yapı 
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denetim işlerini yürüten kontrollük teşkilatı (yüklenici firma ve Boğaziçi Üniversitesi) 
22.11.2013 tarih, E0Y.001 sayılı yazılarında, 22.11.2013 tarihi itibarı ile 965 kotu altı 
çanağının geomembran imalatlarının tamamlandığı, çevre etkilerine açık halde 
bulunan ve gerek evcil gerekse yaban hayvanlarının yaşam sahası içinde olan sahada 
yapılan imalatların ve canlıların zarar görmemesi için doğal hayatı koruma ve iş 
sahasının emniyete alınması gerekliliğinin ortaya çıktığı, bunun yanı sıra çevre 
mevzuatı gereğince inşaat dönemi izleme kontrollük hizmetlerini yürüten firma 
tarafından atık barajı çevre emniyetinin alınması için gerekli olan korumanın yapılması 
gerektiğinin ifade edildiği bildirilmiştir. 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit Tesisi, Espey ve Hisarcık Atık 
Barajları etrafına toplam 7.782 m tel çit yapılması için 14.04.2014 ihale 
gerçekleştirilmiş, 18.06.2014 tarihinde yüklenici firma ile 227.831,00 TL bedel 
üzerinden sözleşme imzalanmış olup işin geçici kabulü 24.02.2015 tarihinde 
yapılmıştır.   

2017 yılında mevcut baraj rezervuarının, şev düzenleme imalatlarının yapılarak 
baraj gövdesinin 960 kotuna çıkarılması için gerekli projeler hazırlanarak yapım 
ihalesi gerçekleştirilecektir. 

Toplam proje tutarı 82.925 bin TL olan 2014-2016 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği 5.000 bin TL ve harcaması %30 ile 1.517 bin TL’dir. 

Emet Sülfürik Asit Tesisi 
Borik asit taleplerindeki artış nedeniyle yeni bir borik asit tesisinin kurulmasına 

ihtiyaç duyulmuş, bu kapsamda 2012 yılı Yatırım Programı İmalat Sektörü/Kimya 
Sanayi Bölümüne 500.000 ton/yıl kapasiteli Emet III. Borik Asit Tesisinin (proje 
numarası 2012.C.11.0090, başlama-bitiş tarihi 2012-2015, proje tutarı 400.341.000 TL 
ve 2012 yılı ödeneği 41.000.000 TL) ilave edilmesine ilişkin 19.10.2012 tarihli ve 
2012/24 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Raporu, Bakanlar Kurulu'nun 05.11.2012 
tarihli ve 2012/3915 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Söz konusu tesis ile birlikte yatırımı devam eden 50.000 ton/yıl Çok Amaçlı 
Borik Asit Tesisi’nin de devreye girmesi ile tüm bu tesislerin sülfürik asit ihtiyacını 
karşılayabilecek bir sülfürik asit tesisinin kurulmasına karar verilmiş ve 550.000 
ton/yıl kapasiteli Emet Sülfürik Asit Tesisi Projesinin 2012 yılı Yatırım Programına 
2012.C.11.0080 proje no ile ilave edilmesi,  YPK’nın 19.10.2012 tarihli ve 2012/24 
sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 

Gelinen noktada borik asit pazarındaki daralma nedeniyle, Emet III. Borik Asit 
Tesisi yapım sürecine, pazardaki gelişmeler değerlendirilerek tekrar karar verilecek 
olup Emet Sülfürik Asit Tesisi’ne ise, sadece mevcut borik asit tesislerinin hammadde 
ihtiyacını karşılayabilecek şekilde 350.000 ton/yıl kapasite karakteristiği ile 2016 Yılı 
Yatırım Programı’nda yer verilmiştir.  

Sülfürik asit tesisinin yapılacağı alanın zemin etüdünün yenilenmesi için ihale 
gerçekleştirilmiş olup yüklenici firma ile 10.06.2016 tarihinde 40.300 TL bedel 
üzerinden sözleşme imzalanarak 17.06.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 
Yüklenici 02.08.2016 tarihinde Zemin Etüdü Teşekküle teslim edilmiş olup anılan iş 
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tamamlanmıştır.  ÇED İzleme Hizmet alımı işi kapsamında 2.000 TL harcama 
yapılmıştır. 

2016 yılında ihale dokümanları hazırlanmış olup yapım işi ihalesi 2017 yılında 
gerçekleştirilecektir. 

Toplam proje tutarı 317.566 bin TL olan 2012-2018 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği 31.800 bin TL ve harcaması %0,13 ile 42 bin TL’dir. 

C- Yeni Projeler 
Muhtelif İşler 
(Madencilik Sektörü) 
Bilgisayar Sistemleri  
Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nün bilgisayar/donanım ve yazılım ihtiyaçlarının 

temin edildiği projede, 30 Adet Bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir. 
Proje tutarı ve ödeneği 90 bin TL olan projenin harcaması %83 gerçekleşme ile 

75 bin TL’dir. 
1 Adet Ambulans (Tıbbi donanımlı)  
Emet Bor İşletme Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve İş Güvenliği Biriminde bulunan 

Ford 2003 Model Acil Yardım Ambulansı ve DUCATO 2008 MODEL Hasta Nakil 
Ambulanslarına TSE uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. 27.04.2015 Tarihinde 
Her iki ambulansın Ek-C tadilatı için İhaleye çıkılmıştır. Ancak 2003 model Acil 
Yardım Ambulansında ABS Sistemi olmadığından dolayı İhale iptal olmuştur. Buna 
istinaden Ford 2003 Model Acil Yardım Ambulansına TSE uygunluk belgesi 
alınamamaktadır. Bu nedenle işyeri sağlık ve iş güvenliği birimine Tıbbi Donanımlı 
Acil Yardım Ambulansı alınması gerekmektedir.  

Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan “1 Adet Ambulans (Tıbbi 
donanımlı)”  alımı  için,  DMO Genel Müdürlüğüne 144.900 TL bedel ile 12.12.2016 
tarihinde sipariş verilmiş olup 2016 yılı Yatırım Programına göre proje 
tamamlanmıştır. 

Proje tutarı ve ödeneği 154 bin TL olan projenin harcaması %94 gerçekleşme 
ile 145 bin TL’dir. 

1 Adet Seyyar Dizel Konkasör  
Temin edilecek Seyyar Dizel Konkasör, Emet Bor İşletme Müdürlüğü borik asit 

tesislerine gönderilen  kolemanit cevherinin homojen bir şekilde kırılması için 
kullanılacak olup ayrıca borik asitte bulunan mevcut kırıcıya yedeklik yapacaktır. 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan “1 Adet Seyyar Dizel Konkasör”  
alımı  için,  DMO Genel Müdürlüğüne 1.149.645 TL bedel ile 03.08.2016 tarihinde 
sipariş verilmiş  olup 2016 yılı Yatırım Programına göre proje tamamlanmıştır. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Projenin 2016 yılı ödeneği Genel 
Müdürlük Makamının 17.06.2016 tarih ve 13863 sayılı Oluru ile 2016.B.00.0007.13 
no.lu "Randıman Arttırma ve Kalite İyileştirme Çalışmaları" projesinden 400 bin TL 
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aktarma yapmak suretiyle karşılanarak 1.400 bin TL’ye yükseltilmiştir. 
Proje tutarı ve ödeneği 1.400 bin TL olan projenin harcaması %82 gerçekleşme 

ile 1.150 bin TL’dir. 
1 Adet Seyyar Mini Kırıcı  
Açık ocaktan gelen büyük boyutlu cevherlerin silodaki ızgaralardan geçirilerek 

maden tesise beslenmesi gerekmektedir. Mevcut hidrolik kırıcılar ömürlerini 
doldurmuş olup büyük boyutlu cevherlerin cevherin kırılması  ve silodan geçirilmesi 
işlemeleri martopikör ve balyoz ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu durum iş 
sağlığı ve iş güvenliği açısından risk teşkil etmekte olup bu konuda müfettişler ve ilgili 
iş güvenliği uzmanları tarafından uyarılar yapılmaktadır. Seyyar Mini Kırıcı temini ile 
fiziki iş gücü tasarrufu sağlanarak iş kazaları riski minimize edilecektir. 

Eme Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan “1 Adet Seyyar Dizel Konkasör”  
alımı  için,  DMO Genel Müdürlüğüne 234.697 TL bedel ile 26.04.2016 tarihinde 
sipariş verilmiş  olup 2016 yılı Yatırım Programına göre proje tamamlanmıştır. 

Proje tutarı ve ödeneği 300 bin TL olan projenin harcaması %78 gerçekleşme 
ile 235 bin TL’dir. 

İnşaat İşleri 
(Madencilik Sektörü) 
Espey Konsantratör Ünitesi  Stok Sahası  
Espey bölgesinde ağır geçen kış şartlarından dolayı fabrikadaki siloya cevher 

beslenmesinde ve tüvenan kantarında problemler yaşandığından dolayı stok sahasına 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca yıl içinde ara ara Bigadiç tüvenan cevheri gelmekte olup 
konsantratör tesisinde yıkanmaktadır. Gelen Bigadiç cevherin stoklanması yıl içinde 
de Espey tüvenan cevherinin stoklanmasında kullanılmak üzere stok sahasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Espey Konsantratör Ünitesi  Stok Sahası işi için, 24.11.2016 tarihinde yüklenici  
firma ile 720.500 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Projenin 2017 yılında 
tamamlanması planlanmıştır. 

2016yılı yatırım programında 1.500 bin TL proje tutarı ile yer alan 2016-2017 
yıllarını kapsayan projeye 532 bin TL revize ödenek ayrılmasına karşın, harcama 
yapılmamıştır. 

Müstakil Projeler 
(Madencilik Sektörü) 
Hisarcık-Espey Atık Barajı II. Rehabilitasyonu 
Hisarcık ve Espey Konsantratör Tesislerine ait atık barajlarının ilk yapımları 

projelerine göre inşa edilmiş ancak zaman içerisinde İşletme ihtiyaçları göz önünde 
bulundurularak işletme imkanları dahilinde perdey pey yükseltilmiştir. Osmangazi 
Üniversitesinin raporları doğrultusunda her iki barajın I. Rehabilitasyon imalatları 
2013 yılı sonlarında tamamlanmıştır. 
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İleriki yıllarda herhangi bir darboğazın yaşanmaması için çevre mevzuatına 
uygun iki ayrı yeni baraj yapılması planlanmış ve “Espey ve Hisarcık Yeni Atık 
Barajlarına Ait Planlama, Yapıma Esas Kati ve Uygulama Projeleri Mühendislik 
Hizmetleri ile ÇED Raporunun Alınması" işi ile ilgili olarak imzalanan sözleşme 
kapsamında uygulama projeleri hazırlanarak ÇED olumlu belgesi alınmıştır. Ayrıca 
mevcut barajlara ait Kapatma Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuş ve 
kapatma planları uygun bulunarak söz konusu atık barajların İş Termin Planlarına 
uygun şekilde kapatma işlemlerinin yapılması istenilmiştir. Bu çerçevede 5 yıl 
içerisinde (2017 yılı sonuna kadar) mevcut barajların kapatılarak yeni barajlara atık 
atılması gerekmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun bulunan kapatma planlarında yer alan 
iş termin planında belirtilen zaman dilimine uygun olarak Hisarcık-Espey Yeni Atık 
Barajı İnşaatı ihalesi 27.04.2015 tarihinde yapılmış ancak ihale sürecinde Kamu İhale 
Kurumu, Bölge İdari Mahkemeleri ve Danıştay’a yapılan şikayetler ve açılan davalar 
nedeniyle yapım ihale süreci durdurulmuştur. İhale sürecinde öngörülemeyen bu 
nedenlerden dolayı kapatma planında yer alan iş termin planında belirtilen zaman 
dilimlerinde yapım sürecine başlanamamıştır. 

Hisarcık-Espey Yeni Atık Barajı İnşaatı ihalesine yapılan şikayetler nedeniyle, 
ancak Temmuz-2016 tarihi itibariyle sözleşme imzalanabilmiş olup, sözleşmede 1100 
takvim günü olarak yer alan işin süresi dikkate alındığında yapım işlerinin Temmuz-
2019 tarihinde tamamlanması gerekmektedir. 

Espey atık barajında çok ivedi ilave kapasite sağlanamaz ise İşletme faaliyetleri 
ciddi darboğazla karşı karşıya kalabilecektir. 

Bu itibarla mevcut Espey ve Hisarcık Konsantratör Tesisi Atık Barajlarına 
yönelik olarak düzenlenen Kapatma Planlarının 2 yıl ötelenmesi (2019 yılı sonuna 
kadar) ve bu süre içerisinde mevcut barajların kullanımına izin verilmesi hususu Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığından talep edilmiş ve anılan Bakanlık talebi uygun bulmuştur. 

Bakanlık’tan gerekli izinlerin alınmasını müteakip Espey’de 403.000 m3, 
Hisarcık’ta 815.000 m3 ilave rezervuar hacmi sağlayan Espey ve Hisarcık Atık 
Barajları II. Rehabilitasyon projeleri hazırlanmıştır. 

II. Rehabilitasyon imalatlarının tamamlanması ile birlikte Espey atık barajının 
kullanım ömrü 2,06 yıl, Hisarcık atık barajının kullanım ömrü 7,87 yıl uzatılmış 
olacaktır. 

Projelerinin hazırlanması için, 11.04.2016 tarihinde yüklenici firma ile 
30.000TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup, 10.06.2016 tarihinde proje işi 
tamamlanmıştır.  

Yapı Denetim ve Kontrollük İşleri için, 13.07.2016 tarihinde yüklenici firma ile 
248.500 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.  

Yapım işi için, 30.09.2016 tarihinde yüklenici firma ile 14.885.490 TL bedel 
üzerinden sözleşme imzalanmış olup işin tamamlanabilmesi için projeye 2017 yılı 
Yatırım Programında yer verilmiştir. 
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Proje Yürütücüsü birimin talebi üzerine, “Hisarcık-Espey Atık Barajı II. 
Rehabilitasyonu” projesi, Kalkınma Bakanlığı'nın 25.08.2016 tarih ve 3467 sayılı 
Oluru ile "Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi" projesinden 16.500 bin TL 
aktarma yapmak suretiyle yıl içerisinde yatırım programına ilave edilmiştir. 

Toplam proje tutarı ve revize program ödeneği 16.500 bin TL olan projenin 
harcaması %31 ile 4.126 bin TL’dir. 

Muhtelif İşler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
2 Adet Forklift  
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Konsantratör Tesisi ile bakım atölyesi arası 

yaklaşık 250 metre, ek tesis ile 350 metre, saç ve diğer malzeme ambarına uzaklığı ise 
500 metre olup ağır makine parçalarının ve yedeklerinin taşınmasında güçlükler ve 
zorluklar yaşanmaktadır.  

Öte yandan benzer şekilde,  büyük çoğunluğu 100 kg ağırlığının üstündeki 
ekipmanları arıza durumunda Elektrik Bakım Onarım Atölyesine taşınmasında da 
sıkıntılar ve zaman kaybı yaşanmaktadır.  Bu ekipmanların taşınması için  atölyede 
herhangi bir araç bulunmadığından diğer birimlerden müsait olması durumunda araç 
temin edilebilmekte, bu durumda zaman kaybı ve buna bağlı üretim kaybı 
oluşabilmektedir. Bu ekipmanların işin uzmanı olmayan diğer birimlerin elemanları 
tarafından taşınmak durumunda kalınması iş gükazası riskini artırmaktadır. 

Espey Konsantratör Tesisi ve Elektrik Bakım Onarım Atölyesine kullanılmak 
üzere 2 (iki) adet Forklift’e ihtiyaç duyulmaktadır. 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan “2 Adet Forklift”  alımı  için,  DMO 
Genel Müdürlüğüne  221.235 TL bedel ile 20.06.2016 tarihinde sipariş verilmiş  olup 
2016 yılı Yatırım Programına göre proje tamamlanmıştır. 

Proje tutarı ve ödeneği 240 bin TL olan projenin harcaması %92 gerçekleşme 
ile 221 bin TL’dir. 

Su Yumuşatma Kolonu ve Multimedya Kolonu 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Su Üretim Birimi’nde mevcut durumda her biri 

90 m3/h kapasiteli 5 adet multimedya kolonu, 4 adet 75 m3/h ve 3 adet 50 m3/h 
kapasiteli yumuşatma kolonu bulunmakta olup birer tanesi yedek olacak şekilde 
çalıştırılmaktadır. Toplamda,  ham su filtreleme kapasitesi kesintisiz  olarak 360 m3/h, 
yumuşak su üretim kapasitesi ise kesintisiz 325 m3/h’tir. Bu miktar fabrikaların 
ihtiyacı olan yumuşak su ihtiyacını ancak karşılamaktadır.  ÇABAT projesi 
kapsamında 100 m3/h kapasiteli 1 adet kum filtresi, 1 adet aktif karbon filtresi ve 1 
adet yumuşak su kolonu ilave edilmiştir. İlave edilen kolonlar yedekli çalışmadığından 
ve diğer kolonlarla da bağlantısı olmadığından kum ve aktif karbon filtrelerinin ters 
yıkaması ve yumuşak su kolonunun rejenerasyonu sırasında sistem 1 günde yaklaşık 
olarak 3-4 saat kesintiye uğrayacaktır. Bu da 3 fabrika aynı anda çalıştığında su 
yetersizliğine yol açacaktır. Ayrıca Buhar ve Enerji Üretim Birimi’ne  için alınması 
planlanan mobil buhar kazanı da ekstra bir yumuşak su tüketimine sebep olacağı için 
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bu projeye ihtiyaç duyulmuştur.  
Su Yumuşatma Kolonu ve Multimedya Kolonu alımı için, 08.08.2016 tarihinde 

Hidro Grup firması ile 409.000 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup 2016 
yılı Yatırım Programına göre proje tamamlanmıştır. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Projenin 2016 yılı Ödeneği Genel 
Müdürlük Makamının 09.06.2016 tarih ve 13068 sayılı Oluru u ile 2016.C.11.0030.38 
no.lu "Randıman Arttırma ve Kalite İyileştirme Çalışmaları" projesinden 100 bin TL 
aktarma yapmak suretiyle karşılanarak 1.400 bin TL’ye yükseltilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 450 bin TL olan projenin harcaması %91 gerçekleşme 
ile 408 bin TL’dir. 

1 Adet Vakumlu Belt Filtre Temini 
Emet Bor İşletme Müdürlüğü Borik Asit 1 Fabrika Birimi reaksiyon ünitesinde 

elde edilen 200 m3’lük şlam çözeltisi, I. Kademe Filtrasyonda süzülerek şlamı 
ayrılmaktadır. Bu amaçla 2003 yılından beri kullanılan 2 adet belt filtreleri geçen 
sürede meydana gelen deformasyonlar sonucu kapasitelerinde azalma olmuş ve 
kapasiteleri 155-160 m3 kadar inmiştir. Tek filtre ile edilen derişik çözelti miktarı 
kristalizasyonda ihtiyaç duyulan derişik çözeltisini karşılayamamakta, iki filtrenin aynı 
anda devreye alınması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Mevcut belt filtreler uzun 
süredir kullanımda olduğundan arızalanabilmektedir. Filtrelerden birinin arızalanması 
durumunda, kristalizatöre beslenen derişik çözelti miktarı azaltılmaktadır. Dolayısıyla 
üretilen Borik Asit miktarı da düşmektedir.  

Bunun önüne geçebilmek adına I. kademede bulunan filtrelerden birinin 
minimum 200 m3 şlam beslemesi yapılabilecek bir filtre ile değiştirilmesi üretimin 
sürekliliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir. Temin edilecek filtre genel 
olarak kullanımda olacak değiştirilmeyen (2003 yılında devreye alınan) filtre ise bu 
filtrenin arızalanması veya yıkanması esnasında kullanılacaktır.  

Söz konusu ekipmanın temini için 01.08.2016 tarihinde yapılan açık ihale 
neticesinde, yüklenici firma ile 22.08.2016 tarihinde 4.444.000 TL bedel üzerinden 
sözleşme imzalanmıştır. 1 Adet Vakumlu Belt Filtre Temini işinin yüklenici firmasının 
talep ettiği, 1 adet vakum pompasının kayış kasnaklı olarak temini yerine, frekans 
konvertörlü direk akuple olarak temini, sistemde oluşacak ek revizyonlar ile ilave 
enstrümanların temininin de kendisine ait olması ve bu değişim sonucu sistemin bir 
bütün olarak çalışmasındaki tüm sorumluluğun kendisine ait olması hususlarında 
29.11.2016 tarihli Genel Müdürlük Olur’u alınmıştır. 

Proje 2016 yılı Yatırım Programına göre tamamlanmıştır. 
Proje tutarı ve ödeneği 5.500 bin TL olan projenin harcaması %81 gerçekleşme 

ile 4.444 bin TL’dir. 
Doğalgaz Yakıtlı Buhar Kazanı (Proje No: 2016.C.11.0030.22) 
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan buhar kazanlarının fiiliyatta ürettiği 

maksimum buhar kapasitesi 60-65 ton/h dir. Çok Amaçlı Borik Asit Fabrikası dâhil 
fabrikaların toplam buhar tüketiminin 75 ton/h olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla 
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bu projeye ihtiyaç duyulmuştur.  
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her üç tesisin devrede olduğu durumda yaklaşık 15 ton/h ilave buhara gereksinim 
duyulmaktadır.  

Mevcut buhar kazanlarındaki periyodik bakımlar ve arızalara yönelik üretim 
kayıpları ve mevsimsel farklılıklarla ortaya çıkan buhar ihtiyacı ile yapımı tamamlanan 
ve önümüzdeki dönemlerde ihtiyaca göre sürekli üretime başlaması planlanan Çok 
Amaçlı Borik Asit Tesisinin (ÇABAT) buhar tüketimini stabil olarak karşılayabilmek 
için 36 ton/h Kapasiteli Doğalgaz Yakıtlı Buhar Kazanına  ihtiyaç duyulmuştur. 

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmaları yapılmış olmakla birlikte, 
2017-2019 dönemi Yatırım Tekliflerinin görüşüldüğü;   

20.07.2016 tarihinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 
koordinasyonunda ilgili İhtisas Dairesi Başkanlıklarının katılımıyla yapılan toplantıda; 
“Emet Sülfürik Asit Tesisi projesi kapsamında sülfürik asit üretimi ile birlikte buhar ve 
elektrik üretiminin de eş zamanlı olarak yapılmasının öngörülmesi ve Bandırma Bor 
ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 40 ton/h kapasiteli mobil 
buhar kazanının 2017 yılı ortalarında Emet İşletme Müdürlüğüne getirilerek devreye 
alınacak olması sebepleriyle, “Emet Doğalgaz Yakıtlı Buhar Kazanı (36 t/h 
Kapasiteli)” projesinin Kurumda Yatırım Programı Teklifi kapsamına alınmamasına”, 

01.08.2016 tarihinde, düzenlenen toplantıda; “Buhar   santralinde   meydana   
gelen   arızaya   bağlı   olarak   Kırka   Bor   İşletme Müdürlüğü’nden Bandırma Bor 
ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü’ne getirilen 2 adet 40 t/h’lik mobil kazanlardan 
birinin Emet Bor işletme Müdürlüğü’ne gönderilecek olması sonucu, işletmede yeni 
bir kazan ihtiyacının ortaya çıkacağından bahisle, Enerji ve Otomasyon Dairesinin 
görüşleri doğrultusunda, Bandırma Bor ve Asit Fabrikalarında 15-25 t/h kapasitede 
yeni bir mobil kazan alımına yönelik projenin yatırım programı teklifine dahil 
edilmesine” karar verilmiştir. 

Söz konusu kararlar çerçevesinde, Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne 36 ton/h 
kapasiteli “Doğalgaz Yakıtlı Buhar Kazanı” alımı projesinden vazgeçilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 4.900 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Geçici Atık Depolama Alanı  
Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Borik Asit Üretim Tesisi faaliyetleri sonucu 

ambalaj atıkları (hurda çuval, hurda palet…), tehlikeli atıklar, elektronik atıklar, hurda 
metaller, atık yağ, v.b. oluşmaktadır. Oluşan bu atıklar tesise 20 km mesafedeki 
Hisarcık Makine İkmal Tesisinde bulunan, atık depolama sahalarında toplanmakta 
olup; tüm tesislerin atıkları düşünüldüğünde sahaların kapasiteleri yetersiz 
kalmaktadır. 09.08.1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na dayanılarak 
hazırlanan, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı “Atık Yönetimi Yönetmeliği” Madde-13, 
(1) bendinde: “Atıklar üretildikleri yerde türlerine göre belirlenmiş kriterlere uygun 
şekilde geçici depolanır.” denilmektedir. Ayrıca “Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği” madde-9, m hükmünde: Atık Üreticisi, “Atıkların fabrika sınırları içinde 
tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, 
emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde 
geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer 
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vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde 
belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan 
başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, 
atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla yükümlüdür” 
denilmektedir. 

Borik Asit Üretim Tesisinde ortaya çıkan hurda çuvallar preslendikten sonra 
Hisarcık’ta bulunan hurda çuval depolama sahasına götürülmekte olup; Borik Asit 
Üretim Tesisinde hurda çuvalların presleme öncesi toplanana bileceği sabit bir alan 
bulunmamaktadır. İş akışına bağlı olarak zaman zaman çok fazla hurda çuval 
çıkmaktadır. Oluşan bu hurda çuvallar tesis içerisinde dağınıklığa sebep vermekte 
olup, görüntü kirliliğine yol açmaktadır. Presleme işi için sabit bir alan olmadığından 
presleme işlemi sağlıklı bir şekilde yerine getirilememektedir.  

Borik asit üretim faaliyetleri sonucu açığa çıkan hurda paletler satışı 
gerçekleştirilene kadar tesis içerisinde depolanmaktadır. Yine sabit bir depolama alanı 
bulunmayan hurda paletler tesis içerisinde görüntü kirliliği, dağınıklık, nadirde olsa 
çalışmalarda aksamalara sebebiyet vermekte olup, depolama şartlarından dolayı hasar 
gördükleri için satışı yapılamamaktadır. Bu da ekonomik kayba sebep vermekte olup, 
tesis içerisinde kırık dökük paletler birikmektedir. 

Borik asit üretim faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli atıklar belli bir miktara 
ulaşıncaya kadar servislerin çalışma sahalarında biriktirilmekte ve Hisarcık’ta bulunan 
tehlikeli atık depolama alanına taşınmaktadır. Bu durum servisler için sıkıntıya neden 
olmaktadır. Ayrıca İşletme Müdürlüğümüzün tehlikeli atıkların Hisarcık’taki tehlikeli 
atık depolama sahasına taşıyabilmesi için çevre mevzuatı açısından gerekli olan 
‘Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı’ bulunmamaktadır.  

Borik asit üretim faaliyetleri sonucu oluşan hurda metaller belli bir miktara 
ulaşınca Hisarcık’taki sahaya taşınmaktadır. Hurda metallerin tonajların fazla olması 
boyut olarak da büyük olması sebebiyle taşıma esnasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Ayrıca sabit ve mevzuatlara uygun bir depolama alanı bulunmayan hurda metaller 
tesis içerisinde dağınıklığa ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. 

Hisarcık Makine İkmal Servisinde bulunan 3 adet atık depolama sahasının 
(ambalaj atığı depolama sahası, hurda metal depolama sahası ve tehlikeli atık 
depolama sahası) gelecek yıllarda yapılacak olan dekapaj alanının içerisinde kalması 
beklenmektedir. Dekapaj alanında kalacak olan atık sahalarının kullanılamayacağı ve 
yeni sahalara ihtiyaç duyulacağı bilinmektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere; Tesiste atıkların depolanabileceği uygun bir alan 
bulunmayışı, çevre mevzuatlarının uygulanabilmesini engellemekte, aksaklıklara 
neden olmakta ve mevzuatlara aykırı uygulamalara sebebiyet vermektedir. Gerek 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekse TSE tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Söz konusu bu uygunsuzlukların giderilmesi için tesis 
faaliyetleri sonucu oluşan bütün atıkların depolanabileceği şekilde bir atık depolama 
sahasının yapılması uygun önem arz etmektedir. 

2016 yılında proje hazırlık çalışmaları yürütülmüş olup yapım işinin 
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vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde 
belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan 
başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, 
atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla yükümlüdür” 
denilmektedir. 

Borik Asit Üretim Tesisinde ortaya çıkan hurda çuvallar preslendikten sonra 
Hisarcık’ta bulunan hurda çuval depolama sahasına götürülmekte olup; Borik Asit 
Üretim Tesisinde hurda çuvalların presleme öncesi toplanana bileceği sabit bir alan 
bulunmamaktadır. İş akışına bağlı olarak zaman zaman çok fazla hurda çuval 
çıkmaktadır. Oluşan bu hurda çuvallar tesis içerisinde dağınıklığa sebep vermekte 
olup, görüntü kirliliğine yol açmaktadır. Presleme işi için sabit bir alan olmadığından 
presleme işlemi sağlıklı bir şekilde yerine getirilememektedir.  

Borik asit üretim faaliyetleri sonucu açığa çıkan hurda paletler satışı 
gerçekleştirilene kadar tesis içerisinde depolanmaktadır. Yine sabit bir depolama alanı 
bulunmayan hurda paletler tesis içerisinde görüntü kirliliği, dağınıklık, nadirde olsa 
çalışmalarda aksamalara sebebiyet vermekte olup, depolama şartlarından dolayı hasar 
gördükleri için satışı yapılamamaktadır. Bu da ekonomik kayba sebep vermekte olup, 
tesis içerisinde kırık dökük paletler birikmektedir. 

Borik asit üretim faaliyetleri sonucu oluşan tehlikeli atıklar belli bir miktara 
ulaşıncaya kadar servislerin çalışma sahalarında biriktirilmekte ve Hisarcık’ta bulunan 
tehlikeli atık depolama alanına taşınmaktadır. Bu durum servisler için sıkıntıya neden 
olmaktadır. Ayrıca İşletme Müdürlüğümüzün tehlikeli atıkların Hisarcık’taki tehlikeli 
atık depolama sahasına taşıyabilmesi için çevre mevzuatı açısından gerekli olan 
‘Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı’ bulunmamaktadır.  

Borik asit üretim faaliyetleri sonucu oluşan hurda metaller belli bir miktara 
ulaşınca Hisarcık’taki sahaya taşınmaktadır. Hurda metallerin tonajların fazla olması 
boyut olarak da büyük olması sebebiyle taşıma esnasında sıkıntılar yaşanmaktadır. 
Ayrıca sabit ve mevzuatlara uygun bir depolama alanı bulunmayan hurda metaller 
tesis içerisinde dağınıklığa ve görüntü kirliliğine neden olmaktadır. 

Hisarcık Makine İkmal Servisinde bulunan 3 adet atık depolama sahasının 
(ambalaj atığı depolama sahası, hurda metal depolama sahası ve tehlikeli atık 
depolama sahası) gelecek yıllarda yapılacak olan dekapaj alanının içerisinde kalması 
beklenmektedir. Dekapaj alanında kalacak olan atık sahalarının kullanılamayacağı ve 
yeni sahalara ihtiyaç duyulacağı bilinmektedir. 

Yukarıda belirtildiği üzere; Tesiste atıkların depolanabileceği uygun bir alan 
bulunmayışı, çevre mevzuatlarının uygulanabilmesini engellemekte, aksaklıklara 
neden olmakta ve mevzuatlara aykırı uygulamalara sebebiyet vermektedir. Gerek 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekse TSE tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 
sıkıntılar yaşanmaktadır. Söz konusu bu uygunsuzlukların giderilmesi için tesis 
faaliyetleri sonucu oluşan bütün atıkların depolanabileceği şekilde bir atık depolama 
sahasının yapılması uygun önem arz etmektedir. 

2016 yılında proje hazırlık çalışmaları yürütülmüş olup yapım işinin 

 

 
 

gerçekleştirilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 
Proje tutarı ve ödeneği 1.800 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Su İsale Hattı ve Elektrik Hattı Yapımı  
Emet Bor İşletme Müdürlüğünde  kullanılan ham su, 5 adet derin kuyudan 

sağlanmaktadır. Tüm kuyuların aktif olarak çalıştırılması durumunda mevcut 
kuyulardan sağlanan ham su miktarı yaklaşık 450-500 m3/h’tir. Mevcut durumda su 
tüketimi yaklaşık 350 m3/h olup bu miktar  Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi’nin devreye 
alınmasıyla birlikte 450 m3/h’e çıkacaktır. Ekipmanların, arıza, bakım ve yedeklik 
ihtiyaçları dikkate alınarak mevcut kuyuların yeterli gelmeyeceği öngörülmüştür.  

2016 yılında proje hazırlık çalışmaları yürütülmüş olup yapım işinin 
gerçekleştirilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 3.000 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Muhtelif İşler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Katı Atık Atma Ünitesi  
Emet I. ve II. Borik Asit Tesislerinde ikinci bant filtrelerden alınan % 40-42 

nem içeriğine sahip atığın, katı olarak atılmasıyla baraj kullanım ömrünün artırılması 
ve çevresel sorunların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 

II. Borik Asit Fabrikasında yüklenici firmanın demo lasta filtresiyle yapılan 
çalışmalar sonucunda %42-45 nem içeriğindeki kek numunesinin nem içeriği % 22-24 
aralığına kadar düşürülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda lasta filtrelerden elde 
edilen sonuçlardan daha iyi bir sonuç elde edilememiştir.  

08.10.2015 tarihinde projelerin hazırlanması için hizmet alım işi ihalesi 
gerçekleştirilmiş olup, 02.11.2015 tarihinde yüklenici firma ile 137.500 TL bedel 
üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firma 05.11.2015 tarihinde işe başlamış 
olup  işin bitim tarihi 02.02.2016 olarak belirlenmiştir.  

Ön projeler Tesis Mühendislik Dairesi Başkanlığınca revizyonlarla birlikte 
onaylanmıştır.  

Projeye; yapım işinin yapılması maksadıyla, 2016 yılı Yatırım Programında 
müstakil proje olarak yer verilmiştir.Zemin Etüdü Raporunun hazırlanması için, 
02.09.2016 tarihinde  Ankara yüklenici firma 14.440 TL bedel üzerinden 
sözleşme imzalanmış olup rapor 11.10.2016 tarihinde teslim edilmiştir. İhaleye 
çıkılabilmesini teminen ihale dokümanları hazırlanmış olup projeye 2017 yılı Yatırım 
Programı kapsamında devam edilecektir. 

Toplam proje tutarı 25.000 bin TL olan 2016-2017 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği 2.557 bin TL ve harcaması %0,56 ile 14 bin TL’dir. 

1-c) Bigadiç Bor İşletmesi’ne ait yatırım çalışmaları: 
Proje bazında Bigadiç Bor İşletmesi Müdürlüğü 2016 yılı yatırım harcamalarına 

ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 

385Sayıştay   



 

 
 

Tablo 89: Bigadiç Bor İşletmesi yatırım harcamaları 

Projeler 
(Bigadiç Bor İşletme 

Müdürlüğü) 

Projenin Başlangıçtan 2016 
yılı sonuna kadar 

2016 Yılı 
ödeneğinin 2016 yılında 

Gerçekleşme 

Nakdi Fiziki 

Yıllar 
itibariyle 

süresi 

Son 
tutarı 

Nakdi 
harcama 

Fiziki 
harcama İlk tutarı Son 

tutarı 
Nakdi 

harcama 
Fiziki 

harcama Tümü 
201

6 
Yılı 

Tümü 2016 
Yılı 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. % % % % 
A- Etüt Projeleri                          
1- Madencilik Sektörü   2.696 1.118 0 2.196 2.696 1.118 0 41,5 41,5 0,0 0,0 

Çeşitli Etütler Toplamı 2016-2016 2.696 1.118 0 2.196 2.696 1.118 0 41,5 41,5 0,0 0,0 

  Bigadiç Yeraltı ve Yerüstü 
Su Kaynaklarının 
Kalitesinin Araşt.Etüdü 

2016-2016 1.000 207   500 1.000 207   20,7 20,7     

  Bigadiç-Nusrat Demiryolu 
Hattı Etüdü 

2016-2016 250     750 250             

  Bigadiç Yeni Atık Barajı 
Etüdü 

2016-2016 100     100 100             

  Orhaneli Çayı Güzergah 
Değişimi Etüdü 

2016-2016 586 456   586 586 456   77,7 77,7     

  Kestelek Atık Barajı Etüdü 2016-2016 160 160   160 160 160   100 100     
  Kestelek Enerji Alt Yapı 

Modernizasyonu Etüdü 
2016-2016 100 46   100 100 46   46 46     

  Simav Açık Ocağı 
Heyelanın Etkilerinin 
Araştırılması Etüdü 

2016-2016 500 250   0 500 250   50 50     

2- İmalat Sektörü/Kimya 
Sanayii 

                        

Toplam (A)   2.696 1.118 0 2.196 2.696 1.118 0 41,5 41,5 0,0 0,0 
B-Devam Eden Projeler                         

1- Madencilik Sektörü   47.924 7.250 12 9.322 9.453 3.840 0 15,1 40,6 0,0 0,0 

Bigadiç Bor Havzası Master 
Projesi 

2015-2019 45.429 5.944 12 7.000 7.000 2.570   13,1 36,7     

İnşaat projeleri toplamı   2.495 1.306   2.322 2.453 1.270 0 52,3 51,8     

  Bigadiç Çamköy 
Kuşaklama Kanalı 

2014-2016 2.495 1.306   2.322 2.453 1.270   52,3 51,8     

2- İmalat Sektörü/Kimya 
Sanayii 

                        

Toplam (B)   47.924 7.250 12 9.322 9.453 3.840 0 15,1 40,6 0,0 0,0 
C- Yeni Projeler                          

1- Madencilik Sektörü   155.706 1.965 1.780 20.170 19.362 1.965 1.780 1,3 10,1 1,1 9,2 
Muhtelif  İşler Toplamı 2016-2016 6.120 833 717 3.770 6.120 833 717 13,6 13,6 11,7 11,7 

  Bilgisayar Sistemleri 2016-2016 120 100 100 120 120 100 100 82,9 82,9 82,9 82,9 

  1 Adet Lastikli Yükleyici 
(Loder) 

2016-2016 650 617 617 650 650 617 617 94,9 94,9 94,9 94,9 

  2 Adet Askılı Big-Bag 
Paketleme Sistemi 

2016-2016 1.000     1.000 1.000             

  Homojenlendirme Ünitesi 
Silolarının Üstünün 
Kapatılması 

2016-2016 3.200 116   2.000 3.200 116   3,6 3,6     

  Kamyon Kantarı ve Tartım 
Merkezi 

2016-2016 300       300             

  Geri Besleme Sistemi 2016-2016 600       600             
  Kat Temizleme Sistemi 2016-2016 250       250             
İnşaat İşleri Toplamı 2016-2017 25.550 1.131 1.032 3.900 4.433 1.131 1.032 4,4 25,5 4,0 23,3 
  Laboratuvar ve İSG Binası  2016-2017 8.050 0   1.500 1.500 0           
  Öğütülmüş Cevher Kapalı 

Stok Sahası 
2016-2017 8.500 44   1.000 1.000 44   0,5 4,4     

  Bigadiç 2. Etap Yapısal 
Güçlendirme 

2016-2017 7.000 56   900 900 56   0,8 6,2     

  Bigadiç Çamköy Barajı 
Sızdırmazlığının 
Sağlanması 

2016-2017 2.000 1.032 1.032 500 1.033 1.032 1.032 51,6 99,9 51,6 99,9 

Konsantratör ve 4.Öğütme 
Tesisi 

2016-2017 124.036 1 32 12.500 8.809 1 32       0,4 

2- İmalat Sektörü/Kimya 
Sanayii 

  97.085 31 137 9.800 9.800 31 137 0,0 0,3 0,1 1,4 

Bigadiç Kalsine Kolemanit 
Tesisi 

2016-2018 97.085 31 137 9.800 9.800 31 137   0,3 0,1 1,4 

Toplam (C)   252.791 1.996 1.917 29.970 29.162 1.996 1.917 0,8 6,8 0,8 6,6 

Genel Toplam (A+B+C)   303.411 10.364 1.929 41.488 41.311 6.954 1.917 3,4 16,8 0,6 4,6 

386 Sayıştay   



 

 
 

Tablo 89: Bigadiç Bor İşletmesi yatırım harcamaları 
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Nakdi Fiziki 
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Tümü 2016 
Yılı 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. % % % % 
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Çeşitli Etütler Toplamı 2016-2016 2.696 1.118 0 2.196 2.696 1.118 0 41,5 41,5 0,0 0,0 
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Su Kaynaklarının 
Kalitesinin Araşt.Etüdü 

2016-2016 1.000 207   500 1.000 207   20,7 20,7     
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Hattı Etüdü 
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  Bigadiç Yeni Atık Barajı 
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  Kestelek Atık Barajı Etüdü 2016-2016 160 160   160 160 160   100 100     
  Kestelek Enerji Alt Yapı 

Modernizasyonu Etüdü 
2016-2016 100 46   100 100 46   46 46     

  Simav Açık Ocağı 
Heyelanın Etkilerinin 
Araştırılması Etüdü 

2016-2016 500 250   0 500 250   50 50     

2- İmalat Sektörü/Kimya 
Sanayii 

                        

Toplam (A)   2.696 1.118 0 2.196 2.696 1.118 0 41,5 41,5 0,0 0,0 
B-Devam Eden Projeler                         

1- Madencilik Sektörü   47.924 7.250 12 9.322 9.453 3.840 0 15,1 40,6 0,0 0,0 

Bigadiç Bor Havzası Master 
Projesi 

2015-2019 45.429 5.944 12 7.000 7.000 2.570   13,1 36,7     

İnşaat projeleri toplamı   2.495 1.306   2.322 2.453 1.270 0 52,3 51,8     

  Bigadiç Çamköy 
Kuşaklama Kanalı 

2014-2016 2.495 1.306   2.322 2.453 1.270   52,3 51,8     

2- İmalat Sektörü/Kimya 
Sanayii 

                        

Toplam (B)   47.924 7.250 12 9.322 9.453 3.840 0 15,1 40,6 0,0 0,0 
C- Yeni Projeler                          

1- Madencilik Sektörü   155.706 1.965 1.780 20.170 19.362 1.965 1.780 1,3 10,1 1,1 9,2 
Muhtelif  İşler Toplamı 2016-2016 6.120 833 717 3.770 6.120 833 717 13,6 13,6 11,7 11,7 

  Bilgisayar Sistemleri 2016-2016 120 100 100 120 120 100 100 82,9 82,9 82,9 82,9 

  1 Adet Lastikli Yükleyici 
(Loder) 

2016-2016 650 617 617 650 650 617 617 94,9 94,9 94,9 94,9 

  2 Adet Askılı Big-Bag 
Paketleme Sistemi 

2016-2016 1.000     1.000 1.000             

  Homojenlendirme Ünitesi 
Silolarının Üstünün 
Kapatılması 

2016-2016 3.200 116   2.000 3.200 116   3,6 3,6     

  Kamyon Kantarı ve Tartım 
Merkezi 

2016-2016 300       300             

  Geri Besleme Sistemi 2016-2016 600       600             
  Kat Temizleme Sistemi 2016-2016 250       250             
İnşaat İşleri Toplamı 2016-2017 25.550 1.131 1.032 3.900 4.433 1.131 1.032 4,4 25,5 4,0 23,3 
  Laboratuvar ve İSG Binası  2016-2017 8.050 0   1.500 1.500 0           
  Öğütülmüş Cevher Kapalı 

Stok Sahası 
2016-2017 8.500 44   1.000 1.000 44   0,5 4,4     

  Bigadiç 2. Etap Yapısal 
Güçlendirme 

2016-2017 7.000 56   900 900 56   0,8 6,2     

  Bigadiç Çamköy Barajı 
Sızdırmazlığının 
Sağlanması 

2016-2017 2.000 1.032 1.032 500 1.033 1.032 1.032 51,6 99,9 51,6 99,9 

Konsantratör ve 4.Öğütme 
Tesisi 

2016-2017 124.036 1 32 12.500 8.809 1 32       0,4 

2- İmalat Sektörü/Kimya 
Sanayii 

  97.085 31 137 9.800 9.800 31 137 0,0 0,3 0,1 1,4 

Bigadiç Kalsine Kolemanit 
Tesisi 

2016-2018 97.085 31 137 9.800 9.800 31 137   0,3 0,1 1,4 

Toplam (C)   252.791 1.996 1.917 29.970 29.162 1.996 1.917 0,8 6,8 0,8 6,6 

Genel Toplam (A+B+C)   303.411 10.364 1.929 41.488 41.311 6.954 1.917 3,4 16,8 0,6 4,6 

 

 
 

A- Etüt projeler 
Çeşitli Etüdler 
(Madencilik sektörü) 
Bigadiç Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Kalitesinin Araştırılması 

Etüdü  
Teşekkül stratejik planında yer alan Bigadiç İşletme Müdürlüğü faaliyet 

sahalarındaki çevre sularında bor yükünün araştırılmasına yönelik çalışma yaptırılması 
planlanmıştır. Bigadiç İşletmesinde faaliyet gösteren mevcut tesisler dikkate alınarak 
jeolojik ve hidrojeolojik çalışmalar yapılacak ve bu çalışmaların sonucunda 
belirlenecek lokasyonlarda yeterli sayıda araştırma ve gözlem kuyuları açılacaktır. 
Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarından belirli periyotlarla alınacak su numunelerinde 
yapılacak analizler ile yaklaşık 1 yıl süreyle su kalitesinin izlenmesi öngörülmüştür. 
Bölgenin jeolojik ve hidrojeolojik modeli oluşturulacak ve elde edilen veriler bilimsel 
değerlendirilerek yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına yönelik tüm değerler 
raporlanacaktır. 

"Dokuz Eylül Üniversitesiyle 08.08.2016 tarihinde 600.000 TL (KDV Hariç) 
bedelle protokol imzalanmıştır. Etüt işi kapsamındaki sondaj kuyularının açılması işi 
için 19.10.2016 tarihinde Geoset Temel Etüt Jeol. Jeot. Mad. Tur. İnş. Ltd. Şti.  firması 
ile  290.000 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firma sondaj 
noktalarının belirlenmesi için Jeofizik Çalışma Rezisivite Raporu sunmuştur. 

Etüt çalışmalarına devam edilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında 
yer verilmiştir.  

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, projenin 2016 yılı ödeneği,  Genel 
Müdürlük Makamının 13.07.2016 tarih ve 15539 sayılı Oluru ile 2016.B.00.0007.14 
no.lu "Üretimin İdamesi İçin Acil İhtiyaçlar Karşılığı" projesinden aktarma yapmak 
suretiyle 1.000 bin TL’ye yükseltilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 1.000 bin TL olup, %21 gerçekleşme ile 207 
bin TL harcama yapılmıştır. 

Bigadiç-Nusrat Demiryolu Hattı Etüdü 
Teşekkül Balıkesir-Bandırma, Balıkesir-Bigadiç, Bursa-Kestelek, Eskişehir-

Kırka, Kütahya-Emet işletmelerinde üretilen konsantre ve rafine bor ürünlerinin % 
92’si dökme ve ambalajlı olarak İzmir-Alsancak, İstanbul-Haydarpaşa, İstanbul-
Ambarlı ve Balıkesir-Bandırma limanlarından deniz taşımacılığıyla nakledilmektedir. 
Bigadiç, Emet ve Kırka İşletmelerinden yapılan sevkiyatlar yaklaşık 30 km 
mesafedeki tren istasyonlarına karayolu ile istasyonlardan da demiryolları ile liman 
yerlerine ulaştırılmaktadır. 

Bigadiç, Emet ve Kırka işletme sahalarından doğrudan demiryolu bağlantısı 
yapılarak, karayolu taşımacılığı olmadan limanlara ürün sevkiyatı konusu, gerek 
Teşekkül tarafından, gerek Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında, gerekse bağlı 
bulunulan Valilik tarafından çeşitli kereler değerlendirilmeye alınmıştır.  
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Hâlihazırda Bigadiç Bor İşletmesinden Bandırma ve İzmir Alsancak Limanına 
nakledilecek ürünler, Bigadiç’ten 21 km uzaklıktaki Nusrat İstasyonuna karayolu ile 
buradan Bandırma ve İzmir Alsancak Limanına demiryolu ile sevk edilmektedir.  
Demiryolu ile ulaşımın karayoluna göre üstünlükleri maliyet, güvenlik ve çevre 
açılarından olmakla birlikte dünya standartlarında demiryollarının faydalı ömrü, 
karayolunun faydalı ömrünün yaklaşık üç mislidir. 

Karayolu trafiğinin mevcut yoğunluğu da dikkate alındığında; 
Karayolu araç (kamyon, tır, tanker) sirkülasyonundaki artışın getireceği 

olumsuzluklar,  
İşletmelere bağlantılı karayollarının düşük standardı ve ağır kış şartları 

nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye sokması 
Virajlı karayolunun ürün ambalajı üzerinde oluşturduğu olumsuzluklar, 

demiryolu ile güvenli ve düşük maliyetli taşıma olanağının etüt edilmesi ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır. 

2016 yılında fizibilite ve ön etüt çalışmalarına başlanılmış olup, çalışmalarına 
tamamlanması ve işe ait projelerin hazırlanması için projeye 2017 yılı Yatırım 
Programında yer verilmiştir. 

Genel Müdürlük Makamının 19.12.2016 tarih ve 27853 sayılı Oluru ile, 
projenin 2016 yılı ödeneğinden 500 bin TL,  yatırım programına 2016.B.00.0005.17no 
ile ilave edilen "Simav Açık Ocağı Heyelanın Etkilerinin Araştırılması Etüdü" 
projesine aktarılmıştır. 

2016 yılı revize program ödeneği 250 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Bigadiç Yeni Atık Barajı Etüdü 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü faaliyet sahası içindeki açık ocaklardan ve 

konsantratör tesisinden drene edilen borlu atık sular ve şlam, mevcut Çamköy Atık 
Barajında toplanmaktadır. Şlam, barajda tabii çökmeye uğramakta ve barajda toplanan 
suyun bir kısmı tekrar konsantratör tesisine pompalanarak kullanılmaktadır. 

Konsantratör tesisi 1980 yılında tek vardiya olarak 150.000 ton/yıl tüvanan 
cevher işleyecek kapasitede kurulmuştur. 1990 yılında vardiya sayısının arttırılması ve 
tevsii ünitesinin devreye girmesi ile kapasite 650.000 ton/yıl seviyesine yükseltilmiştir. 
Artan öğütülmüş ürün talebini karşılamak üzere gerekli konsantre ürünün 
sağlanabilmesi için, 2006 yılı Yatırım Programına alınan III. Konsantratör Tesisi, 
01.11.2007 tarihinde devreye alınarak, Tesis kapasitesi 975.000 ton/yıl’a çıkartılmıştır. 
Bu tesisin de devreye alınması sonucu ortaya çıkan şlamlı ve bor içerikli atık suyun 
depolanacağı gölete ihtiyaç duyulmuştur.   

Bigadiç Yeni Atık Göleti ile ilgili olarak 2009 yılında DSİ 25. Bölge 
Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında yeni atık barajının inşa edileceği bölgenin 
tespiti ve ön inceleme raporu tamamlanmıştır. 2010 yılında ise DSİ 25. Bölge 
Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında yeni gölete ait etüt çalışmaları ile 
planlama raporu hazırlanarak 2013 yılında çalışmaları tamamlanmıştır. 2014 yılında 
gerçekleştirilen ihale kapsamında “Bigadiç Yeni Atık Göleti Kesin ve Uygulama 
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Hâlihazırda Bigadiç Bor İşletmesinden Bandırma ve İzmir Alsancak Limanına 
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açılarından olmakla birlikte dünya standartlarında demiryollarının faydalı ömrü, 
karayolunun faydalı ömrünün yaklaşık üç mislidir. 

Karayolu trafiğinin mevcut yoğunluğu da dikkate alındığında; 
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2016 yılı revize program ödeneği 250 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Bigadiç Yeni Atık Barajı Etüdü 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü faaliyet sahası içindeki açık ocaklardan ve 

konsantratör tesisinden drene edilen borlu atık sular ve şlam, mevcut Çamköy Atık 
Barajında toplanmaktadır. Şlam, barajda tabii çökmeye uğramakta ve barajda toplanan 
suyun bir kısmı tekrar konsantratör tesisine pompalanarak kullanılmaktadır. 
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sağlanabilmesi için, 2006 yılı Yatırım Programına alınan III. Konsantratör Tesisi, 
01.11.2007 tarihinde devreye alınarak, Tesis kapasitesi 975.000 ton/yıl’a çıkartılmıştır. 
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Projeleri Mühendislik Hizmetleri ile ÇED Raporunun Alınması” işlerine başlanılmış, 
2014 yılı sonunda uygulama projeleri tamamlanmış ve 2015 yılında ÇED süreci 
tamamlanarak ÇED olum belgesi ilgili Bakan onayına sunulmuştur.  

ÇED sürecinin tamamlanması için projeye 2017 yılı Yatırım Teklifinde etüt 
proje olarak yer verilmiştir. Mühendislik hizmetleri tamamlanmış olup 24.01.2017 
tarihinde ÇED olumlu kararı verilmiştir.  

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Orhaneli Çayı Güzergah Değişimi Etüdü  
Kestelek Açık Ocağında fen ve tekniğine uygun, ekonomik olarak üretilebilir 

2.563.000 ton rezervin üretimine yönelik gerekli çalışmaların başlatılması kararı 
alınmış, açık ocak üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için yaklaşık iki 
yıl içinde dere ıslahı ve yol ötelenmesi işlerinin tamamlanması ve Orhaneli Çay 
yatağının, -50 kotu nihai açık işletme projesinde belirtilen güzergah dahilinde 
ötelenerek ıslah edilmesi ile ilgili proje çalışması başlatılmıştır. Bu kapsamda Orhaneli 
Çayı Güzergah Değişimi (ıslahı) projesinin (planlama, uygulama projeleri mühendislik 
hizmetleri ile ÇED raporunun alınması) yaptırılması gerekmektedir. 

İşin yapımı için 30.04.2014 tarihinde 04.09.2014 tarihinde yüklenici firma ile 
1.195 Bin TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firma tarafından hazırlanan 
“Jeoteknik Etüt Raporu, Doğal Yapı Gereçleri Raporu ve Sismik Tehlike Analizi 
Raporu” DSİ’ye gönderilmiş ve 09.11.2015 tarihinde DSİ tarafından onaylanmıştır. 
Planlama raporu,  23.11.2015 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğü Etüt Planlama ve 
Tahsisler Dairesi Başkanlığı’na onay için gönderilmiş olup 26.02.2016 tarihi itibari ile 
onaylanmıştır. 

22.01.2016 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğüne 
rölekasyon yoluna ait yatay düşey hattın projesi, onay için gönderilmiştir.  Deplase 
edilen yol projesi için Karayolları ile yürütülen süreç devam etmektedir. 

22.11.2016 tarihinde kesin projeler DSİ Bursa 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 
onaylanmıştır. Onaylanmış projeler, proje firmasına gönderilerek uygulama 
projelerinin hazırlanması istenmiştir.   

Bursa Valiliğinin 29.11.2016 tarihli yazısıyla ÇED Gerekli Değildir kararı 
Genel Müdürlüğe bildirilmiştir. Söz konusu projeye, devam eden Mühendislik 
Hizmetleri işlerinin tamamlanması için 2017 yılı Yatırım Teklifinde etüt proje olarak 
yer verilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 586 bin TL olup, %78 gerçekleşme ile 456 
bin TL harcama yapılmıştır. 

Kestelek Atık Barajı Etüdü 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne bağlı Kestelek açık ocak işletmesinde yer 

alan mevcut atık depolama alanının doluluk oranı %75’tir. İşletmenin üretim 
kapasiteleri göz önüne alındığında mevcut şlam havuzunun 5 yıl içerisinde tamamen 
dolacağı ön görülmektedir. Mevcut şlam havuzunda tekniğine uygun olarak yeni bir 
yükseltme yapılamayacak olması nedeniyle ileriki yıllarda işletme faaliyetlerinde 

389Sayıştay   



 

 
 

herhangi bir darboğazın yaşanmaması için çevre mevzuatına uygun yeni bir gölet 
yapılması planlanmıştır.  

21.11.2014 tarihinde ön yeterlilik ihalesi yapılmış, 05.03.2015 tarihinde 
AKAR-SU Müh. Müş. Ltd. Şti. firması ile mühendislik hizmetleri için 320 Bin TL 
bedelle sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında DSİ ve diğer ilgili kuruluşlardan 
izinler alınmıştır.  

"ÇED Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı 01.12.2016 tarihinde 
Genel Müdürlüğe bildirilmiştir. Genel Müdürlüğe sunulan kesin projeler 21.12.2016 
tarihinde onaylanmıştır.  

Projeye 2017 yılı Yatırım Programında müstakil proje olarak yer verilmiş olup 
yapım işinin 2018 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

2016 yılı revize program ödeneği 160 bin TL olup, %100 gerçekleşme ile 160 
bin TL harcama yapılmıştır. 

Kestelek Enerji Alt Yapı Modernizasyonu Etüdü  
Kestelek Açık İşletme ve Konsanratör Birimi Açık Ocağında 24.05.2014 

tarihinde meydana gelen ve Kestelek işletme sahasının bulunduğu bölgede de etkili bir 
şekilde hissedilen Çanakkale Gökçeada merkezli 6,5 şiddetindeki deprem ve 
sonrasındaki yoğun yağışların da etkisiyle, Ocağın kuzeybatısında eski yeraltı çalışma 
alanı bölgesinde 27.05.2014 tarihinde önce çatlamalar şeklinde başlayan 
hareketlenmeler zamanla artarak kaymalara neden olmuştur. Ocağın kuzeybatısında 
meydana gelen kaymaya eş zamanlı olarak ocağın güneyinde 2002 Yılında meydana 
gelen heyelan sonucu oluşan çatlakların ilerlediği ve cevherleşmeye paralel olarak 
uzanan kırık hattında da hareketlenmeler olduğu gözlenmiştir. Bu hareketlenmenin 
etkisiyle ocak basamak ve yolarında, döküm sahasına giden yollarda, eski tumba 
sahalarında ve işletme sahasının çeşitli bölgelerinde çatlamalar görülmüştür. 

Kestelek Açık İşletme ve Konsanratör Birimine ait elektrik enerjisinin 
dağıtımının yapıldığı şalt tesisi de bu saha içinde yer aldığından dolayı, bu süreçte 
binaya giren ve binadan çıkan enerji nakil hatlarında aşırı gerilmeler oluşmuş yer yer 
kopmalar meydana gelmiş, bina zemininde temel bitim yerlerinde zemin ile temel 
arasında ayrıklar oluşmuş ve şalt tesisine bitişik nizam tesis edilmiş olan elektrik 
atölyenin duvarlarında ve zemininde çatlaklar meydana gelmiştir. 

Bu durumun kesintisiz enerjinin sağlanması, iş sağlığı ve iş güvenliği 
mevzularında çeşitli riskler barındırdığı gözlenmektedir. Bu risklerin ortadan 
kaldırılması için şalt tesisinin taşınarak yenilenmesi, koruma fonksiyonları ile birlikte 
teknolojik olarak da yetersiz olan mevcut OG dağıtım sistemi ile birlikte AG dağıtım 
sisteminin de yeni ihtiyaçlara göre tasarlanması ve modernize edilmesi gerekmektedir.        

Yüklenici firma ile 03.10.2016 tarihinde 46.000 TL bedel üzerinden sözleşme 
imzalanmış olup 29.12.2016 tarihinde proje tamamlanmıştır. Yapım işlerini 
gerçekleştirmek üzere projeye 2017 yılı Yatırım Programında Muhtelif İşler başlığı 
altında yer verilmiş olup aynı yıl içerisinde projenin tamamlanması planlanmıştır. 

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, %46 gerçekleşme ile 100 
bin TL harcama yapılmıştır. 
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herhangi bir darboğazın yaşanmaması için çevre mevzuatına uygun yeni bir gölet 
yapılması planlanmıştır.  

21.11.2014 tarihinde ön yeterlilik ihalesi yapılmış, 05.03.2015 tarihinde 
AKAR-SU Müh. Müş. Ltd. Şti. firması ile mühendislik hizmetleri için 320 Bin TL 
bedelle sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında DSİ ve diğer ilgili kuruluşlardan 
izinler alınmıştır.  

"ÇED Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı 01.12.2016 tarihinde 
Genel Müdürlüğe bildirilmiştir. Genel Müdürlüğe sunulan kesin projeler 21.12.2016 
tarihinde onaylanmıştır.  

Projeye 2017 yılı Yatırım Programında müstakil proje olarak yer verilmiş olup 
yapım işinin 2018 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

2016 yılı revize program ödeneği 160 bin TL olup, %100 gerçekleşme ile 160 
bin TL harcama yapılmıştır. 

Kestelek Enerji Alt Yapı Modernizasyonu Etüdü  
Kestelek Açık İşletme ve Konsanratör Birimi Açık Ocağında 24.05.2014 

tarihinde meydana gelen ve Kestelek işletme sahasının bulunduğu bölgede de etkili bir 
şekilde hissedilen Çanakkale Gökçeada merkezli 6,5 şiddetindeki deprem ve 
sonrasındaki yoğun yağışların da etkisiyle, Ocağın kuzeybatısında eski yeraltı çalışma 
alanı bölgesinde 27.05.2014 tarihinde önce çatlamalar şeklinde başlayan 
hareketlenmeler zamanla artarak kaymalara neden olmuştur. Ocağın kuzeybatısında 
meydana gelen kaymaya eş zamanlı olarak ocağın güneyinde 2002 Yılında meydana 
gelen heyelan sonucu oluşan çatlakların ilerlediği ve cevherleşmeye paralel olarak 
uzanan kırık hattında da hareketlenmeler olduğu gözlenmiştir. Bu hareketlenmenin 
etkisiyle ocak basamak ve yolarında, döküm sahasına giden yollarda, eski tumba 
sahalarında ve işletme sahasının çeşitli bölgelerinde çatlamalar görülmüştür. 

Kestelek Açık İşletme ve Konsanratör Birimine ait elektrik enerjisinin 
dağıtımının yapıldığı şalt tesisi de bu saha içinde yer aldığından dolayı, bu süreçte 
binaya giren ve binadan çıkan enerji nakil hatlarında aşırı gerilmeler oluşmuş yer yer 
kopmalar meydana gelmiş, bina zemininde temel bitim yerlerinde zemin ile temel 
arasında ayrıklar oluşmuş ve şalt tesisine bitişik nizam tesis edilmiş olan elektrik 
atölyenin duvarlarında ve zemininde çatlaklar meydana gelmiştir. 

Bu durumun kesintisiz enerjinin sağlanması, iş sağlığı ve iş güvenliği 
mevzularında çeşitli riskler barındırdığı gözlenmektedir. Bu risklerin ortadan 
kaldırılması için şalt tesisinin taşınarak yenilenmesi, koruma fonksiyonları ile birlikte 
teknolojik olarak da yetersiz olan mevcut OG dağıtım sistemi ile birlikte AG dağıtım 
sisteminin de yeni ihtiyaçlara göre tasarlanması ve modernize edilmesi gerekmektedir.        

Yüklenici firma ile 03.10.2016 tarihinde 46.000 TL bedel üzerinden sözleşme 
imzalanmış olup 29.12.2016 tarihinde proje tamamlanmıştır. Yapım işlerini 
gerçekleştirmek üzere projeye 2017 yılı Yatırım Programında Muhtelif İşler başlığı 
altında yer verilmiş olup aynı yıl içerisinde projenin tamamlanması planlanmıştır. 

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, %46 gerçekleşme ile 100 
bin TL harcama yapılmıştır. 

 

 
 

Simav Açık Ocağı Heyelanın Etkilerinin Araştırılması Etüdü  
Bigadiç İşletmesi Simav Açık Ocağında yaşanmış büyük heyelan hareketinin 

devamı niteliğindeki eski çay yatağında su içeren zayıf birimlerinin duraysızlığı 
neticesinde tumba yollarındaki ve eski tumba sahasındaki kaymaların açık ocağa ve 
Simav derivasyon kanalına doğru oluşturduğu çatlak, kabarma ve zemin 
hareketlerinin, Simav derivasyon kanalına, Simav Açık Ocağına olan/olabilecek 
etkilerinin tespiti, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi işleri etüdünün acilen 
yaptırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proje 2016 yılı Yatırım Programına göre 
tamamlanmıştır.  

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Genel Müdürlük Makamının 
19.12.2016 tarih ve 27853 sayılı Oluru ile "Bigadiç-Nusrat Demiryolu Hattı Etüdü" 
projesinden 500 bin TL aktarma yapmak suretiyle 2016 yılı Yatırım Programına 
2016.B.00.0005.17 proje no.lu “Simav Açık Ocağı Heyelanın Etkilerinin Araştırılması 
Etüdü projesi ilave edilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 500 bin TL olup, %50 gerçekleşme ile 250 
bin TL harcama yapılmıştır. 

B- Devam Eden Projeler 
Müstakil Etüt Projeler 
(Madencilik) 
Bigadiç Bor Havzası Master Projesi  
Teşekkülce, son yıllarda oluşan pazar talebini karşılamaya yönelik olarak 

yapılan ilave yatırımlarla -75 mikron öğütülmüş kolemanit kapasitesi 700.000 tona 
çıkartılmıştır. Söz konusu kapasite değerlerinde üretim-satış yapılması, Tülü ve Simav 
Açık Ocaklarının mevcut işletme projelerinde kalan rezervlerinin tamamının 
kazanılması durumunda yaklaşık 12 yıllık rezerv ömrü öngörülmektedir. Teşekkülün 
öğütülmüş kolemanitteki artışa paralel ilave üretim ve kapasite hedeflerinin yanı sıra 
kalsine kolemanit üretim ve pazar hedefleri de göz önüne alındığında, Simav ve Tülü 
Açık Ocaklarından üretilebilecek tüvenan kolemanit miktarının yaklaşık 8 yıllık 
ihtiyacı karşılayabileceği öngörülmektedir. 2023 yılı ve devamındaki hedeflerinin 
gerçekleştirilebilmesi için kurulması planlanan tesislerin hammadde ihtiyacının 
karşılanması, fen ve tekniğine uygun madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin  
sağlanması için Bigadiç bor havzasının potansiyelinin yeniden değerlendirilerek 
geliştirilecek fizibil ve işletilebilir projeler ile yeni ocakların planlanmasına ihtiyaç 
bulunması gerekçesiyle 2015 Yılı Yatırım Programı’na "Bigadiç Bor Havzası Master 
Projesi" dahil edilmiştir. 

Proje kapsamında; Bigadiç havzasında 109 lokasyonda 28.265 metre sondaj, 
2.155 adet kimyasal, 995 adet mineralojik-petrografik numune alımı işi için 
29.04.2015 tarihinde ihaleye çıkılarak, 21.05.2015 tarihinde yüklenici firma ile 
sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli (119,00 TL/metre x 28.265 metre) 3.363.535 
TL+KDV’dir.  
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2015 yılında 110 lokasyonda 28.021 metre karotlu maden sondajı, 2.240 adet 
kimyasal analiz, 1.100 adet XRD, 118 adet mineralojik-petrografik amaçlı numune 
alımı gerçekleştirilmiş. 2016 yılında ise 121 lokasyonda 26.330 metre karotlu maden 
sondajı, 2.150 adet kimyasal analiz, 1.270 adet XRD, 150 adet mineralojik-petrografik 
amaçlı numune alımı planlanmıştır.   

02.02.2017 tarihi itibariyle 22.567 metre sondaj, 1.601 adet kimyasal  ve 789 
adet XRD analizi yapılmıştır. Proje kapsamında 26.330 m sondaj yapılması 
gerekmekte olup, kalan sondaj miktarı firmaya verilen 180 günlük cezalı süre 
içerisinde tamamlanacaktır. 

Proje tutarı 45.429 bin TL olan 2015-2019 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 7.000 bin TL ve harcaması %37 gerçekleşme ile 2.570 bin TL’dir. 

İnşaat Projeleri 
Bigadiç Çamköy Kuşaklama Kanalı  
Teşekkülün Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne ait mevcut atık barajının 

yükseltilmesi projeleri DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve 2011 
yılında yapım işleri tamamlanmıştır. DSİ tarafından baraj rezervuar çevresinde 
kuşaklama kanalı tam olarak değil %65 (yaklaşık 3.225 metre) olarak 
projelendirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da temiz su kaynaklarının korunması 
amacıyla Çevre Mevzuatlarında bu konuda alınması gereken önlemlere yer 
vermektedir. Buradan hareketle Çevre mevzuatında atık barajlarının etrafına yapılan 
kuşaklama kanallarının en önemli yapım sebebi yağış sularını kuşaklama kanallarında 
toplayarak, söz konusu yağmur sularının baraj rezervuar alanına ulaşmadan kanallar 
vasıtası ile bölgeden uzaklaştırıp temiz su kaynaklarının korunmasını sağlamaktır.  
Kuşaklama kanallarının bu şekilde inşa edilmesi temiz su kaynaklarının korunmasına 
yardımcı olmasının yanı sıra atık barajlarının amacına uygun olarak kullanılabilmesi 
için barajda sadece atıkların depolanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle daha önceden 
projelendirilmeyen yaklaşık 2.000 metre olan kuşaklama kanalının yapılması 
planlanmıştır. 

Kuşaklama kanalı mühendislik hizmetleri için 12.11.2013 tarihinde doğrudan 
temin yöntemiyle ihaleye çıkılarak, 19.11.2013 tarihinde yüklenici firma ile 42,3 Bin 
TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. 14.02.2014 tarihinde iş tamamlanmıştır. 

Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra, 25.07.2016 tarihinde 
yüklenici firma ile 2.453.340 TL bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanmıştır. 
Yüklenici firmaya 02.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, sözleşmeye göre 
işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 290 gündür. 2016 Aralık sonu itibariyle işin 
yaklaşık %50’si tamamlanmıştır. Söz konusu işin 2017 yılı Yatırım Programı 
dahilinde tamamlanması planlanmıştır. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Genel Müdürlük Makamının 
13.07.2016 tarih ve 15539 sayılı Oluru ile söz konusu projenin,  proje tutarı 2.495 bin 
TL'ye, mevcut ödeneği ise 2.453 bin TL'ye, 2016.B.00.0008.8 no.lu “Espey 
Konsantratör Ünitesi Stok Sahası" projesinden aktarma yapmak suretiyle 
yükseltilmiştir. 
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2015 yılında 110 lokasyonda 28.021 metre karotlu maden sondajı, 2.240 adet 
kimyasal analiz, 1.100 adet XRD, 118 adet mineralojik-petrografik amaçlı numune 
alımı gerçekleştirilmiş. 2016 yılında ise 121 lokasyonda 26.330 metre karotlu maden 
sondajı, 2.150 adet kimyasal analiz, 1.270 adet XRD, 150 adet mineralojik-petrografik 
amaçlı numune alımı planlanmıştır.   

02.02.2017 tarihi itibariyle 22.567 metre sondaj, 1.601 adet kimyasal  ve 789 
adet XRD analizi yapılmıştır. Proje kapsamında 26.330 m sondaj yapılması 
gerekmekte olup, kalan sondaj miktarı firmaya verilen 180 günlük cezalı süre 
içerisinde tamamlanacaktır. 

Proje tutarı 45.429 bin TL olan 2015-2019 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 7.000 bin TL ve harcaması %37 gerçekleşme ile 2.570 bin TL’dir. 

İnşaat Projeleri 
Bigadiç Çamköy Kuşaklama Kanalı  
Teşekkülün Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğüne ait mevcut atık barajının 

yükseltilmesi projeleri DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve 2011 
yılında yapım işleri tamamlanmıştır. DSİ tarafından baraj rezervuar çevresinde 
kuşaklama kanalı tam olarak değil %65 (yaklaşık 3.225 metre) olarak 
projelendirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da temiz su kaynaklarının korunması 
amacıyla Çevre Mevzuatlarında bu konuda alınması gereken önlemlere yer 
vermektedir. Buradan hareketle Çevre mevzuatında atık barajlarının etrafına yapılan 
kuşaklama kanallarının en önemli yapım sebebi yağış sularını kuşaklama kanallarında 
toplayarak, söz konusu yağmur sularının baraj rezervuar alanına ulaşmadan kanallar 
vasıtası ile bölgeden uzaklaştırıp temiz su kaynaklarının korunmasını sağlamaktır.  
Kuşaklama kanallarının bu şekilde inşa edilmesi temiz su kaynaklarının korunmasına 
yardımcı olmasının yanı sıra atık barajlarının amacına uygun olarak kullanılabilmesi 
için barajda sadece atıkların depolanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle daha önceden 
projelendirilmeyen yaklaşık 2.000 metre olan kuşaklama kanalının yapılması 
planlanmıştır. 

Kuşaklama kanalı mühendislik hizmetleri için 12.11.2013 tarihinde doğrudan 
temin yöntemiyle ihaleye çıkılarak, 19.11.2013 tarihinde yüklenici firma ile 42,3 Bin 
TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. 14.02.2014 tarihinde iş tamamlanmıştır. 

Gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra, 25.07.2016 tarihinde 
yüklenici firma ile 2.453.340 TL bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanmıştır. 
Yüklenici firmaya 02.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılmış olup, sözleşmeye göre 
işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 290 gündür. 2016 Aralık sonu itibariyle işin 
yaklaşık %50’si tamamlanmıştır. Söz konusu işin 2017 yılı Yatırım Programı 
dahilinde tamamlanması planlanmıştır. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Genel Müdürlük Makamının 
13.07.2016 tarih ve 15539 sayılı Oluru ile söz konusu projenin,  proje tutarı 2.495 bin 
TL'ye, mevcut ödeneği ise 2.453 bin TL'ye, 2016.B.00.0008.8 no.lu “Espey 
Konsantratör Ünitesi Stok Sahası" projesinden aktarma yapmak suretiyle 
yükseltilmiştir. 

 

 
 

Toplam proje tutarı 2.495 bin TL olan 2014-2016 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği 2.453 bin TL ve harcaması 1.270 bin TL’dir. 

Proje tutarı 2.495 bin TL olan 2014-2016 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 2.453 bin TL ve harcaması %51 gerçekleşme ile 1.270 bin TL’dir. 

C- Yeni Projeler 
Muhtelif İşler 
(Madencilik Sektörü) 
Bilgisayar Sistemleri  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nün bilgisayar/donanım ve yazılım 

ihtiyaçlarının temin edildiği projede, 40 Adet Bilgisayar temin edilmiştir. 
Proje tutarı ve ödeneği 120 bin TL olan projenin harcaması %83 gerçekleşme 

ile 100 bin TL’dir. 
1 Adet Lastikli Yükleyici (Loder) 
İşletme Müdürlüğünün mevcut makine parkında 2014 Yılı 1.6 aylık dilimde 

ekonomik ömürlerini doldurduklarından dolayı ilgili yönetmelik doğrultusunda ihtiyaç 
dışına ayırma işlemi tamamlanan ve şu an piyasaya satış aşamasında olan  (1 adet 1981 
model 988 B Cat loder, 1 adet 980-C Cat loder, 1 adet 1988 model Furukova FL 230-I 
loder ve 1 adet 1988 model Komatsu D 75 Paletli loder) 3 adet lastikli, 1 adet paletli 
olmak üzere 4 adet loder İş makina parkında aktif değildirler. 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde , ara nakliye, stok sahalarının 
düzenlenmesi, üretim, stok, servis yollarının bakım ve onarımlarında yoğun olarak 
kullanılan ekonomik ömürlerini doldurduklarından dolayı ilgili yönetmelik 
doğrultusunda ihtiyaç dışına ayırma işlemi tamamlanmış  olan 4 Adet loderin ve 
piyasaya satışı işlemleri başlatılmıştır. Ekonomik ömürlerini dolduran ve ihtiyaç dışına 
alınan 4 adet muhtelif kapasitedeki yükleyicilerin yerine,  3,5 - 4,8 m³  kapasiteli 1 
adet lastikli yükleyici (loder ) satın alınması uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

1 Adet Lastikli Yükleyici (Loder), 26.09.2016 tarihli sipariş kapsamında Devlet 
Malzeme Ofisinden 617.035 TL bedel ile temin edilmiştir.  

Proje tutarı ve ödeneği 650 bin TL olan projenin harcaması %95 gerçekleşme 
ile 617 bin TL’dir. 

2 Adet Askılı Big-Bag Paketleme Sistemi  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Öğütme Biriminde 3 adet Öğütme tesisi 

bulunmakta olup her bir tesiste üretilen öğütülmüş ürün mevcut tesise ilave paketleme 
ünitesinde paketlemektedir. 2015 yılı ocak ayında homojenlendirme ünitesinin devreye 
alınması sonrasında Öğütme Tesislerinde üretilen öğütülmüş ürünlerin tamamı  
homojenlendirme tesisine hava hattı vasıtasıyla alınmakta (90 ton/saat) ve burada 
homojenlendirilen ürünler III. Öğütme tesisi paketleme sistemine alınmaktadır. III. 
Öğütme tesisi paketleme sistemi kapasitesi 60 ton/saat’ dir. Mevcut durumda  III. 
Öğütme tesisinin paketleme kapasitesi yeterli olmamaktadır. Üretim kaybına yol 
açmamak ve üretim devamlılığı açısından 2 adet askılı big-bag paketleme sistemine 
ihtiyaç duyulmaktadır.       
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2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş olup söz 
konusu alımın gerçekleştirilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer 
verilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 1.000 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Homojenlendirme Ünitesi Silolarının Üstünün Kapatılması  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kırma-Öğütme Tesislerinde 2012 yılında 

yapımına başlanılan ve 2015 yılında devreye giren Öğütülmüş Ürün Homojenlendirme 
Tesisinde bulunan 10 adet 1.200 tonluk silolar içinde homojenlendirme işlemi  
yapılmaktadır. Ürün silolarının üstünde çatı ve kaplama olmadığından dolayı,  silolar  
her türlü hava şartlarına maruz kalmakta, öğütülmüş ürünlerde  bu duruma bağlı olarak 
kekleşme sorunları ve homojen ürün dağılımı sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu 
olumsuz unsurları ortadan kaldırmak için öğütülmüş ürünler için yapılan 
Homojenlendirme Ünitesine çatı ve kaplama yapılması planlanmıştır.  

Projenin yapım işi için 18.10.2016 tarihinde 2.475 Bin TL bedel ile sözleşme 
imzalanmış olup Yüklenici firmaya yer teslimi 27.10.2016 tarihinde yapılmıştır. Söz 
konusu yapım işinin tamamlanabilmesi için  projeye 2017 yılı Yatırım Programında 
yer verilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 3.200 bin TL olan projenin harcaması %4 
gerçekleşme ile 116 bin TL’dir. 

