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Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkındöki 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 İnci maddelerine göre kurulan Özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmaları çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonları» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak‘.ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağliyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanları yürütmüşlerdir.



Özel îhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer- 

' mektedir.

Özel îhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel îhtisas Komisyonlan raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkanlan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

ilgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel îhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plâm’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin üaha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel îhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKÎLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK
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KISIM I 

KALSİYUM KARBÜR (KARPİT)





KALettUK KARBÜB { EARPÎT ;

GÎRÎfi

I- sektor-üa- tarımı ve s- a n . s ı
Bu Birleşmiş Mi.Lj.otl- '- ;ay3.ux olan " Bütün Ekonomik faali

yetlerin Uluc-;. -ara»’ standart sanayi ■js.nnS.tx ve endeksleri'nin 31i numa- 
pasında kayıtlı kimyasal maddelerden AALSlr-lM KARBÜR (KARPİT) ü kapsam ak», 
tadır. Earpi^ĞiiKriac tarife numarssa 2-3 56 CL fiir.

2- T ar ide e ,
Antalya perrekr#» v« te' t. tatrikalürı işletmesi Ülkemizde kar

pit üreten tek teini-;.. . n-, - jşö2 yıl .nda işletmeye geçmiş ve
1964 yılında tam kapasiteye -itaşarak karpit ithalatını minimuma indir" .- çiştir.
XI. MEVCUT DURUfc s

1- Sektörün kumluğu ş
Karpitf kamu kesimine «it Ant,, ya perrokrom ve karpit Fabrikaları tesisinde üretilmektedir. Adı geçen işletme karpit üreten tek kuru

luştur. Karpit ünitesi ferrokrom üreten işletmenin bir K'-iu ü olduğu 
için aşağıda verilen işçi sayısı, sermaye yaklaşık değerlerdir*

Kapasite s 10.000 ton/yıl 
işçi Miktarı : 100
Sermaye : 50 Milyon U. Başlangmçta Stibsmk w Fransız guz;. -hv- 

nun iştirakiyle kurulmuş, daha sonra 8.10.1970 tarihinde abanoı s e.'-*-ay e 
hisDesi Etibank tarafından devir alınmıştır.

2- Mevcut Kapasite :
Karpit Tesisinin ana mallar itibariyle 1975 de mevcut kapasitesi

Tablo 1 de verilmiştir.
iBLO 1.

KARPİT SEKTÖRÜNDE KURULU KAPASÎTE 
1975 yılı Durumu

Br.No : Ana Kal Kapasite Birimi Kapasite
(1) (2) (3) (4)
1 Karpit Ton 10.000

3- üretim:
a) Üretim Yönetimi- geknolo.li:
Kireçtaşı ve kokun elektrik arkında, 2000-2200 °C sıcaklıkta 

büyük olçüd.e elektük enerjisi kullanılarak kimyasal reaksiyona görmesi 
sonucu kai’pit üretilmektedir, üretim yönetimi aşağıda şematik olarak 
gösterilmiştir.



Tepkimeler

CaCOj (k) ______   CaO (k) + Co2 (g) E - + 4-3,5 Ecal

CaO (k) + 5C (Aaort2- __ CaC2(k) + 002 (g) E - * 103,0 Kcal

CaGOj Kireç Taşı

Kireç Kırıştı |  — Kok Kömürü

J
CaO Kireç

j Konkaıör - ve Elek

~C özel kok reaktifli.^i yük
sek _> külü az ve elek
triksel direnci yüksek 
( 10 x 40) ve (40 X 8x)mn 

büyüklüğünde,

40 x 80 mm büyüklüklerinde 
20 x 40 mm karpit
15 x 25 mm 
4 x 7 m®
4 x 0 mm.

CaO

fto-n T/r,-a i Karpit fırını trifaz400 KVA | ;iric direnç fırlnl

laC2 Karpit

I
Konkasi»r ve Elek

.
TüTaoniama'

Türkiye'de karpit üretiminde kullanılan yöntem, dünya karpit 
üretiminde yaygın olarak kullanılan yöntemin benzeridir. Tablo 2 de 
kullanılmakta olan üretim teknolojisine göre ortalama girdiler gösteril
miştir.



TABLO 2.
Birim üretim girdileri ( Pirim Ter- karpit İç la )

"irdiler   "irim Miktar 3975 gerçekleşen

(D (2) i  3 ,  (*)
Kirsç Ton 0,950 0-891
Kok * 0,550 0,466
Söderoerg Hamuru “ 0,025 0,021
Elektrik Enerjisi ESE 3200 292?

Kaynak t Ant a 3 ya Perrokrom-Kcrpit tesisler'! kayıtlan

b) üretim;

Karpit tesisi 1962 yılında üretime paşlamış 1964 yılında ise 
tam kapasite ile çalışmaya —*ffiş'ir. Tabla 3 de 1962-1975 yılları ara
sındaki yurtiçi üretim taikt. .arı gösterilmiştir.

Tablo : 3 Yurtiçi öre ti i - (Birim Ton 3
----------------------  ------ ----- .................. ............ ....  — j  — —  --------------------------

Sr.Iio. Ana Kal 1960 1961 3-96 1963 1964 1965 1966
in m ~~tît ~uj '~T5i ~ rn---------ttt~-~ts7—'—wr~

1 Kapasite_________________________ 1714,0 2777,5 4565,5 8329,5 8825,0

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Hol HÎ1 H51 7T3J HT5 1531“ TTST HTJ ( i s )

9738,3 8132,5 10327,0 8634,0 10797,0 12128,0' 11956,0 10776,0 12117,0
Üretim Birimi (000 ÎL)
Değerleri

1975 Fabrika satış fiatı ile

1975 1974____________ 1975

78084,6 70.37830 79.136,1

Kot : 1975 yilı ortalama karpit satış fiatı » 6531 H/Ton 
Kaynak : Antalya Ferrokrom ve karpit tesisleri kayıtları.

1962 - 1964 yılları fabrika kuruluş dönemi olduğundan, üretim 
cam kapasiteye ulaşmamıştır. 1970 yılında trafo kapasitesi % 25 oranında 
artmıştır.

Üçüncü beş yıllık kalkınma planında verilen üretim hedefleri 
1974 ve 1975 yıllarında ( 1970-1973 yılları arasında 10D00 ton 1974 
19.500 ton 1975 20000 ton üretim) gerçekleşmemiştir.

Buna karşın 1971 - 1973 yılları arasındaki üretim miktarı üçüncü 
beş yıllık kalkınma planında öngörülen hedeflerin üstündedir.



4— Dış Ticaret Durumu ; 
a) İthalat ;
1. Ürün İthalata

Ealen Ülkemizde karpit ithalatı Sanayi Bakanlığından alınan özel 
izinle yapılmaktadır. Karpit ithal listesinde yer almanaktadır.

1960-1975 yıllan arasındaki ithalat durumunu Tabla 4 de gösterilmiştir.
Tablo s 4 Kami t İthalatı (Birim Ton!

Sr.No. Ana Hal 1960
Y

1961
I

1962
L L 
1963

A
1964

E
1965 1966xrr (2) (3) (4) (4) (6) (7) {8} (9P

1 Karpit 1765 4904 5687 2748 15 - —

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
(10; (İl) (12; dİ; (14; ‘ (İÜ) ’ '(İS)’ '.1177" (18)
4 43 38 40 59 20 16 9,9 -

Tablo 5 de verilmiştir.
Tabla 5.

Karpit ithalatı ( bin g ) (CIK cari üatlarlg)
Sr.No Ana Lal 1973 1974________ 1975

(1) (2) (5) (4) ' (5)
1 Karpit 5,2 3,2

2. yan ürün ithalatı
Karpit üretiminde yan. ürün ithalatı söz konusu değildir.
3. Ham madde ithalatı
Karpit üretimi için gerekli kok ithalatı Tablo 6 da gösteril

miştir. Diğer girdiler olan kireç ve söderberg hamuru tesis bünyesinde 
üretilmektedir.
Tablo 6

Karpit üretimi için hammade ithalatı Birim Ton/000 U.

Er- No Hammedde 1975 1974 1975

(1) (2) (3) (4) (5)
1 Kok 15-975 1.5% 26.159

Kaynak : DİE
t) înracat:

1960 - 1975 döneminde karpit ihracata yapılmamıştır.



... s

5* Stok Durumu :
19?^ - -975 yılları için d</-ne eden ürün e tokları aşağıda gösteril

ini ;tlr, Hatû maddeler iç ta stok rös konusu değildir.
Devreden Stok ( Biri* Ton)

_ î2Zâ_____ L 1975
Karpİt 632,59 946,82

6. Yurtiçi Talebi :
Yurt içi karpit talebi ihracat söz konusu olmadığından 1960- 

1975 yıllarındaki yurt içi üretim ve ithalat gözönüne alınarak Tablo 
9 da gösterilmiştir.

Tablo : 9 Yurt İçi Karpit Talebi (Birim Ton)
Y I L L A R

Sr.No. Ana Mal 1960 1961 196? 1963 1974 1965 1966
(ı) nrr (3) (4) 15) ■ (6) ....(T) (5) (9)
1 Karpit 1765 4904 7401 5225,5 4580,5 8333,5 882 5
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
(10) (IX) (İ2) Cl'3) ' '' ' '(İ4) ■"■(15) ' (U'l T17) (İ8)

9742,5 8175,5 10.365 8674 10.856 12.148 11.972 10.786 12.117

Kaynak s Antalya Ferrokrom ve karpit tesisleri kayıtla/'i ve DİE
Karpit Ülkenizde esas itibariyle kimyasal amaçlar dışında kul

lanılan asetilen üretiminde tüketilmektedir.
Asetilen metallerin kesim işlerinden başka küçük miktarlarda 

aeniz fenerleri ve maden lambalarında yakıt olarak kullanılır. Bu nedsn- 
le karpit tüketimi aşağıda isimleri verilen sektörlerdeki gelişmelere
bağlı olarak artmaktadır;

Eadeni Eşya İmalat Sanayii Sektörü 
Uakina İmalat Sanayii Sektörü 
Tarım Alet ve Makinaları İmalat Sektörü 
Karayolu taşıtları İmalat Sanayii Sektörü 
Demir yolu Taşıtları imalat sanayii sektörü 
Gemi inşaa Sanayii Sektörü
Ülkemizde karpitin kimya ve gübre endüstrilerinde kullanımı 

henüz yoktur.
Yurtiçi karpit talebinde görülen dalgalanmalar üretici firma 

üretiminde çeşitli nedenlerle özellikle elektrik enerjisi yetmezliği 
yüzünden meydana gelen üretim dalgalanmalarının bir sonucudur.



Yurt içi talebin ortala»/? değişme ararının b « l t t B » < a i c i a  
Fabrikanın te» kapasite ile çalışmaya geçtiği 1961 yıl:<?daa **• nx./.ki 
dönemin verilerinden faydalanilmıştır. 1961- - 1975 yill-ırı atasında talaşa karpit değişme oranı £ 6,15 dir.

Yurt içi talepte 1965 yılında görülen ani artış, aynı yılda Ereğli De;iir Çelik Fabrikasının hizmete girmesiyle saç, '.'ev.:..: v e  diğer 
demir set.ü.1 erinin imalat sektörlerinde görülen gelesim ile ilgilidir„

Verileri» elverdiği ölçüde yurtiçi talebin bölgesel dağılımı yaklaşık olarak aşağıda gösterilmiştir.

B-JİGSLm   : TAI.KBÎK BÖLGELERE DA0ILB.il %

î’armara Bölgesi 47 %Doğu Anadolu Belgesi 7 %Akdeniz Bölgesi 15 %Ege Bölgesi 10 %Karadeniz Bölgesi 6 %Orta Anadolu Bölgesi 15 %

7. Biat Durum ;
Çeşitli büyüklüklerdeki karpitin 1971 - 1975 yılları satış fi- atları aşağıcı Listsrilaiştir.

Çeşitli büyüklüklerdeki Karpit Satış Fiatları Birim İü/Ten
Yıllar 0 x 4 en 4 x ? »m 15 x 25 mm 20 x 40 mm 40 x 80 mo
1971 1795 2981 3055 5055 33521972 3330 3° 56 4193 4193 4323
1973 3350 3936 4!u3 4193 43251974 5011 6911 6911 7501
1975 5011 ^ 6911 6911 7501
Kaynak : Etibank :Ka^ ..11 arı
Not: Fistlar ü 18 ve- ili ve varillidir. Tüketici fiatı tesbit edile-

»eriştir.
1974 yılında görülen fiat yükselmesi bu yılın ikinci yarısın

daki kok yokluğu ve kok fiîtınıa aşırı yüksek oluşu, çeşitli üretici ülkelerdeki enerji kısıtlaması nedeniyle karpit üretimindeki düşüşün 
bir sonucudur.

1975 yılı dünya ortalama karpit fiatları ülkelere, göre aşağıda 
verilmiştir. (FOB)

ABD BELÇİKA FRAKSA ALMANYA İTALYA
Karpit 8,57 f/Va 6.00 Er/kg 0.56Fr/kg 0.39DM/kg 110 Liret/Kg
Olarak 2614»41 2107,55 1742,92 2061,64 2236,56

Kot : 23 ARALIK 1975 tarihindeki paritelere göre 'iı/Ton olarak bulun- 
suçtu,

v*>vnoV . rîherical Kew.



1975 yx.ıı yurt içi .7 fiatı ortala* a*a. 6531 B/T*a'dur»
8. tybj ntg.’l Şu.'umu .

Karpit .Jretlminda istih1' an te£-.«& Sabi.) 10 da gösterilmiştir. 
Ancak karpit tesisi ferrokrom 11-, islerini» bi bölümü olması nedeniyle verilen sayılar yaklaşık değerlerdir.
Tabie 10.

Karpit üratiğinde istihdam durunu

İs Gücü_______________________  5 Eleman Mayısa. s

1- İdari ve Teknik Elamanlar
a) Teknik elemanlar 2?
b) İdari elemanlar .12

2~ Teknisyen ve yardımcı elemanla! 9
3- Kalifiye işçisi 26
4- Düz işçi 50
Kaynak : Antalya Perrokrom ve karpit işletmesi kayıtları.

İş saatleri günde 8, haftada 48 saat yılda 565 gündür. Tesisin^ 
sürekli çalışması zorunlu bulunduğundan 5 vardiye çalışılmaktadır.

9. Mevcut durum ve Tıkanıklıklar:' ■ -
Antalya Perrokrom ve Karpit Tesislerinde karpit üretiminde görülen en önemli tıkanıklık elektrik enerjisinin yetersizliğidir. Kepez, 

santralı suyun az olduğu aylarda tesisin tam kapasite ile çalışmasına 
yetecek enerjiyi sağlayamamaktadır. Örneğin 1975 yılında ;esis kayıtlarında görüldüğü gibi kepez hidroelektrik- santralının enerji kısıtlamasından dolayı 2 gün 10 saat 15 dakikalık toplam duruşların 66 KV'ın 
düşük gelmesinden ve 0,5 MV'a kadar zaman zaman kısıtlı çalışma uygula
masından toplam 345.500 KVîh noksan ( kısıntılı çalışmadan + duruşdan •* tam güce geçişten) enerji çekilebilmiştir? bu da yaklaşık 115 tonluk karpit üretimine karşıttır.
10. Diğer Memleketlerde durum ve İrdelenmesi :

A- Karpit üretimi, Tüketimi
A.l Karpit üretimiyle tüketimi arasındaki ilişki
Yurt dışı karpit talebini incelerken ülkelerin karpit tüketim

lerinin üretimlerine eşit olduğu kabul edilmiştir. Şöyleki, batı ülkelerinde kimyasal amaçlarla karpitten asetilen üreten firmalar genellikle 
kendi karpit üretim tesislerine sahiptirler. Kimyasal olmayan amaçlarla üretilen karpit piyasada işlem gören karpittir. Kimyasal veya Kimyasal 
olmayan amaçlarla karpit, tüketen firmaların etkin bir üretim planlaması yaktıkları, stoklarını en uygun (minimuma yakın) seviyede tuttukları 
kabul edilmiştir. Ayrıca karpitin spekülatif ve diğer amaçlarla stoklan- 
madığı görülmektedir.

1969 yılında dünya karpit ticareti 300.000 ton dolaylarında 
olmuştur. Aynı yıl toplam dünya karpit üretiminin 7.100.000 ton olduğu 
düşünülürse bir ülkede üretilen karpitin tamamının o ülkede tüketildi
ğini varsaymak yanıltıcı değildir.
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X»23ISış ülkelerde Karpit Tüket' .
Gelişmiş ülkelerde karpit tüketimi 1965 yılına kadar art «a kir 

eğilim göstermiştir, Karpit bazlı kiayas*! tesisi erir yirini hidrokar
bon bazlı tesislere bırakması sonucu bu sııeden itibaren karpit tüketil 
aıinin azaldığı görülür» .Bu azalış 19?0 - 1972 döneminde daha da hızlı 
olmuştur.

Gelişmekte olan ülkelerin karpit tüketimleri 1963 - 1971 döne
minde devamlı artış göstera:' ştir. Bu ülkelerde karpit kimyasal amaçlar 
dışında kesim ve kaynak işlemlerinde kullanılmaktadır» Bu ülkelerde 
hafif metal endüstrisindeki gelişime paralel, karpit tüketimi göze 
çarpmaktadır,

1962-1971 devresinde bu ülkelerin karpit üretimlerinde son üç yılda daha yavaş olmak üzere artış göze çarpmaktadır. Doğu bloku ülke
leri (Yugoslavya, Romanya, Polonya) dünya karpit ihracatının önemli b ö- lümünü ellerinde tutmaktadır.

Dünya karpit üretiminde 1960 - 1966 devresinde yıllık ortalama 
% 4.4 artış 1967-1971 : . resinde ise 1966 seviyesine göre % Ş.3 nisbe- 
tinde azalma olmuştur. 196? yılından sonra görülen azalış karpitin kim
yasal kullanımının azalması sonucu4'5..B.D, B. Almanya, Fransa, İngiltere 
ve Japonya ile İtalya'nın karpit üretim ve tüketimiyle ilgili daha ge+ 
niş bilgi aşağıda verilmiştir. Bu ülkelerdeki karpit tüketiminde görü
len gelişimin paralelini gelişmekte olan ülkelerde beklemek yanıltıcı
dır. Gelişmekte olan ülkelerde karpit kullanan sektörlerde görülen 
ilerleme, karpit üretimini arttırıcı yöndedir»
A.E.D

ABD'nin karpit üretimi 1971 yılında 514.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar 1964 yılı karpit üretimiyle karşılaştırıldığında 
yarı yarıya bir üretim azalması olduğu görülüb.

Bu ülkenin 1970 yılında 750.000 ton dolaylarında olan karpit 
tüketiminin kullanım sahaları itibarıyla dağılımı aşağıda verilmiştir. 
A.B.D'nin karpit tüketimin % 70'.i (yaklaşık 540.000) kimyasal amaçlarla, 
% 28 i 210.000 ton kesin ve kaynak işlemlerinde kullanılan asetilen üre
timinde kullanılmıştır. 1970 yılında kaynak ve kesim işlemlerinde ase
tilen kullanımının diğer alternatif gazların pazara girmesine rağmen 
durumunu koruduğu, karpit esaslı kimya sanayiinin terkedilme yolunda 
olduğu bildirilmektedir»

A.B.D’de karpit kullanımı :
Reoprene % 40Tri ve îetro III oro e t ileri* 14 
Vinil asetal % 13
Asetilen karası % 3Kaynak ve Kesim Sektörü % 28 
İhracat % 2
1970 yılında A.B.D'de karpit üreticisi önemli firmalar ve bun

ların üretim kapasiteleri
Airco 470.000 ton
Pasific Carbide 80.000
!iidwest Carbide 20.000
Jnion Carbide 3&S.OGO

958.OOC
Kapasite kullanımı % 74 olmuştur



A,T' r,! in karpitle ilgili dı._ t. oereti istatistiklerde yer 
^lms 'Lü birli: ür< : ime cranle çok rtz di ;” yde olduğu bilinmektedir.

B.AİOC..1 >a
B.Almanya‘nın karpit üretiminin 1962-196? devresinde 1.000,000 

ton dolaylarrnda olduğu görülür, 196? yılımdan itibaren karpit üretiminin 
azaldığı, 1971 yılında 748.000 tona düştüğü görülür»Bu ülkenin 1965 yılın
da karpit tüketiminin sektörler itibariyle dağılımı şu şekildedir;

Organik Kimya % 55
Azotlu Gübre % 30
Kaynak ve Kesim % 15
1972 yılında B.Almanya'da karpitle ilgili gelişim hakkında elde 

edilen bilgilerden, karpitle ilgili kimya sanayinin diğer gelişmiş ülke
lerde olduğu gibi B.Almanya'da da terkedilmekte olduğu, metallerin kesim 
ve kaynak işlemlerinde asetilen kullanımının bir önceki yıla göre % 20 
azaldığı, kalsiyum siyanamid üretiminin 1960 yılından beri aynı seviyeyi 
muhafaza ettiği tesbit edilmiştir.

Batı Almanya 1969 yılında 23,000 tonluk karpit ithalatıyla Ingil
tere'den sonra (175,000) ton ikinci büyük karpit ithalatçısıdır» Ancak 
bu miktar aynı yıl gerçekleşen 867,000 karpit üretimiyle karşılaştırıldı
ğında çok azdır,

Fransa
Fransa'nın 1966 yılında 612,000 tonla en yüksek seviyesine ulaşan 

karpit üretimi, 1971 yılında 288.000 tona düşmüştür» Bu' düşüşün daha da 
devam edeceği: 1975 yılında 35.000 ton dolaylarında karpit üretimi beklen
diği bildirilmektedir. ( Chemischie Industrie Kasım 1972)»

Japonya
Japonya'nın 1960-1972 yıllarına ait karpit üretim istatistikleri 

karpit üretiminin 1967 yılından itibaren azaldığını bu azalışın 1970- 
1972 döneminde yıllık ortalama % 25 olduğunu göstermektedir,

Japonya'da 1970 yılından itibaren etileni hammadde olarak kulla
nan Kimyasal komplekslerin, karpit esaslı tesisleri ikame abacıyla yaygın 
bir şekilde kurulmaya başladığı göze çarpar. 1969 yılında 300,000 m. ton 
etilen-üretecek 4 tesisin kuruluş izninin alındığı; bu tür 5 tesis içind# 
kuruluş çalışmaları yapıldığı bildirilmektedir,

1972 yılında Japonya'da karpit kullanımının sektörler itibarıyla 
dağılımı aşağıda verilmektedir,

% 30 metal kesim ve kaynak sektörü 
% 47 organik kimya sanayi 
% 20 Gübre sanayi 
% .3 Diğer

Japonya'nın ihracatı üretimine nazaran düşük seviyededir.
Japonya'nın 1972 yılındaki karpit üretimi ve tüketimi Birim Ton M
Üretim " 601,329
Satın Alımlar 34,809
Direkt kullanım 352.984
( Self-Consumption)

.»/o.



