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Devlet Planlama Teşkilâtının Kurulması Hakkındaki 91 sa
yılı Kanunun 7 ve 8 inci maddelerine göre kurulan özel 
İhtisas Komisyonunun Raporudur. Devlet Planlama Teşki
lâtının izni olmadan yayın ve referans için kullanılansak.

1000 Adet Basılmıştır.



Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının 
planlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planla^- 
rının Devlet Planlama Teşkilâtı'nca yapılacağını 41 ve 129 
uncu maddelerinde öngörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yı
lında, "Devlet Planlama Teşkilâtının kurulması hakkındaki 91 
sayılı kanun" yürürlüğe konulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planları ile yıllık programları hazırlan
mıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmala
rı çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanma
sında olduğu gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Özel İh
tisas Komisyonları" kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyanları, İktisadi ve Sosyal sektörler
de, ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştır
ma yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu 
ile Devlet Planlama Teşkilâtına, Kalkınma Planı çalışmala
rında yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevre
nin katkısını sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değer
lendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yap
tıkları süre; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planlarının hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi biri
kimi ile konulardaki uzmanlaşma gözönüne alınarak, daha kısa 
tutulmuştur.



Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.3.1976 tarih 
DPT - 1160 sayılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; il
gili tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikle
ri kuruluşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve ge
rektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlıyabilecek ki
şilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyonların rapor
törlüklerini ise genellikle Devlet Planlama Teşkilatı uzman
ları yürütmüşlerdir.

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtınca bir 
"çalışma modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanak
lar ölçüsünde bu modele uyulması istenmiştir» Komisyonlar 
doğal olarak sektörlerinin niteliklerine göre bu modele bağ
lı kalmışlar ancak gerekli durumlarda bazı değişiklikler yap
mak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Planları, "aşamalı 
planlama" yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. "Üç aşama
lı Planlama" olarak adlandırılabilecek olan bu yöntem genel
likle şu çalışmaları içermektedir;

1- Makro inceleme aşaması,
2- Sektör incelemeleri,
3- Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları.



Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkla^ 
rı raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yarar
lanılan belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada 
(sektör incelemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık 
taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyanları raporlarında, ilgili kanun ve 
buna bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, ko
misyonlara katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak 
ve açıklıkla belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incele
nen ve tartışılan konulardaki her türlü görüş ve önerilere 
(kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için 
önemli birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas 
Komisyonları raporlarından, temel belgeler olarak yararlanı
lıp hazırlanacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Ülke
mizin temel sorunları olma niteliklerini sürdüregelen; istih
dam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha 
iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, 
sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik geliş
menin hızlı ve düzenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin 
tam olarak sağlanması konularında önemli katkılar sağlaması 
dileğiyle, Özel İhtisas Komisyonlarında görev almış ve rapor
ların hazırlanmasında emeği geçmiş tüm üyelere, Devlet Plan
lama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü bir borç biliriz.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 
MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK





METAL DIŞI MADENLER ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU (1)

Komisyon Başk. 
Raportör

Dr. İsmail SEYHAN (MTA) 
Algan HACALOĞLU (DPT)

I No.lu Alt Komisyon Kimya Sanayii Hammaddeleri

Yürütücü Kuruluş Etibank Genel Müdürlüğü

Kapsanacak Ürünler Fosfat(apatit) Kükürt (pirit)

Bor Tuzları, Kaya Tuzu, Alünit, Sodyum Sülfat.

Alt Komisyon Başkanı : Arif SAATÇİ (Etibank)

Fosfat Grubu : Selçuk UZ (Etibank)
Selçuk BAYRAKTAR (MTA) 
İhsan AVŞAR (ETİBANK) 
Müşerref ERKAN (AZOT)
Aynur ÖZGÜL (MTA)

Kükürt Pirit

Kaya Tuzu

Bor Tuzları

Ruhi BAŞKOL (ETİBANK) 
Mehmet DORA ( " )
Selçuk BAYRAKTAR (MTA) 
Kani PEKER (KBİ)
Murat GÜLTEKİNGİL (MTA) 
C. APELİGAN (TEKEL) 
İsmail ALP (MTA)

Aynur TAŞÇI (ETİBANK) 
Turan ARDA (MTA)
Masude PAKSOY (ETİBANK) 
İ. AKSAKOĞLU (ETİBANK)

(1) Nihai redaksiyon Algan Hacaloğlu (DPT) ve
Murat Gültekingil (MTA) tarafından yapılmıştır.



Alunit

Sodyum Sülfat

: İsmail ALP (MTA)

: İsmail Alp A. Tüzün Ülker (MTA)

II No.lu Alt Komisyon:

Yürütücü Kuruluş 

Kapsanacak Ürünler :

Alt Komisyon Başkanı : 

Seçici Başkan :

Manyezit Grubu

Dolomit

Refrakter Kil, Şifer- 
ton

Kuvars, Kuvarsit, Ku
vars Kumu

Kil, Kaolin Feldspat 

Wollastonit, Dişten

Diğer Üyeler

Seramik ve Refrakter Sanayii Hammadde
leri________________________________

Sümerbank Genel Müdürlüğü

Kil, Kaolen, Şiferton, Feldspat, Ku
varsit. Kumu, Manyezit, Dolomit, 
Wollastonit, Dişten

Turgut AKTAN (Sümerbank)

N. DEMİRKOL (Sümenbank)

Yalçın ÇİLİNGİR 
Maden Mühendisleri Od.

İhsan BOZDOĞAN (MTA)
Süleyman ÖZKAPLAN (TMMOB)

Cemal KAPLANGI (Sümerbank)

Acar Özel T. Şişe Cam 
Kenan OLTULU " "

İrfan AÇİKALIN 
Yarımca Por. Seramik
Orhan POLAT 
Çan SERAMİK ÇAN

Ümit COŞKUNER (SEKA)
Yüceer GÖNENÇ (Eczacıbaşı) 
Aybars ERTUN (Metallurji M. D.) 
Mustafa Erol KİĞILI (TDÇİ) 
Mustafa YENİÇERİ (TDÇİ)



III No.lu Alt Komisyon : İnşaat Sektörü Hammaddeleri

Yürütücü Kuruluş : Yapı Malzemeleri Gn. Md.'lüğü

Kapsanacak Ürünler : Kalker Marn (çimento) Alçı taşı.

Mermer-oniks, perlit, Yapı taşları, Pomza, Tras, Tuğla-Kire- 
mit toprakları, Yapı malzemeleri (Kum-Çakıl)

Alt Momis.yon Başkanı : Adil Kırım (İmar İskan)

I No.lu Grup : Kalker, Marn, Kil, Alçı taşı, Kaolin,
Tras
Sacit ARIYÜREK (Çimento) A.Tüzün ÜLKER (MTA)

II. No.lu Grup : Yapı Taşları, Yapı Malzemeleri, Pomza,
Tuğla, Hematit toprakları 
(Kireç)
Adil KIRIM (İmar İskan)

III. No.lu Grup s Mermer, Perlit
Celal Taşkın 
Necip ERDOĞAN (MTA)

Diğer Üyeler : Ahmet T0PTAŞ(Sümerbank)
Tuğrul GÜLEN (İmar İskan)
Lütfiye KARTAL (San. Bak.)

Türker ZORLUBAŞ (Maden Dairesi)

TV. No.lu Alt Komisyon:Diğer Endüstriyel Hammaddeler

Yürütecek Kuruluş : MTA Genel Direktörlüğü

Katlanacak Ürünler : Bentonit, Döküm kumu, Barit, Diatomit,
Lületaşı, Grafit, Asbest, Zımpara, Talk, Florit.
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Alt Komisyon
Bentonit
Döküm kumu
Barit
Diat omit
Lületaşı
Grafit
Asbest
Zımpara
Talk
Florit

Diğer Üyeler

Başkanı : Murat GÜLTEKİNGİL (MİA)
Ulvi DENKEL (TDÇİ)
Musfata YENİÇERİ (TDÇİ)
Murat GÜLTEKİNGİL
Murat Gültekingil, Dr.Ali Uygun (MTA) 
Ferit EROZLÜ (Esk. San. Od.)
A. Tüzün Ülker (MTA)
Necip ERDOĞAN (MTA)
Turan Arda (MTA)
Necip Erdoğan (MTA)
A. Tüzün Ülker
Kenan Oltulu (Paşabahçe Şişe Cam) 
Mustafa Yeniçeri (TDÇİ)

: Şevket ÖZÜGERGİN (Tic. Bak.)
Turgut BAYTAR (San. Bak.)
Kadri KIZILCA (TDÇİ)
Apdullah Kalaycıoğlu (TDÇİ)
İsmail Kıroğlu (MTA)



ÖNSÖZ

Sanayiin hammadde ihtiyacı tarım ve madencilik sektörle
rince karşılanmaktadır. Tarım sektörü genellikle tüketim mal
ları sanayiine hammadde sağlarken madencilik sektörü tüketim, 
üretim ve ara malları sanayilerinin tümüne hammadde temin et
mektedir. Madencilik sektörü ürettiği malların niteliğine gö
re 3 ana bölüme ayrılmaktadır:

a- Metalik Madenler 
b- Metal Dışı Madenler 
c- Enerji Kaynakları

Sanayi Hammaddeleri özel ihtisas konisyonu yaptığı çalış
malarda Metal Dışı Madenler Sektörünü incelemiştir. Bu sektör 
"Endüstriyel Hammaddeler ve Taşocağı Ürünleri" ismiyle de a- 
nılmaktadır. Sektör planlaması yapılırken madencilik sektörü
nün tümü ve sanayiimizin genel olarak hammadde sorunları göz- 
önünd e tut ulmuş t ur.

Türkiye'nin Dördüncü 5 Yıllık Kalkınma Dönemine madenci
lik sektöründe 20 milyar TL.sını aşan bir yıllık üretimle gir
mesi beklenebilir. Bunun yaklaşık 5 milyar TL.lık bölümünü Me
tal Dışı Madenler Sektörü oluşturacaktır. Bunun da yarısından 
fazlasını tuğla-kiremit ve çimento hammaddeleri ile kuro-çakıl 
ve yapı taşları türünden olan inşaat malzemeleri üretimi sağ
layacaktır .

Gerek madencilik, gerekse metal dışı madenler sektöründe 
yurt içi üretimimiz dünya ortalamasının yaklaşık 3 misli



gerisinde kalmıştır. Yurdumuzda dünya nüfusunun $1 radarı ya
şadığına göre dünya maden ve hammadde üretiminin de f 1 ine ya
ni dünya ortalamasına ulaşmamız gereklidir. Bu takdirde ise 
madencilik sektörü üretiminin 1976 yılı için 50 mi'yar Tl/yıl 
seviyesini geçmesi zorunlu idi. Dünya maden ve hammadde üreti
minin her 20 senede 2 katına çıktığı dikkate alınır ve Türki
ye madencilik üretiminin de hiç olmazsa 1987 yılında dünya 
ortalamasına ulaşması hedef İfabul edilirse Dördüncü 5 Yıllık 
Kalkınma Planı devresinde maden ve hammadde üretimimizin her 
yıl f 15-20 arasında bir hızla yükselmesi gerektiği anlaşılır.

Yurdumuz dünya maden ve hammadde rezervlerinin ortalama 
$0,3 üne eşit olan rezervlere sahiptir. Panat petrol ve taşkömü
rü hariç tutulur ise metalik olan ve olmayan maden rezervleri
miz dünya rezervlerinin $1 inde çok daha fazladır. Üretimde 
de bu oranın çok daha üstüne çıkılarak enerji kaynaklarındaki 
yetersizlik telafi edilmelidir.

Hammadde kaynaklarımızın rezerv, kalite ve işletme imkan
ları bakımından masraflı ve uzun süreli incelemeler gerektir
diği bu bakımdan üretime alınmalarının çok güç olduğu bilin
mektedir. Özellikle cevher zenginleştirme tesislerine büyük 
ölçüde ihtiyaç duyulacaktır. Plan dönemi sonunda maden istih
salimizin hemen tümünün fabrikasyona girmeden evvel cevher ha
zırlama ve zenginleştirme tesislerinden geçmesi zorunlu ola
caktır. Bu tesislerin kurulması ve bu teknolojinin geliştiril
mesi Dördüncü 5 yıllık Kalkınma Planının en önemli yatırımla
rını teşkil edeceKtir. Düşük Tenörlü Fosfatlarımızdan yurt ih
tiyacının hiç olmazsa yarısını karşılayacak konsantrelerin li
ret ilmesi, yurt içi H^SO^ ihtiyacının tümünü karşılayacak pi-



rit ve kükürt konsantrele. inin sağlanması, seramik, cam, ref- 
rakter ve kağıt sanayiimizin ihtiyacını karşılayacak miktar
larda kaolin, kil,kuvars, mika, dişten ve feldspat üretecek 
kırma, öğütme, yıkama ve flotasyon tesislerinin kurulması, ha
len mevcut bulunan bentonit, asbest, barit, talk ve mermer işT 
leme tesislerinin sayılarının arttırılması, ihracata yönelik 
olarak sintermanyezit tuğla ve florit flotasyon tesislerinin 
kurulması ve hafif inşaat malzemesi üretim ve tüketiminin teş
vikiyle perlit ve pomza yataklarımızın değerlendirilmesine baş
lanması gelecek plan döneminde gerçekleştirilecek yatırımların 
başlıca konuları olmalıdır. Kamu sektörüne, Özellikle Etibank 
Genel Müdürlüğüne bu konuda çok önemli görevler düşmektedir. 
Etibank'm Bor bileşikleri, fosfat ve kükürt dışında, barit, asbest, 
bentonit, mermer, zımparataşı, sinter manyezit, diatomit, alunit 
v.b. üretimini de yükümlenmesi; optinial ölçeKİi tesislerle kay
naklan değerlendirmesi gerekmektedir. Bu yatırımlar gerçekle
şirse plan dönemi sonunda fosfat, kükürt, potansyum tuzları 
vfe grafit ithali hariç nde dışa bağımlı olduğumuz bir hammad
de kalmayacak ve metal dışı madenler sektörünün plan dönemi 
başındaki 4,5-5 milyarTl/y seviyesindeki üretimi plan dönemi 
sonmnda 8,5-9 milyar Tl/y seviyesine ulaşacak ve dünya ortala
masına yaklaşacaktır. Bu hedefe ulaşa'ldığında Avrupa ekonomik 
topluluğu ülkeleri ile rekabet edebilecek fiyatlarla hammadde 
arzı ve ihracı da mümkün olacaktır.



I. Geçmiş Dönem İthalât Gerçekleşmeleri.

II. Geçmiş Dönem İhracat Gerçekleşmeleri.

III. 1977-1987 Üretim Programı.

IV. 1977-1987 Yurtiçi Talep Tahminleri.

V. 1977-1987 İthalât Programı.

VI. 1977-1987 İhracat Tahminleri.



(M i Bin Ton)
TABLO ı X KALEMCİLİK SEKTÖRÜ KETAL DIŞI KALBİLER İTHALATINDA GELİŞMELER (D ı Milyon TL.) (1976 Fiyatlarıyla, CİF)

Ü R Ü N L E R

1962 1967
1967/1962 

Yıllık 
Ortalama 

Artış (Yüzde)

1 9 7 2
197^1967 
Yıllık 

Ortalama 
Artış (Yüzde)

1 9 7 7
1977/1972 

Yıllık 
Ortalama 

Artış (Yüzde)(M) (D) (M) (D) (M) (D)

Kükürt - 0,6 - - - - 41,0 49,9 -

Fob fat 31,4 96,6 25,2 352,7 299,8 29,6 1782,0 1514,7 18,3

Orafit (Tabii) 0,1 0,2 20,1 0,4 0,4 14,9 0,9 8,1 17,6

Asbest (Lif) 1.5 5,9 31,5 11,6 9,9 14,5 16,5 140,8 7,3

Fİ flor it - 3,5 - 2,4 2,9 7,0 - - -

Diğerleri 0,4 2,8 47,6 6,7 24,4 19,1 2,3 11,8 -14,5

TOPLAM 34,1 109,6 26,3 373,8 341,4 27,8 1842,7 1725,3 38,3



TABLO: H
madencilik sektörü metal dişi madenler ihracatuıda gelişmeler

(M - E in ton)
(2 - Milyon T'., 1976 . iyatlarıyla. 03)

196? 1967
1967/196?

Yıllık 1 9
1972/1967

Yıllık 1 9 7 7
1977/1967
Yıllık

ÜRÜNLER (M) (D) Ortalama 
Artır- (Yüzde)

(M) (D) Ortalama 
Artiç (Yüzde)

(M) (D) Ortalama 
Artiç (Yüzde)

Bor Tuzları 1?7, 5 ?07,8 10, 3 33?, 4 339 6 9, 3 720,0 843,8 16,7
(ayıklanmış)

Manyezit (tiivenan) 3» 4 22,3 4 9,7 8,9 7,1 - - - -

(Tinter ve Kala) - 14, T - 69,2 155, 5 35,1 40,0 95, 4 - 9,8

Zaolen - - - 7,8 2,3 - - - -

l’ormer (Blok) 3»4 1, 6 -14,0 0,6 1,8 -17,8 10,0 30,0 75, 5
(Oniks) - p, 6 - 2,0 4,0 -5,0 3,0 6,0 8,4

Perlit - - - 23,8 3,1 - ?0,0 2,6 -3, 5

Bent on it - - - 0, 5 0,7 - 12,0 16, 6 ■38,3

Barit _ ?? o _ 38,2 23,9 10,6 119,0 74,6 2 5, 5
il)

Lületaşı (bin Ad. J 1, • “ “ “ "

(Bin Ad.)
(pipo) - - - 110,0 ?6, 4 - 127,0 30,5 2,9

Zımpara tan
(ayıklanmır-) 3,7 ?of r, 13,9 79,0 80,8 29, ; 65,0 70,0 -2,9

:"leetit - - - - - - 4,0 5,0 -

Kir.': - - - - - - 2,0 , 0 -

T O Z L A " L  4  3,0 90?, 4 15,4 954,-1 6 3 v, n 13, 6 1, 117 , : 10,9

(1‘ Tandı!: olarak verilmiş olur miktar toplama lahil edilmemiştir. 

(1 zandik lületaşından yaklaşık ", 1 i ot pipo imal edilmektedir.)



TABLO ı UT M AD SECİLİK SEKTÖRÜ METAL DIŞI MADEM, ER ÜRETİM PROCKAMI

R Ü H E R

1  9

00

7  7

( D )

1978

00

1979

00

1980

(M)

1981

(M)

1 9 

(M)

) SANAYİ HAMMADDELERİ 4113,2 2696,0 4543,1 5252,5 5972,9 7239,3 8647,0

Kükürt (Saf) 44,0 165,0 52,0 73,0 73,0 83,0 85,0

Fosfat (% 30 P205) 250,0 212,5 250,0 350,0 350,0 350,0 1350,0

Manyezit (Sinter) (65,0) (68,0) (93,6) (107,6) (130,1) (164,1)

(Tüvenan) 500,5 550,4 523,6 720,7 825,5 1001,7 1263,6

Bor Tuzları (Kons.) 843,6 793,0 951,9 951,1 959,2 1008,1 1025,1

Kaya Tuzu 335,0 50,3 373,0 406,0 601,0 671,0 716,0

Alunit 20,0 10,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0

Sodyum Sülfat 77,0 92,4 85,0 93,0 103,0 112,0 123,0

Bar it 201,0 119,3 227,0 258,0 295,0 331,0 374,0

Diatomıt 9,0 3,3 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Asbest (Tüvenan) 37,5 42,0 47,9 62,5 78,6 94,6 112,9

(Lif) 10,0 13,4 17,5 22,0 26,5 31,6

Talk 41,0 28,7 51,0 60,0 64,0 70,0 81,0

Tlüorit 5,2 6,2 5,7 6,2 6,7 7,2 7,7

Solestit 4,0 1,2 5,0 6,0 8,0 9,0 10,0

Vellastonit 5,0 4,5 6,0 6,5 7,5 9,0 10,5

Dişten - - - 0,3 0,4 0,5 0,7

Zımpara Taşı (Ayıklanmış) 75,0 26,3 80,0 87,0 90,0 98,0 106,5

Lületaşı (Bin Adet) (3) 450,0 79,0 510,0 562,5 618,8 682,5 750,0

Şiferton 75,0 18,8 81,4 90,0 105,0 120,0 140,0

Kil (RefT. ve Seramik) 269,6 37,7 301,4 331,6 370,6 414,3 455,5

Kaolin 128,0 38,4 140,1 158,9 172,0 185,8 200,6

Fe1dapat 75,2 16,9 85,6 96,4 99,8 107,8 116,4

Kuvars 8,0 2,1 9,0 H,2 12,8 14,4 16,0

Kuvarsit 155,0 16,4 170,0 185,0 200,0 215,0 230,0

Kuvars Kumu 272,0 32,6 277,2 313,2 364,0 398,7 436,0

Dokum Kamu 95,0 19,0 107,2 122,8 138,7 157,2 178,3

Dolamit (Ayıklanmış) 480,0 230,4 555,0 663,8 808,9 1041,4 1273,3

Grafit (Tabii) - - - - - 0,1 0,4

Bentonit 06,6 63,2 76,6 102,3 122,9 145,0 186,9

Diğerleri (6) 31,0 36,4 34,1 37,5 41,3 46,4 50,0



(M i Bin Ton)
TABLO ı ,BI-DEVAM MADENCİLİK SHCTÖRÜ METAL DIŞI MADENLER ÜRETİM PROCRAJİI (D i Milyon TU) (1976 Fiyatları)

1 9 7 7 1978 1979 1980 1981 19 8 2
1972/1977

Yıllık 1 9 8 7
1987/1977 
Yıllık 

Ortalama Artış 
(Yüzde)ÜRÜNLER (M) (D) (M) (M) (M) (M) (M) (D)

Ortalama Artış 
(Yüzde) (M) (D)

B) ÇİMENTO HAMMADDEMİ 25255,0 640,7 29169,5 31603,0 34909,0 40567,0 45583,2 1135,4 12,1 83809,0 2027,? 12,1

Kireçtaşı 191?1,0 382,4 22044,0 23976,0 26617,0 31037,0 35064,0 701,2 12,9 65755,0 1315,1 13,4

Traa 150,0 3,8 175,0 200,0 250,0 275,0 300,0 7,5 14,9 548,0 13,7 12,8

Çimento Kili ve Marn 5054,0 101,1 5888,0 6290,0 6814,0 7862,0 8686,0 173,7 11,4 15104,0 302,1 11,7

Alçı Taşı 930,0 153,4 1062,5 1137,0 1227,2 1393,0 1533,2 253,0 10,5 2402,0 396,3 ’»4

C) İNŞAAT MALZEMELERİ 163579,2 2727,0 177o50,2 193049,1 209424,6 255610,0 244121,4 4293,6 9,5 359608,2 6330,0 6,1

Perlit (Tasnif Edilmiş) 25,0 9,3 31,0 o2,0 93,5 132,0 166,6 61,3 45,8 246,4 89,9 8,0

Mermer (Blok) (4) 116,0 349,4 122,0 169,4 202,6 228,6 255,0 768,0 1 7,1 401,8 1210,1 9,5

(Oniks) 8,2 25,4 7,2 7,7 8,5 9,4 9,8 28,6 2,4 14,0 43,0 8,5

Yapı Taşları (2) 59860,0 1077,5 62840,0 65980,0 69260,0 7?740,0 76380,0 1374,8 5,0 97480,0 1754,' ,c

Kur., Çakıl, Mıcır, (3) 86220,0 1129,5 95940,0 10,6 50,C 118C80,0 12924c,0 141>60,0 1855,8 10,4 22402u, 0 .9-4,8 9,

Tu;cla vc Kırer.ıt Toprağı 17350,0 1:4,9 13710,0 20130,0 21760,0 234u0,0 25650,0 214,1 6,1 37440,0 312,6 7,9

T O P L A M 192947,4 ■•'0. 3,7 211362,8 225904, •• 25030 i, 5 273 »16, 3 29 351, il?90,7 13, 458840,8 18441,5 10,8

(l) Petrı.l rafinesi klikürt üretimi ile 198? üretim düşeyinin üzerine çıkılacaktır.

(?) Ponza vı. dahil.

(3) Pamuklu pipo taşı eşdeğeri (miktar toplama dahil değildir)

(4) 1 m3- 2.0 ton

(5) 1 m3= 1.8 ton

(6) Boya toprakları, tabii 30ua, tebeşir, mika, yarı kıymetli büs taçları vb. (tahmini değerleri)



TABLO ı W MADENCİLİK SHCTÖRÜ YURTİÇİ TALER PROORAMI

1

(*)

9 7 7

(D)

1978

(M)

1979

(M)

1980

(M)

A) sanayi hammaddeleri (4611,7) (3108,3) (5130,8) (6131,5) (6994,8)
Kükürt (Saf) 85,0 75,6 85,0 90,0 90,0

Foefat (%  27 P205) 2032,0 1729,5 2250,0 2375,0 2450,0

Manyezit (Sınter) (25,0) (211,8) (28,0) (53,6) (87,6)

(Tüvenan) 192,5 215,6 412,7 674,5
Bor Tuzları (Konsantre) 123,6 116,2 151,9 491,1 513,2

Kaya Tuzu 335,0 50,3 373,0 406,0 601,0

Alunit 20,0 10,0 24,0 27,0 30,0

Sodyum Sülfat 77,0 92,4 85,0 93,0 103,0

Barıt (öğütülmüş) 6,0 1*7 7,0 8,0 10,0

Diatomit 9,2 3,3 10,0 15,0 20,0

Asbest (Lif) 26,5 225,3 30,6 35,2 41,8

Talk 41,0 28,7 51,0 60,0 64,0

Flüorit 5,2 6,2 5,7 6,2 6,7

Vollastonit 5,0 4,5 6,0 6,5 7,5

Dişten - - - 0,3 0,4

Zımpara Taşı (Ayıklanmış) 8,0 2,0 10,0 12,0 15,0

Lüle Taşı (Bin Ad.) (3) 323,0 48,5 362,5 388,1 404,6

Şiferton 75,0 18,3 81,4 90,0 105,0

Kil (Refrakter+Seramik) 269,6 30,7 301,4 331,6 370,6

Kaolin 128,0 38,4 140,1 158,9 172,0

Feldspat 75,2 16,9 85,6 96,4 99,8

Kuvars 8,0 2,1 9,0 11,2 12,8

Kuvarsit 155,0 16,4 170,0 185,0 200,0

Kuvars Kumu 272,0 32,6 277,2 313,2 364,0

Döküm Kumu 95,0 19,0 107,2 120,8 135,7

Dolamit (Ayıklanmış) 480,0 230,4 555,0 663,8 808,9

drofit (Tabii) 0,7 8,1 0,8 0,9 1,0

Bentonit 54,6 46,6 61,6 82,3 97,9

Diğerleri (4) 32,6 42,8 35,9 39,4 43,4
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1 9  7  7 1978 1979 1980 1981 19 8 2
1982-1977 
Yıllık Ort. 

Artış
(Yüzde)

19 8 7
1987-1-*77 
Yıllık Ort, 

Artış 
(Yüzde)(M) (D) (M) (M) (M) (M) (») (•D) (M) (d)

B) ÇİMENTO HAMMADDELERİ (25253,0) (639,9) (29164,5) (31597,0) (34901,5) (40559,0) (45573,2) (1131,4) 12,1 (83789,0) (2019,2) 17,3

Kireç Taşı (l) 19119,0 381,6 22039,0 23930,0 26610,0 31029,0 35054,0 697,2 12,8 65735,0 1307,1 13,4

Tras 150,0 3,8 175,0 200,0 250,0 275,0 300,0 7,5 14,9 548,0 13,7 12,8

Çimento Kili ve Moru 5054,0 1C1,0 5888,0 6290,0 6814,0 7862,0 8686,0 173,7 11,4 15104,0 302,1 11,7

Alçı Taşı (l) 930,0 153,4 1062,5 1137,0 1227,5 1393,0 1533,2 253,0 10,5 2402,0 396,3 9,4

C) İNŞAAT KALZiMKLEÛ 103546,2 2683,2 I8l611', 4 192984,5 209270,1 225608,4 243881,4 3920,7 7,9 359223,4 5665,1 7,6

Perlit (Tasnif edilmiş) 5,0 1,6 6,0 7,0 13,5 22,0 34,6 10,7 47,2 60,4 18,7 ll,o

Mermer (Blok) (5) 106,0 319,3 110,0 121,8 130,6 140,0 150,0 451,8 7,2 208,0 626,5 ■,3

(On ika) 5,2 10,4 5,4 5,7 6,0 6,4 6,8 13,6 5,5 9,0 18,0 5,6

Yapı Taşları (5) 59360,0 1077,5 62840,0 65980,0 69280,0 72740,0 76380,0 1374,8 5,0 97480,0 1754,6 5,0

Kum, Çakıl ve Mıcır (6) 86220,0 1129,5 95940,0 106690,0 118060,0 129240,0 141660,0 1855,7 10,4 224026,0 2934,7 9,6

Tuğla ve Kiremit Toprağı 17350,0 144,9 18710,0 20180,0 21760,0 23460,0 25650,0 214,1 6,1 37440,0 312,6 7,9

T O P L A M 193410,9 6431,4 215905,9 230713,0 251166,4 274388,4 298782,6 11675,4 12,7 457890,2 17933,4 9,0

(1) İnşaat Sektörü Talebi de dahildir*

(2) Talebin % 95*i genleşmiş perlitten oluşmaktadır.

(3J Fipo eşiti taş olup miktar toplama dahil edilmemiştir.

(4) Tebeşir, Trablus toprağı, üstübeç toprağı, mozaik taşı ve molozu, boya toprakları.

(5) 1 m^ - 2 Ton

(6) 1 m3 - 1.8 Ton.