Kamyon Kantarı ve Tartım Merkezi   
İşletme Müdürlüğünde öğütülmüş kolemanit ve üleksit’in satış miktarlarında 

son yıllardaki artışa paralel olarak sevkiyat yoğunluğu artmış, sevkiyat esnasında 
kullanılan kamyon kantarlarının iş hacmi yükselmiştir. İşletme Müdürlüğünde  merkez 
stoklarında şu an 3 adet kamyon kantarı bulunmaktadır.   

Bunlardan konsantratör tesisinin üstünde kullanılan birinci kamyon kantarı;  
ocaklardan gelen tüvenan cevherin ve 2. Yıkamaya gelen konsantre cevherin 
tartılmasında, ikinci kamyon kantarı konsantratörde yıkanıp zenginleşen konsantre 
ürünler ile kestelek konsantratör tesisine taşınan tüvenan cevherin tartılmasında,  
öğütme tesisinin karşısında bulunan 3 üçüncü kamyon kantarı ise öğütülmüş ürünleri 
ihracat limanlarına taşıyan kamyon ve konteyner tartımında, -25 mm kolemanitin 
Bandırma İşletme Müdürlüğüne taşıyan kamyonların tartımında ve iç satışlar için 
yapılan öğütülmüş ürünleri taşıyan kamyonların tartımında kullanılmaktadır.  

Öğütme kantarının artan iş yükünün yanı sıra, uygulamaya alınan  yeni  takip 
sisteminde boş-dolu tartımdan sonra fiş ve irsaliye  kesimi işlemlerine ek olarak bu 
işlemler öncesinde her kamyona HGS Etiketi ve kamyon üzerindeki konteyner  için 
TAG etiketi tanımı işlemleri yapılmaktadır. Bu işlem sürecinin uzun sürmesi özellikle 
öğütme kantarında trafiği arttırmıştır. Üçüncü öğütme kantarının yanına yeni bir kantar 
kurulması iş yükünü hafifletecektir. Ayrıca yeni bir kantarın kurulmasıyla beraber 
mevcut kantar kabinin yerine iki kantarı idare edebilecek büyüklükte kantar binası ile 
kantarcıların dinlenebileceği ilave bir odaya ihtiyaç duyulmaktadır. 
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2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmiş olup söz 
konusu alımın gerçekleştirilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer 
verilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 1.000 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Homojenlendirme Ünitesi Silolarının Üstünün Kapatılması  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Kırma-Öğütme Tesislerinde 2012 yılında 

yapımına başlanılan ve 2015 yılında devreye giren Öğütülmüş Ürün Homojenlendirme 
Tesisinde bulunan 10 adet 1.200 tonluk silolar içinde homojenlendirme işlemi  
yapılmaktadır. Ürün silolarının üstünde çatı ve kaplama olmadığından dolayı,  silolar  
her türlü hava şartlarına maruz kalmakta, öğütülmüş ürünlerde  bu duruma bağlı olarak 
kekleşme sorunları ve homojen ürün dağılımı sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu 
olumsuz unsurları ortadan kaldırmak için öğütülmüş ürünler için yapılan 
Homojenlendirme Ünitesine çatı ve kaplama yapılması planlanmıştır.  

Projenin yapım işi için 18.10.2016 tarihinde 2.475 Bin TL bedel ile sözleşme 
imzalanmış olup Yüklenici firmaya yer teslimi 27.10.2016 tarihinde yapılmıştır. Söz 
konusu yapım işinin tamamlanabilmesi için  projeye 2017 yılı Yatırım Programında 
yer verilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 3.200 bin TL olan projenin harcaması %4 
gerçekleşme ile 116 bin TL’dir. 

Kamyon Kantarı ve Tartım Merkezi   
İşletme Müdürlüğünde öğütülmüş kolemanit ve üleksit’in satış miktarlarında 

son yıllardaki artışa paralel olarak sevkiyat yoğunluğu artmış, sevkiyat esnasında 
kullanılan kamyon kantarlarının iş hacmi yükselmiştir. İşletme Müdürlüğünde  merkez 
stoklarında şu an 3 adet kamyon kantarı bulunmaktadır.   

Bunlardan konsantratör tesisinin üstünde kullanılan birinci kamyon kantarı;  
ocaklardan gelen tüvenan cevherin ve 2. Yıkamaya gelen konsantre cevherin 
tartılmasında, ikinci kamyon kantarı konsantratörde yıkanıp zenginleşen konsantre 
ürünler ile kestelek konsantratör tesisine taşınan tüvenan cevherin tartılmasında,  
öğütme tesisinin karşısında bulunan 3 üçüncü kamyon kantarı ise öğütülmüş ürünleri 
ihracat limanlarına taşıyan kamyon ve konteyner tartımında, -25 mm kolemanitin 
Bandırma İşletme Müdürlüğüne taşıyan kamyonların tartımında ve iç satışlar için 
yapılan öğütülmüş ürünleri taşıyan kamyonların tartımında kullanılmaktadır.  

Öğütme kantarının artan iş yükünün yanı sıra, uygulamaya alınan  yeni  takip 
sisteminde boş-dolu tartımdan sonra fiş ve irsaliye  kesimi işlemlerine ek olarak bu 
işlemler öncesinde her kamyona HGS Etiketi ve kamyon üzerindeki konteyner  için 
TAG etiketi tanımı işlemleri yapılmaktadır. Bu işlem sürecinin uzun sürmesi özellikle 
öğütme kantarında trafiği arttırmıştır. Üçüncü öğütme kantarının yanına yeni bir kantar 
kurulması iş yükünü hafifletecektir. Ayrıca yeni bir kantarın kurulmasıyla beraber 
mevcut kantar kabinin yerine iki kantarı idare edebilecek büyüklükte kantar binası ile 
kantarcıların dinlenebileceği ilave bir odaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

 

 
 

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmaları yapılmış olup 2017 yılında 
ihaleye çıkılacak olması nedeniyle projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer 
verilmiştir. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Genel Müdürlük Makamının  
13.07.2016 tarih ve 15539 sayılı Oluru ile,   2016.B.00.0007.14 no.lu "Üretimin 
İdamesi İçin Acil İhtiyaçlar Karşılığı"  projesinden 300 bin TL aktarma yapmak 
suretiyle,  2016.B.00.0007.15 no ile  2016 yılı Yatırım Programına "Kamyon Kantarı 
ve Tartım Merkezi" projesi ilave edilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 300 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Geri Besleme Sistemi  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Öğütme Birimi bünyesinde faaliyet gösteren 1. 

Öğütme tesisinde 12 ton/h, 2. Öğütme tesisinde 25 ton/h , 3. Öğütme tesisinde 50 ton/h 
kapasite ile öğütme işlemi yapılmaktadır. Öğütülen ürün öğütme işlemi sırasında boyut 
küçültme, separatör ve elek vasıtasıyla boyut ayarlanması, manyetik malzemenin 
üründen ayrıştırılması gibi kalite iyileştirici işlemlere tabi tutulmaktadır. Öğütülmüş 
ürün üretimi esnasında proses ekipmanlarından oluşabilecek ürün kaçakları, proseste 
üretim esnasında oluşan elek üstü ürünler, ürünün paketlemesi sırasında big-bag torba 
hatası sonucu oluşacak ürün zayiatları, öğütülmüş ürünün stoklanması ve sevkıyatı 
esnasında oluşan ürün zayiatları ve stok sahalarının temizliği sonucu toplanan 
ürünlerin öğütme sistemine geri beslenmesi cevher kazanımını artıracaktır. Sistemin 
birçok noktasından toplanan bu ürünlerin kapalı bir ortamda toplanması, karışabilecek 
yabancı maddelere karşı elenmesi ve stabil bir şekilde proses başlangıç noktasına 
beslenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu ürünlerin kapalı bir ortamda tutulup hava 
vasıtası ile sisteme temiz bir şekilde taşınmasını sağlayacak geri besleme sistemine 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

2016 yılında ihale dokümanı hazırlama çalışmaları yapılmış olup 2017 yılında 
ihaleye çıkılacak olması nedeniyle projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer 
verilmiştir. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Genel Müdürlük Makamının 
18.08.2016 tarih ve 18637 sayılı Oluru ile,   2016.B.00.0007.14  no.lu "Üretimin 
İdamesi İçin Acil İhtiyaçlar Karşılığı"  projesinden 600 bin TL aktarma yapmak 
suretiyle,  2016.B.00.0007.16 no ile  2016 yılı Yatırım Programına "Geri Besleme 
Sistemi" projesi ilave edilmiştir. 

Proje tutarı ve revize ödeneği 600 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Kat Temizleme Sistemi  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Öğütme Birimi bünyesinde faaliyet gösteren 

100 ton/h kapasiteli yaklaşık 1000 tonluk 10 adet silodan oluşan homojenlendirme 
tesisinde, karıştırma amacıyla kullanılan 10 adet 0,75 m3 lük denskonveyör mevcuttur. 
Denskonveyörler vasıtasıyla silo çıkışlarından alınan ürünler tekrar aynı siloya 
beslenerek homojenlendirme işlemi yapılmaktadır. Homojenlendirme tesisinde 
bulunan 10 adet denskonveyör, 10 adet henze tartım sistemi, 10 adet havalı bant, 
boşaltma bunkeri ve 10 adet homojenlendirme silosunun çıkış ağızları tek katta 
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bulunmaktadır. Bu katta yüksek miktarda  tozuma olup, bu tozumanın manuel olarak 
temizlenmesi uzun işçilik sürelerine neden olmakta ayrıca İSG koşulları açısından 
uygunsuzluk yaratmaktadır. Bu kattaki ekipmanlarda meydana gelen arızalarda ortaya 
çıkan kaçak ve toz birikmesi çok yüksek miktarlarda olup, duruşlara neden 
olabilmektedir. Homojenlendirme Tesisi’nde kesintisiz çalışmanın sağlanabilmesi, 
müşteri taleplerinin zamanında karşılanmasının sürdürülebilmesi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının oluşturulması için en az 3 ton/h 
kapasiteli Vakumlu Kat Temizleme Sistemi’nin kurulması gerekli görülmektedir. 

Kat Temizleme Sistemi alımı için yüklenici firma ile 18.11.2016 tarihinde 
134.230 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Proje 2017 yılı yatırım 
programında da yer almaktadır.  

Proje tutarı ve revize ödeneği 250 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
İnşaat İşleri 
Laboratuvar ve İSG Binası  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nde yapılan yatırımlar ile üretim miktarlarının 

artması sonucu hâlihazırda hizmet veren laboratuvar binası yetersiz kalmaktadır. 
Ayrıca mevcut binalar akreditasyon şartlarının gerektirdiği fiziki altyapıyı 
karşılayamamaktadır. Mevcut ve gelecekte kurulacak kapasiteye yeterli hizmet 
verilebilmesi ve akreditasyon şartlarının sağlanması amacıyla yeni laboratuvar 
binasının yapılması planlanmıştır. 

Öte yandan 29.12.2012 tarih 28512 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde;  yer alan kriterlere uygun İSG 
binasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak söz konusu birim inşaat alanı tek başına bir 
yapı inşası için küçük olduğundan, toplam maliyeti de düşürebilmek amacıyla İş 
Sağlığı Güvenliği Binasının, yapılması gereken laboratuvar binası inşaatı kapsamında 
zemin katta ve ayrı bir girişle yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.  

Ayrıca, Bigadiç ve Kırka İşletmeleri için inşa edilmesi planlanan Laboratuvar 
ve İSG binalarının tek tip olarak projelendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

İşin projelerinin hazırlanması için 18.07.2014 tarihinde 99.900 TL bedel 
üzerinden sözleşme yapılmış olup projeler 22.04.2015 tarihinde onaylanmıştır. Ayrıca, 
sözleşmenin 10. maddesi gereği Danışman firmaya toplam 35.000 TL ödeme 
yapılmıştır.  

2016 yılında İhale dokümanları ve yaklaşık maliyet çalışmalarına devam 
edilmiş olup tamamlanmasını müteakip yapım ihalesine çıkılacaktır. 

2016 yılı yatırım programında 8.050 bin TL proje tutarı ile yer alan 2016-2017 
yıllarını kapsayan projeye 1.500 bin TL ödenek ayrılmasına karşın, harcama 
yapılmamıştır. 

Öğütülmüş Cevher Kapalı Stok Sahası  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde öğütülmüş kolemanit üretimine başlanıldığı 

1998 yılından itibaren, öğütülmüş klemanit üretimi sürekli artış göstermektedir. 
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bulunmaktadır. Bu katta yüksek miktarda  tozuma olup, bu tozumanın manuel olarak 
temizlenmesi uzun işçilik sürelerine neden olmakta ayrıca İSG koşulları açısından 
uygunsuzluk yaratmaktadır. Bu kattaki ekipmanlarda meydana gelen arızalarda ortaya 
çıkan kaçak ve toz birikmesi çok yüksek miktarlarda olup, duruşlara neden 
olabilmektedir. Homojenlendirme Tesisi’nde kesintisiz çalışmanın sağlanabilmesi, 
müşteri taleplerinin zamanında karşılanmasının sürdürülebilmesi, İş Sağlığı ve 
Güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının oluşturulması için en az 3 ton/h 
kapasiteli Vakumlu Kat Temizleme Sistemi’nin kurulması gerekli görülmektedir. 

Kat Temizleme Sistemi alımı için yüklenici firma ile 18.11.2016 tarihinde 
134.230 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Proje 2017 yılı yatırım 
programında da yer almaktadır.  

Proje tutarı ve revize ödeneği 250 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
İnşaat İşleri 
Laboratuvar ve İSG Binası  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nde yapılan yatırımlar ile üretim miktarlarının 

artması sonucu hâlihazırda hizmet veren laboratuvar binası yetersiz kalmaktadır. 
Ayrıca mevcut binalar akreditasyon şartlarının gerektirdiği fiziki altyapıyı 
karşılayamamaktadır. Mevcut ve gelecekte kurulacak kapasiteye yeterli hizmet 
verilebilmesi ve akreditasyon şartlarının sağlanması amacıyla yeni laboratuvar 
binasının yapılması planlanmıştır. 

Öte yandan 29.12.2012 tarih 28512 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş 
Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde;  yer alan kriterlere uygun İSG 
binasına ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak söz konusu birim inşaat alanı tek başına bir 
yapı inşası için küçük olduğundan, toplam maliyeti de düşürebilmek amacıyla İş 
Sağlığı Güvenliği Binasının, yapılması gereken laboratuvar binası inşaatı kapsamında 
zemin katta ve ayrı bir girişle yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.  

Ayrıca, Bigadiç ve Kırka İşletmeleri için inşa edilmesi planlanan Laboratuvar 
ve İSG binalarının tek tip olarak projelendirilmesi kararlaştırılmıştır. 

İşin projelerinin hazırlanması için 18.07.2014 tarihinde 99.900 TL bedel 
üzerinden sözleşme yapılmış olup projeler 22.04.2015 tarihinde onaylanmıştır. Ayrıca, 
sözleşmenin 10. maddesi gereği Danışman firmaya toplam 35.000 TL ödeme 
yapılmıştır.  

2016 yılında İhale dokümanları ve yaklaşık maliyet çalışmalarına devam 
edilmiş olup tamamlanmasını müteakip yapım ihalesine çıkılacaktır. 

2016 yılı yatırım programında 8.050 bin TL proje tutarı ile yer alan 2016-2017 
yıllarını kapsayan projeye 1.500 bin TL ödenek ayrılmasına karşın, harcama 
yapılmamıştır. 

Öğütülmüş Cevher Kapalı Stok Sahası  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde öğütülmüş kolemanit üretimine başlanıldığı 

1998 yılından itibaren, öğütülmüş klemanit üretimi sürekli artış göstermektedir. 

 

 
 

Öğütülmüş kolemanit ve öğütülmüş üleksit pazarının henüz doyuma ulaşmadığı ve 
pazarın daha da gelişeceği düşünülmektedir. Gelişen ve daha çok talep edilen 
öğütülmüş kolemanit ve öğütülmüş üleksit cevherlerinde herhangi bir darboğazla 
(aylık satış taleplerinin azalması, aylık düzenli talep olmaması veya kriz nedeniyle 
satışların düşmesi v.b ) karşılaşıldığında üretimin aksamadan sürdürülebilmesi için en 
az 1 aylık müşteri talebini karşılayabilecek 12.000 m²’ lik torbalı öğütülmüş cevher 
kapalı stok sahasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

Zemin Etüdünün yapılması için 18.10.2016 tarihinde 43.860 TL bedel 
üzerinden sözleşme imzalanmış olup raporun kabulü 22.11.2016 tarihinde yapılmıştır. 
Proje kapsamında İşletme Müdürlüğünün mekanik anlamda ek projelendirme 
ihtiyaçları doğrultusunda proje hizmeti alınacaktır. 

Proje tutarı 8.500 bin TL olan 2016-2017 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 1.000 bin TL ve harcaması %4 gerçekleşme ile 44 bin TL’dir. 

Bigadiç 2. Etap Yapısal Güçlendirme 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan Misafirhane Binası, Bekar 

Misafirhanesi, Isı Merkezi-2 Binası, Müdür Lojmanı, Müdür Yardımcısı Lojmanları 
Binaları yaklaşık 35-40 yıllık olup yaptırılan deprem tahkikleri neticesinde 
güçlendirilmeleri gerektiği görülmüştür.  

Ayrıca söz konusu binalarda uzun zamandır kapsamlı bir bakım ve onarım işi 
yapılamamış ve bugüne kadar gördükleri küçük tadilatlar ile hizmet vermeye devam 
etmişlerdir. Yapılacak güçlendirme çalışmaları ile beraber kapsamlı bir bakım-onarım 
ve yenileme işi de planlanmış ve bu kapsamda yapısal güçlendirme ve yenileme 
projeleri hazırlanmıştır. 

Projenin yapımı işi için 28.09.2016 tarihinde 4.444 Bin TL bedel ile 
sözleşme imzalanmış olup yer teslimi 10.10.2016 tarihinde yapılmıştır. Bigadiç 
Belediyesinden 23.11.2016 tarihinde yapı ruhsatları alınmış ve işe başlanmıştır.  
Projenin 2017 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

Proje tutarı 7.000 bin TL olan 2016-2017 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 900 bin TL ve harcaması %6 gerçekleşme ile 56 bin TL’dir. 

Bigadiç Çamköy Barajı Sızdırmazlığının Sağlanması  
Çamköy Atık Barajının tamamı için herhangi bir sızıntının devam edip 

etmediğinin araştırılması amacıyla toplam 6  adet 80’ er metre uzunluğunda karotlu 
sondaj kuyusu açılarak jeoteknik araştırmalar yaptırılmıştır.  Elde edilen verilere göre 
su kaynağının kurutulmasına yönelik proje formülasyonlarını da içeren jeoteknik rapor 
hazırlamış ve Kuruluşa sunulmuştur.  Söz konusu rapor kapsamında  Çamköy Atık 
barajındaki sızdırmazlığın  sağlanması  amaçlanmıştır. 

Projenin yapım işi için  22.06.2016 tarihinde 1.032.630  Bin TL bedel ile 
sözleşme imzalanmış olup yer teslimi 11.07.2016 tarihinde yapılmıştır. Proje, 2016 yılı 
Yatırım Programı kapsamında tamamlanmıştır. 

Proje tutarı 2.000 bin TL olan 2016-2017 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 1.033 bin TL ve harcaması %100 gerçekleşme ile 1.032 bin TL’dir. 
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Müstakil Projeler 
(Madencilik Sektörü) 
Konsantratör ve 4.Öğütme Tesisi 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde kurulu 1.225.000 ton/yıl konsantre 

kolemanit ve 700.000 ton/yıl öğütülmüş kolemanit üretim kapasiteleri müşterilerden 
gelen talepleri karşılamadığından yeni konsantre ve öğütme kapasitesi oluşturularak 
taleplerin karşılanması hedeflenmektedir. 

Son yıllardaki öğütülmüş ürün (Kolemanit-Üleksit) satışlarında sürekli bir artış 
yaşanmaktadır. Ayrıca öğütülmüş ürün homojenlendirme tesisinin 2014 yılında 
tamamlanması ile öğütülmüş ürün özelliklerindeki sapmaların azalması sonucu talebin 
daha da artması öngörülmektedir. Söz konusu talep artışının tesisin mevcut kapasitesi 
ile karşılanması mümkün görünmemektedir.  

Proje kapsamında 1.000.000 ton/yıl tüvenan kapasiteli yeni bir konsantratör 
tesisinin kurulması amaçlanmaktadır. Ayrıca; konsantratör tesisinin yapımına 
başlanması ile birlikte, faaliyete geçirilen homojenlendirme tesisinin kapasitesinin 
(150 ton/saat) mevcut öğütme kapasitesinden 90 ton/saat) 60 ton/saat fazla olması 
sebebiyle; mevcut homojenlendirme tesisinin imkanlarının da kullanılması ile tesise 
hammadde sağlayacak 400.000 ton/yıl kapasiteli öğütülmüş kolemanit üretim tesisinin 
kurulmasına yönelik teknik çalışmalar başlayacaktır.  

Mevcut konsantratör projelerinin revizyonu için yüklenici firma ile  29.08.2016 
tarihinde 173.000 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup proje çalışmaları 
devam etmektedir. 

Projelerin ve ihale dokümanlarının hazırlanmasından sonra 2017 yılında yapım 
ihalesine çıkılacak olup projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

Proje tutarı 124.036 bin TL olan 2014-2016 yıllarını kapsayan projenin 2016 
yılı revize ödeneği 12.500 bin TL ve harcaması %0,01 gerçekleşme ile 1 bin TL’dir. 

Müstakil Projeler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Bigadiç Kalsine Kolemanit Tesisi  
Teşekkül bünyesindeki İşletme Müdürlüklerinde cevher zenginleştirme 

işlemleri genellikle klasik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Ocaktan çıkarılan 
tuvönan cevher önce kaba kırma işleminden geçirilmekte, daha sonra yıkanmak üzere 
konsantratörlere gönderilmektedir. Konsantratör sonrasında düşük tenörü nedeniyle 
çok miktarda değerlendirilemeyen ara ürün ve sıvı atık açığa çıkmaktadır.  

Her geçen yıl artan, değerlendirilemeyen ara ürün miktarı, hem ülke 
ekonomisine katkı sağlamaktan uzak kalmakta hem de stoklanmaları sorun olmaktadır. 
Bu ürünler için stok alanları temini haricinde konsantratör çıkışı sıvı atıkların da 
çevreyi tehdit etmeyecek, uygun koşullar altında depolanmalarını sağlayabilecek 
alanların temini her geçen gün zorlaşmaktadır.  

Bu durum,   Teşekkülü yeni, atık ve ara ürün miktarını minimize edecek, verimi 
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Müstakil Projeler 
(Madencilik Sektörü) 
Konsantratör ve 4.Öğütme Tesisi 
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde kurulu 1.225.000 ton/yıl konsantre 

kolemanit ve 700.000 ton/yıl öğütülmüş kolemanit üretim kapasiteleri müşterilerden 
gelen talepleri karşılamadığından yeni konsantre ve öğütme kapasitesi oluşturularak 
taleplerin karşılanması hedeflenmektedir. 

Son yıllardaki öğütülmüş ürün (Kolemanit-Üleksit) satışlarında sürekli bir artış 
yaşanmaktadır. Ayrıca öğütülmüş ürün homojenlendirme tesisinin 2014 yılında 
tamamlanması ile öğütülmüş ürün özelliklerindeki sapmaların azalması sonucu talebin 
daha da artması öngörülmektedir. Söz konusu talep artışının tesisin mevcut kapasitesi 
ile karşılanması mümkün görünmemektedir.  

Proje kapsamında 1.000.000 ton/yıl tüvenan kapasiteli yeni bir konsantratör 
tesisinin kurulması amaçlanmaktadır. Ayrıca; konsantratör tesisinin yapımına 
başlanması ile birlikte, faaliyete geçirilen homojenlendirme tesisinin kapasitesinin 
(150 ton/saat) mevcut öğütme kapasitesinden 90 ton/saat) 60 ton/saat fazla olması 
sebebiyle; mevcut homojenlendirme tesisinin imkanlarının da kullanılması ile tesise 
hammadde sağlayacak 400.000 ton/yıl kapasiteli öğütülmüş kolemanit üretim tesisinin 
kurulmasına yönelik teknik çalışmalar başlayacaktır.  

Mevcut konsantratör projelerinin revizyonu için yüklenici firma ile  29.08.2016 
tarihinde 173.000 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup proje çalışmaları 
devam etmektedir. 

Projelerin ve ihale dokümanlarının hazırlanmasından sonra 2017 yılında yapım 
ihalesine çıkılacak olup projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

Proje tutarı 124.036 bin TL olan 2014-2016 yıllarını kapsayan projenin 2016 
yılı revize ödeneği 12.500 bin TL ve harcaması %0,01 gerçekleşme ile 1 bin TL’dir. 

Müstakil Projeler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Bigadiç Kalsine Kolemanit Tesisi  
Teşekkül bünyesindeki İşletme Müdürlüklerinde cevher zenginleştirme 

işlemleri genellikle klasik yöntemlerle gerçekleştirilmektedir. Ocaktan çıkarılan 
tuvönan cevher önce kaba kırma işleminden geçirilmekte, daha sonra yıkanmak üzere 
konsantratörlere gönderilmektedir. Konsantratör sonrasında düşük tenörü nedeniyle 
çok miktarda değerlendirilemeyen ara ürün ve sıvı atık açığa çıkmaktadır.  

Her geçen yıl artan, değerlendirilemeyen ara ürün miktarı, hem ülke 
ekonomisine katkı sağlamaktan uzak kalmakta hem de stoklanmaları sorun olmaktadır. 
Bu ürünler için stok alanları temini haricinde konsantratör çıkışı sıvı atıkların da 
çevreyi tehdit etmeyecek, uygun koşullar altında depolanmalarını sağlayabilecek 
alanların temini her geçen gün zorlaşmaktadır.  

Bu durum,   Teşekkülü yeni, atık ve ara ürün miktarını minimize edecek, verimi 

 

 
 

çok daha yüksek alternatif proses arayışlarına sevk etmiştir.  
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nde yaklaşık 1.750.000 ton kolemanit ara 

ürünü stoğu mevcut olup kalsinasyon prosesi ile ara ürün stokları kalsine kolemanit 
ürününe dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılmış olacaktır. Ayrıca, tuvönan 
cevherin doğrudan kalsinasyonu neticesinde ara ürün ve sıvı atık problemine çözüm 
getirilecektir. 

Tesisin kurulacağı sahanın altında cevher yatağının devam ettiğini tespit 
edilmesi nedeniyle  ÇED belgesindeki tesis yeri sınırları içerisinde olacak şekilde 
yeniden  tesis yeri belirlenmiş olup bu alanın hazine arazisi üzerinde olması nedeniyle 
Hazineden sahanın kullanım izni alınarak sorun giderilmiştir. 

2016 yılında 29.800 TL Zemin Etüdü ve 1.500 TL si ÇED İzleme olmak üzere 
31.300 TL harcama yapılmıştır.  

50.000 ton/yıl kapasiteli Kalsine Kolemanit Tesisi için ihale dokümanları 
hazırlama çalışmaları devam etmekte olup 2017 yılında ihaleye çıkılması 
planlanmaktadır. 

Proje tutarı 97.085 bin TL olan 2016-2018 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 9.800 bin TL ve harcaması %0,32 gerçekleşme ile 31 bin TL’dir. 

1-d) Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesi’ne ait yatırım çalışmaları: 
Proje bazında Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesi Müdürlüğü 2016 yılı 

yatırım harcamalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

399Sayıştay   



 

 
 

Tablo 90: Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesi yatırım harcamaları 

Projeler 
(Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü) 

Projenin Başlangıçtan 2016 
yılı sonuna kadar 

2016 Yılı 
ödeneğinin 2016 yılında Gerçekleşme 

Nakdi Fiziki 

Yıllar 
itibariyle 

süresi 

Son 
tutarı 

Nakdi 
harcama 

Fiziki 
harcama İlk tutarı Son 

tutarı 
Nakdi 

harcama 
Fiziki 

harcama Tümü 
201

6 
Yılı 

Tümü 2016 
Yılı 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. % % % % 
A- Etüt projeleri                          

1- Madencilik sektörü                         
2- İmalat sektörü/Kimya sanayii   1.450 150 0 1.450 1.450 150 0 10 10 0 0 
Çeşitli Etütler Toplamı 2016-2016 1.450 150 0 1.450 1.450 150 0 10,3 10,3 0,0 0 
  Manyas Göl Tesisleri Su Alma 

Yapısının Islahı Etüdü 2016-2016 250 38   250 250 38   15,0 15,0     

  Yedek Malzeme Ambarı Etüdü 2016-2016 100     100 100             
  Mekanik Fabrikalar Bakım 

Onarım Binası Etüdü 2016-2016 100     100 100             

  Stok Sevkiyat Binası Etüdü 2016-2016 100 37   100 100 37   37,4 37,4     
  Yangın Söndürme Sistemleri 2016-2016 100 75   100 100 75   75,2 75,2     
  90 t/h Kapasiteli Akışkan 

Yataklı Buhar Kazanı Etüdü 2016-2016 100     100 100             

  Merkezi Çözme Ünitesi 
Yapımı 2016-2016 100     100 100             

  Yeni Atık Barajı Etüdü 2016-2016 400     400 400             
  Dökme Ürün Stoklama Sistemi 

Etüdü 2016-2016 100     100 100             

  Nizamiye Binası 2016-2016 100     100 100             
Toplam (A)   1.450 150 0 1.450 1.450 150 0 10,3 10,3 0,0 0,0 

B-Devam eden projeler                         
1- Madencilik sektörü                         
2- İmalat sektörü/Kimya sanayii   63.015 15.365 6.311 14.929 14.929 8.355 0 24,4 56,0 10,0 0,0 
Çinko Borat Üretimi 2013-2016 8.723 8.215 112 7.109 7.851 7.404   94,2 94,3 1,3   
Turbojeneratör Grubu 2012-2017 38.192 47 47 3.820 3.078     0,1   0,1   
Ağıldere Atık Barajı Heyelan 
Önleme İnşaatı 2013-2017 16.100 7.104 6.153 4.000 4.000 951   44,1 23,8 38,2   

Toplam (B)   63.015 15.365 6.311 14.929 14.929 8.355 0 24,4 56,0 10,0 0,0 
C- Yeni projeler                          
1- Madencilik sektörü                         
2- İmalat sektörü/Kimya sanayii   61.842 21.587 9.260 31.912 32.462 21.587 9.260 34,9 42,9 344,6 101,7 

Muhtelif İşler Toplamı 2016-2016 28.400 21.046 9.106 27.850 28.400 21.046 9.106 74,1 74,1 32,1 32,1 
  Bilgisayar Sistemleri 2016-2016 1.150 688 688 1.150 1.150 688 688 59,8 59,8 59,8 59,8 
  2 Adet Evaporatör Sistemi 2016-2016 7.300 7.300 7.300 6.500 7.300 7.300 7.300 100 100 100 100 

  Boraks Fab. için 2 Ad. 10 t/h 
Kap. Akış. Yataklı Kurutucu 
ve Donanımları Temin ve 
Mont. 

2016-2016 

7.500 7.500   6.500 7.500 7.500   100 100     

  Boraks Fabrikası için 2 Adet 2 
Kademeli İtici Tip Yatay 
Santrifüj Temin ve Montajı 

2016-2016 
2.000 2.000   2.000 2.000 2.000   100 100     

  30 t/h Kapasiteli Akışkan 
Yataklı Kömür Kurutma 
Sistemi 

2016-2016 
1.300     1.300 1.300             

  Atık Arıtma Tesisi 2016-2016 2.000     2.000 2.000             
  2 Adet Polish Filtre Temini 2016-2016 2.700 2.440   2.200 2.700 2.440   90,4 90,4     
  İnner Liner Bag Konteyner 

Dolum Ünitesi 2016-2016 2.700 149 149 4.500 2.700 149 149 5,5 5,5 5,5 5,5 

  2 Adet Cila Filtre Montaj ve 
Borulama İşleri 2016-2016 800 783 783 800 800 783 783 97,8 97,8 97,8 97,8 

  6 Adet Güç Transformatörü 2016-2016 300 154 154 300 300 154 154 51,2 51,2 51,2 51,2 
  Kantar Ünitesi Yenilenmesi 2016-2016 300     300 300 0           
  Atık Arıtma Tesisi 

Modernizasyonu 2016-2016 300     300 300 0           

  Yazdırma ve Tarama Sistemi 2016-2016 50 33 33   50 33 33 65,8 65,8 65,8 65,8 
İnşaat İşleri Toplamı 2016-2017 9.600 406 0 1.600 1.600 406 0 4,2 25,4 0,0 0,0 
  Yemekhane Binası 2016-2017 7.000 328   1.100 1.100 328   4,7 29,8     
  İnşaat, Bakım Onarım ve 

Buhar, Enerji Üretim Bakım 
Atölyesi 

2016-2017 
2.600 78   500 500 78   3,0 15,6     

Dökme Ürün Besleme Sistemi 2016-2017 13.000 134 134 1.300 1.300 134 134 1,0 10,3 1,0 10,3 
Etidot-67 II. Üretim Tesisi 2016-2017 10.842   19 1.162 1.162   19     0,2 1,6 

Toplam (C)   61.842 21.587 9.260 31.912 32.462 21.587 9.260 34,9 66,5 15,0 28,5 

  Genel Toplam (A+B+C)   126.307 37.102 15.571 48.291 48.841 30.092 9.260 29,4 61,6 12,3 19,0 
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Tablo 90: Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletmesi yatırım harcamaları 

Projeler 
(Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları 

İşletme Müdürlüğü) 

Projenin Başlangıçtan 2016 
yılı sonuna kadar 

2016 Yılı 
ödeneğinin 2016 yılında Gerçekleşme 

Nakdi Fiziki 

Yıllar 
itibariyle 

süresi 

Son 
tutarı 

Nakdi 
harcama 

Fiziki 
harcama İlk tutarı Son 

tutarı 
Nakdi 

harcama 
Fiziki 

harcama Tümü 
201

6 
Yılı 

Tümü 2016 
Yılı 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin TL. % % % % 
A- Etüt projeleri                          

1- Madencilik sektörü                         
2- İmalat sektörü/Kimya sanayii   1.450 150 0 1.450 1.450 150 0 10 10 0 0 
Çeşitli Etütler Toplamı 2016-2016 1.450 150 0 1.450 1.450 150 0 10,3 10,3 0,0 0 
  Manyas Göl Tesisleri Su Alma 

Yapısının Islahı Etüdü 2016-2016 250 38   250 250 38   15,0 15,0     

  Yedek Malzeme Ambarı Etüdü 2016-2016 100     100 100             
  Mekanik Fabrikalar Bakım 

Onarım Binası Etüdü 2016-2016 100     100 100             

  Stok Sevkiyat Binası Etüdü 2016-2016 100 37   100 100 37   37,4 37,4     
  Yangın Söndürme Sistemleri 2016-2016 100 75   100 100 75   75,2 75,2     
  90 t/h Kapasiteli Akışkan 

Yataklı Buhar Kazanı Etüdü 2016-2016 100     100 100             

  Merkezi Çözme Ünitesi 
Yapımı 2016-2016 100     100 100             

  Yeni Atık Barajı Etüdü 2016-2016 400     400 400             
  Dökme Ürün Stoklama Sistemi 

Etüdü 2016-2016 100     100 100             

  Nizamiye Binası 2016-2016 100     100 100             
Toplam (A)   1.450 150 0 1.450 1.450 150 0 10,3 10,3 0,0 0,0 

B-Devam eden projeler                         
1- Madencilik sektörü                         
2- İmalat sektörü/Kimya sanayii   63.015 15.365 6.311 14.929 14.929 8.355 0 24,4 56,0 10,0 0,0 
Çinko Borat Üretimi 2013-2016 8.723 8.215 112 7.109 7.851 7.404   94,2 94,3 1,3   
Turbojeneratör Grubu 2012-2017 38.192 47 47 3.820 3.078     0,1   0,1   
Ağıldere Atık Barajı Heyelan 
Önleme İnşaatı 2013-2017 16.100 7.104 6.153 4.000 4.000 951   44,1 23,8 38,2   

Toplam (B)   63.015 15.365 6.311 14.929 14.929 8.355 0 24,4 56,0 10,0 0,0 
C- Yeni projeler                          
1- Madencilik sektörü                         
2- İmalat sektörü/Kimya sanayii   61.842 21.587 9.260 31.912 32.462 21.587 9.260 34,9 42,9 344,6 101,7 

Muhtelif İşler Toplamı 2016-2016 28.400 21.046 9.106 27.850 28.400 21.046 9.106 74,1 74,1 32,1 32,1 
  Bilgisayar Sistemleri 2016-2016 1.150 688 688 1.150 1.150 688 688 59,8 59,8 59,8 59,8 
  2 Adet Evaporatör Sistemi 2016-2016 7.300 7.300 7.300 6.500 7.300 7.300 7.300 100 100 100 100 

  Boraks Fab. için 2 Ad. 10 t/h 
Kap. Akış. Yataklı Kurutucu 
ve Donanımları Temin ve 
Mont. 

2016-2016 

7.500 7.500   6.500 7.500 7.500   100 100     

  Boraks Fabrikası için 2 Adet 2 
Kademeli İtici Tip Yatay 
Santrifüj Temin ve Montajı 

2016-2016 
2.000 2.000   2.000 2.000 2.000   100 100     

  30 t/h Kapasiteli Akışkan 
Yataklı Kömür Kurutma 
Sistemi 

2016-2016 
1.300     1.300 1.300             

  Atık Arıtma Tesisi 2016-2016 2.000     2.000 2.000             
  2 Adet Polish Filtre Temini 2016-2016 2.700 2.440   2.200 2.700 2.440   90,4 90,4     
  İnner Liner Bag Konteyner 

Dolum Ünitesi 2016-2016 2.700 149 149 4.500 2.700 149 149 5,5 5,5 5,5 5,5 

  2 Adet Cila Filtre Montaj ve 
Borulama İşleri 2016-2016 800 783 783 800 800 783 783 97,8 97,8 97,8 97,8 

  6 Adet Güç Transformatörü 2016-2016 300 154 154 300 300 154 154 51,2 51,2 51,2 51,2 
  Kantar Ünitesi Yenilenmesi 2016-2016 300     300 300 0           
  Atık Arıtma Tesisi 

Modernizasyonu 2016-2016 300     300 300 0           

  Yazdırma ve Tarama Sistemi 2016-2016 50 33 33   50 33 33 65,8 65,8 65,8 65,8 
İnşaat İşleri Toplamı 2016-2017 9.600 406 0 1.600 1.600 406 0 4,2 25,4 0,0 0,0 
  Yemekhane Binası 2016-2017 7.000 328   1.100 1.100 328   4,7 29,8     
  İnşaat, Bakım Onarım ve 

Buhar, Enerji Üretim Bakım 
Atölyesi 

2016-2017 
2.600 78   500 500 78   3,0 15,6     

Dökme Ürün Besleme Sistemi 2016-2017 13.000 134 134 1.300 1.300 134 134 1,0 10,3 1,0 10,3 
Etidot-67 II. Üretim Tesisi 2016-2017 10.842   19 1.162 1.162   19     0,2 1,6 

Toplam (C)   61.842 21.587 9.260 31.912 32.462 21.587 9.260 34,9 66,5 15,0 28,5 

  Genel Toplam (A+B+C)   126.307 37.102 15.571 48.291 48.841 30.092 9.260 29,4 61,6 12,3 19,0 

 

 

 

 
 

A-Etüt Projeler 
Çeşitli Etüdler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Manyas Göl Tesisleri Su Alma Yapısının Islahı Etüdü 
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan 

tesislerin proses suyu ihtiyacının %70-90’ını karşılayan Manyas Gölü Tesisleri 1986 
yılında kurulmuştur. Göl suyu tesisleri Manyas Gölü kenarına kurulmuş olan pompa 
istasyonu, yine bu pompa istasyonuna yaklaşık 1 km mesafede, 60 metre yükseklikte, 
çift gözlü 2x2500 m3 kapasiteli dinlendirme havuzlarından oluşmaktadır. Fabrikalara 
bu havuzlardan cazibe ile göl suyu temini 11 km’lik su hattı ile sağlanmaktadır. 

Göl tesislerinin projelendirilmesi sırasında hedeflenen değerler, geçirimli sedde 
ve sedde üzerinden taşan sularla birlikte, sedde içinde 2 metreden daha yüksek bir 
seviyenin elde edileceği; bu seddedeki suyun özel filtre tabakaları ve boruları ile 
pompa emiş havuzuna taşınacağı, dolayısıyla yüzey sularının genel karakteri olan 
organik ve askıda katı maddelerin elimine edileceği şeklindedir. Ancak hedeflenen 
proje yapısı çok kısa zaman içerisinde sağlıklı çalışamaz hale gelmiş, geçirimli sedde 
yan duvarları kil ve geçirimsiz tabakalarla kaplanmış, filtre malzemesi su süzme 
özelliğini kaybetmiş ve asıl fonksiyonundan uzaklaşmıştır. 1999 yılında göl 
seviyesinin çok düşmesi ve sedde havuzunda su kalmaması nedenleriyle; önlem olarak 
sedde içi temizliği yapılmış olup, sedde içerisindeki görevini uzun süredir yapamayan 
filtre boruları çıkartılmak durumunda kalınmıştır. 

Son yıllarda Gönen Barajından da gelen sular nedeniyle seviye çok 
düşmemiştir. Ancak su alma yapısının etrafını çeviren beton seddede kaymalar-
kopmalar olmuş, bu da iş sağlığı ve güvenliği riskinin yanı sıra, çalışan personel ve 
yakın çevreden o bölgeye piknik-balık tutma amacıyla gelen insanlar için can 
güvenliği riski oluşturmaktadır. Ayrıca iş makinalarının (loder, vinç vs.)  rahatlıkla 
çalışabilmesi için, sedde yanlarındaki yol kısımlarının zemin ve etrafının düzenlenmesi 
gerekmektedir. Öncelikli olarak İş Sağlığı ve Güvenliği, Can Güvenliği risklerini 
minimize etmek, ayrıca su alma yapısının modernizasyonu ile temin edilen su 
karakteristiğinin iyileştirilmesi için ayrıntılı bir proje ve yapım işine ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Projelerin hazırlanması için 05.05.2016 tarihinde,  37.500 TL (KDV Hariç) 
bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işin kabul tutanağı 02.09.2016 tarihinde 
onaylanmıştır.   

Yapım işinin gerçekleştirilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer 
verilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 250 bin TL olup, %15 gerçekleşme ile 38 bin 
TL harcama yapılmıştır. 

Yedek Malzeme Ambarı Etüdü 
Bandırma İşletmesinde 1965 yılından bu yana hizmet vermekte olan yedek 

malzeme ambarı dış cephelerinin boyanması hariç herhangi bir bakım ve onarım 
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görmemiştir. Yedek malzeme ambarının büro kısmında eksi kotlarsa sızdırmazlığın 
sağlanması, ambar çatısında yağmur akıntılarının giderilmesi, aydınlatma pencereleri, 
elektrik tesisatı ve aydınlatmasının yenilenmesi, ambar içerisinde ısıyı sabit düzeyde 
tutacak havalandırma sistemi tesis edilmesi, yedek malzeme ambarı ile buhar santrali 
tarafında bulunan rafların günümüz koşullarına uygun hareketli göz düzenine göre 
yenilenmesi, ambarın bir bölümünde ağır yüklerin konulabileceği raf sistemi 
kurulması, raf gözlerine ışıklı düzenek konulması (malzeme alma bonosu karşılığı 
verilecek malzemenin yer aldığı göz numarası seçildiğinde ilgili göz numaralarında 
yer alan ışıklar yanacak), ambar zemininin yenilenmesi, büro kısmı ve tesellüm 
bölümünün yeniden dizayn edilmesi gerekmektedir. 

Sac-profil-çelik, boru vb. metal malzemeler yedek malzeme ambarının yan 
tarafında bulunan açık sahada depolanmaktadır. Açık sahanın üzerinin kapatılarak 
(sundurma), bu malzemelerin istiflenebileceği rafların yapılması ile açık sahada 
depolama kapasitesi artacak ve sac-profil-çelik, boru vb. metal malzemeler daha uygun 
ortamda depolanacaktır. 

Projelerin hazırlanması için 13.10.2016 tarihinde,  39.000 TL (KDV Hariç) 
bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup işin tamamlanması için 2017 yılı Yatırım 
Programında etüt proje olarak yer verilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Mekanik Fabrikalar Bakım Onarım Binası Etüdü 
Bandırma Boraks Bakım Atölyesi ile Borik Asit Bakım Atölyesi farklı 

binalarda bulunması nedeniyle fabrikaların mekanik bakımının tek elden 
yürütülmesinde sıkıntı yaşanmakta olup fabrikalarda üretim artışı dolayısıyla bakım 
işlerinin de artması nedeniyle mevcut atölyeler fiziki yapılarıyla ihtiyacı tam 
karşılayamamaktadır. Mevcut atölye binalarının bir kısmı atölye olarak kullanılmakta 
iken bir kısmı da işçilerin dinlenme alanı ve soyunma odası olarak düzenlenmiştir. Bu 
sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği açısından sıkıntı yaratmaktadır. Tüm bu sebeplerden 
dolayı bir kısmı idari ve personel soyunma bölümleri, bir kısmı da üzerinde vinç 
çalışacak atölye olmak üzere yeni bir binaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

Projelerin hazırlanması için 10.06.2016 tarihinde,  51.210 TL (KDV Hariç) 
bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup işin tamamlanması için 2017 yılı Yatırım 
Programında etüt proje olarak yer verilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Stok Sevkiyat Binası Etüdü 
Kullanılmakta olan idari bina tek katlı kâgir bir yapı olup farklı zamanlarda 

ilaveler halinde yapılmış olması nedeniyle binada farklı oturmalar meydana 
gelmektedir. Bina geçmişte başka birimlerin ihtiyacı olarak yapılmış olması nedeniyle 
de birimin mevcut çalışma şartlarına göre kullanışsız ve ihtiyaçlara uygun nitelik 
taşımamaktadır.  Ayrıca mevcut  bina  2007  Deprem  Yönetmenliği   kriterlerinin   hiç 
birine uygun değildir. Bu sebeple İş  Sağlığı  ve  Güvenliği  açısından  sıkıntı  
yaratmaktadır. Tüm   bu   sebeplerden  dolayı  üst  katı stok  kontrol  ve  yönetim,  alt  
katı  sevkiyat  amaçlı kullanmak üzere 2 katlı yeni bir binaya ihtiyaç duyulmuştur. 
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İşletme Müdürlüğü tarafından 9.000 TL (KDV Hariç) bedel  ile Zemin Etüt Raporu 
hazırlattırılmıştır. 

Projelerin hazırlanması için 10.06.2016 tarihinde,  29.380 TL (KDV Hariç) 
bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup 29.12.2017 tarihinde işin kabulü 
yapılmıştır.  İhtiyaç duyulabilecek etüt çalışmalarının tamamlanması için projeye 2017 
yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, %37 gerçekleşme ile 37 bin 
TL harcama yapılmıştır. 

Yangın Söndürme Sistemleri  
İşletme Müdürlüğünde bulunan yangın hatları-hidrant sistemi çok eski yıllarda 

kurulmuş olup fiiliyattaki pompa-hat-hidrantlar kullanılamayacak durumdadır. Ayrıca, 
güncel mevzuat ve yönetmelikler kapsamında pompa-hat-hidrantlar, kaçış kapıları-
merdivenler, algılayıcılar, springler v.s. içeren bir sistem kurulması gerekmektedir. 
Hidrant Sistemi ve otomatik gazlı söndürme sistemi ile hızlı ve etkili yangın 
müdahalesiyle iş yeri ve çalışanlarının korunarak iş kaybının önlenmesi 
sağlanabilecektir.  

Bu kapsamda işletme müdürlüğüne ait bina-fabrika ve yerleşkelerde ayrıntılı bir 
proje ve yapım işine ihtiyaç duyulmuştur. 

Projelerin hazırlanması için 05.05.2015 tarihinde,  167 Bin TL (KDV Hariç) 
bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işin kabul tutanağı 11.05.2016 tarihinde 
onaylanmıştır.   

Yapım işinin gerçekleştirilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında 
müstakil proje olarak yer verilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, %75 gerçekleşme ile 75 bin 
TL harcama yapılmıştır. 

90 t/h Kapasiteli Akışkan Yataklı Buhar Kazanı Etüdü  
20.12.2014 tarihli 29211 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmeliğe” göre 3 adet 45 ton/saat kapasiteli kazan yönetmelikle istenen 
emisyon değerlerini sağlayamamaktadır. Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları Enerji 
Santralı’nda; 3 (üç) adet 45 ton/saat kapasiteli ızgaralı tip kömür kazanı 25 yıla yakın 
süredir çalışmakta olup; neticesinde ömrünü yitirmiş, çevresel zorunluluklara cevap 
veremez, verimsiz ve çalıştırılamaz durumdadır. Bu nedenle, tesiste 2010 yılında 
devreye alınan 130 ton/saat kapasiteli akışkan yataklı buhar kazanı, yedeksiz 
çalışmaktadır. İşletmedeki bor üretim tesislerinde buhar olmadan üretim yapılması 
mümkün olmadığı için her ne kadar 130 ton/saat kazan kapasite açısından yeterli olsa 
da, kritik arızalarda verimli, çevre dostu, işletme güvenliği olan, çağın gereklerini 
yakalamış yedek bir buhar kazanı ünitesine ihtiyaç duyulmuştur. 

Ancak, Bandırma’da mevcut 130 ton/h kapasiteli kazanın yıl içerisinde 
arızalanması neticesinde diğer İşletmelerden temin edilen mobil kazanlarla üretim 
faaliyetlerine devam edilmiş olup, 130 ton/h kapasiteli kazanın tamir bakımı 

403Sayıştay   



 

 
 

neticesinde devreye alınacak olması durumu, mevcut mobil kazanların varlığı birlikte 
düşünüldüğünde yeni bir kazana ihtiyaç olmadığı değerlendirilmiş ve projeden 
vazgeçilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Merkezi Çözme Ünitesi Yapımı 
İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan tesislerden; borik asit fabrikasında 

borik asit ve dekahidrat, boraks fabrikasında ise dekahidrat ve pentahidrat üretimi 
yapılabilmektedir. Tesislerde üretilecek ürün, stok ve satış planı doğrultusunda 
değiştirilmektedir. 

Modernizasyon projeleri ile borik asit fabrikasını kapasitesi 85.000 ton/yıl olan 
üretim kapasitesi 160.000 ton/yıl’a ulaşmıştır. Boraks fabrikasında modernizasyon ile 
yapılan yatırımlardan kurutma ünitesi haricindeki üniteler faal olarak çalışmaktadır. 
Boraks fabrikasına bağlı olarak çalışan perborat tesisinde ise, penta üretimi sonunda 
açığa çıkan zayıf çözelti ile dekahidrat üretimi yapılmaktadır. 

Emet Bor İşletmesi borik asit üretim kapasitesi yapılan yatırımlarla 120.000 
ton/yıl kapasiteden 290.000 ton/yıl kapasiteye çıkarılmıştır. Özellikle son iki yılda 
borik asit ürünümüzün piyasasında yaşanan tüketim ve satış darboğazı nedeniyle gerek 
Bandırma  gerekse de Emet işletmesinde kapasitenin altında üretim yapılması 
durumunda kalınmıştır. 

Bu nedenle, 2014 yılında borik asit fabrikası cevher öğütme ünitesinde, ilave 
torbalama sistemi ile öğütülmüş kolemanit üretimine geçilmiş ve 2014 yılında 60.000 
ton,  2015 yılı 77.000 ton öğütülmüş kolemanit üretim gerçekleştirilmiştir. 2016 
yılında 70.000 ton üretim programlanmıştır. Borik asit fabrikasının öğütme ünitesi 
dışında kalan ünitelerinde ise pelet tesiste hazırlanan çözelti ile dekahidrat üretimi 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, pelet tesisinde hazırlanan çözelti ile mevcut kapasitenin 
ancak 1/3 ü kullanılabilmiştir. 

Boraks fabrikasında mevcut olan çözme oluğu sistemi de özellikle 2014 yılı 
başından itibaren tamamen tüvenan tinkal kullanımına geçilmesi ile birlikte penta 
üretimini ancak karşılamaktadır.  

Borik asit fabrikasındaki kapasitenin deka veya penta üretiminde kullanılarak 
üretime kazandırılması, üretim maliyetlerinin düşürülerek kar payının arttırılması, 
cevherin çözme verimini arttırılarak kaçakların önlenmesi, verimin yükseltilmesi ve 
ürün kalitesinin yükseltilmesi için mevcut pelet tesisin yerine veya İşletme içerisinde 
uygun bir yere yeni merkezi çözme ve çöktürme sisteminin yapılması için 2016 yılı 
Yatırım Programına etüt proje olarak teklif edilmiştir. 

2016 yılında projeye ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmüş olmakla birlikte 
penta ürününe olan pazar taleplerindeki gelişmelerin izlenmesi amacıyla, proje 2017 
yılı Yatırım Programına etüt proje olarak teklif edilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
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Yeni Atık Barajı Etüdü 
Bandırma Bor İşletme Müdürlüğünde İşletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 

katı atıklar 1995 yılından itibaren Ağıldere Atık Barajında depolanmaktadır. Üretim 
artışları, kullanılan cevher tenöründeki düşüşler nedeniyle atık miktarı 260.000 
ton/yıldan 450.000 ton/yıla çıkmıştır. Mevcut tesislerin üretime devam edebilmesi ve 
işletmenin cevher (Tinkal-Kolemanit) kullanarak  üretim faaliyetlerini sürdürebilmesi 
için çevre mevzuatına uygun yeni atık depolama sahasının yapılması planlanmıştır. 

Firma tarafından hazırlanan proje sahası değerlendirme raporunun sonuçlar 
bölümünde; atık sahası olarak belirlenen alanın çok geniş (1.000.000 m2) olması 
nedeniyle jeolojik ve jeoteknik özelliklerinin sahanın her yerinde aynı olmasının 
beklenemeyeceği, yalnızca 100 metre sondaj yapılarak (5 adet x 20 metre) tüm sahanın 
jeolojik yapısını değerlendirilebilmesi ve bu konuda bir sonuç elde edilmesinin 
mümkün görülmediği ifade edilerek, alanın küçültülmesi ya da sondaj miktarının 
yeniden belirlenmesi ile jeolojik yapı hakkında elde edilecek bilgilerin daha güvenilir 
olacağı belirtilmiştir. 

Proje sahası değerlendirme raporuna istinaden ilave 100 metre sondaj yapılması 
için doğrudan temin yöntemi ile teklif alınmış ve CE-Yapı Firması ile 38.500 TL bedel 
üzerinden 03.01.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firma; 08.11.2013 
tarih ve 41.000 TL bedelli sözleşme ile yüklenimi altında bulunan “Bandırma Yeni 
Atık Barajı Ön İnceleme Etüdü” ve 03.01.2014 tarihli sözleşme ile yüklenimi altında 
bulunan "Bandırma Yeni Atık Barajı İkinci Ön İnceleme Etüdü” işleri ile ilgili olarak, 
aynı baraj yeri için yapılan bu iki sözleşme altındaki çalışmaların birbirinin devamı 
niteliğinde olduğu belirtilerek, 03.01.2014 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında 
yer alan saha ve laboratuvar çalışmalarının tamamlanmasının ardından her iki 
sözleşmede bulunan işlerin tamamı için tek bir ön inceleme etüdü raporunun 
hazırlanmasını talep etmiş ve Genel Müdürlükçe de firmanın önerisi uygun 
görülmüştür. 04.04.2014 tarihinde anılan işe ait kabul tutanağı düzenlenerek iş 
tamamlanmıştır. 

Baraj yapımı için uygun sonuçlanan etüt raporu, ilgili kamu kurum 
kuruluşlarına gönderilerek konuya ilişkin görüşleri sorulmuştur. Balıkesir Valiliği İl 
Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü, "Katı Atık Depolama Sahası" yapılmak üzere 
planlanan alanın tarım dışı amaçla kullanılmasını uygun görmemiştir.  

Projeye konu Yeni Atık Depolama sahası yerinin alternatifli olarak seçilmesi 
için uzman firmayla 13.03.2015 tarihinde 42.900 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. 
Firma araştırmalarını tamamlanmış ve görüşlerini almak üzere ilgili kurumlara 
müracaat etmiştir. Gelen cevaplara göre 6 sahanın uygun olduğu anlaşılmıştır. 
Yüklenici firma çalışmalarını tamamlayarak 16.11.2015 tarihinde raporunu sunmuştur. 
Yapılan tetkiklerde alternatif 2 no.lu sahanın diğer sahalara göre daha uygun olduğuna 
karar verilmiştir.  

2016 yılında mühendislik hizmet alımı ve ÇED ihalesine çıkılmış olup 
09.03.2017 tarihinde Proyapı Müh. Müş. A.Ş. firması ile 671.900 TL bedel üzerinden 
sözleşme imzalanmıştır. Projeye etüt çalışmalarına devam edilmek üzere 2017 yılı 
Yatırım Programında yer verilmiştir.  
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2016 yılı revize program ödeneği 400 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Dökme Ürün Stoklama Sistemi Etüdü 
Söz konusu projede, satışa hazır ürünlerin paketlenmeden dökme olarak 

stoklanarak siparişe göre ambalajlanmasını sağlayarak ürünlerdeki kekleşme ve 
ambalaj şikayetlerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

05.03.2015 tarihinde Lojistik Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda bir 
komisyon oluşturularak Bandırma Liman Tesisleri ile İşletme Müdürlüğünde gerekli 
incelemeler yapılmış ve incelemeler sonucunda bir rapor hazırlanarak Makam’a 
sunulmuştur. Proje için oluşturulan komisyon tarafından alternatifli bir rapor 
hazırlanmış olup proje üzerinde çalışmalar devam etmektedir.  

2016 yılında proje kapsamında, alternatif stoklama yöntemlerinin araştırılması, 
uygun yöntemin belirlenmesi ve maliyetleri konusunda yapılan çalışmalar ile devam 
edilmiştir. Etüt çalışmalarına 2017 yılında da devam edilebilmesi için proje, 2017 yılı 
yatırım programına etüt karakteristiği ile ilave edilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Nizamiye Binası  
İşletme Müdürlüğü’nün halen kullanılmakta olan giriş nizamiyesi, mevcut 

haliyle gerek güvenlik personelinin ihtiyaçlarının, gerekse de yerli ve yabancı 
misafirlerin karşılanmasında yetersiz kalmaktadır. Ufak bir yapı olarak tasarlanmış 
mevcut nizamiye binası, güvenlik personeli için çok dar olmakla birlikte İşletmeye 
giriş yapacak kişilerin yönlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve gerektiğinde müdahale 
edilebilmesi açısından da ihtiyaçları tam olarak karşılayamamaktadır. Bu nedenle hem 
İşletmenin, hem İşletmeye giriş yapanların güvenliğinin daha rahat sağlanacağı, 
araçların giriş ve bekletme yönleriyle uyumlu, Kurum’un saygınlık ve imajıyla örtüşen 
görsellikle karşılamanın yapıldığı bir giriş yapısının yeniden oluşturulması 
gerekmektedir. Bununla birlikte yeni yapılacak nizamiye projesi, ihtiyaç duyulan diğer 
İşletme Müdürlüklerinde de yerine göre yapılacak uyarlamalarla tipleştirilerek Kurum 
kimliğine katkı sağlanacaktır. 

Bandırma ve Kırka Nizamiye binaları projelerinin birlikte hazırlanması için 
01.06.2016 tarihinde 38.450 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.  

Proje işlerinin tamamlanması için projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer 
verilmiş olup söz konusu iş, 13.02.2017 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.  

2016 yılı revize program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Devam Eden Projeler 
Müstakil Projeler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Çinko Borat Üretimi 
Teşekkül bir yandan sektörde en çok kullanılan ürünlerin üretimi konusunda 

önemli kapasite artışlarını gerçekleştirirken, diğer yandan da Stratejik Planında 
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belirlenen büyüme hedefleri doğrultusunda ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik 
özel bor kimyasalları üretim çalışmalarına devam etmektedir. Bu kapsamda, Bandırma 
Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü tesis sahasına 10.000 ton/yıl kapasiteli bir 
Çinko Borat Tesisinin kurulması planlanmıştır.  

Çinko borat, son yıllarda alev geciktirici olarak gittikçe artan oranlarda 
kullanılan ve bünyesinde bor ihtiva eden kimyasal bir maddedir. Özellikle plastik 
maddelerin günlük hayatta yaygın olarak kullanılması, bu malzemelerin alev 
almalarının geciktirilmesi işleminin önemini de arttırmıştır. Çinko boratın Teşekkül 
tarafından üretilmesi halinde, ürün çeşitliliğinin arttırılmasının yanı sıra sektörün lideri 
olarak yeni kullanım alanlarına ve pazarlara girilmesine imkan sağlanmış olacaktır. 
Balıkesir Valiliği İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 04.07.2012 tarih ve 6907 sayılı 
“ÇED Gerekli Değildir” kararı alınmıştır.   

Teşekkül Yatırım Programında 2013.C.11.0060 no ile yer alan 10.000 ton/yıl 
kapasiteli Çinko Borat Üretim Tesisi projesi kapsamında, Yönetim Kurulunun 
30.05.2013 tarih ve 534/5 sayılı kararına istinaden 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’nun 21/e maddesine göre "pazarlık usulü", anahtar teslimi götürü bedel 
üzerinden yapım işi ihaleye çıkılmış olup 02.07.2013 tarihinde gerçekleştirilen ihalede, 
en düşük fiyat teklifinin yaklaşık maliyetin üzerinde olması ve yatırım programında 
yer alan toplam proje tutarı ile 2014 yılı ödeneğinin firma teklifine göre yetersiz 
kalması nedenleriyle 13.11.2013 tarih ve 558/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı 
gereğince yapılacak ilk toplantıda Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmak kaydıyla, 
07.04.2014 tarihli Genel Müdürlük Oluru ile iptal edilmiştir. 

Bunun üzerine; ihale konusu işe ait hazırlanan Yaklaşık Maliyet ile Teknik 
Şartname yeniden gözden geçirilerek, Yönetim Kurulunun 05.03.2015 tarih ve 614/23 
sayılı kararına istinaden "Çinko Borat Üretim Tesisi Yapım İşi" için 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanunu’nu kapsamında açık ihale usulüne göre, anahtar teslimi götürü bedel 
üzerinden yeniden ihaleye çıkılması kararlaştırılmıştır. 

İhaleye konu olan iş; Çinko Borat Üretimi için, temel ve detay mühendislik 
çalışmalarının yapılarak uygulama projeleri ve detayların hazırlanması, tesis için 
belirlenen uygun kalite ve özellikte makine-ekipman imal ve/veya temini ile gereken 
tüm inşaat, montaj, elektrik ve otomasyon işlerinin tamamlanması sonucu yan ve 
yardımcı üniteler de dahil olmak üzere komple anahtar teslimi bir tesisin kurulması, 
üretime hazır hale getirilmesi, işletmeye alınması, eğitim hizmetleri ve performans 
testlerinin gerçekleştirilmesi ile tesisin geçici ve kesin kabulünün yapılması işleridir. 

Ancak; 07.04.2015 tarihinde yapılan ihalede en düşük fiyat teklifini veren iş 
ortaklığının teklif fiyatının, 6 milyon TL tutarındaki proje bedelinin üzerinde olması 
nedeniyle, proje tutarı Kalkınma Bakanlığı'ndan alınan onay ile 7,6 milyon TL’ye 
revize edilmiştir. Yönetim Kurulunun 10.07.2015 tarih ve 640/24 sayılı kararı gereği 
"Çinko Borat Üretim Tesisi Yapım İşi" ihalesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklifi 
veren yüklenici ile 28.07.2015 tarihinde 2.550.000 Avro (7.190.235 TL) bedel 
üzerinden sözleşme imzalanmış ve 05.08.2015 tarihinde yer teslimi yapılarak işe 
başlanmıştır.  
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Sözleşme gereği işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 365 takvim günüdür. 
Söz konusu iş anahtar teslim götürü bedel olup; tüm öneri raporları, ön projeler, kesin 
projeler, uygulama projeleri ve orijinal projelerin hazırlanması, tesisin performans 
testlerinin başarı ile tamamlanmasına müteakip geçici kabulünü kapsamaktadır. 
Yüklenici çinko borat ürününün ilk defa üretilecek olmasından dolayı pilot çapta 
çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ilk toplantı Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme Müdürlüğünde 13.11.2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yüklenici 
proje aşamasının ilk basamağı olan Ön Proje ve Öneri Raporlarını 22.01.2016 
tarihinde, Mimari kesin ve İnşaat, Elektrik ve Makine Mühendisliği öneri raporlarını 
17.05.2016 tarihinde Genel Müdürlük onayına sunmuştur. Yüklenici inşaat 
mühendisliği uygulama projelerinin üniversite onayı sonrası fiili olarak 30.06.2016 
tarihinde inşaat kazı temel işlerine başlamıştır. 

Sözleşmesine göre işin süresi 04.08.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 
Yükleniciye proje onay ve proje değişikliklerinden kaynaklanan sürelere bağlı olarak 
01.08.2016 tarih ve 17160 sayılı Genel Müdürlük Makamı oluruyla işin bitmesi 
gereken 04.08.2016 tarihinden itibaren (yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle) 66 
takvim günü cezasız ek süre verilerek işin bitimi 09.10.2016 tarihine ertelenmiştir. Bu 
sürenin dolmasını müteakip yüklenicinin gerekçeli talebine istinaden gecikilen her 
takvim günü için sözleşme bedelinin %0,03’ü oranında gecikme cezası uygulanmak 
kaydı ile 11.10.2016 tarih ve 22221 sayılı Genel Müdürlük Makamı oluruyla 
yükleniciye 80 takvim günü, 04.01.2017 tarih ve 334 sayılı Genel Müdürlük Makamı 
oluruyla 45 takvim günü, 15.02.2017 tarih ve 3487 sayılı Genel Müdürlük Makamı 
oluruyla bir kez daha 45 takvim günü cezalı ek süre verilerek işin revize bitim tarihi 
28.03.2017 olarak belirlenmiştir. 

Çinko Borat Üretim Tesisi Yapım İşi kapsamındaki temin ve montaj işleri 
tamamlanarak devreye alma çalışmalarına 28.02.2017 tarihinde başlanmıştır. 
15.03.2017 tarihinden itibaren press filtrelerde süreklilik sağlanmış, reaktörlerde 
Çinko borat reaksiyonu gerçekleştirilerek istenilen kalite ve kapasitede ürün alma 
çalışmaları devam etmiştir. Üretilen Çinko boratın analiz sonuçları incelendiğinde 
ürünün kimyasal özelliklerinin uygun olduğu ancak performans şartı olarak istenen 
tane boyut değerlerinin sağlanamadığı görülmüştür. 

Gelişen süreçte, yapılan revizyonlardan sonra tesis tekrar devreye alınmış ve bu 
revizyonlar sonucu ürün tane boyutunun performans değerlerini sağladığı görülmüş ve 
yüklenici tesisin performans testlerine hazır olduğunu belirten 09.05.2017 tarihli yazı 
ile başvuruda bulunmuştur. İlgili Daire Başkanlığınca oluşturulan Performans 
Komisyonu marifetiyle 10.05.2017 tarihinde performans testlerine başlanmıştır. 
10.05.2017 tarihinde başlanan 1. performans testi teknik nedenle sonlandırılmış, 
yüklenicinin talebi ile, 10.05.2017-14.05.2017 tarihleri arasında 2. performans test 
çalışmaları yapılmıştır. Yapılan 2. performans testi sonucunda "Çinko Borat Tane 
Boyutu" cezalı kabul sınırları içerisinde kalması kaydıyla, Çinko Borat Üretim 
Tesisinin performans kabul değerlerini sağladığı görülmüş ve 15.05.2017 tarihinde 
performans test tutanağı düzenlenmiştir. 

Son durumda; Tesisin 14.05.2017 tarihi itibariyle performans testlerini geçtiği 
hususu göz önünde bulundurularak, yüklenicinin tesisin geçici kabulünün yapılması 
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için başvurmuş olduğu 15.05.2017 tarihine kadar geçen süre için işin revize bitim 
tarihi 28.03.2017 tarihinden itibaren gecikilen her takvim günü için Yapım İşleri Genel 
Şartnamesinin işin süresi ve sürenin uzatılması başlıklı 29. maddesi ve 41. maddesinin 
3. bendi ile sözleşmenin 25.2 maddesine istinaden, sözleşme bedelinin %0,03'ü 
oranında gecikme cezası uygulanmak kaydı ile toplam 48 takvim günü cezalı ek süre 
verilmesi 25.05.2017 tarih ve 10705 sayılı Genel Müdürlük Makamı oluruyla uygun 
görülmüştür. 

Yapım işleri 2016 yılında büyük oranda tamamlanmış olup soğuk testlere 
başlandığından, kalan eksik işler ile devreye alma ve performans testlerinin 
tamamlanabilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programı’nda yer verilmiştir.  

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Genel Müdürlük Makamının 
22.12.2016 tarih ve 28248 sayılı Olur’u ile, projenin 2016 yılı ödeneği, 
2012.C.11.0030 no.lu "Turbojenaratör Grubu" projesinden aktarma yapmak suretiyle 
karşılanarak 7.851 TL’ye yükseltilmiştir. 

Toplam proje tutarı 8.723 bin TL olan 2013-2016 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği 7.851 bin TL olup, harcaması 7.404 bin TL’dir. 

Turbojeneratör Grubu 
Bandırma’da enerji santrali yapımına 1984 yılında başlanarak, 1987 yılında 

buhar kazanları ve 1991 yılında buhar türbinlerinin montajı tamamlanıp devreye 
alınmıştır. O yıllardaki ihtiyaçlar göz önüne alınarak planlama yapılmış 3 adet 45 ton/h 
kapasiteli 60 bar 480 ºC’de buhar üreten buhar kazanı ve 2 adet 5,3 MW’lık karşı 
basınç türbini kurulmuştur. Zamanla gerek satışlardaki artışlar ve önümüzdeki yıllar 
yapılması düşünülen yatırımlar, gerekse mevcut kazanların endüstri tesislerinden 
kaynaklanan hava kirliliği kontrol yönetmeliğinde belirtilen emisyon değerlerini 
sağlayamaması nedeniyle 130 ton/h kapasiteli Yeni Buhar Kazanı yapımına karar 
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getirilmiştir. 

409Sayıştay   



 

 
 

01.08.2016 tarihinde 2017-2019 Yatırım Tekliflerinin değerlendirildiği 
toplantıda, “Turbojeneratör Grubu” projesinin, Enerji ve Otomasyon Dairesi 
Başkanlığının Genel Müdürlük Makamına yapacağı sunum sonrasında yeniden 
değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

Teşekkül yetkilileri ve Kalkınma Bakanlığı İmalat Sektörü uzmanlarının 
katılımı ile Teşekkül 2017 yılı Yatırım Programı teklifinin değerlendirildiği, Kalkınma 
Bakanlığı’nda 29.09.2016 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, İşletmedeki 130 ton/h 
kapasiteli mevcut kazanın hasarlanmış olması ve hasar sonucu kazan performansının 
izlenmesi, pazarda yaşanan daralmaya paralel olarak üretime dönük planlanan 
yatırımların yeniden değerlendirmeye alınması, pazar-üretim planlamasına göre 
mevcut türbinlerin ihtiyacı karşılayabileceği düşüncesiyle projenin fayda/maliyet 
analizinin yeniden yapılabilmesi için;2016 yılı Yatırım Programında müstakil proje 
olarak bulunan "Turbojeneratör Grubu" projesinin 2017 yılı yatırım programında etüt- 
proje olarak yer almasının uygun olacağı değerlendirilmiş ve projeye 2017 yılı Yatırım 
Programında Çeşitli Etütler kapsamında yer verilmiştir. 

2016 yılı yatırım programında 38.192 Bin TL proje tutarı ile yer alan 2012-
2017 yıllarını kapsayan projeye 3.078 bin TL revize ödenek ayrılmasına karşın, 
harcama yapılmamıştır. 

Ağıldere Atık Barajı Heyelan Önleme İnşaatı 
Bandırma Bor İşletme Müdürlüğünde İşletme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 

katı atıklar (şlam) hidrolik olarak boru hattıyla taşınarak 1995 yılında devreye alınan 
Ağıldere Atık Barajına depolanmaktadır. 2008 yılı başından itibaren katı atıklar 
tümüyle prosesten çıktığı hali ile katı olarak kamyonlarla taşınarak barajın bulunduğu 
vadi yamaçlarında düzenli depolanmaya başlanmıştır. 2008 yılı Haziran ayında yapılan 
Ağıldere Havzası güncel topografik ölçüm çalışmalarına göre atık döküm üst kotu 117 
metre alındığında vadi yamaçlarında 8.000.000 ton atık depolanabileceği 
hesaplanmıştır. 2011 yılı üretim şartları ile katı atık miktarı yıllık yaklaşık 400.000 ton 
dur. Tumba kapasitesinin gerek 8.000.000 tona ulaştığında gerekse 8.000.000 ton 
kapasiteye ulaşılmadan depolanan katı atık (şlam) malzemesinin stabil durup 
durmayacağı konusunda tereddütler hasıl olmuştur.  

Ağıldere Atık Barajının şev stabilitesinin bozulması ve heyelan oluşması 
durumunda heyelanın şiddetine bağlı olarak baraj rezervuarı içine sürüklenen şlamlar 
baraj seddesinin yıkılmasına sebep olacak veya sedde üzerinden taşarak Marmara 
Denizine ulaşabilecektir. Bu durum, istenilmeyen çevresel etkilere yol açacaktır. 
Yapılacak araştırma sonucuna göre alınacak önlemlerle hem şev stabilitesi sağlanacak 
hem de tabii afet durumunda atık barajının seddesinin yıkılmasının veya taşmanın 
önüne geçilebilecektir. Bu amaçla söz konusu sahanın heyelan risklerinin etüt 
ettirilmesi amacıyla imzalanan 21.03.2012 tarihli sözleşme kapsamında hazırlanan 
sonuç raporunda yaptırılması önerilen; 

Baraj çevresinde kuşaklama kanallarının yaptırılması ve Baraj rezervuarına 
gelen drenaj ağlarının tespiti, deprem risk analiz raporunun hazırlanması ve 
rezervuarda bulunan atıkların karakteristiklerinin belirlenerek atıkların ne şekilde 
depolanması gerektiğinin kapsamlı olarak araştırılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
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Kuşaklama Kanalı Mühendislik Hizmetleri 
Kuşaklama kanalı projeleri 20.09.2013 tarihinde tamamlanmış olup, Üretim ve 

Koordinasyon Dairesi Başkanlığının 20.11.2013 tarihli yazısında yerleşim alanlarına 
denk gelen kesimlerde kamulaştırma güçlüğü yaşanabileceği görüşlerine istinaden sol 
sahil kuşaklama kanalının güzergâhı değiştirilmiştir. Sol sahil kuşaklama kanalı 
projeleri hazırlanması için doğrudan temin yöntemiyle 20.000 TL bedel üzerinden 
yüklenici firma ile  sözleşme imzalanmıştır.  

Revize projeler 08.01.2014 tarihinde Genel Müdürlüğümüze sunulmuştur. 
Kuşaklama Kanalı Yapımı 
İhale dokümanları hazırlanarak Kuşaklama Kanalı Yapım İşinin İhalesi 

28.04.2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan ihale sonucunda 22.09.2014 
tarihinde yüklenici iş ortaklığı ile 4.773 Bin TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. 

Kamulaştırma işlemlerinin gecikmeli tamamlanması nedeniyle yüklenici firma 
gecikmeli olarak çalışmaya başlamıştır. Kuşaklama kanalı imalatları, sol ve sağ  
kuşaklama kanalındaki taş tahkimat  ve stabilize yol imalatları keşif artışı ile birlikte 
tamamlanmış olup işin geçici kabulü 09.08.2016 tarihi itibariyle onaylanmıştır. 
Ağıldere Kuşaklama Kanalı yapım işinin kesin hesap ve kesin hakediş çalışmaları 
25.08.2016 tarihinde tamamlanmıştır.   

Heyelan Önleme Mühendislik Hizmetleri 
İhale dokümanı kapsamında yer alacak teknik şartname ve gerçekleştirilecek 

ihale sonucunda araştırma etüdü kapsamında hazırlanacak raporların Genel Müdürlük 
adına değerlendirilmesi için 19.02.2013 tarihli danışmanlık hizmetleri alımı için Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi  ile 41.000 TL bedelle protokol imzalanmıştır.  

ODTÜ'nün danışmanlık hizmetlerini yürüteceği “Bandırma Ağıldere Atık 
Barajı Etüdü” işinin sözleşmesinin imzalanması ve işin ikmal tarihinin kesin olarak 
belirlenmiş olması nedeniyle protokolün 13.maddesi gereğince işin ikmal tarihinden 
sonra yapılacak çalışmalarda göz önüne alınarak protokol süresi 31.12.2015 tarihine 
kadar uzatılmıştır.  

Mevcut atık barajının heyelan risklerinin kapsamlı bir şekilde araştırılmasını 
teminen ODTÜ danışmanlığında yüklenici tarafından hazırlanan rapor tamamlanarak 
Teşekküle sunulmuştur.  

Ağıldere Atık Barajı Etüdü 
Ağıldere Atık Barajında incelemelerde bulunmak üzere, yüklenici firma ve 

anılan işin müşavirlik hizmetlerini yürütecek olan O.D.T.Ü yetkilisinin de katılımıyla 
16.04.2014 tarihinde teknik inceleme gezisi yapılmış ve teslimi yapılmıştır. 

Sahada harita alımı yapılmış, sondaj işleri ve saha testleri ve laboratuvar testleri 
de tamamlanmıştır. Saha testleri ve laboratuvar testlerinin sonuç ve 
değerlendirmelerini içeren raporlar yüklenicinin 24.09.2014 tarihli yazısı ekinde 
İdareye teslim edilmiştir. 
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Ayrıca ODTÜ danışmanlığında yapılan, mevcut atıklarda meydana gelen 
heyelanı önleyici projesinin  uygulanması için ihale  hazırlık çalışmaları başlanılmış 
olup  yapım işinin 2018 yılında tamamlanması planlanmıştır.  

Toplam proje tutarı 16.100 Bin TL olan 2013-2017 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği 4.000 Bin TL olup, harcaması 951 Bin TL’dir. 

Yeni Projeler 
Muhtelif İşler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Bilgi Teknolojisi Yatırımları  
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün bilgisayar/donanım ve 

yazılım ihtiyaçlarının temin edildiği projede, 50 Adet Bilgisayar ve 1 adet Omurga 
Anahtarı alımı ile Ağ Alanı Genişletilmesi işleri gerçekleştirilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 1.150 bin TL olan projenin harcaması %60 gerçekleşme 
ile 688 bin TL’dir. 