Gübre Sanayii 114.588
Organik sentezler 134»542
Metal Kesim ve Kaynak Sek. 37.525
Diğer 4.189
Indirekt Kullanım 303.2.-1
Organik Sentezler 88.742
Metal Kesim ve Kaynak Sek. 144.023
Demir ve Çelik Endüstrisi 44.772
İhracat - 10.851Diğerleri 14.686
Toplam TÜKETİM €36.245

Kaynak : Japon Chemical Annual 8.3.1973 
İtalya
İtalya'nın 1962-1967 devresinde 330.000 ton dolaylarında olan 

karpit üretimi 1968-1971 döneminde hızla azalarak 1971 yılında 142.000 
tona düşmüştür. 1968-1971 yıllarında yıllık ortalama % 15'lik üretim 
azalışı karpitin kimyasal amaçlarla kullamınm terkedilişiyle ilgilidir,

İngiltere
Bu ülkenin 1962-1971 yıllarına ait karpit üretim istatistikleri

incelendiğinde karpit üretiminde 1964 yılma kadar artış, bu yıldan iti
baren azalış olduğu görülür. 1971 yılı karpit üretimi 1964 yılma göre % 73 azalmıştır.

îngiltereöe elektrik enerjisinin pahalı oluşu nedeniyle başta 
ferrokrom olmak üzere ferro alyaj üretimi terkedilmektedir. Karpit üre- 
timininde görülen azalışın bir nedenide budur.

İngiltere karpit ithal ülkelerin başında gelmektedir. îngiltee® 
1969 yılında 172.000 ton karpit ithal etmiştir. Aynı yıl dünya karpit 
ticareti 300.000 ton dolaylarında olmuştur. Bu ülkenin üretim rakamları, 
diğer ülkelerden farklı olarak tüketimi yansıtmamaktadır.

AET ülkeleri arasında karpitle ilgili dış ticaret yaygındır. 
Karpit kullanan endüstrilere karpitin en ucuz şekilde temini bu ülkelerde: 
dış ticaretim gelişiminde en önemli faktördür.

Yunanistan, Suriye, Kıbrıs, S. Arabistan, Mısır, Irak, îran Cezayir, gibi Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerindeki pazara ise Yugoslavya, 
/Romanya'nın hakim olduğu görülmektedir.Polonya 
III- UlıKE OLAEAKLARI

Karpit üretimi için en önemli üretim faktörleri Elektrik ener
jisi ve hammaddedir. Halen karpit üreten Antalya Ferrokrom ve karpit 
tesisine elektrik enerjisi veren Kepez Hidro elektrik santralının kapa
sitesi her zaman fırına gerekli enerjiyi sağlayacak nitelikte değildir. 
Bir ton karpit üretmek için teorik olarak 2200 KVH uygulamada ise yakla
şık 3000 KVH elektrik enerjisi gereklidir. Bu nedenle bu gün karpit üre
timinde en fazla sınırlayıcı etkisi olan faktör elektrik enerjisidir.

Kullanılacak kok ve kireç taşının kalitesi karpit kalitesini 
büyük ölçüde etkilemektedir. Karpit üretiminde kullanılacak kalsiae ki- 
reçtaşmm kimyasal bileşimi aşağıdaki şekilde olmalıdır.



S i 02
NaO
CaO Kin % 95-97 

Liss: cJo 1 

Max % 1-1,5
Fe203 4- 11.203 Max % X 
Fosforlu Birleşikler Eax ?£ 0,6 

Kükürtlü Birleşikler Has % 0,1

Kükürt,-arsenik ve fosforu az kireç taşı yeterince mevcuttur; karpit 
üretiminde kullanılacak kalsine kireç tesis künyesinde üretilmektedir,, 
(tikemizi? karpit üretiminde karbon kaynağı olarak kok kömürü kullanıl- 
maktadıı» Kok kömüründe aranılan özellikler,<?aktifliginin fazla olması 
külünün az olması, kükürt, fosfor ve arseniğinin düşük olması, bizzat 
kok ve kilünün elektrik direncinin yüksek olmasıdır, Karpit fırınına 
katılan sok kömürü halen ithal edilmektedir. Bu nedenle ikinci derecede 
sınırlayıcı faktör karbonlu maddedir, ABD ve Avrupa'da karbon lu madde 
olarak üistaluriik kok kullamılmskt'adır» aynı şekilde Türkiye'de de, 
üretimi Tapılan metalurjik kok kullanma olanağı yaratıldığı takdirde 
hu yöndss dışa bağımlılık ortadan kalkacaktır»

U/OÖ 13.7.76





A • B • D •
1962

983

1963

1006

Brezilya - -
Kolombiya - -

Hindistan 26 27

J aponya 1323 1553
Kore 7 9

Fransa «6 515
B.Almanya 994 1067
İtalya 821 323
Norveç 64 81

Portekiz 11 17
İngiltere 215 280

Bulgaristan 25 30
Çekoslovakya 119 130

D.Almanya 1013 1068

Macaristan 13 13
Polonya 360 380
Romanya 65 75
Finlandiya 8 5

1964 1965 1966 1967 19CJ

1027 996 965 828 855
64 79 83 91

43 50 52 55 58
1766 1622 1700 1771 173£

10 11 16 27 28

580 602 612 573 500

1051 1039 1023 970 920
338 341 335 335 302
128 145 139 156 178

16 20 22 24 29
279 287 254 203 171

26 55 70 67 69
136 139 1*3 148 154

1160 1193 1249 1308 1335
15 15 19 19 19
448 488 5İİ 518 522
101 123 13* 148 146

7 7 8 7 5



î r‘, -ir) !. ;ıt'!n 1 1 1 -

" o o s nyo 87 116 197 176
n.;r:,o.;.l Avya 84 107 91 105
Ji.ranya 9 10 10 10
Sor.velist (Guıah)

lOî-LAVt rO' TA 6519 6943 7537 7594

“* “ *** "* "* “ — -
174 184 193 218 225 206 212 167
112 121 133 132 113 66 77 53
11 10 11 11 10 10 9 10

7735 7666 7525 7106 6556 5693 5182 4932

Kaynak : Tîıs Gromth of Y.'orld Ind.ustry - Utt, commodıty production Dafca ISIC code 351.173



IV - ÜPJ5TÎH ÎEOSKAKI

1- G en e 1 Pol3t İka ;

Yurdumuzda karpit özellikle Ketallerin, keaua ve kaynak işlerinde kullaınlan asetilen üretiminde r üket i İm ekt e dit a Su nedenle üretim 
"birimlerinin büyükltikleri bu sektörün gelişimine bağlı olarak artan talebe göre saptanmaktadır.

Halen çalışmakta olan karpit tesisinde kullanılan üretim yön
temi ve verimlilik en uygun düzeydedir. Yeni kurulacak tesislerde de aynı yöntemin uygulanmasına de am edilecektir»

Dar boğazı yaratan elektrik enerjisi temini sorunu çözümlendiği 
takdirde, artan taleb 1978 de tam kapasite ile üretime geçmesi bekle 
nen 50.000 ton/yıl kapasiteli yeni Antalya karpit tesisiyle rahatlıklı karşılanacaktır, önümüzdeki 10 - 15 yıllık dönem içinde inşâatı bitmek 
üzere olan yeni tesise ilâve kapasite gereterdyeceği saptanmıştır.

2- Talep Çalışması; ( 1976 -• 198? dönemi)
a) Yurt içi talep projeksiyonu
Yurt içi karpit talep projeksiyonu çalışmaları, en küçük kare

ler metodu ve doğrusal trend denklemiyle interpolasyon yont emi-'■‘yapılmıştır. Antalya yerrokrom ve Karpit tesislerinin tam kapasiteye geçtiği 
1966 yılından sonraki, yıllar projeksiyonda baz olarak alınmıştır.
Yıllara göre karpit talep tahminleri şu varsaynaLara dayanılarak yapıl
mıştır*
1- 1965 - 1975 deremi rakkamları gerçek yurt içi karpit talebini gös

termektedir.
2- Taleb artışı doğrusaldır; bazı yıllarda görülen ani iniş ve çıkış

lar ihmal edilmiştir.

YILLAR : KARPİT TAL5B TAHUÎKl (Birim:Ton) :
1976 12.455
1977 12.856
1978 15.219
1979 15.602
1980 13.985
1981 14.568
1982 14.751
1985 15.134
1984 15.517
1985 15.900
1986 16.285
1987 16.666

«*/ • o





— t vs Kayr-k İl. m safctörler-d-.&i gelişim muhtemel
V: ■ B; tüketin.ini ::r 'z\t\ux -- ' i . :* Bu \ önlerde IH. Beş yıllık
1: ’ tni'u planuulu >>■1 u.c.-i:j.b ,.ueû?i aşağıda verilmiştir»

be tor XII,, Baş yıllık kalkınma planı Beklenen
^ _ s _ üretim artışları (  % j _

Mad.ui Eşya Sanayii 15»5
Makin» îmslafc Sanayi 2g , 4
Tstrsi Makinalam. Sanayi. I?.4
Xaı.yolları Taşıtları imalat Sanayi 12,5
Bemivyolu Taşıtları imalat 8 11,8
G-er&i İnşaat Sanayii 15»8

Asetilen kullanılan sektörlerde yıllık ortalama % İt— 16 üretim artışı 
■beklenirken yetkililer yurtiçi karpit tüketiminde % 10 - 15 oranında

jtjtal işlem® konula- 
karpit tüketimi bekleme* 

yanıltıcıdır» Btmtmle beraber görülen gelişimi karpit tüketiminin artaca
ğına işaret eden kolitati£ ölçü olarak kabul et&ek gerekir» 

b) İhracat gpo.leka iyonu i
Kurulmakta olan yeni 30.000 Ton/yıl kapasiteli Antalya Karpit 

Tesisinin 1978 yılında üretişe geçmesinden sonra yurtiçi talep karşılana
cağı gibi bir İhracat potansiyeli doğacaktır.

Aşağıda 1976 - 1987 yılları arasında karpit ihraç potansiyeli 
pro-isksiyorm sonuçları verilmiştir, ihracat tahminleri şu varsayımlara 
dayanılarak yapılmıştır.

X- 1976 - 1987 yıllarında talep projeksiyonlarına uygun tüketim 
olanaktır»

2- 1978 yılından itibaren fabrika tam kapasite ila çalışacak ve 
30.000 TonAıl üretim yapacaktır»

3- 1976 - 1977 yıllarında fabrika inşaat ve deneme devrelerinde 
olacağı için ancak yurt içi talebi karşılayabilecektir»

4- Bu dönemde karpit ithalatı olmayacaktır.

Î I H A B  t TABİÎNİ KAKPÎT ÎHRAÇ

1976
1977 -

1978 16,781
1979 16.398
1980 16.015
1981 15.632
1982 15.249
1983 14.866
1984 14.483
1985 14.100
1986 15.717
1987 13.334
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ı in
Ülkemizde üretilecek olsa karpUZ a atış fi&tı; Antalya Ej.-v 'Cİsinin 
yeni olması nedeniyle amortisman masraf 1 arının yüksek» kok vo '..iUıaas 
elektrik enerjisi gibi hammadde maliyetlerinin farla olmana sonucu» 
diğer ülkere göre yüksek olacaktır, Bu nedenle ucuz hammadde» ekonomik 
büyüklükte tesis, uygun kuruluş yeri» düşük amortisman masrafları Te 
pazara daha önce girmiş olms gibi avantajlara sahip olan ülkeler kar
şısında özellikle Avrupa'da satış yapma olanağımız çok kısıtlıdır»

Türkiye’nin AET» Ortadoğu ve Akdeniz Olkelerin-a karpit ihracatı 
söz konusu olabilir, Akdeniz ve Ortadoğu ülkelerine ihraç olanaklarımız 
araştırıldığında bu pazara bizden önce Yugoslavya, Romanya ve Polonya 
gibi üreticilerin hakim oldukları görülür» AET ülkelerinde ise karpit 
ticaretine yön kazandıran tek etken düşük fiattır.

1.1,1973 tarihinde Türkiye ve AET arasında yapılan katma protokol' a göre Türkiye'den satın alınacak karpitten gümrük alınmamakta» 
üçüncü ülkelerden ise % 15 oranında gümrük alinmaktajla.it. Bu avantajın 
yanısıra diğer ülkelere göre taşıma kolaylığı ve ucuzluğuda piyasaya 
girme açısından önemli etken olmaktadır»

RCD ülkeleri özellikle İran bizim için muhtemel bir alıcı 
görünümündedir. 1977 - 1980 yılları arasında çalışmaya başlaması bek
lenen yeni demir Çelik İşletmeleri ( 4hvaz'da 2,5 m. ton Bpong demir» 
İsfahan'da 1,2 m. ton sıvı çelik ve Bandar Abbas'da 2,8 m. ton sıvı, 
çelik kapasiteli tesisler kurulmaktadır. Kaynak(21.6.1976 Pinancial 
Times) karpit kullanan sektörlerin gelişmesini hızlandıracaktır. Bu 
ülke İle aramızda yapılan anlaşmalar ve taşıma kolaylığı büyük avan
tajdır. Şartlar göz önünde tutulaıeak muhtemel alıcı ülkelere uygula
nacak olumlu bir fiat polikitası ile karpit pazarında yer alma olana
ğımız artacaktır.

c) Toplam Talep Projeksiyonu :
Karpit toplam talep projeksiyonu kesin rakkamları şimdiye 

değin, ihracat yapılmamış olması nedeniyle bulunamamıştır» Ancak ihraç 
potansiyelinin tamamen satılacağı varsayımı ile toplam talebin toplam 
üretime eşit olacağı ( 30.000 Ton/Yıl) söylenebilir.

3— tıretim Hedefleri :

1978 de üretime geçicek yemi. Antalya Karpit Tesisinin yurt içi 
talep projeksiyonu sonuçlarına göre, iç talebi rahatlıkla karşılayabi
lecek Kapasitede olması nedeniyle 1982 yılına kadar ek bir kapasiteye 
gereksinim duyulmayacaktır.
Tablo 11. Karpit Sektörü üretim hedefleri ( Birim Ton)

Sr.Ko A-na hal 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
(1) (2) (3) W (5) (6) (7) (3) (9)
1 Karpit 1C.000 17.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Kot : 1977 yılındaki üretim kurulmakta elan tesisin 6 aylık işletmeye 
alma devresi geçireceği ve bu 3Üre içinde y. 30 kapasitede çalı
şacağı göz önüne alınarak hesaplanmıştır.



■ nolojl ve Üretimin girdileri:

j! .'.■■■!*! karpit «udoterm bir Reaksiyon 
sanusu mej'd-'its »Issukt ■ reaksiyonun istenilen jrönde olması için 
dışarıdan ■■■cai \j~ «kli ssfı'p el ektrlk veya kömür yakacak gez. ile
sağlanabilir., Bu »etod birkaç yerde uygulanmıştır, Ancak yakmayı temin 
için kullanılan havanın oksijen bakımından zenginleştirilmiş [ b,e 60 oksijen) olması gerekmektedir. Bu ise güç vs pahalı bir işlenilir. Bu 
nadanla elektrik enerjisi temini mümkün olan yarlerde elektrik fırınları 
teknolojisi karpit üretiminde tercih edilmektedir. Elektrik fırınlarında 
karpit üretiminde kireç yerine kalker kullanmak da mümkündür. Ancak fazla enerji sarfiyatı vo fazla gaz oluşması nedeniyle bu metod pratikte 
başarılı sonuçlar vermemiştir. Bu nedenlerle yeni kurulan tesirlerde d° 
elektrik fırınlan teknolojisi uygulanacaktır. Tablo 12 de gösterilen 
üretim girdileri Tablo 2 de gösterilenlerin aynıdır.
Tablo 12. ÜRETİM GİRDİLERİ ( Birim Üretim İÇin)
GİRDİLER : bîrim i MEVCUT TESİSLER s YER I TESİSLER

(1) (2) (5) (<0
Kireç Ton 0,9.50 0,950
Kok Ton 0,550 o,550Söderberg H. Ton 0,025 0,025Elektrik Enr. PİM 5200 5200

Tablo 15. de üretimin seneler itibariyle girdileri toplam olarak göste
rilmiştir. 1982 yılma kadar 50,000 ton/yıl kapasiteli tesise ilave 
yapılmayacağı saptandığı için miktarlar sabit kalmıştır.
Tablo 15

Üretimin Girdileri
GİRDİLER : BÎRİM .? 1976 ; : 1977 : 1978. i 1982

(D (2) (5) W (5) (6)
Kireç
Kok
Söderberg H 
Elek.Enrj.

Ton
Ton
Ton
Km

9.500
5.500

250
52000000

16.625
9.525

457,556000000

28.500
16.500

750
96000000

28.500
16.500

750
96000000

7- İthalat Projeksiyonları »

a) Mamul Mal ithalatı
Etibank kayıtlarına göre 1976 yılında 2.500 ton karpit ithal 

tı için teşebbüse geçilmiştir, Ancak üretim aksaklığı nedeniyle mey 
dana gelen bu durum genel gelişimi göstermemektedir. Paha sonraki yıl
larda yeni tesis üretime geçeceği için yurt içi talep ithalat olmak
sızın karşılanacaktır. Bu nedenle ithalat projeksiyonu söz konusu değil
dir.

b) Yan Mamul Mal ithal atı i
Karpit üretiminde yan•mamul mal ithalatı yoktur.



e) Ham madde ithalatı t

Karpit üretiminde kullanılan, kok yerine yerli kok kullanılama
dığı takdirde Tablo 13 de girdi olarak verilen kok miktarının ithali 
gerekecektir.

V. YATIRIM PROGRAMI

L- Eklenecek yenikapasiteler t

Gelecek 10 yxl içinde 30.000 Ton/Yıl kapasiteli yeni tesisin 
üretime başlamasından sonra ak kapasite ihtiyacı doğmayacaktır. Antalya 
Karpit Tesisinin kuruluş kapasitesinin seçiminde Türkiye'nin karpit ta
lebi ile birlikte teknolojik zorunluluk ve avantajlar dikkate alınmıştır. 
Kurulan tesis için 30.000 ton/yıl kapasite ve kapalı tip seçilmiştir.
Bu seçimde aşağıdaki faydalar dikkate alınmıştır.

a) Karpit tesisleri için bütün dünyada kabul edilen en ekonomik 
kapasite 30.000 ton/yıl dır. Böylece işletme giderlerinde bilhassa elekt
rik harcamasında kazanç sağlanmıştır.

b) Yatırım tutarı bakımından talebi karşılayabilecek 20000 ile 
30.000 ton/yıl kapasiteler arasında büyük bir fark bulunmamaktadır.

t- ’

c) Bu kapasite ile fırının kapalı tip olması sağlanmıştır.
4) Kapalı fırın seçmekle açık fırın tesislerinin mevcut ferrokrom 

tesislerine ve çevreye yaptığı zararlar önlenecektir. Ayrıca oluşan 
karpit reaksiyon gazlarıdışarı atılmayıp kireç fırınında yakıt olarak 
kullanılacaktır.

Tablo 15.

YILLAR

v ’X)

1976

Karpit üretiminde eklenecek kapasiteler Birim: Ton

Yıl içinde eklenecek yeni kapasite
PROJE ADI ÎKŞA SÜ- ÎÇE BAĞLAMAÜRETİM HEDEFİ YIL BAŞINDA 

KAPASİTE
(2)

12.836
O )

10.000

KAPASİTE

W 
30.000

(5)

RESİ
(6)
1Antalya 

yeni kar
pit ve Kireç 
fırını tesisi

TARİHİ
(7)
1977

Tablo : 16

2- Yatırım Programı :

Karpit yatırım, programı Tablo 16 da verilmiştir.

Karpit Yatırım Pro^^amı (1975 fiyatlarıyla 000 TL.) 
FROjE TOPLAMI

Projenin Adı
İşin Tarihi 1 9 7 5 1 9 7 6 19 7 7

Başlama Bitiş Dış Toplan Dış Toplam D .ı ş Toplam
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Antalya Yeni 
Karpit ve Ki
reç Finnı T.

3/1975 10/1977 3.702 21.984 41.578 115.066 1.425 40.345



rı» >r.a Sonuçlara. .

■rocek fc« : 50.t
ısae. ksİAtc .<**•. 11 te ve

:/yi T

i Yeni bir aşaaa olmaması nede- 
ni~fİs Sski tesiste kullanılan 
yontsa uygulan ataktır.

j ?i ’, Xetıec elr. £d?d Teni tesis Antalya Ferrokrom -a© 
Karpit tesisleri sakası içinde 
kurulacağından/elektriklenecek 
yer yoktur. T«ni

Yeniden yapılacak yol uzunluk» Eslen ‘Tesislerin yol sorunu
btlledilmiş durumdadır.

I-,o vs t-, ■' ‘ l "v*»l«3> - t ’>ycu.t Tesisler vardır.

VI- SAİLAHACAK TASLARLAR

3.- Katma Defter:

Sektörün .faaliyetlerin 
de gösterilmiştir»

yaratacağı net katma değer Tablo 17

( Birim TL )

"Tabto 19 -

YILLAR
(1)

1976
1977 
197S
1979
1980 

1981 

1982

KET KAB1A DEĞER 

(2)

75.803.195 
77.680.966 
79.848.64-5
82.319.724
85.156.686

Tablo : 18

2- Dış Ticaret Etkisi: 
a) Toplam Lial İthalat Talebi

İthal Toplam (1976-1982) (Bin Sf)

1976 1977 1973 1979 1930 1931 1932

Yatırıra îdalı (7.2 
Ka ynak la randan ) 3002 73082 _ _ _

Hara madde (IV. 5c 
den) 517 904,75 1551 1551 1551 1551 1551
Ürün (IV. 5a*dan) 950 - - - - - -
İthalat Toplamı 1467 904,75 1551 1551 1551 1551 1551

İhracat Tonlara 
(IV. 3b * icn) _ _ 3356 3230 '30' tl35 3030
öı- Ticaret Den-e s :İ -İ«İİ3| -.04,7' u 7 *17:. *ir 3: 4-lr‘V .İ -ı::: ■



Kot : Değerle" 1975 fiatlarına göre,
2-Dış ticaret Dengesi - Ihrac;.’; olarak
3- Hammadde ithalatına ait değerler karpit üreticinde ki.i ..ınilaV 

özel kok kömürünün ithaline deva a edildiği vt p ■ :.sav t ı ~ s a~ 
lunımış tur«

b} İthalat ikamesi

üretime başlsyacak olan yeni karpit tesisi dolayısıyla ney ana 
gelicek ithalat ikamesi atağına gösterilmiştir..

Karpitte ithalat ikamesi (Bin £ )

Yıllar Mevcut duruma göre
: İthalat !bcuc'r yotu : İthalat Talebi: İthalat İkamesi ;

1976 515,15 5?5,oo - 9,ay
1977 595*56 © '595,56 .
1978 6/5*99 0 675,991979 756,42 0 756,62
1980 836*85 0 836,85
1981 917,08 0 917*28
1982 997. 0 997,71

Kot : Değerlerin bulun.masında karpit ithal fiatı CİF 210 $ / Ton 
alınmıştır.