(M i Bin Ton)
TABLO ı 3T MADENCİLİK SEKTÖRÜ KETAL DIŞI MADENLİ® İTHALAT PRO®AMI (D « Milyon TU) (1976 Fiyatlarıyla, CİF)

1 9 7 7 1978

00

1979

(M)

1980

(M)

1981

(M)

1 9  8 2
1982/1987

Yıllık 
Ortalama Artış 

(Yüzde)

19 8 7
1987/1982
Yıllık 

Ortalama Artış 
(Yüzde)(M) (D) 00 (D) 00 (D)

Kükürt 41,0 49,9 33,0 17,0 17,0 132,0 182,0 221,5 -2,4 254,0 309,1 6,9

Fob f at 1782,0 1517,0 2000,0 2025,0 2100,0 1650,0 1420,0 1207,0 34,7 - - -

Orafit (2) 0,9 8,1 1,0 1,1 1,2 1,2 1,0 9,0 -5,4 0,1 o,9 -36,0

«D>»‘ (i < r ) 16,5 140,3 17,2 17,7 19,8 20,6 22,6 192,1 6,5 25,6 217,6 2,5

Diğerleri (l) 2,-5 ıı.R 2,8 3,4 4,0. 4,8 5,7 24,2 7,0 14,2 52,0 20,0

TOPLAM 1841,8 1727,1 2054,0 2064,2 2142,0 1808,6 1631,3 1653,8 -0,8 293,9 579,6 -19,0

(l) Bentonit, Sodyumsülfat, Mika, Kum-Çakıl, Tabii Steatit, Zımparataşı, Nakiyye Toprakları, Alunıt, Vermiskulit, Perlit, Lidya Taşı, Göktaşı, Puzol;



(M t Bin Ton)
TABLO ı '2E MAD3ICILİK SEKTÖRÜ METAL DIŞI HADEJJLO? İHRACAT PROCSAMI (D i Milyon Dolar) (1976 Fiyatlarıyle, FOB)

1 9 7 7 1978 1979 1*80 1981 1 9  8 2
1982/1977 

Yıllık 
Ortalama Artış 

(Yüzde)

19 8  7
1987/1982

Yıllık

(M) (D) (x) (X) (X) (X) (X) (D) (X) (D)
Ortalama Artış

(Yüzde)

Bor Tuzları (Ayıklanmış) 720,0 076,8 800,0 460,0 446,0 318,0 316,0 297,0 -14,9 332,0 312,1 1,0

Manyezit (Sinter) 40,0 95,4 40,0 40,0 20,0 - - - - - -

Mermer (Blok) 10,0 30,0 12,0 15,0 20,0 30,0 40,0 120,0 32,0 80,0 240,0 14,9

(Levha) (Bin m2) - - - •300,0 800,0 900,0 1000,0 180,0 1750,0 315,0 11,8

(Onika) 3,0 15,0 1,8 2,0 2,5 3,0 3,0 15,0 - 5,0 25,0 10,8

Perlit (Tasnif edilmiş) 20,0 7,7 25,0 55,0 80,0 110,0 132,0 50,6 45,9 186,0 71,2 7,1

Bentonit 12,0 16,6 15,0 20,0 25,0 35,0 60,0 83,0 38,0 120,0 166,0 14,9

Barı t 195,0 117,0 220,0 250,0 285,0 320,0 360,0 217,1 13,0 480,0 289,4 5,9

Lületaşı (pipo)^*^(Bin Adet) 127,0 30,5 147,9 174,4 214,2 265,7 330,0 79,3 21,0 667,5 160,3 15,1

Zımpara (Ayıklanmış) 65,0 25,2 25,2 75,0 75,0 80,0 85,0 33,0 4,2 130,0 50,4 8,8

Sol as ti t 4,0 5,0 0,6 6,0 8,0 9,0 9,5 1,4 18,9 12,0 1,8 4,8

Döküm Kumu - - - 2,0 3,0 4,0 6,0 1,2 - 20,0 4,0 27,2

Kireç (Sönmüş) 2,0 0,6 5,0 6,0 7,0 8,0 10,1 4,0 37,8 20,0 8,0 14,9

T O P L A M 1071,0 1020,6 1144,6 931,0 971,0 917,0 1021,6 1081,6 1*2 1385,0 1643,2 5,1

(1) Miktar toplamına dahil edilmemiştir.

(2) Suni ve tabii grafik toplamı.



İÇİNDEKİLER

I. Grup : Kimya Sanayi Hammaddeleri 

1/1 - Kükürt ve Pirit

1/2 - Fosfat

1/3 - Kaya Tuzu

1/4 - Bor Tuzları

1/5 - Alünit

1/6 - Sodyum Sülfat

II.Grup : Seramik ve Fefrakter Sanayi Hammaddeleri 

Il/l - Manyezit

II/2 - Dolomit

II/3 - Şiferton, Refrakter kil, Kaolen, Feldispat

II/4 - Kuvars, Kuvarsit, Kuvars Kumu, Döküm Kumu

II/5 - Vollastonit, Dişten

IIL.Smap: İnşaat Sektörü Hammaddeleri

IIl/l - Kalker, Marn, Kil, Alçıtaşı, Kaolen, Tras, Curuf

III/2 - Yapı Taşları, Yapı Malzemeleri, Pomza, Tuğla, Kiremit

Toprakları, Kireç 

III/3 - Mermer, Oniks 

III/4 - Perlit

IV.Grup : Diğer Endüstriyel Hammaddeler

IV/1 - Barit

IV/2 - Bentonit

IV/3 - Diatomit

IV/4 - Lületaşı

iv/5 - Grafit

IV/6 - Asbest

IV/7 - Zımpara

IV/8 - Talk

IV/9 - Florit

IV/lO - Diğerleri





KÜKÜRT ve PÎRÎT



KÜKÜRT

1- GİRİŞ ;

1. Sektörün Tanımı ve Sınırlaması

Dünya kükürt tüketimi hızla artmaktadır. Bu tüketim 
artışına paralel olarak da doğal kaynakların yanında pirit, 
kalkopirit, galena gibi kükürt içeren bir çok madenden kükürt 
elde edilme yoluna gidilmekte, bunların yanında rafinerilerden 
ve baca gazlarından kükürt üretimi de hızla artmaktadır.

Dünyada doğal kükürt kaynakları Sicilya'da ABD'de 
(Louisiana, Teksas) Meksika'da ve Polonya'da bulunur. Dünya 
rezervi yaklaşık 0330 milyon tondur. Bu rezervin ancak % 0.054' 
ü Türkiyede'dir. Dünya madenciliğinde kükürt üretimi değer ola
rak İ° 0.284 iken bu oran Türkiye için $ 0.064 dür.

Dünyada rafinerlerinden kükürt üretimi 1971 de 2 
milyon tonu bulmuştur.

Dünya kükürt üretiminin $ 85'i sülfürik asit üreti
minde kullanılmaktadır. Kükürt ayrıca suni elyaf sanayiin te
mel çözücüsü olan disulfid üretiminde, kağıt sanayiinde bisül- 
fit yapımında, tarımsal ilaç olarak, rafineri sayaniinde v.b. 
kullanılmaktadır, önemli ölçüde bir kükürt kaynağı olan pirit
ler genellikle saf kükürt üretimi yerine sülfürik asit imalin
de kullanılmaktadır.



2. Tarihçe

Ülkemizde ilk kükürt 1900 yallarında Keçiborlu'da 
bulunmuş, işletme imtiyazı, kurtuluş savaşından sonra İtalyan- 
Fransız ortak şirketine verilmiştir. Şirket yükümlülüklerini 
yerine getiremediği için imtiyaz 1933 yılında iptal edilmiş
tir. Bu tarihten sonra madeni Etibank, Sümerbank ve İşbanka- 
sının ortak olduğu bir şirket işletmiş. 1943 de ise madan tü
müyle Etibank'a geçmiştir.

Türkiyenin 1931-1941 yılları arasındaki kükürt üre
timi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bunun önemli kısmi Keçibor
lu'dan, bir kısmıda Denizli-Sarayköydendir.

Tablo -1 1931-1941 Dönemi Ülkemiz Kükürt Üretimi

Yıllar Üretim ve Satışlar (Ton)

1931 74
1932 25
1933 150
1934 300
1935 2.178
1936 3.189
1937 2.226
1938 3.893
1939 2.606
1940 3.651
1941 2.176



II- MEVCUT DURUM :

1. Sektörün Kuruluşu

Tümü Etibank'a ait olan Keçiborlu tesislerinin ku
rulu kapasitesi 35.000 tondur. (Saf kükürt olarak) Kapasitenin 
saf kükürt olarak bölüşümü şöyledir :

Flotasyon 20.000 Ton/Yıl
Direkt İzabe 15.000 Ton/Yıl
Toplam : 35.000 Ton/Yıl Saf Kükürt

Flotasyon istemi için İ> 35.28 S tenörlü 93.4 bin 
ton, direkt izabe işlemi için ise # 75.0 S tenörlü 36.7 bin 
ton cevher gerekmektedir.

Üretimin arttırılması yüksek tenörlü kükürt cevher
lerinin yetersizliği nedeniyle ancak flotasyon tesislerinin 
genişletilmesiyle mümkündür.

1975 yılında Keçiborlu'da 71'i memur ve hizmetli, 
771'i işçi olmak üzere toplam842 kişi çalışmaktadır.

2. Mevcut Kapasite

Tablo 2- Kükürt Sektöründe Kurulu Kapasite 
(1975 Yılı Durumu)

Sıra
No. Ana Mal

Kapasite
Birimi Kapasite

1. Saf Kükürt
2. Cevher Olarak
3. Öğütme Kapasitesi
4. Rafineri Kükürdü

Ton
Ton
Ton
Ton

35.000 
130.030
47.000 
19.300



47 bin tonluk öğütme kapasitesinin 29 bin tonu Keçi
borlu, 18 bin tonu ise Kimtes (özel sektör) işletmesinde bulun
maktadır-..

Rafinerilerin kükürt üretimi kapasiteleri ise şöy- 
ledir : (Tüm kapasite TPAO ya aittir.)

İ praş 11.00 0 T on/Yıl
Aliağa 8.300 Ton/Yıl

19.300 Ton/Yıl

3. Üretim

a) Üretim Yöntemi, Teknoloji

Keçiborlu işletmelerinde üretim Değirmendere yeral
tı ve Kurudere açık ocaklarında yapılmaktadır. Düşük tenörlü 
cevherler flotasyon tesislerinde, yüksek tenörlü cevherler ise 
direkt izabe tesislerinde muamele görmektedir.

Keçiborlu işletmelerinin üretim girdileri Tablo 3' 
de verilmiştir.

Rafinerilerde ise çeşitli kaynaklardan (desulfuri- 
ser üniteleri, cracking üniteler v.b.) elde edilen HgS Gibro- 
tol metodu ile diğer gazlardan ayrılır. HgS den saf kükürt de, 
geliştirilmiş Claus prosesiyle elde edilir.

Keçiborlu kükürt fabrikasının flotasyon tesislerin
de kullanılan birim girdiler Tablo 3'de verilmiştir.
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Tablo : 3- Keçiborlu Flotasyon Tesisi
Ana Girdileri

Cevher ($ 35,5)

a) Kumludere
b) Heğirmendere

Yardımcı Malzeme

a) Linyit
b) Kireç
c) Çamuroğı, Petrol 

ve Reaktifler

Ener.ji Su

a) Elektrik
b) Su
c) Buhar

1 Ton için Birim Yıllık
Sarfiyat Maliyet Sarfiyat

1,8 ton
3,0 ton

0,4 ton
68 Kg.

1,57 Kg.

120 TL/ton 
500 Tl/1 on

250 Tl/ton 
36 Tl/ton

45 Tl/ton

72.000 ton
120.000 ton

16.000 ton 
2.714 ton

6.286 ton

165 Kwh 0,75 TL. 6600000 Kvviı
15 ton 1 Tl/ton 600.000 ton
0,25 ton 200 Tl/ton 10.000 ton



Tablo s 3«a- Kükürt İşletmelerince Satın Alınan 
Malzemeler (1,000 TL.)

Yıllar Direkt P.Md. Kapsül Fitil Yağ
Karpit
Akaryakıt

Odun
Kömürü Elektirik Diğer

1966 174,4 40,8 7,6 7,2 53,1 291,9 775,5 502,9 4218,4

1967 192,6 48,1 11,0 12,5 124,7 186,0 1520 566,9 5253,3
1968 203,0 35,7 5,2 3,5 10,9 246,9 1105,2 533,4 7791,5

1969 243,9 35,3 8,5 9,4 66,3 439,4 703,1 596,6 7482,0

1970 277,6 28,5 8,5 6,4 144,5 389,0 952,1 633,2 7316,7

1971 408,9 68,5 - - 158,2 666,3 1208,5 1314,6 6088,8

1972 238,8 81,5 13,0 16,0 237,2 611,1 2271,4 1806,4 6900,8

1973 257,6 45,5 6,7 6,2 416,0 822,2 2271,9 1890,2 7401,7

Kaynak : D.İ.E. Kaynakları



Tablo : 4- Kükürt İşletmelerince Yapılan Yatırımlar (1.000 TL.)

Yıllar
Yeni
Makina

Eski
Makina

Yeni
Taşıtlar

Eski
Taşıtlar

Montaj
Tamir Hazırlık

Yeni
Bina

Sabit
Kıymet

1966 2840 - - - - 99 »6 359 660

1967 4716 - 1467 - - - 2911 38*7
1968 186 - 1084 - - - 1057 6* 4

1969 202 - 550 82 - 1836 613 372,5
1970 294 28,4 63,8 - - - - -

1971 142,8 - 223,5 - - 98,0 636,9 163*7
1972 230,3 - 557,3 - - 51,6 1562 64,2

1973 3196 8529 1081,3 241,7 3385 640,7 10798 -



Tablo

Yıllar

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

b) Üratim

5- Saf Kükürt Üretiminin Yıllara Göre Dağılımı (1.000 ton)

Konsantreye İzabe Alman İzabeye Alman
Tuvönan Giden Tuvönaıı Curuf Konsan. Verilen Saf S Rafineri S

53,5 26,4 11,6 17,7 43,0 22,7 -
51,5 27,5 5,1 14,9 44,4 25,0 -
66,7 29,6 4,9 15,4 48,2 24,2 -
84,5 38,4 - 16,0 50,4 25,7 -
75,7 35,3 26,8 -
97,6 66,2 - 18,5 50,0 23,7 2
81,3 60,6 - 21,5 42,1 21,0 6
80,8 69,0 - 21,7 32,8 17,8 6,7
80,9 65,1 - 21,3 36,9 19,0 5,2
64,4 47,2 - 20,0 37,2 19,5 5,0



Tablo : 6- Kükürt Yurt İçi Üretimi (1.000 Ton)

Ana
Mallar 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Rafine
Kükürt 18,5 19,4 20,2 22,3 22,7 25,0 24,2 25,7 26,8 25,6 27,0

Tablo : 7- Kükürt Yurt İçi Üretim Değerleri (M = Bin ton)
(Değer = Milyon TL.)

Ana
Mallar

1 9 
Miktar

7 3 
Değer

1 9
Miktar

7 4
Değer

19 7 5 
Miktar Değer

Rafine
Kükürt 24,4 19,5 b 24.3 19,4 24,5 19,8

Her İki Tablo İçin Kaynak : D.İ.E. Maden İstatistikleri



4. PİÇ TİCARET DURUMU : 

a) Ürün İthalatı :
Tablo : 8- Kükürt Sektörü Ürün ve Yanürün İthalatı (Ton)

Ana
Mallar 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

Kükürt (25.03) 26 249 210 103 105 602 10132 14602 129 - -

Kaynak : D.İ.E. Piş Ticaret İstatistikleri

Tablo : 9- Kükürt İthalat Değerleri (Miktar = Bin Ton) 
(Değer = Milyon TL.)

Ana
Mallar

19 7 3 
Miktar Değer

19 7 4 
Miktar Değer

19 7 5 
Miktar Değer

1 9
Miktar

7 6 
Değer

Kükürt
(25,03) 25,5 1,9 - 2 0,3 6,5 0,9



5. STOK DURUMU :

Yıllara göre saf kükürt stok durumu aşağıda veril
miştir.

Tablo : 10- Kükürt Stokları

YIL Stok (Ton)

1966 12.176
1967 4.989
1968 2.370
1969 2.825
1970 7.327
1971 4.815
1972 1.377
1973 461

6.

Tablo :

YURT İCİ TALEBİ :

11- Kükürt Sektörü Yurtiçi Talebi (1.000 Ton)

YIL (Talep Miktarı (1.000 TL.)

1962 18,5
1963 19,5
1964 20,4
1965 22,4
1966 29,7
1967 32,8
1968 36,9
1969 39,8
1970 22,6
1971 28,1
1972 30,5
1973 50,8
1974 26,2
1975 26,5



1973 ve 1974 Tüketimine göre saptanan büyük tüketi
ciler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tablo : 12- Önemli Kükürt Tüketici Kuruluşlar

Tüketici Miktar (Tor̂ /Yıl)
Zirai Donatım Kurumu 27.500
MKE 4.200
Kav Orman Sanayi 8.500
Koruma 3.650
Suni İpek 2.500
Seka 2.500
Benzo-Kimya 2.500
Teknik-Kimya 2.500

7. FİYATLAR :

a) Yurt İçi Fiyatlar

Bütün kükürt satışlarından elde edilen değerin satı
lan miktara bölünmesiyle bulunan ortalama yurt içi satış fiyat
ları Tablo 13'de özetlenmiştir.

Tablo : 13- Yurt İçi Fiyatlar

Yıl Satış Fiyatı (TL./ton)
196 6 4 88
1967 476
1968 505
1969 590
1970 499
1971 547
1972 1.045
1973 1.600



Keçiborlu kükürt işletmesinin satış fiyatları ise şöy- 
ledir. (1975 yılı)

Arı Kükürt Cinsi________________________ Fiyatı TL ./t on

Tarımda kullanılan toz kükürt 600.-
Sanayide kullanılan dökme parça kükürt 3.750.-
Sanayide kullanılan torbalanmış parça
kükürt 4.000.-
Sanayide kullanılan dökme toz parça kükürt 4.250.-
Sanayide kullanılan torbalanmış toz parça
kükürt 4.500.-

b) Yurt Dışı Fiyatlar

Tablo : 14- Yurt Dışı Kükürt Fiyatları

Aralık
1972

Ocak
1974

Ocak
1975

Ocak
1976

Katı Parlak 
(FOB-gulf) (2) 20 317 (Ti) (#) 40-43 (2) 69
Sıvı Parlak 
(CIF-K.Avrupa) (2) 26,5 413 (TL) (£) 37 (£) 75

Görüldüğü gibi yurt içi fiyatlar yurt dışı fiyatla
ra göre çok yüksektir.



8. MEVCUT DURUM ve TIKANIKLIKLAR ;

Kükürt sektöründe en önemli darboğaz ülke kaynakla
rının sınırlı olmasından doğmaktadır.

Kükürt gibi çok önemli bir kimya ve gübre sa
nayii ara malının hammaddesidir.

Türkiyenin kükürt üretimi ancak için gerekli
kükürt dışındaki tüketim alanlarını doyurmakta hatta bazen bu 
alanlara bile yetmemektedir. Kükürt konusunda ilerki yıllarda 
herhangi bir darboğazla karşılaşılmamasınm koşulu H^SO^ üre
timini tamamen pirit ve baca gazlarına dayandırmaktadır. Yeni 
yapılacak veya tevsi edilecek rafinerilerin yaratacağı olanak
lar ve Keçiborlu tesislerinde arttırılacak üretimle zirai ve 
sınai kükürt ihtiyacı tümüyle yurtiçinden karşılanabilir.

Keçiborlu tesislerinde düşük tenörlü cevherler flo- 
tasyon tesislerinde, yüksek tenörlü cevherler ise direkt izabe 
tesislerinde işlenmektedir. Rezervlerin genellikle düşük tenör
lü olması nedeniyle üretimi arttırmak için flotasyon tesisleri
nin genişletilmesi gerekmektedir.

9. DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM :

Dünya kükürt tüketimi 1974 yılında 47.8 milyon ton. 
1975 yılında 45.7 milyon tondur. Yapılan arz talep karşılaş
tırmaları araştırmalarında 1980 yılında karşılanamayan talep 
miktarının 8.819.000 tona ulaşacağı beklenmektedir.

Dünyanın belli başlı kükürt üreticisi ülkelerin 
üretimleri aşağıda verilmiştir.
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Tablo : 15- Diğer Ülkelerde Kükürt Tüketimi (1.000 Ton)

Ülkeler 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

A .B »D. 10.252 10.237 10.316 10.872 11.562 12.152 11.714
Kanada 4.583 5.217 5.479 7.620 8.002 7.841 7.417
Meksika 1.751 1.414 1.211 980 1.663 2.373 2.209
Fransa 1.912 1.972 2.020 1.933 1.992 2.071 1.941
S.S.C.B. 6.325 6.864 7.180 7.680 7.769 8.559 9.462

Japonya 2.758 2.815 2.746 2.622 2.767 2.808 2.420

Diğer Ülkeler 11.820 13.345 13.593 13.778 15.031 15.943 16.229

Toplam 39.401 41.864 42.573 45.485 48.786 51.727 51.392



III. ÜLKE OLANAKLARI :

Etibarik Keçiborlu işletme İffiiessesesinin 1.1.1976 itiba
riyle cevher varlık durumu şöyledir.

Tablo : 16- Etibank Kükürt Rezervleri (Ton)

Görünür Rezerv
Bölgenin
Adı

Çıkarılmaya
Hazır

Çıkarılmaya 
Hazır Değil

Muhtemel
Rezerv

Mümkün
Rezerv

Değirmendere 363.277 531.735 30.000 150.000
Kumludere 49.198 692.300 - -
Kükürtlere - 260.000 - -
Kokardere - - 18.000 -
Toplam 412.475 1 .484.035 48.000 150.000
Bunların yanında ülkemizde Diyadin-Van-Hakkari, Nevşehir, Balı
kesir ve Batı Anadolu'da düşük tenörlü potansiyel rezervi nite
liğinde 500.000 ton kükürt varlığı kabul edilebilir. Halen üze
rinde çalışılan Çubukdağ-Karacasu kükürt yataklarında % 20 te
nörlü birkaç yüz bin ton kükürt rezervi bulunmaktadır.

Mevcut cevherin tenör yönünden dağılımı şöyledir.

Miktar Ortalama
(Ton) Kükürt Tenörü $ S

Zengin Cevher 470.513 73,45
Düşük Tenörlü Cevher 1.826.510 39,51

Toplam 2.256.510 45,25



IV- ÜRETİM PROGRAMI :

1. Genel Politika.

Kükürt sektöründe genel politika bütün tüketimin yurt 
içinden karşılanması olmalıdır. Bütün tüketimin içinde sülfü
rik asidin de kapsanması gerekir.

Kükürt konusundaki bu politikanın iki yönlü olmasıdır.

1- Bütün sülfürik asit ihtiyacı yerli piritlerden 
karşılanmalıdır.

2- Bütün elementer kükürt ihtiyacı yurtiçi üretiminden 
karşılanmalı, elementer kükürt ancak tüketiminden fazla üre
tilirse sülfürik asit için kullanılmalıdır.

Sülfürik asit üretiminin planlamasını yapmak bu komisyo
nun görevleri dışındadır. Ancak biz pirit üretim ve rezerv 
durumunun plan dönemi içinde mevcut sülfürik asit fabrikaları 
ihtiyacını karşılayacak düzeye çıkabileceği, hatta fazlanın 
bile söz konusu olabileceğini göstermekteyiz. Fakat eldeki bu 
potansiyelin üretime geçirilip geçirilemiyeceği de ayrı bir 
tartışma konusudur.

Elementer kükürt durumu talep projeksiyonu çalışmaların
da ayrıntılı olarak ele alınacaktır.



2. Talep Qalışması

a. Yurtiçi Talep Projeksiyonu

III. Beş Yıllık Plan hazırlanırken üç talep tahmi
ninden faydalanılmıştır. Bu talep tahminleri ve dayandıkları 
varsayımlar aşağıda verilmiştir.

Yıllar Tahmin 1 Tahmin 2 Tahmin .
1968 24.000 37.000 37.000
1969 24.400 41.000 40.050
1970 24.800 45.000 43.350
1971 25.000 49.000 46.900
1972 26.000 53.000 54.900
1973 - 57.000 50.750
1974 - 61.000 59.400
1975 - 65.000 64.300
1976 - 69.000 69.600
1977 - 73.000 75.300

Birinci tahmin 2. Beş Yıllık Planın projeksiyonudur, 
Artış hızı yılda #1.6 olarak kabul edilmiştir.

İkinci tahmin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Yatırım Daire Başkanlığının 17 Kasım 1967 gün ve 49579 sayılı 
yazısına ekli komisyon raporudur.

Üçüncü tahmin 21 Ocak 1968'de, Keçiborlu kükürt iş
letmesinin kuruluşundan itibaren yapılan üretim, satışlar ve 
satışlardaki artış yüzdesi gözönüne alınarak, Muzaffer Öztürk 
tarafından hazırlanan rapordur. Bu raporda artış yüzdesi # 
8.22 olarak alınmıştır.

Ekim 1975 de Etibank'da yapılan bir kükürt tüketim 
projeksiyonu da şöyledir.



Yıl Tüketim
1970 29.223
1971 29.082
1972 28.467
1973 25.091
1974 27.517
1975 51.589
1976 51.589
1977 56.447
1978 56.747
1979 62.421
1980 62.421

Bu rakamlarla karşılaştırma yapabilmek için kükür
dün toplam üretimi ve ithalat toplamı, toplam kükürt talebi 
olarak aşağıya verilmiştir.

Tüketim (Gerçekleşen, ton)
Yıl (Talep)
1966 29.687
1967 37.586
1968 33.856
1969 35.793
1970 29.357
1971 29.082
1972 28.466
1973 51.128

III. Beş Yıllık plan endüstriyel hammaddeler özel
ihtisas komisyonu sonuç olarak talep ve üretim hedeflerini
şöyle bulmuştur.

1972 1977 1982
Yurtiçi Talep 53.000 93.000 137.000
Üretim Hedefi 42,000 87.000 137.000
İthalat 11.000 6.000

Kükürtün üretiminin programlara uygunluğu da şöy-



Tablo : 17“ Üçüncü Plan Gerçekleşme Oranları

Yıl Program Gerçekleşme Gerçekleşme %

1971 35.000 23.650 68
1972 24.000 21.020 88
1973 24.000 17.750 75
1974 18.000 19.057 106
1975 18.000 19.450 108

Bütün bu verileri gözönüne alarak bir değerlendirme ya
parsak 1973'e kadar gerçek tüketimin üstünde olan talep tah
minleri 1973 ten sonra gerçek tüketimin altına düşmeye başla
mıştır. Yapılan tüketim tahminleri kükürdün geleneksel kulla
nım yerleri gözönünde tutularak, bunların artma eğilimine gö
re yapılmaktadır. Halbuki bu yıl devreye gireoek Petkim kap - 
rolaktam tesislerinin yılda 28.500 ton kükürt tüketeceği göz
önünde tutulursa tüketimin öngörülen değerleri aşacağı rahat- 
lıkla söylenebilir. Kimya Mühendisleri Odasının Gübre Sorunu 
adlı kitabında belirtildiğine göre yalnız H2SO^ üretiminde pi
rite karıştırılmak üzere saf kükürt ihtiyacı 1980 başında 
150.000 ton/yıl'ı bulacaktır.

Bu durumda tüketim projeksiyonunu hazırlarken kullanıla
cak doğrusal uzatma ve benzeri metodlarla yalnız kükürdün zi
rai, karbon disulfid, bisulfat yapımı gibi kullanım yerleri 
gözönüne alınarak yapılan projeksiyonlara, büyük tüketim 
alanları ayrıca eklenmelidir.

En büyük kükürt tüketicisi olan zirai donatım kurumunun 
plan dönemi içinde talebinin 27.500 ton/yıl olacağı bildiril
mektedir. Bu kükürdün 4500 tonu diatomit, 23000 tonu saf kü
kürttür. Bu talep 40000 ton/yıl'a kadar çıkabilir. (34000



ton saf kükürt + 6000 ton diatomit) sınai kükürt ihtiyacı ise 
33000 tona ulaşacaktır. Bu rakamlar toplandığında Btibank'm 
tahminine yakın bir rakam bulunmaktadır. Yalnız bu rakamlara 
bizim saptayabildiğimiz iki büyük tüketim ünitesi dahil değil
dir. Bunlardan birincisi 28500 ton/yıl kükürt tüketecek Petkim 
kaprolaktam tesisleridir. Bu tesis 1976 da faaliyete geçecek
tir.

Çükurovada kurulacak 4. Gübre Kompleksi ise 1981 de 
124740,1982 de 176715 ton kükürt tüketecektir. Bu durumda Eti- 
bank'ın 1975 tarihli projeksiyonu esas alınıp, tüketim rakamla
rına 1977 den itibaren 28500 ton/yıl, 1981 de 125000, 1982'de 
177000 ton/yıllık ekler yapmak gerekir. Bu plan dönemi için 
tüketim projeksiyonu şöyle olmaktadır.

Tablo : 18- Yurt İçi Tüketim Projeksiyonu (Saf Kükürt)

Yıllar Yurt İçi Tüketim (ton)

1976 51.500
1977 85.000
1978 85.000
1979 90.000
1980 90.000
1981 215.000
1982 267.000
1987 454.000

b. İhracat Projeksiyonu : Kükürt ihracatı sözkonusu 
değildir.

c. Toplam Talep Projeksiyonu : İhracat sözkonusu olma
dığından toplam talep, yurtiçi talebine eşittir.



3. Üretim Hedefleri

Kükürt sektöründe üretim hedefi mümkün olan en faz
la miktarda kükürdü yurtiçi olanaklarıyla sağlamak olduğuna 
göre, mevcut tesislerin tam kapasite ile çalışmalarını sağla
mak gerekir. Çünkü kükürt üretim potansiyelimiz sınırlıdır.
Bu durumda yapılacak iş bu potansiyeli sonuna kadar zorlamak 
olmalıdır.

Keçiborlu tesislerinin cüruf problemi yeni otoklav 
tesisiyle halledileceği için 1976 yılında üretim» 35000 ton/yı 
çıkması beklenebilir. Yalnız bu tam kapasiteye ulaşmasını engel 
leyen en önemli faktör zengin cevherin yeteri kadar bulunama- 
masıdır. 1975 yılında 15000 tonluk izabe kapasitesinin 5000 
tonluk kısmı kullanabilmiştir. 1979 da devreye girecek flo- 
tasyon ünitesi ile birlikte kapasite 55000 tona yükselecektir.