2 Adet Evaporatör Sistemi  
Sodyum Perborat Fabrikasında 2007 yılından itibaren boraks dekahidrat üretimi 

yapılmaktadır. Boraks Dekahidrat üretimi esnasında proseste zayıf çözelti fazlalığı 
oluşmakta, teknolojik verim düşmekte, çevre problemleri yaşanmakta ve üretim 
maliyeti artmaktadır. Kurulması planlanan evaporatör sistemi ile seyreltik boraks 
çözeltisi, doygun boraks çözeltisine dönüştürülerek, minimum 7.000 kg/saat suyun 
buharlaştırılması ve zayıf çözelti miktarının düşürülerek bu sorunların çözümlenmesi 
hedeflenmiştir. 

21.07.2015 tarihinde projenin ihalesi gerçekleştirilerek, 09.09.2015 tarihinde 
Asos Mekatronik Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 2.775.000 Euro bedelle 
sözleşme imzalanmıştır. Yükleniciye gecikmeler nedeniyle 90 gün cezalı ek süre 
verilmiştir. Borik Asit Fabrikası Evaporatör Sisteminin  kısmi kabulü 10.10.2016 tarihi 
itibariyle, SPB Fabrikası Evaporatör Sisteminin kısmi  kabulü 09.11.2016 tarihi 
itibariyle yapılarak  07.12.2016 tarihinde kabul tutanağı onaylanmıştır.    

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, projenin 2016 yılı Ödeneği Genel 
Müdürlük Makamının 19.12.2016 tarih ve 27853 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0030.26  
no.lu “İnner Liner Bag Konteyner Dolum Ünitesi” projesinden aktarma yapmak 
suretiyle karşılanarak 7.300 TL’ye yükseltilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 7.300 bin TL olan projenin harcaması %100 
gerçekleşme ile 7.300 bin TL’dir. 

Boraks Fabrikası için 2 Adet 10 t/h Kapasiteli Akışkan Yataklı Kurutucu 
ve Donanımları Temin ve Montajı 

Boraks Fabrika Birimindeki mevcut çözme oluğu sistemi, 4 adet klasifikatörden 
oluşmakta ve ort. 140 m3/h‘lik çözelti hazırlama kapasitesine sahiptir. Çözme oluğu 
ünitesinde ort. 140 m3/h ile hazırlanan  çözelti  tiknerlere  beslenmektedir.  Tiknerin  
taşarından  alınan  çözelti  ise  (100-110  m3/h) basınçlı filtreye süzülmek üzere 
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beslenmektedir. Süzme işleminden sonra elde edilen temiz çözelti kristalizatörlerde 
kristallendirilmektedir. Daha sonra santrifüjleme işlemi gerçekleştirilip katı sıvı ayrımı 
yapılarak %4-6 rutubette elde edilen ürün kurutuculara beslenmektedir. 

Boraks Fabrikasında ürün kurutma işleminde 2 adet 5 ton/h kapasiteli Şeker 
Fabrikalarında üretilmiş akışkan yataklı kurutucu ve modernizasyon kapsamında temin 
edilen 2 adet 6 ton/h kapasiteli akışkan  yataklı  kurutucu  kullanılmaktadır. Bilindiği  
üzere ikinci  tiknerin,  polish  filtrelerin devreye alınması ve yapılan modernizasyonlar 
kapsamında Boraks fabrikasının üretimi 450-500 ton/gün yükselmiştir. 2 adet 5 ton/h 
kapasiteli Şeker Fabrikalarında üretilmiş akışkan yataklı kurutucular aktif olarak 
kullanılmakta ve üretimin büyük bir kısmı buradan alınmaktadır. Kurutucularda 
malzeme yorulmalarından dolayı yıpranmalar meydana geldiği için oluşan arızalar 
nedeniyle sık sık bakım yapılmaktadır. Bu süre zarfında kurutma kapasitelerinin de 
düşük olması nedeni ile üretimde aksaklıklar meydana gelmektedir. 2 adet 6 ton/h 
kapasiteli akışkan yataklı kurutucular  (Hintli) vibrasyon sistemindeki dengesizlik,  
kurutma içinde ürün akış ve dağılımının  sağlanmasındaki  zorluklar  vb. 
düzensizlikler nedeniyle  düşük kapasitede  çalıştırılabilmiş ancak üretimde süreklilik 
sağlanamamıştır.  

Ayrıca kurutucularda meydana gelebilecek bir arıza durumunda üretim 
kapasitesi düşmektedir. Bu durum karşısında mevcut kurutuculara yakın bölgede veya 
mevcut kurutucuların yerine toplam iki adet akışkan yataklı kurutucu ve yardımcı 
donanımlarının projelendirme, imalat ve yapım işlerinin yapılmasına  (eşanjörler,  
helezonlar,  toz  tutucular,  borulamalar,  vinç,  izolasyon  işleri  vb  proses 
ekipmanları) ihtiyaç bulunmaktadır. 

Alınacak 2 adet akışkan yataklı kurutucu ile birlikte kurutucu verimi artacak 
(toz kaçakları azalacak), kurutuculara maksimum kapasitede besleme yapılarak üretim 
artışı sağlanacaktır. 

Proje kapsamında, 30.06.2016 tarihinde 1.964.000 Avro bedel üzerinden 
sözleşme imzalanmış olup temin ve montaj işleri 2017 yılı başında tamamlanacaktır. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, projenin 2016 yılı Ödeneği Genel 
Müdürlük Makamının 19.12.2016 tarih ve 27853 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0030.26  
no.lu “ İnner Liner Bag Konteyner Dolum Ünitesi” projesinden aktarma yapmak 
suretiyle karşılanarak 7.500 TL’ye yükseltilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 7.500 bin TL olan projenin harcaması %100 
gerçekleşme ile 7.500 bin TL’dir. 

Boraks Fabrikası için 2 Adet 2 Kademeli İtici Tip Yatay Santrifüj Temin 
ve Montajı  

Boraks Fabrikasında santrifüjleme işleminde 2 adet 6 ton/h kapasiteli itici tip 
ferrum marka santrifüj  ve  modernizasyon  kapsamında  temin  edilen  2  adet  15  
ton/h  kapasiteli  itici  tip  santrifüj kullanılmaktadır. Bilindiği üzere ikinci tiknerin, 
polish filtrelerin devreye alınması ve yapılan modernizasyonlar kapsamında Boraks 
fabrikasının üretimi 450-500 ton/gün’e yükselmiştir. 2 adet 15 ton/h  kapasiteli  itici  
tip  santrifüj  aktif  olarak  kullanılmakta  ve  üretimin  büyük  bir  kısmı  buradan 
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alınmaktadır. Santrifüjlerde arıza meydana geldiğinde ferrum marka santrifüjler 
kullanılmaktadır. Ferrum marka santrifüjler hem kapasite açısından hem de çalışma 
verimliği açısından daha düşük performans göstermektedir. Bu durumun ortadan 
kaldırılması ve üretime ara verilmemesi için mevcut santrifüjlere yakın bölgede veya 
mevcut ferrum santrifüjlerin yerine toplam iki adet itici tip santrifüje ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Proje kapsamında, 29.07.2016 tarihinde 268.000 Dolar bedel üzerinden 
sözleşme imzalanmış olup temin ve montaj işleri 2017 yılı başında tamamlanacaktır. 

Proje tutarı ve ödeneği 2.000 bin TL olan projenin harcaması %100 
gerçekleşme ile 2.000 bin TL’dir. 

30 t/h Kapasiteli Akışkan Yataklı Kömür Kurutma Sistemi  
Tesiste mevcut buhar kazanlarında yakılan kömürün nemini düşürerek kazan 

yanma odasına beslenmesi, böylelikle kömür besleme ünitesindeki tıkanmaların önüne 
geçerek yanma veriminin ve sürekliliğinin sağlanması, ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği 
açısından kömür besleme sistemindeki tıkanmalar nedeniyle oluşabilecek iş 
kazalarının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

Mevcut buhar kazanının tam kapasitede ortalama kömür  ihtiyacı saatte 22,5 
ton/h olup gerek bu ihtiyacı karşılamak gerekse üretimin sürekliliğini sağlamak üzere 
bir miktar kuru kömür bulundurmak amacıyla 30 ton/saat kapasiteli kömür kurutma 
sistemi temin edilmesi düşünülmüştür. 

İhale dokümanı hazırlama çalışmalarına devam edilmekte olup proje, 2017 yılı 
yatırım programında yer almaktadır. İşin ihalesi 2017 yılında gerçekleştirilecektir. 

Proje tutarı ve ödeneği 1.300 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Atık Arıtma Tesisi 
Su üretim prosesi aşamalarında oluşan atık suların arıtılarak deşarj edilmesi 

konusunda yapılan ön araştırmalar ve testler neticesinde olumlu sonuçlar alınabileceği 
öngörülmüştür. 

Test çalışmaları sonucu elde edilen verilerin uygulanabilirliği açısından 
yaklaşık 10-20 m3/h kapasiteli bir pilot tesis ile su üretim birimi atık sularının 
verimliliği en üst sevide olacak şekilde deşarjı mümkün hale getirilebilecektir. 

Ayrıca bu çalışma ile birlikte demi ünitelerinin direkt rejenerasyon sularının 
arıtımı yerine başlangıçta hazırlanan demi besleme suyunun maksimum verimle 
arıtılarak demi ünitelerine verilmesi suretiyle, demi ünitelerinde harcanan asit ve baz 
sarfiyatlarının minimizi edilmesi mümkün hale gelecektir. Mevcut durumda %10-15 
aralığında oluşan rejenerasyon atıklarının yapılacak çalışma ile % 3 lere kadar 
çekilmesi mümkün kılınabilecektir. 

2016 yılında yapılan teknik araştırmalar neticesinde, rejenerasyon sularında 
maksimum 10.000 ppm’e ulaşan sülfat değeri ile 15.000 ppm’e ulaşan klor değerinin 
Su Kontrolü Kirliliği Yönetmeliğine uygun olarak doğrudan alıcı ortama verilebilmesi 
için istenen sülfatın 2.500 ppm’in ve klorun 1.500 ppm’in altına düşürülmesi yönünde 
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sözleşme imzalanmış olup temin ve montaj işleri 2017 yılı başında tamamlanacaktır. 
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gerçekleşme ile 2.000 bin TL’dir. 

30 t/h Kapasiteli Akışkan Yataklı Kömür Kurutma Sistemi  
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Atık Arıtma Tesisi 
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konusunda yapılan ön araştırmalar ve testler neticesinde olumlu sonuçlar alınabileceği 
öngörülmüştür. 

Test çalışmaları sonucu elde edilen verilerin uygulanabilirliği açısından 
yaklaşık 10-20 m3/h kapasiteli bir pilot tesis ile su üretim birimi atık sularının 
verimliliği en üst sevide olacak şekilde deşarjı mümkün hale getirilebilecektir. 

Ayrıca bu çalışma ile birlikte demi ünitelerinin direkt rejenerasyon sularının 
arıtımı yerine başlangıçta hazırlanan demi besleme suyunun maksimum verimle 
arıtılarak demi ünitelerine verilmesi suretiyle, demi ünitelerinde harcanan asit ve baz 
sarfiyatlarının minimizi edilmesi mümkün hale gelecektir. Mevcut durumda %10-15 
aralığında oluşan rejenerasyon atıklarının yapılacak çalışma ile % 3 lere kadar 
çekilmesi mümkün kılınabilecektir. 

2016 yılında yapılan teknik araştırmalar neticesinde, rejenerasyon sularında 
maksimum 10.000 ppm’e ulaşan sülfat değeri ile 15.000 ppm’e ulaşan klor değerinin 
Su Kontrolü Kirliliği Yönetmeliğine uygun olarak doğrudan alıcı ortama verilebilmesi 
için istenen sülfatın 2.500 ppm’in ve klorun 1.500 ppm’in altına düşürülmesi yönünde 

 

 
 

uygulanabilecek proses yöntemlerinin daha detaylı araştırılmasına ihtiyaç olduğu 
görülmüştür.  

Bu nedenle projeye 2017 yılı Yatırım Programında Çeşitli Etütler kapsamında 
yer verilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 2.000 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
2 Adet Polish Filtre Temini  
Boraks pentahidrat üretimi esnasında oluşan fazla ana çözelti değerlendirmek 

üzere SPB fabrikasında kullanılarak boraks dekahidrat üretimi yapılmaktadır. Üretilen 
boraks dekahidrat ürünün kalitesinin arttırılması ve renk, yabancı madde vb. müşteri 
şikayetine sebep olan olumsuzlukların ortadan kaldırılması için ana çözelti eski tip 
Şarayko basınçlı filtrelerde süzülmektedir.  Şarayko filtrelerin hantal yapıya sahip 
olması, temizleme işleminin işçilik açısından zor ve uzun sürmesi, kapasitesinin düşük 
olması nedeniyle üretim esnasında sıkıntılara sebep olmaktadır. Aynı zamanda yeni 
devreye alınan evaporatör sistemine ana çözelti buradan beslenmektedir. 

2016 yılı Yatırım Programına önerilen 2 adet polish filtre ile söz konusu 
problemler meydana geldiğinde üretime ara verilmeyerek prosesin sürekliliği devam 
edecek, üretim kaybı olmayacak ve ürün kalitesi olumsuz yönde etkilenmeyecektir. 

Proje kapsamında, 22.09.2016 tarihinde 2.440 Bin TL bedel üzerinden sözleşme 
imzalanmış olup temin ve montaj işleri 2017 yılı başında tamamlanacaktır. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, projenin 2016 yılı Ödeneği Genel 
Müdürlük Makamının 09.06.2016 tarih ve 13068 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0030.38 
no.lu “Randıman Artırma ve Kalite İyileştirme Çalışmaları” projesinden aktarma 
yapmak suretiyle karşılanarak 2.700 bin TL’ye yükseltilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 2.700 bin TL olan projenin harcaması %90 gerçekleşme 
ile 2.440 bin TL’dir. 

İnner Liner Bag Konteyner Dolum Ünitesi  
İşletme tarafından üretilen rafine ve mikronize ürünlerin; paketlenmesi ve 

tesislerden müşterilere ulaşıncaya kadar olan sevkiyat sürecinde, dolum-yükleme-
stoklama gibi operasyonların yol açabileceği ürün kaybı, kalite sorunu ve çevre 
problemlerinin ortadan kaldırılması veya en aza indirilmesi, kullanılan torba ve 
ambalaj malzemelerinde yükleme ve limanlara nakledilmesi sırasında oluşan 
deformasyonlarının ortadan kaldırılması, sevkiyat sürecindeki muhtemel gecikmelerin 
önüne geçilmesi amacıyla günlük 500 ton yükleme kapasitesine sahip 20ft’lik 
konteynere minimum 25 ton yükleme yapabilecek bir dolum ünitesine ihtiyaç 
duyulmuştur. 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Alımı işi için 14.08.2015 tarihinde yüklenici 
firma ile 149.390 TL bedelle sözleşme imzalanmıştır. Yükleniciye 13.02.2016 tarihine 
kadar 90 gün süre uzatımı verilmiştir. İşin Proje-Mühendislik Hizmetleri kısmının 
kabulü 12.10.2016 tarihinde yapılmıştır.  
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2017 yılı yatırım tekliflerinin değerlendirildiği 01.08.2016 tarihinde yapılan üst 
yönetiminin de katıldığı toplantıda alınan karar gereği, projenin teknik ve ekonomik 
yapılabilirliğinin incelenmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında Çeşitli 
Etütler kapsamında yer verilmiştir. 

Genel Müdürlük Makamının 19.12.2016 tarih ve 27853 sayılı Oluru ile, 
projenin 2016 yılı Ödeneği,  "Boraks Fabrikası için 2 Adet 10 t/h Kapasiteli Akışkan 
Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temin ve Montajı"  projesine 1000 bin TL ve “2 
adet Evaporatör Sistemi” projesine 800 bin TL  aktarma yapmak suretiyle 2.700 bin 
TL’ye düşürülmüştür. 

Proje tutarı ve ödeneği 2.700 bin TL olan projenin harcaması %6 gerçekleşme 
ile 149 bin TL’dir. 

2 Adet Cila Filtre Montaj ve Borulama İşleri  
Boraks Fabrikasında müşteri taleplerine bağlı olarak Boraks Pentahidrat 

(Etibor-48) ve Boraks Dekahidrat üretimleri yapılabilmektedir. Sodyum Perborat 
Fabrikasında ise Boraks Fabrikasındaki Pentahidrat üretimi sonrasında açığa çıkan 
zayıf çözelti kullanılarak Boraks Dekahidrat üretimi gerçekleştirilmektedir.  

2014 yılı Ocak ayı itibariyle Boraks Fabrikasında hammadde olarak tamamen 
tüvenan tinkal kullanımına geçiş yapılmıştır. Düşük konsantrasyonda cevher kullanımı 
sisteme giren kil miktarının artmasına (Her bir %1’lik B2O3 düşüşü %2,73’ lük kil 
artışına neden olmaktadır) ve  safsızlıkların çözeltiyle taşınarak ürün bünyesine 
geçmesine neden olmakta ve  ürün kalitesi bozulmaktadır.  Sodyum Perborat 
Fabrikasında  dekahidrat üretimi pentaya göre daha düşük sıcaklıkta (65°C yerine 
40°C) gerçekleştiğinden çözeltiyle taşınmış olan safsızlıklar büyük oranda kristal 
ürünle birlikte çökmekte ve üründe renk değişikliğine neden olmaktadır. Boraks 
Dekahidrat üretiminde meydana gelen ve renk farklılığına neden olan unsurları ortadan 
kaldırmak için zayıf çözelti Boraks Fabrikasında bulunan ve ekonomik ömrünü 
tamamlamış plakalı şarayko filtrelerden geçirilmiş ve renk sorunun büyük oranda 
ortadan kalktığı tespit edilmiştir. Ancak, Sodyum Perborat Fabrikasında yapım ve 
devreye alma çalışmaları tamamlanan yeni vakumlu tip kristalizatör ile birlikte ortaya 
çıkan kapasite artışı neticesinde  mevcut filtre yetersiz kalmış  kapasite sorununu 
ortadan kaldırmak ve üretimde sürekliliği temin etmek üzere teknolojik ve verimi 
yüksek yeni polish filtre ihtiyacı doğmuştur. 

Cila filtrelerin imalatı için 20.08.2015 tarihinde  yüklenici firma ile sözleşme 
imzalanmıştır. Söz konusu cila filtrelerinin montaj ve borulama işlerinin yapılabilmesi 
için 2016 yılı Yatırım Programına “2 Adet Cila Filtre Montaj ve Borulama İşleri” 
adıyla proje ilave edilmiştir. Proje kapsamında, 16.05.2016 tarihinde 780.000  TL 
bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup işin Geçici Kabul Tutanağı 29.12.2016 
tarihinde onaylanarak proje tamamlanmıştır. 

Proje tutarı ve ödeneği 800 bin TL olan projenin harcaması %98 gerçekleşme 
ile 783 bin TL’dir. 

6 Adet Güç Transfarmatörü  
Bandırma İşletmesi Üretim Tesislerinin elektrik enerjisi TR-2, TR-3 ve TR-4 
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Trafo Merkezlerinde bulunan 6 adet 1600 KVA gücünde trafodan karşılanmaktadır. 
Bu trafolardan 4 adeti 1965 yılı, 1 adeti 1967 yılı ve 1 adeti de 2004 yılı imal tarihine 
sahip olup, 1965 ve 1967 yılı imal tarihinde olan 5 adet trafo  mekanik ve elektriksel 
olarak ömrünü tamamlamış durumdadır. Bu trafolarda zaman zaman üst kapak 
contalarından yağ kaçakları meydana gelmekte ve ana gövde ve genleşme 
radyatörlerinde deformasyon görülmektedir. Ayrıca  1600  KVA  gücündeki  Boroksit 
trafosunda da benzer deformasyonlar mevcut olup, enerji sürekliliğini engelleyecek 
duruma gelmiştir. 
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iş güvenliğinin sağlanması için söz konusu 6 adet 1600 KVA gücündeki trafonun 
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Proje kapsamında, 02.09.2016 tarihinde 153.700 TL bedel üzerinden sözleşme 
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Kantar Ünitesi Yenilenmesi  
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Kantar üniteleri için genel bir taslak ihtiyaç planı oluşturularak ilgili 
Başkanlıkların (Enerji-Otomasyon, Yönetim Bilişim Dairesi) ve İşletmelerin görüşleri 
çerçevesinde son şekline kavuşturulmasını müteakip mühendislik ve projelendirilme 
çalışmalarına geçilmesi planlanmıştır. Söz konusu çalışmaların tamamlanarak ihaleye 
çıkılması için projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 300 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Atık Arıtma Tesisi Modernizasyonu 
Borik asit ve boraks fabrikaları atık suları mevcut atık arıtma tesisinde arıtılarak 
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deşarj edilmektedir. Ancak,  değişen Pazar şartları doğrultusunda yapılan üretim 
planlamalarına bağlı olarak gerçekleştirilen üretim sonucunda çıkan atık suyun 
karakteristiği de değiştiğinden atık arıtma tesisi tasarım değerlerinin dışında 
çalıştırılmak durumunda kalmaktadır.  Mevcut Atık Arıtma tesisinin modernize 
edilerek değişen atık su karakteristiğine uygun hale getirilmesi, böylelikle çevre 
mevzuatı şartlarına uygun deşarj şartlarının sürekli hale getirilerek cezai şartlarla 
karşılaşılmaması amaçlanmaktadır. 

İşletme Müdürlüğü ve Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığının ar-ge 
çalışmaları neticesinde çalışma şartları yeniden belirlenmiş, bu şartlar Atık Arıtma 
tesisine uygulanarak olumlu sonuçlar elde edilmiş ve tesisin modernizasyonu 
projesinden bu aşamada vazgeçilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 300 bin TL olan projenin harcaması olmamıştır. 
Yazdırma ve Tarama Sistemi  
2001 yılında alınmış olan Plan-Kopya Makinesinin sahip olduğu fonksiyonlar 

günümüz şartlarında ortaya çıkan ihtiyaçlara yeterli ölçüde cevap verememekte olup 
söz konusu sistemin teknolojisi ile günümüzde kullanılan bilgisayar programları da 
uyumsuzluk göstermekte, yedek parçalarının temini zor ve pahalı olduğundan 
teknolojik ve ekonomik ömrünü doldurmuş bulunmakta idi. Tüm bu nedenler, ofiste iş 
yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde zaman kaybı yaratmakta ve çalışma 
verimliliğini olumsuz yönde etkilemekte idi.  

Söz konusu Plan Kopya makinası 08.04.2016 tarihinde arızalanmış olup servis 
raporu ile sigorta firmasından sigorta bedeli parası alınmıştır. Akabinde 04.05.2016 
tarihi ve 2520 sayılı hurdaya ayırma yazısı, Hurda Tespit ve Fiyat Takdir 
Komisyonuna sevk edilmiş olup Hurda Tespit ve Fiyat Takdir Komisyonunun 2579 
sayılı ve 06.05.2016 tarihli hurdaya ayrılması amacıyla yazısı yazılmıştır. 

İhtiyaç duyulan Plan-Kopya Makinesi 28.07.2016 tarihli sipariş kapsamında 
33.899  TL bedel ile yüklenici firmadan temin edilerek ihtiyaç karşılanmıştır. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Genel Müdürlük Makamının 
06.06.2016 tarih ve 12725 sayılı Oluru ile, 2016.C.11.0030.38 no.lu “Randıman 
Arttırma ve Kalite İyileştirme Çalışmaları” projesinden 50 bin TL ödenek aktarmak 
suretiyle 2016 yılı Yatırım Programına 2016.C.11.0030.40 no.lu “ Yazdırma ve 
Tarama Sistemi” projesi ilave edilmiştir. 

Proje tutarı ve ödeneği 50 bin TL olan projenin harcaması %66 gerçekleşme ile 
33 bin TL’dir. 

İnşaat Projeleri 
Yemekhane Binası  
Çok uzun yıllardır kullanılmakta olan ve idarenin ihtiyacına göre farklı yıllarda 

kısım kısım eklemeler yapılmak zorunda kalınan mevcut yemekhane binası, güncel 
ihtiyaçları karşılamaktan uzak ve kullanışsız bir yapı niteliğindedir. Mevcut bina eski 
yıllarda yapıldığından hem 2007 Deprem Yönetmenliği kriterlerini, hem de sıhhi 
olarak İş Sağlığı ve Güvenliğinin gerektirdiği şartları sağlamakta yetersiz kalmaktadır. 
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Tüm bu nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulan yeni yemekhane binası etüt-projesi 2015 
yılı Yatırım Programına dahil edilmiş ve işin uygulama projeleri tamamlanmıştır.  

Projenin yapımı işi için 27.09.2016 tarihinde 5.736 Bin TL bedel ile sözleşme 
imzalanmış olup yer teslimi 05.10.2016 tarihinde yapılarak işe başlanmıştır. 
Yemekhane Binasının 2018 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

Proje tutarı 7.000 bin TL olan 2016-2017 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 1.100 bin TL ve harcaması %30 gerçekleşme ile 328 bin TL’dir. 

İnşaat, Bakım Onarım ve Buhar, Enerji Üretim Bakım Atölyesi 
Teşekkül Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne ait İnşaat 

bakım ve buhar enerji olmak üzere çok uzun yıllardır kullanılmakta olan tek kattan 
oluşan iki ayrı atölye binasında, çalışanların büro ve soyunma alanları gibi mahal 
ihtiyaçları için binaların depo ya da atölye kısımlarında kısıtlı bir yer ayrılmak zorunda 
kalınmıştır. Bu durum hem iş güvenliği hem de çalışma konforu açısından uygun 
olmamakla birlikte yapılar,  2007 Deprem Yönetmenliği kriterlerine göre uygun 
değildir. Ayrıca servislere ait malzemelerin bir kısmı, kapalı alan olmadığından bina 
dışında açık alanda depolanmakta ve malzemeler dış hava koşullarından olumsuz 
etkilenmektedir. Tüm bu sebeplerden dolayı, işçilerin ve mühendislerin iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatına uygun idari ve teknik alan ihtiyaçlarının karşılanabileceği yeni 
binalara ihtiyaç duyulmuştur. 

Proje ile ilgili olarak, “Buhar ve Enerji Bakım Atölyesi Binası Etüdü” 
(2015.C.11.0010.5) proje numarası ile İnşaat Bakım Onarım Hizmet Binası Etüdü” 
(2015.C.11.0010.7) proje numarası ile 2015 yılı Yatırım Programında (İmalat 
Sektörü/Kimya Sanayi) etüt proje olarak yer almıştır. Bandırma Bor İşletme 
Müdürlüğü’nün iki ayrı bina talebi, atölyelerde çalışanların ihtiyacı olan sosyal ve 
idari alanların bir araya getirilmesiyle maliyetin düşürülmesi, işlevsellik ve enerji 
verimliliğinin artırılması düşüncesiyle tek bir projede birleştirilmiş ve yapılar 
depolama alanlarıyla birlikte tek bir yapı kütlesinde çözülmüştür. 2015 yılı Yatırım 
Programına dahil edilen projeler kapsamında Zemin Etüdü-Sondaj, Mimarlık 
Mühendislik Hizmetleri olmak üzere etüt çalışması tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında, 17.10.2016 tarihinde 1.797 Bin TL bedel üzerinden sözleşme 
imzalanmış olup 26.10.2016 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Projenin 
2018 yılında tamamlanması planlanmıştır. 

Proje tutarı  2.600 bin TL olan 2016-2017 yıllarını kapsayan projenin 2016 yılı 
revize ödeneği 500 bin TL ve harcaması %16 gerçekleşme ile 78 bin TL’dir. 

Müstakil Projeler 
Dökme Ürün Besleme Sistemi 
Bandırma Liman tesislerine dökme olarak getirilecek Borik Asit ürününün 

gemiye dökme olarak yüklenebilmesi için yapılacak yapı ve ekipmanların 
projelendirilerek yapım işi ihalesine çıkılarak dökme ürün yükleme işlerinde meydana 
gelen torba zayiatlarının önüne geçmek ve süre kaybını önlemek gerekçesiyle yatırım 
programına dahil edilen projeye yönelik olarak; Bandırma Liman Tesislerine sevk 
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edilecek dökme borik asit ürününü doğrudan gemiye dökme olarak yükleyebilecek 
ekipmanların projelendirilmesi, yapım işi için gerekli uygulama projeleri, teknik 
şartname ve yaklaşık maliyetin yüklenici firma tarafından hazırlanması işi için 
17.04.2015 tarihinde Tasarım Mühendislik ve Tic. Ltd. Şti. ile 134.400 TL bedelle 
sözleşme imzalanmıştır. Firmaya 20.04.2015 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. 
09.10.2015 tarihinde ön projeler onaylanmıştır. Yapım işinin gerçekleştirilmesi için 
projeye, 13.000.000 TL proje tutarı ve 1.300.000 TL ödenekle 2016 Yılı Yatırım 
Programı’nda yer verilmiştir.   

Ancak; Tesis Müh. Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.05.2016 tarih ve 
10239 sayılı yazısı ile; Dökme Ürün Besleme Sistemine ait Yüklenici firmanın 
gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda işin yaklaşık maliyetinin proje ödeneğinin çok 
üzerinde belirlendiği ifade edilerek, ortaya çıkan yeni maliyete göre konunun Lojistik 
Dairesi’nce tekrar değerlendirilmesi talep edilmiştir.  

Mühendislik Hizmet Alımı kapsamında proje firması yapım işine esas projeleri, 
teknik şartnameyi ve yaklaşık maliyeti hazırlamış ve işin kabulü yapılmıştır. Yatırım 
tutarı 13.000 Bin TL olan işin maliyeti detay projelerden sonra 18.500 Bin TL olarak 
belirlenmiştir. Lojistik Dairesi Başkanlığının 27.05.2016 tarih ve 12067 sayılı yazısı 
ile yeni maliyetten sonra işin yapımının uygun mütalaa edilmediği bildirilmiş olup 
yapım işinden vazgeçilmiştir. 

Toplam proje tutarı 13.000 bin TL olan 2016-2017 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği 1.300 bin TL olup, harcaması 134 bin TL’dir. 

Etidot-67 II. Üretim Tesisi  
Son yıllarda gerek dünya gıda ihtiyacının artması sonucu daha fazla 

üretim/rekolte ihtiyacı, gerekse bor ürünlerinin mikro besleyici olarak kullanımı 
konusunda farkındalığın artması ve kullanım alışkanlıklarının yaygınlaşması sonucu 
bor ürünlerinin gübre (mikro besleyici) olarak tüketiminde artış görülmektedir. 

Yaygın uygulama olarak bor ürünleri makro besleyicilerle karıştırılarak toprağa, 
diğer mikro besleyicilerle karıştırılarak toprağa veya doğrudan bitkilere 
uygulanmaktadır. Bor ürünlerinin mikro besleyici olarak yüksek miktarlarda 
tüketilmesinde en önemli tatbik alanı olan bu tür uygulamalar pazarın yavaş 
çözünürlük segmentini oluşturmaktadır. Ayrıca, özellikle mikro besleyici sektörünün 
başka bir uygulaması olan yapraktan (sıvı formda) gübreleme yönetimi için üretilen 
Etidot-67 ürünü diğer bor ürünlerine göre daha yüksek çözünürlüğe sahip olması 
nedeniyle özel bir öneme sahiptir. 

Diğer taraftan, tarım/mikro besleyici sektörü hedef alınarak yapraktan (sıvı 
formda) uygulama yöntemi için geliştirilmiş olan ve diğer bor ürünlerine göre daha 
yüksek çözünürlüğe sahip Etidot-67 ürününün 2015 yılı için toplam üretim 
kapasitesinin tamamı için ihracat/satış bağlantısı yapılmıştır (8.150 ton). Söz konusu 
ürünle ilgili yıllık satış bağlantısına ek olarak mevcut durumda 2.000 ton ilave talep 
alınmıştır. Ayrıca, zaman zaman küçük miktarlarda spot talepler de 
değerlendirilmektedir. Pazar verilerine göre Etidot-67 ürününe olan talebin hem 
tarım/mikro besleyici sektöründe, hem de diğer uygulama alanlarında daha da artacağı 
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yüksek çözünürlüğe sahip Etidot-67 ürününün 2015 yılı için toplam üretim 
kapasitesinin tamamı için ihracat/satış bağlantısı yapılmıştır (8.150 ton). Söz konusu 
ürünle ilgili yıllık satış bağlantısına ek olarak mevcut durumda 2.000 ton ilave talep 
alınmıştır. Ayrıca, zaman zaman küçük miktarlarda spot talepler de 
değerlendirilmektedir. Pazar verilerine göre Etidot-67 ürününe olan talebin hem 
tarım/mikro besleyici sektöründe, hem de diğer uygulama alanlarında daha da artacağı 

 

 
 

ve önümüzdeki 1-2 yıl içerisinde bu ürüne olan talebin yaklaşık 13.000-15.000 ton 
seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Etidot-67 ürününe kurulu kapasitesinin (8.000 ton/yıl) üzerinde gelen ilave 
taleplerin karşılanabilmesi için mevcut tesiste kapasite ve dökme yoğunluğunun 
arttırılması ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ancak yapılan tüm iyileştirme 
çalışmalarına rağmen, tesisin kurulu kapasitesinde %8-10 arası artış sağlanabilmiştir. 
Üretim artışı ilave piyasa taleplerini karşılayamadığından, Etidot-67 tesisine 8.000  
ton/yıl kapasitede ilave bir tesis yapılması mevcut pazarın kaybedilmemesi ve artan 
müşteri taleplerinin geri çevrilmeyerek karşılanabilmesini sağlayacaktır. 

Etidot-67 Üretim Tesisi Tevsii projesi uygulama projelerinin hazırlanması için 
19.08.2016 tarihinde 163.000 TL bedel ile sözleşme imzalanmıştır. Yüklenici firmaya 
24.08.2016 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Belirlenen eksiklerin bir sonraki aşamada 
giderilmiş olması şartıyla, kesin projeler 10.03.2017 tarihinde onaylanmış olup 
yüklenici firma tarafından uygulama projelerinin hazırlanmasına devam edilmektedir. 

Uygulama projelerinin hazırlanmasını müteakip yapım ihalesine çıkılacak olup 
2018 yılı içerisinde tesisin tamamlanması planlanmıştır. 

2016 yılı yatırım programında 10.842 bin TL proje tutarı ile yer alan 2016-2017 
yıllarını kapsayan projeye 1.162 bin TL ödenek ayrılmasına karşın, harcama 
yapılmamıştır. 

 
1-e) Genel Müdürlük (Merkez) Projeleri:  
Proje bazında Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (merkez) 2016 yılı 

yatırım harcamalarına ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede verilmiştir. 
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Tablo 91: Genel Müdürlük yatırım harcamaları 

Projeler 
(Genel Müdürlük) 

Projenin Başlangıçtan 2016 
yılı sonuna kadar 

2016 Yılı 
ödeneğinin 2016 yılında Gerçekleşme 

Nakdi Fiziki 

Yıllar 
itibariyle 

süresi 

Son 
tutarı 

Nakdi 
harcama 

Fiziki 
harcama 

İlk 
tutarı 

Son 
tutarı 

Nakdi 
harca
ma 

Fiziki 
harcama Tümü 

201
6 

Yılı 
Tümü 2016 

Yılı 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin 
TL. 

Bin 
TL. 

Bin 
TL. Bin TL. % % % % 

A- Etüt Projeleri                          
1- Madencilik Sektörü   1.420 673 542 1.420 1.420 673 542 47,4 47,4 38,2 38,2 
Çeşitli Etütler Toplamı 2016-2016 1.420 673 542 1.420 1.420 673 542 47,4 47,4 38,2 38,2 
  Çevre Etüdleri 2016-2016 100 27 26 100 100 27 26 27,4 27,4 25,9 25,9 
  İstanbul Yolu Teknoloji 

Merkezi Etüdü 
2016-2016 300     300 300             

  Tarımda Bor Cevherinin 
Kullanım Olanaklarının Araş. 

2016-2016 300 196 196 300 300 196 196 65,3 65,3 65,3 65,3 

  Açık Ocak Projelerinin Şev 
Duraylılığı Açısından Etüdü 

2016-2016 320 320 320 320 320 320 320 100 100 100 100 

  Muhtelif İnşaat İşleri Etüdü 2016-2016 400 130   400 400 130   32,5 32,5     
2- İmalat Sektörü/Kimya Sanayii   1.060 558 0 660 1.060 558 0 52,6 52,6 0,0 0 
Çeşitli Etütler Toplamı 2016-2016 1.060 558 0 660 1.060 558 0 52,6 52,6 0,0 0 
  Atık Göletlerin Üst Örtü 

Teşkilinin Yapılabilirliğinin 
Araş.ı Etüdü 

2016-2016 400 155   150 400 155   38,8 38,8     

  Çevre Etüdleri 2016-2016 100     100 100             
  Sodyum Borhidrür Üretim 

Teknolojilerinin Araştırılması 
2016-2016 50     50 50             

  Lityum Karbonat Üretim 
Teknolojilerinin Etüdü 

2016-2016 100     100 100             

  Borun İnsan Sağlığına 
Etkilerinin Belirlenmesi 

2016-2016 410 403   260 410 403   98,2 98,2     

Toplam (A)   2.480 1.231 542 2.080 2.480 1.231 542 49,7 49,7 21,9 21,9 
B-Devam Eden Projeler                         
1- Madencilik Sektörü   111.577 39.961 741 25.867 29.558 23.037 1.135 35,8 77,9 0,7 3,8 
ERP-RFID-BI Projesi 2012-2016 23.124 22.530 114 13.366 17.057 17.057 1.135 97,4 100 0,5 6,7 
Kompleks Cevher (NTE, Toryum, 
Barit, Florit) Master Arama Projesi 

2013-2017 53.800 17.383 628 9.000 9.000 5.977   32,3 66,4 1,2   

Enerji Kontrol ve Otomasyon  2013-2017 34.653 48   3.501 3.501 4   0,1 0,1     
Toplam (B)   111.577 39.961 741 25.867 29.558 23.037 1.135 35,8 77,9 0,7 3,8 

C- Yeni Projeler                          
1- Madencilik Sektörü   7.477 3.601 2.517 10.927 7.477 3.601 2.517 48,2 48,2 33,7 33,7 
Arama Sondaj İhzarat Projeleri 2016-2016 4.254 1.083   4.254 4.254 1.083   25,5 25,5     
  Ruhsatlı Saha Etüdleri 2016-2016 4.254 1.083   4.254 4.254 1.083   25,5 25,5     
Muhtelif  İşler Toplamı 2016-2016 3.223 2.517 2.517 6.673 3.223 2.517 2.517 78,1 78,1 78,1 78,1 
  Bilgisayar Sistemleri 2016-2016 2.820 2.517 2.517 2.820 2.820 2.517 2.517 89,3 89,3 89,3 89,3 
  Rand. Art.ve Kalite İyileştirme 

Çalışmaları 
2016-2016 203     2.003 203             

  Üretimin İdamesi İçin Acil 
İhtiyaçlar Karşılığı      

2016-2016 200     1.850 200             

2- İmalat Sektörü/Kimya Sanayii   11.780 3.661 3.101 12.630 11.780 3.661 3.101 31,1 31,1 26,3 26,3 
Muhtelif İşler Toplamı 2016-2016 9.130 2.640 2.640 9.980 9.130 2.640 2.640 28,9 28,9 28,9 28,9 
  Tane Boyut Cihazları  2016-2016 1.500 1.485 1.485 1.200 1.500 1.485 1.485 99,0 99,0 99,0 99,0 
  Muhtelif Laboratuvar Ekipman. 2016-2016 1.280 431 431 1.280 1.280 431 431 33,6 33,6 33,6 33,6 
  Hammadde ve Ürün Tartım Sis.  2016-2016 4.000     4.000 4.000             
  Rand. Art.ve Kalite İyileştirme 

Çalışmaları 
2016-2016 850     2.000 850             

  Üretimin İdamesi İçin Acil 
İhtiyaçlar Karşılığı 

2016-2016 1.500 725 725 1.500 1.500 725 725 48,3 48,3 48,3 48,3 

Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri 
Toplamı 

2016-2016 2.650 1.021 461 2.650 2.650 1.021 461 38,5 38,5 17,4 17,4 

  Düşük Alkali ve Düşük Sülfat 
İçeren Borik Asit Üretim 
Teknolojisinin Geliştirilmesi 

2016-2016 930 560   500 930 560   60,2 60,2     

  Granülasyon 
Tek.Ürün.Uyg.Araş. 

2016-2016 470     900 470             

  Bor Esaslı Temizlik Ürünleri 
Geliştirilmesi 

2016-2016 450 421 421 450 450 421 421 93,6 93,6 93,6 93,6 

  Borlu Çözeltiler Kullanılarak 
Kok Kalitesinin (CSR/CRI) 
Arttırıl. 

2016-2016 50     50 50             

  Seramik Sektöründe Bor 
Ürünlerinin Kullanımı ve Yeni 
Ürün Geliştirilmesi 

2016-2016 50 40 40 50 50 40 40 80 80 80 80 

  Cam Sektöründe Bor Ürünleri 
Kullanımı ve Yeni Ürün Gel. 

2016-2016 200     200 200             

  Atık Çözeltilerin Deşarjı veya 
Üret. Kullanılabilirliğinin Araş. 

2016-2016 500     500 500             

Toplam (C)   19.257 7.261 5.618 23.557 19.257 7.261 5.618 37,7 37,7 29,2 29,2 
Genel Toplam (A+B+C)   133.314 48.454 6.902 51.504 51.295 31.530 7.295 36,3 61,5 5,2 14,2 
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Tablo 91: Genel Müdürlük yatırım harcamaları 

Projeler 
(Genel Müdürlük) 

Projenin Başlangıçtan 2016 
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2016 Yılı 
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harcama 
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Yılı 
Tümü 2016 

Yılı 

Bin TL. Bin TL. Bin TL. Bin 
TL. 

Bin 
TL. 

Bin 
TL. Bin TL. % % % % 
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Kullanım Olanaklarının Araş. 
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  Lityum Karbonat Üretim 
Teknolojilerinin Etüdü 
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  Borun İnsan Sağlığına 
Etkilerinin Belirlenmesi 

2016-2016 410 403   260 410 403   98,2 98,2     

Toplam (A)   2.480 1.231 542 2.080 2.480 1.231 542 49,7 49,7 21,9 21,9 
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1- Madencilik Sektörü   111.577 39.961 741 25.867 29.558 23.037 1.135 35,8 77,9 0,7 3,8 
ERP-RFID-BI Projesi 2012-2016 23.124 22.530 114 13.366 17.057 17.057 1.135 97,4 100 0,5 6,7 
Kompleks Cevher (NTE, Toryum, 
Barit, Florit) Master Arama Projesi 

2013-2017 53.800 17.383 628 9.000 9.000 5.977   32,3 66,4 1,2   

Enerji Kontrol ve Otomasyon  2013-2017 34.653 48   3.501 3.501 4   0,1 0,1     
Toplam (B)   111.577 39.961 741 25.867 29.558 23.037 1.135 35,8 77,9 0,7 3,8 
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1- Madencilik Sektörü   7.477 3.601 2.517 10.927 7.477 3.601 2.517 48,2 48,2 33,7 33,7 
Arama Sondaj İhzarat Projeleri 2016-2016 4.254 1.083   4.254 4.254 1.083   25,5 25,5     
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  Tane Boyut Cihazları  2016-2016 1.500 1.485 1.485 1.200 1.500 1.485 1.485 99,0 99,0 99,0 99,0 
  Muhtelif Laboratuvar Ekipman. 2016-2016 1.280 431 431 1.280 1.280 431 431 33,6 33,6 33,6 33,6 
  Hammadde ve Ürün Tartım Sis.  2016-2016 4.000     4.000 4.000             
  Rand. Art.ve Kalite İyileştirme 

Çalışmaları 
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  Üretimin İdamesi İçin Acil 
İhtiyaçlar Karşılığı 

2016-2016 1.500 725 725 1.500 1.500 725 725 48,3 48,3 48,3 48,3 

Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri 
Toplamı 

2016-2016 2.650 1.021 461 2.650 2.650 1.021 461 38,5 38,5 17,4 17,4 

  Düşük Alkali ve Düşük Sülfat 
İçeren Borik Asit Üretim 
Teknolojisinin Geliştirilmesi 

2016-2016 930 560   500 930 560   60,2 60,2     

  Granülasyon 
Tek.Ürün.Uyg.Araş. 

2016-2016 470     900 470             

  Bor Esaslı Temizlik Ürünleri 
Geliştirilmesi 

2016-2016 450 421 421 450 450 421 421 93,6 93,6 93,6 93,6 

  Borlu Çözeltiler Kullanılarak 
Kok Kalitesinin (CSR/CRI) 
Arttırıl. 
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  Seramik Sektöründe Bor 
Ürünlerinin Kullanımı ve Yeni 
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  Cam Sektöründe Bor Ürünleri 
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A-Etüt projeler 
Çeşitli Etüdler 
(Madencilik sektörü) 
Çevre Etütleri 
Teşekkülün 2016 yılı Yatırım Programı uygulama döneminde Madencilik 

Sektörü çevre etütleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu harcamalar aşağıda 
verilmektedir: 

Yüklenici firma ile 21.08.2015 tarihinde 44.800 TL sözleşme bedelle Çevre 
Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşmesi imzalanmış olup sözleşme kapsamında 2016 
yılında  22.400 TL ödeme yapılmıştır.  

Emet  36 ton/saat Kapasiteli Doğalgaz Yakıtlı Buhar Kazanı ve Bandırma 40 t/h 
( 2 adet ) doğalgaz yakıtlı buhar kazanı ÇED  Proje Teklif Dosyası  hazırlanması için 
25.03.2016 tarihli sözleşme kapsamında 3.500 TL ödeme yapılmıştır. 

1.000.000 ton/yıl kapasiteli tüvenan Kolemanit Beslemeli Kalsinasyon Tesisi 
ÇED İzleme işine ilişkin olarak 10.06.2015 tarihli sözleşme kapsamında 1.500 TL 
ödeme yapılmıştır. 

 2016 yılı program ödeneği 100 bin TL olup, %27 gerçekleşme ile 27 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

 İstanbul Yolu Teknoloji Merkezi Etüdü  
Teşekkülün İstanbul Yolu yerleşkesinde; günümüzdeki kullanım amacı ve 

işlevinden farklı olarak 1968 yılında inşa edilen (Yatakhane-Yemekhane-Laboratuvar-
Marangozhane-Arşiv) yapılar, Kurumun teknoloji geliştirme faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere bazı küçük onarım ve yenilemelerle günümüze kadar hizmet 
vermeye devam etmiştir. Ancak söz konusu yapıların, hem teknoloji geliştirme 
faaliyetlerine uygun işlevsellik ve standartlardan uzak olması hem de yaklaşık yarım 
yüzyıla ulaşan inşaat ömrü dikkate alındığında Deprem Yönetmeliği çerçevesince 
yapısal güçlendirme gerektirmesi nedeniyle “Yapısal Güçlendirme ve Yenileme 
Projesi Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri” yaptırılmıştır. Söz konusu mimarlık-
mühendislik projeleri ile Deprem Yönetmeliğine göre yetersiz bulunan binaların 
güçlendirilmesi, binalardaki mahaller ve konfor şartlarının modern teknolojik 
yaklaşımla yeniden düzenlenmesi amaçlanmıştır.  Yapıların tamamında deprem 
güçlendirilmesi gerekmiş ve oluşturulan projelere göre yapısal güçlendirme ve 
yenileme yapım işinin yaklaşık maliyeti, (2013 yılı fiyatlarıyla)  5.000.000 TL 
hesaplanmıştır. Bu değer, Kurumca gerçekleştirilen yeni yapı projelerinin 1.300,00 
(TL/m2)  birim inşaat maliyeti üzerinden yapılan hesapla bulunan toplam 6.500.000 
TL yeniden inşa maliyetinin % 75’ine karşılık gelmektedir. 

Yapılarda sadece deprem güçlendirme çalışmaları ile mevcut alanlar üzerinde 
düzenlemeler yapmak, yeniden yapım maliyetine yakın bir maliyet gerektirmekle 
birlikte, mevcut bina büyüklükleri değişemediğinden Kurumun sürekli gelişen Ar-Ge 
faaliyetleri ve için de yetersiz kalmıştır.     
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Mevcut yerleşkede 50 yaşına yaklaşmış yapıların mevcut hacimlerinin 
sınırlandırdığı bir tasarımla ve yeniden yapım maliyetine yaklaşan maliyetle 
güçlendirme çalışmalarının yapılmasının yerine Kurum ihtiyaçlarının ve Akredite 
Laboratuvar koşullarının sağlanacağı, üniversitelerin çalışmalara katılabileceği uygun 
ortamların oluşacağı yeni bir yerleşke tasarımının uygulanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Öte yandan binaların ısı merkezi mevcut binalardan ayrı bir santral binasında 
bulunduğundan bölgesel ısıtma söz konusu olup tesisatlarda oluşan ısı kayıpları, 
akışkanın uzak mesafelere basılabilmesi için yüksek pompa gücü, enerji maliyetlerini 
artıran bir unsur olup, yeni tasarımın uygulanmasıyla enerji verimliliği 
sağlanabilecektir. 

Proje, Teşekkülün 2014 yılı Yatırım Programı kapsamında, mimarlık 
mühendislik projeleri; “laboratuvar danışmanlık”-“projelendirme” olmak üzere iki ayrı 
hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmek üzere ihale edilmiştir.  

Laboratuvar Danışmanlık Hizmetinin  sözleşme  tutarı 35.000.-TL,  Mimarlık 
Mühendislik Hizmetleri sözleşme tutarı 118.000.-TL olup toplamda 153.000.-TL 
ihale tutarı ile etüdün 2014 yılı sonunda tamamlanması planlanmıştır. Ancak projenin 
gerektirdiği arsa bilgi ve belgelerinin Etimesgut Belediyesi’nden temin edilmesi için 
yapılan başvuru sonrasında Etimesgut Belediyesi; mevcut plan dahilinde inşaat 
yapılma imkanının ortadan kalktığını (imar çapında belirtilen ve saçak kotunu 
belirleyen hava mania kotunun, arazi tabi kotu altında kaldığı görülmüştür) ve İmar 
Plan Değişikliği gerektiğini belirterek bu kapsamda İdarece yapılması gereken 
hususlara yer vermiştir. Projeye başlanılabilmesi için hava mania kotunun ve plan 
notlarında belirtilen “araziye kotun tabii zeminden verileceği” ifadesinin 
değiştirilmesi, yani “imar plan değişikliği” yapılması gerekliliği doğmuştur. İdare 
Etimesgut Belediyesine imar planı değişikliği talebinde bulunmuştur. Belediyenin 
cevabi yazısında plan değişikliği çalışmalarının İdarece hazırlandıktan sonra gündeme 
alınabileceği belirtilmiştir. Etüt proje için sözleşme imzalayan yüklenici firma, 
süreçteki belirsizlik nedeniyle işin tasfiyesi talebinde bulunmuş ve talebi uygun 
görülerek sözleşmesi Kasım-2014’de feshedilmiştir. Bu süreçte İdare gerekli plan 
hazırlık çalışmalarını yapmış ve hazırlanan plan tadilatı Ankara Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin 14.05.2015 tarih ve 1011 sayılı kararı ile onaylanarak Etimesgut 
Belediyesine gönderilmiştir.  

2014 yılında çalışmaları başlatılmış ancak arsa planı ile ilgili problemler 
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duymaktadırlar. Bor bakımından zayıf olan topraklarda yetişen ürün en yüksek verime, 
kaliteye ve dayanıklılığa erişemez. Ayrıca bor, tarımda yabani/istenmeyen bitki 
kontrolü ve böcek/haşere kontrolü için de kullanılmaktadır. Bitkilerde noksanlık ve 
toksiteye sebep olan bor seviyeleri arasındaki farklar diğer bitki besin elementlerine 
göre oldukça azdır. Bu bakımdan bor noksanlığı ve toksitesi bitkilerde diğer besin 
elementlerine göre daha yaygın olarak görülebilmektedir. Bor noksanlığının 
giderilebilmesi için toprakların borlu gübrelerle gübrelenmesi gerekmektedir. Ancak 
toprağa uygulanan bor, bitki tarafından iyi alındığı için gereğinden fazla bor 
uygulanması bor toksitesi ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle bitkiye yarayışlı bor 
miktarının doğru tayin edilmesi, uygulama yapılacak bitkinin cins, tür ve varyetelerine 
göre farklılıkların belirlenmesi gerekmektedir. 

Yapılan literatür taramalarının ışığı altında, bor yönünden dünyanın en zengin 
topraklarına sahip olmamıza karşılık, ülkemizde bu elementin tarım bitkilerine etkisi 
üzerine az sayıda araştırma göze çarpmaktadır. Bu nedenle Teknoloji Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı olarak yapılacak bu projede, tarımda borun öneminin anlaşılması, 
ülkemiz topraklarında yetişen ürünlerin bor ihtiyaçlarının ve bora toleranslarının 
belirlenmesi ile ürünlerin tanıtımı ve kullanılmasının yaygınlaştırılması 
amaçlanmaktadır. 

Proje kapsamında yapılacak uygulama çalışmaları ile Ülke tarımında katma 
değeri yüksek bitkilerin bor ihtiyaçları belirlenecek, referans üretimlerle borlu gübre 
kullanılan üretimler karşılaştırılarak ürün kalitesindeki artış ortaya konacak ve proje 
çıktılarının çiftçilere ulaştırılması için tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. Proje çıktıları 
ile bor cevherlerinin yurt içi ve yurt dışı kullanımının artırılması ve özellikle yurtiçi 
çiftçilerimizin üretimlerine ve kazanımlarına katkı sağlaması planlanmaktadır.  

Çalışma kapsamında bor cevherleri eleme, optik ayırma gibi çeşitli yöntemler 
ile zenginleştirilerek tarımda doğrudan kullanılması amaçlanmaktadır. Cevher 
zenginleştirme kapsamında ihtiyaç duyulan ekipmanların ve kimyasalların alınması 
planlanmaktadır. 

Farklı özelliklerde borlu gübre üretimi çalışmaları devam etmektedir. Proje 
kapsamında Asos firması ile dikey tip granülasyon cihazı için sözleşme imzalanmış 
olup, sözleşme bedeli 196.000 TL'dir. Cihaz teslimatı yapılmış olup ödemesi 
yapılmıştır.   

Ayrıca BOREN'nin tarım sektörü ile ilgili çalışmaları takip edilerek katılım 
sağlanmaktadır. Karaevli-Tekirdağ’da 6-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan tarım 
ve teknoloji günleri fuarında Etidot-67 Borlu Gübre ürünümüzün ürünler üzerindeki 
etkilerini göstermek ve tanıtmak amacıyla Mısır ve Ayçiçeği ekimi uygulaması 
yapılmıştır.  

Etüt çalışmalarına devam edilmek üzere 2017 yılı Yatırım Programında yer 
verilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 300 bin TL olup, %65 gerçekleşme ile 196 bin TL 
harcama yapılmıştır. 
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Açık Ocak Projelerinin Şev Duraylılığı Açısından Etüdü 
Son yıllarda artan satış bağlantılarının karşılanmasını teminen ihtiyaç duyulan 

tuvönan cevherin üretilmesi amacıyla yüksek miktarlarda dekapaj yapılması 
kaçınılmaz olmuştur.  

Bugün itibariyle açık ocaklarda cevher yatağının yapısına bağlı olarak açık ocak 
sınırlarının genişlemesi, dolayısıyla madencilik faaliyetlerinin daha derin kotlarda 
yapılması nedeniyle, zaman zaman öngörülemeyen durumlarla karşılaşılmaktadır. 

Faaliyetlerin can ve mal güvenliği açısından daha emniyetli olarak, fen ve 
tekniğine uygun dinamik ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla mevcut çalışma 
alanlarının ve işletme projelerinin gelişme alanlarındaki birimlerin jeolojik, 
jeomekanik ve hidrojeolojik özelliklerinin incelenmesi ile açık ocak tasarımları 
hakkındaki mevcut bilgilerin güncellenmesi planlanmıştır.  

Söz konusu proje kapsamında; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 4734 
Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesi (g) bendi kapsamında yapacağı Mal ve 
Hizmet Alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenleyen 201 numaralı istisna 
Kapsamında Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği madde 24/d bendine istinaden 
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge Danışmanlık Enerji Sağlık Çevre 
İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş ile 24.10.2014 tarihinde toplam 920.000 TL+KDV 
tutarla ve 24 ay süreyle protokol imzalanmıştır. Protokol uyarınca, 2015 ve 2016 yılı 
Yatırım Programlarında söz konusu projeye yer verilmiştir. 

Protokol çerçevesinde çalışma yapılan açık ocaklar; Simav/Tülü/Acep 
(Bigadiç), Kestelek-Mustafakemalpaşa (Bigadiç), Hisarcık/Espey (Emet), Sarıkaya 
(Kırka) olarak planlanmış olup, bu çalışma sonuçlarını içeren 1., 2. ve 3. Ara Raporlar 
(Mayıs 2015, Kasım 2015, Haziran 2016) ve Sonuç Raporu gecikmeli olarak teslim 
edilmiş olup proje tamamlanmıştır. 

2016 yılı program ödeneği 320 bin TL olup, %100 gerçekleşme ile 320 bin TL 
harcama yapılmıştır.  

Öte yandan, bu proje çalışma konusu kapsamındaki Simav açık ocağı için, 2016 
yılı Yatırım Programına 2016.B.00.0005.17 proje no.lu "Simav Açık Ocağı Heyelanın 
Etkilerinin Araştırılması Etüdü" projesi ilave edilerek, aynı Danışmanlık firmasından 
benzer içerikli hizmet alınması, Kurumca danışmanlık hizmet alımı protokolü 
çerçevesinde çalışma konusu ve yapılacak işlerin içeriğinin tespiti ile hazırlanan 
raporların irdelenmesi hususlarında daha özenli olunması gerektiğini göstermektedir. 

Muhtelif İnşaat İşleri Etüdü  
Bandırma, Kırka, Emet, Bigadiç Bor İşletmelerinde fabrikaların pazarlama ve 

satış şartlarına bağlı olarak üretim departmanlarında öngörülemeyen ve ivedilikle 
alınması gereken önlemler ya da çözümlenmesi gereken sorunlar karşısında proje 
hazırlanması gerekebilmektedir. Bunun dışında mevzuatın emredici hükümlerini 
yerine getirebilmek için yan ve yardımcı tesisler için de acil yapım ve proje gerektiren 
durumlar yaşanabilmektedir. Bu nedenle daha çok; depolama, stok alanları ya da 
prosesin tamamlayıcısı inşai işler şeklinde ortaya çıkan acil ve öngörülemeyen 
durumlar için ödenek ayrılması, sorunların zamanında çözümüne katkı sağlayacaktır. 
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Dervent Boğazı Deresi Islahı projelerinin hazırlanması için yüklenici firma ile 
05.05.2016 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında  130.000 TL ödeme yapılmıştır. 

2016 yılı program ödeneği 400 bin TL olup, %33 gerçekleşme ile 130 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

Çeşitli Etüdler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Atık Göletlerin Üst Örtü Teşkilinin Yapılabilirliğinin Araştırılması  
Teşekküle bağlı İşletme Müdürlüklerinde faaliyetleri sonucu oluşan atıkların 

depolandığı alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan kapatma 
planları çerçevesinde üst örtü teşkilinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar 
yapılacaktır. Emet ve Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde bulunan ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından kapatma planları onaylanan atık göletlerin Atıkların 
Düzenli Depolama Dair Yönetmeliğine uygun olarak depolanan atık kütlesinin 
stabilitesini artırmak için susuzlaştırma çalışmaları da dahil en ekonomik yöntemin 
tespit edilmesi, yapının çökme riskinin belirlenmesi, göletlerin üst örtü teşkilinin 
yapılabilirliği konularında araştırma yapılması bu etüt kapsamındaki ana faaliyet 
konularıdır.  

Uzman kurum/kuruluş ile Ocak 2016 ayında protokol imzalanması öngörülmüş 
olup yapılacak etüt çalışmasının sonucuna göre yatırım programına müstakil proje 
olarak alınması planlanmaktadır. 

Gebze Teknik Üniversitesi ile 30.03.2016 tarihinde 345.000 TL bedel üzerinden 
18 ay süreli protokol imzalanmıştır. Projenin 1. Ara Raporu 29.11.2016 tarihinde 
sunulmuştur. Proje çalışmalarına 2017 yılı Yatırım Programı kapsamında devam 
edilecektir.  

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Projenin 2016 yılı Ödeneği Genel 
Müdürlük Makamının 25.04.2016 tarih ve 9239 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0010.11 
proje no.lu " Atıksu Arıtma Tesisi Etüdü " projesinden 250 bin TL aktarma yapmak 
suretiyle karşılanarak  400 bin TL’ye yükseltilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 400 bin TL olup, %39 gerçekleşme ile 155 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

Çevre Etütleri  
Teşekkülün 2016 yılı Yatırım Programı uygulama döneminde İmalat Sektörü 

çevre etütleri kapsamında harcama yapılmamıştır.  
2016 yılı program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Sodyum Borhidrür Üretim Teknolojilerinin Araştırılması 
Sodyum bor hidrür (NaBH4), yüksek hidrojen verebilme kapasitesi nedeniyle, 

kuvvetli bir indirgen olarak, özellikle organik maddelerin indirgenmesi, çözeltilerden 
değerli metallerin kazanılması, atıklardaki ağır metallerin giderilmesi ve kağıt 
sanayinde odun hamurunun ağartılmasında kullanılmaktadır. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar, bu özel bor ürününün, enerji kaynağı olarak da kullanabileceğini 
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göstermiştir. Enerji kaynağı olarak kullanılması durumunda da şu anda sahip olduğu 
pazardan daha büyük pazara ulaşacağı, önemli ve katma değeri yüksek bir ürün haline 
geleceği beklenmektedir. 

Dünyada önemli bir bor üreticisi olarak, üretimi yapılan ürünlerin yanında 
katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışmalar da yaparak ürün 
portföyünü genişletmek ve böylece dünya bor piyasasında rekabet gücümüzü 
artırılması amaçlanmıştır.  

Bu proje ile son yıllarda önemli bir hidrojen enerjisi depolayıcısı olarak 
tanımlanan sodyum bor hidrürün, endüstriyel tesis bazında üretilmesine yönelik dizayn 
parametrelerinin tespiti amacıyla pilot çapta bir tesis kurulması amaçlanmıştır.  

Ancak, Teşekkülün 2016 Yılı Yatırım Programı Teklifinde yer alan projelerin 
değerlendirildiği Kalkınma Bakanlığında gerçekleştirilen 18.11.2015 tarihli toplantıda, 
uzmanlar tarafından 2010 yılından itibaren yatırım programlarında yer almasına karşın 
yapılan ihalelerde bugüne kadar sonuç alınamayan Sodyum Bor Hidrür projesinin 
gündemde kalması ve üretim prosesine yönelik know-how temini araştırmaların 
yapılması amacıyla projenin Çeşitli Etütler kapsamına alınmasının uygun olacağı ifade 
edilmiş ve 2016 yılı Yatırım Programında Etüt Proje olarak yer almıştır. Etüt 
çalışmalarına devam edilebilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer 
verilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 50 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Lityum Karbonat Üretim Teknolojilerinin Etüdü 
Kırka İşletme Müdürlüğü’nde boraks pentahidrat üretimi esnasında açığa çıkan 

killer içerisinde bulunan Lityum ile yine boraks pentahidrat prosesindeki zayıf ana 
çözeltide bulunan yaklaşık 300 ppm Lityumun kazanılarak lityum karbonat eldesine 
yönelik alternatif proses çalışmaları yapılması amaçlanmıştır. 

2016 yılında laboratuvar çalışmalarına devam edilmiştir. 2017 yılı Yatırım 
Programı kapsamında etüt çalışmalarına devam edilecektir.  

2016 yılı program ödeneği 100 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Borun İnsan Sağlığına Etkilerinin Belirlenmesi  
Kurumun Rafine bor ürünlerinin (Etidor-67 hariç) Avrupa Birliği’nin (AB) CLP 

(Madde ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Paketlenmesi) tüzüğü 
kapsamında üremeye toksik ürünler Kategori 1B H360FD olarak sınıflandırıldığı ve bu 
sınıflandırmanın, biri erkek üreme sağlığı (fertilite) diğeri çocuk gelişimi 
(developmental toxicity) olmak üzere, iki farklı açıdan yapılmıştır. Yönetmelik 
“Category 1A” ve “Category 1B” altında sınıflanmış olan kimyasal maddelerin 
kullanımının izne tabi olmasını (Authorization) gerektirmektedir. Bu gereklilik nedeni 
ile şu anda borik asit ve sodyum boratlar “Authorization” için aday kimyasal maddeler 
listesinde yer almaktadır.  

Kurumun, hayvan testlerinin insanların maruz kalamayacağı kadar yüksek doz 
seviyesinde yapıldığı, insanların normal şartlarda hayvan testlerinde kullanılan 
oranlarda bora maruz kalmadığı ve hayvan testlerinde kullanılan maruziyet yolunun 
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(ağız yoluyla alım) insanlar için geçerli olmadığı (insanlar normal şartlarda bora 
solunum yolu ve deri temasıyla maruz kalmaktadır) savıyla bu sınıflandırmaya karşı 
çıkmış ve yasal yolları kullanarak sınıflandırmanın kaldırılması için mücadele etmiş 
ancak bu girişimler sonuçsuz kalmıştır. 

Avrupa Birliği Ülkelerince Borların üreme sağlığı yönünden tehlikeli madde 
olarak sınıflandırılması çabalarına karşın yeterli ölçüde dayanak oluşturmak amacıyla 
geçmişte yapılan bilimsel çalışmaları desteklemek ve hukuki girişimlerde kullanılmak 
üzere ve borların CLP tüzüğü kapsamında sınıflandırılmaya alınması kararında,      “… 
sanayinin yeni bilimsel verilerle gelmesi halinde sınıflandırma gözden geçirilir..” 
denmesinden hareketle, Kurumun, BOREN işbirliği ile borların insan üreme sağlığı 
üzerinde bir etkisi olup olmadığını araştırmak için Bandırma Bor ve Asit Fabrikası 
İşletmesinde çalışan erkek işçiler üzerinde bor maruziyetinin etkilerini (fertilite) tespit 
etmek amacıyla 2008 yılında bir proje başlatmıştır. Bu projenin eş yürütücüleri 
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Prof. Nurşen Başaran ve Ankara 
Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden Prof. Yalçın Duydu olmuştur. Ayrıca projenin 
yurtdışı ayağında Dortmund Üniversitesinden Prof. Hermann Bolt başkanlığında 
Avrupalı toksikologlar da yer almış ve projeyi her aşamasında denetlemiş ve 
yönlendirmişlerdir. Bu proje 2010 yılı sonunda tamamlanmıştır. Proje neticelerine 
göre, çalışma ortamındaki en kötü bor maruziteyi şartlarında dahi, insanlarda hayvan 
testlerindeki bor konsantrasyon seviyelerine ulaşılamadığı ayrıca bu maruziyet 
koşullarının erkek üremesi (fertilite) üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı tespit 
edilmiştir.  

Proje neticelerinden 5 adet farklı yayın yapılmış ve hepsi de yabancı dergilerde 
yayımlanmıştır. Proje neticeleri doğrultusunda, EBA koordinasyonunda hazırlanan 
“Borik Asitin Sınıflandırmasının Gözden Geçirilmesi” isimli dosya uzun süren lobi 
faaliyetleri neticesinde konuyla ilgilenen Polonya vasıtasıyla 19 Aralık 2012’de 
ECHA’ya (Avrupa Kimyasallar Ajansı) sunulmuş olup şu anda ECHA’nın konuyla 
ilgili değerlendirmesi beklenmektedir.  

Öte yandan borlarla ilgili sınıflandırma kararının iki bölümden oluştuğu (erkek 
üreme sağlığı ve çocuk gelişimi) göz önüne alındığında, Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikalarında gerçekleştirilen proje ile bor maruziyetinin erkek üreme sağlığı 
üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı gösterilmiş ancak sınıflandırmanın çocuk 
gelişimi bölümü, dünyada da bu konuda yapılmış hiçbir çalışma olmadığından, eksik 
kalmıştır. 

Birinci aşamada erkek üreme fonksiyonu yer alırken ikinci aşamada çocuk 
gelişimi bulunmaktadır. 2008-2010 yıllarında yapılan ve bor maruziyetinin erkek 
üreme fonksiyonu üzerindeki etkilerinin araştırıldığı projeyi destekleyici olması ve bor 
maruziyetinin çocuk gelişimi üzerindeki (varsa) etkilerinin de tespit edilmesi amacıyla 
ikinci bir proje başlatılmıştır. Bu tür çalışmaların birçok yönüyle örnek teşkil etmesi ve 
ileride Kurumun karşılaşabileceği sorunlara bilimsel açıklama getirmesi gibi pozitif 
yönleri dikkate alınarak devam ettirilmesinde yarar görülmektedir. 

Yukarıda belirtilen çerçevede bir araştırma çalışması için Ülkemizin önde gelen 
Toksikoloji profesörleriyle görüşmeler yapılmış, ihtiyaç duyulan araştırma projesinin 
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ana unsurları belirlenmiş ve yurt dışı toksikologlar ile irtibata geçilerek proje 
kapsamında çalışmaları yönünde Prof.Dr. Yalçın Duydu ve Prof.Dr. Nurşen 
Başaran’ın “Borun İnsan Sağlığına Etkilerinin Belirlenmesi” isimli proje 
yürütücülüğünde 28.08.2014 tarihli sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşme kapsamında 
işin başlangıcında 379.899,58 TL avans verilmiş, 1. Sözleşme gereği 1. dönem sonu 
itibariyle 633.165 TL,  2016 yılında 2. dönem sonu itibariyle 260.000 TL ödeme 
yapılmıştır. Sözleşme kapsamında çalışmalara devam edileceğinden projeye 2017 yılı 
Yatırım Programında yer verilmiştir. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Projenin 2016 yılı Ödeneği, Genel 
Müdürlük Makamının 19.12.2016 tarih ve 27920 sayılı Oluru ile, 2016.C.11.0020.25 
proje no.lu "Dökme Ürün Stoklama Sistemi Etüdü-Emet" projesinden 150 bin TL 
aktarma yapmak suretiyle karşılanarak  410 bin TL’ye yükseltilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 410 bin TL olup, %98 gerçekleşme ile 403 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

B. Devam Eden Projeler 
Müstakil Projeler 
(Madencilik Sekötrü) 
ERP-RFID-BI Projesi  
ERP Yazılım geliştirme araçlarının (Oracle Development tools) geliştirme 

süreçlerinin 2012 yılında son bulacağı ve desteğin 2014 yılında kademeli olarak 
kalkmaya başlayıp, 2017 itibarı ile tamamen sona ereceği Teşekkülde, kurulu ERP 
sistemin değişimini güncel uygulamalar ve bilişim öngörüleri karşısında kaçınılmaz 
kılmaktadır. Yeni bir ERP kurulum ve olgunlaşma sürecinin en az 2-3 yıl sürdüğü 
dikkate alınarak, Teşekkül tüm yönetim ihtiyaçlarını web portal ortamında karşılamak 
ve Teşekkülün tüm bölümlerinde güvenilir veriye hızla ulaşmaya, bu veriyi kurumsal 
bilgiye çevirerek, karar alma süreçlerini hızlandırıp, güçlendirmeye, müşteri odaklılık, 
kurumlar ve bireyler arası işbirliği ve etkileşimin üst düzeyde sağlandığı son teknoloji 
Web 2.0 ile geliştirilmiş, dünyada genel kabul görmüş, güncel ERP, iş zekası (BI), 
gösterge paneli (Dashboard), veriler üzerinde simülasyon (what-if analizi), mobil 
uygulamalar ve RFID (pdks, Demirbaş ve Kantar-stok takip)  gibi güncel teknolojik 
uygulamaların kurulması amacıyla önümüzdeki 3 yıllık dönemde teknolojik gelişmeler 
ve kurum hedefleri de dikkate alınarak bilişim alt yapısında gerekli donanımsal ve 
yazılımsal düzenlemelerin yapılması, yönetilmesi ve entegrasyonu için yazılım, 
danışmanlık ve ek donanıma ihtiyaç duyulmuştur. 

Projenin teknik şartnamesi 17.06.2013 tarihinde son şekli verilerek Satınalma 
Dairesi Başkanlığı’na gönderilmiştir. Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi hizmet alımı 
için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin e bendine göre 18.09.2013 
tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilmek üzere 2013/78243 no ile ihaleye çıkılmış 
olup, söz konusu ihaleye 3 firma teklif vermiştir (Cybersoft, Havelsan, Koç Sistem). 
08.10.2013 tarihinde firmalardan teknik teklifler istenilmiştir. 

21.02.2014 tarihinde Havelsan A.Ş. ile 24 ay süreli sözleşme imzalanmış, firma 
10.03.2014 tarihinde işe başlamıştır. Bu tarihten itibaren merkez ve taşra teşkilatında 
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proje analiz çalışmaları yapılmış, gereksinim raporları hazırlanmış ve kavramsal 
tasarım çalışmaları tamamlanmış olup projenin geçici kabulüne ilişkin ön çalışmalara 
başlanılmıştır.  

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Projenin 2016 yılı ödeneği Genel 
Müdürlük Makamının 15.02.2017 tarih ve 3488 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0020.2 
proje no.lu 2016.B.40.0009 no.lu "Konsantratör ve 4. Öğütme Tesisi" projesinden 
3.961 bin TL aktarma yapmak suretiyle karşılanarak 17.057 bin TL’ye yükseltilmiştir. 

Toplam proje tutarı 23.124 bin TL olan 2012-2016 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği ve harcaması 17.057 bin TL’dir. 

Öte yandan, Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) Sistemi hizmet alımı işinde, 
Genel Müdürlük ve İşletmeler bazında yeni kurulan sistemin uygulama birimleri 
tarafından etkin olarak kullanılmasında ve sistem mödüllerinden istenilen bilgilerin 
ihtiyaca cevap verecek şekilde derlenmesinde sorunlar yaşanmaktadır. 

Teşekkül Genel Müdürlük, İşletmeler ve Lojistik Müdürlükleri tarafından 
yürütülen stratejik planlama, proje yönetimi, satış, üretim, dağıtım, mali kaynaklar 
yönetimi, satın alma, bakım onarım, stok yönetimi, kalite yönetimi, değerlendirme ve 
denetleme, insan kaynakları yönetimi gibi faaliyetler kapsamındaki iş süreçlerinin 
kurulacak Kurumsal Kaynak Yönetimi (KKY) sistemi üzerinde bütünleşik bir şekilde 
yürütülmesi hizmet alım işi kapsamında; uygulamaya geçiş sürecindeki Kurumsal 
Kaynak Yönetim Sistemi (ETİ-KKYS) modüllerinin kullanıcı birimlerin ihtiyaç ve 
talepleri doğrultusunda, sağlıklı, verimli ve etkin bir şekilde çalışır duruma getirilmesi 
hususunda, yüklenici firma nezdinde gerekli tedbirlerin alınması önerilir.  

Kompleks Cevher (NTE, Toryum, Barit, Florit) Master Arama Projesi  
İR-3360 sayılı (1.758,46 hektar) Eskişehir-Sivrihisar Toryum-NTE sahasında; 

cevherleşme nihai sınırlarını belirlemek amacıyla;  
Ruhsatlı Saha Etütleri Projesi’nin 2012 Yılı Arama faaliyetleri kapsamında 

İR.3360 sayılı Sivrihisar Toryum-NTE sahasında 31 lokasyonda toplam 7.033,15 
metre sondaj ve 3.761 adet numune alımı gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmaların bir program dahilinde yapılmasının gerekliliği üzerine 5 yıllık 
Master Arama Projesi oluşturulmuştur. Kompleks Cevher Master Arama Projesi 
kapsamında 2013-2017 yılları arasında sahada; 289 lokasyonda 115.600 metre sondaj,  
1/1000 ölçekli 500 hektar jeolojik harita, 45.000 adet jeokimyasal analiz amaçlı 
numune alımı, 1.000 adet mineral tayini (XRD) amaçlı numune alımı 
programlanmıştır. 

Yatırım programı ödeneği çerçevesinde ruhsat sahasında 2013 yılında ilk etapta, 
cevherleşmenin derinliği, yayılımı, tenör dağılımını ortaya koymak, 2014 ve sonraki 
yıllarda yapılacak arama çalışmalarına ışık tutması amaçlanarak, 24 lokasyonda 
10.000 metre karotlu maden sondajı, 4.000 adet kimyasal analiz amaçlı numune alımı, 
200 adet min-petrografik analiz gerçekleştirilmesi planlanmıştır.  

Aralık 2013 sonu itibarıyla, 16 sondaj tamamlanarak, toplam 7.634,50 metre 
ilerleme gerçekleştirilmiş ve 2.696 numune alınmıştır. 2014 yılına sarkan sondaj ve 
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numune alımı çalışmaları 21.02.2014 tarihinde tamamlanarak, toplamda 24 
lokasyonda 10.190,10 metre sondaj, 5.530 adet numune alınarak Merkez 
laboratuvarına teslim edilmiştir.  

Sivrihisar Toryum sahasında 2014 yılında 73 lokasyonda 30.000 metre sondaj, 
15.000 adet kimyasal ve 500 adet XRD amaçlı numune alımı planlanarak, 
gerçekleştirilecek sondajlı etüt çalışmaları ile ilgili ihale hazırlıkları tamamlanmış ve 
10.04.2014 tarihinde ihale yapılması kararı alınmıştır. İhale 10.04.2014 tarihinde 
yapılmış ve değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, kazanan firma ile 
15.05.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sahada 10 sondaj makinası ile 
çalışmalar başlatılmış olup, 74 lokasyonda sondajlar tamamlanarak toplam 31.342,50 
metre ilerleme gerçekleştirilmiştir. Kuyularda jeofizik log alma işlemi tamamlanmış ve 
15.863 adet analiz amaçlı numune alımı yapılmıştır. 

Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde bulunan İR-3360 sayılı NTE-Toryum sahasında 
yapılacak işletme faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla sahanın rezerv, tenör ve 
mineral dağılımının belirlenmesi, sonuçta cevher katı modelinin oluşturulması 
amacıyla Master Arama Projesi (2013-2017) kapsamındaki 2015 yılı çalışmaları 
04.06.2015 tarihindeki ihale ve 25.06.2015 tarihli sözleşme ile Spektra Jeotek 
Firması’na verilmiştir. Sahadaki sondajlı etüt  çalışmaları 16.11.2015 tarihinde 727,20 
metre iş artışı ile birlikte 25.927,20 metre olarak tamamlanmıştır. Sondajlardan 10.433 
adet kimyasal amaçlı numune alınmıştır.  

Proje kapsamında sahada 2015 yılı sonu itibari ile 67.463,80 mt. sondaj ve 
31.825 adet kimyasal amaçlı numune alımı gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında 2016 yılında 27.658,80 metre sondaj 12.756 adet numune 
analizi gerçekleştirilmiştir.  