3- İstihdam Etkisi

a) İnşaat aşamasında yaratacağı iş hacmi
Antalya yeni Karpit Tesislerinin inşaat işlerinin 
müteahhit firma sorumluluğunda olması nedeniyle gerek
li bilgi bulunamamıştır,

b) İşletr.e aşamasında yaratacağı iş hacmi
- Yüksek seviyede idari ve mesleki personele ihtiyaç yok
tur.

- Memura ihtiyaç olmıyacaktır
- Teknisyen, kelifiye işçi ve ustabaşı olarak 15 kişiye 

ihtiyaç olacaktır.
- Düz işçi olarak 85 kişiye ihtiyaç olacaktır.
- Projenin sermaye birimi başına istihdam oranı 0,48 işçi 

/Milyon fl, dır.
VII- A1HCKASI ÖEGÖKüIıUÎ TEDBİRLER

Bu günkü uygulamada karşılaşılan güçlüklerin ve eksiklik
lerin giderilmesi ve 3*6 ton/gün seviyesinde olan prodüktivitenin arttı
rılması için alınması gerekli tedbirler ş\ı şekilde sıralanabilir:



s) Bugün karpit sektörün ün ve hatta bütün - aktörlerin en öner.* 
li problemi olan ener,1i yetersizliği »orununun çözümlenpesi ‘■fin gerek
li olan çalışmalar hı:.ü'.andırılmalı/’sr.

b) Kar pit üretimi.:.'!1-, yerli kok kullanım? araştırma, -.cı İTldi- 
likle yapılmalıdır.

■") Ülkemizde kaıe.Itin, iki ana kullanım alamadan b ."i olan 
ticari kalsiyum siyananid üretimin'de tüketimi yoktur'r Kalsiyum siya
na mi din azotlu gübre olarak kullanımı bir çok KlkeU. örneğin Batı Al
manya ve Japonya'da Jj 20 - % 50 mertebesine çıkr ıştır. Beaza.. bir tü
ketim potansiyel inin Türkiye'de de oluşturulması, içir t'ibre sektörüyle 
ilişki kurulması vs gerekli araştırların yapılarak tüketi tiye bu güb
renin tanıtılması faydalı olacaktır»

d) Kalkınma planları ile ilgili uygulamada en büyük yetersiz
lik istatistik dalında olduğu görülmüştür. İstatistik yetersizlik bil 
hassa stok değerlerinin bulunması yönünde olmaktadı '■»

e) Sonuç olarak ürün fi atlarının ve dolayısıyla ihraç olanak
larımızın artması için iyi bir fiat politikasının saptanmasıda yine 
bu alandaki istatistiklerin hızla düzeltilmesi ve detaylı olarak 
verilmesiyle yapılabilecektir»





KISIM II
ALÜMİNYUM SÜLFAT





ALÜMİNYUM SÜLFAT VE 

POTASYUM ALÜMİNYUM SÜLFAT (POTAS ŞAPI)

I. GİRİŞ

1. Sektörün tanımı ve sınırLandırılması

Alüminyum salfat kristalize A12 (S04) 3 18 H20s 

Al2 (S04) 3 12H20 veya kalsine Aİ2 (S04) 3 şeklinde bulunur; 

Kağıt ve tekstil sanayilerinde su arıtılmasında kullanılmak- 
tadır. Birleşmiş Milletler "Bütün ekonomik faaliyetlerin 

uluslararası standart sanayii tasnif ve endesleri" ne göre 

D.K.No: 546 621 226 ve Tasnif No; 511.09 muhtelif İnorgonik 

Kimyevi îfeddeler gurubunda 511.09.13.536 numaralıdır.

Gümrük tarife No: 28.38.40'dır»

Potasyum alüminyum sülfat veya ticaretteki adıyla 

potaş şapı K2S04 A12 (S04) 3 24 H20, KAL (S04) 2 12H02 veya 
(KAI (H20) 6) S04 6H20 şeklinde beyaz kristaller halinde 

bulunur. Alüminyum sülfatın tüketim bulduğu bütün alanlarda 

kullanılmaktadır. Birleşmiş Milletler "Bütün ekonomik faaliyet 

lerin uluslararası standart sanayii tasnif ve endeksleri"ne 

göre D.K.No; 546 621 226 ve Tasnif No: 511.09 muhtelif İnor
gonik Kimyevi Maddeler gurubunda numaralıdır.

Gümrük tarife No: 28.38.81'dir.

Alüminyum sülfatın kullanıldığı alanlarda daha 

önce (potasyum alüminyum sülfat) potaş şapı kullanılmış 

olmasının verdiği bir alışkanlıkla, yanlış olarak alüminyum 
sülfata da şap denilmektedir. Dış ülkelere ait yayınlarda 

alüminyum sülfat soda şapı olarak da isimlendirilmektedir.
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Yurdumuzda alüminyum sülfat ve potaş şapı üretimiy
le ilgili çalışmalar 10—15 yıl öncesinden başlamıştır. Ancak 
çeşitli nedenlerle üretim 1975 yılı sonında Dostel Alüminyum 
Sanayi A.ş.'nin Kütahya—Şaphane5deki tesislerinde gerçekleşe
bilmiştir. Bu tesislere Sska da ortaktır.

II. MEVCUT DüflUM

1. Sektörün Kuruluşu t

Ülkemizde halen alüminyum sülfat potas şapı ile 
birlikte kamu-özel sektör ortak yapımı olan DOSTEL Alüminyum 
A.ş.'nin Kütahya'daki tesislerinde üretilmektedir.

Aşağıda adı geçen kuruluşun kapasitesi, işçi mik
tarı coğrafi yeri ve sermaye dağılımı iki ürün için toplam 
olarak verilmiştir.

ÎO;lam Kapasite : 15.000 m.ton/yıl
İşçi sayısı : 69
Coğrafi yeri ; Kütahya-Şaphane
Sermaye Bağılımı : 15.000.000 Tl.

39 Kamu (Seka)
İ 61 özel (Dostel Al.San.AŞ.) 
yabancı sermaye katkısı yoktur 
Kaynak: Dostel Al.San. A.Ş. yetkilisi



fey,~ -t Kapasite ı

Dost el Al. A.Ş. tesisinin ana nallar itibariyle 

1976•daki mevcut kapasi tesi aşağıda gösterilmiştir. Ancak 

adı geçen kuruluş henüz iki ürünü ayırmadan karışım haline!; 

piyasaya sürmektedir. Alıcı istediğine göre potaş şapı vı 
alüminyum Sülfat olarak ayırma işlemine geçebileceğini b e 

lirten firma, yetkilisi bu nedenle toplam kapasite rakkamı

vermiştir. Tabloda gösterilen (fj 30 Potaş Şapı İ<> 70 A12 

(S04) 3) kapasiteler aynı yetkilinin verdiği oranlara göre 
bulunmuştur.

Tablo : 1 Potaş şapı ve alüminyun. sülfat sektöründe 
kurulu kapasite(1975 yılı durumu)

Sıra No: Ana Mal Kapasite birimi Kapasite

(D

C\J (4)

1 Alüminyum Sülfat OTON 10.500

2 Potaş Şapı OTON 4 .500

Kaynak : Postel yetkilisi



üre t i yont rai- fgy-nolo ji

A1ün it t ül alüminyum sülfat ve şap üretimi için
adı geçen kuruluşta uygulanan yöntem şu şekilde özetlenebi
lir : Aliinı. uygun oir u Kadar > /dıraldıktan sonra .11- 
fürik asitle tepkimeye İri al - a ve oluşan suda çözünen 
alüminyum sülfat ve potas s-.--.pi buharlaştırılarak birlikte 
elde edilmektedir, Halen tes.-ste ayırma işlemi yapılmamakta
dır.'

Aşağıda adı geçen kuruluşta uygulanan üretim
metodu şematik olarak gösterilmiştir.

{ Cevher 
s denosu
ı • -

•f——-------
İ Çeneli
| Kırıcı

Çekiçli
Kırıcı

>' .... ..
--- > Depo

? 3
İ Depo \̂ t. Soğutma Ara depo Kalsinasvon

i ■*L -J tanburu < Pırını

Diskli öğüt t ü] J Reaktör Filitre
A _______ / pre s

Al2 (S04) 3 
KAI (S04) 2 12H20 Buharlaş t inci



Halen kullanılmakta olan yöntem dün,, da pek yaygın 

değildir. Diğer ülkelerde ticari kalitede alüminyum sülfat 

(Maksimum $ 0 , 5  demir kapsar) kaolin veya boksitsin sülfürik 

asitle reaksiyona sokulması sonucu elde edilmektedir. Ancak 

ülkemiz şartlarına göre boksit veya kaolin kullanımının 

ekonomik olmadığı görülmektedir. En önemli boksit rezervle

rinde Fe203 miktarı î£PA Enstitüsünün verdiği bilgiye göre 

$ 10-26,7 arasında değişmekte ve metallurjik sınıfa girmekte

dir. Demiroksit yv'zdesinin yüksekliği nedeniyle boksit kul
larımı elverişli olmamaktadır.

Kaolin rezervlerinin durumu henüz tam manasıyla 

açıklığa kavuşmamıştır ve bilindiği kadarıyla da rahatlıkla 

kullanılacak miktarlarda olmadığı söylenmektedir.

Memleketimizde alünit Şaphane, Şebin karahisar ve 

Foça bölgelerinde bulunmaktadır. MTA raporlarına göre yurdumu* 

alünit bakımından çok zengindir. Alünit minerali formülünde 

bazik bir potaş şapıdır. (K2S04, AI2 (S04) 3 4 AL (OH) 3 

alünit) yukarda belirtilen nedenlerle adı geçen kuruluşun

hammadde olarak alüniti seçmesi daha ekonomik olmaktadır. 

Ayrıca kuruluş yetkilisinin belirttiğine göre ürünün kalite

sine etkileyecek en büyük problem olarak düşünülen ve koı ku

lan demirin cevherde çok az olması nedeniyle ürünlerde de eser 

miktarda çıkmıştır. ($ 0,1-0,5 Demir bulunmaktadır.)



Tablo î 2*de kullanılmakta olsa üretim teknolojisine göre 
ortalama girdiler gösterilmiştir.

Tablo : 2 Birim üretim Girdileri
(Birim m.ton Alüminyum sülfat ve potaş şapı için)

Girdi 1 er 3 iriır, Miktar

1- Alünit m, ton 1,08
2- Sülfürik Asit m. ton 0,4
3- Baryum sülfür m. ton 0,01
4- Kireç m. ton 0,05
5- Elektrik kwH 100

Kaynak : 1- Bostel Al. A.Ş. yetkilisi
2- SEKA ve DOSÎEL projeleri

b. Üre t im i

Alüminyum sülfat ve potaş şapı tesisleri 19" 
yılı sonlarında üretime geçmiştir. Tablo : 3'de 1975 ve 1 
6 aylık fiili üretim rakamları verilmiştir.
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Tablo : 3 Yurt içi üretim (Birim m. ton)

Sıra No : 1s Ma fibllar - - Y I L L A R

1975 1976 (6 aylık)

( D  ( 2 ) (3) (4)

1 Alüminyum Sülfat 

ve potaş şapı

1.300 2.200

Üretim Değerleri TL.

1975 satış fiatı ile 3.805,100 6.439,400

Kaynak : 1 - Seka

2 - Dostel Yetkilisi

Tablo s 3'de verilen rakamlar her iki ürün için 

toplam olarak verilen miktarlardır. Başka bir yaklaşımla, 

üretimin 30*unun potaş şapı ve alüminyum sülfat potaş 

şapı üretim oranımın 0,88 olduğu varsayımları ile alüminyum 

sülfat bazına göre üretim rakamları şu şekilde olmaktadır:

Yurt İçi Üretim

Ana Mal
Y I L L A R

1975 1976 (6 aylık)

Alüminyum sülfat 1253,2 2120,8

Görüldüğü gibi III. 5 yıllık kalkınma planı ile 

verilen hedeflere halen ulaşılamamıştır. (Bu üretim hedef

leri 1972 yılı işin 15.000 mton, 1976 için 90.000 m. ton1- 

dur.



4. Oı? Ticaret Dur naşı*,

a. İthalat :

(1) Ürün İthalatı

i: ier; ülkemizde alüminyum sülfat ve 
potaş şapı ithalatı serbesttir» Ancak adı geçen kuruluş yet
kililerinin belirttiğine göı yurt içi üretin;, olması nedeniy
le 1977 Ocak ayından itibaren r-rbest ithal izninin kalkması 
için Sanayi Bakanlığına gerekli müracaat yapılmıştır»

1960-1975 yılları arasındaki ithalat 
rakamları alüminyum sülfat ve potaş şapı olarak, aynı kalem 
ler halinde Tablo: 4’de gösterilmiştir. Son üç yı'oa ait 
ithalatın CİF Cari fiatlarla değeri ise Tablo: 5 rs verilmiş
tir.

Potaş şapı için 1960—1966 ithalat 
rakamları Dış Ticaret istatistiklerinde amanyum alüminyum 
sülfatla beraber verildiği için aynı olarak bulunamamıştır,

(2) Yarı ürün ithalatı
Sektörün yarı ürün ithalatı yoktur

I

(3) Hammadde ithalatı
Sektörün hammadde ithalatı yoktur

b. İhracat :
Sektörün günümüze kadar yapılmış bir ihracatı

yoktur.



5. Stok Durumu :

Stok miktarları hakkında bilgi bulunamamıştır.

6. Yurtiçi talebi ;

Alüminyum Sülfat ve potaş şapı yurtiçi talebi 
rakamları 1975 yılma kadar daha önce iç üretim ve ihracat 
olmaması nedeniyle, tamamen ithalat verilerine dayanmakta- 
dır. 1975 yılı için DOSTEL üretimi de eklenerek talep miktarı 
bulunmuştur.

Ülkemizde alüminyum sülfat başlıca, kağıt endüst
risinde ve su arıtma tesislerinde kullanım alanı bulmaktadır, 
1970 yılından itibaren hizmete giren yeni kağıt sanayi ve 
su arıtma tesisleri nedeniyle tüketimin hızla arttığı gözlen
miştir.

Yurtiçi alüminyum sülfat tüketiminin yaklaşık ola
rak 56 60'ınm kağıt endüstrisinde $ 35‘inin su arıtma tesis
lerinde 5'inin de diğer endüstriler tarafından tüketildiği 
tahmin edilmektedir.

7. Fiat Durumu ;

1975 sonunda üretime geçen Dostel Al. A.Ş. alümin
yum sülfat ve potaş şapı karışımı halindeki ürünlerini halen 
2.927 TL./ton'dan-satmaktadır. Tüketici fiatı fabrika satış 
fiatı olmaktadır. Periyodik yayınlarda yapılan araştırma 
sonucunda bulunan ABD iç piyasa alüminyum sülfat fiatları 
aşağıda gösterilmiştir.



F İ Y A T L A R
Ü R Ü N f,/T O N E/TON

Ticari kalite Alüminyum 
sülfat Torbalanmış parti 
teslimi io 17 A1203

Dökme ayrı -> sa s 114.00-121.00 1858,2-1927,:

Sıvı aynı esas 74.00 1206,2

Demirsiz {Iron-free) kal te

Kuru, torbalı aynı esaa :.40.oo . 2282,0

Sıvı, tanklarda aynı esas 96.00 1597,4

Kaynak : Chemical Iferketing Reporter 
5 Temmuz 1976

Bûstel yetkilileri ile yapılan görüşmede, yetkili

ler yukarda verilen rakamları doğruluyarak yaptıkları temas

lar sonucu alüminyum sülfatın Batı Almanya'da yaklaşık 140 

fi/lon, İspanya ve İtalya'da 90 #/ton Doğu Bloku ülkelerinde 

ise 45-70 #/ton aralığından satıldığını belirtmişlerdir

Yukarda belirtilen kaynaktan alınan potaş şf 
ABD iç piyasa fiatları ise şu şekildedir.

________B İ A T  I . . _/  _  R

Ü R Ü N  #/l00 lb TL/TON

Potaş şapı lump 

Potaş şapı toz

16.00

9,55

5744,5
3428,7
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8. İstihdam Durumu :

Alüminyum sülfat ve potaş şapı üret iminde istihdam 
durumu Tablo : 10'a gösterilmiştir.

Tablo : 10 Alüminyum sülfat ve potaş şapı üretimin
de istihdam durumu

  İşgücü
1- İdari ve Teknik Elemanlar

a) - Teknik elemanlar
b) - İdari personel

2- İşçi sayısı

Kaynak : Dostel yetkilisi

İş saatleri günde 8 haftada 48 saat yılda 365 gün
dür. Tesisin sürekli çalışması için 3 vardiya çalışılmaktadır.

9. Mevcut Darum ve Tıkanıklıklar :

Adı geçen kuruluş yetkilileri ile yapılan görüşme
lerde belirtildiğine göre sektörün en büyük problemi ikinci 
büyük girdi durumunda olan sülfürik asit maliyetinin yüksek 
olmasıdır. İlerde dışa dönük üretimi planlayan kuruluş için 
asit nedeniyle maliyetin, dolayısıyla satış fiatınm yüksek 
olması dış piyasada rekabet imkanlarını azaltıcı faktör ol
maktadır.

Elaman Sayısı

4
6

69



Biğyi' darboğaz ise hü-e-,. hemeia bütün sektörlerimi- 

sin ortak problemi haline gelmiş olan elektrik enerjisi kıt
lığıdır. Buda üretimi büyük ölçüde etkilemektedir.

10. Diğer ffemleke Terde Par«m :a edelanmesi ;

Alüminyum sülfatın 1,, ülkelerde üretim, tüketim 
ve ticaret durumuyla ilgili çok av: bilgi bulunabilmiş tir. 

Çeşitli kaynaklardan derlenebildiği kadarıyla aşağıda dünya 

üretim, ithalat ve ihracat rakamları senelere göre verilmiş
tir. Ancak tüketim rakamları diğer verilerdeki büyük eksik
likler nedeniyle saptanamamıştır.



DÜNYA ÜIÎETİM, İTHALAT,

1971 197 2

ÜLKELER Ü İT İH Ü İT

ABD 1130 b b b b

Japonya 467 b b 51 3 b
İtalya 83 k) b b b

İspanya b b b b b

Avusturya b b b b 5,5
Belçika - b - - 15
Danimarka b b b b 6,6

Norveç b b b b _

İsviçre - b b - 3,2

Hollanda b b b b b
Finlandiya 52 b b 63 b
Fransa b b b 121 b
Batı Almanya b b b b b
İngiltere b b b b b
b .............................  bulunamayanlar
-..............................Yok
x ............................  Tahmini
Kaynaklar : 1 - ECN Chemscope 

1971/1975/1976 
2 - Chemical Marketing Reporte 
3.- Chemical Marketing Abs„ 

1970 - 1974



Literatür araştırması sırasında 1970 — 1974 devre
sinde Kanada®da 50.000 Ton/yıl» Portekizde 12*000 ton/yıl 
Hollanda'da 40.000 ton/yıl kapasiteli 3 alüminyum sülfat 
tevsii projeleri ile ilgili haberlere Taşlanmıştır.

(Kaynak % Chemical î&rketing Abstract)

Yetkililerle yapılan temaslar sonucunda ise Doğu 
Bloku Ülkelerinde özellikle Romanya * da büyük kapasiteli 
alüminyum sülfat tesislerinin olduğu öğrenilmiştir'- Romanya 
aynı zamanda dünya s•Uminyum sülfat ticaretinde önde gelen 
ihracatçılar arasında yer almaktadır. Benzer şekilde Bulgaris
tan , Hollanda, Batı Almanya; Ispanya, İsveç, İsviçre ve İtal- 
yanm büyük miktarlarda ihracat yaptığı öğrenilmiştir. Ancak 
bu ülkelere ait detaylı, istatistik bilgi vermek mümkün olma
mıştır.

Verilerin yetersizliği nedeniyle alüminyum sülfat 
pazarı için, somut bilgiler verememekle birlikte, en büyüle tü
ketim alanının Avrupa, ve yine üreticilerin de Avrupa ülkeleri 
olduğu söylenebilir. Bu ülkeler dışında ABD ve jayonya büyük• 
üreticiler olarak gözükmektedir.

Genel olarak bir tüketim miktarı verememekle birlik
te Türkiye’de olduğu gibi dünyada da alüminyum sülfat tüketi
minin çok büyük oranda kağıt sanayii ve su arıtma işlemlerin
deki gelişmeye bağlı olduğu ve yaklaşık bu sektörlerin geli
şim hîzıyla arttığı söylenebilir.



III. İİLKE OLANAKLARI

Bilindiği gibi ticari kalitede alüminyum sülfat, potaş 

şapı ile birlikte alünitten, demirsiz kalite alüminyum sülfat 

ise alüm ina' (jan üretilmektedir. Sektörde üretim faaliyetlerinin 

devamı için gerekli bu iki ana girdi de ülkemizde mevcuttur . 

Başka bir alternatif olarak alüminyum sülfatın kil ve boksit

ten doğrudan üretimi, kil yataklarının çok zengin olmaması ve 

MTA Enstitüsünce düşük demirli boksit yatağına 1972 yılma 

kadar raslanamaması nedenleriyle, ülkemiz için uygun değildir.

Ülkemizde alünit yatakları şahhane, Şebinkarahisar ve 

Foça bölgelerine dağılmıştır. MTA Enstitüsü tarafından yü

rütülen rezerv araştırma çalışmaları sonucu, Şaphane alünit 

yataklarının 4.000.000 tonu kesin, 3.000.000 tonu, tahmini 

olmak üzere toplam 7.000.000 ton kapasitede; Şebinkarahisar 

yataklarının ise toplam 100.000.000 ton kapasitede olduğu 

saptanmıştır,

Şaphane ve Şebinkarahisar alünitleri bileşimleri aşağıda 

gösterilmiştir;

Şaphane Şebinkarahisar

fo K20 4,9 6,81
Al203 22,0 27, 25

İ« Fe203 3,0 0,20
S03 17,0 23, 08

jo Si02 4 5 , 0 29,00
 ̂H20 3,0 5,66



<>ıklar ı  cevher  b i leş imi  Ih -  ş u  şekı ldedi j  ,

-Jk,

A1 20 3 14 - 20

re 20 3
K 23 4 g 0-6y 0 

16.0-20.0

Aliinitten elde edilen ürünün kalitesi için en büyük 

problem olan demir oksit, baryum sülfür ilavesi ile çöktü-

rii '.mektedir.

Alümina boksitten elaa edilen kıymetli bir yan üründür 

r a i sn ülkemizde Etibank-Saydişehir Alüminyum tesislerinde 

üretimi yapılmaktadır. 200.000 ton/yıl kapasiteli alumina 

tesisi iş programında 1976 yılı için tam kapasite ile çalışı 

larak 200.000 ton alumina üretimi planlanmıştır. Aluminadan 

alüninyum sülfat üretiminin en büyük avantajı ürün içini 

demir oksit miktarının ihmal edilecek oranlarda ve hatta hiç 

olmamasıdır.