Rafineriler üretim hedefi 22000 ton/yıl civarında 
olacaktır. Rafinerilerin 3-4 yal içinde bu kapasiteye ulaşma
sı beklenebilir.

Ankarada kurulma çalışmaları devam eden yeni rafine
ride kurulacak fuel-oil hidrodesulfurizasyon ünitesinin yılda 
10000 ton kükürt üretmesi beklenmektedir.

Bütün bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 1982 de 
85000 ton kükürt üretimi hedef alınabilir. Boru hattının so
nunda, Adana'da kurulması planlanan rafineride 115 bin ton 
kükürt üretecek cracking üniteleri olması düşünülmektedir. 
Böylece, 1987 yılında kükürt üretimi 200 bin tona çıkabile
cektir.



Tablo : 19- Kükürt Sektörü Üretim Hedefi
(Saf Kükürt) (Bin Ton)

Üretim Yeri 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Keçiborlu 19 35 35 55 55 55 55
İpraş Raf. 7 9 10 11 12 13 13
Aliağa Raf. 7 7 7 7 7
İç Anadolu 8 10

Toplam 26 44 52 73 74 83 85 200

4. Uygulanması Gereken Teknolo.ji ve Girdileri

Keçiborlu kükürt işletmesindeki rezervlerin düşük 
tenörlü oluşu flotasyon yöntemine ağırlık verilmesini gerek
li kılmaktadır. Bu bakımdan Keçiborlu'da uygulanması gereken 
teknoloji flotasyondur. Rafinerilerde bütün dünyada uygulanan 
geliştirilmiş Claus prosesinin uygulanması en uygun yol ola
caktır,

5. İthalat Projeksiyonları

Bu plan dönemi içinde kükürt ithalatı kaçınılmaz gö
rünmektedir. Rafineriler ve Keçiborlu üretimi ancak zirai ve 
sınai kükürt ihtiyacını karşılayabilecektir. Petkim ve Azot 
Sanayii IV- Gübre Fabrikasını ihtiyacı ithal edilecektir. 
Aşağıdaki tablo pirit üretiminin tüketime cevap vereceği var
sayılarak hazırlanmıştır.

Pirit üretimindeki her hangi bir aksaklıkt düşük 
konsantrasyonlu piritlere kükürt karıştırmayı gerektireceğin
den bu rakamlar daha da büyüyebilir.



Tablo : 20- Kükürt Sektörü Ürün İthalat Projeksiyonu
(Rafine Kükürt) (Miktar-Bin Ton)

(Değer - CİF - 1976 Fiyatlarıyla) 
(Milyon TL.)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
Miktar
Değer

25,5
(31,0)

41,0
(49,9)

33,0
(40,2)

17,0
(20,7)

17,0
(20,7)

132,0
(160,6)

182,0
(221,5)

V- YATIRIM PROGRAMI :

1, Eklenecek yeni kapasiteler önümüzdeki dönemde aşağı
daki tabloda verilebilir.

Tablo : 21- Kükürt Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasite
(Ton/Yıl) (Saf Kükürt)

Yıl
Üretim Başında Eklenecek

Yıllar Hedefi Kapasite Kapasite Proje Adı

1977 44.000 26.000 18.000 Keçiborlu ve 
Flotasyon

1978 52.000 44.000 8.000 Rafineriler
Üretimi

1979 73.000 55.000 18.000

1980 74.000 73.000 1.000

1981 83.000 74.000 9.000
1982 85.000 83.000 2.000
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2. Yatırım Programı

Burada bağımsız kükürt yatırım olarak yalnız Keçi
borlu tevsii projesi söz konusu olduğu için, bu proje hakkın
da bilgi verilecektir.



Tablo : 22- Kükürt Sektörü Yatırım Programı

Proje İşin Tarihi Proje Toplam 1976 1977 1978 1979
Adı Baş. Bit. Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Toplam Dış Top.

Keçiborlu
Flotasyon 1976 1978 15000 80000 55 7000 12300 30000 2700 43000
Kumludere 
Amenajman 1974 1977 - 33224 - 21664 - 11560
Keçiborlu 
Makina ve 
Teçhizat 800 1200 800 800 _ 400
Arama- 
Sondaj 
(Keçiborlu) 13300 _ 6650 _ 6650
İdame
Yatırımları - 4758 - 1200 - 3538

Toplam 14440 132427 850 35281 12300 72203 2700 43000



VI. sağlanacak: YARARLAR :

Tablo : 23- Kükürt Sektörü Katma Değeri

Katma Değer
Yıllar (Milyon TL.) Endeks

1976 104 100
1977 176 169
1978 208 200
1979 292 281
1980 292 281
1979 332 319
1980 340 327



2. Dış Ticaret Etkisi

a. Toplam Mal İthalat Talebi

Tablo : 24- İthalat Toplam (1976-1982) (Bin TL.)

Toplam 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Yatırım
Malı 14440 855 13585 - - - - -

Ürün 268500 15300 24600 19800 10200 10200 79200 109200

İthalat
Toplam 282940 16155 38185 19800 10200 10200 79200 109200

İhracat
Toplamı - - - - - - - -

Dış
Ticaret
Dengesi 282940 1615 5 38185 19800 10200 10200 79200 109200

3. İstihdam Etkisi

Yalnız Keçiborlu yatırımın istihdam durumu şöyledir.
Mühendis 8
Teknisyen 9
Memur 2
Kalifiye İşçi 30
Düz İşçi 90

Toplam 139



VII- ALIUMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER ;

1- Kükürt aramalarına yapılan yatırımlar artmalı, MTA 
çalışmalarını hızlandırmalı, saptanan rezervlerle ilgili ça
lışmalar sonuçlandırılmalıdır.

2- Yeni pirit kaynakları araştırmalı, pirit kaynakları 
yeterli seviyede bulunursa, kükürt'te dayalı HgSO^ üretimi ön
lenmelidir.

3- Rafineriler kükürt üretimine önem vermeli, kapasite
lerden tam olarak yararlanmayı sağlayıcı önlemler alınmalıdır.

4- Kükürtde iç ve dış fiat farklı çok büyük olduğu 
için ithalat Etibarik ve (veya) Zirai Donatım Kurumu tarafın
dan tekelden yapılmalıdır.

5- Diğer ülkelerde olduğu gibi kurulacak termik sant- 
rallardan bacagazlarmdan çıkacak kükürtlerden yararlanacak 
ek tesisler kurdurulmalıdır. Çevre sağlığı yönünden olduğu ka
dar yurt ihtiyacı açısmdanda gereklidir.

6- Bakımsız pirit yataklarından pirit konsantresi üre
timi, alçıtaşlarmdan sülfat asiti üretimi, aküritlerden alu- 
mina, sülfat asiti ve potasla, gübre üretimi, pirit ve kükürt 
madenleri dışında kalan kaynaklardan elemanter kükürt ve sül
fat asiti üretimi imkânlarının fizibilite kademesinde etüd 
ve bir master plana bağlanmalıdır.



pirit

Kükürt en fazla sülfürik asit yapımında tüketilir. Sülfü
rik asit üretiminde kükürt girdisi olarak pirit de kullanılır. 
Bu bakımdan pirit üretimi ile kükürt dengesi arasında doğrudan 
bir bağ vardır. Kükürt konusunun bütünselliğe kavuşması için 
Türkiye'nin pirit durumu da aşağıda özetlenmiştir.

Kurulu pirit konsantresi üretim kapasitesi :

Etibank Küre Bakırlı Pirit Tesislerinde de parça pirit 
üretilmektedir.

Düşük tenörlü piritler flotasyon yoluyla zenginleştiril
dikten sonra kavrulur ve kontakt metoduyla sülfürik asit ha
line gelirler.

T o n
Etibank Ergani Bakır Konsantratörü 
Etibank Murgul " "
KBİ Murgul Çakmakkaya Bakır Konsantratörü

132.000 

33.000 
150.000 
315.000



Tablo : 25“ Türkiye'nin 1976 Yılı İtibariyle Pirit Tüketimi

KAPASİTE
GEREKEN PİRİT 
MİKTARI

tüketim yeri (Ton/Yıl) + S Ton/Yıl TÜKETİM TESİSİNE PİRİT SAĞLIYACAK İŞLETME

Azot Sanayii T.A.Ş. Samsun 
Sülfürik Asit Fabrikası 214.500 46 165.000 K.B.Î. A.Ş. Murgul Çakmakkaya Konsantratörü
Etibank Bandırma Sülfürik 
Asit Fabrikası

45.000
10.000 
28.000 
17.000

K.B.İ. A.Ş. Murğul Çakmakkaya Konsantratörü 
Etibank Murgul Bakır İşletmeleri Konsantratörü 
Keçiborlu Kükürt Curufu (Kükürt keki)
İthal Suretiyle Karşılanacak

120.000 45 100.000
Akdeniz Gübre Sanayii T.A.Ş. 
Mersin Sülfürik Asit Fabrikası

135.000
30.000

Etibank Ergani Bakır İşletmesi Konsantratörü

214.500 46 165.000
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 
İskenderun Sülfürik Asit 
Fabrikası 230.000 46

110.000
70.000

180.000

Etibank Küre Bakırlı Pirit İşletmesi 
K.B.I. A.Ş. Küre Bakibaba İşletmesi

Etibank Ergani Asit 
Fabrikası 61.000 - - İzabe Gazları

Etibank Murgul Asit Fabrikası 98.000 Etibank Murgul Bakır İşletmesi İzabe Gazları 
(Takriben 1978 yılında işletmeye açılacak olup, 
halen ihale safhasındadır. Eski Fabrika 1975 yı
lında üretimini durdurmuş olup, halen sökülmektedir.)



Tablo : 26- ^2^4 Üret im-Tüket im ve İthalat Dengesi

TÜRKİYEDE SÜLFÜHİK ASİT ÜRETİMİ TÜRKİYEDE SÜLFÜRİK ASİT TÜKETİMİ TÜRKİYEDE SÜLFÜRİK ASİT İTHALATI

Tesisin Adı
1974
Üretimi T

1975
Üretimi T 
(Tahmini) Tesisin Adı

1974
Tüketimi T

1975
Tüketimi T 
(Tahmini) Tesisin Adı

1974
İthalat
T

1975
İthalat

Etibank Bandırma 120.000 120.000 Etibank Sülfürik 
Asit Fabrikası

10.700 21.000 Gübre Fab. T.A.Ş. 
(Yarımca için)

120.000 90.000

Etibank Murgul 
(Mevcut Tesis) 11.665 6.000

Az ot Sanayii 
Samsun Gübre 187.341 323.000

Azot Sanayii 
T.A.Ş. 93.702 196.175

Etibank Ergani 4.770 15.000 Azot Sanayii Ela
zığ Gübre

6.733 22.000 Bağfaş 20.000 60.000

Azot Sanayii 
Samsun 91.655 100.000

Gübre Fab. TAŞ 
Yarımca Gübre 140.000 140.000 Diğer Özel Sektör 5.000 5.000

Gübre Fab. TAŞ 
İskenderun - -

Akdeniz Gübre TAŞ 
Mersin Gübre - 213.500

Akdeniz Gübre - 200.000 M.K.E. Elmadağ 
Barut Fab.

10.000 12.000

M.K.E. Elmadağ 10.000 12.000 Bafaş Bandırma Gübre 60.000 70.000

K.B.İ. Samsun - 60.000 SUmerbank Gemlik 
Suni İp.

10.000 10.000

Özel Sektör 20.000
(Tahmini)

15.000 Petkim Petrokimya 
Tesis.
Rabak
Diğer Endüstri Kol

760

1.200 
. 20.000

1.000

1.200
30.000

TOPLAM 258.090 535.000 TOPLAM 486.734 844.700 TOPLAM 238.782 351.175



Tablo : 27- Ülkemizin Pirit Rezervleri

PİRİT CEVHERİ BAKIRLI PİRİT BAKIR CEVHERİ
Alan tl Cu 1° S Miktar (Ton) İ> Cu i S (Miktar (Ton) ?£ Cu 1- S Miktar (Ton)

K.B.İ. A.S.
Murgul Damar - - - - - - 1,56 5,85 21.374.876
Murgul Çakaakkaya - - - - - - 1,037 5,85 26.554.290

TOFLAM 47.929.166
Murgul Akarşen - •r - - - 4.000.000 _ .. _

(ieolojik Rez.)
Espiye Lahanos 3,59 40 470.720+1.978.889 8,59 40 1.976.889 - - -

0,005 41,55 432.360
Espiye Kızılkaya - - - - - - 0,85 10,0 5.530.940

TOPLAM 470.720 6.411.249 5.530.940
Küre Bakibaba 3f50 43f 54 1.655.364 6,53 44,40 594 . 65 9 _ - -
Tirebolu/tiarş it /
Köprübaşı bakırlı pirit
(£ 1,77 Pb, /o 2,56 Zn) - - - 0,32 - 9.444.000 - - -
K.B.İ. GENEL TOPLAM 4.104 . 973 16.449.908 63.460.106

ETİBAKK
Küre Aşıköy B.Pirit - _ _ 1,92 38,31 1.146.200 _ _ _
Ergani Bakır - - - - - - 1,163 9,45 11.139.432
Çayeli-Madenköy - - - 2,85 27 6.630.600 - - -
ETİBANK GENEL TOPLAM - - - - - 7.7*76.800 11.139.432
GENEL TOPLAM - - 1.531.425 - - 24.226.708 - - 64.599.538



Murgul-Akerşen alanının rezervi M.T.A. Enstitüsü eleman
larınca şifahen söylenmiş jeolojik rezerv olup, görünür miktar, 
bakır tenörü ve kükürt içeriği yönünden kesin bir tesbit ya
pılmamıştır.

Tirebolu/Harşit köprübaşı'ndaki bakırlı pirit (kurşun ve 
çinko da vardır) rezervi M.T.A. Enstitüsü tarafından yapılmış 
ve Etibank'm K.B.İ. A.Ş.'na devrettiği alan ile Demir Export' 
un alanlarını kapsamaktadır.

K.B.İ. A.Ş.'nce rezerv tahkiki yapılmamıştır.

Espiye Lahanos'daki piritik cevherin üzerindeki örtü ta
bakası fazladır. Bu nedenle dekapaj çok zor olduğundan açık 
işletme ile üretim olanaksızdır.

Etibank Küre Aşıköy Bakırlı pirit işletmesinde yeni re
zerv arama çalışmaları yapılmaktadır. 1975 yılı sonu itibariy
le 8.000.000 ton muhtemel rezerv olduğu saptanmıştır.

Rize-Çayeli-Madenköy bakırlı pirit yataklarında $ 2,89 
cu tenörlü 6.630.000 ton görünür ve % 3,35 ou tenörlü 3.954*400 
ton muhtemel olmak üzere toplam 10.585.000 ton rezerv vardır.

Bunların yanında Siirt, Şirvan Madenköyde 15.000.000 
tonluk yeni bir yatak MTA tarafından bulunmuştur.
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Tablo : 28- Ülkemiz Pirit Tüketimi Programı (Ton)

Y I L L A E
Tüketim Tesisleri

1975
(Fiili)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Azot Sanayii T.A.Ş. Samsun 
Asit Fabrikası 75.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000
Akdeniz Gübre Sanayii Mersin 
Asit Fabrikası 135.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
a) Yarımca
b) İskenderun _ 153.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Etibank Bandırma Sülfürik 
Asit Fabrikası 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Etibank Murgul Asit Fabrikası - - - - - 49.000 49.000 49.000

Seka İzmit Fabrikası 10.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

GENEL TOPLAM 320.000 617.000 644.000 644.000 644.000 693.000 693.000 693.000

Not : Tablonun hazırlanmasında Gübre fabrikalarına ait sülfat asidi tesislerinin 1976 yılında % 85» 
1977-1932 yılları arasında $ 100 kapasite ile çalışacağı öngörülmüştür.



Tablo : 29- Ülkemiz Pirit Üretim Programı (Bin Ton)

Y X L L A B

Müessese Adı Üretim Cinsi
1975
(Fiili) 1976 1977 1978 1979 1960 1981 1982

Murgul Bakır Pirit Kons. 2,498 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5 35,5
Ergani Bakır Pirit Kons. - 132 132 132 132 132 132 132
K.B.İ. Çakmakkaya İt II 15,535 150 150 150 150 150 150 -150
Küre Aşıköy Pirit Parça 23,640 140 160 160 160 -.160 160 160
K.B.İ. Bakibaba Pirit Parça 31,110 70 70 70 - - - -

K.B.İ. Samsun Pirit Kons. - - - - 105 105 105 105
K.B.İ. Espiye Pirit Kons. - - - - 122 122 122 122
Ç ayeli-Madenköy Pirit Kons. - - - - 150 180 200 200

TOPLAM Pirit Kons. 18,0 315 315 315 542 542 542 542TOPLAM Pirit (Parça) 54,8 210 230 230 160 160 160 160
GENEL TOPLAM Pirit Kons.+ 

Pirit Parça 72.8 525 545 545 702 702 702 702
Yukardaki tablodan anlaşılacağı gibi 1979 dan itibaren pirit üretimi pirit tüketimini karşılamaktadır. 

Yalnız burada iki nokta önemlidir. Birincisi pirit üreten tesislerin üretimlerindeki devamlı aksamalar yüzünden 
bu hedefe ulaşamama tehlikesi» diğeri ise çok düşük tenörlü piritlerin konsantrasyon masraflarının fazla olması 
yüzünden fabrikalar tarafından alınmamaları tehlikesidir. Bu iki durum üretim programını önemli ölçüde aksatabilir.



Tablo : 30- Pirit'te Mevcut ve Eklenecek Üretim Kapasitesi

Üretim Tesisi Cinsi
Yıllık Üretim

(Ton) Açıklama

Etıbank Ergani Bakır Konsantr. 
Etibank Murgul " " 
K.B.İ. Murgul Çakmakkaya " 

TOPLAM

Pirit Kons.
• t II

132.000
33.500
150.000
315.000

K.B.İ. Espiye Lahanos Konsantr. 
K.B.İ» A.Ş. Samsun Konsantratörü

Pirit Kons.
II II

122.000
105.000

1978 yılının yarısında faaliyete geçecek. 
1978 yılının 2. yarısında faaliyete geçecek 
Küre1den 110.000 ton fakir ve 70.000 ton zen
gin toplam 180.000 ton/yıl i- 3/59 tenörlü cev
her işlenerek $ 48 S tenörlü pirit konsantre
si elde edilecek.

Çayeii-Madenköy Konsantratörü
Etibank Küre Bakırlı Pirit 
K.B.İ. A.Ş. Küre Bakırlı Pirit

Pirit Kons. 
Parça Pirit

II II

201.000
140.000
70.000

Tesis 1983-85 yılından itibaren faaliyete 
geçecek.
Samsun Konsantratörü faaliyete geçinceyedek 
(1978 yılı 2. yarısı) çalışacak.

TOPLAM 210.000

GENEL TOPLAM Pirit Kons. 
Parça Pirit

743.000
210.000



Görüldüğü gibi pirit tesisleri zamanında yetiştirilir, 
kurulu tesisler de kapasitelerinde çalıştırılırlarsa pirit 
üretimi tüketimi karşılayabilecek düzeyde olacaktır. Bu duru
mun gerçekleşmesi halinde bile yeni yapılacak gübre tesisle
rinin kükürde dayandırılması ile Türkiye büyük bir kükürt 
açığı ile karşı karşıya kalmaktadır. Pirit üretimindeki bu
günkü aksamaların devamı halinde ise kükürt açığı, sülfürik 
asit üretimini karşılamak için, öngörülenden daha büyük bir 
seviyeye çıkacaktır. Bu bakımdan pirit tesislerinin zamanın
da yetişmesi çok önemlidir. Bunun yanında yeni pirit kaynak
ları araştırılmalı, yeterli pirit rezervi temin edilirse kü
kürde dayalı tesisi kurulması önlenmelidir. MTA ve Üni
versiteler tarafından düşük tenörlü piritlerden faydalanalma- 
sı için araştırmalar yapılmalıdır.

Plan dönemi sonunadek Ergani, Murgttl, Küre Espiye ve
Lahanos-'tandaı yılda 1,5 milyon ton H„ SO, üretimine olanak2 4
verecek 600.000 torv^yıl düzeyinde pirit konsantresi üretimi 
için gerekli yatırımlar gerçekleştirilmedir*





FOSFAT



FOSFAT KAYASI

I. GİRİŞ:

1. Sektörün tanımı, sınırlanması ve kullanım alan
ları :

Bundan 150 yıl kadar önce fosfora dünya açlığını 
hafifletecek bir ürün olarak bakılır ve dünyanın büyük kara 
parçalarında, bu yaşamsal önemdeki maddenin bulunamıyacağı 
düşünülürdü. Ancak jeolojik ve teknolojik ilerlemeler sonu
cunda, çok önemli fosfat yatakları bulunmuş ve geliştiril - 
miştir.

i. Fosfat cevheri doğa1da ekseriyetle kalsiyum 
fosfat bileşikleri halinde bulunur. Bu bileşikler az çok 
karbonatlaşmış olup çok azda klor içerirler. Fosfatın en 
yaygın ve ekonomik olanı apattittir. Ayrıca glokonili fos
fatlarda vardır.

ii. Apatitin kimyasal formülü Ca^K^) F2dir. 
Boğada flor, klor ve hidroksil apatit olarak bulunur. Bir
çok derinlik taşlarının özellikle bazik kayaçların ikincil 
minerali olan apatit, metasomat ve sedimanter olarak kırın
tılı kayalarda, metamorf olarakta amfibol, klorit ve mika 
şistler içinde ekonomik değerde yataklar oluşturmaktadır.

iii. Fosfatın kullanım alanları :

Fosfat esas olarak azot ve potasla birlikte 

gübre sanayiinde kullanılmaktadır. Bünya fosfor üretiminin



yaklaşık İ> 71'i gübre yapımına gitmektedir. Bunun yanında 
kimyada, dişçilikte, silika çimento, boya, cam ve ipek üre
timinde ve petro kimya sanayiinde kullanılmaktadır.

2. Tarihçe :

Dünya fosfat madenciliği 130 yıl öncesine dayan
maktadır. Ülkemizin Mardin-Mazıdağı bölgesinde, Taşıt, Kas- 
rık ve Akras fosfat yataklarında, 1962-1976 yılları arasında 
M.T.A. Enstitüsü, 1965 yılında ise Etibank Genel Müdürlüğü 
bir arama şantiyesi kurarak aramalar yapmıştır.

Söz konusu çalışmalar sırasında bulunan düşük te- 
nörlü ve karbonat ganglı Taşıt fosfatlarından, ticari kon
santrelerin üretilmesi konusunda genellikle maliyet fiatının 
yüksekliği ve fikir ayrılıkları nedeni ile işletmeye geçile
memiş ve fosfat aramalarıda büyük ölçüde durmuştur.

1961 yılında Maden Yardım Komisyonu tarafından 
ruhsatı alınmış olan Batı Kasrık Bölgesinin Şemikan, Arısu 
ve Deşan kesimlerindeki yataklarda 1968 yılında M.T.A. Ens
titüsünce yeniden arama çalışmalarına girilmiştir. Bu çalış
malar sonucunda ticari konsantreler elde edilebilecek kali
tede fosfat yatakları saptanmıştır. Bu yataklar, M.T.A. Ens- 
tütüsü tarafından 1974 yılında Etibank.'a devredilmiştir.



II. MEVCUT DURUM :

1. Sektörün Kuruluşu :

Bu konuda, Kilis glaukonili fosfatlarını 1965 yı
lında çıkarıp öğüterek doğrudan tarlada kullanmak üzere pa
zarlamaya başlayan ve çalışmalarını 1974 yılında durduran 
bir tek şahıs dışında başka bir özel sektör kuruluşu yoktur.

Devlet sektörü olarak üretime yönelik çalışma ya
pan tek kuruluş Etibank'tır. Etibank 1974 yılı Mayıs ayında 
Batı Kasrık fosfat yataklarını içine alan bölgede, Güneydoğu 
Anadolu Fosfatları Şantiyesi Tesis Müdürlüğü'nü kurarak ara
ma geliştirme çalışmaları ile cevher üretimi için kazanma 
çalışmalarına ve bu cevherden Sivrice Süper Fosfat Fabrika
sının işleyebileceği nitelikte fosfat kayası üretimi sağlı- 
yacak tesisin ön çalışmalarına başlanmıştır. Bütün bu çalış
malar Karataş Projesi çerçevesinde sonuçlanmak üzeredir.

Etibank, Batı Kasrık Fosfat Yataklarından Fosfat 
üretimini iki ayrı proje olarak programlamış ve iki proje
nin de yürütülmesi işini 1975 yılı Şubat ayında alınan Yöne
tim Kurulu Kararıyla kurulan Güneydoğu Anadolu Fosfatları 
Grup Başkanlığına vermiştir. Daha önce kurulmuş bulunan Şan
tiye Tesis Müdürlüğü de Grup Başkanlığına bağlanmıştır.

Bu iki projeden; Karataş Fosfat Projesinin 1976 
yılı ikinci yarısı içinde, Güneydoğu Anadolu Fosfatları 
Büyük Projesinide kademe kademe 1981 yılı sonlarında gerçek
leşmesi programlanmıştır.



Sermayesi :

Karataş Fosfat Projesinin yatırım tutarı 280 mil
yon TL. işletme sermayesi ise 23 milyon TL. olarak programlan
mıştır.

Güneydoğu Anadolu Fosfatları Büyük Projesinin Fi- 
zibilete Etüdü henüz neticelenmediğinden, bu proje için ya
tırım ve sermaye hakkında bir rakam vermek mümkün değildir.

Her iki proje bünyesinde yabancı sermaye katkısı 
mevcut değildir.

2. Mevcut Kapasite :

Bu sektördeki tek kuruluş olan Etibank'm yatırım
ları henüz gerçekleşmediği için 1975 yılında bir üretim ve 
kapasiteden söz edilemez.

a) Üretim Yöntemi - Teknoloji :
Karataş fosfat projesi
Şemikan sahası ile Arısu 1 sahalarında ana 

yatakta mevcut cevher üzerindeki örtü tabakası kaldırıldık
tan sonra oolitik cevher selektif olarak üretilecek, buldo
zerlerle kamyonlara yüklenerek kırma eleme trivaj ve kurut
ma tesisine taşınacaktır.

Tesisin kırma ünitesinde cevher selektif 
olarak kırılmakta, içerisindeki çört ve kalker triyajı ya
pılmakta ve 12 ,5 mm elekle elenerek tos haline gelmiş olan 
oolitik fosfat ayrılmaktadır. Baha sonra kurutulan bu kon
santre en fazla $ 5 nem içermekte, tenörü ise $ 27 E, O5
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olmaktadır.

Sözkonusu proses, suya gereksinim duymaması 
ve üretime enkısa sürede başlanabilmesi nedeniyle seçilmiş
tir. Bu prosesten büyük proje çalışmaya başlandığı zaman 
vaz geçilmesi olasıdır.

Güneydoğu Anadolu Fosfatları büyük projesi
nin üretim yöntemi ve teknolojisi henüz belirli olmamakla 
beraber büyük bir olasılıkla yıkama, kalsinasyon ünitelerin
den oluşacaktır.

b) Üretim :

Karataş Fosfat Projesi 1976 yılının sonunda 
üretime geçmiştir. 1976 üretiminin parasal değeri 50 milyon 
TL. dır.

Büyük projede belirtilen tesisin çalışmala
rıyla Karataş Fosfat Tesisinin çalışmaya devam edip etmeye
ceğinin incelenmesi gerekecektir.



3- Dış Ticaret Durumu : 

a- İthalat

TABLO UFosfat İthalat Durumu (Devlet Sektörü)

(Bin Ton)

ÜLKELER

Y I L L A R

1971 1972 1973 1974 1975

Tunus 178.364 204.325 144.300 194.988 378.630

Ürdün - - 8.100 - 38.000

Fas - - - 124.282 66.200

Suriye - - 8.000 38.271 -

Toplam : 178.364 204.325 160.400 357.541 482.830

Kaynak : Azot Sanayii A.Ş.

Fosfat ithal fiyatları senelere ve ülkelere göre de
ğişmektedir. 1971, 1972 yıllarında Tunus'tan ithal edilen 

fosfat (FOB) 7,9 ^/ton iken 1973 te 9,3 #/ton iken 1974 te 
birden artış göstermiş iki parti halinde alınan malın fiya
tı 37,05-53,05 0/ ton'a düşmüştür.

Ürdün'den de çok az mal ithal edilmiş olup 1973 te 

parti parti gelen malın fiyatı (CİF) 16,6-15,1 0/ton, 1975 
te çeşitli parti halinde ithal edilen fosfatın fiyatı (CİF) 

78-73 0/ton olmuş ve en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

Fas'tan ithal edilen fosfatın ithal fiyatı 1974 senesinde 
(FOB) 60-38-56 0/ton 1975 te ise (FOB) 61,3 0/ton dur.



Suriye fosfatının ithal fiyatı ise 1973 te (FOB)
10 #/ton iken 1974 te birkaç parti halindeki fosfat (CİF) 
47-53,32-20,43 £/ton dur.

Tablo 2: Fosfat sektöründe toplam ithalat durumu
(ton, bin $)

Yıllar
Devlet
Sektörü

Özel
Sektör Toplam

Değer
(bin dolar)

1970 71738 71738
1971 178364 113712 292076
1972 204325 148330 352655
1973 160400 342469 402869
1974 320541 268453 590994 27118,0
1975 482832 487150 907787 57655,7
1976 864718 40523,6

Kaynak: DİE
Not: Diğer yıllar için özel sektörün ithal ettiği miktar

b) İhracat :

Şimdiye kadar üretim olmaması sebebiyle geçmiş 
yıllarda ihracat yoktur. Rezervlerimizin kısıtlı, yurt içi 
talebinin ise fazla olması nedeniyle ileride ihracaat yapıl
ma olanağı yoktur.