Sondajların 2017 yılında tamamlanması planlanmıştır. 
Toplam proje tutarı 53.800 bin TL olan 2013-2017 yıllarını kapsayan projenin 

2016 yılı revize ödeneği 9.000 bin TL ve harcaması %66 ile 5.977 bin TL’dir. 
Enerji Kontrol ve Otomasyon Sisteminin Optimizasyonu  
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletmeleri üretim tesislerinde bulunan 

tüm kontrol sistemlerinin tüm verilerin bir merkezde toplanması, arşivlenmesi, etkin 
bir şekilde izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması, maliyete esas tüm girdi ve 
çıktıların, bakım planlamalarına esas tetikleme verileriyle ERP sisteminde iş emri 
oluşturulmasına zemin hazırlanması, enerji balansı, kütle balansı, üretim 
optimizasyonu, ERP sistemine otomatik anlık veri sağlanması, otomatik veri aktarımı 
ve veri doğrulama ile mevcut elle girişlerde yaşanan yanlış veri girişi sorunlarının 
önüne geçilmesi, enstrumantasyondan kaynaklanabilecek hatalı veri girişlerinin önüne 
geçilmesi, üretim ve arızalarda durum bilgilerine anlamlı ve hızlı bir erişim 
sağlanması, mümkün olacaktır. 

Firmaların sunmuş olduğu merkezi otomasyon binası mimari projeleri 
arasından, yüklenici firmanın sunduğu ve başka bir yüklenici firma tarafından 
hazırlanan proje seçilmiştir. Seçilen Mimari ön proje, KİK 22-b maddesine istinaden 
yüklenici firma tarafından doğrudan temin yöntemi ile satın alınmıştır. Mimari ön 
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numune alımı çalışmaları 21.02.2014 tarihinde tamamlanarak, toplamda 24 
lokasyonda 10.190,10 metre sondaj, 5.530 adet numune alınarak Merkez 
laboratuvarına teslim edilmiştir.  

Sivrihisar Toryum sahasında 2014 yılında 73 lokasyonda 30.000 metre sondaj, 
15.000 adet kimyasal ve 500 adet XRD amaçlı numune alımı planlanarak, 
gerçekleştirilecek sondajlı etüt çalışmaları ile ilgili ihale hazırlıkları tamamlanmış ve 
10.04.2014 tarihinde ihale yapılması kararı alınmıştır. İhale 10.04.2014 tarihinde 
yapılmış ve değerlendirme çalışmaları tamamlanmış olup, kazanan firma ile 
15.05.2014 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sahada 10 sondaj makinası ile 
çalışmalar başlatılmış olup, 74 lokasyonda sondajlar tamamlanarak toplam 31.342,50 
metre ilerleme gerçekleştirilmiştir. Kuyularda jeofizik log alma işlemi tamamlanmış ve 
15.863 adet analiz amaçlı numune alımı yapılmıştır. 

Eskişehir ili Sivrihisar ilçesinde bulunan İR-3360 sayılı NTE-Toryum sahasında 
yapılacak işletme faaliyetlerini yönlendirmek amacıyla sahanın rezerv, tenör ve 
mineral dağılımının belirlenmesi, sonuçta cevher katı modelinin oluşturulması 
amacıyla Master Arama Projesi (2013-2017) kapsamındaki 2015 yılı çalışmaları 
04.06.2015 tarihindeki ihale ve 25.06.2015 tarihli sözleşme ile Spektra Jeotek 
Firması’na verilmiştir. Sahadaki sondajlı etüt  çalışmaları 16.11.2015 tarihinde 727,20 
metre iş artışı ile birlikte 25.927,20 metre olarak tamamlanmıştır. Sondajlardan 10.433 
adet kimyasal amaçlı numune alınmıştır.  

Proje kapsamında sahada 2015 yılı sonu itibari ile 67.463,80 mt. sondaj ve 
31.825 adet kimyasal amaçlı numune alımı gerçekleştirilmiştir. 

Proje kapsamında 2016 yılında 27.658,80 metre sondaj 12.756 adet numune 
analizi gerçekleştirilmiştir.  

Sondajların 2017 yılında tamamlanması planlanmıştır. 
Toplam proje tutarı 53.800 bin TL olan 2013-2017 yıllarını kapsayan projenin 

2016 yılı revize ödeneği 9.000 bin TL ve harcaması %66 ile 5.977 bin TL’dir. 
Enerji Kontrol ve Otomasyon Sisteminin Optimizasyonu  
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü İşletmeleri üretim tesislerinde bulunan 

tüm kontrol sistemlerinin tüm verilerin bir merkezde toplanması, arşivlenmesi, etkin 
bir şekilde izlenmesi, analiz edilmesi ve raporlanması, maliyete esas tüm girdi ve 
çıktıların, bakım planlamalarına esas tetikleme verileriyle ERP sisteminde iş emri 
oluşturulmasına zemin hazırlanması, enerji balansı, kütle balansı, üretim 
optimizasyonu, ERP sistemine otomatik anlık veri sağlanması, otomatik veri aktarımı 
ve veri doğrulama ile mevcut elle girişlerde yaşanan yanlış veri girişi sorunlarının 
önüne geçilmesi, enstrumantasyondan kaynaklanabilecek hatalı veri girişlerinin önüne 
geçilmesi, üretim ve arızalarda durum bilgilerine anlamlı ve hızlı bir erişim 
sağlanması, mümkün olacaktır. 

Firmaların sunmuş olduğu merkezi otomasyon binası mimari projeleri 
arasından, yüklenici firmanın sunduğu ve başka bir yüklenici firma tarafından 
hazırlanan proje seçilmiştir. Seçilen Mimari ön proje, KİK 22-b maddesine istinaden 
yüklenici firma tarafından doğrudan temin yöntemi ile satın alınmıştır. Mimari ön 

 

 
 

proje doğrultusunda uygulama projeleri hazırlanması işi ihale edilmiş ancak bina 
maliyetlerinin çok yüksek bulunması nedeniyle sözleşme iptal edilmiştir. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre Pazarlık Usulü ile ihaleye çıkılmış ve  
yeterlilik ihalesi yapılmıştır. 6 firma ile gerçekleştirilen teknik görüşmeler neticesinde 
iş kapsamının yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç duyulması nedeniyle İhale 
Yetkilisinin 21.09.2016 tarih ve 20614 sayılı Olur'u ile ihale iptal edilmiştir. 
Belirlenen yeni iş kapsama göre ihale hazırlıkları devam etmektedir. 

Toplam proje tutarı 34.653 bin TL olan 2013-2017 yıllarını kapsayan projenin 
2016 yılı revize ödeneği 3.501 bin TL ve harcaması %0,1 ile 4 bin TL’dir. 

C. Yeni Projeler 
Arama Sondaj İhzarat Projeleri 
(Madencilik Sektörü) 
Ruhsatlı Saha Etüdleri  
Hukuku Teşekküle ait 8 adet Bor Tuzu, 6 adet Uranyum,  1 adet NTE-Barit-

Florit, 1 adet Bakır, 1 adet Şap,  1 adet Trona ve 1 adet Feldispat-Kuvarsit olmak üsere  
20 adet ruhsat sahası bulunmaktadır.  

Sahaların 4’ünde İşletme Müdürlükleri madencilik faaliyetlerini sürdürmekte, 
2’si rödövans, 2’si kira (royalty) karşılığı üçüncü şahıs ve şirketler eliyle 
işletilmektedir. Bu proje ile söz konusu sahaların ruhsatlarına göre madenler açısından 
potansiyellerinin araştırılması ve potansiyeli olan alanların detay jeolojik çalışma 
planlarının geliştirilmesi ile varlığı bilinen madenler de dâhil olmak üzere bulunması 
muhtemel madenlerin rezerv tespitinin yapılması suretiyle ülke ekonomisine 
kazandırılması planlanmıştır. 

Dumlupınar Üniversitesi ile Alunit Sahasında rezerv geliştirmeye yönelik 
07.08.2015 tarihinde 195 Bin TL bedelle sözleşme imzalanmıştır.  Sözleşmenin ikinci 
aşaması olan sondaj çalışmalarına 2016 yılında başlanması planlanmıştır. Ancak 
sondaj yapılacak sahalarda orman izinleri alınması gerektiğinden ve 2016 yılında 
tamamlanamadığından sondajlara başlanamamıştır. 

Emet Bor İşletme Müdürlüğü sahalarında (İR.1609) rezerv geliştirmeye yönelik 
olarak 11.07.2016 tarihinde 826.780 Bin TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış 
olup sözleşme kapsamında 6.330 metre sondaj gerçekleştirilmiş olup 357 adet 
numunede XRD analizi, 1.250 adet numunede kimyasal analiz yapılmıştır. 

Kestelek Bor İşletme Müdürlüğü sahalarında (İR.1611) kömür sondajına 
yönelik olarak 20.05.2016 tarihinde 197.950 bin TL bedel üzerinden sözleşme 
imzalanmış olup sözleşme kapsamında 1.951 metre sondaj gerçekleştirilmiş olup 237 
adet numunede XRD analizi yapılmıştır. İş 31.06.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 

Projeye 2017 yılı Yatırım Programında tek yıllık proje olarak yer verilmiştir. 
2016 yılı program ödeneği 4.254 bin TL olup, %26 gerçekleşme ile 1.083 bin 

TL harcama yapılmıştır. 
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Muhtelif İşler 
(Madencilik Sektörü) 
Bilgisayar Sistemleri 
Teşekkülün Genel Müdürlük (Merkez) bilgisayar/donanım ve yazılım 

ihtiyaçlarının temin edildiği projede; 
Donanım kapsamında; 150 adet Bilgisayar, 51 adet Ultrabook Bilgisayar, 21 

adet A4 renkli yazıcı, 5 adet A3/A4 siyah beyaz yazıcı, 1 adet Yük Dengeleyici, 1 adet 
Network donanım (Accses point+Alt yapı 7 adet)  

Yazılım Kapsamında ise;  Office 365 Abonelik ( 80 kullanıcı), 1 adet MC 
Office Lisansı, 1 adet Yazılım Ürünleri Güvencesi, 1 adet Netcad 7.6  Yazılımı, Auto 
Desk Product Yazılım (Abonelik yenileme - Bandırma) alımları  gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 2.820 bin TL olup, %89 gerçekleşme ile 2.517 bin 
TL harcama yapılmıştır. 

Randıman Artırma ve Kalite İyileştirme Çalışmaları  
Teşekkülün madencilik sektörü ile ilgili mevcut tesislerde randıman artışı veya 

ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve muhafazasına yönelik yıl içerisinde ihtiyaç 
duyulabilecek işler, bu proje kapsamında yürütülmektedir. 

Genel Müdürlük Makamının 17.06.2016 tarih ve 13863 sayılı Olur’u ile;  
projenin ödeneğinden 200 bin TL,  Yatırım Programında 2016.B.00.0007.11 proje no 
ile yer alan "1 Adet Hidrolik Delici"  projesine, 400 bin TL ise 2016.B.00.0007.10 no 
ile yer alan "1 Adet Seyyar Dizel Konkasör"  projesine aktarılmıştır. 

Genel Müdürlük Makamının 04.08.2016 tarih ve 17400 sayılı Olur’u ile, 
projenin ödeneğinden 1.200 bin TL, 2016.B.00.007.8 no ile yer alan 
"Homojenlendirme Ünitesi Silolarının Üstünün Kapatılması" projesine aktarılmıştır. 

2016 yılı program ödeneği 203 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Üretimin İdamesi İçin Acil İhtiyaçlar Karşılığı  
Teşekkülün madencilik sektörü ile ilgili mevcut tesislerde üretimin sorunsuzca 

devam ettirilebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak yıl içerisinde 
ihtiyaç duyulabilecek acil ihtiyaçlar bu proje kaleminden karşılanmaktadır.  

Genel Müdürlük Makamının 13.07.2016 tarih ve 15539 sayılı Olur’u ile; 
projenin ödeneğinden 500 bin TL,  Yatırım Programında 2016.B.00.0005.2  no ile yer 
alan "Bigadiç Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Kalitesinin Araştırılması Etüdü" 
projesine, 300 bin TL ise  2016.B.00.0007.15 no ile Yatırım Programına ilave edilen  
"Kamyon Kantarı ve Tartım Merkezi" projesine aktarılmıştır.  

Genel Müdürlük Makamının 18.08.2016 tarih ve 18637 sayılı Olur’u ile; 
projenin ödeneğinden 600 bin TL, 2016.B.00.0007.16 no ile Yatırım Programına ilave 
edilen "Geri Besleme Sistemi" projesine, 250.000 TL ise 2016.B.00.0007.17 no ile 
ilave edilen "Kat Temizleme Sistemi" projesine aktarılmıştır.  

2016 yılı program ödeneği 200 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
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Muhtelif İşler 
(Madencilik Sektörü) 
Bilgisayar Sistemleri 
Teşekkülün Genel Müdürlük (Merkez) bilgisayar/donanım ve yazılım 

ihtiyaçlarının temin edildiği projede; 
Donanım kapsamında; 150 adet Bilgisayar, 51 adet Ultrabook Bilgisayar, 21 

adet A4 renkli yazıcı, 5 adet A3/A4 siyah beyaz yazıcı, 1 adet Yük Dengeleyici, 1 adet 
Network donanım (Accses point+Alt yapı 7 adet)  

Yazılım Kapsamında ise;  Office 365 Abonelik ( 80 kullanıcı), 1 adet MC 
Office Lisansı, 1 adet Yazılım Ürünleri Güvencesi, 1 adet Netcad 7.6  Yazılımı, Auto 
Desk Product Yazılım (Abonelik yenileme - Bandırma) alımları  gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 2.820 bin TL olup, %89 gerçekleşme ile 2.517 bin 
TL harcama yapılmıştır. 

Randıman Artırma ve Kalite İyileştirme Çalışmaları  
Teşekkülün madencilik sektörü ile ilgili mevcut tesislerde randıman artışı veya 

ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve muhafazasına yönelik yıl içerisinde ihtiyaç 
duyulabilecek işler, bu proje kapsamında yürütülmektedir. 

Genel Müdürlük Makamının 17.06.2016 tarih ve 13863 sayılı Olur’u ile;  
projenin ödeneğinden 200 bin TL,  Yatırım Programında 2016.B.00.0007.11 proje no 
ile yer alan "1 Adet Hidrolik Delici"  projesine, 400 bin TL ise 2016.B.00.0007.10 no 
ile yer alan "1 Adet Seyyar Dizel Konkasör"  projesine aktarılmıştır. 

Genel Müdürlük Makamının 04.08.2016 tarih ve 17400 sayılı Olur’u ile, 
projenin ödeneğinden 1.200 bin TL, 2016.B.00.007.8 no ile yer alan 
"Homojenlendirme Ünitesi Silolarının Üstünün Kapatılması" projesine aktarılmıştır. 

2016 yılı program ödeneği 203 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Üretimin İdamesi İçin Acil İhtiyaçlar Karşılığı  
Teşekkülün madencilik sektörü ile ilgili mevcut tesislerde üretimin sorunsuzca 

devam ettirilebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak yıl içerisinde 
ihtiyaç duyulabilecek acil ihtiyaçlar bu proje kaleminden karşılanmaktadır.  

Genel Müdürlük Makamının 13.07.2016 tarih ve 15539 sayılı Olur’u ile; 
projenin ödeneğinden 500 bin TL,  Yatırım Programında 2016.B.00.0005.2  no ile yer 
alan "Bigadiç Yeraltı ve Yerüstü Su Kaynaklarının Kalitesinin Araştırılması Etüdü" 
projesine, 300 bin TL ise  2016.B.00.0007.15 no ile Yatırım Programına ilave edilen  
"Kamyon Kantarı ve Tartım Merkezi" projesine aktarılmıştır.  

Genel Müdürlük Makamının 18.08.2016 tarih ve 18637 sayılı Olur’u ile; 
projenin ödeneğinden 600 bin TL, 2016.B.00.0007.16 no ile Yatırım Programına ilave 
edilen "Geri Besleme Sistemi" projesine, 250.000 TL ise 2016.B.00.0007.17 no ile 
ilave edilen "Kat Temizleme Sistemi" projesine aktarılmıştır.  

2016 yılı program ödeneği 200 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 

 

 
 

Muhtelif İşler 
(İmalat Sektörü/Kimya Sanayii) 
Tane Boyut Cihazları 
Teşekkülün Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı laboratuvarları bor ürünleri 

analizleri konusunda TS EN 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının 
Akreditasyonu kapsamında akredite olmuştur. Teşekkülün sahip olduğu bu entegre 
yönetim sistemi kapsamında Merkez ve İşletme Laboratuvarlarında yapılan testlerdeki 
ortaya çıkabilecek olası farklılıkları gidermek ve ayrıca kullanım, bakım ve onarım 
işlerinin daha hızlı ve organize bir şekilde yürütülebilmesi açısından kullanılan 
ekipmanların aynı model/marka ve tipte olması sağlanarak standardizasyona gidilmesi 
gerekmektedir. 

Yüklenici firma ile imzalanan 24.08.2016 tarihli sözleşme kapsamında; Kırka, 
Emet ve Bandırma Laboratuvarları için toplam 3 adet "Kameralı Partikül Boyut ve 
Partikül Şekil Analiz" Cihazı 837 bin TL bedel ile, 1 adet “Sıvı Sistemli Kameralı 
Partikül Boyut ve Partikül Şekil Analiz Cihazı”  Merkez Laboratuvarına 358.000 TL 
bedel ile temin edilmiştir. Ayrıca, Atomika Teknik Cihazlar İnş. Tic. Ltd. Şti. ile 
imzalanan 11.11.2016 tarihli sözleşme kapsamında Bigadiç Laboratuvarı ihtiyacı 1 
adet Lazerli Tane Boyut  Cihazı 290.000 TL bedel ile temin edilmiştir. 

Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Genel Müdürlük Makamının 
11.10.2016 tarih ve 22224 sayılı Oluru ile, "Tane Boyut Cihazları" projesi kapsamına,  
1 adet Lazerli Tane Boyut Ölçüm Cihazı ilave edilmiş ve projenin 2016 yılı Ödeneği 
2016.C.11.0030.16 no.lu "Pilot Ölçekli Homojenlendirme Sistemi" projesinden 
aktarma yapmak suretiyle 1.500 bin TL’ye yükseltilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 1.500 bin TL olup, %99 gerçekleşme ile 1.485 bin 
TL harcama yapılmıştır. 

Muhtelif Laboratuvar Ekipmanları  
Proje kapsamında ; 
Kömür ve kok da nem, kül, uçucu madde ve sabit karbon analizlerinde ASTM 

D 7582-2012 standardına göre analiz yapılması için Teknoloji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı ihtiyacı Otomatik Ateş Zayiatı Cihazı,  

Çözeltideki moleküller veya inorganik iyon ve komplekslerin analizlerinde 
kullanılmak üzere Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Spektrofotometre 
Cihazı, 

Toprakta ve cevherlerde otomatik azot tayininde kullanılmak üzere Teknoloji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Kjehdal Cihazı, 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere laboratuvarda yapılan 
analizler için Saf Su Cihazı,  

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde laboratuvarda yapılan analizler için tuvönan 
tinkalin ve kilin hazırlanmasında kullanılmak üzere Kurutma Dolabı ve Nem Alma 
Cihazı, 
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Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Karbon-Kükürt Tayin Cihazı 
alımı planlanmıştır.  

Proje kapsamında;  
1 adet Kjehdal Cihazı doğrudan temin yöntemiyle 50 bin TL bedel ile 

10.06.2016 tarihinde temin edilmiştir. 
1 adet Spektrofotometre Cihazı, doğrudan temin yöntemiyle 39 bin TL bedel ile 

10.06.2016 tarihinde temin edilmiştir. 
1 adet Karbon-Kükürt Tayin Cihazı 29.07.2016 tarihli sözleşme kapsamında 

334 bin TL bedel ile temin edilmiştir. 
1 adet Haçlı Darbeli Öğütücü 26.07.2016 tarihli sözleşme kapsamında 9 bin TL 

bedel ile temin edilmiştir. 
1 adet Saf Su Cihazı için 13.07.2016 tarihinde yapılan ihale, firma teklifinin  

teknik özellikleri sağlamaması nedeniyle iptal edilmiştir. 
Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Genel Müdürlük Makamının 

11.10.2016 tarih ve 22224 sayılı Oluru ile, harcaması Muhtelif Laboratuvar 
Ekipmanları projesinden karşılanmak üzere, Düşük Alkali ve Düşük Sülfat İçeren 
Borik Asit Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Kırka’da 
kurulacak pilot tesiste üretilen ürünlerin sülfat ve alkali içerikleri analizlerinde 
kullanılmak üzere “1 adet iyon kromatografi cihazı” dahil edilmiştir.   

2016 yılı program ödeneği 1.280 bin TL olup, %33 gerçekleşme ile 431 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

Hammadde ve Ürün Tartım Sistemi  
Teşekküle bağlı İşletme Müdürlüklerinin fabrika girişlerinde ve üretim 

birimlerinde, mevcut kantarlarda besleme sürekliliği sağlanarak, anlık besleme 
miktarının doğru tespiti, anlık verim hesaplanması, bakım ve kalibrasyon 
gereksiniminin çok büyük oranda azaltılması amacıyla ölçüm hassasiyeti yüksek son 
teknolojiye uygun tartım sistemlerinin kurulması hedeflenmiştir. 

2016 yılında teknik araştırmalara ve İhale dokümanı hazırlama çalışmalarına 
devam edilmiştir. 

İhale dokümanı hazırlama çalışmalarının tamamlanarak ihaleye çıkılması için, 
projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir.  

2016 yılı program ödeneği 4.000 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Randıman Artırma ve Kalite İyileştirme Çalışmaları  
Teşekkülün İmalat/Kimya Sanayi Sektörü ile ilgili mevcut tesislerde randıman 

artışı veya ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve muhafazasına yönelik yıl içerisinde 
ihtiyaç duyulabilecek işler, bu proje kapsamında yürütülmektedir. 

Genel Müdürlük Makamının 06.06.2016 tarih ve 12725 sayılı Olur’u ile; 
projenin ödeneğinden 50 bin TL, 2016 yılı Yatırım Programı “İmalat Sektörü/Kimya 
Sanayi” 2016.C.11.0030 no.lu "Muhtelif İşler" toplu proje detayına, "Bilgi ve İletişim 
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Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ihtiyacı Karbon-Kükürt Tayin Cihazı 
alımı planlanmıştır.  

Proje kapsamında;  
1 adet Kjehdal Cihazı doğrudan temin yöntemiyle 50 bin TL bedel ile 

10.06.2016 tarihinde temin edilmiştir. 
1 adet Spektrofotometre Cihazı, doğrudan temin yöntemiyle 39 bin TL bedel ile 

10.06.2016 tarihinde temin edilmiştir. 
1 adet Karbon-Kükürt Tayin Cihazı 29.07.2016 tarihli sözleşme kapsamında 

334 bin TL bedel ile temin edilmiştir. 
1 adet Haçlı Darbeli Öğütücü 26.07.2016 tarihli sözleşme kapsamında 9 bin TL 

bedel ile temin edilmiştir. 
1 adet Saf Su Cihazı için 13.07.2016 tarihinde yapılan ihale, firma teklifinin  

teknik özellikleri sağlamaması nedeniyle iptal edilmiştir. 
Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Genel Müdürlük Makamının 

11.10.2016 tarih ve 22224 sayılı Oluru ile, harcaması Muhtelif Laboratuvar 
Ekipmanları projesinden karşılanmak üzere, Düşük Alkali ve Düşük Sülfat İçeren 
Borik Asit Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Kırka’da 
kurulacak pilot tesiste üretilen ürünlerin sülfat ve alkali içerikleri analizlerinde 
kullanılmak üzere “1 adet iyon kromatografi cihazı” dahil edilmiştir.   

2016 yılı program ödeneği 1.280 bin TL olup, %33 gerçekleşme ile 431 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

Hammadde ve Ürün Tartım Sistemi  
Teşekküle bağlı İşletme Müdürlüklerinin fabrika girişlerinde ve üretim 

birimlerinde, mevcut kantarlarda besleme sürekliliği sağlanarak, anlık besleme 
miktarının doğru tespiti, anlık verim hesaplanması, bakım ve kalibrasyon 
gereksiniminin çok büyük oranda azaltılması amacıyla ölçüm hassasiyeti yüksek son 
teknolojiye uygun tartım sistemlerinin kurulması hedeflenmiştir. 

2016 yılında teknik araştırmalara ve İhale dokümanı hazırlama çalışmalarına 
devam edilmiştir. 

İhale dokümanı hazırlama çalışmalarının tamamlanarak ihaleye çıkılması için, 
projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir.  

2016 yılı program ödeneği 4.000 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Randıman Artırma ve Kalite İyileştirme Çalışmaları  
Teşekkülün İmalat/Kimya Sanayi Sektörü ile ilgili mevcut tesislerde randıman 

artışı veya ürün kalitesinin iyileştirilmesi ve muhafazasına yönelik yıl içerisinde 
ihtiyaç duyulabilecek işler, bu proje kapsamında yürütülmektedir. 

Genel Müdürlük Makamının 06.06.2016 tarih ve 12725 sayılı Olur’u ile; 
projenin ödeneğinden 50 bin TL, 2016 yılı Yatırım Programı “İmalat Sektörü/Kimya 
Sanayi” 2016.C.11.0030 no.lu "Muhtelif İşler" toplu proje detayına, "Bilgi ve İletişim 

 

 
 

Teknolojileri" karakteristiği ve 2016.C.11.0030.40 proje numarası ile ilave edilen  
"Yazdırma ve Tarama Sistemi" projesine aktarılmıştır. 

Genel Müdürlük Makamının 09.06.2016 tarih ve 13068 sayılı Olur’u ile; 
projenin ödeneğinden 500 bin TL,  2016.C.11.0030.7 no ile yer alan "2 Adet Polish 
Filtre Temini" projesine, 100 bin TL ise 2016.C.11.0030.20 no ile yer alan "Su 
Yumuşatma Kolonu ve Multimedya Kolonu" projesine aktarılmıştır. 

Genel Müdürlük Makamının 13.07.2016 tarih ve 15539 sayılı Olur’u ile; 
projenin ödeneğinden 500 bin TL,  2016.C.11.0020.25 no ile Yatırım Programına ilave 
edilen "Dökme Ürün Stoklama Sistemi Etüdü" projesine aktarılmıştır. 

2016 yılı program ödeneği 850 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Üretimin İdamesi İçin Acil İhtiyaçlar Karşılığı  
Teşekkülün İmalat/Kimya Sanayi Sektörü ile ilgili mevcut tesislerde üretimin 

sorunsuzca devam ettirilebilmesi, sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik olarak yıl 
içerisinde ihtiyaç duyulabilecek acil ihtiyaçlar bu proje kaleminden karşılanmaktadır. 

Bandırma Bor İşletme Müdürlüğü buhar santralinde meydana gelen arıza 
nedeniyle, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nde mevcut olan, 2 adet 40 ton/h'lik mobil 
kazanların Bandırma'ya taşınması ve söz konusu kazanların devreye alınması için 
ihtiyaç duyulan ödeneğin 2016.C.11.0030.39 proje nolu “Üretimin İdamesi İçin Acil 
İhtiyaçlar Karşılığı” projesinden karşılanması hususu Genel Müdürlük Makamı’nın 
19.02.2016 tarih ve 4155 sayılı Olur’u ile uygun görülmüş olup bu kapsamda 725 bin 
TL harcama yapılmıştır. 

2016 yılı program ödeneği 1.500 bin TL olup, %48 gerçekleşme ile 725 bin TL 
harcama yapılmıştır. 

Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri 
Düşük Alkali ve Düşük Sülfat İçeren Borik Asit Üretim Teknolojisinin 

Geliştirilmesi  
Özellikle LCD ve nükleer sektör olmak üzere diğer pazar ihtiyaçları 

doğrultusunda sülfat ve alkali içerikleri yönünden saf borik asit üretimine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 2011 yılında Kurumun Müşteri Kurum olduğu, Teknoloji Geliştirme 
Dairebi Başkanlığı ve TÜBİTAK-MAM ortak yürüteceği “Düşük Alkali ve Düşük 
Sülfat İçeren Borik Asit Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi” başlıklı proje için 
TÜBİTAK KAMAG’a (1007 Programı) başvuru yapılmıştır. Proje kabul edilerek 
Aralık/2012’de başlatılmıştır.  

Geçen süre içerisinde laboratuvar çalışmaları tamamlanmıştır. 2015 yılında 
kurulumu Kurum sorumluluğunda olan pilot tesis için gerekli ekipmanların teminine 
yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda pilot ölçekli vakumlu bant filtre temini 
için 14.09.2015 tarihinde 270.000 Avro bedel ile RPA Process S.A.S firması ile 
sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca diğer ekipmanlar için ihale dokümanları 
hazırlanmıştır. Hali hazırda pilot tesis kurulum çalışmaları devam etmekte olup 
vakumlu belt filtrenin kurulumu gerçekleştirilmiştir.  
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Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Projenin 2016 yılı Ödeneği Genel 
Müdürlük Makamının 25.04.2016 tarih ve 9239 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0020.2 
proje no.lu "Granülasyon Teknolojisinin Ürünlerimizde Uygulanmasının 
Araştırılması" projesinden 430 bin TL aktarma yapmak suretiyle karşılanarak 930 bin 
TL’ye yükseltilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 930 bin TL olup, %60 gerçekleşme ile 560 
bin TL harcama yapılmıştır. 

Granülasyon Teknolojisinin Kurum Ürünlerinde Uygulanmasının 
Araştırılması  

"Granülasyon Teknolojisinin Kurum ürünlerinde Uygulanması" projesi ile 
üretim esnasında ortaya çıkan toz ürünlerin granüle edilerek değerlendirilmesi ve 
talebe bağlı olarak özellikle tarım sektörü başta olmak üzere pazara farklı tane 
boyutuna sahip ürünler sunulması amaçlanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda farklı granülasyon yöntemleri denenmiştir. (Damlatma, 
tambur, yüksek hızlı disk) Laboratuvar çalışmaları tamamlanmış olup ürünlerimize 
yönelik en uygun granülasyon yönteminin yüksek hızlı disk granülatör olduğu tespit 
edilmiştir. Bu doğrultuda yurt dışında sürekli sisteme yönelik cihazlar satan firmalara 
numune gönderilerek test çalışmaları yaptırılmıştır. 

 Projenin 2016 yılı Ödeneği,  Genel Müdürlük Makamının 25.04.2016 tarih ve 
9239 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0020.1 no.lu "Düşük Alkali ve Düşük Sülfat İçeren 
Borik Asit Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi" projesine 430 bin TL aktarma 
yapmak suretiyle 470 bin TL’ye düşürülmüştür. 

2016 yılı program ödeneği 470 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Bor Esaslı Temizlik Ürünleri Geliştirilmesi 
Bazı bor ürünlerinin birçok farklı şekillerde çamaşır deterjanları, ev veya 

endüstriyel tipi temizleyiciler ile kişisel bakım ürünleri imalatında kullanıldığı 
bilinmekle birlikte bor ürünlerinin özellikle; leke çıkarma işlemini kolaylaştırma ve 
ağartma, enzimleri stabilize etme, alkali tamponlama sağlama, suyu yumuşatma ve 
sürfaktan olarak kullanılan malzemenin performansını artırmak gibi fonksiyonları da 
bulunmaktadır. Ayrıca boratlar aynı zamanda kişisel bakım ürünlerinde bakteri ve 
mantarların kontrol edilmesinde de yardımcı olmaktadırlar. 

Bu proje kapsamında, yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen Eti Matik Bor 
Temizlik Ürünü’nün yaptırılan performans test çalışmaları ve analizler sonuçlarının 
olumlu çıkmasına istinaden Teknoloji Geliştirme Başkanlığınca, Eti Matik Bor 
Temizlik Ürünü için Türk Patent Enstitüsüne “Patent”, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Kurumu’na ise piyasaya arz edilmesi kapsamında “Tescil” başvurusunda bulunmuş, 
gerekli işlem ve prosedürler sağlanarak 28/10/2013 tarihinde Sağlık Bakanlığından 
Bildirim Kayıt Belgesi alınarak tescili yaptırılmıştır.   

2016 yılında da Eti Matik Bor Temizlik Ürünü’nün geliştirilmesi ve ürün 
çeşitliliğinin artırılması yönünde ar-ge çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmıştır. 
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Proje yürütücüsü birimin talebi üzerine, Projenin 2016 yılı Ödeneği Genel 
Müdürlük Makamının 25.04.2016 tarih ve 9239 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0020.2 
proje no.lu "Granülasyon Teknolojisinin Ürünlerimizde Uygulanmasının 
Araştırılması" projesinden 430 bin TL aktarma yapmak suretiyle karşılanarak 930 bin 
TL’ye yükseltilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 930 bin TL olup, %60 gerçekleşme ile 560 
bin TL harcama yapılmıştır. 

Granülasyon Teknolojisinin Kurum Ürünlerinde Uygulanmasının 
Araştırılması  

"Granülasyon Teknolojisinin Kurum ürünlerinde Uygulanması" projesi ile 
üretim esnasında ortaya çıkan toz ürünlerin granüle edilerek değerlendirilmesi ve 
talebe bağlı olarak özellikle tarım sektörü başta olmak üzere pazara farklı tane 
boyutuna sahip ürünler sunulması amaçlanmıştır. 

Yapılan çalışmalarda farklı granülasyon yöntemleri denenmiştir. (Damlatma, 
tambur, yüksek hızlı disk) Laboratuvar çalışmaları tamamlanmış olup ürünlerimize 
yönelik en uygun granülasyon yönteminin yüksek hızlı disk granülatör olduğu tespit 
edilmiştir. Bu doğrultuda yurt dışında sürekli sisteme yönelik cihazlar satan firmalara 
numune gönderilerek test çalışmaları yaptırılmıştır. 

 Projenin 2016 yılı Ödeneği,  Genel Müdürlük Makamının 25.04.2016 tarih ve 
9239 sayılı Oluru ile 2016.C.11.0020.1 no.lu "Düşük Alkali ve Düşük Sülfat İçeren 
Borik Asit Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi" projesine 430 bin TL aktarma 
yapmak suretiyle 470 bin TL’ye düşürülmüştür. 

2016 yılı program ödeneği 470 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Bor Esaslı Temizlik Ürünleri Geliştirilmesi 
Bazı bor ürünlerinin birçok farklı şekillerde çamaşır deterjanları, ev veya 

endüstriyel tipi temizleyiciler ile kişisel bakım ürünleri imalatında kullanıldığı 
bilinmekle birlikte bor ürünlerinin özellikle; leke çıkarma işlemini kolaylaştırma ve 
ağartma, enzimleri stabilize etme, alkali tamponlama sağlama, suyu yumuşatma ve 
sürfaktan olarak kullanılan malzemenin performansını artırmak gibi fonksiyonları da 
bulunmaktadır. Ayrıca boratlar aynı zamanda kişisel bakım ürünlerinde bakteri ve 
mantarların kontrol edilmesinde de yardımcı olmaktadırlar. 

Bu proje kapsamında, yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen Eti Matik Bor 
Temizlik Ürünü’nün yaptırılan performans test çalışmaları ve analizler sonuçlarının 
olumlu çıkmasına istinaden Teknoloji Geliştirme Başkanlığınca, Eti Matik Bor 
Temizlik Ürünü için Türk Patent Enstitüsüne “Patent”, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Kurumu’na ise piyasaya arz edilmesi kapsamında “Tescil” başvurusunda bulunmuş, 
gerekli işlem ve prosedürler sağlanarak 28/10/2013 tarihinde Sağlık Bakanlığından 
Bildirim Kayıt Belgesi alınarak tescili yaptırılmıştır.   

2016 yılında da Eti Matik Bor Temizlik Ürünü’nün geliştirilmesi ve ürün 
çeşitliliğinin artırılması yönünde ar-ge çalışmalarının yürütülmesi amaçlanmıştır. 

 

 

 
 

Proje kapsamında; 19.11.2015 tarihli sözleşme kapsamında gravimetrik 
dozajlama sistemi 164 bin TL bedel ile,  14.12.2015 tarihli sözleşme kapsamında  
konik kubik karıştırıcı 257 bin TL bedel ile temin edilmiştir. Yeni ürün ve ürün 
geliştirme çalışmaları devam etmektedir.  

Projeye 2017-2019 Yılları Yatırım Programı kapsamında da devam edilecektir. 
2016 yılı revize program ödeneği 450 bin TL olup, %94 gerçekleşme ile 421 

bin TL harcama yapılmıştır. 
Borlu Çözeltiler Kullanılarak Kok Kalitesinin (CSR/CRI) Arttırılması  
Demir çelik sektöründe yüksek fırın prosesinin en önemli girdilerinden olan 

"Kok"un kimyasal ve mekanik kalitesinin borlu çözeltilerle artırılması  hedeflenmiştir. 
Yüksek fırınlarda kullanılan kok kömürlerinin CSR/CRI değerlerinin %60’tan 

yüksek olması beklenmektedir. 
2015 yılında yapılan deneysel çalışmalar neticesinde; CRI %37 ve CSR %45 

değerlerine sahip kok kömürü kullanılarak CSR/CRI değerinin düşük olduğu kokların 
üzerine borlu çözeltilerin püskürtülmesi ile kok kalitesi arttırılmıştır. Reaksiyon 
sonrası kok gücü (CSR) % 40 artmıştır. Reaktivite indeksi (CRI) % 32 azalmıştır. Bor 
kullanımı kok üretim prosesinin verimliliğini arttırmıştır ve üretim maliyeti 
azaltılmıştır. Sulu borat çözeltileri ile muamele edilen düşük kaliteli koklarda istenilen 
değerlere ulaşmıştır. (CSR > %55 ve CRI < %30) Satın alınan CSR/CSI cihazının 
kurulumu 2015 yılı içinde tamamlanmıştır. 

2016 yılında cihazın kullanımına yönelik gerekli düzenlemeler yapılarak  (vinç 
sistemi, havalandırma ve gaz tesisatı) deneysel çalışmalara başlanmıştır.  

2016 yılında deneysel çalışmalara devam edilmiştir. Etüt çalışmalarına devam 
edilmek üzere projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 50 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Seramik Sektöründe Bor Ürünlerinin Kullanımı ve Yeni Ürün 

Geliştirilmesi 
Seramik, istihdam ve ihracat rakamlarıyla Türkiye için çok önemli bir konuma 

sahip olan bir sektördür. Seramik üretiminde en önemli girdi olan hammaddelerin 
özellikleri ve reçetede oynadıkları roller çok önemlidir.  

Bor ürünleri seramik endüstrisinde, çoğunlukla seramik sırı ve emaye 
yapımında kullanılmaktadır. Emaye ve sır, camsı yapıda olup kaplama amaçlı 
kullanılmaktadır. Emayeler, genellikle metal kaplamalarında, sır ise seramik ürünleri 
kaplamasında kullanılmaktadır. Emayelerde, %20'ye varan oranlarda B2O3 
kullanılırken sırlarda, %25'e varan oranlarda B2O3 kullanılır. 

Bu proje ile, Kurum uhdesinde bulunan killerin ve atıkların seramik sanayinin 
ihtiyacı olan kil hammaddesi olarak kullanılabilirliği konusunda araştırma yapılması 
ve mevcut killerin Ukrayna killerine alternatif oluşturularak değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 
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Proje kapsamında SAM ile 01.10.2014 tarihinde “Emet, Kırka ve Bigadiç 
Sahalarındaki Killerin Seramik Sektöründe Kullanılmasına Yönelik Kapsamlı 
İncelenmesi ve Raporlanması” sözleşme imzalanmış,  18/05/2015 tarihinde sonuç 
raporu Teşekküle teslim edilmiştir.  

Proje neticesinde sahamızdaki killerin; yapısındaki bor içeriğinden dolayı frit 
bileşeni olarak kullanımı önerilmektedir. Kırka, Bigadiç ve Emet işletmelerinden 
alınan numuneler sektörde yaygın olarak kullanılan yaş yöntem ile öğütme işlemi 
numunelerde denenmiş, fakat numunelerin mineralojik yapısı sebebiyle reoloji 
problemi gözlemlenmiştir. Kuru sistemle duvar ve yer karosu reçeteleri hazırlanmış ve 
fiziksel özelliklerinde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Ancak; kil ve proses 
atıklarının herhangi bir sektörde kullanılabilmesi için homojenize edilerek 
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.  

Proje kapsamında, SAM ile 19.10.2015 tarihinde "Eti Maden İşl. Gn. Md. 
Tarafından üretilen Borik asit, öğütülmemiş üleksit ve boraks dekahidratın sırlı 
porselen karo bünyesinde kuru mukavemet arttırıcı ve ergitici olarak, Eticol Seramik 
Ürününün ise Seramik Duvar Karosu Sırında Transparan Frit olarak Kullanımına 
Yönelik Test ve Analizlerinin Yapılması ile  Yorumlanması"  adıyla 40.000 TL bedel 
ile sözleşme imzalanmış olup söz konusu proje, 25.07.2016 tarihinde tamamlanmıştır.  

Etüt çalışmalarına devam edilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında 
yer verilmiştir. 

Öte yandan,  seramik sektöründeki firmalar  ile ar-ge amaçlı deneme çalışmaları 
yapılması için   proje BOREN’e 2017 yılında çalışılmak üzere  teklif edilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 50 bin TL olup, %80 gerçekleşme ile 40 bin 
TL harcama yapılmıştır. 

Cam Sektöründe Bor Ürünleri Kullanımı ve Yeni Ürün Geliştirilmesi  
Dünya cam üretiminin % 90’ını düz cam ve cam ambalaj ürünleri 

oluşturmaktadır. Dünyada tüketilen borun yaklaşık % 45’i cam elyafı üretiminde 
kullanılmaktadır. 

Bu projede; düz ve konteyner cam üretiminde Bor ürünleri kullanarak mevcut 
ürünlerin kalitesini geliştirilmesi ve üretim esnasında bor kullanımı ile sağlanacak 
enerji tasarrufu oranının tespit edilmesi ve varsa olumsuzlukların ortaya konulması, 
ortaya çıkan teknik ve ekonomik sonuçların cam üreticisi firmalar ile paylaşılarak bu 
alanlarda da bor kullanımının artırılması amaçlanmıştır. 

2016 yılında sektörel bazlı çalışmalara devam edilmiştir. Etüt çalışmalarına 
devam edilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 200 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Atık Çözeltilerin Deşarjı veya Üretimde Kullanılabilirliğinin Araştırılması  
Bor ürünleri fiziksel ve kimyasal işlemler sonucunda üretilmekte olup  üretim 

sürecinde sülfat, klor bor vb. gibi safsızlıklar içeren atık sular oluşmaktadır.  Sıvı 
atıklar atık barajlarında depolanmakta olup deşarj kriterleri sağlayamadığı için doğaya 
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Proje kapsamında SAM ile 01.10.2014 tarihinde “Emet, Kırka ve Bigadiç 
Sahalarındaki Killerin Seramik Sektöründe Kullanılmasına Yönelik Kapsamlı 
İncelenmesi ve Raporlanması” sözleşme imzalanmış,  18/05/2015 tarihinde sonuç 
raporu Teşekküle teslim edilmiştir.  

Proje neticesinde sahamızdaki killerin; yapısındaki bor içeriğinden dolayı frit 
bileşeni olarak kullanımı önerilmektedir. Kırka, Bigadiç ve Emet işletmelerinden 
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numunelerde denenmiş, fakat numunelerin mineralojik yapısı sebebiyle reoloji 
problemi gözlemlenmiştir. Kuru sistemle duvar ve yer karosu reçeteleri hazırlanmış ve 
fiziksel özelliklerinde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Ancak; kil ve proses 
atıklarının herhangi bir sektörde kullanılabilmesi için homojenize edilerek 
sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.  
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Tarafından üretilen Borik asit, öğütülmemiş üleksit ve boraks dekahidratın sırlı 
porselen karo bünyesinde kuru mukavemet arttırıcı ve ergitici olarak, Eticol Seramik 
Ürününün ise Seramik Duvar Karosu Sırında Transparan Frit olarak Kullanımına 
Yönelik Test ve Analizlerinin Yapılması ile  Yorumlanması"  adıyla 40.000 TL bedel 
ile sözleşme imzalanmış olup söz konusu proje, 25.07.2016 tarihinde tamamlanmıştır.  

Etüt çalışmalarına devam edilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında 
yer verilmiştir. 

Öte yandan,  seramik sektöründeki firmalar  ile ar-ge amaçlı deneme çalışmaları 
yapılması için   proje BOREN’e 2017 yılında çalışılmak üzere  teklif edilmiştir. 

2016 yılı revize program ödeneği 50 bin TL olup, %80 gerçekleşme ile 40 bin 
TL harcama yapılmıştır. 
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Dünya cam üretiminin % 90’ını düz cam ve cam ambalaj ürünleri 

oluşturmaktadır. Dünyada tüketilen borun yaklaşık % 45’i cam elyafı üretiminde 
kullanılmaktadır. 

Bu projede; düz ve konteyner cam üretiminde Bor ürünleri kullanarak mevcut 
ürünlerin kalitesini geliştirilmesi ve üretim esnasında bor kullanımı ile sağlanacak 
enerji tasarrufu oranının tespit edilmesi ve varsa olumsuzlukların ortaya konulması, 
ortaya çıkan teknik ve ekonomik sonuçların cam üreticisi firmalar ile paylaşılarak bu 
alanlarda da bor kullanımının artırılması amaçlanmıştır. 

2016 yılında sektörel bazlı çalışmalara devam edilmiştir. Etüt çalışmalarına 
devam edilmesi için projeye 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 200 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
Atık Çözeltilerin Deşarjı veya Üretimde Kullanılabilirliğinin Araştırılması  
Bor ürünleri fiziksel ve kimyasal işlemler sonucunda üretilmekte olup  üretim 

sürecinde sülfat, klor bor vb. gibi safsızlıklar içeren atık sular oluşmaktadır.  Sıvı 
atıklar atık barajlarında depolanmakta olup deşarj kriterleri sağlayamadığı için doğaya 

 

 
 

deşarj edilememektedir. Bu durumda  atık barajların doluluk oranları her geçen gün 
artmakta ve atık suların depolanması için yeni atık barajlarına ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bu proje ile, oluşan atık suların İşletmelerde tekrar kullanılabilirliğini 
sağlanması ve/veya Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen deşarj 
standartlarının sağlanarak doğaya deşarj edebilmesi yönünde çalışmalar yapılması 
amaçlanmıştır. 

Kırka Bor İşletmesinde deneme çalışmaları yapılarak etüt rapor hazırlanmıştır. 
Çalışmalar neticesinde gölete atılan sıvıların karakterizasyonunun belirlenmesi ve dış 
etkilere bağlı değişimlerinin detaylı olarak incelenmesinin gerekli olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bu çalışmaların neticesine bağlı olarak pilot tesis kurulması hususu 
değerlendirilebilecektir. 

Bandırma ve Emet İşletme Müdürlüklerinde, farklı su arıtma teknolojileri 
kullanılarak atık sulardaki safsızlıkların giderilerek deşarj edilmesine veya tekrar 
kullanılabilirliğine yönelik olarak firmalarla görüşülmüştür.  

Atık sularının deşarjının sağlanması için proses geliştirmek üzere 2017 yılında 
BOREN’e proje teklif edilmiştir. 

2016 yılı program ödeneği 500 bin TL olup, harcama yapılmamıştır. 
2016 Yılı Yatırım Programında yer almamakla birlikte geçen yıllardan 

devam eden veya cari yıl içerisinde tamamlanan önemli yatırım projeleri aşağıda 
izah edilmiştir; 

Emet Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi (ÇABAT) 
Teşekkül Yatırım Programında 2011.C.11.0090 no ile yer alan Emet Çok 

Amaçlı Borik Asit Tesisi (ÇABAT) Projesi yapım işine ilişkin 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu kapsamında, pazarlık usulüne (21/e) göre anahtar teslimi götürü bedel olarak 
ihaleye çıkılmış, 01.11.2011 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan firma ile 17.08.2012 
tarihinde 13,8 milyon Avro bedel ile sözleşme imzalanmış, 27.08.2012 tarihinde işin 
yer teslimi yapılmıştır. Sözleşme gereği yer teslim tarihinden itibaren 360 gün olan 
işin süresi, 22.08.2013 tarihinde sona ermiş ve firmaya, Genel Müdürlük Makamı 
Olurları ile 128 gün cezasız ve 612 gün cezalı süre olmak üzere toplam 740 gün ek 
süre verilerek işin bitimi 01.09.2015 tarihine ertelenmiştir. 

İşin yapı sürecinde firma, 16.10.2014 tarihli yazısı ile; mali problemlerini 
aşamadıkları için işi yapabilme imkanlarının olmadığını belirterek, işin performansa 
hazır hale getirilmesi için, ilgili yazılarda belirtilen çerçeve içerisinde ve firmalarının 
bilgisi dahilinde yapılacak işlerin İdare tarafından yaptırılmasına, bedellerinin ise 
alacak ve garantilerinden karşılanmasına muvafakat ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Firmanın söz konusu işi bitirememesi durumunda fesih süreci ile fesih 
sonrasındaki hukuki süreç sonucu olası alınacak tedbir ve haciz kararları neticesinde, 
tesisin tamamlanarak üretime kazandırılmasının yıllarca sürebileceği hususu göz 
önünde bulundurularak, kamu yararı doğrultusunda tesisin bir an önce üretim 
faaliyetlerine başlayabilmesi için; yüklenici firmanın talepleri de dikkate alınarak, 
Sözleşme hükümleri kapsamındaki kanuni hak ve taahhütlerin aynı şekilde devam 
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etmesi şartı ile tesisin geçici kabule hazır hale getirilebilmesi için gerekli revizyonların 
yüklenici adına İdarece yaptırılması, oluşacak bedelin yüklenici firmanın doğmuş ve 
doğacak alacaklarından ve/veya teminatlarından kesilerek karşılanması, bu süreç 
boyunca yüklenici firmaya gecikilen her gün için Sözleşmede belirtilen oranda 
gecikme cezası uygulanması hususlarında 17.10.2014 tarihli Makam Olur’u alınmıştır. 

Bahse konu firma yazılarına istinaden alınan Makam Oluru ve işin temin 
yöntemi konusunda Hukuk Müşavirliğinin 12.11.2014 tarihli görüşleri doğrultusunda, 
Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi’nde istenen performans değerlerinin sağlanması 
amacıyla gereken revizyonlar için; İdarece hazırlanan şartname ve sözleşme taslağı ile 
kapalı zarf usulü piyasadan teklif toplanmıştır. devreye alma ve performans testlerinin 
yapılması işleri için 16.01.2015 tarihinde 2,1 milyon TL götürü bedelle "Çok Amaçlı 
Borik Asit Tesisi Revizyon İşleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. Firma, devreye alma ve 
performans testlerinin yapılması hizmeti dışındaki işleri 14.04.2015 tarihi itibariyle 
tamamlamıştır. 

Firma 29.05.2015 tarihli yazısı ile revizyon işlerinin tamamladığını, devreye 
alma ve performans testlerine başlanacağını bildirmesine istinaden 04.06.2015-
12.06.2015 tarihleri arasında performans testleri yapılmış ve şartnamede istenilen 
spektlere uygun ürün üretilerek performans testleri başarı ile tamamlanmıştır. Devreye 
alma ve performans testleri sırasında yaklaşık 1.400 ton satılabilir ürün üretilmiştir. 
Performans testlerinin başarı ile tamamlanmasını müteakip ana yüklenici firma 
ÇABAT Projesi Yapım İşi’nin geçici kabulünün yapılması için 12.06.2015 tarihli 
yazısı ile başvuruda bulunmuştur. 29.06.2015-03.07.2015 tarihleri arasında geçici 
kabul komisyonu iş yerinde incelemeler yaparak 09.07.2015 tarihinde Geçici Kabul 
Tutanağı düzenlemiştir. 

Hazırlanan Geçici kabul tutanağında nefaset kesimi ve Geçici Kabul’e engel 
olmayan eksiklikler tespit edilmiş, tespit edilen eksik işler için yüklenici firmaya 
03.11.2015 tarihine kadar cezasız ek süre verilmiştir. Firmanın mali acz içinde olması 
nedeni ile işi yapabilme imkanlarının olmadığını beyanla 21.07.2015 tarihli yazısında 
özetle; belirlenen geçici kabul eksikliklerini İdarece firmalarının nam ve hesaplarına 
yaptırılması, ödeneğinin hakedişlerinden kesilen geçici kabul kesintileri ve yetmemesi 
halinde ise içeride bulunan garantilerinden karşılanması ayrıca garanti şartlarının 
sözleşmede bulunan şartların aynen devam etmesi şeklinde talepte bulunmuştur. 

Yapım İşi’ne ait geçici kabul eksikliklerinin Yüklenici Firmanın mali acz içinde 
olması ve Kayyım’a devredilmiş olması sebebiyle, söz konusu geçici kabul eksiklerini 
yapabilme imkanlarının bulunmadığı, geçici kabul tutanağında belirtilen eksik işlerin 
yapılması için gereken sürenin sonunda Yüklenici firmaya tekrar bir süre verilerek 
beklenilmesi ve yapılmaması durumunda işin, İdarece firma adına yaptırılabileceği, 
olası bir iflas durumundaki hukuki süreçler, ve haciz durumları, yaklaşık altı aylık bir 
sürenin atıl geçeceği, bu süreç boyunca İdarece tesisin teslim alınamayacağı ve üretim 
yapılamayacağı hususları göz önünde bulundurularak; yüklenici firma ile İdare 
arasındaki Sözleşme hükümleri kapsamındaki kanuni hak ve taahhütlerin aynı şekilde 
devam etmesi şartı ile geçici kabul eksikliklerinin yüklenici adına İdarece yaptırılması, 
oluşacak bedelin yüklenici firmanın hakedişlerinden kesilen geçici kabul kesintileri ve 
yetmemesi halinde ise içeride bulunan kesin teminatından karşılanması, işlerin yapım 
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etmesi şartı ile tesisin geçici kabule hazır hale getirilebilmesi için gerekli revizyonların 
yüklenici adına İdarece yaptırılması, oluşacak bedelin yüklenici firmanın doğmuş ve 
doğacak alacaklarından ve/veya teminatlarından kesilerek karşılanması, bu süreç 
boyunca yüklenici firmaya gecikilen her gün için Sözleşmede belirtilen oranda 
gecikme cezası uygulanması hususlarında 17.10.2014 tarihli Makam Olur’u alınmıştır. 

Bahse konu firma yazılarına istinaden alınan Makam Oluru ve işin temin 
yöntemi konusunda Hukuk Müşavirliğinin 12.11.2014 tarihli görüşleri doğrultusunda, 
Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi’nde istenen performans değerlerinin sağlanması 
amacıyla gereken revizyonlar için; İdarece hazırlanan şartname ve sözleşme taslağı ile 
kapalı zarf usulü piyasadan teklif toplanmıştır. devreye alma ve performans testlerinin 
yapılması işleri için 16.01.2015 tarihinde 2,1 milyon TL götürü bedelle "Çok Amaçlı 
Borik Asit Tesisi Revizyon İşleri Sözleşmesi" imzalanmıştır. Firma, devreye alma ve 
performans testlerinin yapılması hizmeti dışındaki işleri 14.04.2015 tarihi itibariyle 
tamamlamıştır. 

Firma 29.05.2015 tarihli yazısı ile revizyon işlerinin tamamladığını, devreye 
alma ve performans testlerine başlanacağını bildirmesine istinaden 04.06.2015-
12.06.2015 tarihleri arasında performans testleri yapılmış ve şartnamede istenilen 
spektlere uygun ürün üretilerek performans testleri başarı ile tamamlanmıştır. Devreye 
alma ve performans testleri sırasında yaklaşık 1.400 ton satılabilir ürün üretilmiştir. 
Performans testlerinin başarı ile tamamlanmasını müteakip ana yüklenici firma 
ÇABAT Projesi Yapım İşi’nin geçici kabulünün yapılması için 12.06.2015 tarihli 
yazısı ile başvuruda bulunmuştur. 29.06.2015-03.07.2015 tarihleri arasında geçici 
kabul komisyonu iş yerinde incelemeler yaparak 09.07.2015 tarihinde Geçici Kabul 
Tutanağı düzenlemiştir. 

Hazırlanan Geçici kabul tutanağında nefaset kesimi ve Geçici Kabul’e engel 
olmayan eksiklikler tespit edilmiş, tespit edilen eksik işler için yüklenici firmaya 
03.11.2015 tarihine kadar cezasız ek süre verilmiştir. Firmanın mali acz içinde olması 
nedeni ile işi yapabilme imkanlarının olmadığını beyanla 21.07.2015 tarihli yazısında 
özetle; belirlenen geçici kabul eksikliklerini İdarece firmalarının nam ve hesaplarına 
yaptırılması, ödeneğinin hakedişlerinden kesilen geçici kabul kesintileri ve yetmemesi 
halinde ise içeride bulunan garantilerinden karşılanması ayrıca garanti şartlarının 
sözleşmede bulunan şartların aynen devam etmesi şeklinde talepte bulunmuştur. 

Yapım İşi’ne ait geçici kabul eksikliklerinin Yüklenici Firmanın mali acz içinde 
olması ve Kayyım’a devredilmiş olması sebebiyle, söz konusu geçici kabul eksiklerini 
yapabilme imkanlarının bulunmadığı, geçici kabul tutanağında belirtilen eksik işlerin 
yapılması için gereken sürenin sonunda Yüklenici firmaya tekrar bir süre verilerek 
beklenilmesi ve yapılmaması durumunda işin, İdarece firma adına yaptırılabileceği, 
olası bir iflas durumundaki hukuki süreçler, ve haciz durumları, yaklaşık altı aylık bir 
sürenin atıl geçeceği, bu süreç boyunca İdarece tesisin teslim alınamayacağı ve üretim 
yapılamayacağı hususları göz önünde bulundurularak; yüklenici firma ile İdare 
arasındaki Sözleşme hükümleri kapsamındaki kanuni hak ve taahhütlerin aynı şekilde 
devam etmesi şartı ile geçici kabul eksikliklerinin yüklenici adına İdarece yaptırılması, 
oluşacak bedelin yüklenici firmanın hakedişlerinden kesilen geçici kabul kesintileri ve 
yetmemesi halinde ise içeride bulunan kesin teminatından karşılanması, işlerin yapım 

 

 
 

şeklinin de daha önce revizyon işlerinin yaptırılmasında kullanılan yöntem ile 
şartname ve sözleşme taslağı hazırlanarak, kapalı zarf usulü piyasadan teklif 
toplanması ve işin yaptırılması, 30.07.2015 tarih ve 643/2 sayılı YKK ile tasvip 
edilmiştir. 

Bu meyanda; Firmanın işe başlama aşaması ile tesise su ve buhar alınarak 
yapılan testlerde, tesisin atıl kaldığı kış aylarında, sahadaki bazı pompa, vana, 
santrifüj, kondenstop, pislik tutucu vs. ekipmanın, hat içerisinde kalan su ve/veya 
çözelti tahliye edilmediği için donarak zarar gördüğü Yapı Denetim Komisyonu 
tarafından tespit edilmiştir. 

Akabinde, Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi’nde tespit edilen ve devreye alma 
süreçlerinde ortaya çıkabilecek hasarlı makine-ekipmanların temin ve montaj işlerinin 
tamamlanarak tesisin devreye alınması, performans testlerinin yapılması ve test 
sonuçlarının olumlu olması durumunda tesisin geçici kabule hazır hale getirilebilmesi 
için; yapılan piyasa araştırmaları ve temin edilen fiyat teklifleri göz önüne alınarak, 
hasarlanmış ekipmanların temini ve montajı işinin; "Çok Amaçlı Borik Asit Tesisi 
Revizyon İşleri" işi ile bağlantılı olması, firmanın hâlihazırda sahada hazır ve çalışıyor 
olması, firmanın sunduğu teklifin, sözleşme bedelinin %20’sine tekabül eden bedelin 
altında bir değer olması ve sunulan en düşük teklif olması hususları göz önünde 
bulundurularak; hasarlanmış ekipmanların temin ve montajı işinin 392 bin TL bedelle 
firmaya ek iş kapsamında yaptırılması ve oluşacak bedelin işin ana yüklenici olan 
firmanın doğmuş ve doğacak alacaklarından ve/veya teminatlarından kesilerek 
karşılanması 14.05.2015 tarih ve 628/13 sayılı YKK ile tasvip edilmiştir. 

Gelişen süreçte, yüklenici firmaya 08.12.2015 tarihli yazı ekinde onaylı Geçici 
Kabul Tutanağı gönderilmiş ve aynı yazı ile söz konusu işe ait sözleşmenin diğer 
hususlar 33.4 maddesinde belirtilen “Yüklenici, tesisin as-built projelerini Geçici 
Kabul onay tarihinden itibaren 3 ay içerisinde, iki kopya çıktı olarak, ayrıca bilgisayar 
CD’si ile birlikte İdareye teslim edecektir.” hükmüne istinaden As-Built projelerinin 
en kısa sürede hazırlanarak Kuruma gönderilmesi istenmiştir. 

Ancak 04.04.2016 tarihine kadar 118 gün geçmesine rağmen firmadan As-Built 
projelerinin teslim edilmemesine istinaden firmaya 04.04.2016 tarihli yazı ile As-Built 
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hareketlerinden etkilenmiyeceği arz güvenliği sağlayan bir zemin oluşturulması 
amacıyla yeni bir boraks pentahidrat tesisinin kurulmasına ilişkin hazırlanan 500.000 
ton/yıl kapasiteli proje 2011 yılında yatırım programına konulmuştur.  

Hammadde olarak tuvönan tinkal kullanan, 500.000 ton/yıl kapasiteli Boraks 
Pentahidrat (BPH) üretim tesisi için gerekli olan ana tesis ile BPH üretimi için gerekli 
buhar, elektrik enerjisi, su, kırılmış cevher vb. ihtiyaçları karşılayacak yardımcı 
tesislere ait prosesin veya üretim yönteminin seçimi, dizaynı, temel ve detay 
mühendislik hizmetleri, makine-ekipman, enstrüman, kontrol cihazları imal/temini, 
inşaat, montaj, devreye alma, performans testleri, eğitim hizmetleri ve çalışır vaziyette 
teslimini kapsayan projenin belli istekliler arasında usulü ile yapım ihalesi 18.10.2011 
tarihinde gerçekleştirilmiştir.  

Kuruluş Yatırım Programında 2011.C.11.0050 proje no ile yer alan "V. Boraks 
Pentahidrat Tesisi" Projesi kapsamında işletmeye alma çalışmaları devam eden tesis 
için yüklenici firma ile 15.12.2011 tarih ve 439/9 sayılı Yönetim Kurulu Kararına 
istinaden 23.01.2012 tarihinde 91.524.000 TL + 20.000.000 Avro + 15.000.000 USD 
anahtar teslim götürü bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup sözleşmeye göre işin 
ikmal tarihi 29.01.2015’tir. 08.07.2014 tarih ve 579/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 
BK07A konveyör bant yapımı, TM7 binası inşaatı, kazan binası-kristalizatör-dekanter 
santrifüj platformları için 3 adet asansör ve konteyner dolum sistemi işleri için 30 gün, 
26.03.2015 tarih ve 618/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile türbin 5 bar buhar 
çıkışının, 8 bara çıkarılması ve türbin çıkışının Kırka Bor İşletme Müdürlüğü’nde 
mevcut 8 bar buhar dağıtım sistemine bağlanması ile ID fanı ile baca arasına tam 
izolasyonlu damper seti yapımı için 108 gün, aynı Yönetim Kurulu Kararı ile 
İdare’den kaynaklanan nedenlerden dolayı 32 gün, 10.09.2015 tarih ve 651/2 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile de 69 gün, son olarak da 07.10.2015 tarih ve 655/6 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı ile kül atık sahasına istinat duvarı yapımı işi için 63 gün olmak 
üzere toplam 302 gün cezasız süre uzatımı verilerek işin revize bitim tarihi 27.11.2015 
olarak belirlenmiştir. 

Akabinde 27.11.2015 tarihinden itibaren, işin revize bitim tarihinde işletmeye 
alma çalışmaları tamamlanarak performans testlerine başlanamadığından, işin 
tamamlatılması ve performans testlerinin gerçekleştirilmesini teminen yükleniciye 
10.12.2015 tarih ve 663/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 120 gün, 31.03.2016 tarih 
ve 683/12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 150 gün, 24.08.2016 tarih ve E.19026 
sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile bir kez daha 150 gün, 27.01.2017 tarih ve E.2063 
sayılı Genel Müdürlük Olur'u ile de bir kez daha 110 gün olmak üzere toplam 530 gün 
cezalı süre uzatımı verilerek işin bitim tarihi 10.05.2017 olarak belirlenmiştir. Geçen 
bu süreç zarfında; 

27.11.2015 tarihi itibariyle hazırlanan V.BPH Tesisi Yapım İşi fiili durum tespit 
tutanağında; V.BPH Tesisi Yapım İşi Sözleşmesi ve eklerinde tanımlanan işlerin 
henüz yüklenici tarafından bitirilmediği, 31.10.2015 tarihi itibariyle hazırlanan 38. 
hakediş raporuna göre işin ilerlemesinin %98,7 olduğu, taahhüt kapsamında bulunan 
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buhar ve enerji santralinde buhar üretimine başlanmış ancak Yükleniciden 
kaynaklanan nedenlerle elektrik üretimine başlanamadığı, 07.09.2015 tarihinde tesis, 
yüklenici tarafından buhar ve enerji santralinin devreye alınamaması nedeniyle İdarece 
sağlanan buhar ve elektrik enerjisi ile üretime başladığı ve halen İdare tarafından 
sağlanan buhar ve enerji ile işletmeye alma çalışmaları yapıldığı ifade edilmiştir. 

Toplam proje tutarı 230,4 milyon TL olan 2011-1015 yıllarını kapsayan 
projenin, 2015 yılı harcaması 30,5 milyon TL, (Kasım 2015 itibariyle) toplam 
harcaması ise 204,2 milyon TL’dir. 

26.03.2016 tarihi itibariyle hazırlanan V.BPH Tesisi Yapım İşi Fiili Durum 
Tespit Tutanağında; Cevher Hazırlama, Ara Stok ve Proses Binasında tüm 
ekipmanların çalışır durumda olduğu, cevher beslemesinin yapıldığı, çözelti 
oluşturulduğu ve aralıklar ile ürün alındığı, bu işletmeye alma çalışmaları esnasında 
karşılaşılan problemler ile ilgili iyileştirme ve revizyonların yapıldığı görüldüğü, 
mekanik arızalar nedeniyle sistemde üretim sürekliliği sağlanamadığı, üretimde 
sürekliliği sağlamaya yönelik çalışmalar devam etmekte olduğu belirtilmiştir. 
24.08.2016 tarihli cezalı süre verilmesi hakkında takrirde tesisin devreye alma 
çalışmaları devam etmekte olup bütün sistem sözleşmeye göre performans testine 
başlama kriterlerine hazır olmadığı ifade edilmiştir. 

Akabinde, 19.08.2016 tarihli Fiili Durum Tespit Tutanağında; cevher 
hazırlama, ara stok ve proses binasında tüm ekipmanların çalışır durumda olduğu, 
cevher beslemesinin yapıldığı, çözelti oluşturulduğu ve ürün alındığı, üretimde 
sürekliliğin sağlandığı tespiti yapılmıştır. 24.08.2016 tarihli cezalı süre verilmesi 
hakkında Olurda; Tesisin devreye alındığı 24.09.2015 tarihinden bu yana yüklenici 
tarafından üretim artışına yönelik tadilat ve iyileştirme çalışmaları yapılmış ve bunlara 
devam edilmekte olduğu, ancak yüklenici tarafından taahhüt ve garanti edilen 
değerlerde üretim yapılmadığından performans testlerine geçilemediği ifade edilmiştir. 

Müteakiben, 20.01.2017 tarihi itibariyle hazırlanan V.BPH Tesisi Yapım İşi 
Fiili Durum Tespit Tutanağında; tesiste yapılan değişiklikler ve ilave edilen yeni 
ekipmanlar ve uygulamalar sonrası 2016 yılı Haziran ayından itibaren sağlanan üretim 
sürekliliğinin devam ettiği, 2017 yılı Ocak ayı’nda günlük ortalama üretimin 953,46 
ton olarak gerçekleştiği, 15.01.2017 tarihinde 1.702,50 ton/gün üretim yapıldığı, 
üretim veriminin yüklenici tarafından yapılan tüm tadilatlar sonrası 2017 yılı Ocak 
ayı’nda %75,23 olduğu, yapım işi kapsamındaki, tesisin performans testlerine 
başlayabilmesi için devrede olması gerekli olan, buhar ve enerji santralinin yüklenici 
ile alt yüklenici arasındaki hukuki anlaşmazlıklardan dolayı çalışamaz duruma 
getirildiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine, kazandan sökülen parçalar geri alınıp 
monte edilemediğinden, yenisinin temini yoluna gidilmiştir. 

27.01.2017 tarihli cezalı süre verilmesi hakkında Olurda; yüklenici 20.01.2017 
tarihi itibariyle performans testlerine başlamak için sözleşmeye uygun bir şekilde 
yazılı talepte bulunmadığından bahisle, konunun 23.01.2017 tarihli yazı ile Hukuk 
Müşavirliğine bildirilerek mütalaa talep edildiği; Hukuk Müşavirliğinden gelen 
25.01.2017 tarihli mütalaanın sonuç bölümünde “Yükleniciye en son verilen 150 gün 
cezalı süre uzatımına dair yazı, fesih ihtarlı olarak verilmediyse, işin bitim tarihi olarak 
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belirlenen 20.01.2017 tarihinden itibaren, Sözleşmenin 25.1.maddesi, Yapım İşleri 
Genel Şartnamesinin 47.maddesi ve İdari Şartnamenin 53.maddesi gereği, firmaya on 
günden az olmamak kaydıyla cezalı ve fesih ihtarlı son bir süre verilerek, verilecek 
sürenin sonunda da aynı durumun devam etmesi halinde sözleşmenin feshi 
hükümlerine göre işlem yapmakta Teşekkülümüz yetkilidir.” denildiği ifade edilmiştir. 

23.01.2012 tarihli V.BPH Tesisi Yapım İşi Sözleşmesi eki Genel Teknik 
Şartname Madde 7 Performans Garantisi ve Testler; “Yüklenicinin yazılı talebi üzerine 
performans testlerine başlanacak, Performans testine başlangıç tarihi taraflarca 
tutanağa bağlanacaktır. Geçici Kabul; Performans testlerinin tamamlanması ve tesis 
performans testlerinin teknik şartnamede garanti edilen değerlere ulaştığının tutanakla 
tespitinden sonra Yüklenicinin yazılı başvurusu üzerine yapılacaktır. Geçici Kabul 
Tutanağı İdarenin onayından sonra geçerli olacaktır. 

Performans testleri sonucunda, cezalı kabul şartları hariç, garanti değerlerine 
ulaşılmadığı takdirde, Yüklenici gerekli düzeltici tedbirleri herhangi bir ücret talep 
etmeksizin alacaktır. Performans testlerine Yükleniciden kaynaklanan nedenlerle geç 
başlanması, performans değerlerinin sağlanamaması ya da yukarıdaki fıkra uyarınca 
yüklenicinin isteği doğrultusunda, performans testlerine devam edilmesi nedeniyle 
sözleşme süresi içinde performans testlerinin tamamlanamaması halinde yükleniciye 
120 gün cezalı süreli verilir. Verilen cezalı süreli içinde de performans değerlerinden 
her hangi birinin cezalı kabül koşulları sınırlarının altında kalması ya da üretilen 
ürününün 6.5. maddede belirtilen özellikleri sağlayamaması durumunda tesisin geçici 
kabulü yapılmaz ve sözleşme hükümleri uygulanır.” denilmektedir. 

Gelinen durum itibariyle, tesisin devreye alındığı Eylül 2015 tarihinden bu yana 
(Mayıs 2017) işletmeye alma çalışmaları esnasında proseste karşılaşılan problemler ile 
ilgili iyileştirme ve revizyonlar sonucu sistemde genel olarak üretim sürekliliği 
sağlanmıştır. Ancak; Durum Tespit Tutanakları ve tesisin üretim-tüketim rakamları 
göz önüne alındığında tesiste performans testlerine başlamak için gerekli şartların 
henüz sağlanamadığı görülmektedir. Tesisin sözleşmeye esas kapasite ve teknik 
şartlarda işletmeye alma çalışmaları devam etmekte olup bütün sistem sözleşmeye 
göre performans test kriterlerini geçer hale getirilememiştir. Dolayısıyla V.BPH Tesisi 
mevcut haliyle işin idareye teslimine ve geçici kabule hazır hale getirilememiştir. İş 
kapsamında günlük ceza miktarı, 54.914,40 TL+9.000 USD+12.000 Euro’dur. 

Bu meyanda, yüklenici cezalı süreleri kabul etmeyerek 20.06.2016 tarihinde 
Ankara 9. Asliye Ticaret Mahkemesine 2016/558 Esas sayılı dosya ile Kuruluş 
aleyhine alacak davası açmıştır. Yüklenicinin dava dilekçesindeki savları kanun, 
yönetmelik ve Teşekkül ile akdedilmiş olan sözleşmenin ilgili maddeleri dayanak 
gösterilerek cevaplandırılmış olup, dava süreci devam etmektedir. 

Gelişen süreçte; yüklenici 14.04.2017 tarihli dilekçesi ile işin bünyesinde 
bulunan tüm ünitelerin tamamlandığı ve performans testlerine başlanmasına engel bir 
hal bulunmadığını, İdarece belirlenecek bir tarihte performans testlerine 
başlanabileceğini bildirmiştir. İlgili Daire Başkanlığınca oluşturulan Performans Test 
Komisyonu yüklenici ile birlikte 27.04.2017 tarihli V.BPH Tesisi Yapım İşi 
Performans Test Prosedürü Tutanağını hazırlayarak performans testlerine 02.05.2017 
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yönetmelik ve Teşekkül ile akdedilmiş olan sözleşmenin ilgili maddeleri dayanak 
gösterilerek cevaplandırılmış olup, dava süreci devam etmektedir. 

Gelişen süreçte; yüklenici 14.04.2017 tarihli dilekçesi ile işin bünyesinde 
bulunan tüm ünitelerin tamamlandığı ve performans testlerine başlanmasına engel bir 
hal bulunmadığını, İdarece belirlenecek bir tarihte performans testlerine 
başlanabileceğini bildirmiştir. İlgili Daire Başkanlığınca oluşturulan Performans Test 
Komisyonu yüklenici ile birlikte 27.04.2017 tarihli V.BPH Tesisi Yapım İşi 
Performans Test Prosedürü Tutanağını hazırlayarak performans testlerine 02.05.2017 

 

 
 

tarihi itibariyle başlanmasını kararlaştırmıştır. Ancak, performans testi sırasında 
tiknerlerde yaşanan sorunlar nedeniyle testin durdurulmasına ve temizlik işlemleri 
sonrası yeniden teste başlanmasına karar verilmiştir. 

Öte yandan; V.BPH Tesisi Yapım İşinde, işin revize bitim tarihi olan 
10.05.2017 itibariyle başlanmış olan performans testlerinin tamamlatılmasını ve tesisin 
geçici kabule hazır hale getirilebilmesini teminen yükleniciye 17.05.2017 tarih ve 
E.10180 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile 120 gün daha cezalı süre uzatımı verilmiştir.  

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte 
olan V.Boraks Pentahidrat Tesisi Projesi kapsamında; sözleşme çerçevesinde gerekli 
teknik, idari ve hukuki değerlendirmelerin yapılarak yüklenici firma 
sorumluluklarından kaynaklanan sorunların ve çözümlerin tespit edilmesi, kalan iş ve 
işlemlerin tamamlanması ve daha fazla gecikmeye mahal verilmeden yüklenici 
tarafından taahhüt ve garanti edilen değerlerde üretime geçilerek tesislerin Ülke 
ekonomisine kazandırılmasında gerek ve fayda görülmektedir.  

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde yapımı 
tamamlanan ancak performans çalışmaları devam eden V. Boraks Pentahidrat Tesisi 
ile ilgili olarak; 

Kurumdan ve firmadan kaynaklanan sebeplerle programa göre 2 yılı aşkın bir 
gecikme söz konusu olan Projede, sözleşmesi çerçevesinde gerekli teknik, idari ve 
hukuki değerlendirmelerin yapılarak eksik kalan iş ve işlemlerin tamamlanması ve 
daha fazla gecikmeye mahal verilmeden tesisin işletmeye alınarak ülke ekonomisine 
kazandırılması için gerekli tedbirlerin alınması önerilir. 

Bigadiç Öğütülmüş Ürün Homojenlendirme Tesisi 
Öğütülmüş ürün satışlarına ilişkin müşteri şikayetleri sebebiyle pazar 

kayıplarının yaşanmaması için öğütülmüş ürünlerin satılmadan önce homojenize 
edilmesinin gerekli olacağı düşünülmüştür. Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü ile ilgili 
olarak öğütülmüş kolemanit homojenlendirilmesi için yeni bir proje çalışması 
başlatılması kararına istinaden yapılan çalışmalar neticesinde mevcut 3 değirmende 
öğütülen kolemanitin herbir parti sevkiyat düşünülerek 20.000 tonluk bir 
homojenlendirme için herbir big-bag torbadaki B2O3 tenörünün dalgalanması % 0.5 
aralığında kalmasının uygun olacağı tespit edilmiştir. 

Bu proje ile; dünya öğütülmüş kolemanit pazarından daha fazla pay alınabilecek 
ve ayrıca pazara yönelik daha kaliteli ürün sunularak Kurumun rekabet gücü ile 
imajına olumlu katkı sağlanması da mümkün olacağı değerlendirilmiştir. 

Teşekkül Yatırım Programında 2008.B.40.0180 proje no ile yer alan Bigadiç 
Konsantratör ve Öğütme Tesisi Projesinden ödeneği karşılanmak üzere Bigadiç 
Öğütülmüş Ürün Homojenlendirme Tesisi Projesi yapım işine ilişkin 4734 sayılı 
Kamu İhale Kanunu kapsamında, pazarlık usulüne (21/e) göre anahtar teslimi götürü 
bedel olarak ihaleye çıkılmış, 03.07.2012 tarih 476/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararına 
istinaden 06.06.2012 tarihinde yapılan ihaleyi kazanan iş ortaklığı ile 26.07.2012 
tarihinde 9.500.000 TL+1.500.000 EUR bedel ile sözleşme imzalanmış, 31.07.2012 
tarihinde işin yer teslimi yapılmıştır.  
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İhale konusu iş; Homojenledirme Tesisinin makine-ekipman, elektrik, 
enstrümantasyon-otomaston imalatı, temini, montajı ile inşaat işleri ve işletmeye 
alınması vb. işleri kapsamaktadır. Sözleşme gereği yer teslim tarihinden itibaren 360 
gün olan işin süresi, 26.07.2013 tarihinde sona ermiş ve firmaya, Genel Müdürlük 
Makamı Olurları ile, 261 gün cezalı ve 72 gün cezasız süre olmak üzere toplam 333 
gün ek süre verilerek işin bitimi 24.06.2014 tarihine ertelenmiştir.  