Biibank ••• ‘.üıninyum sülfat projesinde ise alüminyum 

s.' ;n ilû.nina pr • ,.nö .■ ı :1 •; rıinyum hidroksit t r t T . : :  

sı't.an elde edilmesi planlanıoıştır. Bu şekilde kalsinaayon 

işfemi atlarmış olacaktır..-Elde edilen ürünün kalitesi 

h '  ur inadan elde edilen ürünle aynıdır,



Tablo : 4 Alüminyum Sülfat ve Potaş Şapı Sektörü İthalatı (Birim mton)
Sıra No : Ana Mallar Y I L L A K

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 197:
( D (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9İ (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 Alüminyum

Sülfat 3171 2285 3147 5254 3203 4762 8517 1438 6551 7080 4506 94 57 13607 18885 D550 1221:

2 Potaş
Şapı b b b b b b b 150,7 28Q 5 402,8 12Q 6 289,1 380,1 3 24,7 383,2 175,2

Tablo : 5 Alüminyum sülfat ve Potaş şapı sektörü 'İthalatı Kaynak s DİE Dış Ticaret İST
(CİF Cari Fiyatlarla Birim $)

Sıra No:: Anamallar 1973 197' 1975
( D (2 ) (3) (4) (5 )

1 Alüminyum Sülfat 1.230.635 1.097,413 1..4 46, 861

1 Potaş şapı 52 .495 66.153 36.269

Kaynak : DİE Dış Ticaret İST.



Tablo : 9 Alüminyum Sülfat ve Potaş Şapı Sektörü
Yurt içi Talebi (Birim MTon)

Sıra
Not Anamallar Y I L L A R

1960 1961 196 2 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

(D (2) (3) (4> (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

ı •
Alüminyum

Sülfat 3171 2285 3147 5254 3203 4762 8517 1438 6551 7080 4506 9497 13607 18885 10550 13123

2 Potaç
Şapı

b b b b b b b!50,7 280,5 402,8 120,6 28911 380,1 324,7 383,2 565,2

bulunamadı



IV. ÜRETİM PROGRAMI

1.  Genel  Pol i t ika

Yurdumuzda alüminyum sülfat ve potaş şapı üretim 

birimlerinin büyüklerini belirleyen faktörs bu maddelerin 

özellikle kâğıt sanayii ve su arıtma tesislerindeki kullanım 

miktarlarıdır. Halen üretim yapan Dostel tesisin kapasitesi 

günümüz koşulları için yeterlidir. Ancak üretim politikamızın 

yurt ihtiyacını karşılamaktan çok ihracat yapmaya yönelik ol

duğu noktasından hareketle çalışması yapılan yeni projeler 

bulunmaktadır.

Dostel firmasının kullanmakta olduğu yöntem bu

gün dünyada terkedilmeye başlanmış bir yöntemdir. .Ancak fir

manın içinde bulunduğu koşullar ve olanaklarıs alünit rezerv

lerinin değerlendirilmesi* açısından iyi seçilmiş bir yöntem

dir.

Sektörün en büyük sorunu maliyeti büyük oranda 

artıran sülfürik asit fiatlarıöır. Elektrik enerjisi kıtlığın- 

da diğer sektörlerde olduğu gibi üretim potansiyelini azalt

maktadır.

Önümüzdeki 10-15 yıllık dönem içinde, Dostel fir

masının 1977 yılı içinde kapasitesini 30.000 ton/yıl çıkarms 

sı ve proje çalışmaları yapılan 45.000 ton/'yıl kapasiteli Et ■ - 

bank Alüminyum Sülfat Tesislerinin 1978'de deneme işletmesin 

geçmesi gerçekleştiği takdirde ek kapasite gereksinimi, olmaya

cağı bulunmuştur.



2« Talep Çalışması ( 1978-1937 dönevi) 

a‘ Yurtiçi talep projeksiyonu

Yurt içi alüminyum sülfat talep projeksiyo
nu çalışmaları en küçük kareler metodu ve doğrusal treni denk
lemiyle interpolasyon yöntemi kullanı1arak» aşağıdaki varsayım
lara göre yapılmış tır.

(1) 1960-1975 dönemi rakamları gerçek yurt
içi talebi göstermektedir.

{ 2) Talep artışı doğrusaldır.

(3) Potaş şapı talebi ile birlikte düşü
nülmüştür .

r; Alüminyum Sülfat Talep Tahmini
(Birim mton)

1976 14 571
1977 15 477
1978 16 283
1979 17 089
1980 17 895
1981 18 751
1982 19 557
1983 20 35 3
1984 21 189
1985 22 023
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Ancak ithalâtı esas olarak bulunan 

talep rakamlarının tüketicilerin bu maddeyi koşullar nedeniy

le minimum ölçüde kullanmalarından doğan gizli talebi yansıt

mayacağı düşünülerek verilen rakamların minimum yurt içi ta

lebi gösterdiği söylenebilir.

Bir fikir vermesi yönünden aşağıda 

SEKA alüminyum sülfat talep tahmini verilmiştir,

YILLAR , t s J - e b l -
(Birim mton)

1976 14 380

1977 14 780

1978 15 280

1979 15 680

1980 17 760

1981 18 520

1982 19 080

1983 19 080

Kaynak: SEECA kayıtları

b. İhracat projeksiyonu

Aşağıda 1976-1987 yılla* : arasında alümin

yum sülfat ihracat projeksiyonu sonuçları verilmiştir. Tahini 

ler şu varsayımlara dayanmaktadırs

(1) 1?77- 1987 yıllarında talep projeksi

yonlarına uygun tüketim olacaktır»



(2) 1977 yılından sonraki yıllarda alümi»
yum sülfat ithalâtı olmayacaktır.

(3) Dostel Alüminyum Sanayi A.Ş.'ye ait 
tesislerde 1977'den sonra 30.000 ton/yıl üretim yapılacaktır.

1978'de dememe işletmesine geçmesi planlanmışsa da proje ge
cikmeleri ve çeşitli keşif artışları sonucu yeni termin planı 
gerekmiştir. Bu nedenle bundan sonraki bölümlerde inşaatın 
1977 başlayacağı ve 3 yıl süreceği düşünülerek 1980*de deneme 
işletmesine alınacağı ve 1980'de İ° 50 daha sonraki yıllarda 
ise $ 100 kapasite ile çalışacağı varsayılmıştır.

(4) Etibank Alüminyum Sülfat Tesislerinin

YILLAR Tahmini Alüminyum Sülfat İhraç Potansiyeli 
(Birim Ton)

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

14 523
13 717 
12 911
14 605 
56 249 
55 443 
54 647 
53 811 
52 975 
52 269 
51 313



Araştırma sırasında alüminyum sülfat 

dış pazar olanaklara lıakkxnda kesin bilgi veren bir çalışmaya 

raslanılmamştır. Raporun hazırlandığa lrasa dönem içinde ise 

böyle boyutlu bir konuda yeterli çalışma yapma olanağı olma

mıştır» Bu nedenle büyük bir ihraç potansiyelinin doğacağı 

önümüzdeki yıllarda üretim kısıtlaması yapılmaması ve döviz 

kaynağı niteliğinde satış olması için en kısa zamanda gerekli 

çalışmalar yapılmalıdır»

Genel olarak ilerde alıcı olabilecek 

'ilkelerin kâğıt üretiminde önde gelen ülkeler yani ABD. Japon

ya, Kanada, SSCB ve Batı Almanya olduğu söylenebilir. Özellik

le yakın ve kâğıt karton tüketiminin yüksek olması nedeniyle 

bizim için an iyi pazarın Avrupa olduğu görülmektedir*

Dış pazar üLanaklarımızm■ yaratılmalın

da ve çoğaltılmasında en büyük etkenin satış fiatımız olduğu 

kesindir, Fiat darımızda dış ülkelerdeki alüminyum sülfat f.'at

ları arasındaki farkın minumuma inmesi için gerekli önlemi.-rin 

alınması zorunludur,

C . kğp ■PIlQ_j C^Sİy OhU

Toplam talep projeksiyonu günümüze değir, 

ihracat yapılmamış olması nedeni ile bulunamamıştır. Ancak 

ihracat projeksiyonunda gösterilen miktarların tamamen sati.'.ci- 

cağı varsayımı ile 1977'de 30.000 ton/yıl 1980' de 52,500 

top/yıl 1931 ve daha sonraki yıllarda 75.000 ton/yıl elacı, 

söylenebilir.



ooo (oe £* avPi

3. Üretim HedçıÇjbeptp, Y8 YVÜ1

000 018 T8 8791
1977' de Doşçfcçl. A^Ş.'ns a it 'alüminyum

sülfat tesisinin 15.000 ftçn/jys,ÎL flçscpasite ilâvesi Vfe-1980' de 

45.000 tor/yıl kapasite^r^tj^Bî^îsAlüminyum Sülfat’tesisleri

nin deneme üret imine geg^^Sp^l^jyurt içi talep tamamen karşı

lanacağı gibi dalın UIRrâ ar^elTrfiIdigi gfti ihraç olanağı 

doğacaktır, Ey nedenle- 1982 yılınc kadar yeni bir kapasiteye 

gereksinim duyulmayacağı kabul edilmiştir.

Tablo: U Alüminyum Sülfat Sektörü Üretim Hedefleri
- 'Of  .............. ... ... i - . -  (Bir im îon)

Sıra Ana _ , 
No. Mallar ,c 1977 1978 1979 1980 1981 1982 '

(1)®B£İ(2)  (3) (4)  05)  kî ) 07) (8) (9)

1 A lümin- 15 000 
yum Sül.

30 000 30 000 30 000 52 500 75 000 75 000

Not: Stibark .alüminyum sülfat tesisinin 1980'de i* 50 daha son
raki yıllarda ise f- 100 kapasite .ile çalışacağı varsayıl
mıştır.

m da gösteril en üç; .- 5
f im değerleri göstoafaüfcn i

089 .0

80 ,1 
■ d s, • 3.976- L 9 8 2

i.'-V- ; fiatiar ı

j.0,0 10 ,0



YILLAR Üretim Değerleri TL.

1976 43 905 000

1977 87 810 000

1978 87 810 000

1979 87 810 000

1980 153 667 500

1981 219 525 000

1982 219 525 000

4. Uygulanması gereken teknoloji ve üretim girdileri

Dostel Alüminyum A.ş. kapasitesini 30.000 ton/ 

yıl'a çıkardıktan sonra da daha önce açıklanan nedenlerle yine 

aynı teknolojiyi kullanacaktır. Bu nedenle birim üretim gir

dileri Tablo 2'de verilen miktarların aynıdır. Etibank Alü

minyum sülfat tesislerinde ise artış alüminyum hidroksit ham 

madde olarak kullanılacaktır.

Tablo: 12 Üretimin Girdileri (Birim üretim için)

G irdiler Birim m eve ut 
Tesis Yeni Tesisler

(2) (3) Dostel (4) Etibank

1- A 1un it rat on 1,08 1,08 -

2- Alüminyum 
hidroksit

mton - - 0,280

3- Sülfürik 
asit

mton 0,4 0,4 0,53

4- Baryum 
sülfür

mton 0,01 0,01 -

5- Kireç mton 0,05 0,05 -

6- Elektrik K m 100 100 14,2



T a b l o ;  i j Ü r e t i m  G i  r  d  i  1e r i

G i r d i B i r i m Y I L L A K
1*176 1977 1978 1979 1980 1981 1982

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) (8) ( 9 )

u  Aiunit mton 16 200 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400 32 400

Alüminyum
hidrookeit rat on _ 6 300 12 600 12 600

.1- Sülfürik anit mton 6 000 12 000 12 000 12 000 . 23 925 35 850 35 850

4- İt ar yum eülfür mt on 150 300 300 300 300 300 300

\> - ı\ 1 reç mton 750 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500

(. Klektrik OU 1,5X106, 3,oxıo6 3,0X10& 3,0X106 3,32X106 3,64X10 3,64X106



s IT&b^, 13'de üretiminim senfelefe göre toplam girdi 
I © } f |

miktarı gösteriî&aigtiŞK. JT989“i98g' yılları*; arasında yeni bir
| ]*■’ rv r* <y>  ̂ j *» - f i

kapasite eklepnp^receği i,çin,miktarlar ğaîŞi jralmıştir.
j r~^ • ' ■ I | | i

i  p "  !  s i l
5. İthal-âtt iro.l eksiyonları ;

i X1 '• ~ î - ı -7; ;
t * j— r-i .? • i : ; i - * 1

a. Ürün ithalâtı

1976 yılından sonraki yıllarda serbest it

hal müsadesi kaldırıldığı takdirde yırt için üretim talebi 

karşılayacak miktarda olacağı için ürün ithalâtı söz konusu 

olmayacaktır. 1976 yılında ise SEKA kayıtlarına göre 7653 

ton alüminyum sülfat ithal edilecektir.

b. Yarı ürün ithalâtı

Yarı ürün ithalâtı yoktur.

c. Ham madde ithalâtı

Alüminyum sülfat sektörü için hammadde it

halâtı söz konusu değildir.

V. YATIRIK PROGRAMI

li.. EkiengcdiYeni Kapasiteler

* ^ y*> r. | •-*** i •.
t ^ C" *-• —; 'i

1982 yılına dodar, daha önce adı geçen kuruluşla

rsa ai$t tteesislerin ür.eti±ı®r geçmesinden sonra ek kapasite ihti- 

yps>ı dblğmıyacaktır.



Tablo 15'de eklenmesi planlanan kapasiteler göste

rilmiştir.

Tablo; 15 Alüminyum Sülfat Sektöründe Eklenecek Yeni 
Kapasiteler (Birim ton)

Yıllar Üretim
Hedefi

Yıl
Başında
Kapasite

Kapasite Proje İnşa 
Adı Süresi

İşe
Başlama
Tarihi

(D (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1977 30 000 15 000 15 000 Dost el Al..
A.Ş . Alüm. 
Sülf. Tes. 1 1976

1980 52 500 45 000 Etibank 
Alüm. Sülf. 
tesisleri 3 1977

2. Yatırım Programı

Daha önceki bölümlerde açıklanmış olan projelerin 

ön fizibilite raporlarının hazırlanmamış olması, nedeniyle 

projelerin yatırım programları gösterilmemiştir. Yalnız DOSTEL 

yetkilisi ile yapılan görüşmede 1976 yılında 15.000 ton/yıl ek 

kapasite için 4 milyon Tl..' iç, 1 milyon T!, dış yatırım olmak 

üzere toplam 5 milyon Tl. yatırım yapılacağı öğrenilmiştir,

3. Yatırım Programının Sonuçları

Yatırım programı sonuçları eklenecek toplam kapa- 

site dışında bilgi eksikliği nedeniyle verilememiştir»



Eklenecek toplam kapasite; 50.000 top/yıl 

ÎTE. SAĞLANACAK YARARLAŞ

1. Satma Değer

Sektördeki faaliyetlerin yaratacağı katma değer 

daha önce açıklanan nedenlerle saptanamamıştır.

2. Dış Ticaret Etkisi

a. Toplam Mal İthalât Talebi

Kaynak eksikliği nedeniyle yıllara göre dış 

ticaret dengesi sa.ptenamasa.ştır.

t). İthalât ikamesi

Üretime başlayacak olan tesislerin sağlaya

caklara ithalât ikameleri aşağıda gösterilmiştir»



Alüoirv” m Sülfat İthalat İkamesi (Bin 16)

Yıllar 'İ ûûalrit 
Projeksiyonu

Lthalât
- 'Talebi'

î ÎJÎXStÜlt> 
İkamesi

1976 54,30 1 147,95 - 1212, 25
1977 71,59 0 + 71,55
1978 + 192,45 0 + 192,45
1979 t 313,35 0 + 313,35
1980 + 434,25 + 434,25
1981 •r 562,6|; 0 + 562,65
1982 + «8.3,55 0 + 683,55

Kot j J  e r  e r 1 e r in bul unıo asınla 
fiatı 01? İçO y ton al»

alüminyum sülfat ithal 
mm ş tır.

İthalât talebi için 1976* dan sonra ithalât olmayacağı
v  e  b u  y ı için SSK A ithalâtının toplam ithalât olduğu varsa-

y y  mla -apt ■ > iC'.r*,

İstihdam 'Etkisi

ği -.-»edeniyle istihdam etkisi bulunamamış-
t, xr o

Vü . AT.TKMAST jıTOÖRÜLEN TEDBİRLER.

Yeni geiişn ski - olan alüminyum siilfat ve potaş şapı sek

töründü görülen aksaklıkların giderilmesi ve dış pazar olanak

larınla olması için, çalışmalar ve yetkililerle yapılan temas

lar soîucu aşağıdaki tedbirler öngörülmüştür.
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a. Serbest ithal ■Bsadesîain» yurt içi üretişin 

gelişmesini sağlamak amacıyla 1977 yxix içinde taliLnlnm

■7. amotııAtr.

b. ttröta maliyetini imam,! i ölçüde etkileyen faktör 

yardımcı hammadde fi&îı yani sülfür ikasit ilası almaktadır,

3u etkinliğin Biga—m indirilmesi sonucu satış iİsılamsa*?: 

sağlanan denge île dış t® iç pazarda satış alsaakian ansr- 

caktır ,

c. lîğıt sektörü dışında su antı laun mss,: lif ima 

endüstrisinde ve dericilik gibi olanlarda, kal 1.«n,j. malası alü

minyum sülfat ve pataş şapının bu. alanlardaki tüketim jFifesâe.de

rinin artırılması için tüketici ile temas kurar at mrüm tanıt

ması yapılmalıdır*

d. Alüminyum sülfat ve potaş şapa için iç we dış 

pazarlardaki konumu saptayabilmek için detaylı bir armş®ıriB£ 

ivedilikle yapılmalıdır.



KISIM III

SODYUM SÜLFAT





SOB7VH SÜZ.PA +

X -  G t * Î Ş  '

l. sssTfetffs ramsr .•

Kâğıt. deterjan, cmm »meylinda *» nsnıık ürotimirsde kullanılan ana 
kimyasal maddelerden bîri olan Sodyum £3if*fc, stfetieietJmisdeki acı 
gil salarında tabi olarak mevcnttstr, Ayrıca nişedir, bikromnt ve 
asm ’i İpek üretimi esnasında yen Qrüa olarak da elde edilmektedir. 
Ancak nişedir v» bikreeaattao yas ürün olarak alda «d İlan Sodyum 
Sülfat ’ın mvaf yönünden yeterince saf olmayışı ya içerisinde Torik 
maddelerin bulaması yukarıda belirttiğimiz sanayi kurul uflanmasın 
kel l anmasına olanak aa '1 & yamamaktadır.

Tabii kaynaklanmışın değerlendirilmesi, uzan yıllar süren Veorlk 
vs Pratik çalışmaların ışıdı altında neticelenmiş, üreti» metotları 
tc teknolojileri tespit edilmiş, plin hedeflerinde belirtilen ı*es- 
leket tüketimimizin karşılanması durumuna ulaşılarak bundan böyle 
ihraç İskanı basıl olmuştur.

1. TAktrÇS t , . -

.*« çöllerden Sodyum Sülfat =tret İni 1*4/1 senesine dayanmaktadır. Eu 
tarikte acıgölden üretilen ham Solgun sülfattan, İstanbul Edimekapıda 
kurulan bir imalathanemle üretime başlanmıştır, bu imalathane Sodyum 
Sülfat üretiminim ilk nüvesi olmuştur.

3u san&ler&e cam, deterjan sanayiinin yurt içi tüketimi İPOO - 1X00 
Tdl/TIL olup dışarıdan ithalat yapılmaktaydı. Daha sonraki yıllarda 
hızlı inkişaf eden cam, deterjan, zırnık re kalıt saray illerinin, 
Sodytm Sülfat ihtiyaçları yurt içi talebini fazlalaştırmıştır.

Sodym Sülfat yurt İçi talebinin bor geçen yün artan bir tempo İle 
ilerlemesi karşısında bu sanayi ürününün üretiminde İlk ciddi aşama 
19S* tarihinde kurulan Alkali Madencilik Limited şirketince croçrarm 
bağlanmıştır. Bundan iki yıl sonra 195fl yılında Otuzhir fitmiş firması ' 
îstaıbel’daki zırnık fabrikasının ihtiyacı ile ilgili Denizli ili. 
Çardık ilçesinde Sodyum Sülfat üretimine geçmiştir.

Alkali Madencilik United Şirketi 19*3 yılında kikim Alkali Simya 
Anonim Şirketi nam re Unvanı altında Sodytm Sülfat üretimine desen 

„ etmiştir. Balem aamleket ihtiyacının t 80 - tS ini karşılamaktadır.

simgt Sanayii ürünlerinin her geçen yün inkişafı, b« sanayii ürü
nünü! yan madde olarak elde edilmemin» olanak sağlamıştır.



1975 yılında orlşiltm kapasite Türkly&'deltl Sofiyle Sülfat* ol en 
bûç3k talaka ra$s>sm çmJ. Somlan fimalsr vo tesislerle ksrşılan- 
<** dvmazaLSm oldtiğdtsSm- .tStfgaç fm.laûi 1977 yılından itibaren 
ihraç adttmsekzlsi J&saeaiA» ballsrtllaa terli,ba çar^e^eçnaelnl 
saŞJ&çacak Sfîfe* SaS&as Saraat/ii â.f. £tois 1974 tarihinde 
rrasıZna|£»».

*2- rlSSYCar Bttntm ı

umfMIr msmsşv t

3v «ateSr fmîlyctl Szel m£-*ör re iktisadi d&vlet teşekt-S1H olan 
Seslik Sm’i tpek fabsiks&z jSntsmekt»Jİ3r. Bo işletrmlerda gahan- 
cı seroaça &rsskla,§s şokthsr.

Mıntıka, Işk&tna aagtot, kapasiteleri, evsaf, işçi nlktarları ve
şaşaaya AerssJjs*» gffjfliatffr»

tŞtBSfig 
HanC ikE Sagxs3

aşarim
ms/Kr® Svsaf

îycîfzz
fliktar 5s*7*si£;

ALKİh A.Ş. hfşoa 3 Tf.COB 30 - 80 3.200.000.

Sanye 2 39. «50 a 95-99 120 - 300

soruş a.ş. Besinli 3 Tü.aco % 97-99

kfpao i 20.000 * 97-99 13 - 170 20.000.000.

31 tuaaa Stmisli 1 20.000 S 00-90 İS - ISO 1.-500 000

cmrtK Seras 1 3.060 t 96,S - -

1\tSkR jsöatuiif - %.om - - -

lmtihe.il safhasına çSra İŞÇİ «Jssâf âaff.§U0*:i«2i.r.