4 . Stok durumu :

Stok durumu sadece Devlet Sektöründeki gübre 
fabrikalarının gübre stoku olarak saptanılanştır.



Samsun tesisleri (TSP ve DAP) Normal Stok 40 000 ton
Elazığ tesisi (NSP Normal Stok) 10 000 ton

Toplam: 50.000 ton

5. Yurtiçi talebi
Şimdiye kadar yurtiçi üretimi yapılmadığı için 
yurtiçi talebi ithalat miktarı kadar olmuştur 
(Tablo-2)

6. Fiyat Durumu:

Fosfat fiatları özellikle cevherin P2 O5 yüzdesi- 
ne göre te3bit edilmektedir. Fosfatlı gübre hammaddesi ola
rak cevherin veya konsantrenin en az $30 P2 Ojiçermesi ge
reklidir.

Kuzey Afrika cevheri B.P.L. olarak fosfat içeri
ğine göre $ 56-60-64-56-72,5 luk dört katogeri halinde sa
tılmaktadır.

Cevher satışlarında yüksek P2' 0^ içeriği yanında 
aranılan özellikler aşağıda sıralanmıştır.

ffa o : $ 49,5-51
Flor : max $4,5
Klor : max $ 0,06
COg s 1,5 arasında
Fe2 Û3-*Âİ2 03=-max $1,5 
SO3 = $ 3,2 
Butubet : max $ 4 
Organik madde = max $ 1

Tane iriliği-/, go-ioo mesh



Suda çözünmeyen
Fosfatları teşkil eden, Mn2 O3, Tn03 max= J> 0.01

Fosfat satışları için çeşitli ülkelerin fiatları 
senelere göre bölüm II-4'de verilmiştir. Bu cetvelin ince
lenmesinden de görüleceği gibi fosfat fiatları 1971 yılında 
FOB 7,9 0 iken 1973 yılından itibaren artmaya başlamış ve 
1975 yılında ortalama 63,5 dolar/ton düzeyine çıkmıştır. Fi- 
atlar 1976 senesinde bir miktar Azot Sanayii sınırlı miktar
da cevheri Tunus'dan 30 0 ton fiatla almıştır. 1976 yılı or
talaması 46,9 dolar/ton ithal fiatları olarak gerçekleşmiş
tir.

Fosfat fiyatlarındaki artış bir yandan bütün cev
her fiyatlarında görülen genel fiyat yükselmesi bir yandan 
da fosfat tüketiminin fazlalaşması ve fosfat üreticisi ülke
lerin fiyatları kontrol için üretimlerini kısmaları sonucu 
meydana gelmiştir.

Gıda gereksinimimizin yurt içinden karşılanabil
mesi için, gübre hammaddeleri konusunda dışa bağlı kalmamak 
gerekmektedir.

Memleketimizde üretilecek satılrk fosfat fiatları- 
nın, maliyet analizleri, elde oloıyan sebeblerle henüz ke
sinlik kazanmış değildir. Bu maliyetin 810 TL. civarında ol
duğu ancak kapasite iki misline çıkartılmasıyla çok daha 
düşük olacağı bilinmektedir.



Yurt içi cevher maliyetlerinin dış fiatlarla kar

şılaştırılmasında 47 #/ton fiyata karşılık 810 TL. biraz yük

sek görülmektedir. Ancak bu fiatlarla fosfat rezervlerinde 

düşük tenörlü ve ince tabakaların üretim olanağı olduğunu, 

ayrıca bu fiyatın büyük bir miktarının mâliyeye vergi olarak 

döndüğü, işçilerimize iş olanağı sağlandığı gözden kaçırıl

mamalıdır.

Tablo : 3 Fosfat Yurt dışı 1973 Fiatları

memiş, ocaktan çık
tığı gibi, yumru 
halinde

Fas Malı 

Tunus Malı 

Tîauru Mali

i 66-68 BPL 
# 70-72 BPL

FOB //TS 
20 
24

303,63

364,36

Tl/ton

II

İo 7A-15 BPL 27,50 414,50 n

?4 76-77 BPL 30,00 455,45 n

* 7 5 B P L  sS i 65 956,46 n

İo 65-68 BPL K 35-36 481,95-495 "
54 83 BPL FOB 12-14 250,86- -292,67

Kaynak: MTA 1974 Maden Haberleri Bülteni



Tablo : 4 Fosfat Yurt dışı 1976 fiatları

Florida İ 66-68 BPL FOB 33 dola:ç/şhtotton
°io 70-72 BP1 II 41 »1
% 74-75 BP1 H 47 fl

% 76-77 BPL H 53 II
Fas İ 75-77 Fas

Safi 50 dolar/ton
Tunus İo 65-68 - - M

Nauru İ* 83 BPL FOB 30-32 »t

• İstihdam Durumu ;

Tablo ; 5 Devlet Sektörü İstihdam Durumu î

1975 Yılı 1976 Yılı

Program Fiili Fark Program Fiili Fark

Teknik eleman, 6 25 
Teknisyen

-36 93 28 -65

Doktor, Dişçi 1 - 1 1 1 - 1
İdari Elemanlar 47 20 o-«rt-C\J1 28 -189
kalifiye ve düz işçi 215 181 -34 442 259 -183

Tesis çalışmaya başlamadığı için yukarıda yanlız 
Şantiye ve Grup Başkanlığı elemanları verilmiştir.



Günde 8 saatten; dekapaj 2 vardiye, üretim 1 var
diye, kırma Eleme kurutma ünitesi 3 vardiye diğer kısımları 
ise 1 vardiye olarak çalışacaktır.

Grup başkanlığında yeterli bilgi ve tecrübeye sa
hip eleman yetersizliği işlerin arzu edilen hızda yürümesi
ni engellemekte, eldeki elemanların çalışma koşullarını 
ağırlaştırmaktadır.

Şantiye Tesis Müdürlüğündeki gerek çok güç çevre 
şartları gerekse tesisin kuruluş halinde olmasından doğan 
sosyal olanakların sınırlılığı, kalifiye eleman ve işçi te
minini kısıtlamaktadır. Kısıtlayıcı nedenler arasında ücret 
ve kadro tatminsizliğini de saymak yerinde olur.

7- Mevcut Durum ve Tıkanıklar:

Cevherin zengin ve rezerv olarak fazla miktarda 
olmaması madencilik bakımından kolay üretilebilecek cevher-k 
lerin bulunmaması ve geçmiş senelerdeki fosfat fiatlarının 
düşüklüğü nedenleriyle, uzun yıllar yurt içi üretim ekonomik 
görülmemişti.

Son yıllarda, özellikle 1975 yılında, fosfat fia- 
tmın artması, yurt içi talebinin gün geçtikçe artış kazan
ması ve ffiazıdağmda yeni bir f03fat teşekkülünün (Batı Kas- 
nk fosfat yatakları) ortaya çıkarılmasıyla üretime yönelik 
çalışmalar hız kazanmıştır.

Ancak, cevherin yalaklanması, dört ayrı tip ve üç 
ayrı seviye şeklindedir. Cevherin tenör ve kalınlıkları çok 
değişkendir» Örtü tabakası kalın buna karşın cevher incedir. 
Dünyada bu tip cevherlerin tamamını değerlendirebilecek
teknoloji gelişmemiştir.



Cevherin gerek rezerv durumu gerekae kalitesi yö
nünden büyük miktarlarda üretimi için dış fiatlar esas alın
dığında ayrılacaklar göze çarpmaktadır.

Cevher yataklanmasının bulunduğu yer sosyal yön
den geri kalmış bir bölgedir. Özellikle ulaşım olanakları 
kısıtlı, özellikle su sağlama ve yüksek maliyet sorunları 
önemlidir.

Türkiye'nin fosfatlı gübre talebi, konusunda güb
renin kullanımı alanı çoğaldıkça, ilgili kuruluşlar çeşitli 
tahminlerde bulunmuşlardır. Gübre araştırma Enstitüsünün 
tahminine göre Türkiye'nin fosfat talebi 1973 yılında 1,4 
milyon ton, 1974 yılında 2 milyon ton, 1977 Yılında 3,9 mil
yon ton ve 1982 yılında da 5,3 milyon tona yükselecektir. 
Aynı kaynağa göre miktar başına düşen fosfatlı göbre mikta
rı ise 1977 yılında 29,4 kg. ve 1982 yılında 39,7 kg.’na 
ulaşacak olup azotlu ve fosfatlı gübre karışım oranı 2/1 ve
ya l/l olabilecektir.

Çeşitli kuruluşların talep tahminleri fosfatlı 
gübre tüketiminin hızla artacağını göstermektedir. Bu ne
denle fosfatlı gübre ihtiyacı arttıkça fosfat kayası ith&lı 
artmış olacaktır. Ülkemizin artan fosfat kayası ithalatına 
ödenen döviz miktarının enaz düzeye indirebilmek amacıyla 
mevcut sınırlı fosfat yataklarının üretilebilir hale geti
rilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla bir takım zenginleştirme ve madenci
lik sorunları olan Mard m-Yazıdağı fosfat yataklarının



üretime dönük nitelik kazanmasına çalışılmaktadır.

Mardin-Mazıdağı fosfat kayanı havzasında birbirin
den farklı beş aym yatak çeşidi saptanmıştır. Bunlar Akras 
tipi, Taşıt tipi, Kasrık tipi, Şemikan oolitik tipi ve Şemi- 
kan kırmızı fosfat tipi olup, minorolojik yapıları yanında, 
işletme ve cevher zenginleştirme yönünden de birbirlerinden 
farklıdırlar. Gerek Etibank Genel Müdürlüğü bünyesindeki 
sahalarda görünür ve işletilebilir rezervlerin ancak bir 
kısmı kesinlik kazanmıştır.

Batı kasnk bölgesi fosfatlarının madencilik, 
teknolojik somları daha ayrıntılı olarak incelenirse;

1- Mazıdağı-Fosfat havzasında, farklı litolojik ya
pıda cevherlerin ayrı ayrı yöntemlerle zenginleştirilmeleri 
zorunluluğu doğabilir.

2- Mazıdağı-Fosfat havzasında (Batı Karsık Bölgesin
de) yatay ve düşey doğrultuda, ani geçişli muhtelif tip cev
herlerin bulunması maden işletmeciliğine büyük etkiler yapa
cağından, sık fasiyes değişiklikleri ve ondulasyonların ke
sin olarak saptanması gerekmektedir.

3- Üretim sırasında, hangi kesimde, hangi devirler
de, hangi kalitede ne miktarda üretileceği ve cevher zen
ginleştirme tesislerine kaç tenörlü tüvanan cevherin verile
ceği kesin olarak saptanmalıdır.
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4- Mazıdağı fosfat havzasında fosfat yer yer sertle
şerek karbonatlaşmakta ve sık sık bantlaşmalara uğramaktadır. 
Bu durum, fosfat yataklarının işletilebilir rezerv ve kalite
sini olumsuz yönde etkileyeceğinden madencilik açısından da
ima göz önünde bulundurulmalıdır.

5- Mazıdağı Bölgesindeki fosfat kayası sedimantasyo
nu, oldukça karmaşık durumda ve sık sık fasiyes değişikliği 
sunduğu için, çalışan ekibin bu konuda tecrübeli elemanlar
dan oluşmasını gereksindirmektedir.

6- Ayrıca Türkiye'de, Mazıdağı fosfatları dışında 
bir takım teknolojik ve nakliye sorunları olan, Yayladağı- 
Taşlıtepe-Kırgm ve Kilis glokonili fosfatları ile rezerv 
durumu henüz açığa çıkarılmamış Bitlis (Ünaldı) ve Bingöl 
(Avnik) bölgelerinde manyetitli apatit fosfat yatakları bu
lunmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye'nin sayılan sorunlara rağ
men ivedilikle bu yatakları, ekonomik olarak zenginleştirip 
üretime geçebilmesi en büyük görev olmalıdır.

Yukarıda belirtilen sorunlar 4. Beş Yıllık Plan 
içinde gerçekleştirilmesi halinde fosfatla gübre sanayitaizin 
başta gelen hammadde sorunlarından biri halledilmiş olacak
tır.

9 - Diğer Ülkelerde Durum ve İrdelenmesi

Son yıllarda, fosfat madenciliğinde büyük geliş
meler görülmektedir. Özellikle Kuzey Afrika ve Arap



Ülkelerindeki aramalar çok önemli sonuçlar vermiştir. Genel 
olarak fosfat üretimi açık ve yeraltı işletmeleri ile yürü
tülmektedir. Eldeki bilgiler maliyetin açık işletmelerde 
25-28 TL./ton ve yeraltı işletmelerde 80-85 TL./ton civarında 
olduğunu göstermektedir. Genel olarak fosfat cevheri zengin- 
leştirildikten sonra ihraç edilmektedir.

Zenginleştirme işlerinde, kalsinasyon ve beraber 
olarak siklon ve hidrosiklonlar da kullanılmaktadır.

1960 yılından sonra, Dünya Fosfat cevheri tüketi
minde büyük artışlar olmuştur. $ 30 P2 içeren fosfat cev
heri 1960 yılında 39,2 milyon ton tüketilmiş iken, 1973'de 
bu miktar 100,9 milyon olmuş, 1974 sonunda ise 110 milyon 
tonu aşmıştır.

Fosfat cevheri üretimi ve kullanım alanları dünya 
nüfus artışı, yaşama standardının yüksekliği, gübrelerin fay
dalarının anlaşılması ile genişlemiştir. 1971 Yılı dünya ih
racatı miktarı 40,2 milyon tondur. 1973 de bu miktar 48,8 m 
milyon ton olmuştur. Dünya ihracatında Akdeniz ülkeleri $40,9 
ile birinci sırayı almakta, A.B.D. $ 24,8, S.S.C.B. de 
$ 12,8 ile bu ülkeleri izlemektedir.



Dünya Rezervleri

1971 yılx itibariyle Dünya işletilebilir fosfat rezerv
leri şöyledir: (Yurdumuzdaki cevherlerin düşük tenörlü ve 
teknolojik problemleri olması nedeniyle bu rakamlara dahil 
edilmemiştir.)

A .B .D .
FAS

S.S.C.E.

21,0 milyor ton 
14,5 milyar ton 
7,5 milyar ton

Kuzey Amerika, Güney 
Amerika Sahilleri, 
Güney Afrika ve di
ğerleri 5,2 milyar ton

48,2 milyar ton

Kaynak: Industrial Minerals



TABLO 6 : 1975 ve 1980 yılları için Dünya Fosfat cevheri
talebi şöyledir.

Bölgeler 1975 (1000 ton) 1980 (1000 ton

Batı Avrupa 21 000 25 500
Doğu Avrupa 27 500 36 500
Afrika 6 000 8 000
Kuzey Amerika 33 000 35 500
Güney Amerika 3 500 5 000
Asya 13 500 19 000
Okyanusya 4 000 4 500

Toplam 108 500 134 000

Kaynak : Industrial Minerals (1175)

Dünya Üretimi

Dünya fosfat üretiminde yıllık artış hızı ortalama 
$8,2 civarındadır.

Son yıllardaki üretim şöyledir.

Yıl ------ — 1968 1969 1970 1971 1972 1973 11974
Miktar (milyon ton) 79,2 77,1 81,1 83,9 89,1 löö", 9 101,9

1975
114,8



Bu üretimin ülkeler arasındaki dağılımı ise şöyleûir.
(1976)

ABD 1° 36
Kuzey Afrika 0*!° 37
Rusya of,/° 22
Asya 1° 6
Okyanusya İ0 5
Diğerleri 1° 5

Kaynak : Industrial Kinerals 1975

TABLO : 7 Fosfat Kayası Üretimi ( Milyon Ton)

1972 1973 1974 1975

U.S.A. 37,0 38,2 41,4 43,9
S.S.C.B. 19,8 21,1 22,5 24,1
Pas 14,5 16,6 19,3 13,5
Çin II.C. 3,2 3,5 4,6 5,2
Tunus 5,4 3,5 3,9 3,5
Sahra - 0,7 2,2 2,7
Güney Afrika 1,5 1,4 1,6 1,7
Naura 1,3 2,3 2,3 1,5
Senagal 1,4 1,8 1,9 1,6
Toga 1,9 2,3 2,6 1,2
Ürdün 0,7 ı,ı 1,6 1,4
İsrail 0,8 0,8 1,0 0,7
Cezayir 0,5 0,6 0,8 0,7
Diğerleri 3,1 3,8 4,6 3,6
T 0 P 4 A M 89,1 97,5 110,1 105,3



TABLO: 8- DÜNYA FOSLAT KAYASI İTHALATI (1000 Ton olarak)

1973 1974 1975

Batı Avrupa 22.765 25.728 17.597
Avusturya 478 558 200 4

Belçika 2.421 2.733 1.733
Danimarka 341 319 192
İrlanda 466 428 133
Finlandiya 608 694 218

Fransa 4.849 5.786 3.326

Batı Almanya 2.886 3.213 1.490

Yunanistan 588 563 666

İtalya 1.983 2.025 1.640

Hollanda 2.178 2.354 1.411
Norveç 422 501 159
Portekiz 306 323 299
İspanya 2.196 2.791 3.231
İsveç 663 686 390

Türkiye 366 709 969
İngiltere 1.979 2.025 1.540
Doğu Avrupa 8.808 10.494 5.322
Bulgaristan 760 952 342
Çekoslavakya 1.032 1.206 53
Loğu Almanya 1.448 1.434 141
Macaristan 478 550 86
Polonya 2.556 3.226 2.481

Romanya 1.460 1.872 890

Yugoslavya 1.006 1.175 829



TABLO: 8b- Toplam ihracatın başlıca ülkelere dağılımı

Akdeniz Ülkeleri # 42,80
A.B.D. İo 22,4
Rusya % 21,5
Okyanusya, Nauru ve Sahra $ 3,8
Diğerleri % 9,5

Kaynak: Phosphorousarripotassium (1976)

TABLO: 8c- 1975 Yılı içinde üretim ve ihracat yapan 
_____________ başlıca ülkeler______________________________

Ülkeler Üretim (1000 ton) ihracat (1000 ton)

A.B.D. 42 000 3 500
Rusya 24 650 6 750
Fas 21 000 19 500
Tunus 4 200 2 250
Çin 3 400 -
Togo 2 500 2 200
Nauru, Christmas, 
Okyanusya 4 900 2 000

Senegal 1 700 1 672
G. Afrika Cumhuriyeti 1 700 -

Kaynak: Industrial Minerals



III- ÜLKE OIANAKLA.RI:
1- Genel

1975 Yılanda Dünyada 110 milyon tona yakın satılabilir 
fosfat cevheri üretildiği tahmin edilmektedir. Türkiye'de 
ise çalışmalar pilot çapta başlandığından önemli bir üretin 
yoktur. Halen kurulu tesislerimiz için gerekli olan fosfatın 
tamamı ithal edilmektedir. 1977 Yurt içi fosfat talebinin 
2 032 bin ton, 4. Beş Yıllık Plan dönemi sonu olan 1982 de 
ise 2 770 bin ton olduğu kabul edilirse ortaya çıkacak bö- 
runlann büyüklüğü anlaşılabilir. (Talep rakamları $ 27 
P2 O5 olarak verilmiştir.)

2• Sektör için önemli üretim faktörleri potansiyeli:

1976 yılı başlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının koordinasyonunda bütün arayıcı, işletici ve 
yatırımcı kuruluşların katılımı ile hazırlanan uzun vadeli 
fosfat arama programlarında yer alan esaslara göre 3 fosfat 
yatağına arama ve işletmede öncelik tanınmıştır. 4. Beş Yıl
lık Plan döneminde bu üc yatağın öncelikle işletmeye geçmesi 
düşünüldüğünden aşağıda özellikle bu yataklar hakkında bilgi 
verilmiştir.

2-1. Mazıdağı Eosfat Yatakları :

Mazıdağı Bölgesinde Etibank'm ruhsatında 
bulunan Batı Kasrık-Karataş (Şemikan) ve taşıt fosfat ya
taklarının 4. Beş Yıllık Plan döneminde işletmeye alınması 
ön görülmektedir.



2.1.1.Karataş (Şemikan) Fosfat Yatağı :

Etibank'm ruhsatında bulunan ve halen işlet
meye alınan bu fosfat yatağında iki ayrı seviye halinde 83,2 
milyon ton işletilebilir fosfat rezervi saptanmıştır. Ancak 
bu rezervlerden Şemikan seviyesindeki 33,9 milyon ton ile 
Kasrık seviyesindeki 10,4 milyon ton rezerv görünür haldedir. 
(Değerlerin hepsi MTA Fosfat Fizibilite raporlarından alın
mıştır. )

Şemikan seviyesinin satha yakın olan kısım
larında üstte, 1-1,5 m. kalınlığındaki bölümde, zengin fos
fat yataklanması görülmekte oolitik seviye olarak adlandı
rılan bu kesimde tenör fi« 24-25 3*2 °5 e kadar yükselebilmek
tedir.

Oolitik seviyenin altında kalker ve çört ara 
katkılı bir fosfat seviyesi daha bulunmaktadır. Bu seviye o- 
olitik seviye ile birlikte alınırsa tenör fi 14-15 P2 °5 e 
düşmekte fakat kalınlık 4,5 metreye çıkmaktadır.

2.1.2.Taşıt Fosfat Yatağı :

Bu yatakta 141 milyon tonu görünür olmak ü 
üzere toplam 259 milyon ton düşük tenörlü kalkerli ve maralı 
fosfat mevcuttur. İşletmeye alma hazırlıkları ile ilgili ola
rak yatağın 13,7 Km£ lik bir bölümü seçilmiştir. Bu bölümde 
örtü tabakası kalınlığı 15m ortalama cevher kalınlığı l,30cm 
ortalama tenör ise fi> 11,5 1*2 O5 dir. Seçilen bölgede 32,3 
milyon ton görünür, 12 milyon ton muhtemel rezerv- vardır.



Bu rezervlerin tamamı 1977-1978 yıllarında işletilebilir re
zerv haline getirilebilecek şekilde programlanmıştır. Yukarı
da belirtilen cevherden 10 milyon ton satılabilir cevher 
üretimi mümkün olacaktır.

2-2. Yayladağı Fosfat Yatakları :

Hatay Yayladağmda tesbit edilmiş olan fos
fat yataklarından sadece Taşlıtepe ve Kırgmtepe yatakların
da ekonomik olabilecek, görünür muhtemel, 30.5 milyon ton 
cevher tesbit edilmiştir. Tenör $ 12-13 1*2 O5 dir. Tektonik 
durum nedeniyle rezervin az bir kışımı işletilebilir halde
dir. 1977 yılından itibaren 5 milyon tonluk satılabilir 
cevher rezervinin ortaya çıkacağı ve yıllık üretimin 100-200 
bin tonu aşamıyacağı şimdiden bilinmektedir. Zira bu fosfat 
düşük tenörlüdür. Doğrudan tarımda kullanılabilir.

2-3» Bitlis Masifi Fosfat Yatakları ;

Bitlis masifinde son senelerde yeni bir 
fosfat yatağı bulunmuştur. Bu cevher yaklaşık İ» 30 manyetit, 

25 apatit içermektedir. Cevher yüzeylemelerinden alınan 
numuneler bu tip cevherlerden manyetik seperasyon ve flotas- 
yon yolu ile ve oldukça normal randımanla satılabilir fos
fat ve manyetit konsantreleri üretilebileceğini ortaya koy
muştur.

Bu yataklar Bitlis'in Sürüm ve Ünaldı köyleri ile 
Bingöl-Avnik'te bulunmaktadır. Etüdler yeni başlamış olup 
yaklaşık 10 milyon ton rezerv olduğu tahmin edilmektedir.
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Bundan başka 4. Beş Yıllık Plan döneminde işletmeye alınması 
muhtemel olmayan fosfat rezervleri oldukça geniştir. Bunlar 
Mazıdağmda Akras, Derik, Doğu Kasnk ve Yayladağmda Raflı 
ile Gaziantep, Adıyaman'da bulunan fosfat yataklarıdır.

Diğer Bölgeler :
2.4- Trakya bölgesindede fosfata rastlanmıştır. 

Edime Lâlepaşa Taslımüsellim köyünde diatomitler içinde 
dissemine halde bulunan ve $ 12 P2 O5 tenör veren fosfatın 
rezerv durumu henüz açıklığa kavuşmadığından 4. Beş Yıllık 
Plan döneminde ele alınmamıştır. Burada MTA ön etüd çalışan
larını sürdürmektedir.

3. Türkiye Rezervleri (Özet)

(1975 Yılı sonu itibariyle) Yurdumuzda Oolitik, 
killi, manyetitli ve karbonatlı olmak üzere dört tip cevher 
mevcuttur. Bugün için Batı Kasnk bölgesinde (Mazıdağı)

- 44 milyon ton görünür olmak üzere

- 136 milyon ton toplam rezerv bulunduğu hesap 
edilmektedir. Ancak bu miktarın $ 75 e yakın kısmı teknoio,. 
jik problemi maliyet açısından henüz çözümlenmemiş karbonat
lı cevherdir. Bu cevherin değerlendirilmesi için gerekli ça
lışmalar Etibank'ca sürdürülmektedir.

Yukarıdaki rezervlerden ayrı olarak TAŞIT, KASRIK, 
AKRAS, BÎTIİS ve YAYLADAĞI fosfat yataklarında tenörü $ 10-

!5 P2 Oşolan yaklaşık 150 milyon ton görünür cevher



vardır. Ancak bunun ne kadarının işletilebilir rezerv olduğu 
henüz bilinmemektedir. Cevher zenginleştirme kolaylağı bakı
mından Bitlis masifi apatit-manyetit yataklarının diğerlerin
den daha kısa bir sürede işletmeye alınmaları beklenmektedir.

1976 yılında ise Fosfat aramaları yapılan sahalar ve 
gerçekleşme durumu aşağıda belirtilmiştir.

Sıra No.

1
2
3

Sahanın Adı

Batı Kasrık
Yayladağı
Bitlis-Van

S onda ,j Tulu
Program Gerçek- 
___________leşme

4 500

1 000

4 008

535

8888

89
53,5

Toplam aramaların sonucu olarak bu yıl içinde neşre
dilmiş olan raporlara göre bilinen rezervlere eklenen re
zerv miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Sıra Sahanın $30 P2 O5 eşdeğeri-1000 ton
No.______ Adı____ _ Görünür____ Muhtemel____ Mümkün

1 Batı Kasrık - -
Bilinen -
Eklenen 10.000 5.000 5.000
Toplam 10.000 5.000 5.000

4. Fosfat Madeni Aramalarının Programlanmasında 
MTA Tarafından Kabul Edilen İlkeler, Programın 
Ana Hatları ve Gerekçesi (IVPlan çalışmaları ta
mamlandıktan sonra tekrar irdelenecektir)



MTA nın fosfat aramalarına ait programlarının 
düzenlenmesinde

1. Fosfat rezervlerinin tesbiti ve ön fizibili
te çalışmaları ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda:

a) Birinci olarak uzun dönemden beri ça
lışmaların süregeldiği Mazıdağı, Yayladağı, Bitlis ve Bin
göl 'ün,

b) İkinci safha olarak ümitli görülen Ki
lis, Adıyaman, Trakya ve Çanakkale sahalarının ele alınması,

2. Uzun vadede bütün Türkiye'yi kapsayan arama 
çalışmalarının programı ve karbonatlı, cevherlerin zenginleş- 
tirilmesiyle ilgili olarak proses tayini ve bu faaliyetin 
düzeninin program içerisinde yer alması,

3. 1979 yılı sonunda memleketin ihtiyacı olan
fosfat cevherinin yerli kaynaklardan karşılanma olanağını 
saptamış olacak MTA çalışmalarının, yeterli düzeyde olması,

4. Fosfatla ilgili olarak işletmeye alınabile
cek önemli sahalardaki rezerv arama çalışmalarının 1979 yı
lı sonunda tamamlanacak şekilde hızlandırılması,

5. 1983 yılı sonuna kadar istikşafi kademedeki
fosfat aramalarının bitirilmesi için Türkiye'nin bölgelere 
ayrılması ve faaliyetlerin buna göre programlanması, ana il
keler olarak kabul edilmiştir.

Bu programın aynen gerçekleşmesi halinde, 
elde mevcut bilgilere göre gelecek yıllarda saptanma olası
lığı olan rezerv miktarları Tablo 9 da belirtilmiştir. Tah
minlere dayanan bu miktarların var olup olmadığı ve işleti
lebilirliği aramaların bitiminde kesinliğe kavuşacaktır.



Tablo : 9

- 28 -

Beklenen Rezervler (1000 ton) (3)

t> 30 P2°2 EŞdeğerü Tuvenan

Yıl Rezerv Sahaları adedi Görünür Muh+Müm Toplam Görünür Muh+Müm Toplam

1976 (Batı Kasrık) _ 10.000 10.000 20.000 30.000 30.000 60.000
1977 Yayladağı 1 2.000 3.000 5.000 2.000 3.000 5.000
1978 - - - - - - - -

1979 Batı Kasrık 5.000 5.000 10.000 15.000 15.000 30.000
Taş ıt 10.000 10.000 20.000 30.000 30.000 60.000
Deliktaş (Bitlis) 4 2.000 3.000 5.000 6.000 9.000 15.000
Mişkel (Bingöl) 2.000 1.000 3.000 6.000 3.000 9.000

1980 Kilis 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Doğ^ı Kasrık 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 6.000

Meşelik (Bitlis) 4 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 6.000
Gonaç (Bingöl) 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 6.000

1981 Derik 2.000 1.000 3.000 6.000 3.000 9.000
Akras 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000
Ünaldı (Bitlis) 4 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 6.000
Haylan (Bingöl) 1.000 1.000 2.000 3.000 3.000 6.000

Toplam 13 40.000 40.000 80.000 112.000 110.000 222.000

Not : 1. Ortalama her uç ton tuvenandan 1 ton <t> 30 P2°5 tenörlü konsantre elde edilebi
leceği kabul edilmiştir.