Homojenlendirme Tesisi İşi performans testleri 02-23.06.2014 tarihleri arasında 
olumlu sonuçlanmış ve yüklenici firma işi 24.06.2014 tarihinde tamamlamıştır. 
03.07.2014 tarihinde Geçici Kabul Tutanağı eksikli olarak düzenlenmiş olup tutanak 
ekinde belirtilmiştir. Belirtilen eksikler yüklenici firma nam ve hesabına İdarece 
yaptırılarak geçici kabul tutanağı 06.03.2015 tarihinde Genel Müdürlük Makamı 
tarafınca onaylanmıştır. Yine, tesiste garanti kapsamında bir takım düzeltme ve 
revizyon işleri yüklenici firma nam ve hesabına İdare tarafından özel bir firmaya 
28.08-28.11.2015 tarihleri arasında yaptırılmıştır.  

Gelişen süreçte, homojen ürünü boşaltmak için silo içlerine konulan karıştırma 
borularının deforme olduğu ve kullanılamaz hale geldiği İdarece tespit edilerek 
08.01.2016 tarihinde yüklenici firmaya bildirilmiştir. Firmanın 29.02.2016 tarihli 
cevabi yazısında bir silonun karıştırma borularının çıkartılarak B2O3 tenör 
performansının test edilmesi önerilmiştir. Bunun üzerine, karıştırma borusu çıkartılan 
siloya, öğütülmüş ürün beslenerek test edilmiş ve çıkan üründen numuneler alınarak 
B2O3 tenörü bazında analiz sonuçlarının uygun çıktığı görülmüştür. 

Bigadiç Homojenlendirme Tesisindeki silolardaki deforme olan borulardan 
herhangi bir tanesinin söktürülmesi sonucu bu siloda yapılan homojenlendirme 
çalışmalarında yüklenicinin taahhüt ettiği performans garantisinin sağlanması üzerine; 
diğer 9 adet silo içindeki deforme olmuş karıştırma borularının da yükleniciye 
çıkarttırılması ve homojenlendirme tesisinin tamamı devreye alınarak performans 
testine tabi tutulması, bu testlerden taahhüt edilen performans garantilerine uygun 
sonuç alınması durumunda as-built projelerinin revize ettirilmesi, yüklenicinin verilen 
sürede işi yapmaması halinde Kurum tarafından yüklenici hesabına yaptırılması 
hususları 09.06.2016 tarih ve 695/12 sayılı YKK ile tasvip edilmiştir.  

Söz konusu Yönetim Kurulu Kararına istinaden 15.06.2016 tarihli yazı ile; 
Bigadiç İşletme Müdürlüğünce diğer 9 adet silonun da karıştırma borularının 
söktürülerek silo içerisinden çıkarttırılması ancak yüklenicinin belirttiği bu boruların 
bir parçası olan siloların alt kısmındaki ters koniğin muhafaza edilmesi ve tesisin 
çalıştırılarak çıkacak homojen üründen numuneler alınarak analiz edilmesi ve analiz 
sonuçlarının performans garantilerine uygun olup olmadığının değerlendirilmesi, bu 
kapsamda yapılacak tüm harcamaların yüklenici teminatlarından karşılanması için 
Genel Müdürlüğe gönderilmesi talimatlandırılmıştır. Akabinde, İşletme Müdürlüğünün 
04.10.2016 tarihli yazısı ile; kalan 9 silonun içlerinde bulunan ters koniler sabit 
tutularak karıştırma borularının sökülmesi işi tamamlanarak, tesisin yeni haliyle 
deneme çalışmaları yapılmaya uygun olduğu bildirilmiştir.  

Müteakiben, yapımı tamamlanan homojenlendirme tesisinde silo içlerindeki 
çevrim borularının deforme olması sebebiyle kestirilerek çıkartılmasından sonra tesisin 
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tamamının devreye alınarak yapılan performans test çalışmalarına Tesis Mühendislik 
Hizmetleri Dairesi Başkanlık Olur’u ile 10.10.2016 tarihinde oluşturulan komisyon 
marifetiyle 17.10.2016 tarihinde başlanmış, 08.12.2016 tarihinde tamamlanmıştır. 
Tüm silolara öğütülmüş ürün beslenerek tesis bir bütün olarak çalıştırılması 
neticesinde, tesisten çıkan ürünlerden numuneler alınarak B2O3 tenörü bazında 
analizler tekrar edilmiştir. Analiz sonuçlarının homojenlendirme tesisi yapım işine ait 
sözleşmenin eki olan teknik şartnamenin “4.5 Performans Garantileri” maddesinde 
belirtilen şartları sağladığı görülmüştür. Bu nedenle söz konusu işe ait daha önce 
sunulan As-built projeleri firma tarafından revize edilerek 06.01.2107 tarihinde Genel 
Müdürlüğe teslim edilmiştir. Bu meyanda; yüklenici nam ve hesabına başka bir 
firmaya yaptırılan silo içlerindeki karıştırma borularının sökülmesi işi bedeli olan 
55.224 TL firmanın teminatından karşılanmıştır. 

Gelinen durumda, Bigadiç Konsantratör ve Öğütme Tesisi Projesi kapsamında 
yapımı tamamlanan Bigadiç Öğütülmüş Ürün Homojenlendirilmesi Tesisi Yapım işine 
ait kesin kabul işlemi 15.03.2017 tarihinde yapılarak 30.03.2017 tarihinde Genel 
Müdürlük Makam’ınca onaylanmıştır. 

Öte yandan, mühendislik işi kapsamında projelendirilmediğinden yapım işine 
dahil edilmeyen homojelendirme tesisi silolarının üstünün kapatılması işi, 2016 yılı 
yatırım programına müstakil bir proje olarak alınmıştır. Projenin yapım işi için 
20.09.2016 tarihinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihaleye çıkılmış, takiben 18.10.2016 tarihinde 2.475 bin TL anahtar 
teslimi götürü bedel üzerinden yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu 
işin yer teslimi 27.10.2016 tarihinde yapılmış olup, sözleşmeye göre işin süresi 270 
gündür.  

Kırka Ek Yemekhane Binası 
İşletme Müdürlüğünde üretim kapasitelerinin artması ile buna paralel olarak 

çalışan personel sayısının da artması nedeniyle mevcut yemekhanedeki yemek üretimi 
ve bulaşıkhane hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yeni ve kapasitesi büyük 
bir yemekhaneye ihtiyaç duyulmuştur. Mevcut binaya ek olarak yapılması planlanan 
yemekhane binasının, mevcut binanın taşıyıcı elemanlarının yetersiz olması sebebiyle 
maliyetinin yüksek olacağı, yapım ile ilgili zorluklar çıkacağı vb. hususlar ön 
değerlendirmelerde tespit edilmiş olup İşletme Müdürlüğünün yemekhane ihtiyacının 
sağlıklı olarak karşılanabilmesi için yemekhanenin yeni bir bina olarak yapılmasının 
daha uygun olduğuna karar verilmiştir. 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ek Yemekhane Binası'na ait Mimari, İnşaat, 
Makine, Elektrik Mühendisliği Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri işi için 
12.08.2013 tarihinde ihaleye çıkılmış ve yüklenici ile 21.08.2013 tarihinde 43 bin TL 
bedelle sözleşme imzalanmıştır. Firma tarafından 05.02.2014 tarihinde uygulama 
projeleri ve yapı yaklaşık maliyet çalışmaları incelenmek üzere Genel Müdürlüğe 
sunulmuştur. 24.03.2014 tarihinde mimari ve inşaat, makine, elektrik mühendislik 
hizmetlerinin kabul işlemleri tamamlanmıştır.  

Yatırım programında 2013.C.11.0080.4 no ile yer alan “Kırka İlave Yemekhane 
Binası Yapım İşi” 31.07.2014 tarihli sözleşme ile 3.433 bin TL bedel üzerinden özel 
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bir firmanın yüklenimine verilmiştir. Bahsi geçen işin yer teslimi 06.08.2014 tarihinde 
yapılmış olup sözleşmeye göre işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 400 gün ve işin 
ikmali ise 10.09.2015 tarihidir. Söz konusu işin yapı denetim hizmetleri İşletme 
Müdürlüğü’nce yürütülmüştür. 

Diğer yandan; anılan iş ile ilgili olarak Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 
29.12.2014 tarihli yazısı ile açık terasta bulunan çakıl imalatlarının yoğun yağış ve su 
kaçaklarını önlemek amacıyla değiştirilmesini, tuğla duvar olan parapetlerin daha 
dayanıklı ve sağlam olması için betonarmeye çevrilmesini, 02.04.2015 tarihli 
yazısında ise proje kapsamında yer almayan bazı mutfak ekipmanlarının projeye dahil 
edilmesini ve projede belirtilen bazı imalatlarda ise değişiklik yapılmasını (giyotin tip 
bulaşık makinelerinin konveyörlü bulaşık makinesine dönüştürülmesi, 4 adet yer 
ocağının 6 adete çıkarılması, 2 adet kepçe kevgir dolabının temin edilmesi, laminant 
dolap çalışma tezgahlarının paslanmaz çelik dolap olarak değiştirilmesi, kuru erzak ve 
malzeme deposu ile sebze soğuk deposundaki istif raflarının sayılarının artırılması, 
dalgıç tip pompa ilave edilmesi vb.) talep etmiştir. Ayrıca yemekhane binasının 
terasında yer alan bazı mekanik ekipmanlarda (Klima Santrali, condesing unit, VRF 
dış ünite güçleri) meydana gelen güç artışlarından dolayı elektrik besleme kabloları ve 
şalterlerde değişiklikler meydana geleceği anlaşılmıştır. 

Firmaya 27.08.2015 tarih ve 648/8 sayılı YKK ile ilave işler ve imalat 
değişiklikleri için verilen 53 gün süre uzatımı ile birlikte iş bitim tarihi 02.11.2015’e 
ertelenmiştir. 03.12.2015 tarihinde işin geçici kabulü onaylanmıştır. 

Yemekhane binası kullanıma açılmadığı için geçici kabulde tespit edilemeyen 
ancak binanın kullanıma açılmasını müteakip ortaya çıkan bazı kusur ve aksaklıklar 
yaşandığı belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından 22.09.2016 
tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların 
giderilmesi için yazılan 26.09.2016 tarihli yazı ile yüklenici firmaya yazının tebliğ 
tarihinden başlamak üzere 5 gün içerisinde işe başlamak üzere 30 gün süre verilmiş ve 
anılan süre içerisinde işe başlanmadığı takdirde eksiklerin namı hesabına İdare 
tarafından yaptırılacağı belirtilmiştir. 

İşletme Müdürlüğü’nün 11.10.2016 tarihli yazısı ile yüklenicinin verilen süre 
içerisinde herhangi bir çalışma yapmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yüklenici firma 
06.10.2016 tarihli yazısı ile kusur ve aksaklıkları İdare tarafından uygun görülen 
yöntem ile gidermeyeceğini ifade etmiştir Konu ile ilgili olarak Genel Müdürlük 
Makamının 19.10.2016 tarih 22954 sayılı oluru ile söz konusu eksikliklerin Yapım 
İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin Bakım ve Sorumlulukları” başlıklı 25. 
maddesi ve "Teminat Süresindeki Bakım ve Giderler" başlıklı 43. maddesinde yer alan 
hükümler uyarınca yüklenici adına İdarece yaptırılması, oluşacak bedelin yansıtma 
faturaları ile birlikte yüklenici firmaya yansıtılması, ödemediği takdirde içeride 
bulunan kesin teminatından karşılanması hususunda onay alınmıştır. 

Yüklenici firmanın 03.11.2016 tarihli yazısındaki binadaki kusur ve aksaklıkları 
ilgili Daire Başkanlığı tarafından belirtilen şekilde gidereceğini taahhüdüne istinaden 
Genel Müdürlük Makamının 08.11.2016 tarih 2460 sayılı Oluru ile kusur ve 
aksaklıkların yüklenici firmanın namı hesabına yaptırılması halinde yemekhane 
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bir firmanın yüklenimine verilmiştir. Bahsi geçen işin yer teslimi 06.08.2014 tarihinde 
yapılmış olup sözleşmeye göre işin süresi yer teslim tarihinden itibaren 400 gün ve işin 
ikmali ise 10.09.2015 tarihidir. Söz konusu işin yapı denetim hizmetleri İşletme 
Müdürlüğü’nce yürütülmüştür. 

Diğer yandan; anılan iş ile ilgili olarak Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 
29.12.2014 tarihli yazısı ile açık terasta bulunan çakıl imalatlarının yoğun yağış ve su 
kaçaklarını önlemek amacıyla değiştirilmesini, tuğla duvar olan parapetlerin daha 
dayanıklı ve sağlam olması için betonarmeye çevrilmesini, 02.04.2015 tarihli 
yazısında ise proje kapsamında yer almayan bazı mutfak ekipmanlarının projeye dahil 
edilmesini ve projede belirtilen bazı imalatlarda ise değişiklik yapılmasını (giyotin tip 
bulaşık makinelerinin konveyörlü bulaşık makinesine dönüştürülmesi, 4 adet yer 
ocağının 6 adete çıkarılması, 2 adet kepçe kevgir dolabının temin edilmesi, laminant 
dolap çalışma tezgahlarının paslanmaz çelik dolap olarak değiştirilmesi, kuru erzak ve 
malzeme deposu ile sebze soğuk deposundaki istif raflarının sayılarının artırılması, 
dalgıç tip pompa ilave edilmesi vb.) talep etmiştir. Ayrıca yemekhane binasının 
terasında yer alan bazı mekanik ekipmanlarda (Klima Santrali, condesing unit, VRF 
dış ünite güçleri) meydana gelen güç artışlarından dolayı elektrik besleme kabloları ve 
şalterlerde değişiklikler meydana geleceği anlaşılmıştır. 

Firmaya 27.08.2015 tarih ve 648/8 sayılı YKK ile ilave işler ve imalat 
değişiklikleri için verilen 53 gün süre uzatımı ile birlikte iş bitim tarihi 02.11.2015’e 
ertelenmiştir. 03.12.2015 tarihinde işin geçici kabulü onaylanmıştır. 

Yemekhane binası kullanıma açılmadığı için geçici kabulde tespit edilemeyen 
ancak binanın kullanıma açılmasını müteakip ortaya çıkan bazı kusur ve aksaklıklar 
yaşandığı belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak Genel Müdürlük tarafından 22.09.2016 
tarihinde yerinde yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan kusur ve aksaklıkların 
giderilmesi için yazılan 26.09.2016 tarihli yazı ile yüklenici firmaya yazının tebliğ 
tarihinden başlamak üzere 5 gün içerisinde işe başlamak üzere 30 gün süre verilmiş ve 
anılan süre içerisinde işe başlanmadığı takdirde eksiklerin namı hesabına İdare 
tarafından yaptırılacağı belirtilmiştir. 

İşletme Müdürlüğü’nün 11.10.2016 tarihli yazısı ile yüklenicinin verilen süre 
içerisinde herhangi bir çalışma yapmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yüklenici firma 
06.10.2016 tarihli yazısı ile kusur ve aksaklıkları İdare tarafından uygun görülen 
yöntem ile gidermeyeceğini ifade etmiştir Konu ile ilgili olarak Genel Müdürlük 
Makamının 19.10.2016 tarih 22954 sayılı oluru ile söz konusu eksikliklerin Yapım 
İşleri Genel Şartnamesinin “Yüklenicinin Bakım ve Sorumlulukları” başlıklı 25. 
maddesi ve "Teminat Süresindeki Bakım ve Giderler" başlıklı 43. maddesinde yer alan 
hükümler uyarınca yüklenici adına İdarece yaptırılması, oluşacak bedelin yansıtma 
faturaları ile birlikte yüklenici firmaya yansıtılması, ödemediği takdirde içeride 
bulunan kesin teminatından karşılanması hususunda onay alınmıştır. 

Yüklenici firmanın 03.11.2016 tarihli yazısındaki binadaki kusur ve aksaklıkları 
ilgili Daire Başkanlığı tarafından belirtilen şekilde gidereceğini taahhüdüne istinaden 
Genel Müdürlük Makamının 08.11.2016 tarih 2460 sayılı Oluru ile kusur ve 
aksaklıkların yüklenici firmanın namı hesabına yaptırılması halinde yemekhane 

 

 
 

binasının kullanıma daha geç açılacak olması ve bu gecikmeden dolayı İşletme 
Müdürlüğü’nün mağduriyet yaşayacağı ayrıca sadece bir firmadan alınabilen teklifin 
işin maliyetinin çok üstünde olması ve kamu yararı gibi sebepler gözetilerek işin 
yüklenici firmaya yaptırılması, alınan 19.10.2016 tarih 22954 sayılı Genel Müdürlük 
Makamı Olurunun iptal edilmesi hususunda onay alınmıştır.  

Söz konusu olura istinaden Genel Müdürlük 09.11.2016 tarihinden itibaren 
yüklenici firmaya binada oluşan kusur ve aksaklıkları İdare tarafından uygulanması 
gerekli görülen yöntem ile gidermesi için 40 gün süre verilmiştir. Ancak, Kırka Bor 
İşletme Müdürlüğü 19.12.2016 ve 28.12.2016 tarihli yazıları ile yüklenicinin kendisine 
verilen süre içerisinde binadaki kusur ve aksaklıklardan bir kısmını yerine 
getirmediğini ifade etmiştir. 

Genel Müdürlük Makamının 02.01.2017 tarihli Oluru ile Kırka İlave 
Yemekhane Binası Yapım İşinde meydana gelen kusur ve aksaklıkların yüklenici 
adına kapalı zarf teklif usulü ile ve piyasadan teklif toplanarak İdarece yaptırılması, 
oluşacak bedelin yansıtma faturaları ile birlikte yüklenici firmaya yansıtılması, 
ödemediği takdirde içeride bulunan kesin teminatından karşılanması, kusur ve 
aksaklığı tespit edilen kesin kabul işlemlerinin bir yıl ertelenmesi hususları kabul 
edilmiştir.  

Müteakiben, İşletme Müdürlüğü 06.01.2017 tarih, 07.04.2017 tarih, 14.04.2017 
yazılarına istinaden Genel Müdürlük tarafından yüklenici firmaya yazılan 18.04.2017 
tarihli yazı ile kusur ve aksaklıkların 30 günlük sürede giderilmesi istenmiştir. Kırka 
Bor İşletme Müdürlüğü 24.04.2017 tarihli yazısı ile yüklenicinin kendisine verilen 
süre içerisinde kusur ve aksaklıkları gidermek için işe başlamadığını ifade etmiştir. 

Kırka İlave Yemekhane Binası Yapım İşinde meydana gelen kusur ve 
aksaklıkların yüklenici adına kapalı zarf teklif usulü ile ve piyasadan teklif toplanarak 
İdarece yaptırılması, oluşacak bedelin yansıtma faturaları ile birlikte yüklenici firmaya 
yansıtılması, ödemediği takdirde içeride bulunan kesin teminatından karşılanması, 
kusur ve aksaklığı tespit edilen kesin kabul işlemlerinin bir yıl ertelenmesi 
hususlarında 27.04.2017 tarih ve 8925 sayılı olur alınmıştır. Konu ile ilgili yüklenici 
firma tarafından hukuki süreç başlatıldığı görülmüştür. 

Borlu Temizlik Ürünü Üretim Tesisi (Eti Matik) 
2014 yılı yatırım programında İmalat Sektörü Kimya Sanayii projeleri Çeşitli 

Etüdler toplu projesi detayında yer alan 2014.C.11.0010.15 no.lu Diğer Ar-Ge projesi 
altında "Bor Katkılı Deterjan Geliştirilmesi" etüd projesine yer verilmiştir. Test 
çalışmaları tamamlanan "Eti Matik Bor Temizlik Ürünü"nün pilot test ünitesi 17-
18.06.2014 tarihinde Teknoloji Geliştirme Başkanlığından, Kırka Bor İşletme 
Müdürlüğü’ne pilot üretim ve eğitim amaçlı taşınmış ve 20.06.2014 tarihinde itibaren 
pilot ölçekte üretime geçilmiştir. 

2015 yılı Yatırım Programı Teklifinde "Eti Matik Borlu Temizlik Ürünü Üretim 
Tesisi" adıyla proje planlanmıştır. Bunun için ihtisas Daire Başkanlıklarından gelen 
veriler ile borlu temizlik ürünün üretimi, yurtiçi ve yurtdışı pazar şartları 
gözlemlenmek üzere, öncelikle Kırka İşletme Müdürlüğünde etaplar halinde toplamda 
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250.000 ton/yıl kapasiteli tesis kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanmıştır.  
2015 Yılı Yatırım Programı teklifinde 250.000 ton/yıl kapasite ile yer alan 

"Borlu Temizlik Ürünü Üretim Tesisi" projesine ait fizibilite raporu Kalkınma 
Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlıkça söz konusu tesisin kapasitesinin 50 bin ton/yıl 
olarak tekrar çalışılması ve fizibilite raporunun bu kapasiteye göre güncellenmesi 
şifahi olarak Kuruma iletilmiştir. Bunun üzerine ilk etapta 50.000 ton/yıl kapasiteli bir 
tesisin kurulabilmesi için ivedilikle güncellenen fizibilite raporu Bakanlığa 
gönderilmişse de projeye 2015 Yılı Yatırım Programı’nda yer verilmemiştir. 

Gelişen süreçte; ürüne ilişkin mevcut ve gelecekteki pazar koşulları dikkate 
alınarak, Teşekkül Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde mevcut "Yedek Malzeme 
Ambar Binası" içerisine 25.000 ton/yıl kapasiteli "Borlu Temizlik Ürünü Üretim 
Tesisi"nin kurulması planlanmıştır. Bu doğrultuda, Teşekkülün 22.02.2017 tarihli ve 
söz konusu üretim tesisi için hazırlanan fizibilite raporu ekli talep yazısına istinaden 
"Borlu Temizlik Ürünü Üretim Tesisi" projesinin, 2017.C.11.00.70 proje numarası, 
10.642.000 TL proje tutarı olan ve İmalat Tesisi (25.000 ton/yıl) karakteristiği ile 
müstakil uygulama projesi olarak 2017 Yılı Yatırım Programı, İmalat/Kimya Sektörü 
altına ilave edilmesi, söz konusu projenin 2017 Yılı Yatırım Programına alınmasının 
uygun görüldüğü belirtilmiştir.  

Proje için ihtiyaç duyulan ödeneğin 6.553.000 TL tutarındaki bölümünün 
2006.C.11.0050 no.lu "Atık Barajı Kapasite Arttırılması" projesinden, geriye kalan 
4.089.000 TL’nin ise 2016.C.11.0040 no.lu "Bigadiç Kalsine Kolemanit Tesisi" 
projesinden ödenek aktarmak suretiyle karşılanması hususları Kalkınma Bakanlığı’nın 
04.04.2017 tarihli cevabi yazıları ile uygun görülmüştür. 

2016 Yılı Yatırım Programı Süreci ve Gerçekleşme:  
2016 Yılı Yatırım Programı Teklifinin Yönetim Kurulu tarafından 30.07.2015 

tarih 634/4 sayılı kararı ile onaylanarak Kalkınma Bakanlığına sunumundan itibaren, 
31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 2016 Yılı 
Yatırım Programının nihai haline kadar geçen sürede, Genel Müdürlüğe verilen yetki 
çerçevesinde yapılan değişiklikler ile bu süreçte yaşanan gelişmeler aşağıda 
belirtilmiştir. 

-2016 Yılı Yatırım Programı Teklifinde; toplu ve toplulaştırılmış projeler ve 
önceki yıllardan devam eden projelerin yanı sıra; Konsantratör ve 4.Öğütme Tesisi, 
Bigadiç Kalsine Kolemanit Tesisi, Dökme Ürün Besleme Sistemi, Katı Atık Atma 
Ünitesi, Etidot-67 II Üretim Tesisi projelerine, müstakil proje olarak yer verilmiştir. 

-2016 yılı Yatırım Programı Teklifinde Madencilik Sektörü altında, “Etüt 
Projeleri Toplamı” kapsamında yer alan “Çeşitli Etütler” toplu projesi ve alt detayı; 
Kalkınma Bakanlığı tarafından 2016 yılı Yatırım Programında aynı sektörde yer alan 
“Yeni Projeler Toplamı” kapsamına alınmıştır. 

-2016 yılı Yatırım Programı Teklifinde “Çeşitli Etütler” toplu projesi alt 
detayında yer alan projelerin “Etüt-Proje” olarak ifade edilen karakteristikleri, 
Kalkınma Bakanlığının talepleri doğrultusunda, projenin niteliğine göre ”Danışmanlık, 
Fizibilite Etüdü, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt, Müşavirlik, Uygulama Projesi, ÇED” 
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250.000 ton/yıl kapasiteli tesis kurulmasına yönelik fizibilite raporu hazırlanmıştır.  
2015 Yılı Yatırım Programı teklifinde 250.000 ton/yıl kapasite ile yer alan 

"Borlu Temizlik Ürünü Üretim Tesisi" projesine ait fizibilite raporu Kalkınma 
Bakanlığına gönderilmiş, Bakanlıkça söz konusu tesisin kapasitesinin 50 bin ton/yıl 
olarak tekrar çalışılması ve fizibilite raporunun bu kapasiteye göre güncellenmesi 
şifahi olarak Kuruma iletilmiştir. Bunun üzerine ilk etapta 50.000 ton/yıl kapasiteli bir 
tesisin kurulabilmesi için ivedilikle güncellenen fizibilite raporu Bakanlığa 
gönderilmişse de projeye 2015 Yılı Yatırım Programı’nda yer verilmemiştir. 

Gelişen süreçte; ürüne ilişkin mevcut ve gelecekteki pazar koşulları dikkate 
alınarak, Teşekkül Kırka Bor İşletme Müdürlüğü bünyesinde mevcut "Yedek Malzeme 
Ambar Binası" içerisine 25.000 ton/yıl kapasiteli "Borlu Temizlik Ürünü Üretim 
Tesisi"nin kurulması planlanmıştır. Bu doğrultuda, Teşekkülün 22.02.2017 tarihli ve 
söz konusu üretim tesisi için hazırlanan fizibilite raporu ekli talep yazısına istinaden 
"Borlu Temizlik Ürünü Üretim Tesisi" projesinin, 2017.C.11.00.70 proje numarası, 
10.642.000 TL proje tutarı olan ve İmalat Tesisi (25.000 ton/yıl) karakteristiği ile 
müstakil uygulama projesi olarak 2017 Yılı Yatırım Programı, İmalat/Kimya Sektörü 
altına ilave edilmesi, söz konusu projenin 2017 Yılı Yatırım Programına alınmasının 
uygun görüldüğü belirtilmiştir.  

Proje için ihtiyaç duyulan ödeneğin 6.553.000 TL tutarındaki bölümünün 
2006.C.11.0050 no.lu "Atık Barajı Kapasite Arttırılması" projesinden, geriye kalan 
4.089.000 TL’nin ise 2016.C.11.0040 no.lu "Bigadiç Kalsine Kolemanit Tesisi" 
projesinden ödenek aktarmak suretiyle karşılanması hususları Kalkınma Bakanlığı’nın 
04.04.2017 tarihli cevabi yazıları ile uygun görülmüştür. 

2016 Yılı Yatırım Programı Süreci ve Gerçekleşme:  
2016 Yılı Yatırım Programı Teklifinin Yönetim Kurulu tarafından 30.07.2015 

tarih 634/4 sayılı kararı ile onaylanarak Kalkınma Bakanlığına sunumundan itibaren, 
31.03.2016 tarih ve 29670 sayılı Resmi Gazetede (Mükerrer) yayımlanan 2016 Yılı 
Yatırım Programının nihai haline kadar geçen sürede, Genel Müdürlüğe verilen yetki 
çerçevesinde yapılan değişiklikler ile bu süreçte yaşanan gelişmeler aşağıda 
belirtilmiştir. 

-2016 Yılı Yatırım Programı Teklifinde; toplu ve toplulaştırılmış projeler ve 
önceki yıllardan devam eden projelerin yanı sıra; Konsantratör ve 4.Öğütme Tesisi, 
Bigadiç Kalsine Kolemanit Tesisi, Dökme Ürün Besleme Sistemi, Katı Atık Atma 
Ünitesi, Etidot-67 II Üretim Tesisi projelerine, müstakil proje olarak yer verilmiştir. 

-2016 yılı Yatırım Programı Teklifinde Madencilik Sektörü altında, “Etüt 
Projeleri Toplamı” kapsamında yer alan “Çeşitli Etütler” toplu projesi ve alt detayı; 
Kalkınma Bakanlığı tarafından 2016 yılı Yatırım Programında aynı sektörde yer alan 
“Yeni Projeler Toplamı” kapsamına alınmıştır. 

-2016 yılı Yatırım Programı Teklifinde “Çeşitli Etütler” toplu projesi alt 
detayında yer alan projelerin “Etüt-Proje” olarak ifade edilen karakteristikleri, 
Kalkınma Bakanlığının talepleri doğrultusunda, projenin niteliğine göre ”Danışmanlık, 
Fizibilite Etüdü, Jeolojik ve Jeoteknik Etüt, Müşavirlik, Uygulama Projesi, ÇED” 

 

 
 

şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 
-2016 yılı Yatırım Programı Teklifinde “İnşaat İşleri” toplulaştırılmış proje 

detayında yer alan projelerin karakteristikleri, Kalkınma Bakanlığının talepleri 
doğrultusunda bina yerleşim alanlarına ilişkin yüz ölçümleri verilmek suretiyle 
yeniden düzenlenmiştir.  

-2016 yılı Yatırım Programı Teklifinde "Makine-Teçhizat", "İdame-Yenileme" 
vs. olarak ifade edilen proje karakteristikleri, Kalkınma Bakanlığı sektör uzmanları 
tarafından yeniden belirlenerek yatırım programı kapsamına alınmıştır. 

-Müstakil projelerde, Kalkınma Bakanlığının talepleri doğrultusunda, proje 
niteliğini daha belirginleştirecek karakteristik tanımlamalarına yer verilmiştir. 

-Kalkınma Bakanlığı tarafından yatırım programı teklifinde “Çeşitli Etütler” 
toplu projesi detayında yer alan ''Diğer Ar-Ge” projesinin içeriğinin net olarak 
belirtilmesi ve projelerin buna göre tanımlanması talep edilmiştir. Bu kapsamda; söz 
konusu proje kapsamında yapılacak işlerin bir bölümü, programa yeni ilave edilen 
"Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri" toplu projesi altında “Etüt Proje, Makine-
Teçhizat” karakteristiği ile, diğerleri ise, sadece makine-teçhizat alımlarına yönelik 
olması sebebiyle, "Muhtelif İşler" toplu projesi altında “Makine-Teçhizat” 
karakteristiği ile, içerik olarak herhangi bir kısıtlamaya gidilmeksizin 
detaylandırılmıştır. 

-Birimlerden gelen talepler doğrultusunda; 2016 Yılı Yatırım Programı toplu 
projeler alt detayına; “2 Adet Cila Filtre Montaj ve Borulama İşleri”, “2 Adet Dizel 
Jeneratör”, “3 Adet Mobil Personel Platformu Alımı”, “Değirmenözü Geçici Tehlikeli 
Atık ve Hurda Sahası”, “Kestelek Enerji Altyapı Modernizasyonu Etüdü”, “Hisarcık-
Espey Atık Barajı 2. Rehabilitasyon Etüdü”, “Yangın Söndürme Sistemleri Etüdü ve 
Projelendirmesi”, “1 Adet Vakumlu Belt Filtre Temini”, “Doğalgaz Yakıtlı Buhar 
Kazanı” ve “Tane Boyut Cihazları” projeleri, toplulaştırılmış projeler alt detayına ise; 
“Değirmenözü Tesisleri Servis Binası”, “Kırka Lojmanları Yapısal Güçlendirme”, 
“Torbalama Ünitesi ve Ambar Binası”, “Öğütülmüş Cevher Kapalı Stok Sahası”, 
“Bigadiç 2. Etap Yapısal Güçlendirme” ve “Bigadiç Çamköy Barajı Sızdırmazlığının 
Sağlanması” projeleri ilave edilmiştir. 

-Etidot-67 ürününe olan pazar talepleri dikkate alınarak; Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü bünyesinde mevcut 8.000 ton/yıl kapasiteli tesise 
ilaveten, aynı kapasitede ikinci bir tesisin kurulmasına ihtiyaç duyulmuş ve söz konusu 
yeni tesisin teknik ve ekonomik yapılabilirliği yapılan fizibilite etüdü ile belirlenmiştir. 
Projeye, Yönetim Kurulunun 05.11.2015 tarih ve 658/4 sayılı kararı ile 2016 yılı 
Yatırım Programı Teklifinde yer verilmiş ve Kalkınma Bakanlığında 18.11.2015 
tarihinde gerçekleştirilen toplantıda ÇED sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması 
halinde, söz konusu projeye yatırım programında yer verileceğinin ifade edilmesi 
üzerine, ÇED süreci tamamlanan proje, 2016 yılı Yatırım Programında yer almıştır. 

-Genel Müdürlükte gerçekleştirilen yatırım programı teklifi değerlendirme 
toplantısında alınan karar gereği, 2016 yılı Yatırım Programına farklı Lityum 
kaynaklarından Lityum Karbonat üretimine yönelik değişik alternatifler arasından 
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teknik ve ekonomik yapılabilirliği en uygun proses yöntemine karar vermek üzere 
“Etüt Proje” karakteristiği ile 1.000.000 TL proje tutarı ve ödenekle teklif edilen 
"Lityum Karbonat Üretimi" projesi, Kalkınma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler 
sonucunda "Lityum Karbonat Üretim Teknolojilerinin Araştırılması" adı ile 100.000 
TL proje tutarı ve ödenekle "Çeşitli Etütler" toplu projesi kapsamına alınmıştır. 

-Proje kapsamında herhangi bir ilerleme kaydedilemediği için 2016 yılı Yatırım 
Programı Teklifinde yer verilmeyen "Sodyum Bor Hidrür Üretimi" projesine ilişkin 
olarak; 18.11.2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığı ile gerçekleştirilen sektörel 
değerlendirme toplantısı sonucunda ortaya çıkan uzman görüşleri doğrultusunda, temiz 
enerji kullanımına eğilimin arttığı günümüzde sodyum bor hidrürün gelecek vaat eden 
bir ürün olmasından ötürü projenin gündemde kalması ve söz konusu ürünün üretim 
prosesine yönelik know-how temini araştırmaların yapılması amacıyla, proje "Çeşitli 
Etütler" kapsamına alınarak 2016 yılı Yatırım Programına teklif edilmiş ve programda 
yer almıştır. 

-2016 yılı Yatırım Programı Teklifinde karakteristiği 1. Etap 50.000 ton/yıl 
olmak üzere, toplam 100.000 ton/yıl kapasite ile yer alan "Bigadiç Kalsinasyon Tesisi" 
projesine ilişkin olarak; 18.11.2015 tarihinde Kalkınma Bakanlığında gerçekleştirilen 
toplantıda sektör uzmanlarının görüşleri doğrultusunda, projenin karakteristiği “İmalat 
Tesisi (50.000 ton/yıl)” şeklinde değiştirilmiş olup yatırımın fizibilitesi, 50.000 ton/yıl 
kalsine kolemanit üretimine yönelik olarak yeniden yapılmıştır. Maliyet ve ödeneği, 
revize edilen fizibilite değerleri doğrultusunda yeniden belirlenmiş olan proje, 2016 
yılı Yatırım Programında "50.000 ton/yıl üretim kapasitesi" karakteristiği ile yer 
almıştır.  

-2015 yılı Yatırım Programında yer alan pilot ölçekli "Borlu Soda Üretim" 
tesisi projesi kapsamında temel parametreleri etkileyecek değişikliklerin ortaya 
çıkması sonucu, 27.07.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2016 yılı Yatırım Programı 
Teklifi değerlendirme toplantısında, revize edilen fizibiliteye göre söz konusu projenin 
ekonomik yapılabilirliğinin bulunmadığı anlaşılarak, 2016 Yılı Yatırım Programı ilk 
teklifinde yer verilen 10.000 ton/yıl kapasiteli "Borlu Soda Üretimi" pilot tesisi 
projesi; Yönetim Kurulunun 07.10.2015 tarih ve 655/3 sayılı Kararı ile sonlandırılmış 
ve 2016 Yılı Yatırım Programında yer verilmemiştir. 

-Borik Asit ürününe olan taleplerde beklenilen artışın olmaması sebebi ile 2016 
yılı Yatırım Programına iz bedelle teklif edilen "Emet III. Borik Asit Tesisi" 
projesinin, yatırım teklifinde “Etüt-Proje” olarak yer almasının uygun olacağı ve pazar 
koşullarına bağlı olarak projenin gerçekleştirilmesine karar verilmesi durumunda; yeni 
koşullara göre hazırlanacak fizibilite etüdü ile projenin yeniden değerlendirileceği 
hususları 18.11.2015 tarihinde yapılan sektörel değerlendirme toplantısında Kalkınma 
Bakanlığı uzmanlarınca ifade edildiği belirtilmiş ve proje, 2016 yılı Yatırım 
Programında “Etüt-Proje” karakteristiği ile yer almıştır.  

-Emet Bor İşletme Müdürlüğünde mevcut tesisler ile kurulması düşünülen 
500.000 ton/yıl kapasiteli “III. Borik Asit Tesisi”nin hammadde ihtiyacını karşılamak 
üzere planlanan 550.000 ton/yıl kapasiteli "Emet Sülfürik Asit Tesisi"nin kapasitesi; 
“III. Borik Asit Tesisi” projesinin Pazar koşullarına bağlı olarak ertelenmesinden 
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dolayı, sadece mevcut tesislerin ihtiyacını karşılayabilecek şekilde 350.000 ton/yıl 
olarak revize edilmiş, bu kapasiteye göre yapılan fizibilite etüdü sonucunda yatırımın 
karlılığına karar verilerek proje, 2016 yılı Yatırım Programına, "İmalat Tesisi (350.000 
ton/yıl)" karakteristiği ile teklif edilmiş ve yatırım programında yer almıştır. 

-2015 yılında fizibilite etüdü hazırlanarak 2016 yılı Yatırım Programına dahil 
edilmesi maksadıyla Kalkınma Bakanlığına teklif edilen, 1.000.000 ton/yıl yıkama ve 
400.000 ton/yıl öğütme kapasiteli "Konsantratör ve 4.Öğütme Tesisi" projesine ilişkin 
fizibilite, güncel koşullara göre revize edilmiştir. Söz konusu proje için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının 21.01.2016 tarih ve 4088 sayılı Kararı ile "ÇED Olumlu 
Belgesi" alınmış ve proje 2016 yılı Yatırım Programına; maliyet ve ödeneği, revize 
edilen fizibilite değerleri doğrultusunda yeniden belirlenerek teklif edilmiştir. 

-2016 yılı içerisinde ilgili birimlerin talepleri ve bu taleplere ilişkin yapılan 
değerlendirmeler sonucunda, Genel Müdürlük Makamı ve Kalkınma Bakanlığı’nın 
yetkileri dahilindeki onayları ile yatırım programında çeşitli revizyonlar 
gerçekleştirilmiş (ödenek aktarma, maliyet artışı, karakteristik değişikliği vb), 
Yazdırma ve Tarama Sistemi, Dökme Ürün Stoklama Sistemi Etüdü (Emet),  Kamyon 
Kantarı ve Tartım Merkezi, Geri Besleme Sistemi, Kat Temizleme Sistemi, Hisarcık-
Espey Atık Barajı II. Rehabilitasyonu, Simav Açık Ocağı Heyelanın Etkilerinin 
Araştırılması Etüdü projeleri ise yatırım programına ilave edilmiştir. "Hisarcık-Espey 
Atık Barajı II. Rehabilitasyonu" projesi, Kalkınma Bakanlığı'nın 25.08.2016 tarihli 
Oluru ile 2016 yılı Yatırım Programına ilave edilmiş olup gerekli ödenek İmalat 
Sektöründen aktarma yapmak suretiyle karşılanmıştır.   

2016 yılı Yatırım Programı Madencilik Sektöründe yer alan müstakil 
projelerden "ERP-RFID-BI Projesi" projesi; inşaat işleri projelerinden "Bigadiç 
Çamköy Barajı Sızdırmazlığının Sağlanması"; 2016 yılı Yatırım Programı İmalat 
Sektöründe yer alan inşaat projelerinden; "Teknoloji Geliştirme Binası" ile "Yedek 
Malzeme Ambar Binası" projeleri tamamlanmıştır. 

2016 yılı Yatırım Programı İmalat Sektöründe yer alan müstakil projelerden;  
"Susuz Boraks Tesisi"nin geçici kabulü yapılmıştır. Proje kapsamında, susuz 

boraks ürünü için ayrı bir stoklama alanı ve personel binasının yapılması ile çevre 
düzenlenmeleri çalışmaları için, projeye 2017 yılı Yatırım Programı’nda yer 
verilmiştir. "Çinko Borat Tesisi"nin geçici kabulü yapılmıştır. "III. Borik Asit" projesi, 
borik asit pazarındaki gelişmelere bağlı olarak değerlendirileceğinden müstakil etüt 
proje olarak devam etmektedir."Turbojeneratör Grubu" projesinin, pazar- üretim 
planlamasına göre mevcut türbinlerin ihtiyacı karşılayabileceği düşüncesiyle projenin 
fayda/maliyet analizinin yeniden yapılabilmesi için; 2017 yılı yatırım programında 
“etüt proje” olarak yer verilmiştir. " Emet Sülfürik Asit Tesisi"nin ön yeterlilik 
ihalesine çıkılmış olup, değerlendirme süreci devam etmektedir.  "Bandırma Ağıldere 
Atık Barajı Heyelan Önleme İnşaatı" projesi kapsamında ODTÜ danışmanlığında 
hazırlanan rapor içeriği doğrultusunda yapılması önerilen imalatlar için yıl içerisinde 
yapım ihalesine çıkılacaktır.  "Kırka 7. Atık Göleti I. Etap İnşaatı" projesinin yapım 
çalışmaları devam etmektedir. "Kırka Merkezi Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi" projesi 
kapsamında değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. "Katı Atık Depolama Alanı 
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İnşaatı" projesi kapsamında heyelan nedeniyle proje revizyonu yapılmış ve yatırımın 
bitiş süresi uzamıştır.  "Atık Barajı Kapasite Arttırılması" projesi kapsamında 2017 yılı 
içerisinde yapım ihalesine çıkılacaktır. "Bigadiç Kalsine Kolemanit Tesisi"nin 
30.05.2017 tarihinde pazarlık usulü ile yapım işi ihalesine çıkılmış olup 
değerlendirmeler sürmektedir. "Dökme Ürün Besleme Sistemi"nin fayda/maliyet 
analizinin yeniden yapılması için 2017 yılı yatırım programında etüt proje olarak yer 
verilmiştir. "Katı Atık Atma Ünitesi"nin teknik tekliflerinin değerlendirilmesi devam 
etmekte olup, 2017 yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. "Etidot-67 II. Üretim 
Tesisi"nin uygulama projeleri değerlendirme çalışmaları devam etmekte olup, 2017 
yılı Yatırım Programında yer verilmiştir. 

2016 yılı Yatırım Programı İmalat Sektöründe yer alan inşaat projelerinden; 
Yemekhane Binası", "İnşaat, Bakım Onarım ve Buhar, Enerji Üretim Bakım Atölyesi", 
"Proses Suyu Tikneri Yapılması", "Laboratuvar ve İSG Binası" ile "Torbalama Ünitesi 
ve Ambar Binası" projelerine 2017 yılı Yatırım Programı’nda tekrar yer verilmiştir. 

Projelerin yatırım tutarları dikkate alındığında cari yıl içinde yapılan sarf 
toplamlarına göre gerçekleşme %35, başlangıçlarından cari yıl sonuna kadar yapılan 
sarf toplamlarına göre gerçekleşme ise %14 olmuştur. 2016 yılı Yatırım Programı’nda 
yer alan projelere ait 295,8 milyon TL’lik ödeneğin 193,1 milyon TL’lik bölümü; 
Sözleşme bedelinin ödenekten düşük gerçekleşmesi (Bigadiç Bor Havzası Master 
Projesi (BİGMAP, Kompleks Cevher (NTE, Toryum, Barit, Florit) Master Arama 
Projesi, 1 Adet Vakumlu Belt Filtre Temini), pazar koşulları ve kurumsal önceliklere 
bağlı değerlendirmeler (III. Borik Asit Tesisi, Emet Sülfürik Asit Tesisi, Merkezi 
Kalsinasyon ve Çözme Ünitesi, Sodyum Borhidrür Üretimi, Lityum Karbonat Üretimi, 
Borlu Soda Üretimi, Turbojeneratör Grubu, Atık Arıtma Tesisi, 1 Adet FFS Torbalama 
Sistemi Alımı, İnner Liner Bag Konteyner Dolum Ünitesi, Hammadde Stok 
Alanlarının Genişletilmesi, Dökme Ürün Besleme Sistemi), ihale sürecinin uzaması 
(Hisarcık- Espey Yeni Atık Barajı, Teknoloji Geliştirme Binası), iş programından 
kaynaklanan aksaklıklar (ERP-RFID-BI Projesi, Ağıldere Atık Barajı Heyelan Önleme 
İnşaatı, Espey Bölgesi Hizmet Binası Etüdü, Mekanik Fabrikalar Bakım Onarım 
Binası Etüdü, Nizamiye Binası, IV. Penta Yanına Elleçleme Tesisi Etüdü, Çinko Borat 
Üretimi),  proje hazırlık sürecinin uzaması (Enerji Kontrol ve Otomasyon Sisteminin 
Optimizasyonu, Doğalgaz Yakıtlı Buhar Kazanı, Hisarcık-Espey Atık Barajı II. 
Rehabilitasyonu, 2 Adet Askılı Big-Bag Paketleme Sistemi, Homojenlendirme Ünitesi 
Silolarının Üstünün Kapatılması, 2 Adet Dizel Jeneratör, Konsantratör ve 4.Öğütme 
Tesisi, Atölye Binaları, Değirmenözü Tesisleri Servis Binası, Susuz Boraks Tesisi, 
Atık Barajı Kapasite Arttırılması, Emet Sülfürik Asit Tesisi, 30 t/h Kapasiteli Akışkan 
Yataklı Kömür Kurutma Sistemi, 2 Adet Polish Filtre Temini, Çözme Ünitesi,  Pilot 
Ölçekli Homojenlendirme Sistemi, Doğalgaz Yakıtlı Buhar Kazanı, Hammadde ve 
Ürün Tartım Sistemi, Soda Besleme Sistemi, Değirmenözü Geçici Tehlikeli Atık ve 
Hurda Sahası, Geçici Atık Depolama Alanı, Su İsale Hattı ve Elektrik Hattı Yapımı, 
Bigadiç Kalsine Kolemanit Tesisi, Katı Atık Atma Ünitesi, Etidot-67 II. Üretim Tesisi, 
Torbalama Ünitesi ve Ambar Binası).  İhalede Uygun Teklif Alınamaması Atıksu 
Arıtma Tesisi Etüdü, 1 Adet Kompaktlama Ünitesi), mücbir sebepler (Katı Atık 
Depolama Alanı İnşaatı), kamulaştırma sürecinin uzaması (Bigadiç Çamköy 
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Depolama Alanı İnşaatı), kamulaştırma sürecinin uzaması (Bigadiç Çamköy 

 

 
 

Kuşaklama Kanalı, Kırka 7. Atık Göleti I. Etap İnşaatı), yaklaşık maliyetin üzerinde 
teklif gelmesi sebebiyle ihalenin iptal edilmesi (1 Adet Vakumlu Belt Filtre Temini), 
yükleniciden kaynaklanan aksaklıklar (Susuz Boraks Tesisi), diğer kurumlardan 
kaynaklanan aksaklıklar (Turbojeneratör Grubu, Ruhsatlı Saha Etüdleri, Yeni Atık 
Barajı Etüdü, Yedek Malzeme Ambar Binası), diğer sebeplerden (V. Boraks 
Pentahidrat, Üretimin İzlenmesi Kamera Sistemi, Kırka Tesis Altyapı ve Yangın 
Söndürme Sistemi, Yedek Malzeme Ambar Binası, Bigadiç Yeraltı ve Yerüstü Su 
Kaynaklarının Kalitesinin Araştırılması Etüdü, Atık Çözeltilerin Deşarjı veya 
Üretimde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Rand. Art.ve Kalite İyileştirme 
Çalışmaları, Üretimin İdamesi İçin Acil İhtiyaçlar Karşılığı) dolayı yatırım dönemi 
içerisinde harcanamamıştır. 

Diğer taraftan, 2015/8196 sayılı “2016 Yılı Programının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı’nda (Program Kararnamesi) programın 
tam olarak uygulanması, yatırımların bütçeler ile programlarda değişiklik ve aktarma 
yapılmayacak şekilde gerçekleştirilmesi ve sektörler arası dengelerin bozulmamasının 
temel ilke olduğu, uygulamaların söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan 
esaslara göre yürütüleceği belirtilmiştir.  

Kurumun yatırım faaliyetleri üzerinde yapılan incelemelerde, 2016 yılı yatırım 
programında yer alan toplu projelerin Genel Müdürlük ve İşletmeler bazında toplu ve 
toplulaştırılmış projelerin alt harcama kalemleri arasında ödenek aktarmaları yapıldığı; 
cari yıl içerisinde yatırım programına teklif edilmediği ve ödenek öngörülmediği halde 
harcama kalemi koyulduğu, ödenek öngörüldüğü halde projeden vazgeçildiği, ihale 
sürecine biran önce başlanabilmesi gerekçesiyle ödeneği yeterli olmayan bazı konulara 
başka kalemlerden aktarma yapılmak suretiyle sarf yetkisi verildiği, cari yıl içerisinde 
ödenek ayrıldığı halde herhangi bir harcama yapılamadığı, harcama kalemlerinde 
gecikmeler yaşandığı, yıl içerisinde oluşan proje ihtiyaçları dikkate alınarak aynı veya 
farklı karakteristikteki projelerden ödenek aktarımları yapıldığı görülmektedir.  

Yatırım programındaki projelerin ihale öncesi hazırlık sürecinin uzaması, 
projelere ilişkin yapılan ihalelerde önceden belirlenen yaklaşık maliyet ve dolayısıyla 
ödeneğin altında tekliflerin alınması, ihalelerin şikayetlerden dolayı gecikmesi ya da 
uygun yüklenici bulunamaması sonucu iptali, uygulama esnasında yüklenici kusuru 
ve/veya Teşekkül ile diğer kurum ve kuruluşlardan kaynaklanan gecikmeler ve saha 
çalışma şartlarının uygun olmaması gibi proje yürütüm aşamasında yaşanan 
aksaklıklar nedeniyle, yatırım programlarında yer alan projelere ilişkin harcamalar 
düşük gerçekleşmekte ve projelerin fiziki ve nakdi ilerlemeleri istenilen seviyelere 
ulaşamamaktadır.  

Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde; Kurumda, merkez ve taşra teşkilatında 
ihtiyaç birimleri ile yatırım çalışmalarını takip etmekte olan birimler arasında gerekli 
koordinasyon ve bilgi-evrak akışının sağlanarak yatırım programı çerçevesinde işlerin 
ve fiziki gerçekleşmelerin sağlıklı bir şekilde takibi suretiyle işlerin termininde 
tamamlanması; Teşekkülün yatırım performansının arttırılması amacına yönelik olarak 
mevcut proje ödeneklerinin öncelikle tahsis edildiği projelerde en etkin ve verimli bir 
şekilde kullanılması hususunda gerekli özenin gösterilmesi, önem arz etmektedir. 
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Yatırım programının ihtiyaç ve önceliklendirme çerçevesinde sağlıklı ve etkin 
bir şekilde oluşturulmasını teminen; 

-Yatırım programında gerçekleşmesi öngörülen, güncel keşfe ve sağlıklı 
yapılabilirlik etütlerine dayanan yatırımlara yer verilmesi,  

-Gerekli detay planlama ve hazırlık çalışmaları yapılmadan yatırım programına 
proje teklifi ile ödenek talebinde bulunulmaması,  

-Proje döngüsü sürecine ehemmiyet verilmesi önerilir. 
Öte yandan, “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Karar”ın 1 inci maddesinin (h) bendinde "Toplu proje: Proje ve 
karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, 
bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve 
basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen proje" olarak ifade 
edilmektedir. 

Yine, 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin 61 inci 
maddesinde "Toplu proje; proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım 
ve donanımı, idame- yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, 
etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun 
görülen projeyi" ifade etmektedir. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı kapsamındaki 
makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, 
büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı ile yayın alım ve basımı işlerinden yıllık 
olanları, her sektörde ayrı ayrı olmak üzere, "Muhtelif İşler" adı altında ve tek bir proje 
olarak teklif edilebilecektir. Diğer bir ifade ile, bir kuruluşun, aynı sektörde, makine-
teçhizat alımı, taşıt alımı, bakım-onarım vb. şeklinde her biri ayrı proje numarası olan 
yıllık projeler olmayacak, bu tür işlerin hepsi, “Muhtelif İşler” proje adı altında 
toplanacaktır. Ancak, "Muhtelif İşler" projeleri makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve 
donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, 
yayın alım ile basımı ve diğer işler gibi kalemleri itibarıyla alt proje şeklinde tadat 
edilerek teklif edilecektir. Etüt projeler kendi içinde toplu proje olabilecek, ancak 
yukarıdaki işlerin arasına dahil edilmeyecektir. “Muhtelif İşler” projesinin içeriği, 
karakteristik kısmında, örneğin; “bakım-onarım, makine teçhizat, taşıt” şeklinde 
belirtilecektir. Çok yıllık makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-
yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın 
alım ve basımı işleri yıllık toplu projeden ayrı bir proje olarak hazırlanacaktır.” 
denilmektedir. 

Bahse konu Rehberin 62 nci maddesinde ise “Toplulaştırılmış proje; benzer 
nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis 
edilmesi uygun görülen projeyi ifade etmekte olup, uygulama 2015 yılında olduğu gibi 
sürdürülecektir. Toplu proje tanımına girmeyen işler müstakil proje veya 
toplulaştırılmış proje olarak teklif edilecektir. Toplulaştırılmış proje teklifleri alt 
projeleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığına İletilecektir.” ifadesi 
bulunmaktadır. 

Yapılan incelemelerde; Teşekkülde maddi duran varlık edinimleri ile bu 
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Yatırım programının ihtiyaç ve önceliklendirme çerçevesinde sağlıklı ve etkin 
bir şekilde oluşturulmasını teminen; 

-Yatırım programında gerçekleşmesi öngörülen, güncel keşfe ve sağlıklı 
yapılabilirlik etütlerine dayanan yatırımlara yer verilmesi,  

-Gerekli detay planlama ve hazırlık çalışmaları yapılmadan yatırım programına 
proje teklifi ile ödenek talebinde bulunulmaması,  

-Proje döngüsü sürecine ehemmiyet verilmesi önerilir. 
Öte yandan, “2016 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve 

İzlenmesine Dair Karar”ın 1 inci maddesinin (h) bendinde "Toplu proje: Proje ve 
karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, 
bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt-proje ile yayın alım ve 
basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun görülen proje" olarak ifade 
edilmektedir. 

Yine, 2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberinin 61 inci 
maddesinde "Toplu proje; proje ve karakteristiği; makine-teçhizat, bilgisayar yazılım 
ve donanımı, idame- yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, 
etüt-proje ile yayın alım ve basımı olan veya bunların bileşiminden oluşması uygun 
görülen projeyi" ifade etmektedir. Bir kuruluşun, toplu proje tanımı kapsamındaki 
makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, 
büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı ile yayın alım ve basımı işlerinden yıllık 
olanları, her sektörde ayrı ayrı olmak üzere, "Muhtelif İşler" adı altında ve tek bir proje 
olarak teklif edilebilecektir. Diğer bir ifade ile, bir kuruluşun, aynı sektörde, makine-
teçhizat alımı, taşıt alımı, bakım-onarım vb. şeklinde her biri ayrı proje numarası olan 
yıllık projeler olmayacak, bu tür işlerin hepsi, “Muhtelif İşler” proje adı altında 
toplanacaktır. Ancak, "Muhtelif İşler" projeleri makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve 
donanımı, idame-yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, 
yayın alım ile basımı ve diğer işler gibi kalemleri itibarıyla alt proje şeklinde tadat 
edilerek teklif edilecektir. Etüt projeler kendi içinde toplu proje olabilecek, ancak 
yukarıdaki işlerin arasına dahil edilmeyecektir. “Muhtelif İşler” projesinin içeriği, 
karakteristik kısmında, örneğin; “bakım-onarım, makine teçhizat, taşıt” şeklinde 
belirtilecektir. Çok yıllık makine-teçhizat, bilgisayar yazılım ve donanımı, idame-
yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama, taşıt alımı, etüt–proje ile yayın 
alım ve basımı işleri yıllık toplu projeden ayrı bir proje olarak hazırlanacaktır.” 
denilmektedir. 

Bahse konu Rehberin 62 nci maddesinde ise “Toplulaştırılmış proje; benzer 
nitelikteki alt projelerden oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis 
edilmesi uygun görülen projeyi ifade etmekte olup, uygulama 2015 yılında olduğu gibi 
sürdürülecektir. Toplu proje tanımına girmeyen işler müstakil proje veya 
toplulaştırılmış proje olarak teklif edilecektir. Toplulaştırılmış proje teklifleri alt 
projeleri de kapsayacak şekilde Kalkınma Bakanlığına İletilecektir.” ifadesi 
bulunmaktadır. 

Yapılan incelemelerde; Teşekkülde maddi duran varlık edinimleri ile bu 

 

 
 

varlıkların idame ve yenilemesi için yapılan harcamalara ilişkin işlemlerin gerek 
yatırım-işletme bütçe disiplini gerekse tabi oldukları mevzuat bütünlüğü içerisinde 
yapılmasına dikkat edilmekle birlikte acil nitelik taşıdığı beyan edilen, tesis veya 
tesisin parçası niteliğinde üretimle direkt ilgili olmayan, yatırım harcaması niteliği 
taşıyan ancak bağımsız bir projenin bütünleşik bir parçası niteliğinde olmayan makine, 
ekipman ve demirbaş alımlarına ait bazı harcamalar Genel Müdürlük Makamı onayı 
ile yapılmakta ve yapılmakta olan yatırımlar hesabında izlenerek muhasebeleştirildiği 
görülmektedir. Bununla birlikte yukarıda açıklanan yatırım mevzuatı çerçevesinde; yıl 
içerisinde İşletme Müdürlüğü Bütçesi Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler ve Genel 
Müdürlük İznine Tabi Makine, Ekipman ve Demirbaş Alım fasıllarından karşılanan ve 
yatırım niteliği taşıyan harcamaların yatırım programı kapsamında takip edilmesine 
özen gösterilmesinde fayda ve gerek görülmektedir. 

Ayrıca, 2016 yılı yatırım programında Ar-Ge nitelikli projeler Madencilik ve 
İmalat sektörleri altında "Çeşitli Etütler", "Ürün ve Proses Geliştirme Projeleri" ve 
"Muhtelif İşler" toplu projeleri detayında belirtilmiştir. Söz konusu projeler 
kapsamında yapılacak işlerin bir bölümü, "Çeşitli Etütler" toplu projesi altında 
"Danışmanlık, Fizibilite Etüdü, Jeolojik ve Jeoteknik Etüd, Müşavirlik, Kontrollük" 
karakteristiği ile, bir bölümü farklı amaç ve kapsama sahip işleri içerdiği gerekçesiyle 
"Etüd-Proje, Makine-Teçhizat", diğerleri ise sadece makine-teçhizat alımlarına yönelik 
olması sebebiyle, "Muhtelif İşler" toplu projesi altında "Makine-Teçhizat" 
karakteristiği ile detaylandırılmıştır. Bununla birlikte, 2015/8190 karar sayılı "2016 
Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın 1 nci 
maddesinin (ı) bendinde "Toplulaştırılmış proje; benzer nitelikteki alt projelerden 
oluşan ve amaç ve kapsamı itibarıyla toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen 
projeyi" ifade etmekte olup, Ar-Ge projelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi 
gerektiği düşünülmektedir. Bu çerçevede, yatırım bütçesinin daha etkin ve verimli 
kullanılması ile izlenmesini teminen; 

-Yatırım niteliği taşıyan teçhizat, makine-ekipman ve inşaat karakteristikli 
harcamaların yatırım programı kapsamında yürütülmesi, 

-Projelerin ödenek kullanılamama nedenlerinin titizlikle irdelenerek, 
harcamaların program yılı içerisinde gerçekleşmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 

-Ar-Ge nitelikli projelerin Teşekkül yatırım programlarına toplulaştırılmış proje 
olarak teklif edilmesi, önem arz etmektedir. 

Teşekkülü bünyesinde toplam 34 adet taşıt kantarı mevcuttur. Bu kantarlar 
öncelikli olarak cevher ölçümleri, ürün sevkiyatları ve diğer tartım işlemleri için 
kullanılmaktadır. Diğer taraftan, İşletme Müdürlüklerinde yapılan incelemeler 
sırasında, müteahhit firmalar eliyle yürütülen bir kısım nakliye işlerinde cevher, ara 
dekapaj ve ürün tartımı için kurulu bazı kantarlarda yazılımdan kaynaklanan 
nedenlerle programda sabit daralı tartım seçeneği bulunduğu ve bilgisayar 
kullanıcısının inisiyatifinde olduğu, bu seçeneğin kaldırılması veya pasif hale 
getirilmesi yönünde programda istenen değişikliğin yapılamadığı tespit edildiğinden, 
söz konusu işin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde yapılmasını teminen sistemin en kısa 
sürede değiştirilmesinde ihtiyaç ve fayda görülmektedir.  
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Bu doğrultuda; Teşekkül bünyesindeki taşıt kantarlarının Kurumsal Kaynak 
Yönetim Sistemi Projesi (ETİ-KKYS) kapsamında RFID (Radyo Frekans ile Kimlik 
Tanıma) ile otomasyonun sağlanarak, Ocak 2016 tarihinden itibaren aşamalı olarak 
devreye alınmaya başlanmış olup. 2017 yılı sonunda projenin tamamlanması 
hedeflenmektedir. 

Kurum Yatırım Faaliyetleri Değerlendirme: 
Kurumun yatırım programı ağırlıklı olarak; pazar ihtiyaçlarına yönelik üretim 

kapasitesini yükseltmeyi ve randımanların artırılmasını hedefleyen yeni tesis yapımı 
ve mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik projeler ile altyapı-inşaat ve çevre 
projelerini içermektedir. Mevcut durumda, Kurumun teknik gücü yeni teknolojileri de 
içeren çok sayıda farklı nitelikteki projenin hazırlık, ihale, değerlendirme ve uygulama 
aşamalarının yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşmakta, bu duruma ilave olarak, doğan 
ihtiyaçlara paralel yapılan proje değişiklikleri ile kamulaştırma ve diğer kurumlardan 
alınan izin teminindeki güçlükler de projenin gerçekleşme durumlarını olumsuz 
etkilemektedir. Nitekim yıllar itibariyle mali anlamda gerçekleşme oranlarına 
bakıldığında; 2011’de %56, 2012’de %49, 2013’de %68, 2014’de %61, 2015 yılında 
%42, 2016 yılında ise %35 olduğu görülmektedir. Yatırım programlarında öngörülen 
hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin, Kurumun teknik-teknolojik kapasitesinin 
artırılmasına bağlı olduğu aşikârdır.  

Bu bakımdan projelerin etkin, sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin 
Kurumun nitelikli personel ve teknik donanım ihtiyacının karşılanması önem 
kazanmaktadır. Ancak, Kurum genelinde yeterli bilgi ve tecrübeyle mücehhez teknik 
eleman eksikliği yanında özellikle İşletmeler bazında yeterli sayı ve nitelikte teknik 
eleman temininde ve uzun süreli istihdamında karşılaşılan güçlükler sebebiyle üretim, 
yatırım ve ar-ge faaliyetlerinin yürütümü ile diğer teknik hizmetler olumsuz 
etkilenmektedir.   

Kurum bünyesinde mevcut teknik personelin sadece %48’i üretim ve yatırım 
faaliyetlerinin yürütüldüğü taşra teşkilatında görev yapmaktadır. Bununla birlikte, 
Kurum merkez teşkilatındaki teknik personelin %56’sı mesleki ve uzmanlık alanı ile 
ilgili ana hizmet birimlerinde görev yapmaktadır. Yine, merkez teşkilatındaki teknik 
personelin sadece %40’ı yatırım ve ar-ge projelerini yürütmekle görevli birimlerde 
çalışmaktadır. 

Kurumun yatırım programı, etüt, planlama ve projelendirme faaliyetleri ile rutin 
iş yükü dikkate alındığında daha sağlıklı bir faaliyet yapısı için kurum genelinde 
işgücü sayısının ve dağılımının iş yükü ile dengeli bir hale getirilmesi gerekmektedir. 
Kurum faaliyet alanında mühendislik hizmetleri kullanımı yoğundur. Bu bakımdan 
gerek mevcut projelerin, gerekse yeni projeler ile araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bir yandan nitelikli 
teknik eleman temini ve uzun süreli istihdamı, diğer yandan istihdam edilen personelin 
kurum kimliğinin oluşturulması ve kurum kültürünün geliştirilmesi bakımından hizmet 
içi eğitimle kurum çalışmaları hakkında bilgi ve tecrübe kazanması ile kuruma intibak 
etmesini sağlayacak tedbirlerin alınması, önem arz etmektedir.  
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Bu doğrultuda; Teşekkül bünyesindeki taşıt kantarlarının Kurumsal Kaynak 
Yönetim Sistemi Projesi (ETİ-KKYS) kapsamında RFID (Radyo Frekans ile Kimlik 
Tanıma) ile otomasyonun sağlanarak, Ocak 2016 tarihinden itibaren aşamalı olarak 
devreye alınmaya başlanmış olup. 2017 yılı sonunda projenin tamamlanması 
hedeflenmektedir. 

Kurum Yatırım Faaliyetleri Değerlendirme: 
Kurumun yatırım programı ağırlıklı olarak; pazar ihtiyaçlarına yönelik üretim 

kapasitesini yükseltmeyi ve randımanların artırılmasını hedefleyen yeni tesis yapımı 
ve mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik projeler ile altyapı-inşaat ve çevre 
projelerini içermektedir. Mevcut durumda, Kurumun teknik gücü yeni teknolojileri de 
içeren çok sayıda farklı nitelikteki projenin hazırlık, ihale, değerlendirme ve uygulama 
aşamalarının yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşmakta, bu duruma ilave olarak, doğan 
ihtiyaçlara paralel yapılan proje değişiklikleri ile kamulaştırma ve diğer kurumlardan 
alınan izin teminindeki güçlükler de projenin gerçekleşme durumlarını olumsuz 
etkilemektedir. Nitekim yıllar itibariyle mali anlamda gerçekleşme oranlarına 
bakıldığında; 2011’de %56, 2012’de %49, 2013’de %68, 2014’de %61, 2015 yılında 
%42, 2016 yılında ise %35 olduğu görülmektedir. Yatırım programlarında öngörülen 
hedeflerin gerçekleştirilebilmesinin, Kurumun teknik-teknolojik kapasitesinin 
artırılmasına bağlı olduğu aşikârdır.  

Bu bakımdan projelerin etkin, sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesinin 
Kurumun nitelikli personel ve teknik donanım ihtiyacının karşılanması önem 
kazanmaktadır. Ancak, Kurum genelinde yeterli bilgi ve tecrübeyle mücehhez teknik 
eleman eksikliği yanında özellikle İşletmeler bazında yeterli sayı ve nitelikte teknik 
eleman temininde ve uzun süreli istihdamında karşılaşılan güçlükler sebebiyle üretim, 
yatırım ve ar-ge faaliyetlerinin yürütümü ile diğer teknik hizmetler olumsuz 
etkilenmektedir.   

Kurum bünyesinde mevcut teknik personelin sadece %48’i üretim ve yatırım 
faaliyetlerinin yürütüldüğü taşra teşkilatında görev yapmaktadır. Bununla birlikte, 
Kurum merkez teşkilatındaki teknik personelin %56’sı mesleki ve uzmanlık alanı ile 
ilgili ana hizmet birimlerinde görev yapmaktadır. Yine, merkez teşkilatındaki teknik 
personelin sadece %40’ı yatırım ve ar-ge projelerini yürütmekle görevli birimlerde 
çalışmaktadır. 

Kurumun yatırım programı, etüt, planlama ve projelendirme faaliyetleri ile rutin 
iş yükü dikkate alındığında daha sağlıklı bir faaliyet yapısı için kurum genelinde 
işgücü sayısının ve dağılımının iş yükü ile dengeli bir hale getirilmesi gerekmektedir. 
Kurum faaliyet alanında mühendislik hizmetleri kullanımı yoğundur. Bu bakımdan 
gerek mevcut projelerin, gerekse yeni projeler ile araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerinin etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için bir yandan nitelikli 
teknik eleman temini ve uzun süreli istihdamı, diğer yandan istihdam edilen personelin 
kurum kimliğinin oluşturulması ve kurum kültürünün geliştirilmesi bakımından hizmet 
içi eğitimle kurum çalışmaları hakkında bilgi ve tecrübe kazanması ile kuruma intibak 
etmesini sağlayacak tedbirlerin alınması, önem arz etmektedir.  

 

 

 
 

Kuruluş yatırım programında yer alan projelerin yatırım programına alınmadan 
önce; Teşekkülce bilinen ve uygulanan teknolojiye veya etüt aşamasında belirlenen 
prosese göre fizibilite etüdü hazırlanıp, seçilen teknolojiye göre düzenlenen ÇED 
(Çevresel Etki Değerlendirme) Başvuru Dosyası veya Proje Tanıtım Dosyası ile çevre 
mevzuatı kapsamındaki yönetmelik hükümlerine uyulacağı taahhüt edilerek ÇED 
Belgesi alınmaktadır. 

Yatırım süreci ile proje ve ÇED belgesi ilişkisini konu alan mevzuatlarda; 
-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "İdarelerce uyulması gereken diğer 

kurallar" başlıklı 62 nci maddesinin (c) bendinde “Yapım işlerinde arsa temin 
edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan 
ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. İhale konusu yapım işinin özgün 
nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan 
netlikte belirlenemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. 
Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak 
suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi 
yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje üzerinden, 
her türlü onarım işleri ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri 
gerekmesi veya uygulamada imar ve güzergâh değişikliklerinin muhtemel olması 
nedenleriyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım 
işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi 
yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan 
kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.” 
hükmü yer almaktadır. 

-Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin 
düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen 4735 sayılı Kamu 
İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme türleri” başlıklı 6 ncı maddesinde;  “Kamu 
İhale Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda; a)Yapım işlerinde; uygulama 
projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin 
teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar teslimi götürü bedel sözleşme, b)Mal veya 
hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı 
için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme, c)Yapım 
işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat 
tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; 
idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri 
için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam 
bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, d)(Ek: 1/6/2007-5680/3 md.; Değişik: 
20/11/2008-5812/32 md.) Yapım işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı 
için anahtar teslimi götürü bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri 
birlikte uygulanmak suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme e) 
(Ek: 20/11/2008-5812/32 md.) Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici 
arasında imzalanan münferit sözleşme düzenlenir” denilmektedir.  

-Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Projeler başlıklı 3.Bölüm 11 inci 
maddesinin 3 üncü fıkrasında “Ön ve/veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılan 
işlerde, uygulama projesinin idare tarafından hazırlanması veya hazırlatılması esas 
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olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir 
yazı ekinde yükleniciye teslim edilir.”, 4 üncü fıkrasında ise “Uygulama projelerinin 
yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir…” denilmekle birlikte 6 ncı fıkrasında 
“Proje ve proje yapılması için gereken mühendislik hizmetleri için (harita alımı, 
jeoteknik etüt ve sondajlar, vb.) yükleniciye, ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla 
birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilir.” hükmü ifade olunmaktadır. 

-Kalkınma Bakanlığının 2016-2018 dönemi Yatırım Programı Hazırlama 
Rehberinin "Yatırım Programı Hazırlama Sürecinde Uyulacak Esaslar" başlıklı 4 üncü 
bölüm 24 üncü maddesinde “Proje maliyeti 10 milyon TL (2015 yılında 5 milyon TL) 
ve üzerinde olan yeni yatırım projesi tekliflerinde Ek-1’de yer alan format 
çerçevesinde, projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal yapılabilirliğinin, 
önceliğinin, çevreye etkilerinin ve istihdama katkısının fayda-maliyet veya maliyet 
etkinlik analizi ile ortaya konulduğu ayrıntılı Fizibilite Raporunun hazırlanması 
zorunludur. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak ayrıntılı Fizibilite 
Raporu ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Olumlu Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına teklif 
edilmeyecektir. Yıl içi acil ve zorunlu nedenlere dayalı proje tekliflerinde, ilgili 
fizibilite raporlarına yeni proje tekliflerinin aciliyetini belirten gerekçeler dahil 
edilmelidir. 

-2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesinde; “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir 
Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı 
verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince 
ÇED raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin 
alınmış olması zorunludur.” hükümleri yer almaktadır. 

Öte yandan, Kamu İhale Mevzuatı aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı 
olduğu sürece mal alımı ve yapım işlerinin birarada ihale edilebilmesine cevaz 
verdiğinden; çeşitli tesis kurma işleri kapsamında ünitelerin birbiri ile bağlantılı 
şekilde ve bir bütün olarak çalışmasının sağlanabilmesi, yatırımın gerçekleştirilmesi 
esnasında ünitelerin sevkiyatlarının ve ilgili yapım işlerinin uyum içerisinde 
yürütülebilmesi, yapım veya tedarik işlerinin ihale sürecinde meydana gelebilecek 
gecikmelerin sözleşmenin yürütülmesinde oluşturacağı aksaklıkların önlenmesi 
amacıyla tesisin sorumluluğunun tamamen teknoloji sahibi veya uygulayan firmaya 
verilmesinin büyük çaplı projelerin yönetilebilmesi için büyük bir etken olduğu kabul 
edilerek Kurumca anahtar teslimi projeler olarak değerlendirildiği gözükmektedir.  

Teşekkülce; karmaşık ve uzmanlık gerektiren, mümkün olan en kısa zamanda 
bitirilmesi gereken tesislerin ihalelerinin miktar ve kalite yönünden ürün garantili ve 
anahtar teslimi olacak şekilde "açık ihale", "belli istekliler" veya "pazarlık" yöntemine 
göre yapılması yöntemi kapsamında bazı işler, bir bütün olarak anahtar teslimi esasına 
göre (mühendislik, makine ekipman ve yapım işi dahil) ihale edildiğinden, ihaleyi alan 
yüklenici firma seçilen teknoloji esas alınarak tesisin yapımını gerçekleştirecektir. 
İlgili mevzuat gereği projenin yatırım programına alınabilmesi için Kalkınma 

462 Sayıştay   



 

 
 

olup, bunlar, iş programına göre gerekli oldukları zamanlarda, ikişer takım olarak bir 
yazı ekinde yükleniciye teslim edilir.”, 4 üncü fıkrasında ise “Uygulama projelerinin 
yüklenici tarafından hazırlanması da istenebilir…” denilmekle birlikte 6 ncı fıkrasında 
“Proje ve proje yapılması için gereken mühendislik hizmetleri için (harita alımı, 
jeoteknik etüt ve sondajlar, vb.) yükleniciye, ihale dokümanında öngörülmesi şartıyla 
birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilir.” hükmü ifade olunmaktadır. 

-Kalkınma Bakanlığının 2016-2018 dönemi Yatırım Programı Hazırlama 
Rehberinin "Yatırım Programı Hazırlama Sürecinde Uyulacak Esaslar" başlıklı 4 üncü 
bölüm 24 üncü maddesinde “Proje maliyeti 10 milyon TL (2015 yılında 5 milyon TL) 
ve üzerinde olan yeni yatırım projesi tekliflerinde Ek-1’de yer alan format 
çerçevesinde, projelerin teknik, finansal, ekonomik ve sosyal yapılabilirliğinin, 
önceliğinin, çevreye etkilerinin ve istihdama katkısının fayda-maliyet veya maliyet 
etkinlik analizi ile ortaya konulduğu ayrıntılı Fizibilite Raporunun hazırlanması 
zorunludur. Kesin projeye dayandırılmak şartıyla hazırlanacak ayrıntılı Fizibilite 
Raporu ve ilgili mevzuatın gerektirmesi durumunda Çevresel Etki Değerlendirmesi 
(ÇED) Olumlu Belgesi bulunmayan yeni projeler yatırım programına teklif 
edilmeyecektir. Yıl içi acil ve zorunlu nedenlere dayalı proje tekliflerinde, ilgili 
fizibilite raporlarına yeni proje tekliflerinin aciliyetini belirten gerekçeler dahil 
edilmelidir. 

-2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddesinde; “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir 
Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı 
verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” 

-4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 5 inci maddesinde; “İlgili mevzuatı gereğince 
ÇED raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin 
alınmış olması zorunludur.” hükümleri yer almaktadır. 

Öte yandan, Kamu İhale Mevzuatı aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı 
olduğu sürece mal alımı ve yapım işlerinin birarada ihale edilebilmesine cevaz 
verdiğinden; çeşitli tesis kurma işleri kapsamında ünitelerin birbiri ile bağlantılı 
şekilde ve bir bütün olarak çalışmasının sağlanabilmesi, yatırımın gerçekleştirilmesi 
esnasında ünitelerin sevkiyatlarının ve ilgili yapım işlerinin uyum içerisinde 
yürütülebilmesi, yapım veya tedarik işlerinin ihale sürecinde meydana gelebilecek 
gecikmelerin sözleşmenin yürütülmesinde oluşturacağı aksaklıkların önlenmesi 
amacıyla tesisin sorumluluğunun tamamen teknoloji sahibi veya uygulayan firmaya 
verilmesinin büyük çaplı projelerin yönetilebilmesi için büyük bir etken olduğu kabul 
edilerek Kurumca anahtar teslimi projeler olarak değerlendirildiği gözükmektedir.  