2. ms; PSOKftPK ■

&FHV&KO& SlPtUhU KüPHSİ"tB T

»ta *rx ttPzsîTB
(Sodyum sülfat) ;aPXSlVT fttPÎKf 1975 Yılı Parama

jPH*ıw-‘ *' îW0 «sn/yü 155
rtsrîrd fütUftş 1000 Var./Yıl 61

*3.*.$*fc:înJıftWh‘t ̂  ; *a> M. - *w 1 •>.<. / > v î. - ’ -..V

i. ÜRSfİM t
-&s?! libasa ®1 ,£Va$SAai oftç zmrşeş -şort rLnîısla£“îO lj.v»«a£ Şiî'si

»M» feııl» *&***. «s»; ’södBiı

acı şdllardan Bodrum Sûlftdt Sratlvd İki kadanada ıyapılmaktadır.

Birinci kadanada tabii İklim f saklarından latif ada sdllarak. 

kristal SOdyun Sülfat İSlmsbmr fOutl ma TvrCnan cevher alda adll- 
}'*\ makta ve Ikfnrd kadanada dm Siaakar Tuza ve Türeri an cevher kırıl

ma, şıkama, ma karatma İşSaa'aafna tabi tvtular^k taaflşa adilmiş
\

f
A i



ftedsss2» Sülfat âreti s »efeteSi».

îrisse; .- i»%a& konsarrtrasnondakî göl mwfs, gss fesglarSMâ&
Şretim havaslarına aktarılmaktadır. Y»e ««sona to^mea üretim 4*- 
fesleras* alman çöl »aıyu, gö?w»  ̂enerjimi ve rüsgerlarm tesiri ile 
|̂ «U)BtH«ıbr. seabvhar mavaimlaiB beşlenmez ile havalar tso9m- 
mekta, îofhık iklim şartlarına maraz kmlas konman.ıtre göl stsyendeki 
Sssdırsm/iiilfat yapısına 10 molekül kristal tntye alarak (X5S e. O)

■ brietei halâ s *»**»> üretim havmlerznın dibine çökmektedir.
Talep dotvemsm gör» Gleuher ftos» kademeli olarak yıkanarak amfime- 

..tznltukta sw satış yapılmaktadır. Göl swjtmm tephiri, ve bilahare 
eeğmtulseaı için tabii ikili.t ftffclteuâ® istifade edilaemiai 
çatrektirmektedİT,

îkinei ieâene-ı \
«a, Tavizim' cevherin işîmısassiııâe oygolenan iki elmtem *ıwEtW.

£). Mds edilen Tavönan cevher suda eritilerek tekrar krletal- 
lendirilmakbe, saflaştınlmakta vs fllltrs eâlier&h aveporatörlere 
âe kararalvmktedır,

2} Vtyahut daha b&slt olarak, kzree, yıkama, ve »ieas* ile testiye 
edilmekle ve döner fırınlarda kurutulmaktadır. m sistem ile «îde edilen 
Sodyum Sülfatın ton başına düşen, yakıt maliyetinin daha at. oluşe
sebebi ile bu s&ttrâ tercih w tatbik edilmektedir.

b, Kristal Sedyen Süîfetâan •fClaıoh&r S'kasandan}
Su sistemde tuvönssı cerfter ol ar ek Kristal. Sodyum Sülfat kullanıl- 

. maktadır. Kristal Sodyum Sülfat öne» suda eritilmekte fi litre edilerek 
sıcak hava üzerine pulverlm» edilmektedir.

Bu tis Sodyum Sülfat deterjan »eeeylinde ösellikle tercihen imim- 
mekteiir.

tem: tesislerde üretim girdileri s

suvCmn sostuk sftoı? /«ir .fes »iri» içişi

s î r & t z. s a i i h î tf, g i y r a *

İşçilik
Akaryakıt
Sair

ra,

*Tg,
14i.-

7.-
70.- 

Vr t.

yasFlrî Bhlvtlş sourm sSınr t s ir ?wa bir im iç in)

G t S & S X. 8 X » İ s l a fr i n t a »
Anrönan 313
işçim.
Akaryakıt
Elektrik
üafeslsj
Sair

*2,.
y£n>
a.
ra.

306.- 
135. ~ 

17.- 
139.- 
Şrt.- 

'99Ü,'-



Gumm SOS/SOK S0mv (SOtİSriU. (Bir SK» birim içini 

®in®îfgtf BîstH ntsrm

îfçlllk 
ikstgaln S 
Satir

m.
Kg .

12 5„- 
3,- 

1 3 7 . -  
3 0  5 . -

PffLVmitZS SGDYVH SÜZJ’MT (BİT Test İiria için)

Sut‘i 3xeftia® h®s3s gmçiînmâiÇinâvn maliyet beeaplmtmmıştar. 

i. üoreti» .*

19S9 - 1973 yıllan arasındaki gtrrt içi üretişi miktarları Devlet îa~ 
tstistlk SastitüsD rak%mslarına göre çöpledir t

rx&z.&R BÎR t» TÜVÖSAZf nsptrs rnİLHtş

IMG ■mu/ra, 1.690 -

19 SI fi 6.677 465
1902 ■■* 7.048 2,471
1963 7,360 1.264
19(S4 7.070 7.425
19 65 w 19.370 4.903
1906 «f 10.496 7.433 {x)
1907 3» 11.289 2,970
190 S 11.039 9.588 (sı)
1969 «î 13. 785 9.020 /ar 2
1970 »» 16.616 5.660
1971 î* 13.467 9.243
1973 « 30.213 11.976
i 7 71 « İS. 838 13.Zİ3
1974 77 55.504 18.360
1375 tf -

,7/ Devlet istatistik Enstitüsü ’nün tazı iye adilmiş .axhpır ■ Sülfata alt
19 ss -ISffl-2969 yılları vakkamlannda bit yanlışlık olr insi aensknek

Çatış ;j Frerleri ; ı'Ses’JcC İstatistik Enstitüsü’nûL v ^ . .Jti'îns göre)

S /S “ J £ roS s ", l ~ ’? î rr-
raus ■füPdanrr nşrtr* xpîi.bîz ırrzif#

1973 790. OOO 10.571.000 11.361 OOO
1974 2.963.91* 73. 760.754 26.731 563
19 75 - -

;* -ossst oos um

a ,  tnmtsr

'-«.'•»r- -.T- • i r ■’i'iaie f'semıasotik maksatlar içir, ar miktarlarda ÎO
:. eden (rl>mrrr i'jzul bslir,de î.t'ıel -fiil h-.îktf'



ya*îi hratlc, 
asmaktadır.

tmayî İhtiyacı»* karşıladıfandam ha aafeMritta İthalat yapıl-

Sülfat İthalatı

m, ı stnîs utma

1964 JOg. 121.433

J9SS » 374.307
IMS t* .94,590
İM?

ur MS. Sil
IMS 348.579
1969 V .137.179
1970 * 34.223
1971

it
yı.an

1972 *7 66.897
1973 M 23.887
1974 e?

sts.str?

1975 n» S- 36$

3ŞBXĞKf< n„, as/m

SI.49$
132.553 

$8. 225

Yan mamıl w baammild* ihracatı çapıldı fana Sair bir hayda raatl «iuiifI lr 

b. İHSACAT

1963 - 1975 yılları aramanda ihracat yapıldığına âmir bir hayda rastlama*-
mıştıtr.

s- stos smıım .-

Dariat İstatistik thatJtBaS '»Qr. rakiamlanaa tfbm »

yXL£AR nrröKm msvtn -toSvtî§_

196(1 369 IW fOK
1961 1.314 -
1962 . 3. 987 i 30
1963 İ. 135 -
1964 4. 335 -
1965 3.75? 66
1966 13.141 -
1967 7. 463 1.349
1968 5.457 772
1969 3.206 -
1970 4.606 -
1971 6.234 46
1972 ti. 196 34
1973 10.349 63
1974 13 572 314
1975 - —

rvzf îçî vıuiBl s • ( Wcm Birin)

mu» smtte&si nsrtrs sntzntş

1964 3 ■ 443 3.546
1955 7- 133 5.077
1965 3.254 3. 578
1957 2. m 7.93?
1969 2, 56 S lö,.l$5

‘fû't'ZÂ fiı

3,f •}fs.p

10, S7ı



ngjg ruvömp msrîrs fdîi&îş

196 9 3. 601 7.996
1970 5.571 5. SOS
1971 3.461 9.364
1973 3.544 11.997
197} 4.513 13.369
197i 6.740 İS. 960
19 75 -

7~ rtAT mttom

tu Beslet İstatistik Enstitüsü rai. karıl en zıa pöre s

üretim Terinde Satış Fîatı Ortalaması Ttm/Th.

77ZZ&K tuvKkan Tksrîrr zvtutiş

1965 132 171
1966 195 733
1967 225 272
1968 266 299
1969 252 291
1970 319 533
1971 626 7 87
1972 5 92 737
1973 635 790
1974 1.253.30
1975

Tasfiye edilmiş Sodyum Sülfat‘m aon yıllardaki fiat yüksekli fi fabrika

ların daha yüksek kalitede mal istemeleri, yıkana mt fire nispetlerinin 

artması neticesi maîivet yükselmesi ve ayrıca akaryakıt ve nakliye ücret

lerinin ve Toplu Sözleşmeler ile işçi ücretlerinin artmasına paralel 

olarek yükselmiştir.

Clauber Tuzu olarak ithal edilen Sodyum Sülfat'in deâerî Ouerâdep hesap

lanan flail^’-a ecre ithal maliyet fiati ı

TILLAP. TOS/TL
1969 567
1970 1.S75
1971 -
1972 - s. - s

1973 3.5 70
1974 4.620
1975 12,718



2} P&BtİGİ fişti, t

a. SS-lstaJ. 600 - IX 0€ TOH/ŞS, sacsusszzSs. d&ŞişmzSktM&İr. 

b- Aside IS i O - 3509 TOB/VU asşmsn&n dafişfee&t&ıiiz.

3) Toptancı fiatı t t 10 - 15 kâr nmsisurak itesaplsLOiamı pmriRkaaktmlir>

î? Tüketici tlatı ; Toptancı flstma yszlna yözo 100 - 15ö SX. arasında 
biz sekliye Scarstiaiö ilamı •sdllmmal icap eder.

#- tsrtmom otsam s

t t s, s, & a
i " ■*‘~T- 4 ,. .5* • V '• .

;■.. _ . / "  .  "1973. ' 2974 1975

1. Teknik Cltmmler i •Vv' 7 9
t. idari Elemanlar 13 14 İt

Teknisyen vn yaz
ılımcı Şişmanlar " t 15

3. kalifiye İşçi 13 14 34
e. Oda İşçi 131 130 700

Sölâm Sodyum Sülfat üretimine re tasfiyesine ait teknolojiye sakıt 

elemanlar hariç diğer hususi arda elenen ve iççi bulmakta bir sorluk 

toktur. Günde 8 saatlik çalışma koşullarında Toplu İş Sözleşmeleri 

ile tespit adilen ücretler Sdemsektedir.

9- ırvcur notam ve TZKWfTKUSZ&R s

Turt içi talebi, kzaft kakıdı fabrikalarının faaliyete geçmesi, mevcut 

can sanayiine büyük kapasitede yenilerinin ilavesi, deterjan samatıilıt- 

iekl hisli gelişin ve fabrikalaşmava paralel olarak ftıslı bir artma 

göstermiştir. Bütün bunlara raftsar? iç üretim, kurulu kapasite mevcut 

talebin üzerinde olduğundan î>s? yönde bir dazlık göm korut su değildir.

tç üretimin iç talebe göre smarlarazası en fasla bir yıllık bîr devrede 

Dünkün olduğundan ileride yurt içi talabi çok inkişaf gösterdiği 

tartanlarda da bir problem olmayacaktır. 3u mevzuda tecrübe sahibi eleman’.as

M T O i t  olduğundan teknolojik ınesslıeler yurt içi imkanları ile aaA!anacaktır

İlkin Alkali kimya *,f. tarafından işletilmekte olan Orta Anadolu'daki 

folluk ve Tezaakaa Acı göllerinin Ussallara uşaklık vn yüksek nakliye 

İçrekleri ■ nedeni ile ihraç istizanları amirlidir. ®o mevaud:. elettise 

şakın Dazkırı Acıgöl S ihraç itakanlsrı için daha elverişli ol dudundan 

bu gön örtünde tutularak yıllık 2ü. 0P0 îtxa Sodyvss Sülfat üretişini 

gerçek 1 e ştiroek ürere SOOAŞ Sodyum Sanayii U.S. kcrslmştur.

1976 yılında ürelliile uzletti Saduus sülfat ihracı i-e ileti * AJh-ı 

il kail kimya A.?. tarafından tdpvbbi'âlmt çapı İrak ra ve JVTr’î I WJ. 
THSHTCA7. 9SG.TSTAS ' meesstassndh bu teşebbüs ICnoa Ciltletin* tanıtıl mak t adı ı
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10- DÎCm mtLEZSTLSKIS POFUM t

Lübnan, İrak, Suriye, taralı, Hızır , Paklatan, İran. Arabistan gibi 
kotrşu ve yakın memleketlerde mı miktarda üretim tespit edilmiş olup, 
bu memleketler yılda 10 -' 35.000 Ton civarında Sodytm Sülfat ithalata 
yapmaktadırlar.

IH- ÜLKE OLA SAZLARI :

1. ’Jretia Faktörleri Potansiyeli

Dazkırı Gölü : Afyon Denizli İlleri sınırlarındaki hu 'Acı gS1 
ekli fenada izah edlldiii üzere, görünür Sodyum Sülfat rezervi 
2.900.000 Tondur.

Tersakan Şc-lü : Cihanbeyli dokusundaki gülün Sodama Sülfat rezervi 
takriren 580.000 Ton tespit edilmiştir.

Bolluk Gölü : Cihanbeyli’nln güneyindeki bu acı gölün Sodyum 
Sülfat rezervi 100.000 Tos civarındadır.

Ancak sularda mevcut Sodyum Klorür ve Kagnezyum tuzlarının Sodyum 
Sülfat üretimi yapıldıkça artması sebebi ile bu rezervlerin 
tamamının alınması zorlaşacak hatta mümkün olmayacaktır.

Orta Anadelodaki Tersakan ve Bolluk gölleri üretimi tamamca 
iç tüketime, özellikle kuzeydoğu, güney ve orta Anadolu ’nun 
taleplerini karşılaması isabetlidir.

Dazkırı Acı çölünüm üretimin ise Tge, Kamara bölgelerinin 
tüketimine cevap vermesi ve ihracata yönelmesi nakliye mesa
felerinin kıaalıöı yönünden uygundur.



IV- t'BSTÎ* PBOCBAKS i

lc Smsel Politika t Aerçöllerdea Saâyssm Sülfat $ratj.ıaind@ takip edilecek 

sn Sn »mİ i yol Tabii iklim şart! arandan (tabi i ısıtma Te tabii aoöutna) 

faydalanılarak, sadiyet yönünden an düşük üreti’s metodu kullanılmak

tadır. Pfümkün olöaŞtıaca ha yol takip edilmelidir.

Ânsak evsaf yGsündan daha üst düşeyde Sodtpmı Sülfat kullanılmasını 

ye.>■ "İttiren sanayii kurulaşlar marsa Ihti yaoı <*5z ününde tutularak 

pili merise veya yüksek kalite Sodyum Sülfat, üretimi çerçek 1eştiril -

naildir. Su da, büyün içinde buluadujvamr şartlarda Gemlik Sun1 i

iptik fabrikası il» Alkiısr Alkali kivzys &.$. tarafından yapılmakta

dır. 3bıjleco arat hedef her iki türdeki Sodyum Sülfat üretimi ile 

yurt içi tike t iminin karşılanması ve dtder yandan da PCD ve ÂKT 

ülkelerine İhracat için nûksek kalitede Sodyum Sülfat üretip 

ihraç edecek olan Sodaş Sodyum Sanayii A.ş. nin bir an önce 

hizmete ylnsesi için çozekll kolaylıkların göater Llmec i ?ir.

2.Talep Çalışması (197S - 1987 dönemi) Birim - Tön

a. Turt içi talep projeksiyona t

nCır CAM DBTSPJAS zıpszr SAtP. TOPLAŞ

1978 70. 900 4.5 00 17.300 9.090 1.000 52.509

1979 20.800 4.500 19.700 9.900 1.300 56.100

19 S 0 20.800 4.500 25.000 10.999 1.450 62.659

19S1 39. 909 7. 090 27. 509 12.090 1.759 79.050

1992 30.303 7.000 30.250 13.290 2.100ı 83.350

1983 39. 900 7.090 33.250 14.500 2.500 89.050

2994 38.409 7.000 36.600 16.900 3.000 101.009

1985 38.490 7.009 49.250 17. 500 3. *90 106.850

1984 38.400 7.000 44.350 19.309 4.309 113.250

1997 38.400 7.909 49. 009 71.250 5.150 120.890

Cam fabrikalarının 10 yıllık talebi Türkiye Çişe Can fabrikaları 

A.Ş. mfea temin edilmiştir. Deterjan için artma hızı ln60 den 
ton ra i 10 kabul edilmiştir. Zırnık için X 10 ve dilberleri İçin 

t 29 kaimi edilmiştir.
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2SM If-7® •

ŞgBS JMLİS* :jsftSS*s. - SS!'' Îs4® J
mmr <*. tav «. 7SA .âJiâSİiiît - *7'"f i'-it t

ıszm i. JJKT la/fisîtfar-u»’ eri- saa) ş1-'
JZtofv? 5w<W® 71 «B®0 ...... <aar s®?! ̂

s. .ısaçrte35w Svaaa ; s..®»» C.UİÎl̂ t — er?' ısıs. f

SMKİS!?®!!* 13. aae JN6..OT* ■ - sm z.%% g

vınmtıtt&tmr î. oı'.a ?.*am afice •rrr .aw t

nümmn î. aoc 4*.&m Unıc'ti? <~cm lam $

(x\ "u {râicmiara İhraırac •aras&Uamk- 2*TO Jhnnxn ln

jjr.Trî^jîrra ounuez • faraza*?)

) ■? fa.. î. I İ 
t f,r r

/r^ftİTİ <32ar» İt8ai*fc «e test ?!mm, +m&±i!rritljmsi* lıuror

ii.Mflî.TTl : • *«cX5t fümr :İB»ırİJ» >«Exan^ 2tt»m l’Sd’ - SOD: <Vf.
ır^î-i-lt»‘ aiiıs î II iKMİd®: nar--/.**! -la * T.> .Ttiariite «ar-ıiaj
'Sföm-tmkt&dijt-. - ... X _

f’CtZTn.lTF nJah&î'j.' a&ttxs?: ÜSiate*’ î*;- OT .'SSiîieifcti *iîor
.*; •» 'tm&ctîk 's&rvri’S-i mLktA&lu&s..

AO,S> . '* t'ı**.fV TV tv,^^< ik  •;• «;*•«. .>jf
.W 7î3 ’aflüii sattiş •ftJBu- "■"• "* :’’n ’Saftfcfcı*. iünk'İ’.ır.'t^ Z

'■ ?f\ )ftK ere-ar «MKuM *3ttırtra *» «,,<•«. .W < .■rmttgv--

■i ti ( I }<îy- - \ ■••<%<' ts»t. '■-. t-, '• ft£ : :1.,M :s ■ ' - ■ ■ -v i * »*£««*«: : : - - *«

A*x&ÎR.'I."î4.*t'\ h*T l'd r>x.'tttrtut t';î>ıaı •'.*.*..v4.y *Vi. •ei„‘iia&L&:=2s&&: ruıO
na*' G*«î isj.it &İÜİ-S5. .f.iîi ı*iıaia& sbaas ıVnn .Tf.*

tsî î .iu>tsy>u> «w Gt.j -futırtsa :«<&•&. al-. * m»»
lwW ÇÇ ivy* :̂ 

:,Y-y !.:*•£ Şklt



Ba nedenle (1976 - 19 77/ pik 
ziyada komşu ülkelerin tflk- 
i brecetta çerçekl eş tj.ri 2 ses' 
programa bağlarmış. a\jaı pl:
üretici ım&lc7:&tlor& rs' -t- 
de kozanslkracak geni w»

•jfine'.iİKİa ilk iki «saati için dahz 
deri hedef c.lıa&rak 20.000 Tonluk 
Soâaş Soâytm Ssnsıvil *.J, tareftndoı 
Bf neninin «oa ifrinci »®»«®ijî<f«e tfe

edebilecek narlım /’ar.U-Mum- 
trlfceeio cshnlsrı ile

astsa ti'letplor içi:-: ikinci 
n»i Sade? Sodgms Sanayii -

• 70.000 7oo ihracatın gerçekleştiril - 
. . tarafından programlanmıştır.

fjr/ Petrol buzulun nedeni 
farklılıklar ve değişiklik 
Türkiyedsn POP Mersin 200 :

5 kirtyçvi rsadda ftatları çok büyük 
c-vstcrelştîr. 1978 yılı sonlarında 

■'an Sodyum Sülfat talep edilmiştir.

e. Toplam Talep Projeksiyona ikfo alarak

YTT.LAP rv&r #rî ÎPMCÂT TCPLA5

1276 <3.400 - 43.400

1277 87. 700 15.000 S 2.7Ü (i

127! 52.500 15.9S0 57.500

19 7} S6.100 20.000 76.100

1930 €2.650 20.000 $2.650

1991 79.050 20.000 99.050

19 32 83.350 35.000 US. 350

1901 03. 050 80.000 128.050

1 UfÂ 101.000 40.000 181.000

19 S 5 106.050 80.000 186.850

1906 113.250 55.000 168.250

1987 120.600 60.000 190.800

üretim Hedefleri r İç tüketim ve ihraç toplamı Sedyem Sülfat talönleri

bir tıkanıklık nlnaksızm her uıl ulaşılması gereken İç üretim İle

karşılanabilecektir.

TTLLk.’l BÎPt* ünrrît! rrsDrrt

1976 Ton 50.000

1977 m 65.000

1978 «8 75.090

1279 85.000

1980 90.000

ln91 110.000

1982 130.090



vrcvuumASi auatzn tezsolojî ve Pkutîk gİksTuspî t

Tmbii i Kİ la şartlarından yararlanıl arak yapılan Sretinâa. aharga3n.ttwt 
tasarruf aa ~.lanması ra amortisman azlığı eonncn rn&ligetto dügBktSi 
elle ediluekte lar de soda erimeyen maddeler biraz yükseltmakts ve 
re.v çok la,;,ar olamamaktadır. Trlpll evaporatcr aistevlnde iso kristal kol - 
lanı İnakta olun evsaf yönünden daha iyi Soduum SCI fat üretimi yapıl - 
makta ise de nal ivet artmaktadır.

Zımı k, can. ve deterjan sanayiinde yıllardım heri p>n *n?vznda küpOi hir
problem ile karşı 1 aşıloaaıştır. Kotsa ke'jıt fabrika!arıda altı yıldan 
beri onbiıılerce ton mevcut teknoloji ile nlde edilen -’odg-j.z Sülfatı 
i-»11 aıımışlarJı da konuda başlangıçtaki şlkaoet'icri suda erimeyen 
radde alktarı ve reneri olmt.^nr. Pn ds mevcut tcknoloj id» \'arılan ilave 
ve derişikliklerle renk ve suda pövüntseeepler mhznrl&rı Anlesmlntlr.

