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Bor Madeninin Enerji Alanýndaki Önemi
BOR
AMAÇ

Bor, Türkiye'nin coðrafi konumu kadar büyük bir öneme sahip, stratejik bir kaynaktýr. Arap ülkelerinin petrolü, Rusya'nýn doðalga
onlar için ne ifade ediyorsa, bor da Türkiye için ayný anlama gelmektedir. Bor madeni nedir? Türkiye için neden bu kadar
önemlidir?Bu yazýmýzda bu konular üzerinde duracaðýz.
GÝRÝÞ

BOR madeni ilk bakýþta beyaz bir kayayý andýrýyor. Çok sert ve ýsýya dayanýklý. Doðada serbest bir element olarak deðil, tuz
þeklinde bulunuyor. Ülkemizde bulunan 'bor'un kalitesi de diðerlerine oranla daha yüksek. Topraðýn 40 metre altýnda bulunan
borun iþlenmesi de, diðer elementlerle az karýþtýðý için kolay. Bor, periyodik sistemin üçüncü grubunun baþýnda yer alan bir ele
Bu gurubun diðer üyeleri metal olmasýna karþýn Bor ametal sayýlmaktadýr.
Ancak, diðer elementlere olan yüksek kimyasal ilgisi nedeniyle doðada serbest halde bulunmayan bor'un meydana getirdiði
minerallerin, çok eski tarihlerden beri tanýndýðý ve kullanýldýðý bilinmektedir. En yaygýn bor bileþikleri; borik asit ve bor'un sody
kalsiyum ve magnezyum ile meydana getirdiði bileþiklerdir.
BORUN TARÝHÇESÝ

Bor'un en çok kullanýlan türü olan Boraks binlerce yýldan beri bilinmektedir Mýsýrlýlar ve Mezopotamya Uygarlýklarýnýn, bazý
hastalýklarýn tedavisi ve ölülerin mumyalanmasýnda, Çinlilerin porselenlerinin cilalanmasýnda, Babillilerin kýymetli metallerinin
ergitilmesinde boraks kullandýklarý bilinmektedir.
Modern bor endüstrisi ise 13. yy.'da boraksýn Marco polo tarafýndan Tibet'den Avrupa'ya getirilmesiyle baþlamýþtýr. 1771 yýlýnd
Ýtalya'nýn Tuscani bölgesindeki sýcak su kaynaklarýnda Sassolit bulunduðu anlaþýlmýþ, 1852' de Þili'de endüstriyel anlamda ilk
boraks madenciliði baþlamýþtýr. Nevada, California, Caliko Mountain ve Kramer yöresindeki yataklarýn bulunarak iþletilmeye
alýnmasýyla ABD Dünya bor gereksinimini karþýlayan birinci ülke haline gelmiþtir. Türkiye' de ilk iþletmenin, 1861 yýlýnda çýkart
"Maadin Nizannamesi" uyarýnca 1865 yýlýnda bir Fransýz þirketine Ýþletme imtiyazý verilmesiyle, baþladýðý bilinmektedir.
1950 yýlýnda Bigadiç ve 1952 yýlýnda Mustafa Kemal Paþa yöresindeki kolemanit yataklarý bulunmuþtur. 1956 yýlýnda Kütahya
Kolemanit. 1961 yýlýnda Eskiþehir Kýrka Boraks yataklarýnýn bulunmasý ve iþletilmeye baþlatýlmasýyla Türkiye, dünya bor üret
1955 yýllarýnda %3 olan payýný 1962 de %15 , 1977 de %39 düzeyine yükselmiþ ve giderek artan üretimi nedeniyle de günümü
ABD'nin en önemli rakibi haline gelmiþtir.
BOR'UN KULLANIM ALANLARI