Teşekkülce; karmaşık ve uzmanlık gerektiren, mümkün olan en kısa zamanda 
bitirilmesi gereken tesislerin ihalelerinin miktar ve kalite yönünden ürün garantili ve 
anahtar teslimi olacak şekilde "açık ihale", "belli istekliler" veya "pazarlık" yöntemine 
göre yapılması yöntemi kapsamında bazı işler, bir bütün olarak anahtar teslimi esasına 
göre (mühendislik, makine ekipman ve yapım işi dahil) ihale edildiğinden, ihaleyi alan 
yüklenici firma seçilen teknoloji esas alınarak tesisin yapımını gerçekleştirecektir. 
İlgili mevzuat gereği projenin yatırım programına alınabilmesi için Kalkınma 

 

 
 

Bakanlığına sunulmuş olan fizibilite etüdü ve ÇED belgesi Kuruluşça belirlenen 
teknolojiye göre düzenlenmiş olduğundan, ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından 
seçilen teknoloji ile farklılıklar olabilecektir. Bu kapsamda; tesisin hazırlanan fizibilite 
etüdüne göre yatırım programına alınması ve tahsisat kullanımına izin verilmesi 
durumunda, ihale sonrası değişebilecek teknolojinin verilerine göre fizibilite etüdü ve 
çevre mevzuatı çerçevesinde ÇED başvurusunun revize edilmesi gerekebilecektir. Bu 
nedenle, know-how’ı yükleniciye ait olup, projesi ile beraber ihale edilecek sınaî tesis 
projelerinin (komple endüstriyel tesis mühendislik ve yapım işi) yatırım programına 
alınması hususunda yürürlükteki mevzuat göz önünde bulundurulmalıdır.  

Öte yandan, mevzuat gereğince lojman, memur evi, kamp, kreş, misafirhane ve 
benzeri yeni sosyal tesis yatırımı başlatılamamaktadır. Ancak Kurum tarafından, 
İşletme bütçesi Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler kaleminden yaptırılan bina 
yapısal güçlendirme ve yenileme maliyetinin, yeniden yapım maliyetinin %80-85’ine 
ulaşacağı hesaplanmıştır.  

Yine, yatırım programında yer alan projelendirme ve yapım içerikli projelerin 
işlerliğe kavuşturulması, sözleşme sürelerini çoğu defa aşmakta, bazı işlerde 
sözleşmelerin feshi veya mahkemeye intikali ile sonuçlanmaktadır. Bu durum ise daha 
ziyade; proje kapsamında yüklenici tarafından yapılacak işlerin ve bu işler paralelinde 
Kurum tarafından yapılması gerekli hazırlıkların akışının sağlıklı olarak 
planlanamamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda; mühendislik/mimarlık 
projeleri ile ihale dokümanı hazırlanması hizmet alımı ve yapım işlerinde, projenin 
hazırlanması ve yürütümünde proje müellifi ve ihtiyaç sahibi birimlerin görüş ve 
değerlendirmelerinin beklenmesi, onay süreci, projelerde sonradan talep edilen 
değişikliklerin teknik ve mali yönden değerlendirilmesinin zaman alması, proje 
müellifinden istenilen düzeltmeler, revize projelerin hazırlanması, uygulamada 
karşılaşılan sorunlar ve ilave işler; kısaca tasarlama, analiz, planlama, finansman, 
uygulama, izleme ve değerlendirme aşamalarını içeren proje döngüsü sürecine yeterli 
özenin gösterilmemesi ile proje inceleme ve kontrol/yapı denetim faaliyetlerinde 
Kurumda tecrübeyle mücehhez nitelikli teknik personel sayısının yetersiz olması, 
projelerin gecikmesinde olumsuz etkenler olmaktadır. Bu sebeple; yatırım 
faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi, projelerden beklenen faydanın 
zamanında alınması amacıyla yapım işlerinin projelendirme, ikmal ve kontrol 
faaliyetlerinin daha sağlıklı yürütülmesinde fayda ve gerek görülmektedir. 

Kalkınma Bakanlığı; yatırım tekniği ve mevzuatı açısından karakteristiği inşaat 
olan projelerin etüt ve proje işlemleri tamamlandıktan sonra belirlenecek maliyetleri 
ile programda yer verilmesinin gerekli olduğu ve özellikle yüksek maliyetli projelerin 
gerekçe ve etüt bilgilerinin kapsamlı keşif özetlerine dayandırılarak hazırlanması 
gerektiği, mevcut inşaat projelerinin tamamlanmasının ardından yeni inşaat 
projelerinin gündeme alınmasının uygun olacağı gerekçeleri ile geçen yıl Yatırım 
Programına teklif edilen yeni inşaat projelerine (Açık İşletme ve Atölye Binası-Kırka, 
Kapalı Stok Sahası-Bigadiç, Merkez Nizamiye Binası-Bigadiç, Hisarcık Kapalı Beton 
Stok Sahası, Teknoloji Merkezi-Ankara, Laboratuvar ve İSG Binası-Bigadiç ile Kırka, 
Torbalama Ünitesi ve Ambar Binası-Kırka) programda yer vermemiştir. Bu nedenle; 
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Kurum genelinde yatırımların ihtiyaç doğrultusunda, tekniğinde, termininde ve 
bütçesinde yerine getirilebilmesini teminen; 

Yapım/büyük onarım işi kapsamında inşaat, mekanik, elektrik ve makine-
ekipman sevk ve montaj faaliyetlerine esas mimarlık/mühendislik projelendirme işi ve 
kontrolü ilgili birimler arasında gerekli koordinasyon sağlanarak tüm detaylarıyla 
sağlıklı bir şekilde yapılmadan/yaptırılmadan ihaleye çıkılmaması önerilir. 

2- Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler:  
Raporun “Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar” bölümünün giriş kısmında 

kapsamlı bilgiler verildiği üzere Uzun Vadeli Strateji (2001-2023), Orta Vadeli 
Programlar (2016-2018) ile birlikte X.Beş Yıllık Kalkınma Planları (2014-2018) 
ışığında Kamu Kurumlarına gösterilen hedefler bağlamında, Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü’nün içerisinde yer aldığı Madencilik/İmalat Sanayiinin önemi 
belirtilmiştir. 

- Teşekkülü doğrudan ilgilendiren düzenlemeler: 
Yıllık programda yer alan projelere ilişkin hukuki ve kurumsal anlamda; 

Doğrudan ilgili bir tedbir bulunmamakta olup, dolaylı olarak ilgilendirilen hususlara 
aşağıda yer verilmiştir.  

- Teşekkülü dolaylı ilgilendiren düzenlemeler: 
Yıllık Programda, Üretim ve Yatırım faaliyetleri ile ilgili Projelere ilişkin 

hukuki ve kurumsal anlamda, tüm kamu kurum kuruluşlarını dolaylı olarak 
ilgilendiren çeşitli Politika Öncelikleri ve Tedbirler yer almıştır.  

Aşağıda, Programın İmalat ve Madencilik Sanayi ile ilgili Politika ve Tedbirler 
çizelgesi gösterilmiştir. 
Tablo 92: Politika ve Tedbirler 

Politika/Tedbir 
Sorumlu / İşbirliği 

Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

KİT’lerde verimliliğin, hesap verebilirliğin, karar süreçlerinde esnekliğin artırılmasını sağlayacak uluslararası kabul görmüş 
kurumsal yönetim ilkeleriyle ve yeni Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu bir mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. (Kalkınma Planı 
p. 571) 

Tedbir 283. Kamu sermayeli 
kuruluşlara yönelik yönetişim 
reformu yapılacaktır. 

Hazine Müsteşarlığı (S), 
Kalkınma Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı 

Haziran 
Sonu 

Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve 
hesap verebilir bir yapıda çalışmalarını 
sağlayacak, uluslararası kurumsal yönetim 
ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat 
düzenlemesi yapılacaktır. 

Stratejik yönetim anlayışı yaygınlaştırılacak, KİT faaliyetlerinin stratejik planlar ve performans programlarına uyumunun 
artırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir. KİT’lerde etkili iç denetim ve iç kontrol mekanizması kurulacak ve iç 
denetim birimleri etkin hale getirilecektir. Dış denetim süreçleri, hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde etkinleştirilecektir. 
(Kalkınma Planı p.572) 

Tedbir 284. Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin Stratejik 
Planlarının Hazırlanmasına 
Yönelik Usul ve Esaslar ile 

Kalkınma Bakanlığı (S), 
Hazine Müsteşarlığı, 
KİT’ler 

Mart 
Sonu 

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olan 
KİT’lerin hazırlık sürecinde dikkate alacakları 
usul ve esasların mahiyetini tespit eden Usul ve 
Esaslar KİT’lerin son dönemde hazırladıkları 
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Kurum genelinde yatırımların ihtiyaç doğrultusunda, tekniğinde, termininde ve 
bütçesinde yerine getirilebilmesini teminen; 

Yapım/büyük onarım işi kapsamında inşaat, mekanik, elektrik ve makine-
ekipman sevk ve montaj faaliyetlerine esas mimarlık/mühendislik projelendirme işi ve 
kontrolü ilgili birimler arasında gerekli koordinasyon sağlanarak tüm detaylarıyla 
sağlıklı bir şekilde yapılmadan/yaptırılmadan ihaleye çıkılmaması önerilir. 

2- Yıllık programlarda yer alan politika öncelikleri ve tedbirler:  
Raporun “Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar” bölümünün giriş kısmında 

kapsamlı bilgiler verildiği üzere Uzun Vadeli Strateji (2001-2023), Orta Vadeli 
Programlar (2016-2018) ile birlikte X.Beş Yıllık Kalkınma Planları (2014-2018) 
ışığında Kamu Kurumlarına gösterilen hedefler bağlamında, Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü’nün içerisinde yer aldığı Madencilik/İmalat Sanayiinin önemi 
belirtilmiştir. 

- Teşekkülü doğrudan ilgilendiren düzenlemeler: 
Yıllık programda yer alan projelere ilişkin hukuki ve kurumsal anlamda; 

Doğrudan ilgili bir tedbir bulunmamakta olup, dolaylı olarak ilgilendirilen hususlara 
aşağıda yer verilmiştir.  

- Teşekkülü dolaylı ilgilendiren düzenlemeler: 
Yıllık Programda, Üretim ve Yatırım faaliyetleri ile ilgili Projelere ilişkin 

hukuki ve kurumsal anlamda, tüm kamu kurum kuruluşlarını dolaylı olarak 
ilgilendiren çeşitli Politika Öncelikleri ve Tedbirler yer almıştır.  

Aşağıda, Programın İmalat ve Madencilik Sanayi ile ilgili Politika ve Tedbirler 
çizelgesi gösterilmiştir. 
Tablo 92: Politika ve Tedbirler 

Politika/Tedbir 
Sorumlu / İşbirliği 

Yapılacak Kuruluşlar Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama 

KİT’lerde verimliliğin, hesap verebilirliğin, karar süreçlerinde esnekliğin artırılmasını sağlayacak uluslararası kabul görmüş 
kurumsal yönetim ilkeleriyle ve yeni Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu bir mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. (Kalkınma Planı 
p. 571) 

Tedbir 283. Kamu sermayeli 
kuruluşlara yönelik yönetişim 
reformu yapılacaktır. 

Hazine Müsteşarlığı (S), 
Kalkınma Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı, Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı 

Haziran 
Sonu 

Kamu sermayeli kuruluşların açık, şeffaf ve 
hesap verebilir bir yapıda çalışmalarını 
sağlayacak, uluslararası kurumsal yönetim 
ilkeleri ile uyumlu olacak şekilde mevzuat 
düzenlemesi yapılacaktır. 

Stratejik yönetim anlayışı yaygınlaştırılacak, KİT faaliyetlerinin stratejik planlar ve performans programlarına uyumunun 
artırılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir. KİT’lerde etkili iç denetim ve iç kontrol mekanizması kurulacak ve iç 
denetim birimleri etkin hale getirilecektir. Dış denetim süreçleri, hesap verebilirlik anlayışı çerçevesinde etkinleştirilecektir. 
(Kalkınma Planı p.572) 

Tedbir 284. Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin Stratejik 
Planlarının Hazırlanmasına 
Yönelik Usul ve Esaslar ile 

Kalkınma Bakanlığı (S), 
Hazine Müsteşarlığı, 
KİT’ler 

Mart 
Sonu 

Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olan 
KİT’lerin hazırlık sürecinde dikkate alacakları 
usul ve esasların mahiyetini tespit eden Usul ve 
Esaslar KİT’lerin son dönemde hazırladıkları 

 

 
 

KİT Stratejik Planlarının 
İzlenmesi ve 
Değerlendirilmesi ile 
Performanslarının 
Ölçülmesine Dair Usul ve 
Esaslar gözden geçirilerek 
yenilenecektir. 

stratejik plan hazırlama süreçlerindeki ortaya 
çıkan ihtiyaç ve gereklilikler göz önünde 
bulundurularak daha kapsamlı hale getirilecektir. 
Performans ölçümüne ilişkin Usul ve Esaslar da, 
stratejik planların yıllık olarak izlenmesini 
sağlayan Performans Programlarının bütçeyle 
olan bağlantısını güçlendirecek şekilde 
yenilenecektir. 

Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı 

Tedbir 375. Yüksek verimli 
elektrik motorlarına geçiş 
sağlanacaktır. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı (S), Avrupa 
Birliği Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı, TSE 

Aralık 
Sonu 

Elektrik Motorları ile İlgili Çevreye Duyarlı 
Tasarım Gereklerine Dair Tebliğin gerektirdiği 
uygulamalar konusunda sanayicilerin 
bilinçlendirilmesinin yanı sıra etkin bir şekilde 
piyasa denetimi ve gözetimi yapılacaktır. Ayrıca, 
akuple edilmiş motorlar için de asgari verimlilik 
gereksinimlerini tanımlayan mevzuat 
düzenlemeleri yapılacaktır. 

Tedbir 376. Enerji 
verimliliğini ve tasarrufunu 
artırmaya yönelik etkili 
mekanizmalar geliştirilmesi ve 
uygulanması amacıyla 
mevzuat çalışmaları 
tamamlanacak ve ilgili idari 
düzenlemeler hayata 
geçirilecektir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (S), Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, 
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, 
Devlet Personel Başkanlığı, 
KOSGEB 

Aralık 
Sonu 

Enerji verimliliği uygulama projelerinin 
desteklenmesine ve endüstriyel işletmelerle enerji 
yoğunluğunu azaltmak üzere gönüllü anlaşmalar 
yapılmasına devam edilecektir. Sektörel bazda 
enerji verimliliği potansiyelleri belirlenecektir. 
Enerji verimliliğinde istatistik, ölçme-
değerlendirme ve izlemeye yönelik bir 
mekanizma oluşturulacaktır. Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü enerji verimliliği çalışmalarını 
yönlendirecek şekilde yapılandırılacaktır. Enerji 
Performans Sözleşmelerini destekleyici mevzuat 
düzenlemeleri yapılacaktır. Binalarda enerji 
tüketiminin azaltılması için Enerji Verimliliği 
Kanunu, İmar Kanunu ve ilgili diğer kanun ve 
yönetmeliklerde değişiklikler yapılacaktır. 

Tedbir 377. Kamu binalarında 
enerji verimliliği yatırımlarına 
başlanacaktır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (S), Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, Hazine 
Müsteşarlığı 

Aralık 
Sonu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
etütleri tamamlanan kamu binalarının enerji 
verimli hale getirilmesine başlanacaktır. Enerji 
verimliliği yatırımlarının gerektirdiği finansman 
ihtiyacı uluslararası finans kuruluşlarından uzun 
dönemli krediler dahilinde karşılanacaktır. 

Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin güvenli teminine yönelik strateji oluşturulacaktır. Kritik 
hammadde, maden ve minerallerin ülke dışına çıkarılmasında düzeni sağlayacak bir sistem kurulacaktır. (Kalkınma Planı 
p.807) 

Tedbir 382. Türkiye 
ekonomisi için temel ve kritik 
olan madenler belirlenerek 
güvenli teminine yönelik 
strateji oluşturulacaktır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı (S), Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, MTA 

Aralık 
Sonu 

Öncelikle saha araştırması yoluyla sanayi için 
kritik olan madenlerin ve bu madenlerin 
teminindeki darboğaz risklerinin belirlenmesi 
için bir rapor hazırlanacaktır. 

Ulaştırma türleri ve koridorları, lojistik merkezler ve diğer lojistik faaliyetleriyle bütünleşik Lojistik Master Planı 
hazırlanarak hayata geçirilecektir. Bu çerçevede, lojistik merkezler için yer seçiminde rehber niteliği taşıyacak şekilde 
ülkemizin ulaştırma alternatiflerini gösteren ulaştırma koridor haritalarının çıkarılması sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.831) 
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Tedbir 383. Lojistik mevzuatı 
ve Lojistik Master Planı 
hazırlanacaktır.  

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı (S), 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Üniversiteler, 
İlgili STK’lar 

Aralık 
Sonu 

Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun 
güçlendirilmesini ve sanayi/endüstri, tarım ve 
maden vb. ürünlerin toplam maliyetleri içindeki 
taşımacılık maliyetlerinin azaltılmasını teminen 
lojistik merkezlerin kurulması ve lojistik 
mevzuatının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu 
çerçevede lojistik mevzuatı niteliğini de 
taşıyacak Türkiye Lojistik Master Planının 
hazırlanmasına yönelik ihale çalışmaları 
sonuçlandırılacaktır. 

Yıllık Programlarda belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda ortaya çıkan 
Öncelik ve Tedbirler çerçevesinde Kurum Faaliyetlerini sürdürmeye çalışmakta olup, 
Raporun konularla ilgili bölümlerinde gerekli bilgi ve değerlendirmeler detaylı olarak 
verilmiştir.  

Yüksek Planlama Kurulunun 02.10.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Raporu ile 
Bakanlar Kurulu’na sunulan “2016 Yılı Programı” ile “2016 Yılı Programının 
uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12.10.2015 
tarihinde kararlaştırılmış, 17.10.2015 tarih ve 29505 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 23.01.2016 tarih ve 29602 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanan bahse konu programda “Madencilik sektöründe; ruhsat güvencesinin 
artırılması, karmaşık ve uzun izin süreçlerinin basitleştirilmesi, ham olarak ihraç edilen 
madencilik ürünlerine bağlı olarak oluşan potansiyel katma değer kaybının azaltılması, 
başta özel sektörün arama faaliyetleri olmak üzere arama faaliyetlerinin artırılması, 
kamu kuruluşlarının yeniden yapılandırılması ve verimsizliğin önlenmesi, madencilik 
faaliyetlerinin diğer sektör faaliyet ve yatırımlarıyla eşgüdümlü şekilde planlanması, 
madencilik firma ve işletmelerindeki ölçek ve teknoloji sorununun giderilmesi ihtiyacı 
devam etmektedir” denilmektedir. 

Stratejik Plan: 
24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı 

“Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu”nun 2005 yılında yürürlüğe giren 9 uncu 
maddesi ile kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları zorunlu kılınmıştır. Bu 
çerçeveden olmak üzere; Genel Yatırım ve Finansman Programı ile Kamu 
Teşebbüsleri için stratejik plan hazırlanması bir yükümlülük olup, bu çerçevede 
Teşekkülün 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Taslağı hazırlanarak Yönetim 
Kurulumuzun 08.07.2014 tarih ve 579/10 sayılı kararı onaylanmış ve söz konusu 
Stratejik Plan üzerinde ihtiyaç duyulabilecek değişikleri gerçekleştirmek üzere Genel 
Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Bu kapsamda, Teşekkül 2015-2019 Stratejik Planı 11.07.2014 tarihli yazı ile 
Kalkınma Bakanlığına, 11.07.2014 tarihli yazı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
ile Hazine Müsteşarlığı’na sunulmuştur. Söz konusu Bakanlıkların 2015-2019 Stratejik 
Planı ile ilgili değerlendirmeleri doğrultusunda Genel Müdürlükçe gerekli revizyonlar 
yapılmış ve 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Taslağı’nın düzeltilmiş hali onay için 
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Tedbir 383. Lojistik mevzuatı 
ve Lojistik Master Planı 
hazırlanacaktır.  

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı (S), 
Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 
Ekonomi Bakanlığı, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, Gümrük ve 
Ticaret Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Kalkınma 
Bakanlığı, Üniversiteler, 
İlgili STK’lar 

Aralık 
Sonu 

Türkiye’nin lojistikteki uluslararası konumunun 
güçlendirilmesini ve sanayi/endüstri, tarım ve 
maden vb. ürünlerin toplam maliyetleri içindeki 
taşımacılık maliyetlerinin azaltılmasını teminen 
lojistik merkezlerin kurulması ve lojistik 
mevzuatının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu 
çerçevede lojistik mevzuatı niteliğini de 
taşıyacak Türkiye Lojistik Master Planının 
hazırlanmasına yönelik ihale çalışmaları 
sonuçlandırılacaktır. 

Yıllık Programlarda belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda ortaya çıkan 
Öncelik ve Tedbirler çerçevesinde Kurum Faaliyetlerini sürdürmeye çalışmakta olup, 
Raporun konularla ilgili bölümlerinde gerekli bilgi ve değerlendirmeler detaylı olarak 
verilmiştir.  

Yüksek Planlama Kurulunun 02.10.2015 tarih ve 2015/47 sayılı Raporu ile 
Bakanlar Kurulu’na sunulan “2016 Yılı Programı” ile “2016 Yılı Programının 
uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12.10.2015 
tarihinde kararlaştırılmış, 17.10.2015 tarih ve 29505 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanmıştır. 23.01.2016 tarih ve 29602 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de 
yayımlanan bahse konu programda “Madencilik sektöründe; ruhsat güvencesinin 
artırılması, karmaşık ve uzun izin süreçlerinin basitleştirilmesi, ham olarak ihraç edilen 
madencilik ürünlerine bağlı olarak oluşan potansiyel katma değer kaybının azaltılması, 
başta özel sektörün arama faaliyetleri olmak üzere arama faaliyetlerinin artırılması, 
kamu kuruluşlarının yeniden yapılandırılması ve verimsizliğin önlenmesi, madencilik 
faaliyetlerinin diğer sektör faaliyet ve yatırımlarıyla eşgüdümlü şekilde planlanması, 
madencilik firma ve işletmelerindeki ölçek ve teknoloji sorununun giderilmesi ihtiyacı 
devam etmektedir” denilmektedir. 

Stratejik Plan: 
24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı 

“Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu”nun 2005 yılında yürürlüğe giren 9 uncu 
maddesi ile kamu idarelerinin stratejik plan hazırlamaları zorunlu kılınmıştır. Bu 
çerçeveden olmak üzere; Genel Yatırım ve Finansman Programı ile Kamu 
Teşebbüsleri için stratejik plan hazırlanması bir yükümlülük olup, bu çerçevede 
Teşekkülün 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Taslağı hazırlanarak Yönetim 
Kurulumuzun 08.07.2014 tarih ve 579/10 sayılı kararı onaylanmış ve söz konusu 
Stratejik Plan üzerinde ihtiyaç duyulabilecek değişikleri gerçekleştirmek üzere Genel 
Müdürlüğe yetki verilmiştir. 

Bu kapsamda, Teşekkül 2015-2019 Stratejik Planı 11.07.2014 tarihli yazı ile 
Kalkınma Bakanlığına, 11.07.2014 tarihli yazı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
ile Hazine Müsteşarlığı’na sunulmuştur. Söz konusu Bakanlıkların 2015-2019 Stratejik 
Planı ile ilgili değerlendirmeleri doğrultusunda Genel Müdürlükçe gerekli revizyonlar 
yapılmış ve 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan Taslağı’nın düzeltilmiş hali onay için 

 

 
 

30.12.2014 tarihli yazı ile Kalkınma Bakanlığı’na yeniden sunulmuştur. Teşekkülün 
2015-2019 Stratejik Planı, Kalkınma Bakanlığı’nın 19.01.2015 tarihli yazısı ile 
onaylanmıştır. Akabinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Makamının 
03.02.2015 tarihli Olur’ları ile uygulamaya konulması uygun bulunmuştur. 

Yine, 16.02.2011 tarihli ve 658 sayılı yazı ile Kalkınma Bakanlığı (Devlet 
Planlama Teşkilatı) tarafından “Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Stratejik Planlarının 
İzlenmesi ve Değerlendirilmesi ile Performanslarının Ölçülmesine Dair Usul ve 
Esaslar Genelgesi” yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge’nin 5 inci maddesinde; 
Stratejik Planların izlenmesi ve değerlendirilmesi ile performanslarının ölçülmesini 
teminen performans programı KİT’ler tarafından her yıl hazırlanacaktır. Performans 
programlarında, stratejik amaçlarla ilgili her bir hedefin gerçekleştirilmesine yönelik 
tespit edilecek faaliyetlere, bunların kaynak ihtiyacı ve performans göstergelerine yer 
verilecektir.” 6 ncı maddesinde ise KİT’ler hazırladıkları performans programı 
taslağını “…Müsteşarlığa, Hazine Müsteşarlığına ve ilgili Bakanlığa gönderilecektir.” 
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Planının ilk uygulama yılı olan 2015 yılı için Performans Programı Taslağı 
hazırlanarak, Yönetim Kurulu’nun 12.03.2015 tarih ve 615/8 Sayılı kararı ile kabul 
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ölçülecektir.”; 4 üncü fıkrasında “Kamu iktisadi teşebbüslerinin stratejik planlarına 
ilişkin olarak; a)2015 yılına ilişkin performans değerlendirme raporlan kamu iktisadi 
teşebbüsleri tarafından takvim yılının bitimini takip eden 2 ay içerisinde Kalkınma 
Bakanlığına, Hazine Müsteşarlığına ve ilgili Bakanlığa gönderilir. b)Bu Kararın 
yayımlanmasının ardından ihtiyaç olması halinde 2016 yılına ilişkin performansı 
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Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi kapsamında 2015 ve 2016 
yıllarına ait Performans Programı ile 2015 yılına ait Performans Değerlendirme 
Raporu hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Ancak, Stratejik Planın 
ilk uygulama yılı olan 2015 yılına ait Performans Değerlendirme Raporuna göre 
Kuruluş Stratejik Planının bütçe ve gösterge bazında gerçekleşmesi %70 
seviyesindedir. 2016 yılında ise gerçekleşmenin ise yaklaşık %40-45 seviyesinde 
olacağı öngörülmüştür. 

Ayrıca, özellikle borik asit ürününde pazar daralmasının dikkat çektiği, bor 
pazarında yaşanan daralmanın rekabeti daha ziyade ürün kalitesi ve satış fiyatına 
yönelttiği tespitinden hareketle yatırımların kapasite arttırma yerine, ürün çeşitliliği ve 
ürün kalitesini artırma ile nihai tüketiciye daha kolay ulaşma amaçlı olarak lojistik 
alanlara kaydırılması planlanmıştır. Dolayısıyla, Kuruluşun üretim, yatırım, pazarlama 
ve satış hedeflerinin tekrar gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmuş, bu sebeple Kuruluş 
2015-2019 Stratejik Planının kapasite artırımı, satış miktarı, pazar payı vb. gibi temel 
göstergelerinde değişiklik yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

26.05.2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu 
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 7 
nci maddesinin 2 nci fıkrasında “Stratejik planlar en az iki yıl uygulandıktan sonra 
stratejik planın kalan süresi için güncelleştirilebilir. Güncelleştirme, stratejik planın 
misyon, vizyon ve amaçları değiştirilmeden, hedeflerde yapılan nicel değişikliklerdir” 
hükmü yer almaktadır. 

Bu çerçeveden olmak üzere; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2015-
2019 Stratejik Planının; Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 
2017, 2018 ve 2019 yılları için revize edilmesi ile 2017 yıl Performans Programının 
söz konusu revizyon doğrultusunda hazırlanması hususları 25.11.2016 tarihli Genel 
Müdürlük Olur’u ile tasvip edilmiştir. 
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V. BİLANÇO 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı füzyon bilançosu, Şirket 

Yönetim Kurulu’nun toplanma nisabını sağlayamaması nedeniyle Genel Müdürlük 
Makamının 31.03.2017 tarih ve 7107 sayılı oluru ile onaylanmıştır.Teşekkül Yönetim 
Kurulu’nun oluşumu sonrası yapılacak ilk toplantıda ise bilanço ve gelir tablosu 
bilgileri Yönetim Kurulu’na sunularak bilgilendirme yapılacaktır. 

Kuruluşun 2016 yılı füzyon bilançosu, Teşekkül Merkez, Bandırma Bor ve Asit 
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme 
Müdürlüğü ile Emet Bor İşletme Müdürlüğü hesaplarının muhasebe içi yöntemlerle 
birleştirilmesi suretiyle ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan (1) sıra no.lu” Muhasebe 
Sistemi Uygulama Genel Tebliği” ekinde yer alan “Tek Düzen Hesap Çerçevesi ve 
Hesap Planı” ile bu konuyla ilgili tebliğlere göre hazırlanmış olup; incelemeler füzyon 
bilanço üzerinden yapılmıştır.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye şirketlerinin (anonim ve limited 
şirketler) 2013 yılı başından itibaren muhasebe kayıtlarını Uluslararası Muhasebe 
Standartlarına (UMS) ve finansal tablolarını Uluslararası Finansal Raporlama 
Standartlarına (UFRS/TFRS) uygun olarak hazırlaması gerekliliğini düzenlemiştir. 

İlgili Kanunla şirketlere bağımsız denetim uygulaması getirilmiş olup denetime 
tabi şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının bağımsız denetçi 
tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 
yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim 
Standartlarına göre denetlenmesi öngörülmüştür. 

Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397’nci maddesine dayanılarak çıkarılan 
2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bağımsız denetime tabi olacak şirket ve 
kuruluşlar belirlenmiştir. Bu çerçevede kararnamede belirli şartları haiz KİT’ler de 
2015 yılı başından itibaren bağımsız denetim kapsamına alınmıştır.  

Kuruluşta bu düzenleme çerçevesinde 2016 yılına ait bağımsız denetim ile ilgili 
olarak Meridyen Kurumsal Çözüm ve Bağımsız Denetim AŞ ile sözleşme imzalanarak 
6102 sayılı Ticaret Kanunun 1. Fıkrası gereğince bağımsız denetçi 27. Ocak.2016 
tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (1192 sicil nosu)ve Kuruluş internet sitesinde 
ilan edilmiştir.  

Kuruluş 2016 yılı içerisinde süreçlerin takibi ve raporlanmasında  kullanmakta 
olduğu ERP(Kurumsal Kaynak Programı) sisteminden SAP’a (Sistemlerin Analiz 
Programı) geçiş yapmış olup işlemler 2016 yılı sonuna kadar her iki programda çift 
kayıt sistemi ile tutulmuştur. Bu yazılım sistemindeki değişiklik sonucu bir takım 
muhasebe bilgilerinin raporlanmasında ‘’tam bilgi’’ kavramı ile uyumlu olmayan 
veriler üretilmiştir.Bu nedenle Genel Müdürlük kayıtları ile füzyon edilmiş bilanço ve 
gelir tablolarını oluşturan hesapların bir kısmının geçen yıllarda olduğu gibi 
mahiyetlerine tam uygun olmayan kayıtlar aldığı ancak bunun mali sonuca ilişkin 
değişikliğe neden olacak nitelikte olmadığı, sadece Muhasebe Esasları Yönergesinde 
yer alan hesap gruplarına ilişkin açıklamalara uygun hareket edilmesi gerekliliğinin 
olduğu görülmüştür.  
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Bunun yanı sıra gerek Kuruluş Füzyon Bilanço ve eklerinin gerekse 2016 
yılında Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘’Kuruluş Faaliyet 
Raporu’’nun bilgi içeriği ve tam açıklama ilkesi açısından daha detaylı ve özenli 
şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. 

Kuruluşta mali-muhasebe işlemler konusunda uzmanlaşmış personelin giderek 
azaldığı, kullanılan muhasebe-bütçeye ilişkin yazılıma ait bir takım sorunların hala 
yaşandığı ayrıca artan yeni yatırım projelerinin devreye girmesi sonucunda uzman 
personel ihtiyacı da dikkate alındığında; muhasebe ve mali mevzuata hâkim 
elemanların temini ve yetiştirilmesine yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. 

Aktif: 
Kuruluş 2016 yılı bilançosunun aktif değerlerini oluşturan hesaplar, geçen yıl 

ile birlikte karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
 Tablo 93: Aktif 

Aktif Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I - Dönen varlıklar :         
  A-Hazır değerler 291.188 9,6 175.624 5,4 (115.564) 
  B-Menkul kıymetler - - - - - 
  C-Ticari alacaklar 399.022 13,1 506.320 15,5 107.298 
  D-Diğer alacaklar 160.015 5,3 237.727 7,3 77.712 
  E-Stoklar 402.015 13,2 467.694 14,3 65.679 
  F-Yıllara yaygın inş. ve ona. mal. - - -  - 
  G-Gelecek aylara ait gid. ve gel.tah. 1.201 - 153 - (1.048) 
  H-Diğer dönen varlıklar 90.698 3,0 101.660 3,1 10.962 

Toplam  ( I ) 1.344.139 44,2 1.489.178 45,6 145.039 
II - Duran varlıklar:      

     A-Ticari alacaklar 909 0,1 1.138 0,2 229 
     B-Diğer alacaklar - - - - - 
     C-Malî duran varlıklar 54.465 1,9 54.465 1,7 - 
     D-Maddi duran varlıklar 1.206.833 39,7 1.245.054 38,2 38.221 

  E-Maddi olmayan duran varlıklar. 21.387 0,7 24.293 0,7 2.906 
     F-Özel tükenmeye tabi varlıklar 251.184 8,2 274.540 8,4 23.356 
     G-Gelecek yıllara ait gid.ve gel. tah. 86.160 2,8 93.119 2,8 6.959 
     H-Diğer duran varlıklar 72.739 2,4 80.772 2,4 8.033 

Toplam  ( II ) 1.693.677 55,8 1.773.381 54,4 79.704 
Genel toplam  ( I+II ) 3.037.816 100,0 3.262.559 100,0 224.743 
Nazım hesaplar 431.445  366.557  (64.688) 

Kuruluşun 2016 yılsonu aktif yapısı geçen yıla göre % 7,4 oranında 224,7 
milyon TL artış göstermiştir. Bilanço aktif yapısı geçen yıl %20,5 oranında 517,1 
milyon TL büyümesine karşın artış bu yıl geçen yıla göre 13,1 puan azalmıştır. Bu 
düşmenin ana nedeni hazır değerler kaleminin geçen yıla göre 115,5 milyon TL 
azalmasından kaynaklanmıştır. Aktif kalemler hakkında ayrıntılı açıklama hesapların 
incelenmesi sırasında verilmiştir. 
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I-Dönen varlıklar: 
Geçen yıla göre % 10,8 oranında artarak 1.489.178 bin TL seviyesine ulaşan 

dönen varlık kalemleri, hesap grupları itibariyle aşağıda incelenmiştir.  
A-Hazır değerler: 
Bu hesapta yer alan 175.624 bin TL’nin; 

175.540 bin TL’si banka mevcudunu, 
84 “     “ kasa mevcudunu, 

175.624 “     “ göstermektedir. 

Bankalar hesabında bulunan 175.540 bin TL’nin; 175.210 bin TL’si Genel 
Müdürlük, 20 bin TL’si Kırka İşletmesi, 204 bin TL’si Bandırma İşletmesi, 70 bin 
TL’si Bigadiç İşletmesi, 36 bin TL’si de Emet İşletmesi muhasebe kayıtlarında yer 
almaktadır.  

2016 yılsonu itibariyle mevduatın, bankalar itibariyle dağılımı geçen yıl 
değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 
          Tablo 94: Yıl sonu Banka mevcudu (mevduat)  

Bankanın unvanı Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Yurt İçi Bankalar       
 a)Kamu Bankaları       
T. Vakıflar Bankası 45 37 (8) 
T.C. Ziraat Bankası  273.957 175.436 (98.521) 
 T. Halk Bankası  17.083 67 (17.016) 

Toplam (a) 291.085 175.540 (115.545) 
b)Özel bankalar:    
 - - - 

Toplam (b) - - - 
Toplam (1) 291.085 175.540 (115.545) 

2-Yurtdışı bankalar - - - 
Toplam (2) - - - 

                    Genel toplam  291.085 175.540 (115.545) 

 175.540 bin TL tutarındaki bankalardaki mevduatın; 

173.034 bin TL’si vadeli TL hesaplarına, 
2.162 “     “ vadesiz döviz tevdiat hesaplarına, 

344 “     “ vadesiz TL hesaplarına, 
175.540  aittir. 
Vadeli hesaplarda yer alan 173.034 bin TL’nin; 172.997 bin TL’si TC Ziraat 

Bankası, 37 bin TL’si de T. Halk Bankası’nda, vadesiz döviz hesaplarda yer alan 
2.162 bin TL’nin tümü TC Ziraat Bankasında bulunmaktadır. Ayrıca 344 bin TL 
tutarındaki vadesiz mevduatın ise; 277 bin TL’si TC Ziraat Bankası, 30 bin TL’si T. 
Halk Bankası’nda ve 37 bin TL’si de T. Vakıflar Bankasında bulunmaktadır.  
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Kuruluşun dönem sonu itibariyle, bankalarda yer alan döviz bazındaki mevduatı 2016 
yılı sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu tebliği ile belirlenen kurlara göre değerlemeye 
tabi tutulmuştur. İncelemelerde Genel Müdürlük ve işletmelerin dönem sonu banka 
hesap özetleri ile banka hesap bakiyelerinin mutabık olduğu görülmüştür. 

Resmi Gazete’nin 07.05.2012 tarih ve 28285 sayılı nüshasında yayımlanarak 
yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile “kamu iktisadi teşebbüslerinin 
kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını T.C. 
Merkez Bankası, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar 
Bankası’nda açtıracakları hesaplarda toplamaları” öngörülmüştür. Tebliğ hükümlerine 
göre, kuruluşlar mevduatlarını, TL olarak vadeli, vadesiz ve DİBS’de 
değerlendirebilecekleri gibi, gerektiği durumlarda döviz cinsi olarak da 
değerlendirebilmektedirler.  

Kuruluş, kamu bankalarındaki mevcut mevduatın ihtiyacının üzerindeki kısmını 
bankalardan teklif almak suretiyle vadeli hesaplarda değerlendirmektedir. Kuruluşun 
2016 yılı sonu itibariyle bankalardaki mevduatına 29,3 milyon TL faiz tahakkuk 
etmiştir. 

B-Menkul kıymetler: 
Bu hesap yılsonu itibariyle bakiye vermemiştir. 
C-Ticari alacaklar: 
Ticari alacakların ayrıntısı geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 

çizelgede gösterilmiştir. 
         Tablo 95: Ticari alacaklar 

Ticari alacaklar Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

Ca) Alıcılar 398.992 506.284 107.292 
Cb) Alacak senetleri - - - 
Cc) Verilen depozito ve teminatlar 3 2 (1) 
Cd) Diğer ticari alacaklar 27 34 7 
Ce) Şüpheli ticari alacaklar 2.706 2.862 156 

Toplam 401.728 509.182 107.454 
Cf) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 2.706 2.862 (156) 

Alacaklar net toplamı 399.022 506.320 107.298 

Ca)Alıcılar: 
Geçen yıla göre % 26,9 oranında 107.298 bin TL artış gösteren hesap 

bakiyesinin ayrıntısı, geçen yıl rakamları ile birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
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      Tablo 96: Alıcılar 

Alıcılar Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

 - Kamu iktisadi teşebbüslerinden     
 - Gerçek ve tüzel kişilerden      
 - İştiraklerden alacaklar 261.835 381.758 119.923 
 - Yurt dışından  127.171 111.685 (15.486) 
 - Diğer ticari alacaklar 9.986 12.841 2.855 

Toplam 398.992 506.284 107.292 

 
-İştiraklerden alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 381.758 bin TL, Kuruluşun yurt dışına ürün satışları 

nedeniyle iştiraklerinden olan alacakları ifade etmekte olup, söz konusu alacakların; 
iştirakler bazında detayı aşağıda gösterilmiştir. 

 
128.079 bin TL’si Etimine USA’dan olup; 36.394.302 ABD Doları 

alacağın TL karşılığına, 
78.068 “     “ Etimine SA’dan olup; 410.074 ABD Doları ile 

20.654.195 Avro alacağın TL karşılığına, 
63.805 “     “ A.B Etiproducts OY ’den, 1.915.090 ABD Doları ile 

15.381.807 Avro alacağın TL karşılığına, 
30.252 

 

  55.724 

   

  25.830 

“     “ 
 

   ‘’     ‘’ 

 

   ‘’     ‘’ 

Etiproducts Ltd (Russia)’den, 8.596.312 ABD Doları 
alacağın TL karşılığına, 
 
Shanghai Etimine İnt. Trade’den 15.834.330 ABD 
Doları alacağın TL karşılığına, 
 
Etimaden Asia Pasific Ltd Şirketi’nden 7.339.730 ABD 
Doları alacağın TL karşılığına, aittir. 
 

381.758 “    “  

Yurt dışından döviz bazında olan alacaklar, 08.02.2016 tarih ve 29973 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 477 sıra no’lu V.U.K Genel Tebliğine göre Merkez 
Bankası Döviz Alış kurları ile değerlemeye tabi tutulmuştur. (1 ABD Doları = 3,5192 
TL) (1 Avro = 3,7099 TL)  

Yurt dışı iştiraklerden olan alacakların; 74.519 bin TL’si Bandırma, 53.967 bin 
TL’si Bigadiç, 71.523 bin TL’si Emet, 181.749 bin TL’si ise Kırka İşletmesi ürün 
satışlarından kaynaklanmıştır.Denetim tarihi itibariyle (Haziran-2017) yurt dışı 
iştiraklerinden olan alacağın 502.785 bin TL olduğu tespit edilmiştir.Bu alacak 
tutarının 183.153 bin TL’si Eti Maden ASİA Comp. Şirketinden olan alacaktır. 
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Kurum’un yurt dışı iştirakler kanalı ile gerçekleştirdiği ihracatla ilgili satış 
sözleşmeleri vadeli ve peşin esasına göre yapılmaktadır. Vadeli satışlar; kuruluşun 
kendi iştirakleri, dağıtıcıları ve diğer firmalara yapılmakta olup, ödeme süreleri 25 ile 
150 gün arasında değişmektedir. Satış sözleşmeleri kapsamındaki vadeli satışlarda 
genel olarak ödemelerin vade tarihlerinde yapılmasına özen gösterilmekte, makul bir 
süre dışında bir gecikme olması halinde ise, satış sözleşmelerindeki ilgili hükümler 
doğrultusunda geç ödemeye ilişkin ceza maddesi uygulanmaktadır. Ancak gecikme 
cezalarının tahakkuk ettirilmesi hususlarında geçmiş yıllarda olduğu gibi sözleşme 
hükümlerinde yer alan bazı Şirket yükümlülüklerinin tam olarak uygulanmasında 
aksaklıkların olduğu tespit edilmiştir.  

-Yurt dışından alacaklar: 
Bu hesapta kayıtlı 111.685 bin TL’nin tamamı, geçen yıllarda Genel Müdürlük 

kayıtlarında takip edilen ancak 2016 yılında, İşletme bilançolarında yer alan yurt dışı 
firmalara satışı yapılan ürün bedellerinden doğan döviz bazındaki alacakların TL 
karşılığını göstermektedir.  

Söz konusu alacaklardan firma bazında en büyük alacak 73.467 bin TL ile 
Borochemie International, 10.824 bin TL ile Chinalight Resources Corp. , 9.335 bin 
TL ile Niceway Chemical Comp. , 6.201 bin TL ile Unibor İnternational Group, ve 
3.489 bin TL ile Sumitomo Corp.’a aittir. 

Bu alacakların büyük bir bölümü izleyen ayda tahsil edilmekle birlikte, 
süresinde tahsil edilemeyenler için sözleşme hükümleri doğrultusunda gecikme cezası 
uygulanmaktadır. Haziran-2017 tarihi itibariyle yurt dışı firmalardan olan Şirket 
alacağı 56.576 bin TL olup en büyük alacak, 31.888 bin TL ile Borochemie 
International ve 15.008 bin TL ile American Borate Şirketlerine aittir. 

-Diğer ticari alacaklar: 
Bu hesapta görülen 12.841 bin TL’nin;  4.591 bin TL’si Genel Müdürlük 4.031 

bin TL’si Kırka İşletmesi, 2.487 bin TL’si Emet İşletmesi, 1.239 bin TL’si Bigadiç 
İşletmesi, 493 bin TL’si de Bandırma İşletmesi kayıtlarında yer alan yurt içi firmalara 
yapılan ürün satışlarından doğan alacakları göstermektedir.  

Cb) Alacak senetleri: 
Cc- Verilen depozito ve teminatlar: 
Bu hesap yılsonu itibariyle 2 bin TL bakiye vermiş olup Karayolları Genel 

Müdürlüğüne, HGS geçişleri için verilen depozito tutarıdır.  
Cd) Diğer ticari alacaklar: 
34 bin TL tutarındaki bakiyenin tamamı banka post cihazlarından geçmiş ancak 

bilanço dönemi itibariyle tahsil edilememiş olan alacağı göstermekte olup denetim 
tarihi itibariyle tahsil edilmiştir. 

ce) Şüpheli ticari alacaklar:  
Bu hesapta görülen 2.862 bin TL tutarındaki şüpheli alacağın tamamı Bandırma 

İşletmesi kayıtlarında yer alan ve dava safhasında olan alacakları göstermektedir.  
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Söz konusu alacağın 2.706 bin TL’si, Akdağlar Dış Ticaret AŞ ile imzalanan 
kalsine pirit satış sözleşmesinin firma tarafından çeşitli gerekçelerle fesh edilmesi 
sonucunda Bandırma İşletme Müdürlüğünce sözleşme hükümlerinden doğan haklarını 
kullanarak zararın tazmini amacıyla satışa konu 41.050,8 ton kalsine pirit için firma 
nam ve hesabına ihaleye çıkılması ile oluşan fiyat farkından şirket alacağının 
düşülmesiyle bulunan tutarı içermektedir.  

 Tahakkuk ettirilen yan ürün satış fiyat farkı ve cezası ile ilgili olarak ilgili 
firmanın 2012 yılı içinde Kuruluş ile yapılan sözleşmenin feshi talebiyle Bandırma 
2.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 2012/356 esas sayısı ile dava açtığı ve davanın 
30.01.2014 tarihinde, 2014/39 sayılı karar ile reddedildiği, diğer yandan Kuruluşça da 
sözleşmeyi tek taraflı olarak fesheden firma aleyhine Bandırma 2.Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde 2013/143 esas sayısı ile ‘’sözleşmede yer alan yükümlülüklerini hiç 
veya gereği gibi yerine getirmemesi nedeniyle ceza uygulandığı ve kalan bölümün 
yeniden ihale edilmesinden doğan fiyat farkı ‘’ alacağı için dava açıldığı ve davanın 
devam ettiği görülmüştür. 

Bakiye tutarın,127 bin TL’si Mandem Madencilik ve 30 bin TL’si de Asır 
Peyzaj Şirketinden olan şüpheli alacakları içermektedir. 

Dd) Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) : 
Bu hesapta yer alan 2.862 bin TL, şüpheli hale gelen ve yukarıda açıklanan 

alacaklar için ayrılan karşılığı göstermektedir. 
D-Diğer alacaklar: 
Bu hesap grubunda yer alan 237.727 bin TL tutarındaki diğer alacakların 

ayrıntılı bilgisi aşağıda verilmiştir. 
Da) Personelden alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 201 bin TL tutarındaki alacağın, 81 bin TL tutarındaki 

kısmı Genel Müdürlük, 120 bin TL’si ise işletmelerin kayıtlarında olmak üzere yemek, 
lojman, lokal, elektrik, telefon, su gibi nedenlerden doğan ve personelden olan 
alacaklar olup izleyen ayda bordrolarından kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir.  

Db) İştiraklerden alacaklar: 
Yılsonu bakiyesi 108.496 bin TL olan iştiraklerden alacakların tamamı 

Kuruluşun % 26 oranında iştirak ettiği Eti Soda AŞ’den, Beypazarı’ndaki maden 
sahasının kira bedeli ile kar payı tahakkukundan kaynaklanan tutarlara ilişkindir. 

Söz konusu alacağın; 60.793 bin TL’si 2011-2016 yıllarına ait kira ve gecikme 
bedellerine, 47.703 bin TL’si ise 2015 yılı ikinci temettü tutarına ait kar payı alacağına 
ilişkindir. 

Dc) Diğer çeşitli alacaklar: 
Bu hesapta görülen 129.030 bin TL tutarındaki alacağın; 123.328 bin TL’si 

Genel Müdürlük, bakiye 5.702 bin TL ise işletmelere ait alacak kayıtlarında olup söz 
konusu tutarın; 

98.262 Bin TL’si İhracat istisnasından doğan KDV iadesine ilişkin 
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olarak ilgili vergi dairesinden, 
24.354 “    “ Çayeli Bakır İşletmelerinden ocak kira bedelinden 

doğan alacaktan, 
6.414 “    “ Rödovans bedeli olarak çeşitli kişi ve kuruluşlardan 

olan ile Yurt dışı iştirakler ve müşterilere yapılan 
ürün satışlarından, erken yüklemeler (dispeç) 
nedeniyle doğan alacaklardan ve ayrılan yüklenici 
firma elemanları ile personelden maaş ve vb. 
nedenlerden doğan alacaklar başta olmak üzere diğer 
alacak tutarlarından kaynaklanmıştır 

129.030 “    “  
Kuruluşun kişi ve firmalardan olan ve çeşitli işlemlerden kaynaklanan bir kısım 

alacaklarının 2017 yılı içerisinde tahsil edildiği tespit edilmiş olmasına karşın 
teminatsız alacak niteliğinde olan ve tahsilatında bir takım güçlüklerin olabileceği 
çeşitlikteki yüklenici firmalardan olan alacakların yakından takibinin sağlanarak tahsili 
yolunda gerekli her türlü çabanın gösterilmesi önem arz etmektedir.  

Ayrıca, VUK’nun 323. Maddesi çerçevesinde şüpheli alacak hesabında 
izlenmesi koşullarını taşıyan alacaklar içinde karşılık ayrılması hususuna dikkat 
edilmesi gerekliliği bulunmaktadır.  

Dd) Şüpheli diğer alacaklar: 
Kuruluşun esas faaliyet alanı dışındaki işlemlerinden kaynaklanan ve şüpheli 

duruma gelen alacak toplamı 8.216 bin TL tutarında olup hesabın detayı aşağıda 
verilmiştir. 

1.124 Bin TL’si Bigadiç İşletmesinin Tülü açık ocağı dekapaj işini yürüten 
yüklenici firmanın sözleşme taahhüdünü zamanında yerine 
getirememesi nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi üzerine, 
kalan iş miktarı üzerinden hesaplanan ve Ankara Asliye 6. 
Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan 2013/398 esas sayılı 
dava ile hukuki takibata intikal eden alacağa, 

568 “     “ Bigadiç Bor İşletmesince sözleşmesi feshedilen Setmaş 
Elektrik Sanayi AŞ aleyhine açılan dava alacağına, 

3.948        “     “ Bandırma ve Bigadiç Bor İşletmesinin, Uludağ Elektrik 
Dağıtım AŞ’den kayıp-kaçak bedelinin iadesine ait 
alacağına ilişkin açılan dava konusu olan tutara, 

74        “     “ Kırka İşletmesinin, Özçetin Kağıtçılık Şirketi’nden olan 
dava konusu alacağa ilişkin tutara, 

1.600 “    “ Geta Harfiyat Şirketi’nden doğan ve dava konusu olan 
alacak tutarına, 

655 “    “ Erkut Nakliyat Sanayi Şirketi’nden doğan ve dava konusu 
olan alacak tutarına, 

126 “    “ Azra Maden Sanayi Şirketi’nden doğan ve dava konusu olan 
alacak tutarına, 

121 “    “ Diğer çeşitli şüpheli alacaklara aittir. 
8.216 “    “  
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yolunda gerekli her türlü çabanın gösterilmesi önem arz etmektedir.  

Ayrıca, VUK’nun 323. Maddesi çerçevesinde şüpheli alacak hesabında 
izlenmesi koşullarını taşıyan alacaklar içinde karşılık ayrılması hususuna dikkat 
edilmesi gerekliliği bulunmaktadır.  

Dd) Şüpheli diğer alacaklar: 
Kuruluşun esas faaliyet alanı dışındaki işlemlerinden kaynaklanan ve şüpheli 

duruma gelen alacak toplamı 8.216 bin TL tutarında olup hesabın detayı aşağıda 
verilmiştir. 

1.124 Bin TL’si Bigadiç İşletmesinin Tülü açık ocağı dekapaj işini yürüten 
yüklenici firmanın sözleşme taahhüdünü zamanında yerine 
getirememesi nedeniyle sözleşmenin feshedilmesi üzerine, 
kalan iş miktarı üzerinden hesaplanan ve Ankara Asliye 6. 
Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan 2013/398 esas sayılı 
dava ile hukuki takibata intikal eden alacağa, 

568 “     “ Bigadiç Bor İşletmesince sözleşmesi feshedilen Setmaş 
Elektrik Sanayi AŞ aleyhine açılan dava alacağına, 

3.948        “     “ Bandırma ve Bigadiç Bor İşletmesinin, Uludağ Elektrik 
Dağıtım AŞ’den kayıp-kaçak bedelinin iadesine ait 
alacağına ilişkin açılan dava konusu olan tutara, 

74        “     “ Kırka İşletmesinin, Özçetin Kağıtçılık Şirketi’nden olan 
dava konusu alacağa ilişkin tutara, 

1.600 “    “ Geta Harfiyat Şirketi’nden doğan ve dava konusu olan 
alacak tutarına, 

655 “    “ Erkut Nakliyat Sanayi Şirketi’nden doğan ve dava konusu 
olan alacak tutarına, 

126 “    “ Azra Maden Sanayi Şirketi’nden doğan ve dava konusu olan 
alacak tutarına, 

121 “    “ Diğer çeşitli şüpheli alacaklara aittir. 
8.216 “    “  

 

 
 

De) Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) :   
Bu hesapta yer alan 8.216 bin TL şüpheli diğer alacaklar için ayrılan karşılıkları 

göstermektedir. 
E-Stoklar: 
Kuruluşun 2016 yılsonu itibariyle stokları, bir önceki dönem değerleriyle 

karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.  
      Tablo 97: Stoklar 

Stoklar Önceki dönem Cari Dönem                  Fark                       
Bin TL Bin TL Bin TL 

 -İlk madde ve malzeme: 109.705 115.373 5.668 
 -Yarı mamuller 109.841 109.948 107 
 -Mamuller 178.534 233.121 54.587 
 -Ticari mallar 589 520 (69) 
 -Diğer stoklar 2.397 3.888 1.491 
 -Stok değer düşüklüğü karş. (-) 1.787 356 1.431 

Toplam 399.279 462.494 62.215 
-Verilen sipariş avansları 2.736 5.200 2.464 

        Genel toplam 402.015 467.694 65.679 

Kuruluşun 2016 yılsonu itibariyle stok tutarı geçen yıla göre % 16,3 oranında 
65.679 bin TL artarak 467.694 bin TL’ye yükselmiştir.Geçen yıl stoklar %11,8 
oranında artarken bu yıl ki artışın 4,5 puan daha yüksek olmasında mamul stokların 
satışının düşmesi etkili olmuştur. Mamul stok kalemindeki artış cari yılda %30,6 
oranında gerçekleşmiştir. 

İlk madde ve malzeme stokları incelendiğinde; Bandırma İşletmesinde 34 
milyon TL, Kırka İşletmesinde 59 milyon TL, Emet İşletmesinde 21 milyon TL, 
Bigadiç İşletmesinde 1 milyon TL ve Genel Müdürlükte ise 0,5 milyon TL tutarında 
ilk madde ve malzeme stoku olduğu görülmektedir.  

Kırka İşletmesinde ilk madde malzeme stoklarının bu yıl işletmeye alınan Penta 
5 Fabrikasınında etkisiyle geçen yılda olduğu gibi bu yılda da artış eğiliminde olduğu 
tespit edilmiştir. Kırka İşletmesinde yapılan incelemelerde son beş yıldır hareket 
görmeyen 286 kalem ilk madde malzemenin stok değerinin 505 bin TL olduğu 
görülmüştür. 

Yarı mamuller stok hesabında kayıtlı 109,9 milyon TL’nin ise 72,4 milyon 
TL’si Bigadiç İşletmesindeki tüvanan kolemanit ve üleksit den, 36 milyon TL’si ise 
Emet İşletmesindeki tüvanan cevher den ve 1,5 milyon TL’si de Kırka ve Bandırma 
İşletmelerindeki yarı mamulden oluşmaktadır. 

Kuruluşun mamul stoklarının içerisinde Emet İşletmesi 81,8 milyon TL ile ilk 
sırada yer alırken, Bandırma İşletmesi 60,1 milyon TL, Bigadiç İşletmesi 51,4 milyon 
TL ve Kırka İşletmesi de 39,8 milyon TL stok tutarı ile izlemektedir. 

Stok değer düşüklüğü karşılık hesabına kayıtlı 356 bin TL ise; Bandırma 
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İşletme Müdürlüğünce yan ürün olarak üretilen 30.917 ton kalsine piritin, sınai 
maliyet-satış fiyatı arasındaki 11,5 TL/Ton fark üzerinden değerlendirilmiş tutarını 
içermektedir. 

Stoklar hakkında ayrıntılı açıklama Raporun “İşletme Çalışmaları” bölümünde 
verildiğinden burada tekrar edilmemiştir. Ayrıca Mali Bünye Bölümünde ise stok ve 
satışlar hususunda detaylı analizlere yer verilmiştir. 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
Bu hesap bakiye vermemiştir. 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Bu hesap grubunda kayıtlı 153 bin TL’nin tamamı Genel Müdürlük Merkez 

kayıtlarında yer alan gelir tahakkuklarını ifade etmekte olup; Kurumun TC Ziraat 
Bankasındaki 19 adet kırık vadeli hesaplarının (vade bitimleri 2017 yılına sarkan 
mevduata ait) bilanço tarihi itibariyle tahakkuk ettirilen faiz tutarlarına ilişkindir. 

H-Diğer dönen varlıklar: 
Hesapta görülen 101.660 bin TL’nin; 

100.221 Bin TL’si, Devreden KDV tutarını, 

1.439 “    “ Verilen iş ve personel avanslarını 

 101.660         “    “ göstermektedir. 
100.221 bin TL tutarındaki devreden KDV’nin; 39.751 bin TL’si doğrudan 

giderlere, 34.284 bin TL’si yapılmakta olan yatırımlara, 26.186 bin TL’si de ilk madde 
ve malzeme alımları ile ilgili olan ve bir dönem sonrasına devreden katma değer 
vergisi tutarlarını ifade etmektedir. 

Verilen avanslar toplamının 1.423 bin TL’si istihkak, 16 bin TL’si de iş 
avanslarına ait olduğu görülmektedir. Personel iş avanslarının yılsonu itibariyle 
kapatılmasının usul edinilmesi gereğine işaret olunur. 

II-Duran varlıklar: 
Varlıklar toplamının % 54,4’ünü oluşturan duran varlıklar, geçen yıla göre % 

0,47 oranında  79,7 milyon TL artış göstermiş olup hesap grupları itibariyle aşağıda 
incelenmiştir. 

A-Ticari alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 1.138 bin TL’nin tamamı verilen depozito ve teminatlardan 

oluşmakta olup;  
897 Bin TL’si, Maden sahaları ile ilgili olarak kamu kuruluşlarına verilen 

çevre uyum teminatları ve diğer teminat tutarlarına, 
 

241 “     “ Elektrik, gaz ve su ile ilgili diğer depozito ve teminatlara,  
1.138  “     “ aittir. 
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İşletme Müdürlüğünce yan ürün olarak üretilen 30.917 ton kalsine piritin, sınai 
maliyet-satış fiyatı arasındaki 11,5 TL/Ton fark üzerinden değerlendirilmiş tutarını 
içermektedir. 

Stoklar hakkında ayrıntılı açıklama Raporun “İşletme Çalışmaları” bölümünde 
verildiğinden burada tekrar edilmemiştir. Ayrıca Mali Bünye Bölümünde ise stok ve 
satışlar hususunda detaylı analizlere yer verilmiştir. 

F- Yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri: 
Bu hesap bakiye vermemiştir. 
G-Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları: 
Bu hesap grubunda kayıtlı 153 bin TL’nin tamamı Genel Müdürlük Merkez 

kayıtlarında yer alan gelir tahakkuklarını ifade etmekte olup; Kurumun TC Ziraat 
Bankasındaki 19 adet kırık vadeli hesaplarının (vade bitimleri 2017 yılına sarkan 
mevduata ait) bilanço tarihi itibariyle tahakkuk ettirilen faiz tutarlarına ilişkindir. 

H-Diğer dönen varlıklar: 
Hesapta görülen 101.660 bin TL’nin; 

100.221 Bin TL’si, Devreden KDV tutarını, 

1.439 “    “ Verilen iş ve personel avanslarını 

 101.660         “    “ göstermektedir. 
100.221 bin TL tutarındaki devreden KDV’nin; 39.751 bin TL’si doğrudan 

giderlere, 34.284 bin TL’si yapılmakta olan yatırımlara, 26.186 bin TL’si de ilk madde 
ve malzeme alımları ile ilgili olan ve bir dönem sonrasına devreden katma değer 
vergisi tutarlarını ifade etmektedir. 

Verilen avanslar toplamının 1.423 bin TL’si istihkak, 16 bin TL’si de iş 
avanslarına ait olduğu görülmektedir. Personel iş avanslarının yılsonu itibariyle 
kapatılmasının usul edinilmesi gereğine işaret olunur. 

II-Duran varlıklar: 
Varlıklar toplamının % 54,4’ünü oluşturan duran varlıklar, geçen yıla göre % 

0,47 oranında  79,7 milyon TL artış göstermiş olup hesap grupları itibariyle aşağıda 
incelenmiştir. 

A-Ticari alacaklar: 
Bu hesapta yer alan 1.138 bin TL’nin tamamı verilen depozito ve teminatlardan 

oluşmakta olup;  
897 Bin TL’si, Maden sahaları ile ilgili olarak kamu kuruluşlarına verilen 

çevre uyum teminatları ve diğer teminat tutarlarına, 
 

241 “     “ Elektrik, gaz ve su ile ilgili diğer depozito ve teminatlara,  
1.138  “     “ aittir. 

 

 

 
 

B- Diğer alacaklar: 
Bu hesap bakiye vermemiştir. 
C- Mali duran varlıklar: 
Hesap grubunu oluşturan 54.465 bin TL’nin, 34.569 bin TL’si yurtiçi, 19.896 

bin TL’si de yurt dışı iştiraklerdeki sermaye payı tutarını ifade etmekte olup, dönem 
sonu itibariyle sermaye payları ve ödenmiş tutarları aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
   Tablo 98: İştiraklerdeki sermaye payları ve ödenmiş tutarları 

          İştirakin adı 

Önceki dönem  Cari dönem 
Taahhüt  

edilen  
sermaye  

Ödenen 
sermaye  

Taahhüt  
edilen  

sermaye  

Ödenen 
sermaye 

Bin TL Bin TL Bin TL   Bin TL 
1-Yurt içi iştirakler:         
-Eti Soda A.Ş. 33.358 33.358 33.358 33.358 
    Enflasyon düzeltmesi 13 13 13 13 
-T.H. Türkiye Krom İşletmeleri 
A.Ş. 17 17 17 17 

    Enflasyon düzeltmesi 1 1 1 1 
-T.H.Metek Metal Yat. A.Ş. 1.180 1.180 1.180 1.180 
  Enflasyon düzeltmesi     

Toplam (1) 34.569 34.569 34.569 34.569 
2-Yurt dışı iştirakler:         
- A.B. Eti Products OY 4.956 4.956 4.956 4.956 
- Etimine SA 14.940 14.940 14.940 14.940 

Toplam (2) 19.896 19.896 19.896 19.896 
   Toplam (1+2) 54.465 54.465 54.465 54.465 

İştirakler hesabında iştirak bazında görülen enflasyon düzeltmeleri 01.01.2004 
tarihi itibariyle yeniden değerleme yönteminin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin 
düzenleme sonrasında parasal olmayan kıymetlere uygulanan düzeltme katsayısı 
sonucu bulunan tutarları göstermektedir. 

Kuruluşu iştiraklerdeki sermaye payları hakkında ayrıntılı açıklama “Bağlı 
ortaklık ve İştirakler” bölümünde verildiğinden burada tekrar edilmemiştir.  

D-Maddi duran varlıklar: 
Kuruluşa ait maddi duran varlıkların 2015 yılından devreden, yıl içinde giren ve 

çıkanlar ile 2017 yılına devreden değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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  Tablo.99: Maddi duran varlıklar 
  2015'den 2016 yılında 2017’ye 
   Maddi duran varlıklar devir Giren Çıkan devir 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Arazi ve arsalar 56.081 1.323 - 57.404 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 181.465 4.871 187 186.149 
Binalar 323.163 32.101 231 355.033 
Tesis, makine ve cihazlar 897.353 62.108 9.386 950.075 
Taşıtlar  20.699 5.276 6.027 19.948 
Demirbaşlar 5.660 841 102 6.399 
Diğer maddi duran varlıklar  5.316 - - 5.316 

          Toplam  ( brüt ) 1.489.737 106.520 15.933 1.580.324 
Birikmiş amortismanlar (-) 709.389 86.334 7.437 788.286 

         Toplam  ( net ) 780.348 20.186 8.496 792.038 
Yapılmakta olan yatırımlar 385.410 181.704 159.131 407.983 
Yatırım avansları 41.075 41.094 37.136 45.033 

         Yatırım toplamı 426.485 222.798 196.267 453.016 
         Genel toplam 1.206.833 242.984 204.763 1.245.054 

Kuruluşun, 2015 yılından devreden 1.489.737 bin TL edinme değerindeki 
maddi duran varlıklarına (yapılmakta olan yatırımlar ve yatırım avansları hariç), yıl 
içinde 106.520 bin TL tutarında giriş, 15.933 bin TL’lik çıkış olmuş ve 2017 yılına 
1.580.324 bin TL edinme değerinde maddi duran varlık devredilmiştir.  

1.580.324 bin TL edinme değerindeki maddi duran varlıklara 453.016 bin TL 
tutarındaki yapılmakta olan yatırımlar ile yatırım avanslarının ilavesi ve 788.286 bin 
TL tutarındaki birikmiş amortismanların mahsubu sonucunda 2016 yılı sonu maddi 
duran varlık net değeri 1.245.054 bin TL’ye yükselmiştir. 

Maddi duran varlıklara yıl içinde yapılan 106.520 bin TL tutarındaki girişin;  
84.964 Bin TL’si, Yapımı tamamlanarak yapılmakta olan yatırımlar 

hesabından ilgili oldukları maddi duran varlıklara 
aktarılan tutara, 

7.944 “    “ Genel Müdürlük oluru ile satın alınan makine, ekipman 
ve demirbaş bedellerine, 

1.324 “    “ Satın alınan arazi, arsa ve binalara, 
2.269 “     “ İşletmeler arası yatırım devirlerine, 

816 “    “ Diğer yollarla girişlere 

9.203 “    “ İşletmeler arası varlık devirlere, 

106.520 “    “ aittir.  

Maddi duran varlıklar hesabında görülen 15.933 bin TL tutarındaki çıkışın;  
   

11.472 Bin TL’si  İşletmeler arası varlık ve yatırım kalemlerinde yapılan 
 devirlerden, 
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  Tablo.99: Maddi duran varlıklar 
  2015'den 2016 yılında 2017’ye 
   Maddi duran varlıklar devir Giren Çıkan devir 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 

Arazi ve arsalar 56.081 1.323 - 57.404 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 181.465 4.871 187 186.149 
Binalar 323.163 32.101 231 355.033 
Tesis, makine ve cihazlar 897.353 62.108 9.386 950.075 
Taşıtlar  20.699 5.276 6.027 19.948 
Demirbaşlar 5.660 841 102 6.399 
Diğer maddi duran varlıklar  5.316 - - 5.316 

          Toplam  ( brüt ) 1.489.737 106.520 15.933 1.580.324 
Birikmiş amortismanlar (-) 709.389 86.334 7.437 788.286 

         Toplam  ( net ) 780.348 20.186 8.496 792.038 
Yapılmakta olan yatırımlar 385.410 181.704 159.131 407.983 
Yatırım avansları 41.075 41.094 37.136 45.033 

         Yatırım toplamı 426.485 222.798 196.267 453.016 
         Genel toplam 1.206.833 242.984 204.763 1.245.054 

Kuruluşun, 2015 yılından devreden 1.489.737 bin TL edinme değerindeki 
maddi duran varlıklarına (yapılmakta olan yatırımlar ve yatırım avansları hariç), yıl 
içinde 106.520 bin TL tutarında giriş, 15.933 bin TL’lik çıkış olmuş ve 2017 yılına 
1.580.324 bin TL edinme değerinde maddi duran varlık devredilmiştir.  

1.580.324 bin TL edinme değerindeki maddi duran varlıklara 453.016 bin TL 
tutarındaki yapılmakta olan yatırımlar ile yatırım avanslarının ilavesi ve 788.286 bin 
TL tutarındaki birikmiş amortismanların mahsubu sonucunda 2016 yılı sonu maddi 
duran varlık net değeri 1.245.054 bin TL’ye yükselmiştir. 

Maddi duran varlıklara yıl içinde yapılan 106.520 bin TL tutarındaki girişin;  
84.964 Bin TL’si, Yapımı tamamlanarak yapılmakta olan yatırımlar 

hesabından ilgili oldukları maddi duran varlıklara 
aktarılan tutara, 

7.944 “    “ Genel Müdürlük oluru ile satın alınan makine, ekipman 
ve demirbaş bedellerine, 

1.324 “    “ Satın alınan arazi, arsa ve binalara, 
2.269 “     “ İşletmeler arası yatırım devirlerine, 

816 “    “ Diğer yollarla girişlere 

9.203 “    “ İşletmeler arası varlık devirlere, 

106.520 “    “ aittir.  

Maddi duran varlıklar hesabında görülen 15.933 bin TL tutarındaki çıkışın;  
   

11.472 Bin TL’si  İşletmeler arası varlık ve yatırım kalemlerinde yapılan 
 devirlerden, 

 

 
 

4.297 “     “ Devri yapılan varlıklar ile ekonomik ömrünü doldurarak 
hurdaya ayrılan varlık kalemlerine ait tutarlardan, 

164 “     “ Düzeltme, bağış ve zarar kayıtlarından oluşmuştur. 

15.933 “     “ 
 
 

Maddi duran varlıklardan satış yolu ile çıkan 13.917 bin TL tutarındaki 
kıymetlerin; 12.165 bin TL’si Ankara’daki lojmanların,1.148 bin TL’si İstanbul ve 
604 bin TL’si ise İzmir İrtibat Müdürlüklerine ait binaların satışı sonucu ihraç 
edilmesinden kaynaklanmıştır. 

Teşekkül Yönetim Kurulu’nun 25.02.2016 tarih ve 677\5 sayılı kararı ile Muğla 
ili, Bodrum İlçesi, Güllük beldesinde bulunan 2.474 parseline kayıtlı 29.801,28 metre 
kare alana sahip ve atıl durumda olan Güllük sosyal tesislerinin, 233 sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 54\3 maddesine 
istinaden, rayiç bedelinin 10.000.000,00 TL‘nin üzerinde olması sebebiyle, Bakanlar 
Kurulu Kararı alındıktan sonra kayıtlı değer tutarı olan 1.420.081,87 TL üzerinden 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğüne tapu harcı, döner sermaye ücreti 
ve diğer masraflar Gençlik ve Spor Bakanlığına ait olmak üzere devredilmesine karar 
verilmiştir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2016 yılı yapılmakta olan 
yatırımları ile ilgili olarak; 

 2015 yılından devreden yatırım avansı dahil 426.485 bin TL tutarındaki 
yapılmakta olan yatırımlara yıl içinde (41.094 bin TL'si yatırım avansı olmak üzere) 
222.798 bin TL giriş, 196.267 bin TL’de çıkış gerçekleşmiş olup 2017 yılına 453.016 
bin TL tutarında yapılmakta olan yatırım harcaması devretmiştir.  

Yapılmakta olan yatırımlara (yatırım avansı hariç) yıl içinde yapılan 181.704 
bin TL tutarındaki girişin;  

102.650 Bin TL’si Yatırım programında yer alan projelere yapılan 
harcamalara, 

14.491 “    “ İşletme deneme giderlerine, 

7.944 “     “ Genel Müdürlük izni ile alınan makine, ekipman ve 
demirbaş bedellerine, 

12.592 “     “ Maddi olmayan duran varlık programından yapılan 
alımlara, 

44.027 “     “ Düzeltme kaydına aittir. 
181.704 “     “  

Yapılmakta olan yatırımlardan (yatırım avansı hariç) yıl içinde yapılan 159.131 
bin TL tutarındaki çıkışın ise;  

97.252 Bin TL’si Maddi duran varlıklara yapılan aktarmalara, 

7.944 “     “ Genel Müdürlük izni ile alınan makine,ekipman ve 
demirbaş bedelleri kanalı ile MDV’lere 
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1.324 “     “ Satın alınan arazi, arsa ve bina bedellerinden 
MDV’lere, 

7.766 “     “ Maddi olmayan duran varlıklara, 
44.027 

817 
“     “ 

Düzeltme kaydına, 
 Kar zarar hesapları ile diğer çıkışlara, 

   159.130 “     “ 
aittir. 
 

Yatırım avansları yıl sonu bakiyesi 45.033 bin TL’nin, 34.158 bin TL’si 
‘’Yapılmakta Olan Yatırımlar’’ hesabında izlenen Genel Müdürlük hizmet binası için 
TOKİ’ye verilen avans tutarını içermektedir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2016 yılında gerek yatırım 
programı içinde ve dışında gerekse Genel Müdürlük izni ile işletme bütçesinden 
edinilen demirbaş harcamalarının yanı sıra ‘’280.Gelecek yıllara ait giderler ‘’ 
hesabında kayıtlı büyük bakım ve onarım bütçesinden gerçekleştirdiği harcamaların 
detayını gösteren tablo aşağıda verilmiştir. 
       Tablo 100: Yatırım ve diğer fasıllardan yapılan harcamalar                                   (Bin TL) 

Genel Müdürlük 
/İşletme 

Yatırım 
ödeneğine 

tabi 
Harcamalar 

Yatırım 
ödeneğine 

tabi olmayan 
Harcamalar 

Gen. 
Müdürlük 
İznine tabi 
demirbaş 

alımı 

Dekapaj  

giderleri 

Büyük 
bakım ve 
onarım 

giderleri 

(*) 

Genel Müdürlük 31.530  286  1.946 

Bandırma 30.092  1.889  32.299 

Bigadiç 6.954 440 97 74.451 5.374 

Emet 20.460 449 724 2.273 7.144 

Kırka 13.614 435 4.948 6.991 31.864 

Toplam 102.650 1.324 7.944 83.715 78.627 
(*)Geçmiş yıllardan gelen ve amorti edilmemiş tutara ilişkin toplam 

Genel Müdürlük ve işletmeler olmak üzere 2016 yılında, yatırım ödeneğine tabi 
102,6 milyon TL tutarında harcama yapılmıştır. Bu yatırımların 47,7 milyon TL’si 
madencilik, 54,9 milyon TL’si ise imalat-kimya sanayine ait bulunmaktadır. Yatırım 
harcamalarına ilişkin detaylı bilgilere raporun ‘’Yatırımlar’’ bölümünde yer 
verilmiştir.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 4 işletmeden 3’ünde cevherin 
çıkarılmasına ilişkin dekapaj işleride yapılmakta olup 2016 yılında Bigadiç İşletmesi 
74.451 bin TL tutarındaki dekapaj işini ‘’Yatırımlar’’ hesabından geçirmiştir. Diğer 
işletmeler ise ilgili giderleri sonuç hesaplarına vermiştir.Bu nedenle dekapaj 
giderlerine yapılmakta olan yatırım giriş-çıkışlarında yer verilmemiştir. 
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Kuruluşta ‘’Genel Müdürlük iznine tabi’’ fasıl altında makine, ekipman ve 
demirbaş nitelikli alımlar için 2016 yılında 286 bin TL’si Genel Müdürlük, 7.658 bin 
TL’si ise işletmeler için olmak üzere toplam 7.944 bin TL harcama yapılmıştır. Geçen 
yıl 11.843 bin TL olan bu harcama kaleminin 2016 yılına ilişkin detayları 
incelendiğinde; 

Genel Müdürlükte; 

-196 bin TL Laboratuvar makine ekipman, 

-27 bin TL Misafirhane demirbaş, 

-19 bin TL Personel platform alımı, 

Kırka İşletme Müdürlüğünde; 

-3.192 bin TL Konteyner silobas, 

-  604 bin TL Yeni yapılan binalara raf sistemi yapımı, 

- 193 bin TL Asansör, 

- 42 bin TL Pres makinası, 

Emet İşletme Müdürlüğünde; 

-62 bin TL Network media player alımı, 

-41 bin TL Tromel taşıyıcı sistemi, 

-32 bin TL Klima 

Bandırma İşletme Müdürlüğünde; 

-1.414 bin TL Dekanter santrifüjü, 

-115 bin TL Uzaktan kumanda izleme sistemi, 

- 47 bin TL Klima, gibi büyük tutarlı harcamaların olduğu tespit edilmiştir.                          
Genel Müdürlük iznine tabi alımlar içinde işletmelerin acil ihtiyacı olan makine ve 
ekipmanlar olduğu gibi elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi,televizyon, koltuk gibi 
acil ihtiyaç olmayan alım guruplarının da geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda da yer 
aldığı tespit edilmiştir. 

Yukarıda belirtilenler dışında bu başlık altında yapılan diğer edinimlerin büyük 
bir kısmının da maddi duran varlık tanımı içerisinde yer alan kıymetlere ait olduğu 
görülmektedir. İşletme Bütçesi ödeneklerinden karşılanılan ve tabi olduğu mevzuata 
göre alımı gerçekleştirilen demirbaşların muhasebe kayıtları da Kuruluşun 32 sayılı 
Muhasebe Yönergesi doğrultusunda yapılmaktadır. Bu çeşit demirbaş edinimlerinin 
maddi duran varlıklara intikal ettirilerek amortismana tabi tutuldukları tespit edilse de 
edinim şekli itibariyle Kalkınma Bakanlığının ‘’Yatırım Programı Hazırlama 
Sürecinde Uygulanacak Esaslar’’ düzenlemesi ile kamu kurum ve kuruluşlarında var 
olan uygulamalardan farklılık arz ettiği anlaşılmaktadır. 
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Kuruluşta ayrıca Genel Müdürlük ve işletme bilançolarının ‘’280.Gelecek 
yıllara ait giderler’’ hesabında izlenen büyük tutarlı bakım ve onarım harcamaları da 
yapılmakta olup yılsonu itibariyle tutarı 78.627 bin TL olmuştur. Bu tutarın 1.946 bin 
TL’lik kısmı Genel Müdürlük bakım ve onarım giderlerine aittir.Genel Müdürlüğe ait 
bakım ve onarım giderlerine ilişkin tutarın 1.909 bin TL’si Ankara Samanpazarı sosyal 
tesis güçlendirme işi ve 37 bin TL’sinin de Bandırma Lojistik Müdürlüğü binası için 
yapılan harcamalara ait olduğu görülmektedir.  