Ancak çok saf Sodyum Sülfat kullanılmasını gerektiren beterlen, lopa 
v.s. elli smnavil kuruluçlarımız için treni bir sisten geliştirilmiştir.

!3u sistemde tuv6nan cevher olarak Glauber Tosa kullanılmaktadır. Kavun
da teşekkül ettirilen Kristal Sodyum Sülfat yas sezonu botmnca Kristal 
s urunun havuzlarda moîar oYaoor&syon ile giderilmesinin gerektirdiği 
halleri» dışarıdan, dış ttSrsnisrin tesiri #/a safa erfoz&geo maddelerin 
bünyeye etmesin» sebep olmaktadır. FalbuKı î»u geni slstmud» teşekkül 
ettirilen S:x*ırur Sülfat temiz olarak slmrakta ve suda eritilerek,sürülerek, 
sica.t kurutma ^ı^si ürerin» atomizerlerle püskürtülmekte ve aynı 
fiziksel fiz eli'---, ra Sülfat üretimi yapılmaktadır. Su aistma 11»
üretim evsaf : <r en üst düşeyde olmasına rafitten, maliyet yönünden 
diyer sistemden e l) sektir. Bu tip Sodyum Sülfat İlk defa Alkln Alkali 
ilaya A. ç. tarafından t)retlainin tecrübe çalışanlarına 1976 yılı 
taşında başlamıştır. Aral tip Sodyum Sülfat üretimi yaparak temaşanı 
lirse edecek olan Sof aç Sodyum Sanaj.il A.Ş. d» tesislerini Panl sİ i,
Çardak'ta kurna ia haşlanış olup, 1977 yılında himmete gireceği bilinmek
tedir.

ÜPSTİF OKTALJiy CtrfÎLEKÎ ı (Hirİm: Toe/TL.)

G î k D İ L f R HKTCiTT TfStSLrT. TTHİ TTSÎSLKP -PÜİYerlze-

tuvOsas 331 404
trçth.Tx 306 570
ir arta t: rr 13 5 i 00
ELEKTRİK 17 36
AMBALAJ 13 9 340
S A İP 90 140

990 1 .İ90



<7 1.8 0 ÎU4 ktvtv 1976 ' 77 1971 1979 1940 1941 1997

TVTCsaur 1000 Tt. 11.171 İS. 649 20. tes 24.2*4 25.915 30.176 34.673

t?çtzJx a 12.SS9 22.C72 24.037 24. 001 29. 902 34.414 44.600

A KAPTA KIT m S. 163 14.399 15.262 17.734 14.83a 22.051 28.217

msmrftî* a 660 i. SU 1.607 1.867 1.993 2.321 2.973

&jrrtATJtf S.538 3.924 10.642 12.U4 12.958 15.048 19.137

SÂ fP 4.237 7. 557 S. 033 9.334 9.964 11.60* 14.867

i- trrjıZAT »

Vo'laa talap iç tılkatitti karfxladıSxndan maaml madda ithalatı yapıl- 

na.scaktiT ma üretim İçin varı raaeai «* hsomadde ithalatına da 

tek yoktur-



v- tatirih program i

i. Eklanocak Teni Kapaaitalar »  İOOO Ton olarak

ÜPBTÎB HBDBPt rtLBAŞIHDA JTAP>  Ttl tÇtBDB

•>•>l
HS 1 i

S!
M
£

§c1
S.
cn
fi

%•H£
ejj

te-
Cr
fi

Sc
l

s
x 9 76 123.0 50 175 112. 5 45 10 4

ıe?7 İ7S 70 24 5 162. 5 65 15 6

197B 197. S 75 262. 175.0 70 63 5

1979 237.S 9 5 332. 2 7 5 .  0 90 50 20

19 SO 762.5 J 0 5 3 6 7. 7 5 0 .  0 100 50 70

1961 363,5 1 0 5 367. 7 5 0 .  0 100 100 40

19 B 2 317.5 125 437. J 0 0 .  0 1 70 7 5 13



Clhattbeıl i 
Denizli 
Cih&nl>eyll 
Denizli 
Afyon 
Denizli 

yon

2, rxrxzx* psdğtak-j ■ a «vs rsetlar* üe l.ooo t% olarmk)

îşîs rmtnî FSOJS TOPtAHI

n?*j3F ÂDI başlara BİTİŞ DIŞ TOPLA»

Pelluk
Çardak
BolJvk
Çardak

Dazkırı
Çardak

Dazkırı

AUCtH A.Ş. 
11 Xt«TA
Al,KİP A.Ş. 
SODAÇ 
ALRİP A .Ş .  
SODAŞ A.Ş. 
ALKİH A.Ş.

1.
1.
I.
JL -
i.

1.
1.

l.X975
9.1975
3.197*
1.1976
6.1977
1.1978 
1.1931

1.10.1976
1.11.1976 
1. 3.1977 
1. 3.1977 
1.11.1973 
1.)-.1979 
1. 6.1993

6.009
/. S 00

10.000
16.000 
10. oco
39.000
30.000

Cani İL Viskoz Sanayii ’nln ana işletmesinin tevsii 1990 yılında 
' IşünOlmekto olnp bu tevsi işlerine ait detaylı yatırım rrocrar'i 

henüz kesinleşmediği için (jvkarıdaki yatırım programı tablosuna 
dcibii edilememiştir.

3. 7’fcirüB Programının Sonuçları :
~9ı plan dönemi (1976 - 19331 sonunda tasfiye edilmiş Solyun Sö.lK-.t 
(insinden eklenecek toplam kapasite 137 bin Ton olacaktır.

V7- 1. Katma DeÛer

'retim ve yatırım programının tatbikatının yaratacaiı katr-a deÛer 
1 -75 Fiat lan ile.

riLLAF KAT71A DF.fTP.

1 «re 15.0

J377 36.0

197! ...w

1979 90.0

19 SO 90.0

1991 90.0

1983 138.0



."■* .t iv . r sı('s . ?’ ) ■ - "y. ■»‘>1

3. Sış Ticaret itkisi

a. Toplaş nal îth&lat Talebi ı

77an ve çarı sanaJ ve »arsal amdâe İthalatı poktnr.

dtş Tic.v:er szmssi (1hrxcât - fâftiûifr1 'looo&oisri

. TZILAA tTBİUAT ÎFPACA? 0fŞ TtCAKFT tit&GPSÎ f 8ÎX jg >

İ976 - - ' -
1977 - 7.000 7.000
1978 - 2.«00 5.600
1979 - ' 7.400 7.400
1980 - 8.800 S. 900
1981 - 9.700 9.700
1993 - 15.500 15.500

3. İstihdam Ktkiai ;

n*ATXUİC*Z ÎŞ fOCKZ meLOSV (Xİ?İ)
KALİFİYE

rZLLAR TİTJtİK ELXMkg tOJlPÎ r.T.TTkV rrrrtfr : ve YARDIMCI Î8ÇÎ P,'2-tç~İ

1978 4 7 've ;j . -As.-3 * 2 80

19 77 6 7 ,? 70 170

İ 9 7 S 1 0 12 15 3 0 710

1 9  7" 15 15 ai-, 20 4 5 770

»1930, İfi. ... 19 2 1 5 0 2 7 0

I9Sİ ,17 1 5 7 2 55 2 7 0

1997 7(1» 1 7 2 5 55 1 2 0

vıı- mması nT&ittı’tTCBîBsrR » •>¥§•.
0,05 . „ 0 »

Cüretini -se vatıma propraalarımn düzenli çalifnasına ı*enfi etki yapacak
ve dolapısııtUİ i^ianıklık tTaratacak bir hn&us göriil&e&işttir, Ancak- daha ipi
İçler halde totpışk İçin bazı kolaylıkların ve teşvik edici ve kor-urvcv
tedbirlerin vypulamsası yararlı olacaktır.



i- Yergi !c,.

DeeltA Saikı içİM Ihlİm myçattamuc&a ol sa; *3 çezis» t- - fadaki 

( 4İ ila O l Halcinin ait knâm&sıi U ' ;«atsaiö îatâüi w» 

ayriystea mkşmtiyat nedeni tim aiummktA oXan 45 üar* devlet 

haikmın kaldırılman teşvik «dlcî tedbir olacaktı#. Osta 

AnaSelo '»a a4axv*fcıt cts oradan SrstİsİAi nakllgemindeki fağdalığa 

ilivatm '■'■>? devlet bakkama yarattığı, farklar ilerde *» setrîttte 

J«ıt gelişmesinde torlaklar dağurakiimaık&ia.

!- -Jj2ürt.'i»iBf£îSİarr

Sodyum Sülfatın 3ssellikle dvs&ir airsa/ıs ürerinde, kuwm£J. pas yapıcı 

ve aşındırıcı etkisi nedeni .ila aoınssl ,saden işletmelerindeki 

şart!ar mdai inden daha çabuk gıpreooa görönibtde tutatarak 

amortismanların hakikate uygun olan daha yüksek oranda kahulu 

tarsijo edil&ssk bir kasadar.

1- Semsiye Durunar

S ti sektörde proyr.sm.xn yürüyüşüne aygıta semaya tahsisinde bir 

ıo:2uxla karşı 1 aşıcağı tahmin adilatatsaktadir.

4 ve 5 - Finansman re Krediler:

Tıkanıklık yaratmayacak olan bu yönlerde ayrıntılı i saha t ve 

ineeiaoe yapma mümkün olaaaaıştır. temininde zorluk çekilne- 

yecek olan uzun vs orta vadeli borçların sermayen in t )C nau 
bulabileceği tahmin edilmektedir.

6- Standartlar ve kalite Konturolüı

1575 yılında kabzı! edilmiş bulanan Sodyum Sülfat standardı İyi 

stüd edilmeden kullanacak yerlerin ihtiyaçları tan alarak dikkate

alınmadan hazırlaı-mıştır.

A- İstanbul-Ankara- İzmir gibi Sodyım Sülfatın 490-90 m kullanışo 
idlerinizin Sanayi Odaları 'nıı2 görüşleri alınmamıştır.

Sn un yerine çok az kullanan illeriniz Sanayi Odaları 'nın

görüşleri alınmıştır.,

S- Kağıt, Cara,Sanayii ’niss görüşleri hiç alınmamış; Deterjan 

Sinayii ’nâe as sarf edenlerin görüşleri alınmıştır.

C- Türkiye ihtiyacının % 80-90 uoıkarşılayan ve ta mevzunda 

otorite kabul edilmesi gereken ilkim Alkali Kimya A.Ş. ’nin 

girişleri dikkate alınmamıştır.

> Çır, o yİ i kurul aşlarınca, kimyevi reaksiyon için talep edilen 

Sev 1 un Sülfatın stmdart dışı bırakılması gerekirdi, 

atı rcrsleietlsrinin '.iş birinde bu tip sülfat standarda dahil 

tdilıvriştir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



7- Pazar Olanakları:
t.- I-akili Pazarlama:

IV - i - A um tetkikinde görüleceği üzere dahili -«S*-- ta 
bütrii talep artışı vardır, İstihsal, kesinleşen taleplere 
uygun olarak artacağından dahili pazarlamada zorlukla 
karşılaşılmayacaktır.

3- Harici Pazarlaea-

Fndüstrisi ileri memleketlerde sanayii nar. ürünü olarak 
elde edilen Sodmrc Sülfat çeneli itle vcvrz flatif satılmaktadır 
Piatlar sabit olaanıp, ir.iş ve çıkışlar gö-stemektedir. 
İhracata vergi iadesi uygulanması sureti ile Püslüman ve 
özellikle Ortadoğu memleketlerine büyük miktarda ihracat 
olanakları mevcuttur.

d- İhracatı teşvik-

A- İhracata verçi iadesinin uygulanması,
B- Devlet hakkının enaz limiti olan %1 üzerinden, ödetmesi, 
c- Başka r-ynlaketlerle yarılan ikili anlaşmalarda ihraç edilecek 

caddeler arasına PapSoş ün ilavesi. 
gerekli başlıca teşvik tedbirleridir.

9- Pazarlama Sorunları:

A drcüt
katili satışlarda problem yoktur. İhracata halen ka sİanıta 
dışından harici satışlarla ilgili sektör olarak örgüt 
rsvcut delildir. İkili anlaşmalara dahil ediirresi sureti 
ile Devlet yardımcı olabilir.

s- Vepol ava
Dahili satışlarda problem şoktur. Çok hafif olup fazla 
uer kap 1 ad ıhından harici satışlarda nüskölat çıkabilir.

C Şaşıca ve Pakıtııs:
Problem yoktur.

D- Ambalaj -
Dahili satırlarda problem şoktur, harici satışlarda derişik 
talepler olmaktadır. 3u taleplere uççun özel anbalaj yap
tırmak gerekeceğinden mel işet yükselecektir.

10- müşterek pazar ve di ker milletler arası kİrliki er

Bu konuda karşılaştırma yapabilecek aşrı bir bil d ve inceleme 
temin cillcrertiştir.

11 İşçilik ve Tekr-iaşen yetiştirilmesi:

İşçilikte kdyiik kısmı düz isçilik teşkil ettiğinden h\rn]arı İş 
•yerleri çevrelerinden kolsuca t-emin edilebilecektir. Yetişmiş
elemanlardan staj volu ile teknisyen yetiştirilmesi bir zorluk
ya r-ı t mı vacak tır.



12- Çalışma v®

Bb sektördeki çalaşnalems* i— ■'-■ •':■ -.*» w. ■
bısl* vçabllmek için ösellikle m.., «aw ne gejj-.ijri.4i»* çals.$».s ■

lavına 5n«s verilsesi re ola.-- aoes.ri*r»a darh< sın*.’.

Oi7guI«nasasxQr: geçihsesi kaçınıZmas bir politika o-Zaalıdzr.

Ceset kemremi* topitt sözleşmeler re ksxnm£ haklardan sırrı 
&xetiıte baölı teşvik edici bir prim sistemisin mtçulaaması 
isabetli bir politika olacaktm.

13 Prodüktivite?

â- Kristal Sodpvm Sülfat iççi saati başına 180 - 2fW it?, üretimdir. 

B~ Anidr Sodyum Sülfat işçi saati kaşına 80 - 90 kç. üretimdir.

14 - Di der tedbir ve tavsioelerr

Ta bonoda başkaca tedbir ve tavsi vgıji nervktlren bir durma 

ocrülreri ştiı.





kisil: iv

Ç İKKO OKSİT





1. S ek t ar üı, z anışı v■: .ımrlansası ;

Bu rapor Birleşmiş Kilietler yayını olan -Bütün Eko
nomik faaliyetlerin uluslar arası Standart sanayi tasnifi v 

endeksleri” nin 311 numarasında kayıtlı kimyasal maddelerde?: 

ÇÎKKO OKSİT veya diğer adı ile ÇİNKO BEYAZI maddesini kapsa

maktadır. Çinko Oksitin gümrük tarife pozisyon numarası 2o„- 

19.10'dur,

Ttri;- ?e :

Çinkc oksitin yurt işinde üretilmesine ilişkin ça

lışmalar çok yeni olup 1974 yılına kadar yurdumuzda tüketil

mekte olan çinko oksitin tümü ithal yoluyla temin edilmektey

di. Çinko oksitin dahilde üretilmesine ilk önce Eskişehirde 

kurulu Bolsan Dolgu Kaideleri Sanayii Kol. Şti. tarafından 

1974 yılı btşında 500 ton kapasiteli bir pilot tesis ile baş

lamış ve ayrı yılın sonunda beheri 750 ton/yıl kapasiteli iki 

üretim ünitesi işletmeye açılmıştır. Daha sonra Ketal Oksit 

Kimya Sanayii A.Ş. İsveç ile yaptığı teknik işbirliği sonucu 

Ümraniye - İstanbul'daki 7200 Ton/yıl kapasiteli bir tesis 

ile 1976 yılında üretime başlamıştır.

Ancak hammaddenin yurtıçınaen çok yüksek fiyatla 

temin edilebilmesi sonucu Bolsan Dolgu Maddeleri Sanayii Kol. 

Şti. tecrübe mahiyetinde ve kısa süreli üretim yapabilmiştir.
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Frsler Çiato ./ it iit etijai yap^u-tta tsk . u luş

İstanbul’is luraLu METAL --CSİT KİMYA 3A,: /: .I A. » adu. zei 
kestör firmasıdır. Üretim tesisleri Ümraniye'de olan firmada 
çalışan eleman, salısı 20 tadardır.

Üretim yapamamakis beraber bu imkâna sahip olan ikin
ci kuruluş Eskişehir'deki DOLSAN DOLGU MADDELERİ SANAYİİ KOL. 
ŞTİ. olup bu kuruluşun muhtelif mineral esaslı dolgu maddele
ri üreten Eskişehir'deki tesislerinde takriben 60 kişi çalış
maktadır.

Raporumuzda ele alınan Çinko oksit türlerinden bazı 
kullanım sahaları için uygun olabilecek özellikte Çinko oksit 
üreten diğer bir kuruluşta ETİBANK’ın ortağı olduğu Kayseri 
ÇİNKUR tesisleridir. Bu tesislerde Çinko elektrolizi için cev
herden WAELZ Prosesi (Döner fırın) ile elde edilen Çinko oksit 
üretilmektedir ki, bu madde kimyasal safiyetin önemli olmadı
ğı kullanım sahalarında saf çinko oksitin yerine kullanılabilir.

2. Mevcut Kapasite ;

Ana mallar itibari ile sektörün 1975 de mevcut kapa
site durumu Tablo 1. de verilmiştir^

TABLO 1: ÇİNKO OKSİT Sektöründe kurulu kapasite 1975 yılı durumu:

Sıra No: Ana Mal Kapasite Birimi Kapasite

( D ( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1. Çinko Oksit Ton

Toplam

7.200
1.500
b.700



a. Üretim Yöntemi - Teknoloji :

Çinko oksit üretiminde yurdumuzda uygulanan teknolo

ji FR2NCH PROCESS adı verilen ENDİîffiKT yöntemdir. Aşağıda akış 

şeması verilen bu yöndemde hammadde olarak kullanılan çinko me

tali ısıya dayanıklı bir retort içinde buharlaştırılır ve çin~
- ■■■ ' '.'S¥ıKZ'TS>t:V: / i i ji

ko buharı özel bir ortamda hava ile temas ettirilerek yakılarak
e '■ : : . .J V C.*iv‘ - - .ı'—yAJ Â-iî ’.w!. I

çinko oksit haline dönüştürülür. Yanma neticesi meydana gelen
-elebbem ıçn/.ob ..'hiis 11 İ9Jrfim avçisÎM'Stt)i ;/d ol ' .1

ısı ile dahada ışınan gazlar bol miktarda soğuk hava ilâvesi 
■.Isç tali 05 nsdiıifsd sbcrîslaiasd İ3JsfcT'Xjt.dsşxj£3S jrs . 

ile soğutulur ve filitrelere sevk edilerek çinko oksit paket

lenmek üzere kazanılır.
xssd naJbftl*s«Xri?i disrr o2n£? rsactî/." :;Xs ;hci
JJ:puo cBndirekt af etol Qjoko Oksit-Üretimi Akış 3e.flas.ı.._L

-- * - '''çinko‘Iıîât alı ~
ilsio o "M . se el/ie (Külça'du) iîjdö] iaeac

■ ■: . L .o*lQQQ°ü ■■ ,1A : . •
,  . t 1 f „ CO.Np

. ı r J t o a f r ı m t i ı m  emaay, a£İxt»^o^>xıtg İsa sfnr'ja ■ sı - t

Çinko Buharı — Kok •►Hava

Hava --------—Jf— Yanma Ortamı

*4r-—-—Soğutma -Havası
V

Çinko Oksit 
-4- Hava

■+ C02 
T

Filitre

I
Mamul 

çinko Oksit



Prensipt* sok derece basit olan bu üretim yöntemi
nin, üretilen çinkr oksitin özelliklerini etkileyen ve çok iyi 
kontrol edilmesi gereken bazı püf noktaları, vardır» Kullanılan 

buharlaştırma aygıtının tipine göre bu üretim metotları, dik 
retort, yatık retort, döner retort vs. gibi adlar alırlar.

Metal Oksit Kimya Sanayii A.Ş.'nİn kullandığı metod 
döner (tambur) retortlu metod olup, çinko metalinin buharlaş- 

tırılması için gerekli ısı kok kömürü yakılarak sağlanmaktadır. 

DOLSAN Koli. Ş t i .  tarafından geliştirilen metod ise bir dik 
retort metodu olup gerekli ısı fuel-oil yakılarak sağl.anmakta- 
dır •

Endirekt metodla üretilen çinko oksitin kimyasal 
özellikleri hammadde olarak kullanılan çinko metaline bağlı

dır. Diğer ülkelerde bu metedla çinko oksit üretişinde ham 
madde olarak genellikle ucuz fiyatlı hurda çinko metali kulla
nılmaktadır. Memleketimizde güvenilir miktarda hurda çinko ol
madığı için $ 99.99 safiyette elektrolitik çinko hammadde ola
rak kullanılmakta ve bu nedenle elde edilen çinko oksitin kim
yasal safiyeti çok yüksek olmaktadır. Bu safiyet bütün kullar- 
nım sahaları için gerekli olmadığından aslında çinko oksit 
üretimini pahalılaştıran ve ihracat imkânını ortadan kaldıran 
bir husustur.

Çinko oksit üretiminde kullanılan bir başka yöntem
de AMERICAN PROCESS veya DÎREKT metüd denilen teknolojidir. 
Burada çinko oksit doğrudandoğruya zenginleştirilmiş çinko 
cevherlerinden ve tek bir termik redüksiyon işlemi sonunda el
de edilir. Bu guruba giren üretim metodları gene kullanılan 
indirgeme fırınlarının tipine göre sınıflandırılırlar. Kayseri-
de kurulu ÇİNKUR tesislerinde elektroliz öncesi elde edilen
teknik çinko oksit b; türde bir teknoloji ile 7/AEL2 Metodu ve
ya döner fırınlı bir indirgeme yöntemi, ile elde edilmektedir.
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Yurciunuzaa s. :j..i ana ' ah ’İ.kjc ay. - . --ı. ver

ne g(fre’’bırlk "'unetlj/ \vPPdYleri' c d  v >;ı,

TABLO 2 s, .i -Birim .Üretin* Gir d ileni, xoı, Lirjjjtiçir...

Girdiler ; Birimt Miktar:

1. 11arcnif'de; {finko * et al 1>) Tos •• : '■ - f £ 5 0  '(0./900)"
2. Kok. r.-b&ürv nfn ■. ;i, o ■ " u.l • e** r{0»ı§£0) mnob
3. Puel Oil . . ” ,0,200 .