Roket yakýtýndan, diþ macununa kadar her alanda kullanýlan bor, sanayinin tuzu olarak adlandýrýlabilir. Ýþte 400'den fazla ürün
"olmazsa olmaz" denilen borun hayatýmýzdaki yeri:
Borcamlarda kulanýlan bor, motor yaðlarýnda ve çelik jantlarda da kullanýlýyor. Ayrýca araba boyalarýnýn içine katýlan bor, parla
ve kolay çizilmemeyi saðlýyor. Lastiklerin içindeki çelik teller de borla güçlendiriliyor. Bilgisayarlar, cep telefonlarý, walkmenler
bugün bu kadar küçükse, bunu 'bor'a borçlu. Çünkü bilginin akýþýný saðlayan ince optik lifler, bor almadan saðlam olamýyor. Tar
ilaçlarýnda da bor var. Yalnýz, çok kullanýlýrsa öldürüyor, dozunda olursa verimi artýran gübre oluþuyor. Bisküvi, pasta gibi gýda
yapýldýðý kalýplarda da bor kullanýlýyor. Eðer bor olmasaydý, kalýplar yüksek ýsýya dayanmayacaktý. Ahþap ürünler, uzun ömü
bozulmadan kalabilmeleri için, bor bulunan bir madde ile iþleme tabi tutuluyor. Seramik sanayiinde; fayanslarýn parlaklýðý ve
sertliði bor sayesinde oluyor. Porselen tabaklar da bor sayesinde var. Çamaþýrlarý beyaz yapan aslýnda bor. Ateþe dayanýklý
olduðu için yanmaz kumaþ üretiminde de kullanýlýyor. Týp ve ilaç sanayiinde; diþ macunlarýnda, yanýk ve yara kremlerinde de b
var. Losyonlarda ve kremlerde de bor olduðunu unutmayýn. Y Yakýt sanayii; borun en deðerli olduðu sektör bu. Çünkü borlu yak
itme güçlerinin fazlalýðýndan dolayý, roket, füze ve savaþ uçaklarýnda kullanýlýyor. Çok yakýn bir gelecekte borlu yakýtlarýn, dið
motorlarda da kullanýlacaðý söyleniyor. Bu durumda borun önemi bir kat daha artýyor. Amerikalýlar'ýn havada infilak eden uzay
mekiði Challenger'in saðlam kalan tek parçasý, Türk borundan yapýlan baþ kýsmý. Bu bile, Türkiye'nin elindeki gücün kanýtý.
Bor o kadar deðerli ki, yakýn gelecekte zenginliðin simgesi olacaðý söyleniyor. Türkiye'nin elindeki bor rezervi, tüm dünyanýn bor
ihtiyacýný tek baþýna 400 yýl karþýlayacak düzeyde... Ama biz Türkler'in bundan haberi yok!.. Bu zengin maden, adeta ders
kitaplarýnda saklanmýþ kalmýþ... Bor üzerinde çalýþan uzmanlarýn çoðunluðu, madenlerin özelleþtirilmesine karþý. Çünkü bu de
yataklarýn baþka devletlerin kontrolüne geçmesini istemiyorlar... Bazý uzmanlarýn dediðine göre, Amerikalýlar, ülkelerindeki bor
madenlerini kapatýp, Türkiye'den alým yapmaya baþlamýþ. Çünkü Türk boru, hem kaliteli hem çok daha ucuz...
Dünyada bor mineral ve bileþiklerini tüketen sanayi dallarý toplam B203 tonajý bazýnda aþaðýdaki gibi sýralamak mümkündür.
A) Cam sanayi (Isýya dayanýklý cam ve elyaf imali)
B) Seramik sanayi (Emaye, Frit ve Sýr imali)
C) Temizleme ve beyazlatma (Deterjan) sanayi
D) Yanmayý önleyici maddeler
E) Tarým (Gübre ve zirai ilaç yapýmý)
F) Metallurji (Ergimeyi hýzlandýrýcý ve çeliðin sertleþtirilmesi)
G) Nükleer uygulama (Atom reaktörlerinde)
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H) Diðer kullaným alanlarý (Dericilik , fotoðrafçýlýk, ilaç).

Bor mineral ve bileþiklerinin ülkemiz içinde kullanýlmasý çok kýsýtlýdýr. Kýrka (Eskiþehir) ve Bandýrma (Balýkesir) de yer alan te
bor cevherleri rafine ürünlere dönüþtürülmektedir.
TÜRKÝYE BOR MADENCÝLÝÐÝ
Türkiye'de bilinen baþlýca borat yataklarý Batý Anadolu'da yer almakta ve bu yataklar dünya rezervinin % 60-70'ine sahip
bulunmaktadýr.
Türkiye rezervinin % 37'si Bigadiç, % 34 Emet, % 28'i Kýrka ve % l Kestelek bölgesinde bunmaktadýr.
Bigadiç iþletmesinde baþlýca bor mineralleri kolemanit ve üleksit' tir. Boratlar 1-8 m. Kalýnlýkta tabakalar halinde killer arasýnda
yer alýrlar. Kapalý ve açýk ocaklardan üretilen tüvenan cevherler 600.000 ton/yýl tüvenan cevher yýkama kapasiteli konsantratör
zenginleþtirilecek, 25-125 mm, 3-25 mm ve O, 2-3 mm kolemanit konsantreleri ile 3-125 mm ve O, 2-3 mm üleksit
konsantreleri elde edilir.
ETÝBANK BÝGADÝÇ MADENLERÝ ÝÞLETMELERÝ MÜESSESELERÝ M MÜDÜRLÜÐÜ

