
Teknolojinin Önemli Hammaddesi: Boksit  
 

Dünyanın alüminyum ihtiyacı boksit cevherinden karşılanmaktadır. Yerkabuğunda en bol bulunan cevherler arasında üçüncü 
sırada olsa da boksit, dünya maden ticaretinde önemli yere sahiptir. Dünyadaki mevcut boksit yataklarının yüzlerce yıl tüm 
dünyanın boksit ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğu düşünülmektedir. Yani dünyanın alüminyum ihtiyacı olduğu 
sürece boksit üretimi ve madenciliği devam edecektir.  

Kimyasal formülü genellikle “Al2O3NH2O” şeklinde olan boksit cevherinin içeriğindeki mineraller farklılık gösterdiği için 
formülü de farklı olabilmektedir. Bir mineral olarak bilinen boksit yapısı nedeniyle aslında bir mineral olarak değil 
minerallerden oluşan bir cevher olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir tanımlamaya göre ise boksit, kayaçların dış etkilerle 
aşınması sonucu oluşmuş artık bir topraktır. Yani laterit topraktan oluşan bir kayaçtır. Bu topraktaki bazı bileşikler yüzey 
sularının etkisi ile aşınmış, kalan alüminyum demir oksit, boksit cevherini oluşturmuştur.  

Alüminyum başta olmak üzere kimyasal içeriğindeki bazı elementlerin üretiminde kullanılan bir madendir. Boksit, Hidroksit 
alüminyum oksitler, alüminyum hidroksitler, kil mineralleri, kuvars, hematit, manyetit, siderit ve geotit gibi çözünmeyen 
maddelerden oluşabilir. Genellikle sulu alüminyum oksit minerallerinin karışımından oluşur.  

Boksit; diyasporit, böhmit, gibsit minerallerinin bir karışımı olup genel olarak silis, demir oksitler ve TiO2 de içermektedir. 
Böhmit (monohidrat), ağırlıkça yüzde 85 oranında alüminyum oksit içerir. Diasporit, böhmit ile aynı kimyasal formüle sahiptir, 
kristal yapısı farklıdır. Gibsit (trihidrat), ağırlıkça yüzde 65 oranında alümina içerir. Alümina, doğada oksit, sülfat, florür ve 
silikat halinde çok değişik hallerde bulunabilir. İçeriği nedeni ile boksit, hidratlaşmış bir alümina olarak ifade edilebilmektedir. 
Genellikle alüminyum, demir oksit ve hidroksit karışımlarından oluşur.  

Boksit içeriğinde bulunan silis, kalsiyum, demir ve titan gibi mineraller cevher kalitesini düşürür. Boksitin kullanıldığı alan ve 
ürünler de içeriğindeki bu minerallerin oranına göre değişir. Alüminyum üretiminde kullanılan boksitin Al2O3 tenörünün yüzde 
50 oranında olması gerekir. Boksit içeriğinde yüzde 3 ila 5 oranında SiO2 bulunması halinde alüminyum cevheri olarak 
kullanılamaz.  

Boksit yatakları genellikle yüzeye 0-2 metre yakınlıktadır. Bu nedenle dünyadaki boksit madenciliğinin yaklaşık yüzde 80’i açık 
işletmecilikle yapılmaktadır. Kalan yüzde 20 ise, Güney Avrupa ve Macaristan’da yer altı işletmeciliği ile yapılmaktadır.  Söz 
konusu açık işletmelerde dragline, scraper, ekskavatör ve kamyon bileşimi olan kazı ve nakliye araçları kullanılmakta ve bu 
işletmelerin yıllık üretim kapasiteleri birkaç bin tonla, birkaç milyon ton arasında değişmektedir. Bazı maden işletmelerinde 
üretim 10 milyon tona kadar çıkmaktadır. Bu üretimlerin yüzde 85’i alüminyum üretmek amacıyla alümina üretimine, diğer 
kısım refrakter sanayisine ve diğer tüketim birimlerine aktarılmaktadır. 