:hM 11 : :î2o • -! (i26Va;U : i:'
5. İşçilii'itcf ger bola; İŞîirŞftSSJ ' 'j.BÎ».5 „. ( . İÇ i l . (5 f i  İÎA'UC;.
6. Amoçtisman. Bakım.Vş. . 4 TLS , . , 1.000 (1.000)-fljaaiîîOJi.r^aa Sfğ^i.rfey. CIut itJ.ı!s UrV gu.l.o r.r.c. a om' j-k,is-j

x: Tabloda birinci sırada verilen değerler Bolsan tesisine aitül 
değerlerdir. Parantez içinde verilen ikinci kolondaki değer
ler ise Ketal Oksit Kimya Sar., tesisi için verilen tahmini
detfcHfîSİjl.0!*'*8^0 03» rai? nelldeıü alfurJem Srsfeıibnît

aolljsia» o^atg a&£xttaX£vA iö’mf.o sbbmmj&d iısI>;i.EIesb

ımribtthnliıtfrAfcüi ile >fo o lal;; >uL»tfeiE «rf emsisi lif '.eğici ,\i.L
-nîLırA JtCaîam oioirv ıhı. -t, di jbyp i sjüox/. elıfilİAçan j?sisle oM.em Yurdumuzsa 1975 yılma kadar sasece DOTSfÂÎ? tesisi erm-
-£o ojlai? ab-ınri-si)'usi^i«j sillnevi'g e h l i m i . t J c b B İ ' l s u ı J i n  

de çinko oksit üretilmiştir. Hammadde temini murnkun olmadığı
-slo ehLamnuari ojtrcş jü. di I o i M sis eiieyiYsa ÇÇ.9P •'* ulvi iğitam 

için üretilşn mamul miktarı 1974 yılı içinde 30.000 kg, 1975
-ffliy. al f ıa lo  ojfnl? neflbs eçls olnebes ı.tJ ev sijfnaliEtsIIc:■ 1 ı 

yılmdada 50.000 kg olmak üzere toplam SO.OÖO kg seviyesinde
-alli/jf ffijiiö tS’çrıae «S . sıhadufsaılo isaîCTnj. soç ıtoyllsa İneny

olmuştuÇ|a^o oiclç Binilen nnfcjoığioaEİo il3(0193 niçi .cıslarfsa aura

fiBirbİBk aaiBiıo laıofimmi inceldi ş\ aBirfeelıIrrLsa laimiisTi; 
Diğer üretici kuruluş Ketal Oksit Kimya Sanayii A. Ş.

.lUİSySild xtd
üretime 1976 yılı içinde başlamıştır ve üretilen toplam çinko

oksit miktarı bilinmemektedir.
-nısınoY ekşso no asijcoeJ Isa aJbalı-<.! v»*\ü -3 b-jfo oaTolÇ

.•* tbirclorpifî.'t aelljısb £u;iaa T JE 51 îti «vev tP7;J4 il4. Diş Ticarev Durumu :
otfalç r imli il işelalgneı: s . ua;{.- ıjo„ iaa'c nsiit

- ■ r>a ithalat' t îü s 1 A i. rcv ' . i . '  ev nelnı
n.eiın.rfiiîjji sasg. ııalloism mireıü aeıig laVıu-g rfı .ililin et 

v* . 1 .  - i:run İthalatı U

ut  oda: /  Şektörda 197-5 yılı sonuna kadar ciddi b^ jüretira,' . 

yapılamadığı için muhtelif sanayi dallarında kullanılan çinko



oks i t in  tamamı  i tha l  yo lu  i l  t emin  edi lmiş t i r .  1960 -  1975  y ı l  

lar ı  aras ında  yapı lan  ürün- i tha la t ı  t f ı ik tar lar ı  Tablo  3 .  de  ve

r i lmiş t i r  :

TABLO 3  :  Çinko  Oksi t  Sektö : .  d  Ürün İ tha la t ı  :  (B i r im Ton)

S ı ra Y I  L L A R
Ko : Ana » la l 1961  1962 1963  1964  1965  1966

(1) ( 2)  (3 ) (4 )  (5 ) (6 )  (7 )  •  (8 )  (9 )

1 .  ç inko  Oksi t  1 .223 1 .472  I .832 1 .745  2 .121  2 .465  2 .362

Y I L L AR  D E V A K I
1967 196b 1969  1970  1971  1972  1973  1974  1975

(10) (11)  (12)  (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  '

2 .577 2 .527  2 .538  2 . 550  2 .465  3 . ,002 3 .385  2 .545  2.500

Kaynak :  Devle t  İ s ta t i s t ik  Enst i tüsü  Kayı t lar ı

Son üç  y ı l  i ç inde  yapı lan  i tha lâ t ın  CİP ,  car i  f iyat 

lar la  değer i  Tablo  4 .  de  ver i lmiş t i r  :

TABLO 4  :  Çinko  Oksi t  Sektörü  Son Üç  Yı l  Ürün İ tha la t ı  :  
(CİP  ,  Car i  F iyat lar la  1000  $ )

S ı ra  
Ko :

YIL L A R
Ana Pal lar 1  9  7  3 ' 19  7  4 19  7  5

( D (2) (3 ) (4 ) (5 )

1. Çinko Oksi t 1.728 2 .441 2 .363

kaynak :  Devle t  i s ta t i s t ik  Enst i tüsü  Kayı t lar ı



2. Yarı Ürün İthalatı :

Sektörde çinko oksit üretimi ile ilgili yan. ürün it
halatı söz konusu değildir.

3. Ham madde ithalatı :

Sektörde Çinko oksit üretici kuruluşlar 1975 yılı so
nuna kadar bahis konusu olabilecek bir üretim yapmadıkları için 
Çinko oksit üretimi ile ilgili hammadde ithalatı yapılmış sayı
lamaz. Bu sektörde hammadde olarak kullanılan çinko metali di
ğer sanayi dallarında da büyük miktarlarda kullanıldığı için 
büyük miktarlarda çinko metali Çinko oksit üritimi ile ilgili 
olmaksızın ithal olunmuştur.

4. İhracat :

Sektörde 1960 - 1975 döneminde üretim yapılmadığı 
için ihracat yapılmamıştır.

5. Stok Durumu :

1960 - 1975 yılları arasında tüketilen çinko oksitin 
tamamı ithal yolu ile temin edildiğinden, bu süre içinde küçük 
piyasa dalgalanmaları dışında stok teşekkülüne neden olabilecek 
bir durum hasıl olmamıştır.

6. Yurt İci Talebi :

1960 - 1975 döneminde yerli üretim yapılmadığı için
t. yurt içi talebi olarak bu dönemde gerçekleşen yıllık ithalat 

miktarları alınabilir. Söz konusu ithalat miktarları Tablo 3. 
de verilmiştir.



Bu tablodaki :erl*. den anlaşılacağı gibi, çinko ok

sit tüketiminde istikrarlı v yıllık 3 ila İ» 10 arasında de

ğişen bir artış olmuştur. Bu irtişa başlıca neden çinko oksitin 

ana tüketicisi durumunda olan taşıt aracı lastiği imal eden ku

ruluşlardaki üretim artışı olmuştur.

Bahis konusu yurt içi talebinin fi 90 gibi büyük bir 

kısmı bölge olarak lastik ve kimya sanayiinin yoğun olduğu İs

tanbul ve Kocaeli yöresinde tüketilmiştir.

7. Fiyat Durumu :

İncelenmesi .gereken 1960 - 1975 yılları döneminde 

yurdumuzda tüketilen çinko oksitin tamamı ithal yolu ile temin 

edildiğinden, bu maddenin fiyatı : çinko oksit dünya borsa fi

yatları, ithalat giderleri, dahildeki arz talep durumu vs. gibi 

faktörlere bağlı olarak taşekkül etmiştir.

Tüketilen Çinko oksitin, özellikle 1970 öncesi yıl

larda büyük kısmı (yaklaşık fi 70'i) oto lastiği üreten üç büyük 

kuruluş tarafından kullanılmıştır. Bu kuruluşların tükettikleri 

bu maddeyi kolaylıkla ithal etme olanakları olduğundan piyasada 

çinko oksit fiyat durumunu üç büyük kuruluşun dahilde yaptıkları 

mübayalar kontrol etmekteydi. Bazı hallerde ucuza ithal edilen 

kalitesiz mallar kalite kontrolü imkânına sahip olmayan küçük 

taketiciye iyi kalite mal olarak yüksek fiyatla satılmakta ve 

bu sayede haksız kazanç sağlanmakta idi.

İncelenen süre içinde en büyük fiyat dalgalanmaları 

1974 yılı içinde dünya enerji krizi akabinde olmuştur. Kriz ön

cesi 10.- ila 14.- Tl./kg olan çinko oksit fiyatları birlen 35.- 

ÎL./kg'a kadar yükselmiştir. Daha sonra krizin tesiri -eştiğin

de fiyatlar gene normale dönmüş ve 1975' yılı içinde aşağıda ve

rilen toptan ve perakende-fiyatlar olurmuş tur.



1) Üretici fiyatları : 1975 yılında üretim yapan tel 

kuruluş DOLSAN Koli. Şti. idi ve ETİBANK'tan temin etmek durur- . 

munda olduğu çinko metali fiyatı 20.- TL./kg olduğu için mamulü

nün sıfır kâr ile maliyet fiyatı 24.- TL./kg seviyesindeydi. İt

hal yolu ile temin edilen çinko oksitin satış fiyatı bu maliyet

fiyatının çok altında olduğundan kuruluşun 1975 yılı içinde üre-
\

tim yapması mümkün olamamıştır,

2) Toptan Fiyatları : İthal yolu ile temin edilen 

çinko oksitin ithalatçıya toptan maliyeti, malın kalite ve men- 

şeyine bağlı olarak 14.- ilâ 18.- TL./kg olmuştur.

3) Tüketici Fiyatı : İthal olunan malın tüketiciye 

intikal fiyatı bahis konusu malın miktarı, satış şartları ve 

mal kalitesine bağlı olarak 18.- ilâ 22.- TL./kg saviyesinde 

teşekkül etmiştir.

8. İstihdam durumu :

Plân aııcesi 1975 yılına kadar olan devrede münhasıran 

çinko oksit üretmek için kurulmuş bir kuruluş olmadığı için bu 

devrede konu ile ilgili istihdam söz konusu olmamıştır. Tecrü

be mahiyetinde üretim faaliyeti gösteren DOLSAN Koli. Şti. te

sisleri mevcut dolgu maddeleri üreten bir-üretim -ünitesi bünye

sinde kurulduğundan bu tesiste çalışan işçi ve diğer personel 

toplam 10 kişi kadar olmuştur.

Çinko oksit üretiminin randımanlı olabilmesi için 

buharlaştırma fırınlarının günde 24 saat sürekli çalışması ge- 

rekiidir, bu nedenle çinko oksit üreten tesislerin 8 er saat

li): 3 vardiya şeklinde çalışmaları gerekir. İş ve işçi emniye

ti ve çevre kirlenmesi açılarından hiçbir sorun yaratmayan bu



üretim türünde çalışanları hatsız edecek bir durum yoktur, 
çalışma koşulları sadece y; -j i arında fırın çevresinin sıcak 
olması dışında rahat çalışmaya elverişlidir.

Tesisler posta ba ı olacak kişiler dışında kalifiye 
işçi gerektirmeyecek türde olup, işçi sayısının azlığı nedeni 
ile işçi bulma konusu sorun değildir.

9. Tevcut Durum ve Tıkanıklıklar :

Sektörde hammadde teminiyle ilgili tıkanıklığın 
ÇİriK'jR tesislerinin üretime geçmelerini müteakiben ortadan kal
kacağı beklenmektedir. Bu duruma gelindikten sonra sektörde 
serbest ve güvenilir bir rekabet ortamı yaratılacağı ve bunun 
Çinko oksit i hammadde olarak kullanmak durumunda olan sanayi ' 
kuruluşlarının lehine olacağı muhakkaktır.

10. Diğer Vemleketlerde Durum ve İrdelenmesi :

Çinko oksitin kritik bir sanayi hammaddesi olması 
nedeniyle sanayileşmiş ülkelerin hepsindebu maddeyi yöresel 
imkânlarla güvence içinde ve yeterli miktarda üretecek, tesis
ler mevcuttur.

Değişik ülkelerde kullanılan teknolojiler genellikle 
bahis konusu ülkelerin kendi olanaklarına göre geliştirilmiş
lerdir. Örneğin zengin çinko cevheri yataklarına ve ucuz elek
trik enerjisine sahip olan Amerika Birleşik Devletlerinde Ame
rican Process olarak adlandırılan elektrotermik yöntem geliş
tirilmişken, avrupa ülkelerinde daha çok hammadde olarak çin
ko metali hurdasının kullanıldığı endirekt metod veya diğer 
tanımı ile Prench process kullanılmaktadır.



Çinko metalinin.üretildiği büyük metalürji kompleks
leri bünyesinde kurulmuş büyük kapasiteli ve hammadde temini 
açısından avantajlı tesisler genellikle ihracat imkânları olan 
tesislerdir. Bu büyük tesislerin yanı sıra çok sayıda bölgesel 
ihtiyaca cevap verecek şekilde kurulmuş küçük kapasiteli tesis 
de mevcuttur,

Komşumuz ülkelerden RAMANYA, BULGARİSTAN ve RUSYA'da 
devlet sektörüne ait çinko üreten metalürji kompleksleri bün
yesinde üretim yapan çinko oksit tesisleri mevcuttur.-

Çinko oksit, satış fiyatı* en büyük maliyet unsuru 
olan çinko metaline bağlı olarak değişen bir borsa malıdır. Bu 
nedenle ihracat imkânına sahip olabilmek için kuruluşların ucu
za çinko metali temin edebilme olanaklarının mevcut olması şart
tır. Yurdumuzda dışarda hammadde olarak kullanılan hurda çinko 
metali temini güç olduğunda Çinkur'un üreteceği pahalı elektro
litik çinko ile ihracat yapılabilmesi kolaylıkla mümkün ol- 
mıyacaktır.

III. ÜLKE OLANAKLARI :

Sektör ülke olanakları açısından öncelikle dahili tüketi
mi karşılamak kaydı ile kendi kendine yeterli durumdadır. Çinr- 
ko metalinin üretimine geçildikten sonra sektörün dışa bağım
lılığı tamamen ortadan kalkacaktır,

İş gücü, enerji ve diğer üretim girdileri açısından dar
boğaz yaratabilecek bir sorun mevcut değildir. Ortaya çıkabi
lecek teknolojik güçlüklerin üstesinden gelebilecek teknik po
tansiyel artık yurdumuzda yeterince mevcuttur.



Yurdumuz sanav eşmesinde topluca tüketime dönük pek- 
çok sanayi dalandaki yatarımlar yurt olanaklarını sonuna kadar 
zorlayarak teşvik olunur, en, pek çok ciddi sanayi kuruluşunun 
ana ham maddelerinden ol . çinko oksitin yurt jçinde üretilmesi
ne ilişkin hiç bir ciddi tedbirin bir yıl öncesine kadar alın
mamış olduğu bir gerçektir. Çinko oksitin AET'ye konsolide it
hal malları listesine alınmış olması ayrıca sektörün üretimle 
ilgili teşviki bir tarafa, müteşebbislerin bu konuda yatırım 
yapmamaları için alınmış bir tedbir mahiyetindedir. Bu güne 
kadar geçen plan dönemlerinde benimsenen genel politika ne olur- 
Sa olsun bu gün artık çinko oksitin yurt içi olanakları ile 
üretilebileceği kanıtlanmış bulunmaktadır.

Bu gün için 4.000 ton seviyesinde olması beklenen 
yurt içi talebinin karşılanması büyük projeleri gerektiren bir 
sorun değildir. Mevcut üreticilerin kontrollü bir şekilde des
teklenmesi ile üretimin kolaylıkla bu seviyeye ulaşması mümkün
dür. Yurt içi çinko oksit talebinin tamamının dahildeki üreti
ciler tarafından karşılanması, özellikle üretimin artacağı önü
müzdeki yıllarda küçümsenmiyecek seviyede döviz tasarrufu sağ
layacaktır.

Yurdumuzun en güçlü sanayi kollarından olan Taşıt 
Araçları Lastiği üretim sanayii (LASSA, GOOD - YEAR, PIRELLİ 
ve UNİR0YA1) çinko oksitin dahilde üretilmesi ile Hamkauçuk. ve 
Karbonsiyahinin Petkim tarafından üretilmesinden sonra üçüncü 
büyük kalem hammadde olarak kullandığı bu madde açısından da 
dışa bağımlılıktan kurtulacak ve özellikle geliştirilmesi ıs
rarla istenen harp sanayiimiz için bu husus ayrı bir güvence 
olacaktır.



2. Talep Çalışması : (197& - 19871

a. Ia£t .İai Talep Pro.ieksi.Yonu ;

Çinko oksitin dünyada ve yurdumuzda hammadde olarak 

kullanıldığı sanayi dalları aşağıda verilmiştir.

- Lastik Sanayii, - İlaç Sanayii, - Kozmetik Sanayii,
- Tekstil san, - Deri San., - Zirai Mad. San.,
- Hay/an Yemleri San.- Kağıt San., - Katalizör İm.San.,
- ^erritler İmali s. - çinko Türevleri S. - Yağ ve düşerin S.
- Gres 'Yağları S. - Gübre San., - Kibrit ve Patla

yıcı Kad. San.,
- Sabun San., - Plastik San., - Yüzey kaplama

Tuzları San.,
- Kablo San., - Cam San., - Sentetik Elyaf S.,
- Emaye San., - Seramik San., - Boya San.,

Bu kullanım sahalarından, yurdumuzdaki tüketimi en 

büyük ölçüde etkileyeni lastik sanayiidir. Her türlü lastik 

ve kauçuktan mamul ürün imalatında ortalama J/« 5 ağırlık ora

nında çinko oksit in kullanılması teknolojik bir zorunluktur.

Iialen yurdumuzda tüketilmekte olan Çinko oksitin yaklaşık i»

701 i bu kullanım sahasında tüketilmektedir. Lastik sanayiinin 

yanı sıra ehemmiyet arzeden diğer tüketim sahaları: Emaye, 

cam, seramik, kimya, kibrit ve tekstil sanayii olarak tanım

lanabilir. Yapılacak iç tüketim projeksiyonlarında başta las

tik sanayii olmak üzere yukarda adı geçen sanayi dallarında 

olması beklenen gelişmelerin göz önünde tutulması gereklidir.



!Îele':sk; ? Çin" ■ oksit yort içi tale ini ‘ özsili.ils 
başı araç'.an sanayi indr. /» kullaniEtııdaki gelişmeler» tti- 
k<; ilecek lastik miktarına t.-.ğlx olarak etkile,.' Oto
lastiği i ©al esten Kocaeli yöresindeki üç biiyük. fa;. yşs 
GOOB-YEARj OHIBOTAL ne PIRELLİ yurt içi toplam ta; inin 
yarıdan fazlasını kulla intaktadırlar. Hal sn. 1.750 ton/yal 
seviyesinde olan bu miktarın 1978 yılından itibaren» tevsi- 
at projelerinin ve konunun-a su büyük kuruluş olsr&k gerçek
leşmekte olan LASSA projesinin devrey-; yntes;. ile 3.000 
ton düzeyine çıkması kuvvetle muhtemeldir.

ikinci derecede ehemmiyete haiz çinko oksit tüke
ticisi sanayi dallarının tamamı yurdumuzda süratle gelişmek
te olan sanayiler olduğundan* bunların tüketecekleri Çinko 
oksit miktarında da askari yıllık fi 5 oranında bir artış 
olabilecekti!*. Bu güne kadar ithal güçlükleri nedeni ile 
Çinko oksit kullanmaktan çekinen sanayi kuruluşlarınında 
ilaveten ..Çinko oksitin dahilinde güvenilir bir şekilde üre
tilmeye başlaması neticesi devreye girmeleri ve tüketimi, 
artırmaları muhtemeldir. Örneğin boya sanayii bu tür neden
lerden dolayı Çinko oksit tüketimini son yıllarda çok azalt
mış bulunmaktaydı, bu sanayi dalının ilerde tüketimini tek
rar artırması beklenebilir.

D.P.T. tarafından 3. 8Sş îjliık. Plan dönemi için 
hazırlanan Çinko oksit raporunda tespit edilen talep projek
siyonu miktarlarına genellikle ulaşılmış bulunmaktadır. Bu

0raporda ön görülen yıllık yaklaşık fi 5 oranındaki artışın 
1978-1987 döneminde de devam edeceği» ancak 1978 senesinden 
itibaren LASSA tesislerinin ve tevsi projelerinin gerçekleş
mesi ile ilave 1.250 tonluk bir tüketim artışı olacağı var
sayılarak tespit edilen gerçekçi bir yur-t içi talep projek
siyonu aşağıda Tablo 5'de verildiği şekilde olabilecektir :
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Tablo

1977 1978 1979 1980 1931 1982 1983

Yurt İçi 4.250 5.500 5.775 6.O63 6.366 6.6S4 7»Ol8
Zn. Talebi;

1984 1985 1986 lAş,'

7.369 7.738 8.124 8.531

b) İhracat Projeksiyonu ;

Üretim miktarı büyük yatırımları gerektirmeksizin 

kolaylıkla iç tüketimi karşılayacak ve ihracata yönelebile

cek bir düzeye ulaştırılabilse dahi, sektörde fiyat rekabeti 

nedeni ile ihracat potansiyelinin kolaylıkla oluşabileceği 

sanilmamaktadır. Çinko oksit maliyetine etki eden iki önem

li unsur hammadde Çinko metali ve Çinkonun buharlaştırılma,- 

smda kullanılan yakıttır. Elektrik enerjisinin pahalı olma

sı nedeni ile yurdumuzda üretilecek Çinko metalinin fiyatı 

yüksek olacaktır, yakıt olarak kullanılacak kok veya fuel oil 

fiyat lan da yurdumuztb oldukça yüksek bir düzeydedir. Bunlara 

ilaveten rekabet etmek durumunda olacağımız ihracat potan

siyeline sahip yabancı çinko oksit üreticileri genellikle 

Çinko mstalinide kendileri üreten büyük endüstri kompleks

leridir ve hammadde fiyatını üretecek:-eri Çinko oksitle 

ihracat imkânı olabilecek şekilde ayar--.ama imkânına sahip

tirler. İkinci gurup Çinko oksit üreticileri ise çok ucuza 

Çinko metali hurdası temin edebilen kuruluşlardır ki bunla

rın Çinko oksit maliyetieride o nisbette düşük olmaktadır- 

Bizde ucuza Çinko metali hurdası temini bu gün için münkün 

olmadığından, Çinko oksitin ihracatı ancak, üreticiye Çinko 

-;t ~i inin devle- vubvansi^, , r > .  -  - ■  .  .a



jm  - ’ t - r .  . üja x  . metocü.- jtı.-- >u - *tr
<y ..t: müsait, t,{ONİT (ZnCO türü Çin A cevhe, «mi dey •

3
lendirmek üs ere kurulacak büyük .kapasiteli lir elektrot e» ik 
Çinko oksit üretim projesi muhakkakki sektörde ihracat, potan
siyeli yaratabilecek bir yatının konusu olur. Böyle bir te
sisin sabit yat?n*ım tutarı oldukça yüksek, olacağından devlet 
öncülüğünde ve mevcut Çinkur tesisleri bünyesinde gerçekleş
tirilmesi uygun olanıdır.