Bigadiç yöresinde bor yataklarýnýn bulunuþu 1950 yýlýnda , Muharrem GÝRGlN isimli amatör madencinin topladýðýnýn koleman
olduðunun anlaþýlmasýyla mümkün olmuþtur. Aramalarýn baþlamasýyla hýzla geliþen bölgede dört Türk ve bir Fransýz þirketler
kýsa sürede 17 adet ocak açýlmýþtýr.
Müessese Müdürlüðü Balýkesir iline baðlý Bigadiç ilçesi 12 km kuzeydoðusunda Osmanca köyü mevkiinde kuruludur. Ýdari tesis
Konsantratör tesisi burada yer almakta olup, halen tüvenan cevher üretim faliyetlerinin sürdürüldüðü Simav kapalý ocaðý 2,5 km
Açýk ocaðý 3 km, Günevi Açýk ocaðý 8 km ve Arkagünevi Kapalý ocaðý merkez tesislerine 8 km uzaklýktadýr.
Müessese personeli için sosyal tesisler olarak Bigadiç ilçe yakýnýnda 64 lojmaný , misafirhanesi ve lokali vardýr.
BÝGADÝÇ BÖLGESÝ BOR REZERVÝ
Bigadiç bor yataklarý rezerv bakýmýndan Türkiye' nin en önemli yataklarýdýr. Yörede Etibank'ýn faaliyete baþlattýðý 1976 yýlýnd
milyon ton olarak bilinen toplam rezerv bölgede gerçekleþtirilen toplam derinliði 65419 metre olan 512 adet sondaj çalýþmasý
sonunda bulunanlarýn ilavesi ile 630 milyon ton düzeyine yükseltilmiþtir.
ARAÞTIRMA

Bor Stratejik Maden miydi?

Soðuk savaþýn en uç noktasý olan 1950 yýlýnda, yüksek enerji yakýtý ile çalýþacak uzun menzilli savaþ baþlýklarý taþýyan ABD
yakýtý kullanýlmasý düþünüldü.
1951 Yýlýnda bor madenleri ve bileþikleri "stratejik madde" olarak nitelendirilerek, ihracatta kontrole tabi tutuldu.
ABD'nde 1953 yýlýnda "Zip" projesi uygulamaya kondu. Yakýt üretimi için sekiz fabrika kuruldu.

1957 Yýlýnda Yakal Borasit AÞ'den Doðu Almanya'ya kolemanit götüren gemi NATO tarafýndan Çanakkale'de durduruldu. O yýl
Türkiye&rsquo;yi ve Ayrupa ülkelerini de içine alacak þekilde, ABD ile bir anlaþma yapýlarak, demir perde ülkelerine bor satýþlarý
izin verilmedi.

1957 Yýlýnda ABD yönetimi, Amerika dýþýndaki bor madenleri için stratejik bir stok oluþturmaya karar verdi. Türkiye'den 1957 1959 yýllarý arasýnda, ABD Sümerbank&rsquo;a gönderdiði yün karþýlýðýnda, toplam 68.000 ton bor madeni alarak ABD&rsquo
depolandý.
Ruslarýn roketlerinde yakýt olarak bor kullanmadýðý öðrenilince 1959 yýlýnda "Zip" projesi durduruldu.
Bu proje sonuna kadar ABD, Türkiye'den aldýðý stoklarýn sadece 5 tonunu kullandý. Gerisi on yýl daha stokta kaldý, hatta
üzerlerinde aðaç bitti ve sonunda US Borax'a devredildi. Bu proje sona erdirilene kadar, yalnýz Malta (New York)&rsquo;taki
fabrika için 1 milyar dolar harcandý.