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce yapılan ‘’Büyük bakım-onarım 
giderleri’’ 2016 yılından önceki yıllarda yapılmakta olan yatırımlar hesabından (258 
hesap) geçirildikten sonra gelecek yıllara ait giderler hesabına (280 hesap) alınıp 
giderleştiriliyor iken Şirketin 2016 yılından  itibaren ERP programından SAP’a 
geçmesi nedeniyle kayıt sistemi değiştirilmiş ve 258 hesaplar yerine 730-Genel Üretim 
Giderleri hesabından geçirilerek 280-Bakım-Onarım Giderleri kanalından geçirilerek 
sonuç hesaplarına  aktarılmaya başlandığından yatırım hesapları bu konuda 
çalıştırılmamıştır. 

İşletmelerde yapılan bakım ve onarım harcamaları incelendiğinde ise; 
-Bakım onarım giderlerinin itfa sürelerinin genelde 5 yıl olduğu ancak bu 

sürenin bazı işlerde 11-15 yıla kadar uzadığı,  
-Kırka İşletmesine ait bakım onarım giderleri içinde; 4.913 bin TL tutarındaki 

Kırka-Değirmenözü  yol genişletme ve güzergâh değiştirme işinin, 2.089 bin TL 
tutarında lokal ve lojman güçlendirme işini, 1.950 bin TL’si saha düzenleme 
işinin,1.055 bin TL’si akışkan yataklı kurutucu revizyon işinin ve 1.024 bin TL’si 
değirmen toz tutma sistemi işinin, 

-Bandırma İşletmesine ait bakım onarım giderleri içinde;12.162 bin TL 
tutarında lojman ve misafirhane gibi sosyal tesislerin güçlendirme işinin,4.504 bin 
TL’si Turbo-alternatör revizyon işinin, 2.339 bin TL tutarında ise işletme içi yollar ve 
saha betonlama işinin, 4.793 bin TL’si sülfürik asit doğalgaz ve atık ısı kazanı bakım 
işinin, 

-Emet İşletmesine ait bakım onarım giderleri içinde;  3.677 bin TL tutarında 
buhar santrali işinin, 

-Bigadiç İşletmesine ait bakım onarım giderleri içinde;  2.317 bin TL tutarında 
konsantratör-atık barajı bakım giderlerinin,1.669 bin TL tutarında ise sosyal tesis 
güçlendirme giderlerinin ağırlıklı olduğu tespit edilmiştir. 

Kamu kurum ve kuruluşları işletme faaliyetlerini sürdürmek ve gerekli olan 
yatırımları yapmak için bütçe disiplini içerisinde harcama yaparlar. Bunun için 
harcamanın cinsine, kaynağına ve mevzuata göre harcama yapmak için İşletme 
Bütçesi ya da Yatırım Bütçesinde yer alan ödenekleri kullanırlar. Bu harcamalar da 
mevzuata ve harcama disiplini ilkesine uygun olarak gerçekleşir ve kuruluşların mali 
tablolarında ‘’Tam açıklama’’ ilkesi doğrultusunda yer alırlar. 

Kuruluşların faaliyetleri ile ilgili maddi veya maddi olmayan duran varlıklara 
yapılan ilaveler ile maddi duran varlıkların iktisadi değerlerini artıracak nitelikte olan 
esaslı onarım ve yenilemeler yatırım olarak sayılmakta olup, her yıl yapılmakta olan 
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küçük onarımlar, satın almalar ve kamulaştırmalar dışında kalan maddi duran varlık 
edinimlerinin yatırım programı ile ilişkilendirilmesi gerekliliği bulunmaktadır.  

Yatırım Programı Hazırlama Sürecinde Uygulanacak Esaslara ilişkin 
düzenlemenin 61’inci Maddesi, proje ve karakteristiği makine-teçhizat, bilgisayar 
yazılım ve donanımı, idame yenileme, bakım-onarım, büyük onarım, tamamlama gibi 
olan veya bunların bileşiminden uygun görülenleri Toplu Proje olarak adlandırmakta 
olup bu işlerin yıllık olanları için ‘’Muhtelif İşler’’ adı altında tek bir proje 
hazırlanması, çok yıllık olanlarında ise toplu projeden ayrı bir proje hazırlanarak 
yatırım programına girmek için teklif edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Gene aynı 
düzenlemenin 22’nci Maddesinde de çok zorunlu haller dışında mevcut tesislerin 
bakım ve onarımları için ödenek tahsis edilemeyeceği öngörülmüştür. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 233 sayılı KHK’ya tabi bir iktisadi 
devlet teşekkülüdür. Dolayısıyla Kuruluşun faaliyet ve işlemlerinin KİT’lerin tabi 
olduğu mevzuat bütünlüğü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Kuruluşun maddi duran varlık edinimleri ile bu varlıkların idame ve yenilemesi 
için yapılan harcamalara ilişkin işlemlerin gerek yatırım-işletme bütçe disiplini 
gerekse tabi oldukları mevzuat içerisinde yapılmasının yanı sıra Genel Müdürlük 
makam onayı ile yapılan ve acil nitelik taşımayan makine, teçhizat ve demirbaş 
alımlarına ait harcamaların da kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu mevzuat 
bütünlüğü içerisinde yapılmasına özen gösterilmesi önerilir. 

-Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanları: 
Kuruluşun maddi duran varlıklarının; edinme değerleri, birikmiş amortismanları 

ile net değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
      Tablo 101: Maddi duran varlıklar (Birikmiş amortismanları) 

Maddi duran varlıklar 
Edinme 
değeri 
Bin TL 

Birikmiş amortismanlar 
Net değer  

 
Bin TL 

 
Bin TL 

Edinme 
değerine 

göre  
% 

Arazi ve arsalar 57.404 256 - 57.148 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 186.149 97.956 52,6 88.193 
Binalar 355.033 98.764 27,8 256.269 
Tesis, makine ve cihazlar 950.075 569.893 60,0 380.182 
Taşıtlar araç ve gereçleri 19.948 13.345 66,8 6.603 
Döşeme ve demirbaşlar 6.399 4.202 65,6 2.197 
Diğer maddi duran varlıklar  5.316 3.870 73,6 1.446 
             Ara toplam 1.580.324 788.286 49,9 792.038 
Yapılmakta olan yatırımlar 407.983   407.983 
Yatırım avansları 45.033   45.033 
            Yatırımlar toplamı 453.016   453.016 

Toplam 2016 2.033.340 788.286 49,9 1.245.054 
Toplam 2015 1.916.222 709.389 37,0 1.206.833 

             Fark 117.118 78.897  38.221 
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Kuruluşun 2016 yılsonu itibariyle (yapılmakta olan yatırımlar hariç) 1.580.324 
bin TL değerindeki maddi duran varlıklarının % 49,9 oranında 792.038 bin TL’si 
amortismana tabi tutulmuş ve 2017 yılına 792.038 bin TL değerinde maddi duran 
varlık devretmiştir. Maddi duran varlık gurubu içinde en ağırlıklı varlık kalemi 
tesis,makine ve cihazlardır. Bu kalemin yıllar itibariyle sürekli artış göstermesi ise 
ağırlıklı olarak Kırka İşletmesindeki Penta yatırımlarının, 2023 üretim hedefi 
doğrultusundaki artışından kaynaklanmaktadır. 

2016 yılı sonu itibariyle MDV’ın net değeri olan 792.038 bin TL’ye, 
yapılmakta olan yatırımlar ve yatırım avanslarından gelen 453.016 bin TL tutarının da 
etkisi ile MDV toplamı 2017 yılına 1.245.054 bin TL olarak devretmiştir. Bu ise 2015 
yılına göre 38.221 bin TL tutarında artış olduğunu ifade etmektedir. 

Maddi duran varlıklar ile ilgili olarak ayrılan amortismanların, 2015 yılından 
devri, yıl içindeki giriş ve çıkışları ile 2017 yılına devreden tutarları aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

     Tablo 102: Birikmiş amortismanların hareketi 
  2015'den 2016 yılında 2017’ye 
Birikmiş amortismanlar devir Giren Çıkan devir 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Arazi ve arsalar 256 - - 256 
Yer altı ve yerüstü düzenleri 88.694 9.263 - 97.957 
Binalar 87.866 10.942 47 98.761 
Tesis, makine ve cihazlar 510.079 61.776 1.959 569.896 
Taşıtlar araç ve gereçleri 15.059 3.616 5.331 13.344 
Döşeme ve demirbaşlar 3.679 622 99 4.202 
Diğer maddi duran varlıklar                                                                                                 3.756 114 - 3.870 

Toplam 709.389 86.333 7.436 788.286 

Kuruluşun önceki yıldan devreden 709.388 bin TL tutarındaki birikmiş 
amortismanlarına, yıl içinde 86.333 bin TL giriş, 7.436 bin TL ‘de çıkış olmuş ve 2017 
yılına 788.286 bin TL tutarında birikmiş amortisman devretmiştir. 

Dönem içeresinde birikmiş amortismanlara yapılan 86.334 bin TL tutarındaki 
girişin; 

80.581 Bin TL’si 2016 yılı içinde maliyet hesaplarına kaydedilerek ayrılan 
amortismanlardan,  

3.032 “     “ Üniteler arası aktarmalardan,  

2.720 “     “ Çalışmayan ünitelere ait amortismanların gider kaydından 
oluşmuştur. 

86.333 
 

“     “  
 
 
 

486 Sayıştay   



 

 
 

Kuruluşun 2016 yılsonu itibariyle (yapılmakta olan yatırımlar hariç) 1.580.324 
bin TL değerindeki maddi duran varlıklarının % 49,9 oranında 792.038 bin TL’si 
amortismana tabi tutulmuş ve 2017 yılına 792.038 bin TL değerinde maddi duran 
varlık devretmiştir. Maddi duran varlık gurubu içinde en ağırlıklı varlık kalemi 
tesis,makine ve cihazlardır. Bu kalemin yıllar itibariyle sürekli artış göstermesi ise 
ağırlıklı olarak Kırka İşletmesindeki Penta yatırımlarının, 2023 üretim hedefi 
doğrultusundaki artışından kaynaklanmaktadır. 

2016 yılı sonu itibariyle MDV’ın net değeri olan 792.038 bin TL’ye, 
yapılmakta olan yatırımlar ve yatırım avanslarından gelen 453.016 bin TL tutarının da 
etkisi ile MDV toplamı 2017 yılına 1.245.054 bin TL olarak devretmiştir. Bu ise 2015 
yılına göre 38.221 bin TL tutarında artış olduğunu ifade etmektedir. 

Maddi duran varlıklar ile ilgili olarak ayrılan amortismanların, 2015 yılından 
devri, yıl içindeki giriş ve çıkışları ile 2017 yılına devreden tutarları aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 

     Tablo 102: Birikmiş amortismanların hareketi 
  2015'den 2016 yılında 2017’ye 
Birikmiş amortismanlar devir Giren Çıkan devir 
  Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
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Binalar 87.866 10.942 47 98.761 
Tesis, makine ve cihazlar 510.079 61.776 1.959 569.896 
Taşıtlar araç ve gereçleri 15.059 3.616 5.331 13.344 
Döşeme ve demirbaşlar 3.679 622 99 4.202 
Diğer maddi duran varlıklar                                                                                                 3.756 114 - 3.870 

Toplam 709.389 86.333 7.436 788.286 

Kuruluşun önceki yıldan devreden 709.388 bin TL tutarındaki birikmiş 
amortismanlarına, yıl içinde 86.333 bin TL giriş, 7.436 bin TL ‘de çıkış olmuş ve 2017 
yılına 788.286 bin TL tutarında birikmiş amortisman devretmiştir. 

Dönem içeresinde birikmiş amortismanlara yapılan 86.334 bin TL tutarındaki 
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Yıl içinde gerçekleşen 7.436 bin TL tutarındaki çıkışın ise; 
4.238  “     “ Yıl içinde hizmetten çıkarılan maddi duran varlık 

amortismanlarına, 
1.888 “     “ Üniteler arası aktarmalara,  
1.320 “     “ Sair çıkışlara 
7.436 “     “ aittir. 

Kuruluşun 2016 yılında 3 işletmesinde toplam 32,2 milyon TL tutarında 
çalışmayan kısım gideri mevcut olup ilgili tutar Olağandışı gider ve zararlar hesabına 
kaydedilmiş ve konu ile ilgili olarak Raporun Gelir Tablosu bölümünde detaylı bilgi 
yer almıştır. Dönem içinde çalışmayan makinelerin amortismanı olan 2.720 bin TL  ise 
ürün maliyetine değil çalışmayan kısım giderlerine yansıtılmış bulunmaktadır. 

E-Maddi olmayan duran varlıklar: 
Maddi olmayan duran varlıkların; edinme değerleri, itfa değerleri ile net 

değerleri, gruplar itibariyle aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
     Tablo 103: Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran 
varlıklar 

2015’den 2016 yılında 2017’ye 
devir Giren Çıkan devir 

Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
Haklar 6.725 2.586 826 8.485 
Kuruluş ve örgütlenme giderleri 891 - 264 627 
Araştırma ve geliştirme giderleri 9.165 3.578 1.228 11.515 
Özel maliyetler 691 - 691 - 
Diğer maddi olmayan duran var. 12.752 14.003 - 26.755 
Verilen avanslar 7.891 16 7.842 65 

Toplam (Brüt) 38.115 20.183 10.851 47.447 
Birikmiş amortismanlar (-) 16.728 8.551 2.125 23.154 

Toplam  (Net) 21.387 11.632 8.726 24.293 

2015 yılından devreden 38.115 bin TL değerindeki maddi olmayan duran 
varlıklara yıl içinde 20.183 bin TL giriş, 10.851 bin TL çıkış olmuş, toplam 47.447 bin 
TL değerindeki varlıklardan 23.154 bin TL birikmiş amortismanların tenzili 
sonucunda 2017 yılına 24.293 bin TL maddi olmayan duran varlık devretmiştir.Maddi 
olmayan duran varlıklara olan girişin 7.766 bin TL’si yatırımlar hesabından 12.417 bin 
TL’si ise satın almalar yoluyla gerçekleşmiştir. 

Maddi olmayan duran varlık grubu içinde yer alan ağırlıklı giderlerin; 
Genel Müdürlük hesaplarındaki; 3.464 bin TL Toryum madeni saha kira bedeli, 

2.371bin TL AR-GE gideri, 759 bin TL’si ise patent,lisans ve hakları, 
Emet İşletme Müdürlüğü hesaplarındaki; 6.265 bin TL yol yapım giderine 

katılım payını ve 787 bin TL atık barajı- drenaj etüt giderini, 
Bigadiç İşletme Müdürlüğü hesaplarındaki; 299 bin TL Yol yapım gideri,357 

bin TL ise sızdırmazlık etüd ve araştırma giderlerini 
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Bandırma İşletme Müdürlüğü hesaplarındaki; 1.780 bin TL Borlu soda üretimi 
ve diğer araştırma ve geliştirme giderlerini,980 bin TL’si ise buhar kazanı demontaj 
giderini, 

Kırka İşletme Müdürlüğü hesaplarındaki; 5.916 bin TL yol yapım gideri 
katılma payını, 657 bin TL araştırma-geliştirme giderlerini ve 283 bin TL’side 
mülkiyeti başkalarına ait olan arazi üzerindeki tesislere yapılan giderini ifade 
etmektedir. 

F- Özel tükenmeye tabi varlıklar: 
Bu hesap grubunda yer alan 274.540 bin TL tutarındaki özel tükenmeye tabi 

varlıkların; 6.104 bin TL’si Emet ve Bigadiç işletmelerinde yapılan arama (sondaj) 
giderleri ve 623.834 bin TL’side Emet, Bigadiç ve Kırka İşletmelerine ait hazırlık ve 
geliştirme (dekapaj) giderleri toplamı olup, 355.398 bin TL tutarındaki birikmiş 
tükenme paylarının tenzil edilmesi neticesinde 2017 yılına devreden kısmı 
içermektedir. 

G-Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları:  
Bu hesapta kayıtlı 93.119 bin TL’nin; 78.627 bin TL’si itfaya tabi büyük 

onarım ve bakım giderlerine, 3.543 bin TL’si peşin ödenen kira giderlerine, 10.949 bin 
TL’si de diğer gelecek yıllara ait giderlere aittir. Bu tutarın 7.756 bin TL’si Genel 
Müdürlük, 85.363 bin TL ‘si ise işletme bilançolarına kayıtlıdır. 

78.627 bin TL tutarındaki büyük onarım ve bakım giderlerinin detayına Maddi 
Duran Varlıklar bölümünde detaylı yer verilmiştir.Peşin ödenen kira giderlerinin tümü 
Bandırma Lojistik Müdürlüğünün 30 yıl süre ile kiralanan limana ilişkin kira tutarını 
içermektedir. 

10.949 bin TL tutarındaki gelecek yıllara ait giderlerin; 6.112 bin TL’si Bigadiç 
İşletmesi Kestelek açık ocağına ait hazırlık ve geliştirme giderlerine, 4.277 bin TL’si 
memur ve sözleşmeli personelin 15 Aralık 2016 tarihinde ödenen ücretlerinin 1-14 
Ocak 2017 dönemine isabet eden tutarını, 237 bin TL’si İşletme ihtiyacı doğalgaz 
alımı nedeni ile BOTAŞ ile yapılan sözleşmelere ait damga vergisini, 323 bin TL’si de 
diğer gelecek yıllara ait gider kalemlerine aittir. 

H- Diğer duran varlıklar: 
Bu hesapta kayıtlı 80.772 bin TL’nin tümü gelecek yıllar ihtiyacı stokları ifade 

etmektedir. 
-Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar:  
80.772 bin TL tutarındaki gelecek yıllar ihtiyacı stokların tamamı; her geçen yıl 

artış gösteren ve üretim aşamasında zorunlu olarak ortaya çıkan ancak gerçek mamul 
niteliği taşımayan, kısa sürede satış suretiyle elden çıkarılamayacak ve üretimde 
kullanımı da şimdilik karlı olmayan, geçmiş yıllarda mamul stoklarında kayda alınan 
ve daha sonra Sayıştay Denetim raporlarında yer alan öneriler doğrultusunda 2008 
yılından itibaren bu hesaplarda izlenen düşük tenörlü mamul stoklarını ifade 
etmektedir. 
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Söz konusu stokların 34.933 bin TL’si Bigadiç, 45.839 bin TL’si de Emet 

İşletmesi kayıtlarında bulunmaktadır. İncelemelerde; düşük tenörlü stokların tenör 
değerlerinin yükseltilerek üretime alınması konusunda Kuruluşça yapılan birtakım 
zenginleştirme çalışmalarının özellikle yıkama ve kalsinasyon işlemlerinin bir sonuç 
vermediği görülmüştür. 

Tenörü istenilen düzeyde olmayan bu cevherin bor üretimine bağlı olarak her 
geçen yıl artış göstermesi ile birlikte Kuruluşun stok maliyeti de artmakta, hem fiziksel 
olarak yer işgal etmekte hem de bilançonun büyümesine neden olmaktadır. Bu 
cevherin satışının çok düşük fiyatlar ile yapılabilme imkânı bulunmasına karşın ana 
ürün satışlarını olumsuz etkileyebileceği düşüncesi ile böyle bir satış politikasına 
yanaşılmadığı görülmektedir. 

Uzun yıllardan beri düşük tenörlü ve ara ürün niteliğindeki cevherin 
iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sonuç vermediği, satışı yada farklı bir şekilde 
değerlendirilmesinin bir takım gerekçelerle planlanmadığı da tespit edildiğinden; 
stoklarla ilgili Türkiye Muhasebe Standartları ile bilançonun ihtiyatlık ilkesi 
çerçevesinde, bu nitelikli işlemlerde karşılık ayrılması hususunun değerlendirilmesi 
önerilir. 

-Nazım hesaplar: Nazım hesaplara ilişkin açıklamalara, Bilançonun pasif 
bölümünde yer verilmiştir. 
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Pasif:  
Kuruluşun 2016 yılı bilançosunun pasifini oluşturan hesaplar, önceki yıl 

rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
      Tablo 104: Pasif 

Pasif 
Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL % Bin TL % Bin TL 

I -Kısa vadeli yabancı kay:      
    A-Mali borçlar      
    B-Ticari borçlar 87.942 2,8 113.255 3,5 25.313 
    C-Diğer borçlar 6.375 0,3 6.413 0,2 38 
    D-Alınan avanslar 28.725 0,9 16.071 0,5 (12.654) 
    E-Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak. -  - - - 
    F-Ödenecek vergi ve diğer yük. 55.967 1,9 99.839 3,0 43.872 
    G-Borç ve gider karşılıkları 302 - 2.564 0,1 2.262 
    H-Gelecek aylara ait gelir ve gider tah. 7.941 0,3 8.001 0,3 60 
    I-Diğer kısa vadeli yabancı kay.      

             Toplam  ( I ) 187.253 6,2 246.143 7,6 58.890 
II-Uzun vadeli yabancı kay:      

    A-Mali borçlar      
    B-Ticari borçlar      
    C-Diğer borçlar 45.801 1,5 50.641 1,5 4.840 
    D-Alınan avanslar      
    E-Borç ve gider karşılıkları       35.219 1,1       55.538 1,6 20.319 

 F-Gelecek yıllara ait gelir ve gider tah. 13 - -    (13) 
    G-Diğer uzun vadeli yabancı kay.     - 

             Toplam ( II ) 81.033    2,6 106.179 3,1 25.146 
             Toplam ( I + II ) 268.286 8,8 352.322 10,7 84.036 
III: Öz kaynaklar:      

     A-Ödenmiş sermaye 600.000 19,8 600.000 18,5 - 
  -Sermaye düzeltme olumlu fark. (+)      
 B-Sermaye yedekleri      
 C-Kar yedekleri 1.170.333 38,5 1.307.123 40,0 136.790 
 D-Geçmiş yıllar karları      
 E-Geçmiş yıllar zararları ( - )      
 F-Dönem net karı 999.197 32,9 1.003.114 30,8 3.917 
           Toplam ( III ) 2.769.530 91,2 2.910.237 89,3 140.707 
           Genel toplam ( I+II+III ) 3.037.816 100,0 3.262.559 100,0 224.743 
 Nazım hesaplar 431.445  366.557  (64.688) 

Kuruluş bilançosunun pasif yapısı, geçen yıla göre % 7,4 oranında, 224.743 bin 
TL artarak 3.262.559 bin TL’ye yükselmiştir. Mali yapı incelendiğinde; 2015 yılında 
yabancı kaynak oranı % 8,8 iken, cari yılda % 10,7’ye yükseldiği buna karşılık öz 
kaynak yapısının ise %91,2’den, %89,3 oranına düştüğü görülmektedir. Yabancı/Öz 
kaynak yapısındaki bu değişimde ticari borçlardaki artışın etkili olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Kuruluşun yabancı kaynakları oluşturan hesaplar aşağıda sırasıyla incelenmiştir. 
I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Geçen yıla göre % 31,4 oranında 58.890 bin TL artarak 246.143 bin TL’ye 

yükselen kısa vadeli yabancı kaynakları aşağıda incelenmiştir. 
A-Mali borçlar: 
Bu hesap bakiye vermemiştir. 
B-Ticari borçlar: 
2015 yılına göre % 28,8 oranında artarak cari yılda 113.255 bin TL tutarına 

yükselen ticari borçların ayrıntısı, geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki 
çizelgede gösterilmiştir. 
        Tablo:105: Ticari borçlar 

Ticari borçlar Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

Ba ) Satıcılar 79.923 104.586 24.663 
Bc) Alınan depozito ve teminatlar 8.019 8.669 650 

   Toplam   87.942 113.255 25.313 

Ba)Satıcılar: 
Satıcılara borçlar hesabının ayrıntısı aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

Tablo:106: Satıcılar 

Satıcılar Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

 - Kamu iktisadi teşebbüslerine (*) 16.051 20.431 4.380 
 - Gerçek ve tüzel kişilere 59.420 83.234 23.814 
 - Bloke edilen borçlar 4.452 921 (3.531) 

Toplam 79.923 104.586 24.663 

-Gerçek ve tüzel kişilere borçlar: 
Yıl sonu itibariyle Kuruluşun mal, hizmet alımlarından kaynaklanan gerçek ve 

tüzel kişilere ödenecek 103.665 bin TL borcu bulunmaktadır. Bu tutarın 99.508 bin 
TL’si yurt içi, 4.131 bin TL’si yurt dışı ticari borçları ve 26 bin TL’si ise belediyelere 
olan borcu içermektedir. 

Kuruluşun 320-Satıcılar hesabının ayrıntısı incelendiğinde geçen yıllarda 
‘’Kamu İktisadi Teşebbüslerine Borçlar’’ alt hesabının çalıştırıldığı halde cari yılda 
KİT statüsündeki kuruluşlara olan büyük tutarlı borç kalemlerinin piyasaya olan 
borçlar olarak nitelendirilerek gerçek ve tüzel kişilere borçlar hesabına alacak kaydı 
yapıldığı görülmüştür. Bu çerçevede Botaş’a olan doğalgaz borcu 20.407 bin TL ile 
diğer KİT’lere olan 24 bin TL’nin ilgili alt hesapta izlenmesi gerekliliği 
bulunmaktadır.(*) 

Satıcılar hesabında yer alan borçların büyük bir kısmı inceleme tarihi itibariyle 
ödenmek suretiyle kapatılmıştır.  
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-Bloke edilen borçlar: 
Hesap bakiyesi 921 bin TL, yüklenicilerin hak edişlerinden, çalıştırdıkları 

işçilerin kıdem tazminatlarına karşılık bloke edilen ve yükümlülüğün tamamlanması 
sonucu iade edilecek olan tutarlar ile şarta bağlı yükümlülükler nedeniyle bloke edilen 
tutarları göstermektedir.Bu borç grubunda Bigadiç İşletme kayıtları alacak bakiyesi 
vermemiştir. 

Bb)Alınan depozito ve teminatlar: 
Alınan depozito ve teminatlara ait hesap bakiyesi 8.669 bin TL; Teşekkülün 

bazı işlemler karşılığında yurt içi-dışı çeşitli kurum ve şirketlerden aldığı depozito ve 
teminatları ifade etmekte olup bunun 264 bin TL’si geçici, 8.405 bin TL’si ise kesin 
teminatları içermektedir.Söz konusu teminatlar, ilgili kişi ve kurumlarla yapılan 
sözleşme hükümlerinin sona ermesi ve işin tamamlanması çerçevesinde iade 
edilmektedir. 

C)-Diğer borçlar: 
Bu hesapta yer alan 6413 bin TL’nin hesap grupları itibariyle ayrıntısı, geçen 

yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
Tablo 107: Diğer borçlar 

Diğer borçlar Önceki dönem Cari dönem Fark 
Bin TL Bin TL Bin TL 

Ca) Personele borçlar 337 1.286 949 
Cb) Diğer çeşitli borçlar 6.038 5.127 (911) 

Toplam 6.375 6.413 38 

Ca) Personele borçlar: 
Yılsonu bakiyesi 1.286 bin TL olan personele borçlar, tahakkuku yapılmasına 

karşın personel ve stajyer öğrencilere ödenemeyen mesai, vardiya, ücret toplu iş 
sözleşmesi gibi nedenlerden doğan personel alacaklarını göstermektedir. 

 Cb) Diğer çeşitli borçlar: 
Kuruluşun ticari niteliğe haiz olmayan borçlarının dönem sonu itibariyle alacak 

kalıntısı 5.127 bin TL olup;  
2.088 Bin TL’si Akreditif işlemlerinin devam etmesi nedeniyle yıl 

sonunda bekleyen borç tutarlarını,  
759 “   “ Avukatlık vekâlet ücretlerine, 

1.440 “   “ Mal ve hizmet alımları nedeniyle çeşitli yurt dışı kişi ve 
kuruluşlara, 

491 “   “ Orman Bölge Müdürlüğüne ödenecek irtifak haklarına, 
349 “   “ Diğer çeşitli borç tutarlarına aittir. 

 
5.127 “   “  
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5.127 “   “  

  

 

 
 

 D-Alınan avanslar: 
Bu hesapta yer alan 16.071 bin TL tutarındaki avanslar toplamının; 
13.419  Bin TL’si, Yurt dışı firmalardan alınan sipariş avanslarını, 
2.628 “    “ Yurt içi firmalardan alınan sipariş avanslarını, 

       24 “    “ Yurt içi alıcılardan alınan diğer avanslarını 
göstermektedir. 

    16.071 “     “  

Yurt dışı sipariş avansları yurt dışı müşteri ve firmalara ihraç edilen mamullere 
ilişkin  alınan avanslara ilişkindir.Müşterilerden alınan avanslar teslimat gerçekleştikçe 
kapatılmaktadır. 

E- Yıllara yaygın inşaat ve onarım hak edişleri: 
Bu hesap alacak bakiyesi vermemiştir. 
F-Ödenecek vergi ve diğer yükümlülükler: 
Kuruluşun gerek yükümlü, gerekse sorumlu olarak ödemek zorunda olduğu 

vergi ve diğer yükümlülüklerin yıl sonu bakiyesi 99.839 bin TL olup; tutarın; 96.903 
bin TL’si ödenecek vergi ve fonlara, 2.882 bin TL’si Sosyal Güvenlik Kurumu 
kesintilerine, 54 bin TL’si de diğer yükümlülüklere aittir.  

- Ödenecek vergi ve fonlar: 
Bu grupta yer alan 96.903 bin TL’nin;  
87.169 Bin TL’si, 2016 yılı IV. döneme ait geçici vergiyi, 

251  Kuruluşa ait damga vergisini, 
2.538 “    “ Üçüncü kişilerden kesilen gelir ve damga vergisini, 
3.361 “    “ Personelin Aralık 2016 ayı gelir ve damga vergisini, 
3.581 

 
“    “ Satışlar nedeniyle tevkif edilen KDV tutarını, 

3 “    “ Elektrik tüketim vergisini göstermektedir. 
   96.903 “    “  

-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri: 
Bu hesapta yer alan 2.882 bin TL’nin;1.731 bin TL’si Sosyal Güvenlik Kurumu 

işveren katılma payına, 1.151 bin TL’si de işçi katılma payına ait bulunmaktadır. 
Sosyal güvenlik kesintilerinin tamamı izleyen yılda yasal süresi içinde ilgili yerlere 
ödenmektedir. 

 - Ödenecek diğer yükümlülükler 
Kayıtlı 54 bin TL personelinin istihkaklarından kesilen ve genelde icra 

işlemlerinden kaynaklanan tutarları içermektedir. 
 

493Sayıştay   



 

 
 

G-Borç ve gider karşılıkları: 
Kuruluşun 2016 yılı faaliyeti sonucu oluşan dönem karı üzerinden hesaplanan, 

230.950 bin TL tutarındaki kurumlar vergisi karşılığından, peşin ödenen 228.386 bin 
TL tutarındaki kurumlar vergisi tutarının mahsubu sonucunda 2.564 bin TL bakiye 
kalmış bulunmaktadır. 

H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Cari dönemde ortaya çıkan ancak gelecek aylarda tahsil edilecek gelirler ile 

faaliyet dönemine ait olup ödemesi gelecek aylarda yapılacak giderlerin izlendiği bu 
hesapta yer alan 8.001 bin TL’nin tamamı gider tahakkuklarına aittir. Söz konusu 
tutarın;  

5.923 Bin TL’si İşçilerin 15-31 Aralık ayı dönemine ilişkin maaş 
tahakkuklarını, 

1.774 “   “ Genel Müdürlük hizmet binasının Aralık-2016 ayı elektrik 
kullanım giderini, 
 

304 “   “ Kestelek açık ocağı arazi kirasının(Aralık ayına ilişkin) 
2017 yılında ödenen tutarını ifade etmektedir. 

8.001 “   “  

I- Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar: 
Bu hesap bakiye vermemiştir. 
II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Geçen yıla göre % 31 oranında 25.146 bin TL artış göstererek 106.179 bin 

TL’ye yükselen uzun vadeli yabancı kaynaklarının ayrıntısı aşağıda sırayla 
incelenmiştir. 

A- Mali borçlar: 
Bu hesap alacak bakiyesi vermemiştir. 
B-Ticari borçlar: 
Bu hesap alacak bakiyesi vermemiştir. 
C-Diğer borçlar: 
50.641 bin TL tutarındaki diğer borçların;  
-2.135 bin TL’si Yönetim Kurulu’nun 25.11.2009 tarih ve 328/11 sayılı 

kararına istinaden tasfiye edilen Kefalet Sandığı hesaplarındaki tutar olup 5 yıl 
hesaplarda bekletildikten sonra Hazineye devredilecek kısma,  

-31.634 bin TL yatırım faaliyetleri nedeniyle ilişkili olunan yüklenici firmaların 
blokeli alacaklarına, 

-16.872 bin TL ise müşteri alacakları ile yüklenici firmaların çalıştırdıkları 
işçilerin kıdem tazminatları nedeniyle bloke konulan kısımlara aittir.Kuruluşun bloke 
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edilen borçlar hesabında da aynı mahiyetli 921 bin TL tutarında kayıt bulunmakta olup 
hesabın teklik ve işleyişi yönünden mahiyet itibariyle aynı olan işlemlere ilişkin 
kayıtların aynı hesap altında toplanması işaret olunur. 

D-Alınan avanslar: 
Bu hesap bakiye vermemiştir. 
E- Borç ve gider karşılıkları: 
Bu hesapta yer alan 55.538 bin TL’nin; 

24.767 Bin TL’si Dahili sigorta fonu karşılıklarına, 
30.771 “     “ Aktifle ilgisiz karşılıklara aittir.  
55.538 “     “  

Dâhili sigorta fonu karşılığı hesabında kayıtlı 24.767 bin TL; Kuruluşun 
varlıklarını yangın, su basması, deprem, makine kırılması, kaza ve nakliye gibi çeşitli 
muhataralara karşı oluşturduğu dâhili sigorta fonu karşılıklarını ifade etmekte olup, bu 
tutarın 4.283 bin TL’si Genel Müdürlük, 5.549 bin TL’si Bandırma, 2.794 bin TL’si 
Bigadiç, 2.743 bin TL’si Emet ve 9.398 bin TL’si de Kırka İşletmesine aittir. 

2016 yılı içinde İç Sigorta Fonuna ayrılan fon tutarı ile mahsup edilen hasar 
tutarları hakkında ayrıntılı açıklama raporun "İşletme Çalışmaları bölümünde 
verilmiştir. 

30.771 bin TL tutarındaki aktifle ilgisiz karşılıkların, 28.955 bin TL’si Genel 
Müdürlük aleyhine açılan davalara ilişkin karşılıklardan, 1.328 bin TL’si Bigadiç 
İşletmesine ilişkin kıdem tazminatı ile maddi ve manevi tazminat vb. nedenlerle açılan 
davalar için ayrılan karşılıklardan, 124 bin TL’si Bandırma İşletmesi aleyhine personel 
tarafından açılan kıdem tazminatı davaları için ayrılan karşılıklardan, 77 bin TL’si  
Emet İşletmesi aleyhine dekapaj yüklenicisi tarafından açılan tazminat davası 
karşılıklardan, 287 bin TL’si ise Kırka İşletmesindeki aynı nitelikli aleyhe açılan dava 
karşılıklarından oluşmuştur. 

Genel Müdürlük hesaplarında izlenen 28.955 bin TL ayrılan karşılıklar içinde 
Çayeli Bakır İşletmeleri tarafından açılan 15.000 bin TL ve Mandem Madencilik AŞ 
tarafından açılan 1.861 bin TL tutarındaki alacak davaları önemli yer tutmaktadır. 
Diğerleri ise ağırlıklı olarak işçi-işveren davaları ağırlıklı tutarları içermektedir. 

F- Gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları: 
Bu hesap cari yılda alacak bakiyesi vermemiştir. 

G- Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar: 
Bu hesaplar işlem görmemiştir.  
III-Öz kaynaklar:  
Kuruluşun 2015 yılında 999,2 milyon TL olan dönem net karı, 2016 yılında 4 

milyon TL artış göstermiş ve 1.003 milyon TL olmuştur. Bunun yanısıra 1. Tertip 
yedek akçe toplamının ödenmiş sermaye olan 600 milyon TL sınırına ulaşmasının yanı 
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sıra 2.Tertip yedek akçelerinde de  683,1 milyon TL düzeyine yükselmesi ile  öz 
kaynak tutarı 2016 yılında 2.910,2 milyon TL seviyesine ulaşmıştır. 

Kuruluşun öz kaynaklarını oluşturan hesaplar aşağıda sıra ile incelenmiştir. 
A-Ödenmiş sermaye: 
Kuruluşun esas sermayesi, Yüksek Planlama Kurulu’nun 07.03.2011 tarih 

2011/T-8 sayılı kararı ile I ve II. Tertip akçelerde enflasyon düzeltmesi sonucu 
meydana gelen artıştan karşılanmak kaydıyla, 200 milyon TL’ye yükseltilmiştir. 

Kuruluş Yönetim Kurulu 30.05.2013 tarih ve 534/8 sayılı kararı ile sermayenin 
600 milyon TL’ye yükseltilmesi ve artırılan 400 milyon TL’nin, Kuruluş karından 
ayrılan I. ve II. Tertip yedek akçelerin enflasyon düzeltmesi ile yeniden değerleme 
artışlarının sonucu meydana gelen 424.026.852,87 TL tutarındaki farkın ödenmemiş 
sermayeye mahsubu yoluyla ödenmesi için Genel Müdürlüğe yetki vermiş ve Yüksek 
Planlama Kurulu’nun da 10.12.2013 tarih ve 2013/T-13 sayılı kararı ile sermaye 
artırımı onaylanmıştır.   

Yönetim Kurulu’nun 13.12.2013 tarih ve 567/9 sayılı kararı ile sermaye artışına 
ilişkin Ana Statü değişikliği yapılarak 03.03.2014 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde 
yayımlanmış, 233 sayılı KHK’nin 36/7’nci maddesi hükmü uyarınca artırılan 
sermayenin I. ve II. Tertip yedek akçelerden mahsubu yoluyla tamamının ödenmesi 
için Hazine Müsteşarlığına başvuruda bulunulmuş, Müsteşarlığın 06.02.2015 tarih 
4128 sayılı yazıları ile de 2014 yılı itibariyle mahsup işlemi yapılarak ödenmiş 
sermaye 600 milyon TL’ye yükseltilmiştir. 

B-Sermaye yedekleri: 
Bu hesapta kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
C-Kâr yedekleri: 
Dönem sonunda bu hesapta yer alan 1.307.123 bin TL’nin;  

600.000    Bin TL’si I. Tertip yasal kar yedeği, 
683.095 “     “ II. Tertip yasal kar yedeği, 

   24.027 “      “ Enflasyon düzeltme farklarını, 
             1 “     “ Özel fonları, 
1.307.123 “     “ göstermektedir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçen yıl dönem karı üzerinden 2016 
yılında; 1. yedek akçe olarak 25.057 bin TL, 2.yedek akçe olarakta 111.733 bin TL 
ayırmıştır.  

D-Geçmiş yıllar kârları: 

Bu hesaplarda kayıtlı bir değer bulunmamaktadır  

E- Geçmiş yıllar zararları (-): 

Kuruluş geçmiş faaliyet dönemlerini karla sonuçlandırdığından bu hesapta 
kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
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için Hazine Müsteşarlığına başvuruda bulunulmuş, Müsteşarlığın 06.02.2015 tarih 
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B-Sermaye yedekleri: 
Bu hesapta kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
C-Kâr yedekleri: 
Dönem sonunda bu hesapta yer alan 1.307.123 bin TL’nin;  

600.000    Bin TL’si I. Tertip yasal kar yedeği, 
683.095 “     “ II. Tertip yasal kar yedeği, 

   24.027 “      “ Enflasyon düzeltme farklarını, 
             1 “     “ Özel fonları, 
1.307.123 “     “ göstermektedir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü geçen yıl dönem karı üzerinden 2016 
yılında; 1. yedek akçe olarak 25.057 bin TL, 2.yedek akçe olarakta 111.733 bin TL 
ayırmıştır.  

D-Geçmiş yıllar kârları: 

Bu hesaplarda kayıtlı bir değer bulunmamaktadır  

E- Geçmiş yıllar zararları (-): 

Kuruluş geçmiş faaliyet dönemlerini karla sonuçlandırdığından bu hesapta 
kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 

 

 
 

F-Dönem net karı: 
2016 yılı dönem kârı olan 1.234.065 bin TL üzerinden hesaplanan kurumlar 

vergisi tutarı 230.950 bin TL’nin dönem karından tenzili sonucu dönem net kârı 
1.003.114 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 

Kuruluşun ticari bilanço karı olan 1.234.065 bin TL’nin; 162.482 bin TL’si 
Genel Müdürlük, 116.590 bin TL’si Bandırma,145.604 bin TL’si Emet, 443.076 bin 
TL’si Kırka ve 366.313 bin TL’si de Bigadiç İşletmesine aittir. Kuruluşun 2016 yılı 
karından vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra dağıtılabilir temettü 
tutarı 1.003.114 bin TL olarak kalmaktadır. Birinci ve ikinci tertip yedek akçeler 
ayrıldıktan sonra hesaplanan temettü üzerinden %15 oranında 135.420 bin TL 
tutarında yapılan stopaj sonrasında Hazine’ye net 767.382 bin TL temettü ödemesi 
2017 yılı içinde yapılacaktır. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılı dönem net karından ise 
çeşitli tarihlerde Hazine Müsteşarlığına toplam 733.047 bin TL temettü ödenmiş olup 
bu ödemeler ilişkin olarak ise 129.361 bin TL gelir vergisi stopajı ödenmiştir. 

Nazım hesaplar: 

Dönem sonunda 366.557 bin TL olan nazım hesapların ayrıntısına aşağıdadır. 
350.526 Bin TL’si Yüklenicilerden alınan teminat mektuplarına, 

15.625 “     “  Verilen teminat mektupları, 
406 “     “ Diğer nazım hesaplara 

366.557 “     “ aittir. 
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VI. GELİR TABLOSU 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı füzyon bilançosu, Şirket 

Yönetim Kurulu’nun toplanma nisabını sağlayamaması nedeniyle Genel Müdürlük 
Makamı’nın 31.03.2017 tarih ve 7107 sayılı oluru ile onaylanmıştır.Teşekkül Yönetim 
Kurulu’nun oluşumu sonrası yapılacak ilk toplantıda ise bilanço ve gelir tablosu 
bilgileri Yönetim Kurulu’na sunularak bilgilendirme yapılacaktır. 

Kuruluşun 2016 yılı İşletme Bütçesi ise Yönetim Kurulu’nun 31.12.2015 tarih 
ve 666/6 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve 01.01.2016 tarihi itibariyle uygulamaya 
konulmuştur.Ancak ekonomik gelişmeler çerçevesinde 04.02.2016 tarih ve 673/2 
sayılı kararı ile gene Yönetim Kurulu kararı ile revize edilen İşletme Bütçesinde, 
2.598.470 bin TL net satış hasılatı elde edileceği, satışların maliyeti olan 958.347 bin 
TL ile faaliyet giderleri 554.808 bin TL’nin tenzili sonucu 1.085.314 bin TL faaliyet 
karının oluşacağı, olağan ve olağan dışı gelir ve kârlar tutarı 513.463 bin TL’nin 
ilavesine karşılık gider ve zarar tutarı olan 34.161 bin TL’nin mahsubu sonucunda ise 
1.564.617 bin TL dönem karının oluşacağı öngörülmüştür.   

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2016 yılı faaliyet dönemi sonunda ise; 
81.546 bin TL’si yurt içi, 2.165.391 bin TL’si ise yurt dışı satışlardan olmak üzere 
toplam 2.246.937 bin TL satış hasılatı elde edilmiş, 41.973 bin TL tutarındaki 
indirimler ve 725.785 bin TL tutarındaki satışların maliyetinin tenzili neticesinde ise 
1.479.179 bin TL brüt satış karı oluşmuştur. Bu tutardan 398.957 bin TL tutarındaki 
faaliyet giderlerinin indirilmesi sonucunda ise 1.080.222 bin TL faaliyet karı 
oluşmuştur. 

 Faaliyet karına, 238.210 bin TL diğer faaliyetlerden olağan ve olağandışı gelir 
ve kârların ilavesi, 84.368 bin TL tutarındaki diğer faaliyetlerden olağan ve olağandışı 
gider ve zararların mahsubundan sonra dönem sonunda 1.234.065 bin TL dönem karı 
elde edilmiştir. 

Gelir tablosunda yer alan veriler kullanılarak yapılan Kuruluşa ait satış-maliyet 
analizlerine Raporun Mali Bünye kısmında detaylı olarak yer verilmiştir. 

Kuruluşun 2016 yılı gelir tablosunu oluşturan hesapları geçen yıl rakamları ile 
birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 
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Tablo 108: Gelir ve giderler  
Gelir ve giderler  Önceki dönem Cari dönem Fark 

Bin TL Bin TL Bin TL 
A - Brüt satışlar  2.262.840  2.246.937 (15.903) 
  1- Yurtiçi satışlar 74.379  81.546   
  2- Yurtdışı satışlar 2.188.461  2.165.391   
  3- Diğer gelirler      
B - Satış indirimleri  ( - )  34.057  41.973 (7.916) 
  1- Satıştan iadeler ( - ) 1.395  7   
  2- Satış ıskontoları ( - ) 32.661  41.966   
  3- Diğer indirimler ( - )      
C - Net satışlar  2.228.783  2.204.964 (23.819) 
D - Satışların maliyeti  ( - )  742.325  725.785 (16.540) 
  1- Satılan mamuller maliyeti ( - ) 742.325  725.785   
  2- Satılan ticari mallar maliyeti ( - )      
  3- Satılan hizmet maliyeti ( - )      
  4- Diğer satışların maliyeti ( - )      
               Brüt satış karı veya zararı  1.486.459  1.479.179 (7.280) 
E -Faaliyet giderleri  ( - )  374.072  398.957 24.885 
  1- Araştırma ve geliştirme gid. ( - ) 5.782  7.770   
  2- Pazarlama, satış ve dağ. gid. (- ) 210.206  212.697   
  3- Genel yönetim giderleri ( - ) 158.084  178.490   
                Faaliyet karı veya zararı  1.112.387  1.080.222 (32.165) 
F - Diğer faal. olağan gel. ve kârlar  47.735  129.251 81.516 
  1- İştiraklerden temettü gelirleri 10.900  95.857   
  2- Bağlı ortaklıklardan temettü gel.      
  3- Faiz gelirleri 33.410  29.254   
  4- Komisyon gelirleri      
  5- Konusu kalmayan karşılıklar -  1.431   
  6- Menkul kıymet satış kârları      
  7- Kambiyo karları 425  2.709   
  8- Reeskont faiz gelirleri      
  9- Enflasyon düzeltme karları      
10- Faaliyetle ilg. diğ. olağ. gel. ve kâr.      
G - Diğer faa olağan gid. ve zar. (-)  8.897  6.766 (2.131) 
  1- Komisyon giderleri ( -) 2  1   
  2- Karşılık giderleri ( -) 7.910  156   
  3- Menkul kıymet satış zararları ( -)      
  4- Kambiyo zararları ( -) 985  6.609   
  5- Reeskont faiz giderleri ( -)      
  6- Enflasyon düzeltme zararları ( - )      
  7- Diğer olağan gider ve zararlar (- )      
H - Finansman giderleri  ( - )  -  -  
  1- Kısa vadeli borçlanma gid. (-)      
  2- Uzun vadeli borçlanma gid. (-)      
                Olağan kar veya zarar  1.148.225  1.202.708 54.483 
I - Olağandışı gelir ve kârlar  160.333  108.959 (51.374) 
  1- Önceki dönem gelir ve kârlar 32.551  19.127   
  2- Diğer olağandışı gelir ve kârlar 127.782  89.832   
J - Olağandışı gider ve zararlar ( - )  60.555  77.602 17.047 
1- Çalışmayan kısım gider ve zar. (-) 7.490  32.176   
2- Önceki dönem gider ve zar.( -) 39.401  22.110   
3- Diğer olağandışı gider ve zar.( -) 13.664  23.316   

     Dönem karı veya zararı  1.248.003  1.234.065 (13.938) 
K-Dönem kârı vergi ve diğer yasal 
yükümlülük  karşılığı (-)  248.805  230.950 (17.855) 
             Dönem net karı veya zararı  999.198  1.003.115 3.917 
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Kuruluşun 2016 yılı dönem karının oluşumuna etki eden gelir ve giderler 
aşağıda ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

A-Brüt satışlar: 
Kuruluşa ait 4 işletme tarafından 2016 yılında gerçekleştirilen ve önceki 

döneme göre % 07 oranında 15.903 bin TL azalarak 2.246.937 bin TL'ye düşen satış 
hasılatının, % 96,4 oranında 2.165.391 bin TL’si yurt dışına, % 3,6 oranında 81.546 
bin TL’si de yurt içine yapılan satışlardan oluşmuştur.  

B- Satış indirimleri(-): 
Hesapta kayıtlı 41.973 bin TL, işletmelerin satışlarına ilişkin iade ile 

ıskontolardan kaynaklanan tutarı içermektedir. Bu tutarın 41.966 bin TL’si satış 
iskontosu, 7 bin TL’si ise Kırka İşletmesi satışlarına ait iade tutarına aittir. 

C-Net satışlar: 
Kuruluşun net satışları geçen yıla göre %1,1 oranında 23.819 bin TL azalış 

göstererek 2.204.964 bin TL seviyesine ulaşmıştır. 
D-Satışların maliyeti (-): 
2016 yılında satışı gerçekleştirilen mamullerin satış maliyeti, geçen yıla göre % 

2,2 oranında 16.540 bin TL azalış göstererek 725.785 bin TL olarak gerçekleşmiştir. 
Satışların maliyetinin düşmesi verimlilik nedeni ile gerçekleşen bir azalma olmayıp 
satış miktarının geçen yıla göre düşüşünden kaynaklanmıştır.  

Brüt satış karı: 
2.204.964 bin TL net satış hasılatından 725.785 bin TL tutarındaki satışların 

maliyetinin mahsubu sonucu, 1.479.179 bin TL brüt satış karı oluşmuştur. Söz konusu 
brüt satış karı, geçen yıla göre % 05 oranında azalmıştır. Satışların maliyetinin, net 
satış hasılatına oranı 2015 yılında %33,3 iken 2016 yılında % 32,9 oranına düşmüştür. 

E-Faaliyet giderleri (-): 
Hesapta kayıtlı 398.957 bin TL’nin; 7.770 bin TL’si araştırma ve geliştirme, 

212.697 bin TL’si pazarlama satış ve dağıtım, 178.490 bin TL’si de genel yönetim 
giderlerinden oluşmuştur. 

7.770 bin TL tutarındaki araştırma ve geliştirme giderlerinin, 6.752 bin TL’si 
Genel Müdürlük merkez kayıtlarında yer alan Bor Master Projesi kapsamında cevher 
arama giderlerinden hala üretimin yapılmadığı sahalara ilişkin kısmı, 1.018 bin TL’si 
de Bandırma İşletme Müdürlüğü kayıtlarında yer alan gider payını göstermektedir. 

Geçen yıla göre 2.491 bin TL artış göstererek 212.697 bin TL’ye yükselen 
pazarlama satış ve dağıtım giderlerinin; 90.874 bin TL’si Kırka, 56.674 bin TL’si 
Bigadiç, 42.568 bin TL’si Emet, 21.975 bin TL’si Bandırma İşletmesi ve 606 bin 
TL’si de Genel Müdürlük gider payına aittir. 

Genel yönetim giderleri de geçen yıla göre % 12,9 oranında artarak 178.490 bin 
TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerin 34 bin TL’si Genel Müdürlük 
merkez giderlerine, 178.456 bin TL’si de işletmeler tarafından yapılan giderlere ait 
olduğu görülmektedir. 
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-Faaliyet karı veya zararı: 
1.479.179 bin TL tutarındaki brüt satış karından, 398.957 bin TL tutarındaki 

faaliyet giderlerinin mahsubu sonucu 1.080.222 bin TL faaliyet karı oluşmuştur.  
2016 yılında gerçekleştirilen brüt satış hasılatı, geçen yıla göre % 07 oranında 

azalarak 2.246.937 bin TL bin TL'ye düşmüş, buna karşılık olarak faaliyet giderleri  % 
6,6 oranında artış göstermiş ve sonucunda ise faaliyet karı geçen yıla göre % 2,9 
oranında azalarak 1.080.222 bin TL olarak gerçekleştirilmiştir. 

F-Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar: 
Kuruluşun ana statüsünde yer alan esas faaliyet konusu dışındaki gelir ve 

karlardan oluşan ve geçen yıla göre 81.516 bin TL artarak 129.251 bin TL olarak 
gerçekleşen diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârları oluşturan hesaplar aşağıda 
sırasıyla incelenmiştir. 

1-İştiraklerden temettü gelirleri: 
Bu hesapta kayıtlı 95.857 bin TL’nin; 4.946 bin TL’si yurt dışı iştiraklerinden 

A.B Eti Product OY’nin,9.152 bin TL’si Etimine Sa’nın ve  49.370 bin TL’si de yurt 
içi iştiraki olan Eti Soda AŞ’nin 2015 yılı karlarından Kuruluşa isabet eden temettü 
tutarlarına aittir. Bakiye 32.389 bin TL ise Eti Soda AŞ’nin 2014 yılı karından 
Kuruluşa isabet eden temettü tutarlarına aittir. 

2-Bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri: 
Bu hesapta kayıtlı bir değer yoktur. 
3- Faiz gelirleri: 
Bu hesapta yer alan 29.254 bin TL’nin; 28.152 TL’si Ziraat Bankası, 1.099 bin 

TL’si Halk Bankası’nda bulunan mevduata yılsonu itibariyle tahakkuk ettirilen faizleri 
ve 3 bin TL’si ise diğer faiz gelirlerini içermektedir. 

4- Komisyon gelirleri: 
Bu hesaplarda kayıtlı bir gelir veya kar kaydı bulunmamaktadır. 
5- Konusu kalmayan karşılıklar: 
Kuruluşun Bandırma İşletmesi kayıtlarında yer alan Kalsine Pirit yan ürününün 

geçen yılda değer kaybetmesi sonucunda ayrılan karşılığın 2016 yılı değerlemesinde 
yükselmesi sonucu iptal edilen karşılık tutarı 1.431 bin TL olmuştur. 

6- Menkul kıymet satış kârları:  
Bu hesaplarda kayıtlı bir gelir veya kar kaydı bulunmamaktadır. 
7- Kambiyo karları: 
Bu hesapta yer alan 2.709 bin TL’nin tamamı, Genel Müdürlüğün bankalar 

nezdindeki döviz tevdiat hesabına ilişkin işlemlerden oluşan kur farklarının kar 
kaydını göstermektedir. 
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8-Reeskont faiz gelirleri: 
9- Enflasyon düzeltme karları: 
10- Diğer olağan gelir ve karlar: 
Bu hesaplarda herhangi bir gelir veya kar kaydı bulunmamaktadır.  
G-Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar(-): 
Gelir tablosunun bu hesap grubunda yer alan 6.766 bin TL’nin ayrıntısı aşağıda 

açıklanmıştır.  
1-Komisyon giderleri: 
Komisyon giderleri bakiyesi bin TL, teminat mektupları ile havale giderlerine 

aittir.  
2- Karşılık giderleri: 
156 bin TL tutarındaki karşılık giderlerinin tamamı Bandırma İşletmesi 

kayıtlarında yer almaktadır. Bandırma İşletmesi hesaplarında görülen tutarın ise 30 bin 
TL’si yüklenici firma çalışanlarının açmış olduğu dava sonucunda ödenen ve ilgili 
firmaya  açılan dava tutarı karşılığı, 126 bin TL’si ise kalsine pirit ürünü satışı 
nedeniyle doğan alacağa ilişkin ayrılan karşılık tutarını içermektedir. 

3- Menkul kıymet satış zararları: 
Bu hesapta kayıtlı bir değer bulunmamaktadır. 
4- Kambiyo zararları: 
Bu hesapta yer alan 6.609 bin TL’nin, 6.324 bin TL’si  Merkezin TC Ziraat 

Bankası Kurumsal Merkez Şubesinde bulunan döviz tevdiat hesaplarında ortaya çıkan, 
285 bin TL’si ise işletmelerin bankalardaki döviz hesaplarına ait kur farklarını 
göstermektedir.  

5- Reeskont faiz giderleri: 
6-Enflasyon düzeltmesi zararları:  
7-Diğer olağan gider ve zararlar (-): 
Bu hesaplarda kayıtlı gider ve zarar bulunmamaktadır. 
H-Finansman giderleri(-): 
Kuruluşu yabancı kaynak kullanımı bulunmadığından finansman gideri de 

bulunmamaktadır. 
Olağan kar: 
Kuruluşun 2016 yılı olağan faaliyetleri sonucunda oluşan karı geçen yıla göre 

54.483 bin TL artarak 1.202.708 bin TL seviyesine yükselmiştir.  
I-Olağandışı gelir ve karlar: 
Olağandışı gelir ve karlar, önceki döneme göre 51.374 bin TL azalış ile 108.959 

bin TL olarak gerçekleşmiş olup, hesap aşağıda sırasıyla incelenmiştir. 
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1-Önceki dönem gelir ve karları: 
Bu hesapta yer alan 19.127 bin TL, Kuruluşun önceki hesap dönemlerinde 

gerçekleşen ancak çeşitli nedenlerle ilgili dönemlerinde tahakkukları 
yapılamadığından cari dönemde muhasebeleştirilen gelir veya karları göstermekte 
olup, söz konusu tutarın; 

17.027 
 

Bin TL’si Önceki yıl satışlarına ait dispeç ve faturaların tahsilatları 
sonucunda oluşan kur farkları, yurtdışı iştirakler ve 
müşterilerden, sözleşme hükümleri dışında iş ve işlem yapan 
firmalara kesilen cezaların gelir kaydından, 

1.112  “   “ Eti Krom AŞ aleyhine açılan davanın kazanılması sonucunda 
asıl alacak ve faiz tutarından, 

312 “   “ Çayeli Bakır Ltd Şirketi’nce kiralanan bakır sahasının 2015 
yılı kira farkından 

65 
 

 

“   “ Eti Soda AŞ tarafından işletilen Beypazarı Trona sahası kira 
tutarı ile ilgili hukuki süreç neticesinde mahkeme kararının 
Yargıtay tarafından onaylanması sonucunda tahsil edilen 
2010-2014 yılları arası kira farkı gecikme faizinden, 

611 
-------- 

“   “ Diğer önceki dönem gelir ve karlardan oluşmuştur. 

19.127 
 

“     “  

2-Diğer olağandışı gelir ve karlar: 
Bu hesapta yer alan 89.832 bin TL’nin,  

57.782     TL’si 2016 yılı kira gelirlerine, 

5.533 “   “ MDV, ruhsat ve hurda satışlarından elde edilen gelirlere, 
11.216 “   “ Dispech, Tazminat ve ceza gelirlerine, 

2.929 “   “ Rödovans gelirlerine, 

979 “   “ Stok sayım fazlalarına, 
582 “   “ Aktifle ilgisiz gider karşılıklarından kullanılmayan 

kısımlara, 
10.811 “   “ Diğer olağan dışı gelir ve karlara aittir. 

89.832 “   “  

Kuruluşun 2016 yılı kira gelirlerinde kayıtlı 57.782 bin TL’nin; 37.143 bin 
TL’si Eti Soda AŞ’nin işlettiği trona sahasının, 20.639 bin TL’si ise Çayeli Bakır 
İşletmesi AŞ’nin işlettiği bakır sahasının 2016 yılı kira gelirlerine aittir. 2.929 bin TL 
tutarındaki rödovans geliri ise mülkiyeti kuruluşa ait olan 5 adet maden sahasının şahıs 
ve şirketler tarafından işletilme bedelini göstermektedir. 
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MDV çıkışlarında kayıtlı 5.533 bin TL’nin ise 2.616 bin TL’si İzmir’de 
bulunan mamul deposunun satışından kaynaklanan gelir kaydını içermektedir. 

Diğer olağandışı gelir ve karlarda kayıtlı 10.181 bin TL’nin ise ağırlıklı olarak; 
1.746 bin TL’si Eti Soda AŞ’den tahsil edilen trona sahası kira bedeli gecikme 
fazizinden,1.392 bin TL’si UG Tipi vagonların satışından, 554 bin TL’si kurum 
laboratuarlarından yapılan analiz gelirlerinden,2.230 bin TL’si TİS gereği iş görmezlik 
düzenlemesine uygun davranmayan işgücünden tahsil edilen tutarı ve 845 bin TL’si 
ise Boroksit tesisi yapı işi nedeniyle yükleniciden kesilen ceza tutarından oluşmuştur. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Eti Soda Üretim Pazarlama 
Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, Ankara ili, Beypazarı ilçesi sınırları içindeki 
IR 3388 sayılı maden sahasındaki işletme ruhsatına bağlı trona işletme izninin 
sağladığı hakların kiralanmasını kapsayan 24 yıl süreli kira sözleşmesi 07.05.2002 
tarihinde imzalanmıştır.  

Sözleşmenin ruhsat kira bedeli başlıklı 11. maddesinin ödeme zamanı ve şekli 
başlıklı 11. Fıkrasına göre; 

 ‘’Yıllık asgari ruhsat bedeli olan 4.000.000 ABD $  kira dönemini takip eden 
ocak ayı içinde ödenir. Yıllık ruhsat kira bedeli, tek düzen muhasebe sistemine uygun 
olarak hesaplanan yıllık net satışlardan satılan ürünlere ait navlun bedellerinin 
(Uluslararası kabul görmüş navlun bedellerinden yüksek olmaması kaydıyla) tenzil 
edilmesiyle bulunacak meblağın %6’sından hangisi büyük ise o uygulanır şeklinde 
bulunan kira bedelinin 4.000,000 ABD $ aşan kısmını ise kira dönemini takip eden 
yılda verilecek kurumlar vergisi beyannamesinin son gününe kadar ödenir. Yıllık 
ruhsat kira bedelinin ödenmesi gereken tarih “ödeme tarihidir. Bu tarihte ödenmeyen 
kira bedeli için, o tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk 
Lirası üzerinden, ödeme tarihi ile fiilen ödeme yapılan tarih arasındaki süre için 6183 
sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunda belirtilen oranda gecikme 
faizi uygulanır.’ hükmü yer almıştır. 

2010 yılı ruhsat kira bedelinin, kira sözleşmesinde yer alan bağlayıcı hükmün 
aksine yıllık net satışlardan tüm taşıma ve lojistik giderleri düşülmek suretiyle 
belirlenen ruhsat kira matrahı üzerinden belirlenerek, kira bedelinin 2.971.467,11 TL 
eksik yatırılması sonucu, bu eksik yatırılan bedelin tahsili için Teşekkülce, Ankara 1. 
Asliye Ticaret Mahkemesine 2011/440 Esas sayılı dosya numarası ile dava açılmış 
yapılan yargılama sonucunda ilgili Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar 
vermiştir.  

Kuruluş,  2010 yılı ruhsat kira alacağına ilişkin uyuşmazlık devam etmekte iken 
2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları ruhsat kira alacağına ait 2 adet faturayı Eti Soda 
AŞ’ye 19.12.2015 tarihinde göndermiştir.  Şirket, 2010 yılı kira bedeline ilişkin 
mahkeme kararı ile Teşekküle ödenmesi gereken 2.081.875,13 TL, 29.12.2015 
tarihinde ödenmiştir. Ancak Eti Soda AŞ, 2011 ve 2014 yılları arasındaki ruhsat kira 
bedelleri farkının faizi ve gecikme faizine ilişkin 3.662.402,28 TL’lik faturaya yasal 
itirazı süresi olan 8 gün geçtikten sonra 28.12.2015 tarihli yazı ile itiraz ederek iade 
etmiştir. 
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Ankara 1. Ticaret Mahkemesinin, 13.05.2014 gün ve 2011\40 E 2014\342 K. 
sayılı kararının gerekçesinde, maden ruhsatı kira bedelinin hesaplanmasında ürün net 
satış gelirinden her türlü taşıma giderinin indirilmesi gerektiği ifade edilmiş, bu 
doğrultuda kararın hüküm fıkrasında, taşıma giderleri ve bu kapsamda iç taşıma için 
yapılan lojistik masrafları 2010 yılı gelirinden tenzil edilmiş, dış taşıma lojistik 
giderleri yıllık net ürün satış gelirlerinden düşülmemiştir. Ankara 1. Ticaret 
Mahkemesinin yaptığı hesaplama Yargıtay’ın kararı ile kesinleşmiştir.  

Teşekkül 2011, 2012, 2013 ve 2014 yılları ruhsat kira bedelleri belirlenirken 
yıllık net satışlardan, kesinleşmiş mahkeme kararının ve sözleşmenin aksine navlun 
bedelleri-taşıma giderleri haricinde yükleme, boşaltma, ambalaj, amortisman, vergi ve 
çeşitli giderlerin de navlun bedelleri içinde değerlendirildiğini beyanla fazlaya ilişkin 
hakları saklı kalmak kaydı ile Eti Soda AŞ tarafından eksik ödenen; 

 -2011 yılına ait KDV dâhil 2.166.349,68 TL ruhsat kira alacağının 25.04.2012 
tarihinden itibaren,  

-2012 yılına ait KDV dâhil 1.942.913,12 TL ruhsat kira alacağının 25.04.2013 
tarihinden itibaren, 

 -2013 yılına ait KDV dâhil 2.189.337,39 TL ruhsat kira alacağının 25.04.2014 
tarihinden itibaren ve 

-2014 yılına ait KDV dâhil 2.362.195,66 TL ruhsat kira alacağının ise 
25.04.2015 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü 
Hakkında Kanunun 51.maddesinde belirtilen oranlarda faizi ile birlikte tahsiline karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir. Eti Soda AŞ ise haksız ve her türlü dayanaktan 
yoksun olarak açılan davanın reddine, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin 
davacıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.  

Teşekkül tarafından ‘Eti Soda AŞ’ye kiralanan Beypazarı Trona sahasının 2011, 
2012, 2013 ve 2014 yılları kira bedelinden eksik ödenen 8.660.765,85 TL’ nin tahsili 
için Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016\809 E. Sayılı dosya ile açılan dava 
sonucunda, anılan mahkemenin 22.12.2016 tarih ve K.2016\2196 sayılı kararında; 
sözleşmenin 11.2.Madde 2. Fıkrası gereği 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesinde belirtilen faiz oranı nazara alınarak 
hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte davalıdan tahsiline dair hükmün kurulması ve 
açılan davanın kabulü ile, 

-2011 yılı için 2.166.349,68 TL’nin (KDV dâhil)  ruhsat kira bedeli farkının 
25.04.2012 tarihinden itibaren,  

-2012 yılı için 1.942.913,12 TL’nin (KDV dâhil)  ruhsat kira bedeli farkının 
25.04.2013 tarihinden itibaren,  

-2013 yılı için 2.189.337,39 TL’nin (KDV dâhil)  ruhsat kira bedeli farkının 
25.04.2014 tarihinden itibaren,  

-2014 yılı için 2.362.195,66 TL’nin (KDV dahil)  ruhsat kira bedeli farkının 
25.04.2015 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
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Kanununun 51.maddesinde belirlenen oranlarda faizi ile birlikte davalıdan tahsiline 
karar verilmiştir. 

 Eti Soda AŞ tarafından Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2016\809 E. ve 
K.2016\2196 sayılı kararının kaldırılarak davanın tamamının reddine karar verilmesi 
ve tehir-i icra yapılması için Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesi 
başkanlığına sunulmak üzere Ankara 10. Sulh Mahkemesine İstinaf Kanun yoluna 
başvurulmuştur.  

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15.Hukuk Dairesi, Ankara 10. Sulh Hukuk 
Mahkemesinin 2016\809 E. ve K.2016\2196 sayılı kararına karşı davalı vekilinin 
istinaf kanun yolu başvurusunu 24.05.2017 tarihinde 2017/731 sayılı karar ile 
reddetmiştir. 

Eti Soda AŞ’ye kiralanan Beypazarı Trona sahasının 2015 yılına ilişkin 2,6 
milyon TL ruhsat kira bedeli farkı ve gecikme faizi ile 2016 yılına ait 3,1 milyon TL 
ruhsat kira bedeli farkı tahsili için Teşekkül tarafından bir girişimde bulunulmadığı 
görülmüştür. 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15.Hukuk Dairesinin, 24.05.2017 tarih ve 
2017/731 sayılı kararı da dikkate alınarak, Eti Soda AŞ’ye kiralanan Beypazarı Trona 
sahasının 2015 ve 2016 yıllarına ait toplam 5,7 milyon TL tutarındaki ruhsat kira 
bedeline ilişkin farkın faizi ile birlikte tahsil edilmesi önerilir. 

J-Olağandışı gider ve zararlar(-): 
Bu hesapta yer alan 77.602 bin TL, hesap sırasıyla aşağıda incelenmiştir. 
1- Çalışılmayan kısım gider ve zararları (-): 
Kuruluşun üretim ünitelerinin; enerji noksanlığı, talep yetersizliği bakım ve 

onarım vb. nedenlere bağlı olarak durduğu dönemlere isabet eden ve üretim 
maliyetlerine yüklenemeyen onarım bakım, işçilik, enerji, amortisman vb. maliyet 
unsurlarının zarar kaydedildiği 32.176 bin TL tutarındaki hesabın;  8.953 bin TL’si 
Bandırma sülfürik asit, asit borik, bor oksit, sodyum Per borat fabrikaları ve öğütme 
tesisinin, 17.133 bin TL’si Kırka BPH 1-2-3, susuz boraks fabrikası ile konsantratör –
kalsinasyon tesisi ve 6.090 bin TL’si de Bigadiç Kestelek açık ocağının çalışma 
olmayan dönemlere ait giderlerini içermektedir. 

2- Önceki dönem gider ve zararlar(-): 
Bu hesapta yer alan 22.110 bin TL’nin ağırlıklı kalemleri;  
19.375 Bin TL’si Emekli olan 167 adet memur, sözleşmeli personel ve 

işçiye ödenen emeklilik, kıdem, ihbar, makam ve temsil 
tazminatlarının geçmiş yıllara ait kısımlarının gider 
kaydına, 

556 “   “ 2015 yılnda satışı yapılan ve faturaları kesilen satış 
bedellerinin 2016 yıl tahsilatı nedeniyle oluşan kur 
farkına, 

594 “   “ Yurt dışı iştiraklerinin aldıkları vadeli ürün bedellerini 
erken ödemesi nedeniyle belirlenen ödeme primine, 
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Kanununun 51.maddesinde belirlenen oranlarda faizi ile birlikte davalıdan tahsiline 
karar verilmiştir. 
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345 “   “ İş kazasında vefat eden personel yakınlarının açtığı dava 
sonucunda ödenen tutarına, 
 

172 “   “ Bandırma İşletmesi pirit konsantresi nakliyesi işinde 
yaptırılan iş miktarının sözleşme bedelinin %80’ninin 
altında gerçekleşmesi nedeniyle yükleniciye ödenen 
tutarın zarar kaydına ilişkin ödemelerden oluşmuştur. 
 

2015 yılı Sayıştay Denetim Raporunda ‘’Bu hesapta yer alan tazminat taahhüt 
ve ceza giderleri gibi bir takım gider ve zararların, Kuruluşun iş ve işlemlerinde hatalı, 
eksik veya gecikmeli uygulamalar sonucu oluştuğu dikkate alınarak,  

Kuruluşu zarara uğratacak ceza, gecikme faizi ile mahkeme ve icra masrafları 
ödenmesine meydan vermemek üzere gerekli önlemlerin alınması ile aleyhte 
sonuçlanan mahkeme kararlarına dayanarak ilgili kişi ve kuruluşlara ödeme yapılması 
halinde, ödemenin öncelikle bilançoda geçici hesaplara alınarak, personelin 
sorumluluğunun olup olmadığının araştırılması ve sonucuna göre işlem yapılmasının 
usul edinilmesi.’’ Hususunda işlem yapılmasına yönelik öneri getirilmiştir.Öneri 
doğrultusunda 2016 yılında Kuruluş Teftiş Kurulu tarafından zarar kaydına ilişkin bir 
incelemenin yapıldığı tespit edilmiştir.  

Bu nedenle; Kuruluşu zarara uğratacak ceza, gecikme faizi ile mahkeme ve icra 
masrafları yapılmasına meydan vermemek üzere gerekli önlemlerin alınması ile 
aleyhte sonuçlanan mahkeme kararlarına dayanarak ilgili kişi ve kuruluşlara ödeme 
yapılması halinde, ödemenin öncelikle bilançoda geçici hesaplara alınarak, personelin 
sorumluluğunun olup olmadığının Kuruluş Teftiş Kurulu’nca incelenmesi ve sonucuna 
göre işlem yapılması hususunun zarar nitelikli kayıtlar öncesinde yapılmasının bir usul 
haline getirilmesi önerilir. 

3 - Diğer olağandışı gider ve zararlar(-): 
Bu hesap grubunda yer alan 23.316 bin TL’nin; 

19.821 “   “ Kuruluş aleyhine açılan davalar nedeniyle (12.218 bin 
TL’si Genel Müdürlük, 7.603 bin TL’si işletmeler) ayrılan 
aktifle ilgisiz diğer karşılıkların gider kaydına,  

408 “   “ Arızi satış zararlarının kaydına, 

114 “   “ Stok sayım noksanlıklarına ilişkin kayıtlara, 
2.973 “   “ Diğer olağandışı gider ve zararlara ait bulunmaktadır. 

23.316 “     “  

Diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabında kayıtlı 2.973 bin TLnin; 1.679 bin 
TL’si, Yönetim Kurulu’nun 18.04.2016 tarih ve 685/1 sayılı kararı ile Kuruluşun, 09-
13 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan ‘’23.Dünya Enerji Kongresine 
Platinium Sponsor’’ olarak katılınması için sponsorluk bedeli olan 500 bin Avronun 
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olağan gider ve zararlar faslından ödenebilmesi için Genel Müdürlük Makamına 
verilen yetki ile ödenen sponsorluk harcamasına ilişkin bedeli içermektedir.Genel 
Müdürlük takririne göre ‘’Olağan gider ve zararlar’’ bütçe faslından ödenmesi 
gerekirken yapılan ödemenin ‘’Olağandışı gider ve zararlar’’ hesabında muhasebe 
kaydı aldığı görülmektedir. Her ne kadar takrirde yer alan fasıl dışında kayıt almış 
olsada bu tür bir harcamanın olağan dışı gider ve zararlar hesabında izlenmesi 
muhasebe kaydı olarak uygundur. 

Dönem karı: 
2016 yılı ticari faaliyetleri sonucunda elde edilen 1.202.708 bin TL tutarındaki 

olağan kara, 108.959 bin TL olağan dışı gelir ve karların ilavesi, 77.602 bin TL 
olağandışı gider ve zararların tenzili ile 2016 yılı dönem sonucu geçen yıla göre % 1,1 
oranında 13.938 bin TL azalarak 1.234.065 bin TL karla kapanmıştır.  

K- Dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları (-):  
Kuruluşun 2016 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan 1.234.065 bin TL tutarındaki 

ticari kara,  23.291 bin TL kanunen kabul edilmeyen giderlerin ilavesi ve 95.857 bin 
TL matrahtan indirimler sonucu oluşan 1.161.499 bin TL’den vergisi geçen yıllarda 
ödenmiş 2.018 bin TL ayrılan karşılıklara ilişkin iptallerin sonrasında dönem safi 
kurum kazancı 1.159.481 bin TL olmuştur.  

Bu tutardan kurumlar vergisi indirimli vergi oranı (% 4) matrahı 5.911 bin 
TL’nin düşülmesi sonucunda ulaşılan genel oranlı (% 20) matrah üzerinden 230.950 
bin TL vergi ve yasal yükümlülük karşılığı hesaplanmıştır.  

Kuruluş yıl içinde kesinti yoluyla 4.546 bin TL vergi ödemiş, bu tutara ödenen 
223.840 bin TL geçici vergininde ilavesi ile mahsup edilecek vergi toplamı 228.386 
bin TL olmuştur.Bu toplamdan 230.950 bin TL ödenmesi gereken KV mahsup 
edildiğinde Kuruluşun ödemesi gereken vergi 2.564 bin TL düzeyinde gerçekleşmiş 
olup 30.04.2017 tarihinde de ödenmiştir. 

Dönem net karı: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı füzyon bilançosu, Şirket 

Yönetim Kurulu’nun toplanma nisabını sağlayamaması nedeniyle Genel Müdürlük 
Makamının 31.03.2017 tarih ve 7107 sayılı oluru ile onaylananan 2016 yılı füzyon 
dönem net karı, 1.234.065 bin TL dönem karından, hesaplanan 230.950 bin TL vergi 
ve yasal yükümlülüklerin mahsubu sonucu 1.003.114,3 bin TL olup geçen yıla göre 
%04 oranında artış göstermiştir. 