5-20 P2C tenörlü tuvenan cevher2. Yayladağı, Kilis ve Akras Fosfatlarının 
rezervi verilmiştir. 5

3. Bu tablodaki sahalarda MTA yukarıdaki rezervleri bulmayı hedef alan çalışmalar 
yapmayı programlamış bulunmaktadır.



Tablo : 10 FOSFAT BÖLGE ve SAHALARI

GÖRÜNÜR

B Ö L G E  A L T  BÖLGE REZERV SAHASI REZERV 

(1000 Ton)

1 BATI KASRIK 15.000

2 TAŞIT 10.000

GÜNEYDOĞU 1.AŞAĞI DİCLE
3 DOĞU KASRIK 1.000

1. ANADOLU 4 AKRAS

5 DERİK 2.000

1 YAYLADAĞI 2.000

II AŞAĞI FIRAT
2 KİLİS 1.000

1 KELIKTAŞ 2.000

I BİTLİS-VAN 2 MEŞELİK 1.000

3 ÜNÜLDI 1.000

II BİTLİS MASİFİ 1 MİŞKEL 2.000

II BİNGÖL-MUŞ 2 GONAÇ 1.000

3 HAYLAN 1.000

I TRAKYA istikşaf sabası

III. MARMARA

II GÜNEY MARMARA Istiksaf safhası

IV. KARADENİZ İstiksaf safhası

V. AKDENİZ İstikşaf safchası

VI ORTA ANADOLU İstikşaf safhası



Tablo  :  11 -MTA Trafmdan Üzer inde  Çal ı ş ı lan  Fosfa t  Sahalar ı

Pro je  Kod
No Saha  Adı

11.01.1.01 GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
11.01.1.01.01. AŞAĞI DİCLE İSTİKŞAF SAFHASI
11 .01 .2 .01 .01 .01 BATI  KASRIK REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .01 .01 .01 BATI  KASRIK FİZİBİLİTE SAFHASI
11 .01 .2 .01 .01 .02 TAŞIT REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .01 .01 .02 TAŞIT FİZİBİLİTE SAFHASI
11 .01 .2 .01 .01 .03 DOĞU KASRIK REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .01 .01 .03 DOĞU KASRIK FİZİBİLİTE SAFHASI

11 .01 .2 .01 .01 .04 AKRAS REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .01 .01 .04 AKRAS FİZİBİLİTE SAFHASI
11 .01 .2 .01 .01 .05 DERİK REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .01 .01 .05 DERİK FİZİBİLİTE SAFHASI
11 .01 .1 .01 .02 AŞAĞI  FIRAT İSTİKŞAF SAFHASI
11 .01 .2 .01 .02 .01 YAYLADAĞI REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .01 .02 .01 YAYLADAĞI FİZİBİLİTE SAFHASI
11 .01 .2 .01 .02 .02 KİLİS  REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .01 .02 .02 KİLİS  FİZİBİLİTE SAFHASI

11 .01 .1 .02 BİTLİS  MASİFİ  BÖLGESİ
11 .01 .1 .02 .01 BİTLİS-VAN İSTİKŞAF SAFHASI
11 .01 .2 .02 .01 .01 DELİKTAŞ REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .02 .01 .01 DELİKTAŞ FİZİBİLİTE SAFHASI
11 .01 .2 .01 .01 .02 MEŞELİKSİNTl  REZERV SAFHASI
11 .01 .2 .02 .01 .02 MEŞELİK SIRTI  FİZİBİLİTE SAFHASI
11 .01 .2 .02 .01 .03 ÜNALDI  REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .02 .01 .03 ÜNALDI  FİZİBİLİTE SAFHASI

11 .01 .1 .02 .02 BINGÖL-MUŞ İSTİKŞAF SAFHASI
11 .01 .2 .02 .02 .01 MİŞKEL REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .02 .02 .01 MİŞKEL FİZİBİLİTE SAFHASI
11 .01 .2 .02 .02 .01 GONAÇ REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .02 .02 .02 GONAÇ FİZİBİLİTE SAFHASI
11 .01 .2 .02 .02 .03 HAYLAN REZERV SAFHASI
11 .01 .3 .02 .02 .03 HAYLAN FİZİBİLİTE SAFHASI

11. 01. 1.03 MARMARA BÖLGESİ
11. 01. 1. 03.01 TRAKYA İSTİKŞAF SAFHASI
11. 01. 1. 03.02 GONEY MARMARA İSTİKŞAF SAFHASI
11 .01 .1 .04 KARADENİZ BÖLGESİ  İSTİKŞAF SAFHASI
11 .01 .1 .05 AKDENİZ BÖLGESİ  İSTİKŞAF SAFHASI
11 .01 .1 .06 ORTA ANADOLU BÖLGESİ  İSTİKŞAF SAFHASI



IV- ÜRETİM PROGRAMI :

1- Genel Politika :

4. Beş Yıllık Plan döneminde 

Mazıdağı-Batı Kasrık (Şemikan) bölgesinde
10 milyon ton

Mazıdağı-Taşıt bölgesinde 10 milyon tan

Yayladağı bölgesinde 5 " "

Bitlis masifinde 5 " "

olmak üzere toplam 30 milyon ton $ 30 B2®5 'tenörlü satıla

bilir fosfat konsantresi verebilecek rezervlerin işletmeye 

hazır hale getirilmesi ve daha üretime geçilmesi düşünülmek

tedir. 4. Beş yıllık plan dönemi sonunda, gereksinim 2.9 

fosfat tüketiminin 2032 bin ton olacağı tahmin edilmektedir.

Bunun hiç olmazsa $ 66 sinin plan dönemi sonunda yerli kaynak

lardan karşılanmasında işletmeye hazır cevher rezervi açısın

dan hiçbir engel olmıyacaktır. Genel politika ithalatın 1987 

sonu itibariyle tümüyle kesilmesidir.

2- Talep Çalışması

a) Fosfat Yurtiçi Talebi 

Fosfat talebini gübre fabrikalarının fosfat kayası gereksinimi 

oluşturmaktadır. Kurulu olan ve kurulacak fabrikaların fosfat 

gereksinimleri Tablo 12 de gösterilmiştir. (Tablo 12 deki kapa

siteler uygulama programından alınmıştır. Ö.İ.K. çalışmalar 

sırasında kullanılankapasiteler ise tablo 12/A da gösterilmiştir.)



Tablo : 12 Fosfat Yurtiçi Talebi (Ton)

Gübre Fosfatlı 
Fabri- Gübre Ka
kası pasitesi

$30'luk Fos- Y 1 1 1 a r1 at v P 0 j 
Gereksinimi 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Samsun I 220000 330000
Samsun II 227200 363500
Elazığ 150000 85000
Yarımca 200000 287000
İskenderun 200000 287000
Akdeniz
Gübre 148500 237500
Bagfaş 180000 270000

Kurulu Tesisler Top . 1860000 1860000 1860000 1860000 1860000 1860000 1860000 1860000

IVKomplete 420000 672500 403700 538100
Yarımca 200000 133000 800000 106500 133000 133000 133000
İskenderun 330000 220000 175700 220000 220000
Bagfaş (NP)165000 253000 38000 202500 253000 253000 253000
Bagfaş (DAPÎL65000 110000 16500 88000 110000 110000 110000
İşkur (DAPİL65000 253000 - 38000 202500 253000
İşkur ÖBEK) 165000 110000 - 16500 87900 110000
Egesan
(20-20-20)240000 160000 64000 128000 144000 160000 160000 160000
Egesan
(15-15-15) 40000 20000 8000 16000 17500 20000 20000 20000
Egesan NP 26500 20500 8000 16500 18000 20500 20500 20500
Toros Gübre

(NPK) 300000 200000 26500 180300 200000 200000 200000
Toros Gibre 30000 

(NPK)
14700 1700 13000 14700 14700 14700

Kurulmakta olan ve 2166700 
Teşvikalan Proje Top. 80000 323200 769800 U41400 1825300 2012300 2166700



Gübre Pes- Posfat
Fab. Kayası lg?7 lg7g lg7g lggû lggl lgg2 lgg7

Mazı
dağı 243.000 389.000
Aydın 420.000 672.500
ürfa 220.000 332.000
Tekir
dağ 380.000 583.000

Kurulması
Planlanan
Projeler
Toplamı 1 .976.500 1.976.500
ŞENEL TOPLAM 1.940.000 2.183.200 2.629.800 3.001.400 3.685.300 3.872.300 6.003.200

* Not : $ 17 lik ?2°5 olaralî bulunan rakamların $ 30 luk eşdeğerleri alınmıştır.



Tablo:12/A Fosfat Yurtiçi Talebi (Ö.İ.K. Çalışmalarına esas

olan. )

Yıllar Miktar Değer (TL. )

1976 1.988 1.988.000

1977 2.032 2.032.000

1978 2.250 2.250.000

1979 2.375 2.375.000

1980 2.4 50 2 .450 .000

1981 2.500 2.500.000

1982 2.770 2,770.000

1987 2.930 3.930.000

Görülebileceği gibi fOBfat yurtiçi talebi için iki

tablo verilmiş olup, bu iki tablo arasında büyük farklıZıkda

vardır. İlk tablo 1976 yılı sonucunda ortaya atılıp henüz

projelendirilmemiş olan gübre fabrikalarından oluşmuştur.

b) İhracat Projeksiyonu

Bu sektörde ihracat sözkonusu değildir.

c) Toplam Talep Projeksiyonu

Yurtiçi talep toplam talebe eşittir.

3. Üretim Hedefleri :

Tablo : 13 Üretim Hedefleri Projeksiyonu (Bin ton)
Yıllar Miktar Değeri (TL.)

1977 2 50 150.000
1978 350 250.000

1979 350 350.000
1980 350 500.000
1981 850 1.000.000
1982 1.350 1.200.000

1987 3.980 4.000.000
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4. Uygulaması Gereken Teknoloji ve Üretimin Girdi- 

leri :

Yurdumuzun Mazıdağı Fosfat cevherlerinde son yıl

larda yapılan Jeoşimik çalışmalar neticesinde saptanan U,F,V 

ve diğer ikincil elementlerin Kllofan ve Dahllit gilbi fosfat 

minerallerinin strüktürlerinde ortaya çıktığını göstermekte

dir. Cr ve Ni gibi elementlerin ise hangi minerallere bağlı 

olduğu mineralojik çalışma konusudur.

Ayrıca Köllofen ve Dahllit gibi minerallerinin 

bir miktar da S içerdiği anlaşılmaktadır. Yapılacak çalışmalar 

bu konuları aydınlığa kavuşturacaktır.

Yapılan çalışmalar sonucu U ve ¥^0^  arasındaki 

jeoşimik ilişkilerden faydanılarak, Mazıdağı bölgesi fosfat 

cevherlerinin içerdiği U rezervleri bulunmuştur. Buna göre 

6292 Tan Uranyum (7419»5 Ton U^Og) mevcut olduğu hesaplanmıştır. 

Ancak bu miktar fosfat cevheri rezerv miktarı hesaplarının 

doğruluna bağlıdır. Daha büyük fosfat rezervleri bulunduğu 

taktirde orantılı olarak U rezervi de artacaktır. Sonuç U-F 

ilişkisine dayanılarak fosfat cevherindeki F miktarı

2.722.207 Ton F olarak bulunmuştur.

Fosfat cevheri içerisindeki ikincil miktarlarda 

bulunan V,Y ve bazı nadir toprak elementleri rezerv hesap

ları ancak bunların kantitatif analizleri neticesi buluna

bilecektir .



Sonuç olarak bu cevherlerden fosforikasit veya 

gübre üretimi sırasında yan ürün olarak elde edilecek olan 

uranyumun ve diğer talî elemantlerin kazanılma yöntemelerin- 

den genel olarak 1. kalsinasyon ve gaz reaksiyonları yöntem

leri 2. HgSO^, HC1 ve HNO^ile eritiş, çözme ve uygun organik 

çözeltilerle sıvı - sıvı ekstraksiyonu yöntemlerinden birinin 

seçilmesi için, üretilecek gübre çeşitlerine ve diğer ekonomik 

koşullara bağlı olarak geniş çaplı laboratuvar çalışmaları 

gerekmektedir.

Bu konudaki çalışmalar ülkemizde İ.T.Ü. Maden 

Fakültesinde yapılan HgSO^ ile liç ve oktilpiro fosforikasitle 

sıvı - sıvı ekstraksiyon deneyleridir.

Laboratuvar çalışmaları neticesi uygulanılacak 

teknolojiye geçilecektir.

5. İthalat Projeksiyonları 

a. Ürün İthalatı

Gübre sanayi sektörünü ilgilendirmekle bera

ber konuyla bağlantısı olduğundan süperfosfat gübresi itha

lat tahminleri buraya alınmıştır.



Tablo 1.4 : Süper Fosfat

- 37 -

Ürün İthalat Projesi (Milyon TL.)

Yıllar Ana Mal Miktar (Bin Ten) Fiyat

1975 Fiyatıyla

1976 Süper FOsfat 82.018 49,8

1977 123.018 73,8

1978 168.018 100,8

1979 213.018 127,8

1980 258.018 154,8

1981 303.018 181,8

1982 345.018 207,8

b) Yarı Ürün İthalatı

Yarı Ürün İthalatı Sektörde yoktur.

c) Hammadde İthalatı

Tablo 10 : ve 11 arasındaki fark ithalatla 

karşılanacaktır.

Tablo 15 : Fosfat Sektörü ithalatı (bİR

Ana Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Fosfat 1762 2000 2025 2600 1650 1420

Kayası (Miktar)

(* 30 
Po0cola-
rİk5_________________________________________________________________

(Değer) - 106,9 120,0 121,5 126,0 99,0 85,2

Parantez içindeki rakamlar tonu 60 $ dan hesaplanan 

ithalat dağarlar ini milyon $ olarak göstermektedir. Bu 60 $'ın 

40 ^'ıortalama fosfat alım fiyatı, 20 $'ı da taşıma ücretidir.



V. YATIRIM PROGRAMI :

1. Eklenecek Yeni Kapasiteler :

Aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Tablo 16:Fosfat Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasiteler (Bin T.)

Yıl İÇinde Eklenecek Yeni Kapasite 
Üretim Yıl İşe

Yıllar Hedefi Başında İnşa Başlama Üretim
Kapasi- Kapa- Proje Adı Suresi Tarihi Hedefi

te site

1976 50 - 50 Etibank

1977 2 50 50 200 Hızlandırılmış 5 1976 375

1978 2 50 2 50 - Fosfat Projesi

1979 350 2 50 100

1980 350 350 -

1981 850 350 500 Yıkama ve

1982 1350 850 500 Havza Projesi 6 1982 3000

Bu uzun dönemde hedeflenen üretimin gerçekleşmesi 

için M.T.A. Enstitüsü aşağıdaki arama yatırımlarını yapacaktır.

Tablo 17: Fosfat Arama Yatırımlarının Yıllara Göre Dağılımı

     (Milyon TL.)_____ _

YILLAR 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Toplam

Yatırım 20 33,2 33,975 37,875 18,350 20,100 18,500 180
tutarı



Bu aramalar sonucunda beklenen rezervlerde aşağıdadır.

Tablo 18: Rezerv Hedefleri (Milyon ton) P20^eşdeğerli

YILLAR Saha Adedi Görünür Muhtemel Mümkün Toplam

1976 2 (Arısu-Yayladağı) 12 7 7 26

1977 3 (Lüküs,Taşıt Yayladağı) 5 3 3 11

1978 3 (Lüküs,Taşıt Bitlis) 7 2 2 11

1979 3 (Lüküs,Taşıt »Bitlis) 8 2 2 12

1980 3 (D.Kasrik,Akras Derik) 3 3 2 7

1981 4 (D.Kasrik-Akras Bitlis-

Derik.Bitlis-Bingöl) 4 3 3 10

1982 1 (Kilis) 1 1 1 3

Toplam: 40 20 20 80
(=120 Miltcn . (=60 mil.(=60 mil ,.(£4(
Tüvenan) ton tüve») tüvenan) mil

tüve- 
nan)

NOT: Ortalama her üç ton tüvenan cevherden 1 ton i° 30 

P^O^ tenorlü konsantre elde edilebileceği kabul edilmiştir.

Bunlar için 30500 m. sondaj yapılacaktır ve 5000 den 

fazla numune 50 ye yakın ümitli sahadan toplanarak tahlili 

yapılacaktır.

2- Yatırım Programı :

1982 yılında 1350 bin tonluk daha sonra tüm yurt 

gereksinimini karşılayacak düzeyde fosfat üretimi için 

4. Beş Yıllık plan döneminde şu yatırımlara gidilmesi gerek

mektedir.



1. Batı Kasrık Bölgesi oolitik ve killi ganglı 

fosfatları işletme ve cevher zenginleştirme tesisleri,

2. Taşıt fosfatı işletme tesisleri,

3. Yayladağı fosfatları işletme zenginleştirme

tesisleri,

4. Bitlis fosfatları işletme ve cevher zenginleş

tirme tesisleri.

Bunlardan Batı Kasrık ve Taşıt fosfatları hemen 

faaliyete geçebilecek proje halindedir. Fosfat sektörü yatı

rım programı Tablo 17 gösterilmiştir.

VI? SAĞLANACAK YARARLAR i 

a) İstihdam Etkisi : 

Tablo lg: Yaratılacak İş Hacmi

İş Gücü 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Tesİ3 
Müdürü 

Grup Baş

kanı 1 1 1 2 2 2 5 5

Teknik 

Elaman 6 17 20 25 35 50 100 120

İdari

Personel 8 20 32 40 50 6 5 125 150

Doktor 1 1 1 1 1 1 2 2

Kalifi ve 

Düz İşçi 150 200 275 350 500 1000 1400 2000

Not : Yaratılacak iş hacmi projelerinin ön fizibilite rapor

ları olmadığından tahminen 50 bin ton fosfat konsantresi 

üretimi için 5 teknik eleman, 8 idari eleman ve 150 işçi 

çalışacak şekilde programlanmıştır.



VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER :

Belirtilen yatırımlara 4. Beş Yıllık plan dönemi için

de gidilmesi halinde endüstriyel ve fosfatlı gübre sanayiiimi- 

zin hammadde sorunlarından biri çözüm bulmuş olacaktır. Bu 

hedefe ulaşmak için alınması öngörülen tedbirler şu şekilde 

sıralanabilir.

1- Üretilecek fosfatın gübre tesislerin en ucuz ve 

seri şekilde ulaşmasına imkan sağlıyacek taşıma ile ilgili 

sorunların çözümlenmesi,

2- Düşük tenörlü cevherlerin maliyetinin ueuza çıkar

mak için gübre kompleksi ile entegre tesislerin Mazıdağmda 

kurulması,

3- En önemli sorun olan su ve enerji problemine çö

züm bulunması, gerekirse Dicle nehrinden faydalanma imkanla

rının araştırılması,

4- Tüm fosfat yataklarının en kısa sürede arama ve 

etüdlerinin tamamlanarak, üretim için Btibank'a devredilmesi. 

Tüm fosfat kayası ithalatının kamu tarafından yapılarak, yurt 

içi üretimle dengelenecek toplam arzın dağıtımının stok artış

larına yol açmadan kamu tarafından yapılması.

VII. İt Vergilerin Sektör Üzerindeki Etkileri ; Sadece

"Devlet Hakkı" vergisi alınmalıdır.

VII. 2- Amortismanlar ; Fosfatın kamu sektörü olduğu dü

şünülerek özel tarife alınmalıdır.



VII. 3- Sektörde Sermaye Yapısı : Yalnızca Devlet Sektörü 
olmalıdır.

VII. 4- Standartlar ve Kalite Durumu : Ülkemizde kurulu

fosforlu gübre tesislerinde kullanılacak hammadde TSE stan

dardına göre başlıca Pp0^ $ 30,C02 $ 6 , 5  şartlarını taşımak
tadır .

Gübre sanayiiinde kullanılan Diamonyum fosfat ise

TSE standardına göre ^2 ^ 5  ^ 46-53» N $ 16-21 arasındadır. Bu

durumda ülkemizde bulunan fosfat cevherinin $ 80'ni Po0t 2 5
tenörü yüzde 8-20 arasında değişen fakir cevherlerdir. Bunla

rın kalsine yoluyla zenginleştirilmesi gerekmektedir.

VII. 5- İhracaatı Teşvik Edici Tedbirler ; Bu konuda ih

racat düşünülmemektedir. Öncelikle ithalat kesilecektir.

VII. 6- Pazarlama Sorunları : Pazarlama sorunlarının en 

başında taşıma işlemi söz konusudur. Fosfat konsantresini 

daha ucuza maletmek için ilk etabda Mazıdağı-Diyarbakır ara

sında demiryolu yapmalı ve Diyarbakır D.Y. İstasyonuna 25 .000 

ton kapasiteli ara depo yapmalıdır. Mazıdağı-Diyarbakır arası 

90 km. air. Ve öngörülen mahiyet 2 milyar TL. olarak tahmin 

edilmektedir. İstasyona yapılması önerilen ara depo ise 35 

milyon maliyet sunmaktadır.

İkinci bir sorun cevherin İskenderun limanına 

taşınması ve limanda depo edilmesi sorunudur. Burasının yükü

nü hafifletmek için Yayladağı fosfatlar ıda göz önüne alınarak 

İskenderun'a yakın bir yerde ikinci bir liman veya yedek depo 

inşa edilmesi gerekmektedir.





KAYA TUZU
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K A Y A  T U Z U

I .  GİRİŞ

1. Sektörün tanımı ve sınırlandırılması :

Kaya tuzu (Rock Salt)'nun genel formülü Na£ı' c&r. 

Minaralojlde Halit olarak geçer. Genel olarak CaSo^, MgSo^ ve

suda erimlyen (kil v.s.) içerir. Sertliği 2,5, yoğun

luğu 2,1 - 2,6' dır.



I. 2. TARİHÇE:

Halen Tekel tarafından işletilmekte olan Çankırı 

Gülşehir, Tepesidelik, Kağızman ve Tuzluca kapalı tuz işlet

melerinin işletmeye açılma tarihleri hakkmd a hiç bir bilgi 

yoktur.

Ancak; işletmelerde alınan tuz miktarlarına ba

kılırsa en azından 1 000 seneden beri işletildikleri söylene
bilir.

Uzun yıllar OsmanlIların başta gelen gelir kay

naklarından birisi olan tuzun üretim ve satışlarının hangi 

usul ve şartlara göre yönetildiğine ilişkin tam bir bilgi bu

lun amamı ş t ır.

AvrupalIlara tanınan kapütilasyonların sayesinde 

Fransa ve İtalya bazı tuzlaların işletmelerini uzun yıllar 

ellerinde tutmuşlardır.

1927 yılında kurulan Düyunu umumiye Müdürlüğü ve 

daha sonra Varidadı Mahsusi idaresi tuz üretim ve satışlarını 
yürütmüştür.

1931 yılında Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti (bu 
günkü Gümrük ve Tekel Bakanlığı) kurulmuş, tuz üretim ve satış
ları o tarihten itibaren bu Bakanlığa bağlı Tekel Genel Müdür
lüğü emrine verilmiştir.



1936 yılında çıkarılan 3078 sayılı Tuz Kanunu'na 

göre tuz liretimi devlet tekeli elinde idi. 1952 yılında çıka^ 

rılan 5881 sayılı kanun, gerçek ve tüzel kişilere ihraç olar- 
nakları sağlanmak koşuluyla, tuz üretimi müsaade etmiştir.

1969 yılında kabul edilen 1318 sayılı Finansman 

Kanunu bazı sanayi kuruluşlarına tuz üretme ve ürettiğini 

tüketme hakkı tanımıştır. Ancak kuruluşun ana madde olarak 

tuzu kullanması gerekmektedir.

1975 yılında 3078 sayılı Tuz Kanunu'nun 5881 ve 

1318 sayılı kanunlarla değişik 1. maddesine dayanılarak ha

zırlanan "Davlet tekeli dışında işletilecek tuzlalar hakkın

da" tüzükle, gerçek ve tüzel kişilere, yabancı ülkelere ihraç 
edilmek veya kimyasal maddeler üretiminde ilk madde olarak İh

tiyaçlarından kullanılmak ve başkasına satış yapılmamak şar- 

tiyle tuzla işletme hakkı sağlanmıştır.



II. MEVCUT DURUM :

II. SEKTÖRÜN KURULUŞU :

II. l.A TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :

Mülkiyet : Kamu

Kapasite : 50 bin ton/yıl ham tuz

İşçi Miktarı :

Daimi s 230

Mevsimlik : 10

Sermaye : Katma bütçe ile idare edilen Dö

ner Sermayeli bir kamu kuruluşudur. 1976 yılı döner sermayesi 

7 milyar 11.' dır.

H. 1.B SODA SANAYİİ A.Ş. (Mersin)

İş Bankası, Sümerbank Türkiye Şişe ve Cam Fab*f 

Paşabahçe Ticaret, Anadolu Sigorta A.Ş. Ortaklığıyla 1969 

yılında Hafif Soda, Ağır Soda ve Sodyum Bikarbonat üretmek 

amacıyla kurulan Soda Sanayii A.Ş. 1318 sayılı Finansman Kanu

nu1 na göre ham tuz üretmekte ve ürettiği ham tuzu adı geçen 

ürünleri elde etmek için ana madde, olarak kullanılmaktadır, 

üretim, Fraş metoduyla yapılmaktadır.

Mülkiyet : Özel 

Sermaye s 310 milyon TL.

I I .  2. MEVCUT KAPASİTE ı



Tablo : 1 Kaya Tuzu Sektöründe Kurulu 

Kapasite (1975 Yılı Durumu)

(Ton)

T u z l a  A d ı Kapasite

Gülşehir 20.000

Tepâsidelik 6.000

Çankırı 6.000

Sekili 6.000

Kağızman 5.000

Tuzluca 12.000

Soda S em ay i i A.Ş . 280.000

ÜRETİM :

a. ÜRETİM YÖNTEMİ - TEKNOLOJİ :

Kaya Tuzu işletmelerinde, kapalı işletme 

ile üretim yapılmakta ve Oda-Topuk metodu uygulanmaktadır. 

Şekil (1' Seçilen tuzlu formasyonlarda tahkimat söz konu

su değildir. Ancak killi tabakalar geçildiğinde tahkimat yat- 

pılmaktadır.

Mevcut kapasiteleri, yöresel talebi karşı

ladığı düşüncesiyle bugüne değin, teknolojik yatırım götürül- 

meyip, üretim artışı sağlanmamış, üretim ilkel olarak süregel

miştir. Bu günkü haliyle, kaya tuzu üretiminin tümü insan gü

cüne dayanmaktadır.



İşçilikten gelen üretim maliyeti # 70 ilâ 

$ 90 arasında değişmektedir. Dolayısiyle işçiliğin maliyet 

üzerine olan bu etkisinin düşürülmesi, teknolojinin götürül

mesi ve üretimin artırılmasıyla mümkündür. Şimdiki üretim 

akım şeması Şekil (2) 'de verilmiştir.

Bu üretim yönteminde üretim girdileri 

tablo (2) 'de verilmiştir. Tablo'da görüldüğü gibi üretim ma* 

liyeti hayli yüksek olup, maliyeti artıran en büyük etken 

işçilik ücretidir. Teknolojinin götürülmesiyle üretim artaca

ğı gibi üretim maliyeti de büyük oranda düşecektir, praş me

todunda ise tuzlu tabakaya birinci boruda su basılır ve de

rin kuyu pompalarıyla ikinci ağızdan alınıp devreye verilir. 

Bu metoda ileride değinilecektir.

Tablo : 2 Birim Üretim Girdileri 

(1 ton Kaya Tuzu için)

(IL.)

G  i r d i l e r Miktar

İşçilik 75

levazım 18

Genel Giderler 31

T o p 1 a m 124

Kaynak : Tekel, (1971 - 1975 mali
yet hesapları).



b. ÜRETİM :

1960 - 1975 dönemi Kaya Tuzları yurt içi 

üretim miktarları TaHo 3' de verilmiştir.

Tablo : 3 Yurt İçi Kaya Tuzu Üretimi

Yıllar Üretim

1961 29,5

1962 25,8

1963 33,7

1964 32,7

1965 31,5
1966 34,6

1967 36,7

1968 36,1

1969 40,6

1970 39,0

1971 36,2

1972 41,9

1973 48,5
1974 40,3
1975 84,2

(1) Soda Sanayiinin üretimide dahil
dir.



a. İTHALÂT :

1) Ürün ithalâtı : 1976 yılında 543&00
dolar tutarında 
14500 ton tuz ithal 
edilmiştir.

2) Yarı ürün ithalâtı s Yoktur.

3) Ham madde ithalâtı : Yoktur.

4) Tuzdan elde edilen 
ürünler ithalâtı :

Ülkemizin 1970, 71, .72 ve 73 yıllarında 

ithal ettiği ürünlerin miktarı ve parasal değerleri aşağıdaki 

tablolarda verilmiştir. Tabloların incelenmesinden anlaşıla

cağı gibi her yıl büyük artışlarla milyonlarca lira tutarın

daki döviz yurt dışına akmaktadır. Ancak ithal edilen bu ürün

lerden Kalsine ve Kristal Sodyum Karbonat ile Sodyum Bikarbo

nat üretimi 1975 yılından itibaren Mersin Soda Sanayii tarafın

dan başlanmıştır, fakat halen adı geçen ürünlerin yurt içi ta

leplerini karşılayamamaktadır.

Tuz potansiyeli hayli fazla olan ülkemizde 

adı geçen ürünlerin üretilmesi için 4. Beş Yıllık Plan dönemin

de önlemler alınmalıdır. Aşağıdaki tabloya yanlız önemli tuz 

bileşikleri alınmıştır. Toplam kısmında gösterilen ise bütün 

bileşiklerin ithalâtını kapsamaktadır.



Tablo s 4 Kaya Tuzu Sektörü Ürün İthalâtı

(Ton)

Sıra
No. Ana M allar

YIL L A R

1970 1971 1972 1973

1 Toplam NaCı 
ve Bileşikleri

103.223 110.556 134.533 160.323

2 Saf NaCı 5 29 14 35

3 Klorhindiktsit 29 24 22 30

4 Sodyum Hikroksit 7.081 13.921 18.298 21.719

5 Sodyum Klor it 261 371 376 371
6 Sodyum Klorat 32 18 1.079 539

7 Sodyum Bikarbonat 19.012 14.335 8.993 16.015

8 Sodyum Karbonat 
(Kalslne)

63.235 64.886 62.625 77.993

9 Sodyum Bikarbonat 25 1.366 2.426 1.310

Tablo : 5 Kaya Tuzu Sektörünün İthalâtı

(Bin U.-)

Sıra
No. Ana U allar

Y I L L A R

1971 1972 1973

1 NaCı ve Bileşikleri 141.697 210.523 231.703



ta. İHRACAT i 

Y oktur.