Bu sýralarda NATO,Türkiye&rsquo;den Varþova Paktý ülkelerine yapýlacak bor madeni ihracatlarýný yýllýk 7500 tonla sýnýrlamý
yýlýnda kota 30.000 tona çýkarýldýysa da, bor madenleri 1963 yýlýnda NATO&rsquo;nun stratejik maddeler listesinden tamamen
çýkarýldý.

1968 Yýlýnda Sanayi Bakaný olan Fethi Çelikbaþ, o sýralardaki bir basýn toplantýsýnda, bor madenlerinin NATO'nun stratejik
maddeler listesinden çýkmasý için 1963 yýlýnda nasýl mücadele ettiðini anlatýyordu. Türkiye'nin bor madeni ihracatý 1967 de 20
tona çýktýðý halde sadece Polonya 12 bin ton bor madeni satýn aldý. 1966 Yýlýnda Bandýrma'daki ilk boraks fabrikasý, Polonya
yaptýrýldý. Fabrikanýn bedeli Polonya'ya kolemanit olarak ödendi
Bor Stratejik Maden
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Yakýn bir gelecekte þu anda motorlu araçlarda kullanýlan petrolün (benzin, mazot) alternatifi "bor" madeni olacaðýný bilim
adamlarý ifade etmektedir. Dünyanýn 400 yýllýk ihtiyacýný tek baþýna karþýlayacak 2.5 milyar tonluk bor madeni ülkemizde mev
CIA ve ABD'nin Ortadoðu Araþtýrmalar Enstitüsünün hazýrladýðý "Bor Raporu"na göre dünya bor rezervlerinin yüzde 70'i Türkiye
Bor bir nevi Türkiye'nin petrolü ve doðalgazýdýr. Ve ETÝ Bor bürokratik hantallýðýna raðmen 2000 yýlýnda kâr eden KÝT'lerin 6'
yer alarak, 150 milyon dolar kâr saðlamýþtýr. Verimli bir çalýþma ile bunun 1 milyar dolara çýkacaðýný uzmanlar söylemektedir. E
Bor'un rakibi olan U.S.Borax, ABD þirketidir. Kaldý ki Türkiye 'bor'un tonunu iç piyasada 230 dolara satarken; dýþ ülkelere 141
dolardan ihraç etmektedir. Dünya pazarýnýn yüzde 88 bor ihtiyacýný, Türkiye karþýlamaktadýr. Bor madeninde Türkiye tekel ülke
ABD 'bor'a gözünü dikmiþtir. Bor madenlerinin deðeri 900 milyar dolaradýr.
Kamuoyu, dünyadaki bor rezervinin yüzde 70'ten fazlasýnýn Türkiye'de olduðunu ve en az 2.5 milyar ton bora sahip olduðumuzu
ve bunun ise dünya piyasa deðerlerine göre 1 trilyon dolar olduðunu, Türkiye'deki borun dünyanýn 350 yýllýk ihtiyacýný
karþýlayabileceðini ve sanayide en az 450 maddede kullanýldýðýný ilk defa öðrenmiþlerdir.
Bor 1978 yýlýnda devletleþtirilmiþ olup; bunu iþleten Eti- Bor kâr etmekte ise de, verimli deðildir. Ýstenildiði takdirde bu kârý en a
misline yani 1 milyar dolara çýkarmak mümkündür. Elbette borun özelleþtirilmesi maskesi altýnda (þimdiden tespit edilen)
muhtemelen ABD þirketlerine ölü eþek fiyatýna satýlmasýna karþýyýz. Ama devlet dövize ihtiyaç duyduðu bu kriz döneminde bor
mümkün olan kârýný neden 1 milyar dolara çýkarmýyor? Bunu engelleyen güçler kimlerdir. Dünya bor piyasasýnda büyük gelir s
uluslararasý þirketler, bu gelirini Türkiye'den bor alarak yapmaktadýrlar. Bor kamulaþtýrýlmadan önce gelir 50 milyon dolar idi.
Bugün 300 milyon ise de, uzmanlara göre bu gelirin 1.5 milyar dolara çýkarýlmasý mümkündür.
Deterjan sanayiinden kullanýlan "sodyum perborat"ý ithal etmekteyiz. Bu ise Türkiye'nin ucuza sattýðý tinkal ve perborattan
yapýlýr. Hammaddeyi ucuza satýp sodyum perboratý fahiþ fiyata alýyoruz. AB ülkeleri kazanýyor. Avrupa'ya hammaddeyi 140
dolara satýyoruz. 667 dolar fazlasý ile 817 dolara satýn alýyoruz. Yýllýk kaybýmýz 150 milyon dolardýr. Yani bordan kazanýlan 3
milyon dolarýn yarýsý sadece deterjan sanayiinde kullanýlan (sodyum perborat)'a gidiyor. ABD ve AB, Türkiye'yi bir bor
deposu olarak görmektedir. Ýç piyasada 250 dolar olan boru dýþarýda 140 dolara satýyoruz. Dünya piyasasýnda satýlan borun y
88'i Türk malýdýr. Ama kazanan ABD'li firmalardýr. TEKEL, ABD'nindir. Bor madeninin Türkiye'de iþlenmesini önlemek için iç
piyasada 250 dolara satýlýyor ve sanayici boru iþleyemiyor.
SONUÇ
GENEL DEGERLENDIRME VE ÖNERILER