Dünyada alüminyum üretiminin yüzde 70’i boksite uygulanan Bayer yöntemi ile yapılır. Bu kimyasal proses yöntemi ile boksit 
alüminaya (alüminyum oksit bileşiği) kadar rafine edilir. Daha sonra alümina Hall-Heroult yöntemi ile saf alüminyum metali 
elde edilir.  Kabaca bir hesapla; bir ton alüminyum üretmek için kaba bir hesapla 2 ton alümina; 2 ton alümina üretmek için 
de 4 ton boksit gereklidir. Dünyadaki metal alüminyum üretiminin yüzde 90'ı bu cevherden temin edilmektedir. Bu bakımdan 
boksit cevheri dünya ticaretinde önemli bir yer tutmaktadır.   

Boksit, kimyasal bileşimine bağlı olarak endüstride değişik alanlarda kullanılmaktadır. Dünya alümina ve alüminyum 
üretiminin yüzde 90’ı boksitten karşılanır. Bu amaçla kullanılan boksit en az yüzde 50 Al2O3 ve en fazla yüzde 15 SiO2 
içermelidir. Boksitten, metalik alüminyumun yanında bazen galyum ve vanadyum gibi yan ürünler de elde edilmektedir. 
Bunlardan galyum bugün ABD’nin Arkansas eyaletinde ve Macaristan'da, vanadyum ise Fransa’da yan ürün olarak 
kazanılmaktadır. Bunun dışında ateşe dayanıklı refrakter tuğla, çimento gibi yapı malzemeleri üretiminin yapıtaşıdır. Boksitten 
üretilen alüminyum ise binlerce ürünün hammaddesidir. Dünyada boksit cevherlerinden üretilen binlerce ton alüminyum, 
ambalajlardan uzay araçlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Alüminyum oksit (alümina); beyaz bir tozdur ve 
yaklaşık yüzde 30-40 demir içerdiği için kırmızı renkli boksitin rafinasyonu ile üretilir.  

Boksit cevherinin kullanıldığı bazı sektör ve ürünler şunlardır; uçak sanayisi, otomotiv, ev aletleri, elektrikli aletler, 
aşındırıcılar, kimya sanayisi, metalürjik uygulamalar, döküm maddeleri, zımpara kâğıdı ve tozları, ham şeker üretimi, demir 
ve krom üretimi, yüksek fırınlar, petrol ve doğalgaz sondajları, sentetik mullit, döküm maddeleri, alüminyum sülfat, sodyum 
alüminat.  

Dünyada Boksit 
Dünya boksit rezervinin 30 milyar tonun üzerinde olduğu hesaplanmakla birlikte rezervin çok daha yüksek olduğu tahmin 
edilmektedir. Boksit, birçok ülkede bol olarak bulunmakla birlikte USGS verilerine göre en büyük rezerve sahip ülkeler Gine, 
Vietnam ve Brezilya olarak sıralanmaktadır.  



USGS verilerine göre 2020 yılı itibariyle küresel boksit cevheri üretimi 371 milyon ton olarak kayıtlara geçmiştir. İhtiyacının 
99’unu ithalatla karşılayan ABD’nin üretimi bu verilere dahil edilmemiştir. Küresel boksit üretiminde ilk sırada yer alan ülke 
ise 110 milyon ton ile Avustralya, 82 milyon ton ile Gine ve 60 milyon ton ile Çin olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kimyasal bileşimi çeşitlilik gösteren boksit işlemden geçtikten sonra ticarette kullanılmaktadır. Bu nedenle boksit cevherinin 
ithalat ihracat verilerine doğru bir şekilde ulaşmak mümkün değildir. Dünya Metal İstatistikleri Bürosu’na göre 2020 yılında 
toplam 65 milyon ton boksit ihracatı gerçekleştirilirken 138 milyon ton ithalat gerçekleştirilmiştir.  