5. STOK HJRUMU :

Önemli tuz stokları meydana gelmemektedir.

6. YURT Igl TAİEBİ :

Geçmiş yıllarda kaya tuzlarında ithalât ve ihra

cat olmamıştır. Kaya tuzlarının üretimi bölgesel talebin çok 

az bir kısmını karşılamıştır. Tablo 3' de Kaya Tuzu yurt içi 

liretim miktarları verilmiştir. Aslında tabloda görülen değer

ler yöresel talebe cevap verecek miktar ve nitelikte değildir. 

Maliyetleri yüksektir ve işletmeler teknolojiden çok uzaktır. 

Üretilen tuz kirli ham tuzdur. Bu nedenle bu yıllardaki kaya 

tuzu talebi karşılanmamış, birçok tuz tüccarı türemiş ve tuz 

tuzla satış fiatı olan 15 Krş./Kg. fiatm çok çok üzerinde 

fiatlarla tüccar tarafından tüketiciye iletilmiş ve iletilmek

tedir. Talep açığı deniz ve göl tuzlarından karşılanmıştır.

Bu nedenle 1967 - 1977 yılları talebi 1977/1987 yılları arasın

da hesaplanan talepten 5 düşüşle geriye dönülerek bulunmuş

tur.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Tablo : 6 Kaya Tuzu Yurt İçi Tüketimi

(Bir\ Ton)

Y ı l l a r  M i k t a r

1967 221,6

1968 233,3

1969 245,5

1970 258,5

1971 272,1

1972 286,4

1973 301,5

1974 317,4

1975 334,0

1976 351,7



7. PİAT DURUMU :

Saya tuzunun kilosu 1972 yılına kadar işletmeler

de 4»2 Srş/a satılmıştır. Maliyetin çok yüksek olması gözönü- 

ne alınarak 1973 yılı Sasım ayından itibaren Sg.'ıl5 Krş'a çı

kartılmıştır. Bu günkü satış fiatı üretim maliyetinin altında

dır. (Tablo : 2)

SON YIL PİATLABI t

1) Üretici piatı s İşletmelerde (Tuzlalarda)

15 Srş./Kg.

2) Toplam Piatı : 15 Srş./Kg.

3) Tüketici piatı : 80-150 Krş./Eg. arasında de

ğişmektedir.

8. İST İH BAM BURUMU :

Tablo : 7 Saya Tuzu Sektörü İstihdam Durumu

1973 1974 1975 1976

Mühendis 2 2 2 6

Tekniker ve Fan Memuru 2 2 2 2

Memur 13 13 13 20

Daimi İşçi 214 214 230 230

Mevsimlik İşçi 26 26 10 10



Kaya tuzu işletmelerinde 8 saatlik, tek vardiye 
halinde çalışma uygulanmaktadır. İşçi temininde hiçbir zor
lukla karşılaşılmamaktadır. Ancak; kalifiye işçi bulma güçlü
ğü vardır. Ödenen ücretler günün koşullarına göre ayarlanmak
tadır.

9. MEVCUT DUBUM VE TIKANIKLIKLAR :

Tuzun gıda maddesi olarak kullanımının yanısı
ra önemli bir sanayi ana girdisi olduğu ortaya yeteri kadar 
konulmamıştır. Bu nedenle yakın bir tarihe kadar tuz sektörü 
yatırım yönünden ihmal edilmiş, üretim süre gelen ilkel yön
temlerin akışına bırakılmıştır.

Önemi anlaşılmamış olan tuzun şimdiye değin yeter
li bir pazar etüdünün yapılmamış olması iç dağılımın hangi 
alanlarda hangi yörelere göre yapılacağının saptanmamış ol», 
ması, yani dağıtım organizasyonunun çıkarılmamış olması nede
niyle tuz üretiminde kaya tuzlarına yönelinmesini geciktirmiş
tir.

Tuz kanunun yetersizliği dolayısıyla fiyat meka
nizmasında beliren dengesizlik ve tuzun üretildiği şekilde 
satılması da bu sektördeki darboğazlar arasındadır.

Kaya tuzu işletmeleri rezerv bakımından çok zen
gin olmasına rağmen gereken teknoloji ve organizasyon yapılma
dığı için çeşitli bilimsel kaynakların aksine kaya tuzu Üreti
mi doğal buharlaştırmaya dayanan üretimden daha pahalıya



malölmaktadLır. Buda önemli bir darboğazdır. Halen uygulamak
ta olan teknoloji ilkel, maliyetler yüksektir. Üretim yeter
siz olup tuz rezervinin bulunduğu bazı yörelere dahi dışar
dan tuz getirilmektedir. Ayrıca üretilen tuz henüz olmadığın
dan hijyenik açıdanda sakıncalıdır.

10. DİĞER MEMLEKETLERDE DORUM VE İRDELENMESİ :

Dünya Devletlerinin tuz sektörüne verdikleri 
önem üretimleri ve kullanım yerlerini gösteren tablolardan 
da açıkça anlaşılmaktadır. Tuz üretimi bu ülkelerde büyük 
artışlar gösterecek bazı ülkelerde kişi başına 200 Kg.'a 
ulaşmıştır. Yine bu ülkelerde tusun sanayide tüketir, oranı 
% 95'e ulaşmıştır.

Tuz rezervi bakımından zengil ölkeler üretimleri
ni frash diye adlandırılan bir yöntemde yapmaktadırlar. Açıl
mış kuyulardan basılan su tuza doygun hale geldikten sonra ya 
tuzlu su (brine) halinde kimyasal madde imalinde yada çeşitli 
yöntemlerle tuz üretiminde kullanılır.

Saya tuzu, brine ve deniz tuzu üretim miktarları
na göre Dünya tuz üretimi aşağıda verilmiştir.



TABLO î 8 Dünya Kaya Tuzu Üretimi

1 9 7 2  1 9 7 3  1 9 7 4

1 . Â.B«D. 40.843 39.834 42.217

2. çin 18.000 18.000 18.000

3. S .S .C .B . 12.228 12.860 13.356

4. İngiltere 9.734 8.374 8.284

5. F.Almanya 8.282 9.677 11.497

6. Hindistan 6.521 6.864 5.918

7. Ukrayna 5.389 5.729 5.505

8. Fransa 5.237 6.117 5.995

9. İteksika 5.060 4.319 5.470

10. Kanada 4.914 5.048 5.175

H H . İtalya 3.836 3.707 4.006

12. Avustralya 3.503 3.671 4.683

13. Homanya 3.147 3.296 3.923

14. Hollanda 2.803 3.059 3.387

15. D.Almanya 2.187 2.286 2.338



I I I .  ÜLKE OLMAKLARI t

Ülkemiz kaya tuzu potansiyeli bakımından çok zengin 

olup mevcut işletmelerin muhtemel rezervleri aşağıdaki gibi

dir.

Gülşehir - 50 milyon ton

Tepesidelik - 20 H II

Çankırı - 26 II M

Sekili - 16 II H

Kağızman - 60 u II

Tuzluca - 100 II H

Tarsus - 100 II 11

Yenice - Bilinmiyor.

Bugüne kadar bu işletmelerde rezerv tesbit çalışmala

rı yapılmamıştır. Ancak arazide gözlemler neticesi bir tahmin

de bulunulmuştur.

Ülkemizde yapılan petrol sondajlarında bir çok yerde 

kalın tuz domları geçilmiştir. Ûyleki ülkemizin kaya tuzu po

tansiyelinin yukardakl gösterilen rezervin çok çok üstünde 

olduğu tahmin edilmektedir.

İşletmelerde çıkarılan tuz sodyum klorür açısından hay

li zengindir. Kaya tuzu oluşumu bakamından sadimanter olduğun

dan kil bantları ile girift halde bulunmaktadır. Üretim sıra

sında bir miktar kil tuza karışmaktadır. Gıda olarak kullanı

lacak tuzları temizlemek için bir yıkama tesisi gerekmektedir.



IV. ÜRETİM PROGRAMI s

1. GENEL POLİTİKA î

Tablo ( 3 ) ' U n  incelenmesinden görüleceği gibi 

kaya tuzu işletmelerinde üretim kapasitesi düşük olup, tale

bin çok az bir kısmını karşılayabilmektedir.

Altı kaya tuzu işletmesinde halen kapalı işletme 

yöntemiyle ve ekonomik olmayan ilkel yollardan üretim yapıl
maktadır.

İşletmelerin yeraltı topoğrafik haritaları mev

cut olmayıp, üretim teknik elemanların denetiminden yoksun 
ve bilinçsiz olarak yapılmaktadır. Arından alınan # 20'ye ya

kın kısım ocak içinde parçalandığından değerlendiriiememekte- 

dir.

Tuz çıkarma, yükleme, taşıma ve boşaltma işlerin
de makinalaşma yönünden bir yatırım olmayıp üretim tamamen 
insan gücüyle yapılmaktadır.

I, II ve I I I .  Salkınma planları döneminde kaya 
tuzu için belli bir politika saptanmamıştır.

Tekel Genel Müdürlüğü 1976 yılı başından itiba

ren teknolojik gelişmelerin incelenmesi, tuz ve tuz ürünleri

nin ekonomik öneminin belirtilmesine yönelik yurt içi ve yut 

dışı talep projeksiyonlarının saptanması, bunların ithalât ve 

ihracat'ta oynadıkları rol, FOS ve CİF değerleri, yıllar



itibariyle değerlerdeki artışı kapsayan ayrıntılı bir pazar 

etüdü çalışmasına girmiştir. Bu çalışmaların ilk aşamasında 

kaya tuzlalarından Tuzluca ve Çankırı Tuz işletmeleri ele alın

mış olup, kısa zamanda Tuzluca Tuzlasının Modern teknolojiyle 

işletilmesi ve burada bir rafine tuz tesisinin kurulmasına 

ilişkin fizibilite çalışmaları devam etmektedir.

2. TALEP ÇALIŞMASI : (1977-1987 Dönemi) 

a. YURT İÇİ TALEP PROJEKSİYONU :

Ülkemizde, Kaya tuzu üretiminin dışında 
deniz, göl ve kaynak tuzu üretimi de yapılmaktadır. Tuz tale

bi bu dört tuzla tipinde yapılan üretimle karşılanmaktadır. 

Aslında geneltalep karşısında kaya tuzlalarından yapılması 

gereken tuz üretimini kesinlikle saptamak mümkün değildir.

Bunu saptamak için Türkiye çapında bir etüd yapmak gerekir.

Tuzun üretim ucuzluğunun yanında, taşımacı

lığın pahalılığı gözönüne alınırsa, ülkemiz için en ekonomik 

durum her ilin en yakın tuzladan gereksimini karşılaması ol
maktadır. Bunun için Türkiye tuz dağılım haritası yapılmalı 

ve her ilin tuz gereksimi kendisine en yakın (dolayısiyle 

en ucuz) tuzladan temin edilmelidir. Böyle olduğu takdirde; 

kaya tuzlarının besleyeceği illeri şöyle sıralayabiliriz!

I. Bölge (Çankırı ve Sekili Tuzlarından) Bolu, Zonguldak» 

Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya, Samsun, Yozgat, Ankara ve 

Çankırı.



11• Bölge (Gülşehir ve Sekili Tuzlarından) Giresun, Tokat, Si
vas, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Maraş, Malatya,ve Ga
ziantep

111• Bölge (Kağızman ve Tuzlucadan ) Ağrı. Kars, Artvin, 
Rize,Trabzon,Günüşhane, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, 
Urfa, Mardin, Siirt, Bitlis, Bingöl, Muş, Hakkari ve Va n

Bu bölgele in insan gıdası, hayvan gıdası, dericilik, 
kar—buz kontrolü, kimya sanayi v.s. tuz talepleri büyük bir 
olasslıkla aşağıdaki gibi olur.

1) İnsan Gıdası Olarak Tuz ihtiyacı:

Adı geçen vilayetlerdeki nüfus toplamı ele alınırsa 
v e kişi başına yılda 7 kg. tuz tüketildiği kabul edilirse, 
insan gıdası olarak tuz talebi projeksiyonu aşağıdaki gibi o- 
lur.
TABLO 9 İnsan Gıdası Olarak Kaya Tuzu İhtiyacı

Yıllar Nüfus (milyon) Tuz İhtiyacı (bin ton)
1977 21,5 151,0
1978 22,2 155,5
1979 22,9 160,1
1980 23,5 164,8
1981 24,2 165,2
1982 25,0 174,8
1983 25,7 180,0
1984 26,5 185,5
1985 27,3 191,0
1986 2 8 , 1 196,8
1987 29,0 202,7



2) Hayvan Gıdası olarak tuz ihtiyacı:

Türkiye toplam hayvan sayısı 1975 yılı sayımına göre 
80.343*000 dir. Bu hayvanlar için gerekli tuz ihtiyacı belli
dir. Türkiye toplam hayvan sayısı'nın $ 60’nın adı geçen vi
layetlerde bulunduğu kabul edilerek aşağıdaki talep tahmini
ni hazırlanmıştır.

TABLO 10 1977-1987 Donemi Hayvan Gıdaşı Olarak Kaya Tuzu
Talebi

Yıllar Hayvan Sayısı Tuz Talebi
_________________ (milyon adet)________________(bin ton)
1977 50,5 98,4
1978 51,8 100,5
1979 53,0 103,6
1980 54,3 106,5
1981 55,5 108,9
1982 56,6 111,5
1983 57,8 113,4
1984 59,0 117,0
1985 bO , 2 119,2
1986 61,5 121,8
1987 62,7 124,5
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i) Dericilikte Tuz İhtiyacı:

1975-1987 Dönemi hayvan projeksiyonundaki hayvan
ların 1° 20' sinin her yıl kesildeği ve derilerinden faydalanıl- 
dığı ve her deri için ortalama 4 kg. tuz tüketildiği düşünülür
se Dericilikte Türkiye tuz ihtiyacı aşağıdaki gibi olur (Bu 
talebin $ 50'sinin kaya tuzlarından karşılanacağı varsayılmış
tır.)

TABLO 11 1977- 1987 Dönemi Dericilikte Kaya Tuzu Talebi

Yıllar Kesilen Hayvan (milyon) Tuz Talebi (bin ton)
1977 1,01 40,5
1978 1,03 41,4
1979 1,06 42,4
1980 1,09 43,4
1981 1,11 44,3
1982 1,13 45,3
1983 1,16 46,2
1984 1,18 47,2
1985 1,20 48,2
1986 1,23 49,2
1987 1,26 50,2



4) KARAYOLLARI:(Kar-Buz kontrolünde) Tuz ihtiyacı:

İklim koşullarına bağlı olarak, karayollarında 
her yıl kullanılan tuzun miktarı kesin olarak bilinmamekle be
raber, kaya tuzlarından ihtiyaçları nı karşılayan bölgelerin 
1976 yılı ihtiyacı olarak 42.000 ton tahmin edilmektedir. Bu 
ihtiyacın her yıl $ 5 oranında artacağını kabul ederek 1977- 
1987 Dönemi karayolları tuz ihtiyacı aşağıda gösterilmiştir.

TABLO 12 Karayolla.rı Kaya Tuzu Talebi 
_____________________________________ (bin ton)
Yıllar_______ Miktar_____Yıllar______________ Miktar
1977 44,0 1983 59,0
1978 46,0 1984 61,9
1979 48,0 1985 65,0
1980 50,9 1986 68,3

1981 53,5 1987 71,7
1982 56,2



5) Kimya Sanayii, Yem sanayii, Sabun, Buzhane, kon
servecilik v.s. gibi kullanım yerlerinde tuz ihtiyacı:

Kaya tuzlarından tuz gereksinimlerini karşılama
ları gereken illerin 1975 yılında, sanayii1nin bu kollarında 
harcadıkları tuz miktarı yaklaşık olarak 30.000 ton dolayın
dadır. Bu yörelerin adı geçen sanayiilerdeki tuz taleplerinin 
her yıl $ 10 artış yapması beklenmektedir.

Bu konuda Önemli bir tüketici olan Mersin Soda 
Sanayi A .Ş . kendi ihtiyacı kadar üretim yapmaktadır. Bu bakım
dan da Türkiye kaya tuzu dengesin e etkisi yoktur. Şirketim e- 
linde 100 yıl yetecek rezerv vardır. Şirketin tuz tüketim pro
jeksiyonu aşağıya çıkarılmıştır.

TABLO 13 1977-1987 Dönemiiçin Kaya Tuzu Talebi
(Bin ton)

Yıllar M i kt ar Yıllar Miktar
1977 36,3 1983 64 ,3
1978 39,9 1984 70,7
1979 43,9 1985 77,8
1980 48,3 1986 65,6
1981 53,2 1987 94 ,1
1982 58,5

Ancak; ilk yıllarda bu oranın daha düşük , son 
yıllarda ise sanayiinin gelişmesine bağlı olarak daha fazla 
olması mümkündür.



İHRACAT PROJEKSİYONU:

Tuzun ucuzluğundan, kaya tuzu işletmelerinin denizden 
uzaklığından ve Karayolu nakliyecilğinin pahalı damasından 
dolayı 1987 yılına kadar kaya tuzu ihracatı söz konusu değil
dir .

C. Toplam Talep Projeksiyonun

İhracat söz konusu olmadığından toplam talep pro
jeksiyonu yurt içi talebi kadardir

TAPT.O 14 Kaya Tuzu Toplam Talep Projeksiyonu (1)
Yıllar Miktar 

(bin ton)
Yıllar Miktar 

(bin ton)
1977 370,2 1983 462,9
1978 383,3 1984 482,3
1979 398,0 1985 501,2
1980 413.9 1986 521,7
1981 429,6 1987 543 .2
1982 446,3



(1) Soda sanayii talebi hariç olup sadece I, Ilve 
III bölgelerin talebini Yansıtmaktadır

Soda Sanayiinin Kaya Tuzu talebinin ise aşağı
daki şekilde olması beklenmektedir.

TABLO 15 Soda Sanayiinin A>S Tuz Talebi
Yıllar Miktar
1976 224
1977 280
1978 280
1979 280
1980 425
1981 425
1982 425

3- ÜRETİM HEDEFİ ERİ :

Üretim hedefi kaya tuzu yatakları yakınında bu
lunan illerin tuz geresinmelerinin bu kaynaklardan karşılanma
sıdır. Bunun gerçekleşmesi için yatakların etüdlerinın yapıl
ması, ileri teknolojilerle üretim yapılmasının yanında tuz yı
kama, ayıklama, öğütme ve rafinasyon tesislerinin de kurulması 
gerekir.



TABI.O 16- 1977-1987 DÖN5Mİ KAYA TUZU ÜRBTİM HEDSFLERİ
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1989 1986 1987

C ülş eh i r 20 20 20 25 25 30
Tepesidelik 6 6 6 b 6 6
Çankırı 6 b 10 20 40 60
Sekili 6 6 10 20 20 20
Kağızman 5 5 5 5 5 5
Tuzluca. 12 50 75 100 150 170
Tekel Toplamı 55 93 126 176 246 291
Gıda Sanayi A.Ş. 280 280 280 425 425 425
Genel Toplamı 335 373 406 601 671 716



Bu değerlendirmelere!ende görülebileceği gibi kaya tu
zunun öncelikle yöresel tuz ihtiyacı ile Türkiyenin Soda sana
yimin gereksindireceği tuz ihtiyacını karşılaması öngörülmek
tedir. Mersin dışında kurulacak soda sanayileri (yakın dönem
de düşünülmemektedir) bölgesel kaya tuzu kaynaklarını geliş
tirerek üretken hale getirmeleri gerekecektir.

Tuz gölündeki büyük tuz rezervlerinin değerlendirilme
si için önemli yatırımlara başlanmış bulunulmaktadır. Salt, 
MTA'nın yıllık bu dönem içinde arama ve teknoloji çalışmala
rı için 80 milyon Tl sı yatırım yapması programlanmıştır. Bu 
nedenlerle, bu çalışma kapsamında kaya tuzu üretimi için öne
riler programını karşılıyamıyacağı tuz talebi Tuz gölü kaynak
larından karşılanaçakt ır. Bu arada teVsi edilen Çamaltı tuz
lalarda özellikle gıda ve ya sanayilerde oluşacak tuz ihtiya
cını karşılıyacaktır.

», • UYGULANMASI GEREKEN TEKNOLOJİ VB ÜRE TİM 
GİRDİLERİ;

Teknolojiden yoksun olan işletmelerde, tamamen insan 
gücünedayalı ilkel üretim sistemi yıllardan beri süregelmekte
dir .

Tüm dünya ülkelerinde ve hatta ülkemizede madencilik 
sektöründe ekonomik olmayan bu sitemden vazgeçilmiş ve bu tür 
işletmeler modern makinalarla donatılmıştır.

Kaya Tuzu işletmelerinde insan gücüle yapılan yükleme, 
boşalma, taşıma işlemleri için gecikmeden Skreyper, gezici 
KOnveryör, gezici vinç gibi makinalar alınmalıdır.



Bu makinalar alındılı zaman birim maliyetin yaklaşık 
İo 80 ini teşkil eden işçilik $ 10-15'e düşeceği gibi üretim 
kapasitesi de çok artacaktır.

Kaya tuzu işletmelerinden Tuzluca Tuzlası açık işlet
meye elverişli olup, halen işletme projesi üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir.

5- İTHATAT PROJEKSİYONLARI :

a) Ürün İthalatı; söz konusu değildir.
b) Yarı Ürün İthalatı: Söz Konusu değildir.
c) Ham madde İthalatı; Söz konusu değildir.
d) Tuzdan elde edilen ürünler ithalatı:

4. ve 5. tabloların incelenmesinden görüleceği gibi 
ülkemizin tuzda n elde edilen ürünlere olan talebi gün geçtik
çe artmaktadır. Gelecek yıllarda bu artışın daha büyük boyut
lara ulaşacağı görüşündeyiz. 4* Beş yıllık plan döneminde ge
rekli tedbirler alınarak bu ürünlerin ülkemizde üretilmesi ge
rekir .

V. YATIRIM PROGRAMI i
1. Eklenecek Yeni Kapasiteler:

Daha önce belirtildiği gibi Türkiye ekonamisi i- 
çin en geçerli yol, her ilin tuz ihtiyacını kendisine en ya
kın tuz işletmesinden karşılamasıdır. Bu durumda kaya tuzlala
rından gereksinimlerini karşılaması gereken illerin toplam ta
lepleri, kaya tuzu işletmelerinin üreti® hedefleri, kaya ve 
kaynak tuzlalarının mevcut kapasiteleri (Adı geçen illerin sı
nırları içinde her yıl 50 bin ton kaynak tuzu üre tilmekte ve 
buralarda tüketilmektedir.) ve 4*cü Beş Yıllık kalkınma Planı 
gereğince eklenecek kapasiteler aşağıdaki tablolar ve zaman 
eğrisinde gösterilmiştir.



Tablolar ve zaman eğrisinin incelenmesinde görülebile
ceği gibi mevcut kapasite ve eklenecek kapasiteler ile 1985 
yılın a kadar bu illerin tuz talepleri karşılanamamaktadır. 
Dolayısiyle aradaki fark deniz ve göl Tuzlalarından karşılan
maktadır. Bu durumda en iyimser bir olasılıkla ton başına 30 
krş/km. taşıma üçreti eklenmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanma
sı için 1977-1987 döneminde 1 km için ödenecek taşıma giderleri 
aşağıda gösterilmiştir.
TABLO : 17 Tuz Taşımacılığı İçin Ödenecek Ücret

Y I T- L A R
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 19861987

Talep Far- 
kı(bin ton)270 240 222 188 134 105 52 36 14 10 8
1 Km. için 
ödenen nak
liye ücreti 
(1000T1.) 81 72 66 56 40 30 16 10 4

Görüldüğü gibi taşıma için ödenen ücretler büyük bir 
toplam tutmaktadır. Bu durumu önlemek için 4 ve 5 yıllık Plân 
Döneminde kaya tuzlarına gereken önem verilmeli ve bu sektör 
için gerekli yatırımlar en kısa zamanda gerçekleştirilmelidir



Tablo : 18 ~ Kaya Tuzu Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasiteler
TUZLUCA TUZLASI

(1000 Ton)

Yıl İçinde Eklenecek Yeni Kapasite

Yıl înşa İşe Üretim
Üretim
Hedefi

Başında
Kapasite Kapasite

Süre- Başlama 
Proje Adı Yıl Tarihi

Hed
1er

1976 12 12 Açık İşletme ve -
Yıkama

1977 12 12 — Rafine Tesisi 1.7.1978
1978 50 12 38 4 38
1979 75 50 25 25
1980 100 75 25 25
1981 150 100 50 50
1982 170 150 20 20
1983 200 170 30 30
1984 200 200 - -
1985 225 200 25 25
1986 250 225 25 25
1987 250 250 - -
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1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Tablo 19- ÇANKIRI TUZLASI, EKLENECEK KAPASİTE (1000 TON)
Yıl içinde Eklenecek Yeni Kapasite

Yıl
Hedefi Başında
Üretim Kapasite Kapasite

b 6 -

6 6 -

6 6 -

10 6 4
20 10 10
40 20 20
60 40 20
100 60 40
130 100 30
190 130 20
150 150 -

150 150 -

İ nş a İşe
Süresi Başlama 

Proje Adı Yıl Tarihi

Yıkama 4 1.7.1980
Rafine
Tuz Tesisleri



Tablo  20-  GİİLŞEHİR

Yıl
Üret im Baş ında  
Hedefi Kapas i te

1976 20 20
1977 20 20
1978 20 20
1979 20 20
1980 25 20

1981 25 25
1982 30 25
198i 30 30
1984 35 30
1985 40 35
1986 50 40
1987 60 50



1976

ly77
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Tablo: 21- SEKİLİ TUZLASI EKLENECEK KAPASİTE ( 1000 Ton)

Yıl Içind_ Eknelecek Kapasiteler

Yıl İnşa İşe Üretim
Üretim Başında Süresi Başlama Hedef
Hedefi Kapasite Kapasite Proje Adı Yıl Tarihi leri

6 b Kapalı İşlet- ^ 
meyi Geliştirme

6 6 -

6 6 —
10 6 4 1-5.1979 4
20 10 10 10
20 20 - -

20 20 - —

20 20 - -

20 20 - -

20 20 - —

20 20 - —

30 10 —



1976
1977
1978
1979
19ö
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987

Tablo: 22- Kaya Tuzu Sektörü Toplam Eklenecek Yeni Kapasite (1000 Ton)

Yıl İçinde Eklenecek Kapasiteler

Yıl İnşa İşe
Üretim Başında Süresi Başlama Üretim
Hedefi Kapasite Kapasite Proje Adı Yıl Tarihi Hedefi

55 55 - - -
55 55 - - -

93 55 38 Rafine tuz 4 1978
126 93 33 II II 4 1979
176 126 50 I I  I I  ^ 1980
246 176 70 I I  I I 198ı
291 246 45 I I  I I  2 _ 1982
361 291 70 I I  I I  ^ 1983
396 361 35 I I  I I 1984
446 396 50 I I  I I 1985
48i 446 35 I I  I I 1986
501 481 20 M I I  ^ 1987



V. 2. YATIRIM PROGRAMI :

Bu güne kadar kaya tuzlarıbda ilkel çalışma yapılma
sının yanı sıra Üçüncü Beş Yıllık Plan Döneminde de hiç bir 
yatırım ön görülmemiştir.

1975 yılı sonlarına doğru kaya tuzlarına önem kazan
mış ve 1976 yılı başından itibaren gerekli etüdlere başlanıl
mıştır. Altı kaya tuzu işletmes i ayrı ayrı ele alınmış olup 
halen Tuzluca Tuzlasında açık işletme yöntemiyle ham tuz ve 
yıkama (veya Rafine) tuz tesisi projesinin fizibilite çalış
maları devam etmektedir. Aynı şekilde Çankırı tuzlası fizibi
lite raporunun 1977 yılında biteceği tahmin edilmektedir. 
Ayrıca Sekili ve Gülşehir Tuzlalarının etüdlerinin 1977-1978 
yıllarında tamamlanması ön görülmüş olup, daha sonra yeni ü- 
retim yatırımlarına geçilecektir.

Tablo: 23- Kaya Tuzu Sektörü Yatırım Programı (MilyonTL )

1975 fiatlarıyla

Tarih Toplam
Proje Adı Başlama Bitiş Para 1978 1979 1980 198i 1982

Çankırı 1978 198? 223 19 16.5 25 35 22.5
Tuzluca
Gülş ehir
Sekili
Tuzlalaları
Ham rafine
Tuz üretim
Projesi

Not: 105 tniyon Tl. yatırım V ci 5 yıllık dönemde yapılacak
tır .



Tablo: 24

Proje Adı

Tekel Genel Müdürlüğünün 1977 Yılı Yatırım programında Tuz Yatırımları
(bin TL.)

Yeri Karakteristiği
Uygulama Pro je 
Dönemi Tutarı 

Dış

1977 Sonur 
na dek har
canacak 

Toplam Toplam

Şekili Kaya Tuzu Etüdü Ankara Etüd - Proje 1977-77 - 2500 2 500
Gülşehir " " " Nevşehir İt 11 II - 2000 2000
Çankırı " " " Çankırı ff II II - 3000 3000
Tuzgölü Tuzları Üretimi 
Artırma Yapılabilirlik 
Etüdü Konya Etüd-Pro je 1975-81 80050 12025
Tuzgölü Projeleri Konya İnşaat-Makina 1975-77 - 59000 59000
Çamaltı Tuzları 
Makina Teçhizat Alımı İzmir Makina-donatım 1975-79 120000 354000 59000
Çamaltı Tuzlası Arazi 
Tahkimatı ve hafoiyatı İzmir Arazi düzenleme 1975-78 _ 975000 341750

Rafine Tuz Tesisi Ankara-
Kaldırım

30 bin ton/yıl 1974-78 45000 110000 50850

Yavşan Tuzları 
Makina Alımı

Konya-
Beyli

Makina- Te ch i za t 1977-77 2075 3650 3650

Kaldırım, Kayacık Tuzla^- Ankara- Makina- Teçhizat 1977-77 2075 4400 4400
lan Makina Alımı Şerefli

koçhisar



Pro je Adı Yeri Karakteristiği

Kayacık II. Tuzla Ankara 
Pro jesi

Kayacık III. Ankara
îuzla Projesi

Tuzluca Tuzlası Kars 
Tevsii

150000 t/yıl

150000 t/yıl 

200000 t/yıl



V. 3- YATIRIM PROGRAMININ SONUÇLARI :

-Maden Teknolojinin götürülmesiyle üretim kapasite
si artacaktır.