1-Bor ve ferrokrom tesislerinin kurulusunda Batý'lýlarýn nasýl yaklaþtýðýný belirtmiþtik. Birçok oyalama ve zorluða raðmen tesisle
kurulmuþtur. Ayni durum trona için de geçerlidir. Her zaman bor tuzlarý Batý'nýn gündeminde olmuþtur. Dünya bor rezervlerinin
%70 ine sahip olan Türkiye, dünya pazarýnýn da %35 ini kontrol etmektedir. Bor üretimini ve pazarlamasýný tek elde tutan ülkem
önemli avantajlar elde etmiþtir. Ancak, Bati her yönüyle cazip olan bu kaynaða karsý isteklerini sürdürmektedir. "Bu nedenle 1986
yýlýnda Morgan Bank'ýn hazýrladýðý Özelleþtirme Master Planýnda Etibank için holding modeli öngörülmüþ, bor ve krom gibi yü
isletmelerin satýþ listesine alýnmasý önerilmiþtir".
2-Doðal kaynaklarýmýzýn iyi deðerlendirilmesinin gerekliliðini tekrarlamak isteriz. Bir ülkenin doðal kaynaklara sahip olmasý çok
önemlidir. Ancak bu kaynaklarý nasýl kullandýðýnýz, nasýl deðerlendirdiðiniz de en az o kadar önemlidir. Dünyada çok zengin
kaynaklara sahip olan ülkeler, hala geri kalmýþlýk kategorisinde yer almaktadýr.

3-Bor, Türkiye için çok önemli doðal kaynaktýr. Bu kaynaðý ülke menfaatleri doðrultusunda deðerlendirmek, nihai bor türevlerinin
üretimini gerçekleþtirmek ve birilerine peþkeþ çektirmemek hepimizin görevidir.

4-Etibank, madencilik sektörünün geçmiþte lokomotifi olmuþtur. Günümüzde de bu özelliðini sürdürmelidir. Bor türevleri, Seydiþe
Alüminyum ,Yüzüncü Yýl Gümüþ Tesisleri'nin kapasite artýrýmý ve yenileme projeleri biran önce hayata geçirilmelidir.

5-Yýllardýr savsaklanan Batili Tekellerin oyuncaðý haline gelen Trona yataðýnýn da zaman geçirilmeden isletmeye alýnmasý ülk
menfaatinedir. Birilerinin isteðine býrakýlýrsa bir yirmi yýl daha hiçbir þey yapýlmadan geçirilecektir.

6-Türkiye sanayileþmesini tamamlayamadýðýndan, nihai ürünün eldesini saðlayacak teknolojileri de gerçekleþtirememiþtir. Gelec
ihtiyacýmýz olacak cevherleri, bugün, hammadde olarak ihraç ettiðimiz bir gerçektir. Hammadde ihracý ile yeterli katma deðer
saðlanamaz. Katma deðerin yurt içinde kalmasý için Ar-Ge'ye ve teknolojik yatýrýmlara önem verilmelidir.
7- 21.yüzyýla girerken, maden isçisi asgari ücretle, mühendisler ise komik ücretlerle bu sektörde çalýþmaktadýr. Birçok alanda
mühendisin önemini hala kavrayamamýþ sözde madenciler mevcuttur.