Sonuç: 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bilançosu ve 

1.234.064.757,43Türk Lirası dönem kârı ile kapanan gelir tablosu tasvibe sunulur. 
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(EK:2) 

Personelin teşkilat içindeki dağılımı 

Üniteler 2015 2016 
Memur Sözleşmeli İşçi Toplam Memur Sözleşmeli İşçi Toplam 

A-Merkez             
Genel Müdürlük 4     4 5   5 
Müşavirlik 15     15 13   13 
Özel Kalem Müd. 1 6   7 1 6  7 
Yön. Kurulu Büro Müd. 2 3   5 2 3  5 
Teftiş Kurulu Başkanlığı 20 3   23 18 3  21 
Hukuk Müşavirliği 2 10   12  12  13 
İns. Kay. Yön. Dai. Bşk. 18 64   82 19 46  65 
Mali İşler Dairesi Bşk. 22 53   75 25 50  75 
Teknoloji Geliştirme Dai. Başk. 8 57 3 68 7 60 2 69 
Tesis - Müh. Hiz. Dai. Başk. 16 73 2 91 13 74 2 89 
Enerji ve Otomasyon Dai. Başk. 6 35 4 45 6 32 4 42 
Üretim ve Koor. Dai. Başk. 29 39 6 74 27 44 6 77 
Strateji Gel. Dai. Başk. 8 22   30 10 17  27 
Yönetim Bil. Sis. Dai. Başk. 10 30   40 9 33  42 
Lojistik Dai. Bşk. 8 34  42 6 35  41 
Pazarlama ve Satış Dai. Başk. 10 70 1 81 11 60 2 73 
Satınalma Dai. Bşk. 18 59   77 18 53  71 
End. İliş.ve Hiz.Al. Değ. Dai. Başk.         
İş Sağ.Güv.ve Hizmet Al.Değ.Dai.Bşk. 15 29    44 15 27  42 
Destek Hizmetleri Daire Başk 13 81 10 104 13 68 8 89 
İç Denetim Dai. Bşk.      1 1 2 
          
                 Toplam      (A) 225 668 26 919 219 624 25 868 
Merkez Program Kadro-Pozisyon 252 902 26 1.180 250 885 25 1.160 
B-Taşra teşkilatı             
Ban. Bor ve Asit Fab. İşl. Müd. 26 164 609 799 23 152 533 708 
Bigadiç Bor İşl. Müd. 17 182 207 406 16 176 197 389 
Emet Bor İşl. Müd. 12 201 485 698 17 194 471 682 
Kırka Bor İşl. Müd. 21 221 1.108 1.350 19 207 1.109 1.335 
Bandırma Lojistik Md.. 1  26    27 1 27  28 
              Toplam      (B) 77 795 2.409 3.280 76 756 2.310 3.142 
Taşra Program Kadro-Pozisyon 109 1.087 2.740 1.196 114 1.062 2.766 4.010 
          Genel Toplam (A+B) 302 1.463 2.435 4.200 295 1.380 2.335 4.010 
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 Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler (EK:3) 

Giriş ve çıkışlar 
Memurlar Sözleşmeli personel 

2015 kişi 2016 kişi  2015 kişi 2016 kişi 
Yıl başı mevcudu 281 302  1.387 1.463 
Yıl içinde giren 43 32  190 31 
Yıl içinde çıkan  22 39  114 114 
Yıl sonu mevcudu 302 295  1.463 1.380 
       

Giriş şekli 
Memurlar Sözleşmeli personel 

2015 kişi 2016 kişi 2015 kişi 2016 kişi 
Açıktan tayin   181 29 
Naklen tayin     
Göreve iade   9 1 
Askerlik dönüşü     
Memuriyetten sözlm. statüye geçiş    1 
Sözlm. statüden memuriyete geçiş 42 31   
İşçilikten nakil     
Başkaca nedenler (*)     

Toplam 43 32 190 31 
       

Ayrılış nedenleri 
Memurlar Sözleşmeli personel 

2015 kişi 2016 kişi 2015 kişi 2016 kişi 
 Emeklilik 18 21 46 29 
 Başka kuruluşa nakil 3 2 1  
 Memuriyetten sözlm. statüye geçiş  1   
 Sözlm.statüden memuriyete geçiş   42 31 
 Askerlik   4 2 
 İşten çıkarma    2 
 Sözleşmenin yenilenmemesi     
 İşten çıkarma     
 İstifa  1 19 11 
 Ölüm  1 2 1 
 Başkaca nedenler 1 13  38 

Toplam 22 39 114 114 
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(EK:4) 
İşçi hareketini gösterir çizelge  

Giriş ve çıkış 2015                                   
kişi 

2016 
 kişi 

Yılbaşı mevcudu 2417 2435 
Yıl içinde giren 196 62 
Yıl içinde çıkan  178 162 

Yılsonu mevcudu 2435 2335 
 
 

Giriş şekli 2015                                  
kişi 

2016                                  
kişi 

Açıktan tayin 149 16 
Geçici ve mevsimlik işçilerin başlatılması    
Naklen tayin    
Askerlik dönüşü 34 43 
Göreve iade    
Başkaca nedenler (*) 13 3 

Toplam 196 62 
 
 

Ayrılış nedenleri 2015                                   
kişi 

2016                                   
kişi 

Emeklilik 108 107 
Askere alınma 43 34 
Ölüm 4 2 
Kendi isteği ile ayrılma 19 14 
İşten çıkarma 3 5 
Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması    
Memur veya sözleşmeli statüye geçme    
Başkaca nedenler (*) 1  

Toplam 178 162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    

 
 
 
 
 

Sayıştay   



  

 

 
(Ek: 5) 

Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 
Varlık türleri Kod 

No 
Dönen Duran Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:      
   Kasa ve bankalar:      
     Kasa mevcudu 1 84  84 
     Bankalardaki nakit 2 175.539  175.539 
     Diğer 4    
           Hazır değerler toplamı 5 175.623   
           Kasa ve bankalar toplam 6   175.623 
  Menkul kıymetler:      
               Menkul kıymetler toplamı 10    
  Alacaklar:      
  Ticari alacaklar:      
     Yurt dışından 16 506.284  506.284 
     Diğer 17 36 1.138 1.174 
           Ticari alacaklar toplamı 18   507.458 
  Diğer alacaklar:      
    İştiraklerden alacaklar 23 108.495  108.495 
    Gerçek ve tüzel kişilerden 24    
    Diğer 25 31.024  31.024 
            Diğer alacaklar toplamı 26   139.519 
           Alacaklar toplamı 27   646.977 
  Stoklar:      
  İlk madde ve malzeme  28 115.372  115.372 
  Yarı mamuller 29 109.947  109.947 
  Mamuller 30 217.398  217.398 
  Ticari mallar  31 520  520 
  Diğer 32 8.734 80.773 89.507 
           Stoklar toplamı 33   532.744 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 101.813 93.120 194.933 

Kısa sürede paraya çev. değ. toplamı 35 1.199.623 175.031 1.374.654 
          Paraya çev. ve hazır değ. toplamı(1) 36 1.375.246 175.031 1.550.277 
2-Bağlı değerler:      
   İştirakler 37  54.465 54.465 
   Bağlı ortaklıklar 38    
   Maddi duran varlıklar :      
   Maddi duran varlıklar edinme değeri 39  2.033.340 2.033.340 
   Birikmiş amortismanlar (-) 40  (788.286) (788.286) 
         Maddi duran varlıklar (net) 41  1.245.054 1.245.054 
   Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42  24.292 24.292 
   Özel tükenmeye tabi varlıklar 43  274.540 274.540 
   Diğer bağlı değerler 44    
         Bağlı değerler toplamı (2) 45  1.598.351 1.598.351 
         Varlıklar toplamı (1+2)   1.375.246 1.773.382 3.148.628 
     

 
 
 
 
 

Sayıştay   



  

 

 
(Ek: 5) 

Mali bünyedeki varlıkların ayrıntısı 
Varlık türleri Kod 

No 
Dönen Duran Toplam 
Bin TL Bin TL Bin TL 

1-Hazır ve paraya çevrilebilir değerler:      
   Kasa ve bankalar:      
     Kasa mevcudu 1 84  84 
     Bankalardaki nakit 2 175.539  175.539 
     Diğer 4    
           Hazır değerler toplamı 5 175.623   
           Kasa ve bankalar toplam 6   175.623 
  Menkul kıymetler:      
               Menkul kıymetler toplamı 10    
  Alacaklar:      
  Ticari alacaklar:      
     Yurt dışından 16 506.284  506.284 
     Diğer 17 36 1.138 1.174 
           Ticari alacaklar toplamı 18   507.458 
  Diğer alacaklar:      
    İştiraklerden alacaklar 23 108.495  108.495 
    Gerçek ve tüzel kişilerden 24    
    Diğer 25 31.024  31.024 
            Diğer alacaklar toplamı 26   139.519 
           Alacaklar toplamı 27   646.977 
  Stoklar:      
  İlk madde ve malzeme  28 115.372  115.372 
  Yarı mamuller 29 109.947  109.947 
  Mamuller 30 217.398  217.398 
  Ticari mallar  31 520  520 
  Diğer 32 8.734 80.773 89.507 
           Stoklar toplamı 33   532.744 
  Diğer paraya çevrilebilir değerler 34 101.813 93.120 194.933 

Kısa sürede paraya çev. değ. toplamı 35 1.199.623 175.031 1.374.654 
          Paraya çev. ve hazır değ. toplamı(1) 36 1.375.246 175.031 1.550.277 
2-Bağlı değerler:      
   İştirakler 37  54.465 54.465 
   Bağlı ortaklıklar 38    
   Maddi duran varlıklar :      
   Maddi duran varlıklar edinme değeri 39  2.033.340 2.033.340 
   Birikmiş amortismanlar (-) 40  (788.286) (788.286) 
         Maddi duran varlıklar (net) 41  1.245.054 1.245.054 
   Maddi olmayan duran varlıklar (net) 42  24.292 24.292 
   Özel tükenmeye tabi varlıklar 43  274.540 274.540 
   Diğer bağlı değerler 44    
         Bağlı değerler toplamı (2) 45  1.598.351 1.598.351 
         Varlıklar toplamı (1+2)   1.375.246 1.773.382 3.148.628 
     

 
 
 
 
 

  

 

 
            Mali bünyedeki kaynakların ayrıntısı                                                 (Ek : 6) 

    Kısa Uzun   
Kaynak Türleri Kod süreli süreli Toplam 

  No Bin TL Bin TL Bin TL 
1- Yabancı kaynaklar:         
    Mevduat :        
    Diğer Mevduat 2      
             Mevduat  toplamı 3       
     Mali borçlar  :        
     Hazine aracılığı ile sağlanan dış krediler 5    
               Mali borçlar toplamı  10    
     Ticari borçlar  :        
     Kamu iktisadi teşebbüslerine 11    
     Gerçek ve tüzel kişilere 12 104.586  104.586 
     İştiraklerden 14    
     Yurt dışına 15    
     Diğer 16 8.668  8.668 

    Ticari borçlar toplamı 17 113.254  113.254 
     Diğer borçlar  :      
     Kamu iktisadi teşebbüslerine 18    
     Hazineye  borçlar 19   2.134 2.134 
     Sosyal güvenlik kuruluşlarına 20    
     Hazine 22    
     Personel 23 1.286  1.286 
     Diğer 24 5.127 48.506 53.633 
                 Diğer borçlar toplamı 25 6.413 50.640 57.053 
     Diğer yabancı kaynaklar  :      
     İç sigorta fonları 26  24.767 24.767 
     Kıdem tazminatı karşılıkları 27    
     Dönem kârından Hazineye öde. kâr payı 28 767.382  767.382 
     Dönem kârından diğer ortaklara öd. kâr payı 29 135.420  135.420 
     Dönem kârından öde. vergi ve yasal yük. 30  1.631 1.631 
     Diğer 32  41.686 41.686 
         Diğer yabancı kaynaklar toplamı 33 902.802 68.084 970.886 
     Negatif konsolidasyon şerefiyesi 34    
         Yabancı kaynaklar toplamı  ( 1 ) 35 1.022.469 118.724 1.141.193 
 2- Öz kaynaklar  :      
      Esas sermaye 36  600.000 600.000 
      Ödenmemiş sermaye ( - ) 37  - - 
      Ödenmiş sermaye  38  600.000 600.000 
      Sermaye düzeltmesi olumlu farkları (+) 39    
      Sermaye yedekleri 42    
      Kâr yedekleri 43  1.307.123 1.307.123 
      Geçmiş yıllar kârları 44    
      Geçmiş yıllar zararları  ( - ) 45    

  Dönem kârının öz kaynaklarda kalacak 
kısmı(+) ya da dönem net zararı(-) 46 

 
100.312 100.312 

            Öz kaynaklar toplamı  ( 2 ) 47  2.007.435 2.007.435 
            Kaynaklar toplamı  ( 1+2 ) 48 1.022.469 2.126.159 3.148.628 

Sayıştay   



 

 

 

 (Ek : 7) 
Fon akım tablosu   

Fon kaynak ve kullanımları Cari dönem 
Bin TL 

A - Fon kaynakları : 1.618.273 
    1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar: 1.354.474 
        a) Olağan kâr 1.202.708 
        b) Amortismanlar (+) 132.733 
        c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler  (+) 20.476 
        d) Fon girişi sağlamayan gelirler (-)        1.443 
    2- Olağandışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar: 34.077 
        a) Olağan dışı kâr 31.356 
        b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler  (+) 2.721 
        c) Fon girişi sağlamayan gelirler   
    3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar 116.681 
    4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 17.598 
    5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 90.603 
        (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)  
    6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 4.840 
        (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)  
    7- Sermaye artırımı (Nakit karşılığı veya   
         Dışarıdan getirilen diğer varlıklar)  
    8- Hisse senetleri ihraç primleri  
B - Fon kullanımları : 1.618.273 
    1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar:  
        a) Olağan zarar (dönem zararı)  
        b) Amortismanlar (+)  
        c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)  
        d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)  
     2- Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar:  
        a) Olağan dışı zarar  
        b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)  
        c) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)  
     3- Ödenen vergi ve benzerleri 248.806 
         (Bir önceki dönem kârından ödenen)  
     4- Ödenen temettüler : 862.408 
        a) Bir önceki dönem karından ödenen 862.408 
        b) Yedeklerden dağıtılan  
     5- Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 284.598 
     6- Duran varlıkların tutarındaki artışlar 208.603 
     7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 13.858 
     8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar  
     9- Sermayedeki azalışlar  

Sayıştay   



 

 

 

 (Ek : 7) 
Fon akım tablosu   

Fon kaynak ve kullanımları Cari dönem 
Bin TL 

A - Fon kaynakları : 1.618.273 
    1- Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar: 1.354.474 
        a) Olağan kâr 1.202.708 
        b) Amortismanlar (+) 132.733 
        c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler  (+) 20.476 
        d) Fon girişi sağlamayan gelirler (-)        1.443 
    2- Olağandışı faaliyetlerden sağlanan kaynaklar: 34.077 
        a) Olağan dışı kâr 31.356 
        b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler  (+) 2.721 
        c) Fon girişi sağlamayan gelirler   
    3- Dönen varlıklar tutarındaki azalışlar 116.681 
    4- Duran varlıklar tutarındaki azalışlar 17.598 
    5- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 90.603 
        (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)  
    6- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar 4.840 
        (Borç ve gider karşılıklarını kapsamaz)  
    7- Sermaye artırımı (Nakit karşılığı veya   
         Dışarıdan getirilen diğer varlıklar)  
    8- Hisse senetleri ihraç primleri  
B - Fon kullanımları : 1.618.273 
    1- Faaliyetlerle ilgili kullanımlar:  
        a) Olağan zarar (dönem zararı)  
        b) Amortismanlar (+)  
        c) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler(+)  
        d) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)  
     2- Olağandışı faaliyetlerle ilgili kullanımlar:  
        a) Olağan dışı zarar  
        b) Fon çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (+)  
        c) Fon girişi sağlamayan diğer gelirler (-)  
     3- Ödenen vergi ve benzerleri 248.806 
         (Bir önceki dönem kârından ödenen)  
     4- Ödenen temettüler : 862.408 
        a) Bir önceki dönem karından ödenen 862.408 
        b) Yedeklerden dağıtılan  
     5- Dönen varlıkların tutarındaki artışlar 284.598 
     6- Duran varlıkların tutarındaki artışlar 208.603 
     7- Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar 13.858 
     8- Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar  
     9- Sermayedeki azalışlar  

 

 

 

    (Ek :8) 
Nakit akım tablosu   

Nakit kaynakları ve kullanım yerleri Cari dönem  
Bin TL 

A- Dönem başı nakit mevcudu 291.188 
B- Dönem içi nakit girişleri 2.333.164 
  1- Satışlardan elde edilen nakit: 2.084.885 
       a) Net satışlar 2.204.964 
       b) Ticari alacaklardaki azalışlar    
       c) Ticari alacaklardaki artışlar (-) 107.455 
       d)Alınan avanslardaki azalışlar 12.664 
  2- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlardan sağlanan nakit 127.808 
  3- Olağan dışı gelir ve karlardan sağlanan nakit 108.959 
  4- Kısa vadeli yab. kayn. artışlardan sağlanan nakit:(Alımlarla ilgili olmayan) 664 
     a) Menkul kıymet ihraçlarından   
     b) Alınan krediler  
  5- Uzun vadeli yabancı kay. artışlardan sağlanan nakit: (Alımlarla ilgili olmayan)  
     a) Menkul kıymet ihraçlarından   
  6- Sermaye artışından sağlanan nakit  
  7- Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit  
  8- Diğer nakit girişleri 10.888 
C- Dönem içi nakit çıkışları 2.448.729 
  1- Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları: 636.928 
       a) Satışların Maliyeti 725.785 
       b) Stoklardaki artışlar 60.360 
       c) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) azalışlar  
       d) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan ) artışlar (-) 25.312 
       e) Amortisman ve nakit çıkış gerektirmeyen giderler (-) 123.905 
       f) Stoklardaki azalışlar (-)  
  2- Faaliyet giderlerine ilişkin nakit çıkışları: 369.749 
       a) Araştırma ve geliştirme giderleri  7.770 
       b) Pazarlama satış ve dağıtım giderleri 212.697 
       c) Genel yönetim giderleri 178.490 
       d) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer giderler (-) 29.207 
  3- Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlara ilişkin nakit çıkışları: 6.609 
       a) Diğer faaliyetlerle ilgili olağan gider ve zararlar  6.766 
       c) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-) 156 
  4- Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları  
  5- Olağandışı gider ve zararlardan dolayı nakit çıkışı : 74.882 
       a) Olağan dışı gider ve zararlar 77.602 
       b) Amortisman ve nakit çıkışı gerektirmeyen diğer gider ve zararlar (-) 2.720 
  6- Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları 183.555 
  7- Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) : 1.194 
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri  
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri  
       c) Diğer ödemeler 1.194 
  8- Uzun vadeli yabancı kaynak ödemeleri (Alımlarla ilgili olmayan) :   
       a) Menkul kıymetler anapara ödemeleri  
       b) Alınan krediler anapara ödemeleri  
       c) Diğer ödemeler  
  9- Ödenen vergi ve benzerleri 228.688 
 10- Ödenen temettüler  862.408 
 11- Diğer nakit çıkışları 84.717 
D- Dönem sonu nakit mevcudu (A+B-C) 175.623 
E- Nakit artış veya azalış (B-C) (115.565) 

Sayıştay   



 

 

 

   (Ek:9) 
Kuruluşun gayrisafi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 

(Gelir yoluyla)  

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra 
No Bin TL 

A-Pozitif etkiler:     
Personel giderleri (Taşeron işçilik dahil) 1 389.854 
Verilen faizler (yurt içi) 2 - 
Verilen bina ve arazi kiraları  3 31.841 
Karşılık giderleri 4 19.977 
Mevzuat gereğince katılma payları 5 12.286 
Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 10 
Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 22.110 
İç sigorta fonu gideri 8 989 
Amortisman ve tükenme payları 9 192.293 
Dış aleme ödenen giderler 10 62.605 
Diğer pozitif etkiler 11 64.391 
Dönem karı 12 1.234.064 
                           Toplam (A) 13 2.039.321 
B-Negatif etkiler (-)    
Alınan faizler (yurt içi) 14 29.254 
Alınan bina ve arazi kiraları  15 57.782 
Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 2.063 
Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17 19.127 
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18 95.857 
İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 3 
Dış alemden sağlanan gelirler 20 14.098 
Diğer negatif etkiler 21 53.304 
Dönem zararı 22 - 
                           Toplam (B) 23 271.488 
   Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH)’ya    
     katkı (A-B) 24 1.767.932 
Subvansiyonlar (-) 25  
Hazine yardımları (-) 26  
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27  
Vergi iadeleri (-) 28  
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 20.471 
 Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla    
(GSYİH)ya katkı 30 1.788.403 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31 62.605 
Dış alemden sağlanan gelirler 32 14.098 
   Alıcı fiyatlarıyla milli hasıla (GSMH)’ya katkı 33 1.739.896 

Sayıştay   



 

 

 

   (Ek:9) 
Kuruluşun gayrisafi milli hasıla (GSMH)'ya katkısı 

(Gelir yoluyla)  

Firma ölçeğinde katma değerin oluşumu Sıra 
No Bin TL 

A-Pozitif etkiler:     
Personel giderleri (Taşeron işçilik dahil) 1 389.854 
Verilen faizler (yurt içi) 2 - 
Verilen bina ve arazi kiraları  3 31.841 
Karşılık giderleri 4 19.977 
Mevzuat gereğince katılma payları 5 12.286 
Dernek ve benzeri yerlere bağışlar 6 10 
Geçmiş yıllara ait gider ve zararlar 7 22.110 
İç sigorta fonu gideri 8 989 
Amortisman ve tükenme payları 9 192.293 
Dış aleme ödenen giderler 10 62.605 
Diğer pozitif etkiler 11 64.391 
Dönem karı 12 1.234.064 
                           Toplam (A) 13 2.039.321 
B-Negatif etkiler (-)    
Alınan faizler (yurt içi) 14 29.254 
Alınan bina ve arazi kiraları  15 57.782 
Karşılıklardan kullanılmayan kısım 16 2.063 
Geçmiş yıllara ait gelir ve kârlar 17 19.127 
Bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan kar payları 18 95.857 
İç sigorta fonundan yapılan tahsilat 19 3 
Dış alemden sağlanan gelirler 20 14.098 
Diğer negatif etkiler 21 53.304 
Dönem zararı 22 - 
                           Toplam (B) 23 271.488 
   Üretici fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH)’ya    
     katkı (A-B) 24 1.767.932 
Subvansiyonlar (-) 25  
Hazine yardımları (-) 26  
Diğer yardım ve bağışlar (-) 27  
Vergi iadeleri (-) 28  
Tüketicilere yansıtılan vergi ve fonlar 29 20.471 
 Alıcı fiyatlarıyla gayrisafi yurt içi hasıla    
(GSYİH)ya katkı 30 1.788.403 
Dış aleme ödenen giderler (-) 31 62.605 
Dış alemden sağlanan gelirler 32 14.098 
   Alıcı fiyatlarıyla milli hasıla (GSMH)’ya katkı 33 1.739.896 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (Ek: 10 ) 

2016 yılı Dış ödemeler dengesine etki çizelgesi 

Dış alemden sağlanan Bin TL Dış aleme ödenen  Bin TL 

1- İhracat bedellerinden 2.165.391 1-İthalat bedellerinden 1.900 

2- Sermaye hareketlerinden  2-Sermaye hareketlerine  

3- Görünmeyen işlemlerden        14.098 3-Görünmeyen işlemlere       62.605 

Toplam  2.179.489 Toplam 64.505 

                 Denge farkı    2.114.984 

Sayıştay   



 

 

 

     (Ek:11) 
Vergiler 

  Sıra  Önceki  Tahakkuk Ödenen Yıl sonu 

Vergi Türleri (Konsolide) yıldan devir kalıntısı 

  No Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Kuruluşun yükümlü olduğu vergi       
    resim, harç ve fonlar       
 1-Gelirden Alınan       
   -Kurumlar vergisi 1 44.027 230.950 187.808 87.169 
   -Fonlar 2     

Toplam (1) 3 44.027 230.950 187.808 87.169 
 2-Servetten alınan       
   -Motorlu Taşıtlar Vergisi 4  83 83  
   -Emlak Vergisi 5  2.784 2.784  
   -Diğer: 6     

Toplam (2) 7  2.867 2.867  
 3-Mal ve hizmetten alınan       
    ( Dolaylı vergiler )       
   -K D V 8     
   -Özel tüketim vergisi 9     
   -Banka vs sigorta muameleleri vergisi 10     
   -Damga vergisi 11 1.067 5.545 6.369 243 
   -Dış ticarette ödenen vergiler 12     
   -Harçlar 13     
   -Belediyelere ödenen vergi, resim harç 14  747 739 8 
   -Özel iletişim vergisi 15     
   -Diğer ( Maden için ödenen Devlet hakkı) 18  11.312 11.312  

Toplam (3)   1.067 17.604 18.420 251 
Toplam (A)   45.094 251.421 209.095 87.420 

B-Kuruluşun sorumlu olduğu vergi       
     resim harç ve fonlar       
   -Personelden stope edilen gelir ve damga       
     vergisi 21 3.322 37.612 37.573 3.361 
   -Yüklenici ve üreticiden stope edilen gelir       
     kurumlar ve damga vergileri ile menkul        
     ve gayrimenkul sermaye iratlarından       
     stope edilen gelir vergisi ve damga verg. 22 1.603 15.647 14.712 2.538 
   - Tevkif edilen KDV 23 2.772 31.062 30.253 3.581 
   -Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24 3 78 78 3 
   -Diğer 25     

 Toplam (B) 26         7.700 84.399 82.616 9.483 
                       Toplam (A+B) 27 52.794 335.820 291.711 96.903 

Sayıştay   



 

 

 

     (Ek:11) 
Vergiler 

  Sıra  Önceki  Tahakkuk Ödenen Yıl sonu 

Vergi Türleri (Konsolide) yıldan devir kalıntısı 

  No Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL 
A-Kuruluşun yükümlü olduğu vergi       
    resim, harç ve fonlar       
 1-Gelirden Alınan       
   -Kurumlar vergisi 1 44.027 230.950 187.808 87.169 
   -Fonlar 2     

Toplam (1) 3 44.027 230.950 187.808 87.169 
 2-Servetten alınan       
   -Motorlu Taşıtlar Vergisi 4  83 83  
   -Emlak Vergisi 5  2.784 2.784  
   -Diğer: 6     

Toplam (2) 7  2.867 2.867  
 3-Mal ve hizmetten alınan       
    ( Dolaylı vergiler )       
   -K D V 8     
   -Özel tüketim vergisi 9     
   -Banka vs sigorta muameleleri vergisi 10     
   -Damga vergisi 11 1.067 5.545 6.369 243 
   -Dış ticarette ödenen vergiler 12     
   -Harçlar 13     
   -Belediyelere ödenen vergi, resim harç 14  747 739 8 
   -Özel iletişim vergisi 15     
   -Diğer ( Maden için ödenen Devlet hakkı) 18  11.312 11.312  

Toplam (3)   1.067 17.604 18.420 251 
Toplam (A)   45.094 251.421 209.095 87.420 

B-Kuruluşun sorumlu olduğu vergi       
     resim harç ve fonlar       
   -Personelden stope edilen gelir ve damga       
     vergisi 21 3.322 37.612 37.573 3.361 
   -Yüklenici ve üreticiden stope edilen gelir       
     kurumlar ve damga vergileri ile menkul        
     ve gayrimenkul sermaye iratlarından       
     stope edilen gelir vergisi ve damga verg. 22 1.603 15.647 14.712 2.538 
   - Tevkif edilen KDV 23 2.772 31.062 30.253 3.581 
   -Elektrik ve havagazı tüketim vergisi 24 3 78 78 3 
   -Diğer 25     

 Toplam (B) 26         7.700 84.399 82.616 9.483 
                       Toplam (A+B) 27 52.794 335.820 291.711 96.903 

 

 

 

    (Ek:12/a) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

2016 yılı Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem 

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Dönen varlıklar     
 A-Hazır değerler  291.187.912,51  175.623.502,01 
  1-Kasa 102.827,26  84.198,76  
  2-Alınan çekler     
  3-Bankalar 291.085.085,25  175.539.303,25  
  4-Verilen çekler ve ödeme emirleri (-)     
  5-Diğer hazır değerler     
 B-Menkul kıymetler     
  1-Hisse senetleri     
  2-Özel kesim tahvil senet ve bonolar     
  3-Menkul kıymetler değer düş.karş. (-)     
 C-Ticari alacaklar  399.021.988,38  506.319.688,45 
  1-Alıcılar 398.991.948,61  506.283.903,38  
  2-Alacak senetleri     
  3-Alacak senetleri reeskontu (-)     
  4-Kazanılmamış finansal kir. faiz gel.(-)     
  5-Verilen depozito ve teminatlar 3.213,30  2.363,00  
  6-Diğer ticari alacaklar 26.826,47  33.422,07  
  7-Şüpheli ticari alacaklar 2.706.116,30  2.862.384,89  
  8-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) 2.706.116,30  2.862.384,89  
D-Diğer Alacaklar  160.015.262,98  237.727.291,84 
  1-Ortaklardan alacaklar     
  2-İştiraklerden alacaklar 49.639.042,75  108.495.715,93  
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
  4-Personelden alacaklar 188.089,06  201.165,48  
  5-Diğer çeşitli alacaklar 110.188.131,17  129.030.410,43  
  6-Diğer alacak senetler ve reeskontu (-)     
  7-Şüpheli diğer alacaklar 8.215.733,65  8.215.733,65  
  8-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-) 8.215.733,65  8.215.733,65  
 E-Stoklar  402.015.065,31  467.693.660,84 
  1-İlk madde ve malzeme 109.705.158,28  115.372.373,58  
  2-Yarı mamuller  109.841.166,82  109.947.492,93  
  3-Mamuller 178.534.368,71  233.120.842,52  
  4-Ticari mallar 588.562,86  520.261,61  
  5-Diğer stoklar  2.396.764,83  3.888.114,40  
  6-Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)  1.786.609,33  355.749,23  
  7-Verilen sipariş avansları 2.735.653,14  5.200.325,03  
F-Yıllara yaygın inşaat ve on. mal.     
G-Gelecek aylara ait gider ve gelir tah.  1.200.948,42  153.284,37 
  1-Gelecek aylara ait giderler     
  2-Gelir tahakkukları 1.200.948,42  153.284,37  
 H-Diğer dönen varlıklar  90.697.475,40  101.660.241,91 
  1-Devreden KDV 89.292.453,56  100.221.259,44  
  2-İndirilecek KDV     
  3-Diğer KDV     
  4-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
  5-İş avansları 8.716,13  9.852,95  
  6-Personel avansları 1.396.305,71  1.429.129,52  
  7-Sayım ve tesellüm noksanları     
  8-Diğer çeşitli dönen varlıklar     
  9-Diğer çeşitli dönen varlıklar kar. (-)     

    Dönen varlıklar toplamı  1.344.138.653,00  1.489.177.669,42 

Sayıştay   



 

 

 

    (Ek:12/b) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

2016  yılı Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar       
 A-Ticari alacaklar  908.593,57  1.138.179,07 
  1-Alıcılar     
  2-Alacak senetleri      
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)     
  4-Kazanılmamış finansal kir.faiz gel. (-)     
  5-Verilen depozito ve teminatlar 908.593,57  1.138.179,07  
  6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)     
 B-Diğer alacaklar     
  1-Ortaklardan alacaklar     
  2-İştiraklerden alacaklar     
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
  4-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     
 C-Mali duran varlıklar  54.464.522,79  54.464.522,79 
  1-Bağlı menkul kıymetler     
  2-Bağlı menkul kıym. değ. düş. karş. (-)     
  3-İştirakler 54.464.522,80  54.464.522,80  
  4-İştiraklere sermaye taahhütleri  (-) 0,01  0,01  
  5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)     
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)     
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahh.  (-)      
  8-Bağlı ort. serm. pay. değ düş. karş. (-)     
 D-Maddi duran varlıklar  1.206.832.880,76  1.245.053.881,34 
  1-Arazi ve arsalar 56.080.504,93  57.404.280,41  
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri 181.464.643,43  186.149.378,78  
  3-Binalar 323.163.133,56  355.033.001,20  
  4-Tesis, makine ve cihazlar 897.353.311,22  950.075.462,58  
  5-Taşıtlar 20.699.408,20  19.947.627,69  
  6-Demirbaşlar 5.660.209,00  6.398.528,43  
  7-Diğer maddi duran varlıklar 5.315.676,56  5.315.676,56  
  8-Birikmiş amortismanlar  (-) 709.388.506,40  788.286.428,04  
  9-Yapılmakta olan yatırımlar 385.410.146,02  407.983.360,36  
 10-Verilen avanslar 41.074.354,24  45.032.993,37  
 E-Maddi olmayan duran varlıklar  21.387.543,46  24.292.818,82 
  1-Haklar 6.725.481,82  8.485.254,31  
  2-Şerefiye     
  3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri 890.967,05  626.985,20  
  4-Araştırma ve geliştirme giderleri 9.165.009,66  11.514.681,67  
  5-Özel maliyetler 691.008,26  0,00  
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 12.751.963,64  26.754.546,83  
  7-Birikmiş amortismanlar  (-) 16.727.575,32  23.153.652,12  
  8-Verilen avanslar 7.890.688,35  65.002,93  
 F-Özel tükenmeye tabi varlıklar  251.184.137,43  274.539.772,17 
  1-Arama giderleri 6.103.960,95  6.103.960,95  
  2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 727.689.091,24  623.833.875,84  
  3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar     
  4-Birikmiş tükenme payları  (-) 482.608.914,76  355.398.064,62  
 G-Gelecek yıllara ait gid. ve gel.tah.  86.159.850,83  93.119.606,82 
  1-Gelecek yıllara ait giderler 86.159.850,83  93.119.606,82  
  2-Gelir tahakkukları     
 H-Diğer duran varlıklar  72.739.737,72  80.772.628,69 
  1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     
  2-Diğer KDV     
  3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
  4-Diğer çeşitli duran varlıklar 72.739.737,72  80.772.628,69  

    Duran varlıklar toplamı  1.693.677.266,56  1.773.381.409,70 
    Aktif ( Varlıklar toplamı)  3.037.815.919,56  3.262.559.079,12 

Sayıştay   



 

 

 

    (Ek:12/b) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

2016  yılı Bilançosu 

Aktif ( Varlıklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Duran varlıklar       
 A-Ticari alacaklar  908.593,57  1.138.179,07 
  1-Alıcılar     
  2-Alacak senetleri      
  3-Alacak senetleri reeskontu  (-)     
  4-Kazanılmamış finansal kir.faiz gel. (-)     
  5-Verilen depozito ve teminatlar 908.593,57  1.138.179,07  
  6-Şüpheli alacaklar karşılığı (-)     
 B-Diğer alacaklar     
  1-Ortaklardan alacaklar     
  2-İştiraklerden alacaklar     
  3-Bağlı ortaklıklardan alacaklar     
  4-Şüpheli diğer alacaklar karşılığı (-)     
 C-Mali duran varlıklar  54.464.522,79  54.464.522,79 
  1-Bağlı menkul kıymetler     
  2-Bağlı menkul kıym. değ. düş. karş. (-)     
  3-İştirakler 54.464.522,80  54.464.522,80  
  4-İştiraklere sermaye taahhütleri  (-) 0,01  0,01  
  5-İştirakler sermaye payları düş. karş. (-)     
  6-Bağlı ortaklıklar (konsolide dışı)     
  7-Bağlı ortaklıklara sermaye taahh.  (-)      
  8-Bağlı ort. serm. pay. değ düş. karş. (-)     
 D-Maddi duran varlıklar  1.206.832.880,76  1.245.053.881,34 
  1-Arazi ve arsalar 56.080.504,93  57.404.280,41  
  2-Yeraltı ve yerüstü düzenleri 181.464.643,43  186.149.378,78  
  3-Binalar 323.163.133,56  355.033.001,20  
  4-Tesis, makine ve cihazlar 897.353.311,22  950.075.462,58  
  5-Taşıtlar 20.699.408,20  19.947.627,69  
  6-Demirbaşlar 5.660.209,00  6.398.528,43  
  7-Diğer maddi duran varlıklar 5.315.676,56  5.315.676,56  
  8-Birikmiş amortismanlar  (-) 709.388.506,40  788.286.428,04  
  9-Yapılmakta olan yatırımlar 385.410.146,02  407.983.360,36  
 10-Verilen avanslar 41.074.354,24  45.032.993,37  
 E-Maddi olmayan duran varlıklar  21.387.543,46  24.292.818,82 
  1-Haklar 6.725.481,82  8.485.254,31  
  2-Şerefiye     
  3-Kuruluş ve örgütlenme giderleri 890.967,05  626.985,20  
  4-Araştırma ve geliştirme giderleri 9.165.009,66  11.514.681,67  
  5-Özel maliyetler 691.008,26  0,00  
  6-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 12.751.963,64  26.754.546,83  
  7-Birikmiş amortismanlar  (-) 16.727.575,32  23.153.652,12  
  8-Verilen avanslar 7.890.688,35  65.002,93  
 F-Özel tükenmeye tabi varlıklar  251.184.137,43  274.539.772,17 
  1-Arama giderleri 6.103.960,95  6.103.960,95  
  2-Hazırlık ve geliştirme giderleri 727.689.091,24  623.833.875,84  
  3-Diğer özel tükenmeye tabi varlıklar     
  4-Birikmiş tükenme payları  (-) 482.608.914,76  355.398.064,62  
 G-Gelecek yıllara ait gid. ve gel.tah.  86.159.850,83  93.119.606,82 
  1-Gelecek yıllara ait giderler 86.159.850,83  93.119.606,82  
  2-Gelir tahakkukları     
 H-Diğer duran varlıklar  72.739.737,72  80.772.628,69 
  1-Gelecek yıllarda indirilecek KDV     
  2-Diğer KDV     
  3-Peşin ödenen vergiler ve fonlar     
  4-Diğer çeşitli duran varlıklar 72.739.737,72  80.772.628,69  

    Duran varlıklar toplamı  1.693.677.266,56  1.773.381.409,70 
    Aktif ( Varlıklar toplamı)  3.037.815.919,56  3.262.559.079,12 

 

 

 

    (Ek:12/c) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

2016 yılı Bilançosu 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

I-Kısa vadeli yabancı kaynaklar        
  A-Mali borçlar     
   1-Banka kredileri     
   2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
   3-Ertelenmiş finan. kir. borçlanma mal. (-)     
   4-Uzun vad.yab. krd.anapara taks.ve faiz.     
   5-Tahvil, anapara borç taksitleri ve faiz.     
   6-Çıkarılmış bonolar ve senetler       
   7-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler       
   8-Diğer  mali borçlar     
 B-Ticari borçlar  87.942.433,23  113.254.286,72 
   1-Satıcılar 79.923.086,51  104.585.782,96  
   2-Borç senetleri     
   3-Borç senetleri reeskontu (-)     
   4-Alınan depozito ve teminatlar 8.019.346,72  8.668.503,76  
   5-Diğer ticari borçlar     
  C-Diğer borçlar  6.375.257,59  6.412.616,35 
   1-Ortaklara borçlar     
   2-İştiraklere borçlar     
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
   4-Personele borçlar 336.863,99  1.285.613,30  
   5-Diğer çeşitli borçlar 6.038.393,60  5.127.003,05  
   6-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
  D-Alınan avanslar  28.724.790,61  16.071.265,91 
  E-Yıllara yaygın inş. ve ona. hak ediş bed.     
   1-Yıllara yaygın inş. ve on.hak ediş bed.     
   2-Yıllara yaygın inş.enfl. düzeltme hesabı     
  F-Ödenecek vergi ve diğer yük.  55.967.239,84  99.839.211,45 
   1-Ödenecek vergi ve fonlar 52.793.804,64  96.902.999,75  
   2-Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 3.164.495,52  2.882.068,85  
   3-Vadesi geç. ert. veya tak.ver.ve diğ.yük.     
   4-Diğer yükümlülükler 8.939,68  54.142,85  
  G-Borç ve gider karşılıkları  301.550,11  2.564.146,61 
   1-Dönem kârı vergi ve diğer yasal yük. karş. 248.805.402,05  230.950.442,37  
   2-Dönem kârı peşin öd. vergi ve diğ.yük.(-) 248.503.851,94  228.386.295,76  
   3-Kıdem tazminatı karşılığı     
   4-Diğer borç ve gider karşılıkları     
 H-Gelecek aylara ait gelirler ve gider tah.  7.941.364,86  8.001.153,16 
   1-Gelecek aylara ait gelirler     
   2-Gider tahakkukları 7.941.364,86  8.001.153,16  
  I-Diğer kısa vadeli yabancı kaynaklar     
   1-Hesaplanan KDV     
   2-Diğer KDV     
   3-Sayım ve tesellüm fazlaları     
   4-Diğer çeşitli yabancı kaynaklar     

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı  187.252.636,24  246.142.680,20 

Sayıştay   



 

 

 

    (Ek:12/d) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

2016 yılı Bilançosu 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar     
 A-Mali borçlar  -  - 
   1-Banka kredileri     
   2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
   3-Ertelenmiş finan. kir. borçlanma mal (-)     
   4-Çıkarılmış tahviller     
   5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     
   6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     
 B-Ticari borçlar  359,90  359,90 
   1-Satıcılar     
   2-Borç senetleri     
   3-Borç senetleri reeskontu (-)     
   3-Alınan depozito ve teminatlar 359,90  359,90  
   4-Diğer ticari borçlar     
  C-Diğer borçlar  45.800.638,68  50.640.462,80 
   1-Ortaklara borçlar 2.134.789,62  2.134.789,62  
   2-İştiraklere borçlar     
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
   4-Diğer çeşitli borçlar 43.665.849,06  48.505.673,18  
   5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
   6-Kamuya olan ert. ve taks. borçlar     
  D-Alınan avanslar     
  E-Borç ve gider karşılıkları  35.219.193,78  55.538.295,67 
   1-Kıdem tazminatı karşılıkları     
   2-Diğer borç ve gider karşılıkları 35.219.193,78  55.538.295,67  
 F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah.  12.465,47   
   1-Gelecek yıllara ait gelirler 12.465,47    
   2-Gider tahakkukları     
   3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi     
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     
   1-Gelecek yıllara ert. veya terkin ed..KDV     
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     

    Uzun vadeli yabancı kay. toplamı  81.032.657,83  106.179.118,37 
          Yabancı kaynaklar toplamı  268.285.294,07  352.321.798,57 
III-Öz kaynaklar     
  A-Ödenmiş sermaye  600.000.000,00  600.000.000,00 
   1-Sermaye 600.000.000,00  600.000.000,00  
   2-Ödenmemiş sermaye (-)     
   3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları     
   4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     
  B-Sermaye yedekleri     
   1-Hisse senedi ihraç primleri     
   2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     
   3-Diğer sermaye yedekleri     
  C-Kâr yedekleri  1.170.332.649,05  1.307.122.965,49 
   1-Yasal yedekler 1.170.331.649,00  1.307.121.965,44  
   2-Statü yedekleri     
   3-Olağanüstü yedekler     
   4-Diğer kâr yedekler     
   5-Özel fonlar 1.000,05  1.000,05  
  D-Geçmiş yıllar kârları     
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)     
  F-Dönem net kârı (zararı)  999.197.976,44  1.003.114.315,06 
   1-Teşebbüsün net kârı (zararı) 999.197.976,44  1.003.114.315,06  
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)     

  Öz kaynaklar toplamı  2.769.530.625,49  2.910.237.280,55 
IV-Azınlık payları     

  Pasif (Kaynaklar) toplamı  3.037.815.919,56  3.262.559.079,12 
                                                                                                                                       

Sayıştay   



 

 

 

    (Ek:12/d) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

2016 yılı Bilançosu 

Pasif ( Kaynaklar) 
Önceki dönem Cari dönem  

TL TL 
Ayrıntısı Tümü Ayrıntısı Tümü 

II-Uzun vadeli yabancı kaynaklar     
 A-Mali borçlar  -  - 
   1-Banka kredileri     
   2-Finansal kiralama işlemlerinden borçlar     
   3-Ertelenmiş finan. kir. borçlanma mal (-)     
   4-Çıkarılmış tahviller     
   5-Çıkarılmış diğer menkul kıymetler     
   6-Menkul kıymetler ihraç farkı (-)     
 B-Ticari borçlar  359,90  359,90 
   1-Satıcılar     
   2-Borç senetleri     
   3-Borç senetleri reeskontu (-)     
   3-Alınan depozito ve teminatlar 359,90  359,90  
   4-Diğer ticari borçlar     
  C-Diğer borçlar  45.800.638,68  50.640.462,80 
   1-Ortaklara borçlar 2.134.789,62  2.134.789,62  
   2-İştiraklere borçlar     
   3-Bağlı ortaklıklara borçlar     
   4-Diğer çeşitli borçlar 43.665.849,06  48.505.673,18  
   5-Diğer borç senetleri reeskontu (-)     
   6-Kamuya olan ert. ve taks. borçlar     
  D-Alınan avanslar     
  E-Borç ve gider karşılıkları  35.219.193,78  55.538.295,67 
   1-Kıdem tazminatı karşılıkları     
   2-Diğer borç ve gider karşılıkları 35.219.193,78  55.538.295,67  
 F-Gelecek yıllara ait gelirler ve gid. tah.  12.465,47   
   1-Gelecek yıllara ait gelirler 12.465,47    
   2-Gider tahakkukları     
   3-Negatif konsolidasyon şerefiyesi     
  G-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     
   1-Gelecek yıllara ert. veya terkin ed..KDV     
   2-Diğer uzun vadeli yabancı kaynaklar     

    Uzun vadeli yabancı kay. toplamı  81.032.657,83  106.179.118,37 
          Yabancı kaynaklar toplamı  268.285.294,07  352.321.798,57 
III-Öz kaynaklar     
  A-Ödenmiş sermaye  600.000.000,00  600.000.000,00 
   1-Sermaye 600.000.000,00  600.000.000,00  
   2-Ödenmemiş sermaye (-)     
   3-Sermaye düzeltmesi olumlu farkları     
   4-Sermaye düzeltmesi olumsuz farkları (-)     
  B-Sermaye yedekleri     
   1-Hisse senedi ihraç primleri     
   2-Hisse senedi ihraç iptal kârları     
   3-Diğer sermaye yedekleri     
  C-Kâr yedekleri  1.170.332.649,05  1.307.122.965,49 
   1-Yasal yedekler 1.170.331.649,00  1.307.121.965,44  
   2-Statü yedekleri     
   3-Olağanüstü yedekler     
   4-Diğer kâr yedekler     
   5-Özel fonlar 1.000,05  1.000,05  
  D-Geçmiş yıllar kârları     
  E-Geçmiş yıllar zararları (-)     
  F-Dönem net kârı (zararı)  999.197.976,44  1.003.114.315,06 
   1-Teşebbüsün net kârı (zararı) 999.197.976,44  1.003.114.315,06  
   2-Azınlık payları net kârı (zararı)     

  Öz kaynaklar toplamı  2.769.530.625,49  2.910.237.280,55 
IV-Azınlık payları     

  Pasif (Kaynaklar) toplamı  3.037.815.919,56  3.262.559.079,12 
                                                                                                                                       

  

 

    
2016 YILI BİLANÇO DİPNOTLARI  (Ek:12/e) 

 
 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı: 

Teşekkül Kayıtlı Sermaye sistemini kabul etmemiştir. 

Teşekkülün Sermayesi 600.000.000,00 TL olup, tamamı ödenmiştir. 

2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ile genel 
sekreter gibi üst yöneticilere: 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borç yoktur. 

b) Cari dönem sonundaki avans veya borç yoktur. 

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı: 3.080.460.804,32 TL’dir 

4. Alacaklar için alınmış depozito ve teminatlar 8.668.503,76 TL’dir. 
Alınan Teminat mektupları:     350.525.996,48 TL’dir 
5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı 1.140.542,07 TL.’dir.  

Verilen teminat mektupları: 15.624.667,74 TL  

6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: 

Pasif kalemler içinde yer almayan personelin emekliliğe esas tazminat tutarı 1.795 Memur için 61.388.230,96  
TL, 2.493 işçi için 68.592.657,06  TL olmak üzere toplam 4.288 personel için 129.980.888,02  TL olarak 
hesaplanmıştır. 

 
7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları 

Döviz Cins Miktarı TL. Kur Toplam Tutar 

USD 311.118,29 3,5179 1.094.485,89 TL 

EURO 287.632,25 3,7099 1.067.086,88 TL 

 

8.Yurt içinden alacaklar (avanslar dahil) 

Döviz Cins Miktarı TL. Kur Toplam Tutar 

       …………                 ……..                  ………..          ………TL.- 

9.Yurt dışına borçlar (avanslar dahil) 

Döviz Cins Miktarı TL. Kur Toplam Tutar 

USD 3.235.792,93 3,5192 11.387.402,48 TL 

EURO 547.548,86 3,7099   2.031.351,50 TL 

10.Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların 

…………………………………………………tutar TL 

 

11.Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı 

 

12.Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin 

tutarı …………………………………………..TL. 

 

Sayıştay   



  

 

13.Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar  

…….. ………… ……… ………. ………. TL.-  

  14. Carl        dönemde     ihraç       edilmiş        hisse        senedi …………… 

……………………………………………………………..TL.- 

15. İşletme sahibinin veya sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının: 

Adı  Pay Oranı  Toplam Tutar  

……..  ………  ………. TL.-  

 

16.Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müesseseve bağlı ortaklıkların: 

Adı Pay Oranı İştirak Tutarı Son Dönem Kârı 

Eti Soda A.Ş. 26 33.371.148,98 TL …………TL.- 

TH. Metek Metal 20 1.180.709,82 TL …………TL.- 

Etimine S.A. 75 14.940.281,25 TL …………TL.- 

A.B. Etiptoducts OY 50 4.955.576,79 TL …………TL.- 

T.Krom A.Ş. 5 16.805,95 TL …………TL.- 

 

17.Stok değerleme yöntemi 

a) Cari dönemde uygulanan yöntem: AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET  

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem : AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYET 

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğini stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) tutarı TL.,  

 

18.Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri 

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti 94.232.336,94 TL  

b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti 4.297.041,71 TL 

c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları …………TL,- 

- Varlık maliyetlerinde  (+) …………………………………TL.- 

- Birikmiş amortismanlarda …….(-)………………………...TL,- 

 

19.Ana Kuruluş , bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları 

 Ticari alacak Ticari borç 

1- Ana Kuruluş        ……………..       ……………… 

2- Bağlı Ortaklık        ……………..                      ……………… 

3- İştirakler 141.872.699,31 TL       ……………… 

 

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: 2.335 İşçi, Memur 1.675 olmak üzere toplam 4.010 kişi 

21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi, 

22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarlara tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı 
kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki İhtilafların 

Sayıştay   
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21.Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi, 

22.Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarlara tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı 
kazançlara ilişkin bilgi, (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki İhtilafların 

  

 

mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) 

23.İşletmenin gayri safi kâr oranlan üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde 
değişiklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri, 

24.Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar 36.761,36 TL, 

25.Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, İştirakleri ve bağlı 
ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet 

tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar TL, 

26.İştirakler ve bağlı ortaklıklarda İçsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı 

nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları ‘TL. 

27.Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma 
intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları 
tutarları ‘TL.-. 

28.Ortaklıklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, 

kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı ………………………TL.- 

29.Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması 
açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar, 

30.Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/03/2017 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sayıştay   



 

 

 

  (Ek:13/a) 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

2016 yılı Gelir Tablosu 

Gelir ve giderler 
2015 2016 
TL TL 

A- Brüt satışlar 2.262.839.704,76     2.246.936.634,59 

B- Satış indirimleri (-) 34.056.382,27     41.972.658,59 

C- Net satışlar 2.228.783.322,49     2.204.963.976,00 

D- Satışların maliyeti (-) 742.324.668,05     725.784.875,78 

Brüt satış karı veya zararı 1.486.458.654,44     1.479.179.100,22 

E- Faaliyet giderleri  (-) 374.072.067,68     398.956.561,79 

                  Faaliyet karı veya zararı 1.112.386.586,76     1.080.222.538,43 

F- Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar 44.735.034,45     129.251.293,37 

G- Diğer faaliyetlerden olağan gid. ve zar. (-) 8.896.837,67     6.765.619,72 

H- Finansman giderleri  (-)   

                  Olağan kar veya zarar 1.148.224.783,54     1.202.708.212,08 

I- Olağan dışı gelir ve karlar 160.333.496,81     108.958.790,21 

J- Olağan dışı gider ve zararlar  (-) 60.554.901,86     77.602.244,86 

                  Dönem karı veya zararı 1.248.003.378,49     1.234.064.757,43 

K- Dönem karı vergı ve diğer yasal yük.karş.(-) 248.805.402,05     230.950.442,37 

 Dönem net karı veya zararı 999.197.976,44     1.003.114.315,06 

Sayıştay   
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 (Ek:13/b) 
                                  2016 YILI GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 
 

Gelir Tablosunda ek bilgi olarak aşağıdaki açıklamalar yer alır: 

1 - Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları 200.385.627,78 TL’dir. 

a)Amortisman giderleri 91.560.899,10 TL 

aa) Normal amortisman giderleri                  91.560.899,10 TL 

          -Maddi duran varlık amortismanları 83.651.052,44 TL 

          -Maddi olmayan duran varlık amortismanları 7.909.846,66 TL 

bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri  -,- 

  

b) İtfa ve tükenme payları                108.824.728,68 TL 

- Dekapaj giderleri tükenme payı  91.905.579,64 TL 

- Arama giderleri tükenme payı 579.354,87 TL 

- Büyük onarım giderleri tükenme payı 16.339.794,17 TL 

 

2 - Dönemin karşılık giderleri 

- Aktifle ilgisiz diğer karşılık giderleri   19.456.463,07 TL’dir     
3 - Dönemin tüm finansman giderleri ……………………………………….(TL) 

a) Üretim maliyetine verilenler ……………………………………………...(TL) 

b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler ……………………………………(TL) 

c) Doğrudan gider yazılanlar ………………………………………………..(TL)                       

4 - Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık,müessese, bağlı  

ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutan (toplam tutar içindeki payları % 20’yi  

aşanları ayrıca gösterilecektir.) ……………..TL. 

5- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satışlar 986.952.509,19 TL’dir. 

(Toplam tutar içindeki paylan % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) 

 $ EUR TL 

- Etimine S.A 8.656.620,- 79.439.371,- 293.584.096,77 

- Etimine S.A (USA)  72.997.388,- -,- 207.462.047,99 

-AB Etiprotucts OY 4.469.325,- 39.670.288,- 147.565.849,21 

- Etimaden Asia Pacıfıc LTD.   7.339.730,- -,- 25.829.977,82 

- Etiproducts LTD (RUSSIA)  25.766.876,- -,- 79.247.810,28 

- Shanghaı Etimine Int. Trade 
CO. LTD. 

 86.555.607,- -,- 233.262.727,12 

 

6- Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve 
benzerleri (Toplam tutar içindeki paylan % 20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.)  

           1)Eti Soda A.Ş. 37.142.989,55 TL (Kira) 

Sayıştay   



  

 

7- Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst 
yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri 

menfaatlerin toplam tutan …………………………………TL 

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman 
giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) NORMAL AMORTİSMAN 

9- Maliyet hesaplama sistemleri (sayfa veya sipariş ve stok değerleme yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk 
giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet vs. gibi.) SAFHA MALİYET, AGIRLIKLI ORTALAMA MALİYET 

10- Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri 

11- Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan oran, hurda, döküntü gibi maddelerin satışların 
ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve 
hizmetlere ilişkin tutarları 

………………………………………….TL 

12- Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları 
gösteren açıklayıcı not: 

Önceki dönem gelir ve kârları                                                                             19.126.621,55 TL 

- 2015 yılı satışlarından doğan alacakların tahsilinde doğan kur farkları      8.812.367,85 TL                                                                                            

- Diğer                                                                                                                  10.314.253,70 TL 

Önceki dönem gider ve zararlar                                                                      22.110.156,56 TL 

     - Kıdem tazminatı                                                                                    13.470.402,93 TL 

     - Emekli ikramiyesi                                                                                      3.519.014,03 TL 

     - Diğer                                                                                                               5.120.739,60 TL 

13- Adi ve imtiyazlı hisse senetleri ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kâr ve kâr payı oranları 

 

 
 

Sayıştay   
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(EK: 14) 
Kâr dağıtım tablosu 

Dönem kârının dağıtımı Cari dönem 
Bin TL 

A-Dönem kârının dağıtımı   
   1-Dönem kârı 1.234.064 
   2-Ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler (-)  
      Kurumlar vergisi 230.950 
      Gelir vergisi kesintisi  
      Diğer vergi ve yasal yükümlülükler  
                    Net dönem kârı 1.003.114 
   3-Geçmiş dönemler zararı (-)  
   4-I.Tertip yasal yedek akçe (-)  
   5-İşletmede bırakılması ve tasarrufu zorunlu yasal fonlar (-)  
                    Dağıtılabilir net dönem kârı  
   6-Ortaklara birinci temettü (-)  
      Adi hisse senedi sahiplerine  
      İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine  
   7-Personele temettü (-)  
   8-Yönetim kuruluna temettü (-)  
   9-Ortaklara ikinci temettü (-)  
      -Adi hisse senedi sahiplerine  
      -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine  
  10-İkinci tertip yedek akçe (-) 100.312 
  11-Statü yedekleri (-)  
  12-Olağandışı yedekler (dağıtılmamış kârlar)  
  13-Diğer yedekler  
  14-Temettü stopajı  
  15-Hazineye temettü 135.420 
B-Yedeklerden dağıtım 767.382 
    1-Dağıtılan yedekler  
    2-II.Tertip yasal yedekler (-)  
    3-Ortaklara pay (-)  
       -Adi hisse senedi sahiplerine  
       -İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (Hazine)  
    4-Personele pay (-)  
    5-Yönetim kuruluna pay (-)  
C-Hisse başına kâr   
    1-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)  
    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)  
D-Hisse başına temettü  
    1-Adi hisse senedi sahiplerine (TL %)  
    2-İmtiyazlı hisse senedi sahiplerine (TL %)  
   

Sayıştay   



  

 

Raporun ilgili bölümlerinde yer alan diğer öneri ve tavsiyeler listesi (Ek:15)   
Öneri 

No Bölüm Konu Sayfa 

1 İdari Bünye Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 
Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık teftiş programının 
Genel Müdürlük birimlerini kapsayacak şekilde hazırlanıp 
onaylanarak yıllık teftişlerinin gecikilmeden yapılması, 

  
 
7 

2 İdari Bünye Teşekkülde görev yapan iç denetçilere bakanlıklarda çalışan 
iç denetçilere uygulanan mali ve sosyal haklar ve yardımların 
uygulanmasını sağlayacak olan yasal düzenlemelerin 
yapılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde 
bulunulması,  

 
 
8 

3 İdari Bünye Teşekkül Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği 
Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin 2’nci fıkrası dâhilinde 
tesis edilen atama işlemleri ile ilgili olarak; 
-Başmühendis, uzman, birim müdür yardımcısı, teknik 
uzmanlık unvan ve pozisyonlarından ücret alması gereken 
personele başuzmanlık unvanı üzerinden ücret ödenmesi 
sonucu oluşan fazla ödemenin ilgililerden tahsili, 
 

 
 
 

15 
 
 

4 Mali Bünye Kuruluşun gelecek dönemler itibariyle yatırım ve üretim 
planlamaları da dikkate alınarak pazarlama sisteminin, hem 
kurumsal kapasite hem de strateji bağlamında re-organize 
edilerek satış kavramının yerine, uluslararası pazarın 
gereksinimlerinin de dikkate alındığı bir sistemle bütünleşik 
hale getirilmesine ilişkin düzenlemelerin yapılması, 
 

 
 
 

35 

5 İşletme 
Çalışmaları 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 
ihracat sözleşmelerine ilişkin olarak gerçekleşmeyen ihracat 
üzerinden ödenmesi gereken damga vergisinin tamamının 
Kuruluş tarafından ödenmesi yerine, sözleşmeye taraf olanlar 
arasında eşit şekilde yahut belirlenecek bir oran dâhilin de 
ödenmesi, 
 

 
 
 

47 

6 İşletme 
Çalışmaları 

Kuruluşun ihale yapan çeşitli birimleri tarafından imzalanan 
sözleşmelerin; Damga Vergisi Kanunu’nun 27’nci maddesine 
göre Kuruluşa sorumluluk yüklememesi ve/veya vergi 
kaybına neden olmamasına yönelik olarak Mali İşler Daire 
Başkanlığı’na da gönderilmesi hususunda işlem yapılması, 

 
 

48 

Sayıştay   



  

 

7 İşletme 
Çalışmaları 

Kuruluşça üretilen mamullerin maliyeti içerisindeki elektrik 
enerjisi gider payının daha da düşürülmesine yönelik olarak 
kurulu tribün gücünden azami derecede yararlanmak için 
gerekli önlemlerin alınması, 
 

 
 

63-64 

8 İşletme 
Çalışmaları 

Cevher ile dökme-torbalanmış ürünlerin gerek işletmeler 
arasında gerekse uluslararası pazarlara ihraç edilmek üzere 
ülke içindeki limanlara nakliyesinde; demiryolları alt yapı 
yatırımlarının tamamlanmış olmasının yanı sıra karayolu 
taşımacılığına göre avantajlı yük miktarı ve maliyetleri de 
dikkate alınarak 2015 yılına göre artış gösteren demiryolu ile 
yapılan taşımacılığın daha da artırılması için başlatılan etüt 
ve proje çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlanması, 
 

 
 
 
 

68 

9 İşletme 
Çalışmaları 

İmtiyaz, arama ve işletme hakkı Eti Maden İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü uhdesinde kalmak kaydıyla redevans karşılığı 
işletilmek üzere ihale edilen yada gerçek veya tüzel kişiler ile 
yapılan arama sözleşmesini müteakip redevans sözleşmesi 
imzalanan maden sahaları ile ilgili olarak ileride sözleşmenin 
tatbikinde hukuki sorunlar yaşanmaması için;  
-Üretimi yapılacak maden rezerv varlığına ve kalitesine 
yönelik sahada yapılan önceki çalışmalarla ile ilgili gerekli 
değerlendirmelerin ihale sürecinden önce titizlikle yapılması,  
-Redevans sözleşme hükümlerinin hazırlanması ve 
uygulanması sürecinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, 
bu çerçevede redevans uygulamalarına yönelik bir iç mevzuat 
oluşturulmasının değerlendirilmesi, 
-Sahadaki çalışmaların kontrol ve denetimine yönelik olarak 
ilgili birimin yeterli sayı ve nitelikte personel ile takviye 
edilmesi, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

77 

10 İşletme 
Çalışmaları 

Teşekküle ait, faaliyeti geçici tatildeki işletme ruhsatlı 
bortuzu sahaları ile işletme ruhsatı talepli bortuzu ve 
uranyum sahaları için atıl durumda olmalarına karşın ilgili 
mevzuat gereği ruhsat hukukundan kaynaklanan mali 
yükümlülükler düzenli olarak yerine getirildiğinden, söz 
konusu sahaların aktif hale getirilerek ekonomiye 
kazandırılmasına yönelik gerekli çalışmaların planlanarak, 
geleceğe yönelik değerlendirmelerin yapılması, 

 
 
 
 

78 

Sayıştay   



  

 

11 İşletme 
Çalışmaları 

Cevher arama faaliyetleri çerçevesinde ihale suretiyle 
gerçekleştirilen sondajlı maden etüdü hizmet alımlarında 
yaklaşık maliyete esas unsurların fiyat tespitinde gerekli 
özenin gösterilmesi, 

 
83 

12 İşletme 
Çalışmaları 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Açık Ocaktan Tüvenan Cevher 
ve Aradekapaj Nakliyesi; Katı Kil Atık Malzemenin 
Taşınması ve Fabrikalara Cevher Yükleme, Nakliye, 
Besleme ile Kömür İstifleme, Kül Atık Taşıma hizmet alımı 
ihalesi kapsamında yapılacak bütün işlerin hacimsel ölçüm 
yerine kantar tartım esaslı (ağırlık-ton) bazında 
gerçekleştirilmesinin değerlendirilmesi, 

 
 
 

98 

13 İşletme 
Çalışmaları 

Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğü Susuz Boraks Tesisi Kapasite 
Geliştirilmesi ve Ünite Yenilenmesi kapsamında II. ergitme 
fırını ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nun 29.01.2015 tarih 
ve 607/24 sayılı kararı ile yüklenici firmaya iade edilmek 
üzere teslim edilen refrakter tuğla ve harç malzemeleri 
taahhüt edildiği halde İşletmeye geç ve eksik teslim 
edildiğinden; 
-Firma ile Kırka Bor İşletme Müdürlüğü arasında 07.04.2015 
tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde firmaya teslim 
edilen malzemelerin fatura bedelinin %10 fazlası ile eksik 
malzeme tutarının, Teşekkül nezdinde bulunan yüklenicinin 
alacaklarından kesilmesi ve/veya kesin teminatlarından nakde 
çevrilerek tahsil edilmesi, bakiye alacak oluşması halinde ise 
yasal yolla tahsili cihetine gidilmesi, 
-İleride hukuki sorunlar ile karşılaşılmamasını teminen, 
taahhüt kapsamındaki işlerin bir an önce devreye alınması 
amacıyla da olsa yeterli teminat alınmadan yüklenici 
firmalara malzeme verilmemesi, 

 
 
 
 
 
 
 
 

113 
 

14 İşletme 
Çalışmaları 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’nde 2016 yılsonu itibariyle 
hazır rezervin tükenme süresi 5 ay’a düştüğünden, açık 
ocaklarda üretim faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği 
gözetilerek kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak için 
üretilmeye hazır cevher miktarının İşletmenin tüvenan cevher 
ihtiyacını 24 ay karşılayacak şekilde planlanması yanısıra fiili 
dekapajın program hedefleri doğrultusunda 
gerçekleştirilmesine hassasiyet gösterilmesi, 

 
 
 

 163-
164 

 
 
  

Sayıştay   



  

 

15 İşletme 
Çalışmaları 

Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda, Ar-Ge niteliği olan 
teknolojik, yenilikçi, özgün, üretimde katma değeri, kalite ve 
verimliliği artıran, düşük maliyetli çözümler sunan proje 
fikirlerinin Eti Maden İşletmeleri tarafından 
gerçekleştirilmesi veya desteklenmesi kapsamında; 
-Önceki dönemlerde yürütülen Ar-Ge çalışmaları ve 
performans gerçekleşmeleri dikkate alınmak suretiyle, 2015-
2019 Dönemi Stratejik Plan revizyonuna da veri teşkil etmek 
üzere bir Ar-Ge hedef programı hazırlanması;  
-Ar-Ge nitelikli projelerin yürütümünde TÜBİTAK, BOREN, 
diğer araştırmacı kuruluşlar ve üniversitelerin bilgi birikimi, 
tecrübe ve teknik altyapısı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının desteklediği SANTEZ programından azami 
ölçüde istifade edilmesi;  
-Kurum merkez teşkilatı Teknoloji Geliştirme birim 
personelinin yetiştirilmesi çerçevesinde İşletmeler başta 
olmak üzere deneyimli personelden hizmet içi eğitim 
alınması, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

241 

16 İşletme 
Çalışmaları 

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan 4 adet şlam 
göleti ile Çamköy şlam depolama barajı, Ağıldere atık barajı 
ve Kestelek Konsantratör atık göletleri için Bakanlığa 
sunulan ve şartlı olarak onaylanan kapatma ve iyileştirme 
termin planlarındaki taahhütlerin yerine getirilmesinde 
uygulamada gecikmeler yaşandığından, çalışmalara ilişkin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan yazışmalar 
çerçevesinde kapatma planlarının revize edilerek ilgili 
Bakanlıktan Olur alınması, 

 
 
 

249 

17 İşletme 
Çalışmaları 

Kurum kaynaklarının etkili ve verimli kullanımı kapsamında, 
danışmanlık hizmetine yönelik alımlarda; kısa terminlerde 
aynı veya benzer içerikli konularda mükerrer hizmet alımına 
imkan verilmemesini teminen, sözleşmeye esas işlerin 
konusu ve tarifinin detaylıca yapılarak, daha önceki hizmet 
alımlarında hazırlanan raporlar titizlikle irdelendikten sonra 
yeni hizmet alımı cihetine gidilmesi, 

 
 
 

250 
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18 İşletme 
Çalışmaları 

İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili olarak Teşekkül 
İşletme Müdürlüklerinde; 
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri 
tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde 
tespit edilen ve idari para cezası ile neticelenen eksikliklerin 
giderilmesi, 
-İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince çalışan 
personelin koruyucu malzeme kullanımının titizlikle 
takibinin yapılması, koruyucu malzeme kullanımından imtina 
eden personel ile ilgili gerekli yaptırımlarda bulunulması,  
-Sağlıklı bilgi ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için Genel 
Müdürlük ile Taşra teşkilatı İSG birimleri arasında gerekli 
koordinasyonun teşkili ile iş kazaları istatistiklerine dair 
hesaplamalarda yeknesaklık sağlanması, 

 
 
 
 
 
 
 
 

251  

19 İşletme 
Çalışmaları 

Enerji Etüdü ile belirlenen Verimlilik Artırıcı Projelerin 
(VAP) değerlendirilerek, uygulamaya yönelik yıllık yatırım 
programına bir plan dahilinde teklif edilmesi, 

 
256 

20 İşletme 
Çalışmaları 

İşletme Müdürlüklerinin enerji üretim altyapısının 
geliştirilmesine ve enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine 
yönelik yatırım projelerinin, geleceğe yönelik kapasite 
genişletme ve üretim planlaması dikkate alınarak 
değerlendirilmesi, önerilir. 

 
 

257 

21 İşletme 
Çalışmaları 

Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde, buhar kazanları için 
tedarik edilen kömürün uzun süre açık alanda kalması 
durumunda ortaya çıkabilecek kalori kayıpları ile nem 
farklılaşmaları ve çevresel faktörler dikkate alınarak kısa 
sürede kapalı bir stok sahası oluşturulması, 

 
 

257 

22 İşletme 
Çalışmaları 

Bor üretimi ve yatırımlarının pazarlama faaliyetleri 
paralelinde yürütülüyor olması sebebiyle, küresel rekabet 
koşulları ve pazar dinamikleri doğrultusunda üretimde 
sürdürülebilirliği sağlayabilmeyi teminen, 
üretim/yatırım/pazarlama stratejisinin gözden geçirilerek 
kalite ve verimliliği artırmayı, katma değeri yükseltmeyi, 
maliyetleri düşürmeyi ve rekabetçi fiyatlandırmayı 
hedefleyen çalışmalara öncelik ve ağırlık verilmesi, 

 
 
 

263 
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23 İşletme 
Çalışmaları 

Yasal düzenlemede koşulların bir arada bulunması halinde 
indirim elde eden yüklenicilerin yararlandığı destek tutarının 
hak edişlerinden kesileceği belirtildiğinden, yüklenicinin 
sigortadan indirim sağlaması ve sözleşmesinde fiyat farkı 
verilmesi öngörülse dahi mevzuattaki koşulların tamamı 
birlikte sağlanmadığından dolayı ilgili yasal düzenleme 
kapsamı dışında değerlendirilebileceğinden, Asgari Ücret 
Desteği ile ilgili kesinti yapılıp yapılmayacağı konusunda 
Kurum İşletmelerinde oluşan tereddütün giderilmesi ve 
uygulamada birliğin sağlanabilmesi için uygulamanın ne 
şekilde yapılacağı hususunun ilgili merciler nezdinde 
netleştirilmesi, 

 
 
 
 
 

290 

24 İşletme 
Çalışmaları 

İhale Aşaması ve İşlerin Fiili Yürütümünde Uygulama 
Birlikteliğinin Sağlanması konulu 09.03.2014 tarihli 
Genelgenin 28.02.2017 tarihli Genel Müdürlük Oluru ile 
organizasyon ve iş süreçlerinde yapılan değişiklikler 
çerçevesinde gözden geçirilmesi, 

 
 

292 

25 İşletme 
Çalışmaları 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün ihracatını 
gerçekleştirdiği ürünlerin yurt dışı pazar araştırma ve 
analizlerini yapmak maksadıyla kullandığı çeyrek dönemlere 
ait raporların, acenteler ve dağıtıcılar tarafından Genel 
Müdürlüğe zamanında gönderilmemesi nedenlerinin 
araştırılması cezai müeyyide uygulanması gerektiği takdirde 
sözleşmeden doğan ceza tutarlarının acente ve dağıtıcılardan 
tahsil edilmesi, 

 
 
 
 

295 

26 İşletme 
Çalışmaları 

Teşekkülün Çin’e yaptığı borik asit satışlarına yönelik olarak 
haksız rekabete neden olan farklı Gümrük Vergisi 
uygulanmasının çözümünün uluslararası anlaşmalar ile 
giderilecek bir sorun olması nedeniyle, bu hususun 
düzeltilmesi amacıyla ilgili resmi kuruluşlar nezdinde 
girişimlere devam edilmesi, 

 
 

301 
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27 İşletme 
Çalışmaları 

Kuruluşun pazarlama faaliyetlerine ilişkin olarak; 
-Türk Standartlar Enstitüsü ile imzalanan gözetim ve denetim 
hizmetleri sözleşmesinin ceza ile ilgili maddeleri 
çerçevesinde müşteri şikâyetine konu olan ve yapılan 
inceleme sonucunda haklılığı bulunan durumlar ile ilgili 
olarak cezai işlem uygulamasına titizlikle devam edilmesi, 
- Dünya bor liderliğinin sürdürülebilmesi, pazardan daha 
fazla pay alınabilmesi, bor pazarının belirleyicisi 
olunabilmesi ve ürün kalitesi konusundaki şikâyetlerin en az 
seviyelere düşürülebilmesi için yapılmakta olan çalışmaların 
artırılması ile ürün ambalajlamada kullanılan malzemelerin 
nitelikleri konusunda getirilen standartların satın alınma 
aşamasında da dikkatle kontrol edilmesi,  
-İhraç edilen bor ürünlerinde rutubet ve kekleşme gibi lojistik 
süreçte yaşanan olumsuzluklar ile uluslararası pazarlardaki 
fiyat rekabeti de dikkate alınarak oluşan talep doğrultusunda 
ürünlerin belirli pazarlara ait merkezlere dökme olarak sevki 
ve Çin’de kurulması planlanan iki adet lojistik ve elleçleme-
depolama tesisine ilişkin çalışmaların hızlandırılması, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

310 

28 İşletme 
Çalışmaları 

Mandem Madencilik AŞ’nin, sözleşmede belirtilen teslim 
alma programına uymayarak işletmeden çekmemekte imtina 
gösterdiği kalsine piritin Kuruluş tarafından, ilgili 
sözleşmenin 24’üncü maddesi çerçevesinde alıcı firma nam 
ve hesabına ihale edilerek satılması sonrasında olumsuz 
farkın oluşması durumunda firmadan talep ve tahsil edilmesi, 
-Firmanın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmemesinden kaynaklanan nedenlere bağlı olarak 
Sülfürik Asit Fabrikasındaki zorunlu duruşa bağlı sülfürik 
asit ile enerji üretiminin gerçekleşmemesi sonucu ortaya 
çıkan hususların Kuruluş Teftiş Kurulu’nca incelenerek, 
oluşan kurum zararının takibinin yapılması, 
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29 İşletme 
Çalışmaları 

Teşekkül Genel Müdürlük, İşletmeler ve Lojistik 
Müdürlükleri tarafından yürütülen stratejik planlama, proje 
yönetimi, satış, üretim, dağıtım, mali kaynaklar yönetimi, 
satın alma, bakım onarım, stok yönetimi, kalite yönetimi, 
değerlendirme ve denetleme, insan kaynakları yönetimi gibi 
faaliyetler kapsamındaki iş süreçlerinin kurulacak Kurumsal 
Kaynak Yönetimi (KKY) sistemi üzerinde bütünleşik bir 
şekilde yürütülmesi hizmet alım işi kapsamında; uygulamaya 
geçiş sürecindeki Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi (ETİ-
KKYS) modüllerinin kullanıcı birimlerin ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda, sağlıklı, verimli ve etkin bir şekilde çalışır 
duruma getirilmesi hususunda, yüklenici firma nezdinde 
gerekli tedbirlerin alınması, 

 
 
 
 
 
 
432 

30 İşletme 
Çalışmaları 

Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 
bünyesinde yapımı tamamlanan ancak performans çalışmaları 
devam eden V. Boraks Pentahidrat Tesisi ile ilgili olarak; 
Kurumdan ve firmadan kaynaklanan sebeplerle programa 
göre 2 yılı aşkın bir gecikme söz konusu olan Projede, 
sözleşmesi çerçevesinde gerekli teknik, idari ve hukuki 
değerlendirmelerin yapılarak eksik kalan iş ve işlemlerin 
tamamlanması ve daha fazla gecikmeye mahal verilmeden 
tesisin işletmeye alınarak ülke ekonomisine kazandırılması 
için gerekli tedbirlerin alınması, 
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31 İşletme 
Çalışmaları 

Yatırım programının ihtiyaç ve önceliklendirme çerçevesinde 
sağlıklı ve etkin bir şekilde oluşturulmasını teminen; 
-Yatırım programında gerçekleşmesi öngörülen, güncel keşfe 
ve sağlıklı yapılabilirlik etütlerine dayanan yatırımlara yer 
verilmesi,  
-Gerekli detay planlama ve hazırlık çalışmaları yapılmadan 
yatırım programına proje teklifi ile ödenek talebinde 
bulunulmaması,  
-Proje döngüsü sürecine ehemmiyet verilmesi 
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32 İşletme 
Çalışmaları 

Kurum genelinde yatırımların ihtiyaç doğrultusunda, 
tekniğinde, termininde ve bütçesinde yerine getirilebilmesini 
teminen; 
Yapım/büyük onarım işi kapsamında inşaat, mekanik, 
elektrik ve makine-ekipman sevk ve montaj faaliyetlerine 
esas mimarlık/mühendislik projelendirme işi ve kontrolü 
ilgili birimler arasında gerekli koordinasyon sağlanarak tüm 
detaylarıyla sağlıklı bir şekilde yapılmadan/yaptırılmadan 
ihaleye çıkılmaması, 
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Sayıştay   



  

 

 

  

33 Bilanço Kuruluşun maddi duran varlık edinimleri ile bu varlıkların 
idame ve yenilemesi için yapılan harcamalara ilişkin 
işlemlerin gerek yatırım-işletme bütçe disiplini gerekse tabi 
oldukları mevzuat içerisinde yapılmasının yanı sıra Genel 
Müdürlük makam onayı ile yapılan ve acil nitelik taşımayan 
makine, teçhizat ve demirbaş alımlarına ait harcamaların da 
kamu kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu mevzuat 
bütünlüğü içerisinde yapılmasına özen gösterilmesi, 
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34 Bilanço Uzun yıllardan beri düşük tenörlü ve ara ürün niteliğindeki 
cevherin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sonuç 
vermediği, satışı yada farklı bir şekilde değerlendirilmesinin 
bir takım gerekçelerle planlanmadığı da tespit edildiğinden; 
stoklarla ilgili Türkiye Muhasebe Standartları ile bilançonun 
ihtiyatlık ilkesi çerçevesinde, bu nitelikli işlemlerde karşılık 
ayrılması hususunun değerlendirilmesi, 
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35 
 

Gelir Tablosu 
 

 

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15.Hukuk 
Dairesinin, 24.05.2017 tarih ve 2017/731 sayılı kararı da 
dikkate alınarak, Eti Soda AŞ’ye kiralanan Beypazarı Trona 
sahasının 2015 ve 2016 yıllarına ait toplam 5,7 milyon TL 
tutarındaki ruhsat kira bedeline ilişkin farkın faizi ile birlikte 
tahsil edilmesi,  
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36 Gelir Tablosu Kuruluşu zarara uğratacak ceza, gecikme faizi ile mahkeme 
ve icra masrafları yapılmasına meydan vermemek üzere 
gerekli önlemlerin alınması ile aleyhte sonuçlanan mahkeme 
kararlarına dayanarak ilgili kişi ve kuruluşlara ödeme 
yapılması halinde, ödemenin öncelikle bilançoda geçici 
hesaplara alınarak, personelin sorumluluğunun olup 
olmadığının Kuruluş Teftiş Kurulu’nca incelenmesi ve 
sonucuna göre işlem yapılması hususunun zarar nitelikli 
kayıtlar öncesinde yapılmasının bir usul haline getirilmesi, 
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Sayıştay   