-Üretim maliyeti düşecektir.
-Darboğazlara düşülmeden bölgenin talebi karşılana

caktır .
-Ülke düzeyine taşıma masraflarından düşme olacağı 

için tüketiciye ucuz ürün götürülecektir.
-Temiz ve kaliteli tuz üretilecektir.
-İstihdam hacmi genişleyecektir.

VI . ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

1. Buğünkü işletmelerin kesin rezervleri tesbit edil
meli, yeni yataklar bulmak için çalışmalar yapılmalıdır.

2. Tuz kanunu günün şartlama uygun olarak değiştiril
melidir. Tuz fiatlarm saptanması için Tekil Genel Müdürlüğü
ne yetki verilmelidir.

3. Gerekli pazar araştırmaları yapılarak hangi illerin 
hangi kaynaktan tuz alacağı saptanmalı, buna göre de her tuz 
kaynaktan üretim hedefi, kesin olarak yeniden hesaplanmalı, 
gerekli yatırımlar da yapılmalıdır.

4. Tekel Genel Müdürlüğü tuzlaları modern teknoloji ile 
işletecek yatırımları yapmalı, tuz ürünleri sanayini kurmak 
için gereken hazırlık çalışmalarına başlamalıdır. Tuz arıtma, 
rafinasyon ve öğütme tesisleri plan dönemi içinde kurulmalıdır.

5. Bu konu ile ilgili yeterli teknik eleman ve vasıtlı 
işçi yetiştirilmelidir.





BOR TUZLARI
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1. Sektörün Tanımı ve Sınırlanması :

Bu sektördeki en önemli bor tuzları sodyum borat
(tinkal) ve kalsiyom borat (kolemanit) olup diğerleri çok az 
miktarda bulunmaktadır.

Bor tuzlarının gümrük tarife numaraları aşağıda 
gösterilmiştir.

1.1. Bor'un önemi, tarihçesi ve kullanıcı alanları

Bor'un Avrupa'ya ilk defa 13 yy.da Tibet’ten bo
raks olarak geldiği bilinmektedir. Alement olarak keşfi ise, 
1808 de 3 meşhur kimyası; Pransıs Oay-Lussac ve I>ouis jagnes 
Thenard ve İngiliz Sir Humpray Darvey Tarafından olmuştur.
18 yy. ortasında sasalito veya borik asit İtalya’nın Tusoany 
kentinde sıcak sulardan elde edilmiştir. Boraks'm Şili'de 
üretimi 1852'i, A.B.D.'de ise 1864'te başlamıştır. İlk defa 
sır yapımında ve Bozacılıkta kullanılan bor*un bugün yüzlerce 
kullanım yeri vardır (1)

Kolemanit
Diğerleri (uleksit vb.)

Tinkal
üümrük Tarife No; 

25.30.10 
25.30.30 
25.30.90

(1) Mineral facts Pb.s. 1970



Bor, periyodik sistemin üçüncü grubunun 
başında bulunmaktadır. Atom sayısı 5, Atom ağırlığı 10,82, 
özgül ağırlığı 2,84, ergime noktası 2300 C° dır. Yer kabu
ğunun yapısında 0,001 $ oranında bulunan bor tabiatta serbest 
halde bulunmaz. En fazla rastlanan bor bileşikleri, asit bo
rik ve borun sedyum ve kalsiyumla teşkil ettiği bileşikler
dir.

1.2. Bor Tuzlarının Tüketim Alanları ; (2)

Boratlar ve türevleri ticarî olarak çok 
geniş ve çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. İmalât sanayiin
de en çok faydalanılan ara kimyasal maddelerden sayılmakta
dır. Kullanıldığı şekle ve miktara bağlı olarak, bor mineral
leri birbirine zıt görünen çeşitli maksatların gerçekleşmesin
de faydalı olmaktadır; mesalâ, hem patlayıcı maddelerde, hem 
ateşe dayanaklı maddeler yapımında ve hem gübrelerde, hem de 
otların temizlenmesinde kullanılabilmektedir. İleri derecede 
sanayileşmiş bir ülke olan A.B.D.'de 1972 bor mineralleri 
tüketiminin kullanım alanlarına göre dağılımı şöyledir: Cam 
sanayiinde $ 34, camaı emaye yapısında $ 14, sabunlar ve te
mizleyici maddelerde $ 18, Kiraatte kullanılan kimyevi mad
delerde, İo 14, katkı maddelerinde İ° 2, diğer kullanım alan
larında j° 20,

1.2.1 Cam ve Seramik Endüstrisi :

Boroailikat camı veya "pyrax" imali sıra
sında camın bileşimine bor ($ 0,5 ila $ 23,(?B20^) katılarak

(1) Mineral Facts Pbs. 1970
(2) Industrial Minerals, april, 1974



mamulün özellikle arzu edilen bazı niteliklere sahip olması 
sağlanır. Bor, camın ısı genleşme katsayısını düşürür ve böy- 
lece ısıya daha dayanaklı hale gelmesini sağlar. Bor, camın 
yansıtma özelliğini, çizilmeye dayanıklılığını, rengini, par
laklığını ve asitlere karşı dayanıklılığına artırır, camın 
erimesine yardımcı olur ve camlaşmanın bozulmasını önler. 
İngiltere'de boroailikat camının yapımında en önde gelen 
bir imalatçı firma, A.B.D.*den ithal ettiği susuz boraks ile 
Fransa'da ve İngiltere'de üretilen borik asiti kullanmakta
dır.

Adi camdan cam elyafı imalinde yüzey alanı 
çok büyük bir artış gösterir. Burada, genellikle kolemanit 
cinsi borat il*ave edilerek, katkı maddelerinin akıp gitme
sinin önlenmesi suretiyle, elyafın dayanıklılığı artırılır. 
İzolasyon için cam elyafı imali giderek önemli hale gelmek
tedir. A.B.D.'de 3 inç kalınlığında cam ely'afı izolasyon st
andart olup, 6 inç kalınlık da genel olarak uygulanmaya baş
lamıştır. İzolasyon için kullanılan cam elyafı tipinde B2°3 
muhtevası normal olarak $ 5-7 civarındadır. Bu kullanım ala
nının da, enerji darlığı devam ettiği sürece ısı izolasyonu
na verilen önem dolayısıyle giderek genişlemesi beklenebilir.

Takviye için kullanılan cam elyafı tipinde- 
başlıca, plastiklerin, endüstriyel dokuma maddelerinin, lastik 
ve k&ğıtların takviyesinde-izolasyon cinsinde olduğundan bi
raz fazla oranda ($ 8-9) B

2°3 lcu-*-lsnılaralc dlŞ tesirlere müm
kün olan ölçüde düşük tutmak amacıyla, borik asit, borik ok
sit veya kolemanit cevheri kullanılır. Bu kullanım alanının 
tahmin edilen büyüme hızı yılda % 14-16 civarında olduğundan 
borat tüketimi için gelecekte büyük bir saha açılmaktadır.



Boraks, seramik eşyalarda sır için çok 

kullanılan bir katkı maddesidir, çünkü silis gibi boraks da 

ergimeden sonra, bazlarla camsı bileşikler meydana getirmek 

üzere birleşir. Boraks, sırların viskositesini ve olgunlaş

ma ısısını düşürerek parlaklığını artırır vs kullanılan bo

raks miktarı çömlekçilikteki renklerin tonunu tayin eder.

Eğer boraks yerine silis ikame edilirse, sır daha sert, daha 

parlak ve dayanıklı olur; öte taraftan silis oranı azaltılır

sa ısı genleşme katsayısı küçülür. Nispeten büyük miktarlarda 

boraks (# 20-40) emayelere katılırsa, emayenin parlaklığı, 

küveti, sertliği ve dayanıklılığı artar ve koyu parlak bir 

renk alır.

1.2.2.Temizleyici ve beyazlatıcı mamuller s

Perboratların çamaşır yıkamada klorlu te

mizleyicilerin yerine ikame edilmesi, çamaşır yıkamada yay

gın olarak sıcak ve soğuk su kullanılması durumuna bağlıdır, 

çünkü perboratlar ancak 55°C'nin üzerinde aktif hale geçerler. 

İngiltere, Avrupa ve Japonya'da yaygın olarak çamaşır sıcak 

su ile yıkandığından perboratlar çamaşır tozlarının $ 20-30'- 

unu teşkil etmektedirler. Diğer taraftan, Kuzey Amerika'da 

soğuk su ile yıkama daha yaygın bir usul olduğundan, ve per

boratlar bu düşük ısılarda etkisiz olduklarından, klorlu de

terjanlar tercihen kullanılmaktadır. Çamaşır yıkamada kulla

nılan mamullerde bulunan sodyum perborat aktif bir oksijen 

kaynağı olduğundan etkili bir ağartıcıdır.



Boraks veya sodyum tetraborat, uzun zaman
dan beri mikrop öldürücü ve suyu ıslah edici özellikleriyle 
bilinmekte olup, halen suyu "tatlı" hale getirmek için geniş 
ölçüde kullanılmaktadır. Suda çok eriyebilir, özelliği delayı- 
sıyle, boraks dekahidrat çamaşır yıkamada özellikle faydalı 
olup, bir çabuk ısıtma işlemiyle "patlamış mısır" (popcorn) 
etkisi denilen olay sonucunda yüzey alanı onbeş kat kadar art
makta ve böyleee suda da daha da kolay eriyebilir bir mamul 
teşkil etmektedir. Ayrıca, bakteri tutucu özelliği ile boraks 
taaisleyici maddelerde geniş bir kullanma alanı bulmaktadır.

1.2.3»Tarım ı

Bor mineralleri bitki örtüsünün gelişmesini 
teşvik etmek veya önlemek maksadıyla kullanılmaktadır. Bor, 
değişen ölçülerde, birçok bitkilerin temel bir besin maddesi
dir. Birçok bitkide bor eksikliğinin görüldüğü bitkiler ara
sında yumru köklü bitkiler (bilhassa şeker pancarı), kaba yon
calar, alfalfalar, meyve ağaçları, üzümler, zeytinler, kahve, 
tütün ve pamuk sayılmaktadır. Gerekli bor bu gibi hallerde 
muhtelif şekillerde sağlanabilmekle beraber, en çok uygula- 
lanan yol susuz boraks ve boraks pentahidrat ihtiva eden ka
rışık bir gübre kullanılmasıdır. Buda çok eriyebilen sodyum 
pentaborat ve disodyum oktaborat tetrahidrat, mahsulün üzeri
ne püskürtme suretiyle yapılan uygulamalarda geniş ölçüde 
kullanılmaktadır, Katı olan ve yavaş eriyen borosilikatlı ka
rıyım bitkilere uzun bir süre içinde yavaş ve kontrollü be
sin verilmesinin gerekli olduğu hallerde veya bitkilerin muh
temel bir zehirlenmesini önlemenin söz konusu olduğu durum
larda kullanılır.



Bor, sodyum klorat ve bromosil gibi bile- 
«iklerlt birlikte, o ine ayır detmeden bütün otların t emiş lense s i 
veya toprağın Bterileştirilmeei gereken durumlarda kullanılan 
maddelerin önemli bir cüzünü teşkil eder. Bu maddeler, so- 
lektif olmayan tabiatlara sebebiyle, bütün bitki örtüsünün 
daimî olarak yok edilmesinin gerekli olduğu hendekler, ke
restelerin depo edildiği alanlar, ve demiryolu hatları gibi 
yerlerde kullanılır.

1.2.4.Diğer kullanım alanları :

Boratların çok sayıdaki diğer kullanım 
alanları aşağıdaki şekilde sıralanabilir. Fotoğrafçılık; ha
şere öldürücü ilâçlar; tekstil finisajı, boyanması ve temiz
lenmesi; nişasta hamurları; yangın yayılmasını önleyici mad
deler; pirinç kaplama ve kaynak işleri için katkı maddesi; 
narenciyenin küflenmesini önlemede; alçının donma süresini 
uzatmada; boya ve kağıt imalinde; plastik imalâtınd» FH 
kontrolünde,, kauçuk hammaddesinin muhafazası ve pıhtılaşma
nın önlenmesinde; deri işlenmesinde bir alkoli olarak. Bu 
konular kullanım alanlarını eksiksiz olarak gösteriyor değil
se de, bir fikir verecek niteliktedir,

1.2.5.Modern endüstride bor :

Yoğun araştırmalara rağmen endüstride genel
likle sadece dört basit bor bileşiği kullanılmaktadır : Bo
raks, borik asit, kalsiyum borat ve sodyum perborat. Askerî 
amaçlı araştırmalar ve uzay araştırmaları sayesinde alsaaent 
halinde borun ve bileşiklerinin endüstride faydalanılacak
kendileri ne mahsus özellikleri giderek daha iyi anlaşılmak
tadır.



Elmas ve bor nitriirden sonra, bilinen en
osert madde olan bor karbürün ergime derecesi 2450 0 olup, 

büyük bir sıkıştırılma mukavemetine, redyasyona dayanıklılı
ğa ve kimyasal reaksiyonlara girmeme özelliğine sahiptir, 
kok ve borik asidin 2600°C'de renksiyona girmesi sonucunda 
elde edilir. Bor karbür, bilinen aşınmaya en dayanıklı mad
delerden biridir ve son derece büyük bir kuvvet/ağırlık ora
nına (özgül ağırlığı 2.4) sahiptir. Bu sebepten uçak ve diğer 
askerî araçlarda seramik zırh olarak idaaldir. Bu madde ayrı
ca bilya lanslarına kaplanır ve çelikten 100 defa, tungsten 
karbürden 10 defa daha dayanıklıdır. Bor, ısı nötronlarını 
yüksek derecede abaorbe etme kabiliyeti dolayısıyle nükleer 
reaktörler için kontrol çubukları imalâtında kullanılır 
(fakat, % 70 B ihtiva eden karbürün yapımı element halinde 
bor imalinden daha kolay ve ucuzdur). Massnohusette'de 
(A.B.D.) Borton International Inc. adlı firma büyük bir bor 
karbür üreticisidir ve mamulü "Norbide" ticarî adı altında 
pazarlamaktadır.

Daha da sert olan diğer bor bileşiği bor 
nitrür iki ayrı kristal yapıdan biri şeklindedir; hegaagonal 
("beyaz grafit") ve kübik ("Borazon") Bunlardan birincisi 
grafite benzeyen hegaagonal tabakalı bir yapıya sahip olup, 
ergimiş metallerin kimyasal reaksiyonuna karşı dayanıklı ol
ma özelliği vardır. Yüksek hararette, elektrik yalıtkanı ve 
ısı iletkeni olarak geniş ölçüde kullanılır. "Borazan" ise, 
hegzagonal bor nitrürün katalizörle yüksek basınç altında 
şiddetle ısıtılmasıyla elde edilir. Başlıca, endüstriyel 
abrasif olarak kullanılır ve birçok firma, bu arada. General 
Electric es, (A.B.D.) firması tarafından imal edilir ve pi
yasaya arzedilir.



Metal diborürler (TiB2 gibi) tabakalı heg- 
zagonal bir yapıya sahiptirler» Bunlar hemen hemen bor kar
bür kadar sert olup, metallerinkine yakın elektrik iletkenlik
leri vardır ve ergimiş metallerle kimyasal reaksiyona karşı 
dayanıklıdırlar. Bazı durumlarda diborürün elektirik iletken
liği ana metalden de fazladır.

Bor elyafı, uçak kanatları ve helikopter 
jaotorları gibi mamullerin imalâtı için gerekli plastik ve 
metallerin takviyesinde giderek artan şekilde kullanılmakta
dır. "STABOR seramik" diye bilinen bir bor karışımı ergimiş 
pirinç, demir ve alüminyumun muamelesinde kullanılır ve çok 
dayanıklıdır. Bu madde en yakın rakibi olan zirkondan başlan
gıçta daha pahalı olmakla beraber uzun vadede daha ekonomik
tir.

İngiltere'de, Chessington, Surrey'de, Sur- 
rey'de, Hino Borak Ltd.'in bir bölümü olan boraks Araştırma 
Merkezi'nin (Boras Resserch Gentjjo) son zamanlarda geliştir
diği ve halihazırda piyasaya ârzetmiş olduğu "buharlaştırma 
teknesi" (evaporating boat) adı verilen mamul, metalik borür- 
ler ve nitrürler ihtiva eden bir metaller arası bileşimdir; 
mesalâ, titanyum borür ve bor nitrür gibi. Bu "tekneler", 
alüminyum gibi ergimiş halde bilinen en aşındırıcı atmosfere 
sahip, ergimiş durumdayken kolayca reaksiyona giren metal
lere dayanacak nitelikte yapılmıştır ve alüminyumun, buhar
laştırılıp ince bir fil halinde plastik, kâğıt veya iplik gi
bi maddelerin üzerine kaplanmasında kullanılmaktadır.



Çelik yapımında, çeliğe 50 ppm (fi0f005) 
kadar küçük bir oranda bor katılması, diğer sertleştirici 
maddelerin etkisini artırır, yeni çeliğin sertleştirilebilme 
niteliğini geliştirir. Çeliğe daha büyük miktarlarda bor ka
tılması çeliği sert ve kırılgan hale getirir. Fakat, nötron 
absorpBiyonu için kullanılan çeliğe $ 5 oranına kadar bor 
katılır. Çelik eskiden beri karbonla sertleştirilir (karbüri- 
zasyon), fakat "boronizasyon" adı verilen yeni bir proses 
şimdi çeliğe çok sert bir yüzey kazandırabilmektedir.

Bu proseste bor metalin yüzeyine nüfus et
mekte ve mamulü karbürlermiş veya nitrürlenmiş çelikten daha 
da sert kılan Fe^B ve FeB şeklinde iki ayrı bileşik meydana 
gelmektedir. Mamul, aşınmaya dayanıklılığı ve korozyona kar
şı artırılmış mukavemeti dolayısıyle, hidrolik teçhizatın 
sürtünen yüzeylerinde ve galvanizasyon proseslerinde ortama 
mukavin olması gereken kısımlarda kullanılır.

Boraks içinde metalik oksitler eriyebildir 
ginden, boraksın çelik yapısı sırasında fluorit yerine ikame 
edilmesi konusu araştırılmıştır. Bu araştırma sonucu olumlu 
olmakla beraber, ticarî anlamda uygulanabilirliğinin finorit 
ve boratların kullanılacağı yerdeki elde edilebilirliliğine 
ve maliyetine bağlı olduğu anlaşılmıştır.

İkame Durumu :

Bor mineralleri ve türevlerinin kendine mahsus birçok 
özellikleri bunların ikame edilmelerini imkânsız kılacak ni
teliktedir, Hatta, tersine, boratlar geleneksel birçok mad
deleri ikame edebilir-mesela, çelik imalinde fluoriti-ve



böylece kullanım alanlarını genişletebilirler. Endüstride her 
geçen gün boratların çok çeşitli özelliklerine eğilinmekte ve 
yeni kullanım alanları ortaya çıkarılmaktadır. Bunlara ilâve
ten, idaal bir bor/kalsiyum oranına sahip olan kolamanit, cam 
ve bilhassa ona elyafı imalinde direkt olarak kullanılmak 
için büyük ölçüde talep edilmektedir.

TABLO : 1 BORATLARIN BAŞLICA ENDÜSTRİYEL NİHAİ KULLANIM
ŞEKİLLERİ

KULLANILMALARI 19612 19633 19654
4 4 1967 197 5 3

CAM ENDÜSTRİSİ 31 32 33 34 42
EMAYELER ve SIRLAR 13 13 13 14 14
SABUNLAR ve DETER. 15 15 16 16 13

ZİRAAT 10 11 _2 9 8
ARA TOPLAM 69 71 71 73 77

ÇEŞİTLİ 31 29 29 27 23
TOPLAM 100 100 100 100 100

KAYNAK : Srenico boraks raporu D.P.T.

1. Bor ve Bileşikleri
2. Kerro Me.Gee Co.
3. Chemico Tahminleri
4. U.S. Borecd of Mines.

Batı Avrupadaki bor mineralleri tüketim eğilimi A.B.D. 
ne kıyasla çok farklıdır. Avrupa'da ithal edilen minerallerin 
yaklaşık # 39’u sodyum perborat yapımında dolayısıyla deter
jan endüstrisinde tüketilmektedir. A..B.D. de ise cam endüstri
si, tüketim payı </> 45 ile ön sırayı almaktadır. Toplam dünya
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•tüketiminde en büyük paya sahip olan bu iki pazarın bor ürün
lerinin son kullanım alanındaki farklılıklar Tablo 2 da gös
terilmiştir.

Tablo 2 Ham Bor minerallerinin son kullanım alanlarına göre 
dağılımı B^)

Son Kullanım Alanı ABD B.Avrupa
1969 1973

Tekstil cam elyafı 34 1 £ *r
"> A

Borosilikat cam 34 45 34
İzolasyon cam elyafı
Deterjanlar 16 15 39
Emaye ve glazür 14 lO 8
Tarımsal mücadele ilaç. 14 8 -
Çelik - - 2
Diğerleri 22 22 17

Bor minerallerinin bu alanlarda tüketim mekanizmasını 
daha iyi açıklamak açısından aşağıda 1973 yılı rskkasalarıy
la Batı Avrupa Bor Mineralleri tüketimi akım şeması veril
miştir.

Tablodan da görüldüğü gibi tüketimde en önemli payı 
her iki büyük tüketicide de cam endüstrisi almaktadır. Cam 
endüstrisinde cam elyafı anahtar kesim durumundadır. Cam 
endüstrisini» sabun ve deterjan endüstrisi izlemektedir.



T

TEKSTİL CAM ELY

ÇELİK

GLAZUR

_TURKİYE_ BOROSİLİKAT CAM

EMAYE VE GLAZUR

----- 1 ÖTEKİLER

330
BOROSİLİKAT CAM

EMAYE VE GLAZUR

ÖTEKİLER

260

250 DETERJAN

İZOLASYON CAM 
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Bu endüstrinin iki tüketicisinin de farklı yüzdelerde 
tüketim yapmasının nedeni geleneksel yıkanma alışkanlıkların
daki farklılıktan doğmaktadır. Emaye ve glasür endüstrisi ise 
üçüncü sırada yer almaktadır.

Tekstil cam elyafının hızlı büyümesine paralel bir du
rum da çelik üretiminde bazik oksijen fırınlarında k&lsiyum 
flüorür yerine kolemanitin flaks olarak kullanımında görül
mektedir. Günümüzde kalsiyum flüorür yerine kolemanit kulla
nımı ticari olarak yaygın bir biçimde uygulanabilir hale ge
tirilmemişse de özellikle Batı Almanya'da bu konuda yoğun ça
lışmalar sürdürülmektedir. Son yıllarda Batı Almanya'daki 
çalışmalara paralel olarak A.B.D. de ve Türkiye'de de aynı 
alanda gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Kullanımı ekonomik hale getirildiğinde, dünya da az 
miktarda rezervlerinin kalmış olmasına karşın çelik endüstri
sindeki yıllık tüketimi 2 milyon ton*a varan kalsiyum Pluo- 
ürün yerini boratların alacağı açıktır.

2. TÜRKİYEDE BOR MADENCİLİĞİNİN TARİHÇESİ

Türkiye'de ilk Bor madeni, Balıkesir İli, Susur
luk - ilçesinin Sultançayırı mevkiinde bulunmuştur. Bu maden
lerin işletme hakkı, 1861 yılında çıkarılan ilk MAadin Nizam
namesi hükümlerine uygun olarak 1865 yılında Fransız "Desma- 
zures" Şirketine verilmiştir. Daha sonraki yıllarda İtalyan - 
İngiliz ortağı, Cove-H Ansan firmasına ruhsat verilmiştir.
1837 yılında Bo.rasc Consolidated Ltd. adlı bir İngiliz Şir
keti de bu bölgeye yerleşmiştir. Gittikçe çoğalan yabancı 
şirketler arasında zaman zaman çatışmalar olmuştur.



1927 yılında 624 şirket işletme imtiyazı almış, 
bunların büyük bir kısmı 1944 de millileştirilerek yabancı 

sermaye ye yeni imtiyaz verilmemiştir. Bu arada 1904 de İn

giliz William Vitaller'e, 1927 den önce John Ovan Bid'e, da

ha sonra Lord Meven Mervil'e ve 1938 de Desmond Abel Smith'e 

Susurluk madeni işletme imtiyazı verilmiş, 1950 yılında Bora 

Consolidated Ltd.'ce bu imtiyaz alınmış 1956 da da sermaye

sinin $ 94'ü Bora Consolidated Ltd. # 2 Türk hissedarlarına 

ve $ 4'U İngiliz ortaklarına ait olan Türk A.Ş. haline

getirilmiştir.

1935 de kurulan M.T.A ve Etibank gibi yerli kuru

luşlar II. Dünya savaşından sonra çalışmalarını yoğunlaştırmış, 

1950 de Bigadiç'te 1952 de Mustafa Kemal Paşs'da, 1956 yılın- 

Emet bölgesinde kolemanit yatakları bulunmuştur. Emet Kolema- 

nit yatakları işletme hakkı 1958 de Etibank*a geçmiştir.

İhracat ve üretim 1950 yılma kadar İngilizlerin 

elinde ve kontrolünde kalmıştır. 1950 den sonra yerli üretim 

ve ihracatın gittikçe artması üzerine yarımamullerin üretil

mesi için yatırımlara en kısa zamanda geçilmesinin zorunlu 

olduğu anlaşılmış, 1963 de Bandırma'da rafineri tesislerinin 

kurulmasına geçilmiştir.

Boraks cevherinin gittikçe önem kazanması üzerine 

Ingiliz Bora Consolidated Ltd. Şirketi, yerli özel madencile

rin elinde bulunan yatakları 1962 de devralmaya başlamış,

özellikle Kırka Sodyum Tuzu yatakları üzerinde durmuş, Türk 
Boraks adı altında Ingiliz Şirketi olarak işletmek istemiştir. 
Saha devir işlemlerinde kanuni noksanlıkların bulunmasından 
dolayı ruhsatları iptal edilmiştir. 1968 yılından itibaren 
imtiyazı düşen sahalar (III.Saha)Etibank'a geçmiştir. Bu saha
larda 1969 da Proje çalışmaları başlamış.1970 yılında'da tesis
lerin kurulmasına geçilmiştir.



IT . MEVCUT DURUM :

Tablo : 3 Sektörün Kuruluşu :

Kuruluşun Adı
İşletmelerin Dağılımı
Maden Sahası ili Ruh8at No* Son Durum İşletme

Sayısı
Yakal Borasit Ltd. Şti. Balıkesir 106/87,6/30211 183 Faaliyette 1
Yakal Borasit Ltd.Şti,

Mortaş Madencilik Ltd. 
Şirketi

Balıkesir

Balıkesir

6/3423 İ 106/88 _ . jj Faaliyette

6/2673-200/349 İİ.166 ”

1

1
Mortaş Madencilik Ltd. 
Şti. Balıkesir 611/1964-7/205 IR.97 Çalışmıyor 1
Faraş-Çamköy Borasit 
Ltd. Şti.

Balıkesir 6/2676-106/29 II. 
223 Faaliyette 1

Kemat Kimya ve Endüstri 
Maddeleri Maden Ltd.Şti. Balıkesir 7/74 İ.R. 583 Faaliyette 1
Kemat Kimya ve Endüstri 
Maddeleri Maden Ltd.Şti• Balıkesir 7/294 Çalışmıyor 1
Bigadiç Borasit Maden 
Litd.Şti. Balıkesir 7/644 Çalışmıyor 1
Rasih ve İhsan Maden 
Ltd.Şti. Balıkesir 7/797 Faaliyette 1
Rasih ve İhsan Maden 
Ltd.Şti. Balıkesir 106/160 I.R.599 Faaliyette 1
Rasih ve İhsan Maden 
Ltd. Şti. Balıkseir 106/161 Reddedilmiş 1
Kemat Kimya ve Endüstri 
Maddeleri Maden Ltd.Şti• Balıkesir 106/89 Çalışmıyor 1
Ali Şayakçı Maden 
İstihsal ve İhraç Balıkesir 106/179 Faaliyette 1

Emet Kütahya Boraks 
Maden Koli.Şti. Eskişehir 24/120 İ.R. 96 Çalışmıyor 1
Türk Boraks Maden A.Ş. Eskişehir 24/168 Reddedilmiş 1
" II 24/188 Çalışmıyor 1

II 24/189 Reddedilmiş 1
»ı II II II II 24/233 Çalışmıyor 1

Budin Madencilik 
Ticaret Ltd.Şti. Eskişehir 24/187 Beddedilmiş 1
Emet Boraks Maden 
Ltd.Şti. Kütahya 41/219 İ.İ. 163 Faaliyette 1



TABLO : 3 -(Devamı)

Kuruluşun Adı İşletmelerin Dağılımı 
Z * ov +?• Ruhsat No, Maden Sahası Ilı Son Durum İşletme

Sayısı

Safalan Madencilik 
Ticaret Ltd.Şti. Kütahya AR. 6831, İ.1.6748 Bilgi Alınmamış 1
Bortaş Türk Maden 
Koll.Şti. Bursa 13/5 IR. 21 Faaliyette 1
Bortaş Türk Maden Koli, 
Şti, Bursa 13/6 IR. 22 Faaliyette 1

Kuruluşun Adı (Devlet) İli Ruhsat No. Son Durum İşleme Say.