8-Hala ülkemizde teknik ve teknolojik geliþmelerden uzak üretim gerçekleþtiriliyor. 1 m2 kesitli kuyudan, hem isçi, hem de
cevher çýkarýlmakta. Kova içinde çýkrýk yardýmýyla insan, malzeme ve cevher nakli yapýlmaktadýr. Bu örnekleri çoðaltmak müm
düþündüren hem de utanýlacak bir manzara.

9-Enerji üretiminde öncelikle öz kaynaklarýmýzýn deðerlendirilmesi gerekir. Bazý kolaylýklar nedeniyle ithalat cazip gelebilir, anc
bu durum ülkeye uzun vadede bir þey kazandýrmaz.

10-Madencilik sektöründeki KÝT&rsquo;lerin bugün çeþitli nedenlerle içine düþürüldükleri durumdan biran önce çýkarýlmalarý ge
Yapýlmayan yatýrýmlar nedeniyle meydana gelen teknolojik sorunlarýn çözümü ve politik baskýlar sonucu bozulan çalýþma baris
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yeniden saðlanmasý zorunludur. Özerk bir yapýnýn oluþturulmasý, çalýþanlarýn örgütleri aracýlýðý ile yönetimin erkinde temsil e
kamu kuruluþlarý, politik baskýlardan uzak, verimlilik ilkesi çerçevesinde yeniden yapýlandýrýlmalýdýr.

11-Madencilik ve çevre dengesi ülkenin gerçeklerine göre ele alýnmalý, "Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olarak" slogancý bir
anlayýþla her þeye karsý çýkmak hiç kimseye birsek kazandýrmaz. Bilimsel verilerin ýþýðýnda, ekolojik dengeyi bozmadan gerek
türlü önlem alýnarak üretim gerçekleþtirilmelidir.

12-Maden armacýlýðý konusunda 1980'lerden beri izlenen politikalar iflas etmiþtir. Bugün, Ülkemizin doðal kaynaklarýnýn yeterli
düzeyde aranmadýðýný söyleyebiliriz. Maden aramacýlýðýný bir altyapý hizmeti olarak görüyoruz. MTA yeniden yapýlandýrýlma
ele alýnmalý ve içine düþürüldüðü olumsuzluklardan kurtarýlmalýdýr.

13-Madencilik sektörü genellikle günlük politikalarla yönetilmiþtir. Saðlýklý bir devlet politikasý belirlendiði söylenemez. Geliþmiþ
madenlerin temini konusunda uzun vadeli politikalar oluþturmuþlardýr. Dünya hammadde kaynaklarý sinirlidir. Türkiye mevcut
kaynaklarýný çok iyi deðerlendirmelidir. Gelecekle ilgili politikalarý saptamalýdýr. Sanayileþmiþ bir Türkiye bugün tükettiði cevher
miktarýnýn 4-5 katini tüketecektir. Hammaddenin, ne kadarýný öz kaynaklardan, ne kadarýný ithal yoluyla karþýlayacaktýr. Made
sektöründe uzun erimli politikalar ve stratejiler oluþturmalýdýr.

Ýstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Öðretim Görevlisi Prof. Dr. Güven Önal'a göre "BOR=REFAH"týr.Bor madenleri ülk
baðýmsýzlýðý kadar önemlidir. Uyanýk ve þuurlu olmaya mecburuz.Bu konunun önemini anlayalým etrafýmýza anlatalým.

KAYNAKLAR
1-Mustafa Necati Özfatura [Türkiye Gazetesi Dýþ Politika yazarý]
5 Nisan&lsquo;01&ndash;12 Nisan&lsquo;01-17 Nisan&lsquo;01-2 Mayýs&lsquo;01-11 Mayýs&rsquo;01 tarihli yazýlarý.
2-28 Ocak 1999 tarihli Maden Mühendisleri Odasý açýklamasý:
http://www.mining-eng.org.tr/www/cumhuriyet_donemi_madenciligimiz.htm
3-Bigadiç web sitesi http://www.bigadic.gov.tr/semboller/bor.html
4-Borltd : http://www.boraxtr.com/Anadosya/stretejikmad.html
5-TBMM Tutanak Müdürlüðü : http://bt-stk.inet-tr.org.tr/b10901h.htm
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