Türkiye Boksit Yatakları 
Türkiye’deki toplam boksit rezervlerinin ise 250 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’de boksit cevheri 
potansiyeli yaygın olarak Konya-Seydişehir, Antalya-Akseki, Gaziantep-İslâhiye, Muğla-Milas bölgelerinde bulunur.  

Türkiye’de boksit yatakları genellikle Batı-Orta Toroslar’da bulunmaktadır. En büyük rezervler Akseki (Antalya) ve Seydişehir 
(Konya) yörelerinde toplanmıştır. Bu yörelerde yüzden fazla yatak tanımlanmıştır. Antalya’da yaklaşık 22 milyon ton 
(diyaspotit + böhmit) Konya’da ise yaklaşık 59 milyon ton (böhmit, demirli boksit ve diyasporit) görünür ve muhtemel rezerv 
olduğu belirlenmiştir. Gaziantep-İslahiye bölgesinde ise yaklaşık 96 milyon ton demirli boksit cevheri tespit edildiği 
bilinmektedir. 

Türkiye’deki madenlerden çıkarılan boksit cevheri ağırlıklı olarak Seydişehir’deki alüminyum tesislerinde işlenmektedir. Bu 
tesislerde yıllık ortalama 500 bin ton boksit cevheri işlenirken boksitin hammadde olarak üretiminde kârlılık çok düşük 
düzeyde olduğu için bugüne kadar Türkiye boksit ihracatı konusunda iddialı ülkelerden olmamıştır. Bunun bir sebebi de boksit 
yataklarının limanlardan uzak bölgelerde olmasıdır. Bu sebeple diğer ülkelerle şimdilik rekabet edilememektedir. Ancak 
ülkemizde son dönemde boksit ihracatında iddialı firmalar kurulmaya başlanmıştır. 

Ülkemizde Tüketim 
Türkiye’de üretilen boksitin büyük bir bölümü Eti Alüminyum Seydişehir Alüminyum İşletmesi Tesisleri’nde kullanılmaktadır. 
Burada tüketilen boksit cevheri Seydişehir’de üretilmekte ve tamamı tesiste hammadde olarak kullanılmaktadır.  

Türkiye’de bulunmaması nedeniyle ithal edilen refrakter boksit ise alüminyum silikatlı refrakter tuğla üretiminde 
kullanılmaktadır. Refrakter tuğla amaçlı boksit kullanımı, 1983 yılında bin ton ithalatla başlamış ve kullanım miktarı ile orantılı 
olarak ithalatı da artarak devam etmiştir. Üretilen refrakter tuğlanın yüzde 70’i demir çelik, yüzde 20’si çimento ve yüzde 10’u 
seramik, emaye gibi demir dışı metal sanayinde tüketilmektedir.  

Ülkemizde boksit tüketimi, alümina üretiminde, ferrokrom sanayisinde ve refrakter üretiminde gerçekleşmektedir.  

Sonuç 
Ülkemizde son yıllarda boksit yataklarına yatırımların arttığını gözlemleyebiliyoruz. Sanayinin bu önemli hammaddelerinden 
bir tanesini ülkemiz kaynaklarından elde ederek teknolojik ürünlere dönüştürmek, ülke ekonomimize de ciddi katkılar 
sunacaktır.  

Ülkemizde son yıllarda gelişen savunma sanayine hammadde sağlamak adına boksit yataklarının değerlendirilmesi büyük 
önem arz etmektedir. Bu kapsamda boksit yataklarının tespit edilip son ürüne gidecek yatırımların en kısa sürede 
gerçekleştirilmesi elzemdir. Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyada hammaddeye duyulan ihtiyaç, ülkeleri bu konuda 
değişime götürmüştür. Hammaddenin ülkemiz topraklarında üretilerek kendisine yetecek konumda olması, içerisinden 
geçtiğimiz pandemi süreci gibi arz zincirinde sıkıntıların yaşandığı durumlarda ülkemizi diğer devletlere karşı daha güçlü 
duruma getirecektir. 
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