Netice olarak önümüzdeki beş yıllık dönem içersin
de Türkiye ekonomisine ve dış ticaretine katkıda bulunabile
cek bir ihracat potansiyelinin yaratılabileceğine ihtimal
verilmemektedir.

c. Toplam Talep Projeksiyonu :

Sektör toplam talep projeksiyonu olarak ihracata ih
timal verilmediği için yurt içi talep projeksiyonu alınabilir.

3. Üretim Hedefleri :

Üretim hedeflerinin saptanmasında, ihracat imkânı 
kolaylıkla mümkün görülmediğinden, gelecekteki iç talebin
esas alınması gerekir. Tablo 5 de verilen iç talep projeksi
yonuna gere üretim haleflerinin Tablo 6 da verildiği şekil
de olması, gerekir» Tablodaki üretim miktarları- ' 
j eV.. s iyonunun tiz er iade olması sektörde fiyat ve «rv talep i ör
gesinin çinko oksit i kullanan, gapiş sanayi, kitlelerinin le
hine teşekkül etmesi için gereklidir. Ayrıca bu dengenin olu
şabilmesi için çinko oksit üretiminin birden çok üretici, ta
rafından yapılması zaruridir. , .



Tablo 6 da verilen üretim hedeflerine ulaşilabilaes: 

için yurtiçi kaynaklar (iş güçü» hammadde, enerji, yakıt vs,} 

açısından hiç bir sorun yoktur. Hammadde olarak kullanılacak 

çinko metalinin Çirkur tesislerinde, yurt içi talebinin çok 

üzerinde bir düzeyde üretilecek olması sektörde dar boğaz "eş- 

kil edebilecek tek hususuda ortadan kaldıracaktır.

4. 'Jye-jü arması 5 erek en iekr.0i3.li ve İ'recini lirdiler. :

Yurdtsauzda çinko oksit üretimine Fren eh Srocess ve

ya Srdirekt rr.etoi denilen üretin y siteni ile başlandığına bun

dan önce değinmiştik. Bu yöntgs ilk tesis yatırım giderleri 

düşük ve iyi kalite çinko oksit in. kolaylıkla üretilebildiği 

bir teknoloji olup artık özerinde geliştirme çabalarının her- 

eanmadığı kadar eski bir yanîsidir. Mamul kalitesinin çok iyi 

elde edilebiliyor olması nedeniyle çok yaygın olarak kullanı

lan bu yonterde SOLSAK kuruluşunca yapılan çalışsalar netice

si bası gelişmeler sağlanabilmiştir, ve bunlar sırasıyla :

1. Eaaaaadde raMısapı özellikle elektrolitik çin

ko kullanılması halinde teorik randımanın ,® i gibi yüksek 

bir seviyededir.

2. Side edilen ürünün tasası fiziki özellikleri 

bakımından mütecanis ve en iyi kalite çinko oksit olarak kaza- 

mİ aak tadır.

3. Ük tesis giderleri son derece düşük olup tesi

sin tiaaîi yerli olanak! arla gerçekleştirilebiİjEektedir.

4. çinko buharının yakılmasınla genellikle kulla

nılan yardımcı gas, karbon monoksit diğer benzeri tesislerin 

hepsinde kok kömürü yakılarak kazanılırken, burada Türkiye'de



TABLO 6 : Çinko Oksit Sektörü Üretim Hedefleri : (Ton)

£nra Ana Mallar 1976 1977 1978 1979 1980 ig8l 1982
Ho :

Tl) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) “(9)

1. Çinko Oksit 4.000 5.000 6,000 7 000 7.500 8.000 8.500
?. Üretim Değeri 80.000 100.000 120.000 140.000 150.000 160.000 170.000

(1.000 TL.)



teinini her zaman kolay olmayan kok kömürü kullanılmamaktadır. 

Geliştirilen yeni yanma, hücresi sayesinde yardımcı caz kulla

nılmasına ihtiyaç kalmaksızın aynı kalitede ürün elde edile

bilmektedir.

5. Tesis Türkiye şartlarına son derece uygun olup, oto

matik proses kontrolü kolaylıkla mümkündür, yakıt randımanı 

yüksek ve bakım onarın giderleri düşüktür.

Yukarıda sayılan avantajları sayesinde bu yöntemin 

ileride kurulacak yeni ünitelerde de kullanılmasında hiç bir 

sakınca yoktur. Dış üreticilerin temin ettikleri fiyattan ham

madde temininin mümkün olması halinde bu tesislerde üretilen 

mamulün ihracat şancı olabilir.

Yurdumuzu dünya çinko oksit üretiminde söz sikibi 

yapabilecek bir imk&n zengin çinko karbonat cevherlerine sa

hip olmamızdır. İleride uygun bir teknoloji ile büyük üretim 

potansiyeline sahip bir Direkt metod çinko oksit üretim tesisi 

gerçekleştirilebilirse sektörün Türkiye ekonomisi muhakkakki 

çok daha fazla olabilecektir.

Üretim girdileri açısından burada kayda değer tek 

kalem hammadde olarak kullanılan çinko metalidir ve kurulacak 

French process tesislerinin ortalama hammadde randımanı olarai 

90 alınacak olursa 'üretim giriisi olarak kullanılacak miktar

lar ve bunların ön görülen üretim hedefleri paralelinde yılla

ra göre dağılımı Tablo 7 de verilmiştir.

TABLO 7 : Üretim Girdileri : (Ton)
Girdiler: Birim: 1976 1977 1976 15 79 19 80 19=1 15 82
(1) ( 2 )  m ! 4) (5) .JJLL ' 7 - / \ N

1.çinko M. Ton 3*703 4.525 5.550 6.475 6.937 7.400- 7- 362



İmlıt Yro • e>iyonları :

a* ürün ithalatı :

Sektörde yurt içi Liretimin yurt içi talebi rahatlık

la karşılayacak düşeye gelmesi yakın gelecekte beklendiğinden,

çinko ekşitin dahilde üretilebilecek türlerinin ithali söz ko

mşu olmayacaktır. Ancak "Aktif Çinko Oksit" adı verilen ve 

BaYYR firmasının patentle korunan bir mamulü olan, yüzeyi yağ 

asitleri (Stearik asit) ile kaplanmış çinko oksit türünün it

halinin levamı gerekecektir. Bu madde organofilik özellikleri 

nedeni ile lateksten retilan daldırma mumullerin ve solüsyon 

halinde kauçuk esaslı yapıştırıcıların imalinde kullanılmak 

durumundadır. Normal çinko oksit in kullanılması halinde bu tür 

mamullerde aynı kalite temin edilememektedir.

h. Yarı Ç rün Jtr.alat i :

Sektörde yarı ürün ithalatı yapılmamaktadır.

c. Hamaile i,thalatı :

ÇİNhjR tesislerinin 1977 de üretime tam anlamı ile 

başlamalarını müteatip çinko oksit Liretimi için gerekli han 

maddenin tamamı yerli olarak t emişi edilecek ithalat söz konu

su olmayacaktır.

V. Y A " İ K İ  d T- P. 0 0 R A \< I ;

1, filenecek Yeni kapasiteleri Ş

Sel t dne ger çeki eşmesi beklenen iki proje mevcuttur. 

Bunları-m biri 7 .1Ü ) ton ti 1 kapasiteli olduğu beyan edilen 

..ekal ;-ksit r.imya sanayii tesislerine aynı kapasitede yeni biı



üni tenin  i laves i ,  d iğer i  de  üre t imini  durdurmuş olan  ÜOLSAH 

tes is ler in in  gelecek üç  y ı l  içer is inde  üre t im kapasi te ler in i

l . tOO den caş lamak üzere  3 .000 ve  6 .000 tona  ç ıkarmasıdı r .

r -u  proi  e ler in  i fade  o lunduğu kapas i te ler le  gerçekleş

mesi  ha l  i r .  . . i  e  üre t in  hedef ler i  faz las ı  i le  gerçekleşmiş  o lacak 

ve  iç  ta lebin  rahat l ık la  karş ı lanması  yanı  s ı ra  öner i len  ted

bi r ler  uygulandığı  takt i rde  ihracat  imkânlar ıda  zor lanacakt ı r .

Yukarda  bahis  konusu edi len  p lanlanan proje ler le  i l 

g i l i  b i lg i ler  Tablo  6  de  ver i lmiş t i r .

TÂPJ-0 8  :  Tinko C i r i t  Sektöründe Eklenecek Yeni  Kapasi te ler  :

_______ ( T  o  n  ^ ___

Yıl  İç inde  Eklenecek Yeni  kapas i te
i  ırar hedef i :  ç ında  hap. hapas i t  e : Proje 

Adı :
İnşa  İşe  Eaş l .  

Süresi: "arihi:

1 7  v 'İ.İİ-L '■ 1 i.'.’ i L / « lüOv1 7.200
t.:, s AK

t .  1  y ı l  Ocak 1978

13’7 8 1.500 1.500 DOLSAK 1/2 yı l  han.1978

1979 3.000 3.000 M 1 Yıl  Ocak 1980

2.  Yat ı r ım Programı :

Sektörde  ç inko oksi t  üre t imi  i le  i lg i l i  proje ler  ola

rak .  b i l inen yukar ıdaki  proje lerden ancak DOLSAK projes i  i le  

i l r i l i  e r .  f iz ik i  1 i te  rakamlar ı  b i l inmektedi r<.  d iğer  proje  i le  

i lmi l i  derer ler  i se  .ablo  3  da  tahmini  o larak ver i lmiş ler . t i r .



ABLC 3 t co Oksit ■' ar'i Yat, ..m Program (1975 fiyatla-

r ıy ’ (F j :: i.;.. ’

rro j i. in ar ih i Proie ToDİanu 1977 1978 13 79
Adı; Baş ı. bit iş. Dış Toplam ;

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (5;

METAL
OKSİT 197? 19 7 & 20.000 0,000 10.000

DCLSAÎ; 1977 19 80 _ 29.090 5.260 15.485 2 0 . 2 4 5

TOPLAM: 49.090

Söz konusu projelerden METAL OK. KİM. SAN. xn ilk 

etap yatırımı tek üret im ünitesi olarak. 1976 da tamamlanmış

tır;. İkinci etap yatırıma 19/7 de başlanacağı ifade olunmak

tadır. DOLS AN üretim projesine ise 1975 yılmada ham madde te

minindeki çıkmaz nedeni ile ara verilmiştir™ 1977 yılı içinde 

Çinkondan eşit şartlarla çinko metali temin etme olanağı doğ

duktan sonra tekrar liretime başlanacak ve 1978 yılı içinde te

sis kapasitesi 3.000 tona çıkarılacaktır. Yapılacak ilave 

tesislerle üretim kapasitesinin 1980 başında 6.000 tona çıka^» 

rılması düşünülmektedir.

Yutardaki tabloda proje tutara olarak verilen z'akam 

içinde üretim için gerekli işletme sermayesi tutanda mevcuttur 

Sektörün hammadde temini ile ilgili büyük miktarda işletme ser

mayesine ihtiyacı vardır. Sabit yatırım tutarları bahis konusu 

projeler için verilen toplam cakamın yaklaşık $ 4 0 ’ ı  seviye

sindedir.



3* Yatırım Programının sonuçları i

Ele alınan yatırım programı sonuça takriben 10*000 

ton/yıl seviyesinde ilave çinko oksit üretim kapasitesi yara

tılacaktır.

Bu ilave olunacak tesisler mevcut tesisler bünyesin

de kurulacağından alt yapı ve diğer hizmetler olarak herhangi 

bir gereksinmeyi yaratmayacaklardır.

V** S A Ğ L A N A C A K  Y A R A R L A R :

Yapılacak yeni yatırımlarla yurt içi talep seviyesinin 

çok üstüne çıkılacağından dahildeki çinko oksit kullanan sa

nayicinin hammaddesini rahatlıkla ve en uygun şekilde temin 

edebileceği bir ortam yaratılmış olacaktır. Kapasite fazlalığı

nın şartların ihracata müsade edecek, tarzda gelişmesi halinde 

derhal ihracata yönelmesi mümkün olabilecektir.

1. Katma Değer :

Katma değerin hesaplanmasında üretim ünitelerinde 

kapasite fazlası olduğunda dahili tüketim projeksiyonunda sap

tanan rakamlar esas alınacaktır. Bu dahili tüketimin karşılan

ması halinde sektör faaliyetlerinin yaratacağı katma değer 1975 

fiyatları ile Tablo 10 da verilmiştir»

TABLO 10 Katma Değer : (1975 yılı fiyatları ile Milyon TL.)

Yıllar : Katma Değer ı
(!) ( 2 )

1976 18.9
1977 23.4
1978 25.8
1979 27.0
1980 28.5
1981 30.0
1982 31.5



gelecekte ibrr- t olanaklarının yaratılabileceği tahmin edil
mediğinden programın dış ticaret ithalat ve ihracatla ilgili 
denge-'i ine tesiri olmayacakfc. r.

1976 yılından başlayarak yerli üratimin dahili tüke
timin tamamını karşılaması ve Herki yıllarda artması beklenen 
iç talebinde tamamınsa kurulacak yeni ürâtim birimleri ile rahat 
lakla karşılanması sektörde gerçek manada bir ithalat ikâmesi 
sağlayacaktır. Çinko oksit iç talep projeksiyonu rakamları esas 
alınarak sağlanacak ithalat ikâmesi aşağıda 1975 fiyatları ile 
ve dolar cinsinden, gösterilmiştir:

Yıllar : İthalat İkâmesi (1.000 #)

3• İstihdam Stkisi :

Yatırım programında ele- alınan, projelerins gerek in
şaat işlerinin, azlığı ve gerekte .Aoko oksit üresini teknoloji
sinin emek yoğun bir sanayii , n olmaması nedenleri ile yar; 
tacağı iş hacmi büyük değildir.

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

3.780
4.016
5.197
5.457
5.729
6.015
6.316
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a. İnşaat aşamasında .yaratılacak 5 ; .lıa^ıL

Yaklaşık 50 kişiye istihdam imkânı yaratabilecektir»

b. isletme Aşamasında Yaratılacak İş Hacmi

% 10'u idari ve teknik kademede personel olmak 
kaydı ile toplam 60 kişi seviyesinde olacaktır.

vıı. a ,k.ı y  % . a j l j l — a j t J L *  jul-je-s.g ilmi..

Dahildeki tüketimin karşılanması söz konusu olduğun
da alınması söz konusu olan vergilerin sektöre menfi bir etki
si olmayacaktır. İhracat söz konusu olduğunda ise hammadde 
çinko metalinin mümkün olduğu kadar- ucuza temini gerekeceğin^ 
den çinko metalinin üretiminde alınan istihsal vergisi ihracat
tı etkileyici menfi bir faktör olabilir. Bunun ihracata vergi 
iadesi uygulanması ile ortadan kaldırılması mümkündür.

2. Amortismanlar :

Tesis sabit yatırım giderleri iş hacmine oranla çok 
düşük olduğundan ve özellikle dışardan ithali gerekli pahalı 
yatırım mallarının söz konusu olmaması nedeni ile amortismanla! 
maliyeti fazla etkileyecek düzeyde delildir.



Se tor sermaye yapısı yurdnaua saaaay.' kuruluşla
rının pek çoğunda görülen özel sektör sermaye yapısı t Üründe
dir, famu sektörü olarak ihracat imkânları daha fazla büyük 
bir yatırımın, gerçekleşmesi yurt ekonomisi açısından arzu 
edilebilir.

4. Krediler ;

Sektör kuruluşları ihtiyaçları olan özellikle 
işletme kredisi türündeki kredileri ticari bankalardan sağ
lamak t alırlar, bu kredilerin faiz oranlarının yüksek olması 
maliyetleri etkileyici bir unsurdur.

5. Standartlar ve kalite kontrolüm.

Sektörle ilgili tüketici tarafından talep edilen 
ve tutturulması gerekli kalite standartlan mevcuttur ve bu 
standartların özellikle lastik sanayii ile alâkalı olanları
nın beynelmilel geçerlilikleri vardır.

6. Pazar olanakları :

İç pazar olanakları üretici kuruluşları tatmin 
edecek düzeydedir. Diş pazar olanakları ise ancak bu pazar
larda’ rekabet imkânı olabilecek ucuzlukta mamul üretilebil
diği taktirde yaratılabilecektir.



7. İhracata, teşvik sdici tedbirler ;

Burada önerilebilecek tedbirler» yurdumuzda sanayi 
ürünlerinin ihraca için uygulanmakta olan, gensl mahiyette 
teşvik terhinleri olabilir» Bunlar arasında vergi iadesi» 
ucuz kredi sağlanması imkânları ve pahalı bir ürün olması 
nedeni ile hammadde temininde kredili atış imkanlarının 
sağlanması sayılabilir.

8» Sektörde Pazarlama Sorunları ;

Dahili satışlarda» bir sanayi hammaddesi olan 
Çinko oksit tein pazarlama sorunu mevcut değildir. İhracat 
söz konusu olduğunda ambalaj konusunun bir sorun yaratması 
söz konusu olabilir vs fakat bu konuda çalışan yeni tesis
lerin üretecekleri dış standartlara uygun ambalaj malzeme
leri ile bu hususun, çözümlenebileceği ümid edilmektedir.

9• Ortak Pazar ve diğer Uluslararası Kuruluşlar
Karsısında Sektörün Durjfflu s

Çinko oksitin AET'ye konsolide ithal malları liste
sine alınmış olması sektör için hayati ehemmiyeti olan bir ha
tadır. Ancak mamulün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iznine 
bağlanmış olması üretici firmalara yaşama hakkı tanıyacak bir 
tedbir olmuştur. Halen dışardan ve genellikle borsa takip 
etme olanaklarımız olmadığından pahalıya ithal etmekte ol
duğumuz ç_inko metali ile uluslar arası rekabet imkânımız 
yok denecek kadar azdır. Bundan böyle alınacak tedbirlerde 
bu hususun göz önünde tutulması gerekir.



«•ir.

•lu< 'Sİ3.-' •'■••,-i2»|il̂ :a«'i s

iü kanışlarda sektörde î:£ç Mr sorvr mevcut değil-

11. Çalışma Po'.itjkası - Ücret Politikası ;

Sektör fazla işçi Şaliştiran •ve ucuz mal üreten 
biı- sanayi dalı olmadığı için yurt sathında geçerli olan 
ücret ve çalışma politikalarım, kolaylıkla benimseyebilir.

12* .̂ Pâüktj.yjtĝ

Üretim tesislerinde otomasyona gitmek mümkün 
olmakla beraber halen kullanılmakta olan yöntemlerde de 
prodüktivite oldukça yüksektir.

13. Yönetim Sorunları :

Az sayıda işçinin çalıştığı üretim tesislerinde
yönetim sorunu yoktur.

14. Sektör bundan öncede müteaddit defalar belirtil-
diji gibi sanayileşmekte olan Türkiyemizin ana sanayi ham
maddeler inden birini kapsamaktadır. Özellikle Lastik sanayi
mizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak olan sektör dahili 
üretiminin en kısa sürede tüm dahili tüketimi karşılayacak 
düzeye ulaşmasının sağlanması gereklidir. Çinko oksit lastik 
sanayii bünyesindeki ehemmiyeti nedeni ile ayrıca harp sa- 
nayimizinde ana ihtiyaç maddelerinden biri durumundadır.



Genel yatırını programları bünyesinde» teknoloji

nin basitliği va tamamen yerli imkânlarla gerçekleştirile

bilme özelliği nedeni ile sektör yatırımları için gerekli 

kaynak harcaması son derece azdır» bu nedenle kaynak sarfet

meksizin Türk ekonomisine büyük katkıda bulunacak üretim 

ünitelerinin mümkün olan tüm imkânlarla teşviki gereklidir.



Muhalefet Şerhi :

1) Raporun I - 1 kısmında (Sayfa 70)

1974 yılında ortaya çıkan enerji krizi nedeni ile ham mad
de olarak kullanılan Çinko metalinin fiyatlarında 1974 ve 1975 yıl
ları içinde büyük oynamalar görülmüş ve Çinko metalinin tek ithalat
çısı durumunda olan 3TİBANK dünya metal borsalarındaki değişiklikle
ri gerektiği şekilde takip edemiyerek, çok miktarda yükBek fiyatlı 
Çinko metali ithal etmiştir. 1975 yılı ortalarında ani bir düşüş gös
teren çinko metali fiyatları paralelinde Çinko oksit fiyatlarıda düş
müştür. Dahilde Rtibank'ın elindeki pahalı çinkoyu borsa fiyatları
nın çok üstünde bir fiyata satmak için direnmesi, buna müknbil dış 
pazarlarda fiyatı çok düşen Çinko okoitin 1975 yılı AET • . konsolide 
imtiyazlı ithal malları arasında bulunması nedenleri ile DOLSAN te
sisleri kuruluşlarından itibaren ancak tecrübe mahiyetinde ve kısa 
süreli üretim yapabilmişlerdir. Halen şartlarda bir değişiklik olma
dığı için kuruluş çalışmalarını iştigal ettiği diğer konularda yoğun
laştırmıştır.

1975 yılı içinde Çinko Oksitin dahilde üretilmesi ile il
gili çalışmalar müsbet netici verince, o tarihe kadar Çinko oksitin 
Badece ithalatını yapmakla yetinen çevreler harekete geçmiş ve SİMON- 
TOE ESKENAZİ ile LEON KANDİYOTİ adlı ithalatçılar kurdukları METAL 
OKSİT KİMYA SANAYİ A.Ç. ile Çinko oksit üretecek bir tesisin kurul
ması çalışmalarına başlamışlardır. İsveçten teknoloji transferi yolu



ile kurdukları ve 7.200 tot^/yıl üretim kapasitesi olduğunu beyan et
tikleri ümraniye/tstanbul daki bu tesis için sağlanan Çinko metali 
ithal mÜBadesi ile kuruluş çok ucuza (11. - TL./Kg.) hammadde temini 
imkânına sahip olmuş ve 1976 yılı içinde Çinko oksit ithalatının Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığının iznine bağlanması neticesi, bu kuru
luş son derece kritik bir sanayi hammaddesi olan Çinko oksitin üre
timi ve pazarlaması konusunda tekel durumuna gelmiştir.

2) Raporun II - 2 kısmında (Sayfa 71)

7.200 tor/yıl lık kapasite Metal OkBİt Kimya Sanayii A.Ş. 
yetkililerinin tesislerinin kapasitesi ile ilgili kondi beyanları 
olup, gerek mevcut tesis Çinko buharlaştırma fırını gerekse toz tut
ma filitrelerinin boyutları açısından kanaatimiz bu kapasiteye en 
iyi ihtimalle dahi ulaşilamıyacağı şeklindedir. Tesis boyutları esas 
alınarak yapılan gerçekçi bir kapasite tahmini, tesis kapasitesinin 
yıllık ancak 2.500 ton çinko oksit üretebileceği şeklindedir.

Ferit ERÖZLÜ 
Kimya Yüksek Mühendisi





Yayın ve Temsil Şubesi 
Matbaa Birimi 

1977 - ANKARA
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