Etibank Genel Müdürlüğü 
Mahdut Mesuliyeti! Kole-
manit İşletme Müessesesi Kütahya 6/10566 İ.İ. 264 Faaliyette 1

H II II 41/282 IH. 476 Çalışmıyor 1
Etibank Genel Müdürlüğü
Kırka-İşletmesi Eskişehir AR: 6761 IR. 359 Faaliyette 1

Kaynak : Maden Dairesi Toplam 25

Toplam 25 işletmenin 5 tanesi Devlet sektörüne diğerleri özel sektöre ait olup
8 işletme çalışmıyor. Bu işletmelerden yalnız iki tanesinin yabancı sermaye ile
ilişkisinin olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. (24/188, 24/233 ruhsat sayılı işlet-
meler)

2. Mevcut Kapasite

TABLO : 4 Bor Tuzları Sektöründe Kuruluş Kapasitesi (Konsantre Tesisleri)

İŞLETMELER ÜRÜNLER Tenor ($ B„0,) Kuruluş Kapasitesi
Top/Gün Ton/Yıl

Emet-Kolemanit (Açık işletme) Tüvenan Kolemanit 27 2.000 600.000
Kapalı İşletme
Konsantratör Konsantre 43 

Kolemanit
1.000 300.000

KIRKA BORAKS İŞL. Konsantratör İşlenen TÜv. Tinkal 27 1.642 600.000
Üretilen Konsantre 35 1.095 400.000



3. Üretin >

a) Öretla Yöntemi - Teknoloji t

Etibank Bor Tuşu Üretimini, Kırka-Sodyum 
Tuzu ve Emet - Kölemenit yataklarından «ağlamaktadır. Her 
bölge için farklı üretil» yönteai uygulana ak tadır.

A. Kırka Sodyum Tuzu Üretin Yönteai :

i) Maden îşletaesi :

Cevher açık İşletme metoduyla çıkarılarak 600 m 
uzaktaki konsantratöre taşınmaktadır.

ii) Konsantratör :

Konsantratöre gelen # 27 ®2°3 'tanörlü cavher, 
kırıcılarda - 25 mm. ye kadar kırılarak II. Konveyör ile atok 
binasına taşınır. 5. No. Konveyör ile vibrör eleğe gelir. 
Tikinerlerden gelen «u ile yıkanır. Manyetik parçalar tambur
la tutulur, elek altı - 6 mm. İlk parçalar altta havuzla top
lanır. Elek üstü parçalar III. kırıcılara verilir. Toplanan
bu parçacıklar daha sonra III. Kırıcılara verilecektir.
III. Kırıcıdan çıkan cevher 6 Nolu konvayör ve I. Nolu eleva- 
tör ile akraber’e gelir. Skraber’e gelen cevherdeki kil ve 
diğer istenmeyenler çözülür. Oradan vibrör eleğe geçilir. 
Vibrör elek sulu olup 1 mm. aralıklıdır. - 1 mm. lik parça
lar ve su aittaki havuzda toplanır. Toplanan sulu kısım 
siklonlara basılır, kil ayrılarak bir kısmı klasifikatörlerin



taşıntısı ile karışarak tikiner tulumba havuzuna çıkar. Bura

da üş adat tara akımla çalışan klasifikatör yardır. Cevher 

klasifikatörlerde yıkanır ve temizlenmiş malzeme 2. No. ele- 

▼atöre verilir. 7. Nolu elevatBr ile gelen elek üstü karışır. 

Bu karışık malzeme reklet vasitasiyle santrifüj kurutucular

dan ikisine verilir. Kurutuculardan biri yedektir. Sızıntı- 

sular aşağıda bir havuzda toplanır. Pompa vasıtaeiyle klaei- 

fikatöre verilir. Kurutucular aarsıntılı elup rutubeti + 4 

civarına indirilmiş cevher 9 no'lu konveyör vasıtaeiyle tevzi 

konvayVklerden birisine verilir. Bu taşına konveybrleri hare

ketli elup bütün silolara malzeme vermek mümkündür. Konsantre 

cevher siloları dona karşı ısıtılmış ve oam pamuğu ile izole 

edilmiştir.

B. Emet - golemanlt üretim Yöntemi :

i) Maden İşletmesi i 

Açık İşletme :

$ 27 tenörlü 457.700 ton/yıl cevher açık işletme

metoduyla üretilmekte.Bu cevherin 400.000 ton'u kamyunlarla

Hisarcık konsantratörüne gelmekte, 57.700 ton'u ise elle

ayıklanarak satılık arsenikli cevher elde edilmektedir.

Kapalı tşletme :

Bepey kapalı ocak işletmesinden çıkarılan # 40

B 0 tenörlü 80.000 ton/yıl cevher Hisarcık yakınındaki Kon-
2 3

santratörde işlenmektedir. Kapalı işletme metodu rambleli 

uzun ayak sistemi olup, üretim ayakları ayak yollarından 20m. 

lik topuklarla ayrılmıştır ve ana makliye galerisine 40 ar

metre uzunluğunda kuyularla bağlantılıdır.



r

KIRKA-TİNKAL KONSANTRATÖRÜ



ii) Konsantratör :

İş akım şemasında görüldüğü gibi Hisarcık ve Sa
ray'den gelen cevher Konsantratörde işlenerek 180.000 ton/yıl 
kaba, 76.000 ton/yıl ince konsantre elde edilmektedir.

Konsantratör'ün çalışma şekli: stok binasına ge
len cevher ızgaralı elekten geçerek çeneli kırıcıda, 100 - 
75 mm. tane büyüklüğüne getirilir. Daha sonra dişli merda
nelerden geçerek - 75 - 0 mm, ye kadar kırılır. Oradan tit
reşimli yıkayıcıda yıkanır. Üst kısım I. Titreşimli elekle 
elek üstü toplama tankına gelir, oradanda titreşimli besle
yici ile iri ( - 75 - 25 mm) konsantre olarak yükleme (depo) 
yapılır. Izgara elek altı ve dişli merdaneden gelen bir kı
sım kırılmış cevher tüplü yıkayıcıda yıkanır. Üst kısımdan 
alman cevher II. çift katlı titreşimli eleğe gelir. Üstten 
ayrılan kısım I. elekten gelen elek üstü ile birleşerek top
lama tankına gider. II. titreşimli elekten bir kısım ince 
yapılı konsantre ayırıcıda daha sonra II. Nolu titreşimli 
süzme elekte, orta incelikte ve ince konsantre olmak üzere 
iki kışıma ayrılır. III. titreşimli elek altı tikinerde top
lanır. Toplü yıkayıcı, II Titreşimli elek altı ve toplama 
tankının sızıntıları bir yerde artık olarak toplanmaktadır,
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4. Birim Üretim Girdileri 

Tablo t 5 Etibank Emet Kolemanit Kapalı İşletmesi

1 Ton TUvanan Kolemanit Birim Üretim Girdileri

ANA MAL GtRDİLER ÖLÇÜ MİKTAR

1. Tüvenen Direk M3/Ton 0,051
Kolemanit Dinamit Gr/Ton 30

Amonyum nitrat Gr/Ton 72
Kapsül Ad/Ton 0,32
Fitil Mt/Ton 0.Î3
Tağ Gr/Ton 119
Mazot Gr/Ton 531

Tablo : 6 Etibank Emet Kolemanit Açık İşletmesi 

1 Ton Tüvenan Kolemanit Birim Üretim Girdileri

ANA MAL GİRDİLER ÖLÇÜ MİKTAR

1» Tüvenan Dinamit Gr/Ton 5
Kolemanit Amonyum nitrat Gr/Ton 86

Kapsül Ad/Ton -
Fitil Mt/Ton -

Füiıye Ad/Ton 0,008
Mazot Gr/Ton 373
Benzin Gr/Ton 15
Yat Gr/Ton 27

Kaynak s Etibank



TABLO : 4 Etibank Emet Kolemanit Konsantratörîi

1 Ton Konsantre Kolemanit Birim Üretim Girdileri

ANA MAL GİRDİLER ÖLÇÜ MİKTAR

1. Konsantre Perro-Silikon *301Ptİt Kgr 17.760
Kolemanit Perro-Silikan Gr/Ton 36

Tablo : 5

MA MAL

EtibanJc Bigadiç Cevher Zenginleştirme İşletmesi 

Birim Üretim Girdileri (Proje Halinde)

GİRDİLER ÖLÇÜ MİKTAR

1.Konsantre 
Kolemanit

Tilvenan Kolemanit
Yardımcı Madde
İşletme Malzemesi
Yakıt
Enerji
Su

Ton/Ton

TL./Ton
Kg/Ton
Kws/Ton
M3/Ton

1.818

15.45
6,7

10,12

1,53

Kaynak : Etibank

5. BİRİM ÜRETİM MALİYETİSİN BİLEŞENLERİ

Tablo s 6 Etibank Emet Kolemanit Kapalı İşletmesi 1 ton 
Ttivenan Kolemanitin Maliyet Bileşenleri

MA MAL GİRDİLER MALİYETİN <f> si
1. Tüvenan Kolemanit Yardımcı Maddeler 10

İşçilik ve Personel 40
Diğer Masraflar 50



Tablo : 7 Etibank Emet Kolemanit Açık İşletmesi 1 Ton 
TUvenan Kolemanitin Maliyet Bileşenleri

ANA MAL GİRDİLER MALİYETİN £
1. Tüvenan kolemanit Yardımcı Maddeler 10

İşçilik ve Personel 10
Diğer Masraflar 80

TOPLAM 100

Tablo : 8 Etibank Emet Konsantratörü, 1 ton konstra
kolemanitin maliyet bileşenleri

ANA MAL GİRDİLER MALİYETİN £
2. Konsantre Yardımcı Maddeler 15 

Kolemanit İşçilik ve Personel Masraf. 20
Diğer Masraflar 65

TOPLAM 100
Kaynak : Etibank

Tablo : 9 Etibank Kırka-Tinkal Açık İşletmesi 1 ton Tüve
nan Tikalin Maliyet Bileşenleri

ANA MAL GİRDİLER MALİYETİN $
1? Tüvenan (Tinkal) Yardımcı Maddeler 10

İşçilik ve Personel 10
Diğer masraflar 80

TOPLAM 100



Tablo : 10 Etibank Kırka-Tinkal Konsantratörü 1 Ton 

Konsantre Tinkalin Maliyet Bileşenleri

AHA MAL GİRDİLER MALİYETİM si

2. Konsantre Yardımcı Maddeler 5
Tinkal İşçilik ve Personel 10

Diğer Masraflar 85

TOPLAM 100

Kaynak : Etibank



b) örati»

Tablo ı 11 Yurt İçi ttratimi

Ana Mallar (Todt' 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1971 1974 1975

Bor Tuşları T. 252*296 287.606 362.926 432.475 523.650 609.202 622.444 525.585 1.080.474 1.076.521

(Taranan) B. 111.500 95.100 148.837 159.195 242.155 258.171 294.500 186.850 601.145 656.704
ö. 140.756 192.506 214.089 273.280 281.465 351.03» 327.944 338.735 479.129 324.817

Ayıklanmaya,

Yıkanmaya
raya

T. 252.256 291.200 365.926 430.070 523.050 568.381 559.994 434.525 1.010.217

Konaantraya B. 111,500 95.100 148.837 159.195 242.185 220,000 226.000 95.220 525.396

gdndarllan ö. 140.756 196.100 214.089 270.880 280.865 348.381 333.994 339.305 484.821
T. 225.282 228.505 265.884 323.470 391.645 435.475 429.432 316.714 617.612

Elfta adllau B. 99.000 76,000 100.000 106.660 162.000 165.000 170.000 59.815 250.835 348.976

ö. 126.282 152.505 165.884 216.810 229.645 270.475 259.432 256.899 398.875 268.636

T ı Topla»
D ı Carlat Saktttrtt 
ö I O sal Sak: t dr



4. Dış Ticaret Putumu :

a) İthalat :

1. ttrün İthalatı i

Sektörün miktarı çok az olan yardımcı maddeler dışında herhangi bir ürün, yarı ürün veya hammadde

ithalatı yoktur.

b) İhracat :

Tablo : 12 Bor Tozları İhracat Miktarı (Ton)

Ana Mal 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 3-970 1971

Bor Tuzu (Toplam) 
İndeka(1960=100)

61.523
100,0

65.249
106,1

127.504
207,2

99.743
162,1

121.859
198,1

167.281

271,9
175.325
285,0

207.796 

337,8

212.730

345,8

103.125

167,6

8 9.471 309.986 

145,4 503,8

1972 1973 1974 1975 1976

Bor Tuzu (Toplam ) 332.423 353.894 664.462 391.215 416.789{X)

Tinkal (212.848) (209.319) ( 46.057) ( 25.030)
kolemanit (119.575) (144.575 (618.405) (366.185)
İndeks (1960=100) 540,3 575,2 1080,0 635,9 675,5

(x) 1976 rakamının 307.934 tonu kolemanit ve pandermit, 74.730 tonu tabii ham borattır.



Tablo : 13 : Bor Tuzları İhracat Tutarları 
(Bin Ti. CİF 1975 Fiatlarıyla)

ANA MAL 1973 1974 1975 1976

Bor Tuzu Toplamı 392.569 679.547 398.810 485.717 *
Tinkal 246.349 54.205 29.458
Kolemenit 146.220 625.442 370.352

Kaynak s DİE

k Toplam ham boratlar ve konsantreler



Tablo i 14 TÜRKİYE TOPLAM KDLHSAMİT İHRACATI (1971 - 1975)

ETİBAHK ÖZEL SEKTÖR TOPLAM

Tarih Miktar
(Ton)

Ortalama 
Birim Piatı 

(ll./Ton) Tutarı (Tl.)
Miktar

Ton

Ortalama 
Birim Piatı 
(TL./Ton) Tutarı (TL.)

Miktaı
(Ton

Ortalama 
Birim Piatı 
ll./Ton

Tutarı
Tl.

1971 84.47* 396,32 33.478.000 145.229 461,23 66.984.000 229,700 437,36 100.462.000

1972 89.560 393,42 35.235.000 110.015 486,98 53.575.000 119,175 445,00 88.810.000

1973 89.719 416,09 37.331.000 54.856 29.961.000 144.575 465,45 67.292.000
1974 232.375 538,26 125.079.000 386.030 582,84 224.99İ.OOO 618.405 566,09 350.074.000

1975 132.600 986,00 130.874.000 233.585 1.026,47 239.768.000 366.185 1.011,38 370.352.000
1976 307.934 1.181,96 363.965.000

Ka^ıak : 1) Etiback, DİE
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Tablo : 15 TÜRKİYE TOPLAM KDLEMANİT İHRACATININ ÜLKELERE OÖRE DASlLIMI
( 1974 - 1975 )

ÜLKELER
1974 (Metrik Ton) 1975 (MBtrik Ton)

Etibank ÖBel Sektör Toplam Etibank Özel Sektör Toplam

İtalya 75.962 54.190 130.152 43.298 32.843 76.141
Polanya 11.700 - 11.700 6.670 - 6.670
B.Almanya 43.040 49.963 93.003 24.533 29.923 54.456
A.B.D. 13.250 32.974 46.224 7.553 19.984 27.537
Hollanda 12.500 11.344 23.844 7.125 6.875 14.000
D.Almanya 4.600 - 4.600 2.622 - 2.622
İaponya 7.500 2.640 10.140 4.275 1.600 5.875
Çekoslovakya 8.330 - 8.330 4.748 - 4.748
Fransa 23.330 60.266 83.596 13.298 36.525 49.823
İngiltere 23.625 22.316 45.941 13.466 13.525 26.991
Finlandiya 3.500 - 3.500 1.995 - 1.995
İsveç 700 13.695 14.395 399 8.300 8.699
Belçika 2.118 10.808 12.926 1.207 6.550 7.757
Venezüella 20 - 20 157 - 157
Avusturya 2.200 3.300 5.500 1.254 2.000 3.254
İspanya - 16.723 16.723 - 10.135 10.135
Yugoslavya - 6.600 6.600 - 4.500 4.500
Çeşitli - 76.494 76.494 - 46.345 46.345

232.375 396.030 618.405 132.600 233.585 366.185

Kaynak : ETİBANK

NOT i İhracatın yaklaşık % 40'ı Etibank tarafından gerçekleştirilmektedir.
Toplam ihracatın $ 7.5’u A.B.D.’ye, 1° 78’i Avrupa ülkelerine ve $ 16,5‘u 
da diğer ülkelere yapılmaktadır.

Dünyada kolemanit ihraç eden tek ülke Türkiye olup diğer net bor ürün
leri ihracatçısı A.B.D. ihracatını mamul ve yarı mamul ürünler olarak 
yapmaktadır.



Tablo : 16 1975 YILI ETİBANK TİNKAL FİİLİ İHRACATI

MEMLEKETLER MİKTAR (Ton) KIYMET (TL.)

FRANSA 4.500 4.664.898.-

B.ALMANYA 4.800 4.600.165.-
İNGİLTERE 1.500 2.419.491.-
POLANYA 2.270 3.589.670.-

İTALYA 1.950 3.096.980.-

ÇEKOSLOVAKYA 40 84.000.-
Yugoslavya 950 1.713U652.-

İSPANYA 7.020 7.257.631.-
İSVEÇ 1.000 1.049.097.-
PORTEKİZ 1.000 976.000.-

T O P L A M 25.030 29.457.584.-

Kaynak : Etibank.



5. Stok Durumu

Tablo : 17 Bor Tuzları Stok Duruştu (TON)

Ana Mallar 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 197 4
Bor Tuzları T 5.683 5.682 9.652 6.652 3.370 8.463 8.002 4.524 40.306
Tuveaan D - - - - - - 1.382 3.954 21.160
Ayıklanaıç ö 5.683 5.682 9.652 6.652 3.370 8.463 6.620 570 19.146
Yıkanmış T 28.949 67.197 67.465 75.071 66.107 86.566 173.217 219.740 146.034
veya Konsant D 4.532 37.21? 32.555 30.755 18.746 30.915 86.941 143.209 99.395
re edilmiş Ö 24.417 29.985 34.910 44.296 43.361 55.651 86.276 76.531 46.639

Kaynak : Devlet İetatistik BntitUsU



6. Yurt İçi Talebi
Tablo : 18 - ETİBANK DAHİLİ SATIŞLARI (1971-1975)^

19 11
ÜRÜNLER M.Ton TL.

19 7 2 
M.Ton TL.

1 9 
M. Ton

7 3
TL.

19 7 
M.Ton

4
TL.

19 7 
M.Ton

5
TL.

Kolemant 22.315 3.543.000 
(Konsantre)

22.897 4.430.000 25.648 6.248.000 33.087 12.861.000 29.289 18.558.000

Tinkal
(Kons»ntre)34.781 4-370.000 65.928 12.496.000 65.007 13.211.000 70.309 19.962.000 59.308 29.871.000

(ı) Cari Fiyatlarla

Tablo : 19 - Bor Tuzları Yurtiçi Talebi (Bin Ton)

ÜRÜNLER 19 7 1 19 7 2 19 7 3 19 7 4 19 7 5
TUvenan (ı) 122,0 160,6, 164,7 187,4
Konsantre 67,1 88,8 90,6 103,1 88,6

$ı) Konsantre üretim için gerekli miktar 
Kaynak î Etibank



Tablo 20 : 1975 YHI ETİBANK KÖLEMANİT DAHİLİ SATIŞLARININ 

KURULUŞLAR BAZIMDA DAĞILIMI

PİRMA________________  MİKTAR (Ton) SATIŞ HASILATI (Tl*)

Bandırma 38.639*450 16.904.210.66

Borikasit Fabrikası

Gebze Kreman çelik 54.750 39.877.68

Ereğli Demir Çelik 2.763*450 2.453*097.73

Karabük Demir Çelik 3*940.580 3*418.408.01

M.K.E. Kırıkkale 112.000 131*035*69

İskenderun Demir Çelik 5.000 4.963*89

Ergani Bakır İşletmesi 1.000 157.98

T O P L A M  45*516.230 

Kaynak : Etibank

22.951*751*66



7. FİYAT DURUMU
TABLO 21 î Bor Tuzu Satış Fiyatları (Devlet Sektörü) TL./Ton

AKA MAL______1971______1972 1971 1974_____1979
KOLEMANİT 158,75(D) 190,70(D) 246,05(D) 477,14(D) 504,25(D)

396,32(H) 393,42(H) 416,59(H) 538,18(H) 986,00(H)
TİNKAL 137,14 200,54 220,29 398,41 994,90

D s Dahili, H: Harici (Cari fiatlar)
Kaynak : Etibank

8. İstihdam Çsurumu :
A, uevlet Sektörü ̂

a) Teknik Elemanlar Adet Toplam
Etibank Kırka-Boraks İşletmesi 
Müessesesi 30
Etibank Etnek Kolemanit İş.Mües, 15

Toplam —-- 49
b) İdareci ve Müteşebbisler

Etibank Kırka-Bd raks İşletmesi MUee, lg 
Etibank EJnet Kolemanit İş.Müesse. 34

Toplam 43
o) İşçilik durumu

Etibank Kırka Boraks İş,Müessesesi 471 
Etibank Emet Kolemanit İşletmesi MU.929

Genel Devlet Sektörü 1,390
. Toplam 1,478

B» Özel Sektör 
İşçi durumu
1. Yeraltı işçi sayısı : 2,192

Yerüstü işçi sayısı ; 839
Diğerleri 63
Özel Sektör Toplam İşçi 3,094

(1) Kaynak : Etibank
(2) » DİB



Su
da

 ç
öz

üa
ı -

 
Su

da
 ç

öz
ül

eb
ile

n
m

ey
an

 k
al

si
yu

m
 

so
dy

um
 b

or
at

la
r

Bo
ra

tla
r

Adı Formülü

Boraks (Tinkat) Na^O^ 10H20
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9. MEVCUT DURUM

Bor mineralleri rezervi ve üretimi yönünden Tür

kiye'nin karşılaşıtığı herhahgi bir engel mevcut değildir.

Bu günkü haliyle rezervlerimiz çok uzun yıllar gereksinimi 

karşılıyacak niteliktedir. Ancak halen yurt için talebin çok 

küçük miktarlarda olması nedeniyle, bor mineralleri üretimi 

büyük oranda ihracata dönük olarak yapılmaktadır. Bu nedenle 

tinkal ve kolemanit üretiminin ve dolayısıyla ihracatın çok 

yakın tarihte üretime geçecek olan bor türevleri tesislerin

de üretilen bileşiklere karşı bir rakip olmayacak şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir.

II. 10. DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE İRDELENMESİ

II. 10.1 ÜRETİM VE REZERV DURUMU

Dünyada bilinen bor mineralleri rezervleri başlı

ca beş ülkeye dağllmış olup, bu ülkeler Türkiye, A.B.D., 

S.S.C.B., Arjantin ve Şilidir. Yatakların zenginliği ve cev

herin kalitesi yönünden en önde gelen ülkeler ise Türkiye ve 

A.S.D. diro

II. 10.1.1 Bor Cevheri Mineıralleri

200 den fazla bilinen bor minerali olmasına karşın 

ticari değeri olan ve geniş şekilde yararlanıiLan 7 mineral 

vardır. Bu minerallerin ticari isimleri komposisyonları, B ve 

B^O^ muhtevaları ve dünyada an fazla rastlandıkları yerler 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.



V. 10.1,2. Bor cevheri Yatakları ve Oluşumları :

Bor mineralleri jenez bakımından üç gruba ayrı
labilir.

a. Nagmetik kökenli oluşumlar : Magma içinde
bulunan borun efüsif veya intraaif kayaçlarm teşekkülü esna
sında mineralleşmesiyle oluşmuşlardır. SaeBOİit minerali,
B2(OH)3'bu tiptir.

b. Seçimanter kökenli oluşumlar : Kayaçlar
içindeki tabii bortuslarının deniş veya göllere taşıtması ve 
sonra'dan cevaporasyonla tuzların konsantrasyonu neticesi 
meydana gelirler. Bu konsantrasyon göllerde daha kesiftir. 
Tinkal, üleksit, rasorit bu grupta sayılabilir. En önemli 
örnekte Kaliforniya'daki Searles gölüdür.

c. Karmaşık kökenli oluşumlar : Magnetik te
sisler, termal sular ve hidretermal olaylarla Sedimantasyonun 
beraber ve ayni zamanda oluşu neticesi teşekkül ederler. Ko- 
lemanit minerali böyle bir oluşumun örneğidir. Kaliforniya'da 
ölü vadinin Furnace oreek sahasındaki kolemanit yatakları; 
A.B.D'nin en geniş yatağıdır.

dir .
Ticari değere haiz bor yatakları dünya'da nadir-



II. 10.1.3. Bor Cevherlerinin Ticareti
Örtü ve cevher tabakası kalındığına bağlı olarak, 

göllerde istihsal hariç, açık veya kapalı işletme halinde ça
lıştırılan bor yataklarından istihsal edilen tüvenan cevher, 
genellikle gang ve empüriteler ile karışmış bulunduğundan, 
nisbeten düşük »randa B^O^ ihtiva eder ($ 20-4u). Bu sebeple 
ocak işletmesi civarında zenginleştirilen ham cevher 44-50) 
bor rafinerilerine sevk edilmektedir. Rafine bor mineralleri 
genellikle # 90-92, 95,97 ve 99 Saflık mertebesinde piyasaya 
arz e di İnektedir. Halihazırda piyasa'da satılan bor ürünlerinin 
1° 70'ini boraks dekahidrat, boraks pentahidrat susuz boraks, 
borik asit re susuz borik asit teşkil etmektedir.

A.B.D.'nin bu ürünler için 1974 Japonya ve Ingil
tere'ye aatış fiyatları şöyledir :

Boraks Dekahidrat 60-81 #/m.ton
Boraks pentahidrat 80-98 "
Susuz boraks 110-203 "
Borik asit 134-199 M

Görüldüğü gibi en pahalı ürün borik asittir. Ham 
cevher satış fiyat ise senelerce 29-31 0 olarak kalmıştır 
(1960-1970). Bn tanınmış bor bileşiği olan boraks dekahidra- 
tın teknik kalitede kokusuz ve özel kalitede olanı vardır. 15 
molekül su ihtira eder halde veya susuz boraks olarak »atıl
maktadır. Satışlar kâğıt torbalarda kristal, granüle veya tez 
halindedir.

Renksiz, kokumuz kristalin katı bir madde olan 
borik asitde teknik veya özel kalite'de satılır. Satışlar 
boraks dekahidrat gibi, kristal, granüle veya toz halindedir.
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Aşağıdaki tabloda cevherin cinsi, rezervlerin büyüklüğü,bulunduğu bölge ve ortalama 
tenörler ülkelere göre gösterilmiştir.

Tablo 22 : DÜNYA BOR MİNERALLEŞ! REZERVLERİ

REZERVİN REZERV MİKTARI CEVHER ORTALAMA TENÖB
ÜLKELER BULUNDUĞU BÖLGE METRİK TON CİNSİ 2°3

A.B.D. Bor on 
Kramer 
Searles Lake 
Ingyo County

340.000.000 Sodyum Borat 
Kalsiyum borat

25 - 45

Arjentin Andoo - Tincalaya 30.000.000 Sodyum borat 35

S. S »C .B. Inder
Kazakistan 
Baykal Gölü

150.000.000 Magnezyum
borat

35 - 40

Şili - 30.000.000 Sodyum Borat 33

Türkiye Emet
BigadiJş
Kırka
M.Keaal Paşa

625.000.000 Sodyum borat 
Kalsiyum borat 27 - 55

Diğer ülke
ler

- 30.000.000 - 35

TOPLAM 1.205.000.000

Kaynak 1 : Division of Nanmetalic Minerale BTeau of Mines 1973 - 1975 
2 s Etibank Kayıtları



Bu ülkeler dışında Avrupada İtalya ve B.Almanya, 
Asyada Çin Halk Cumhuriyeti Tibet, Güney Amerika'da Peru ve 
Bolivya bor rezervlerine sahiptirler. Ancak bu ülkelerin bor 
üretimleri ve rezerv miktarları adı gegen beş ülkeye göre çok 
önemsizdir.

A.B.D. nin dünya toplam rezervi içindeki payı 
# 28 iken bu payın Türkiye için 52 olduğu görülmektedir.

Dünya bor mineralleri üretiminin büyük kısmını 
sağlayan ülkeler yukarda adı geçen, bor yataklarına sahip olan 
ülkeler, yani A.B.D. Arjantin, S.S.C.B, ve Türkiyedir.

Diğer ülkelerdeki üretimin ancak dahili tüketimi 
karşılayacak ölçülerde olduğu tahmin edilmektedir. Bu ülkeler, 
istatistik! bilgilerin yeterli olmaması ve bor ticaretinde 
etkin rol oynamana tan nedeniyle çalışma kapsamı dışında bırakıl
mıştır.

Dünya bor hammaddeleri üretimi. Tablo 23 de veril
miştir. Ancak üretimin cevher cinsine göre ayrılması, üretimi 
yapan ülkelerce istatistiklerin detaya inilmeden verilmesi 
nedeniyle mümkün değildir.



Tablo : 23 Dtlnya Bor Hammadde Üretimi (Birim M.Ton)

Yıllar TÜRKİYE A.B.D. S.S.C.B. ARÜANTİN TOELAM
1970 558.650 944.415 200.000 43.313 l.'716.378
1971 609.202 1.147.000 200.000 50.000 1.‘906.20 2
1972 622.444 1.101.000 210.000 60.000 1.902.444
1973 634.OOO 1.119.000 220.000 50.000 2.023.000
1974 1, .080.474 1.090.000 250.000 55.000 2.475.474
1975 976.521 1.150.000X 350.000X 55.000X 2.531.521X

(x) Tahmini
Kaynak î 1) Etibank Kayıtları

2) Buraau of Mines Minerale yearbook 73-74

Görüldüğü gibi toplam 2,5 milyon ton civarında 
olan dünya bor ham madde üretiminde en büyük payı A.B.D.
 ̂45,43 lük katkısıyla elinde tatmaktadır» Bu yüzde Türki
ye için 38,58, S.S.C.B için # 13,83 ve Arjantin için 
$ 2,16 dır.

Bor mineralleri üretiminde önde gelen iki ülkeden 
biri olan A.B.D.de üretim 5 büyük kuruluşun elindedir. Tablo 
24 de bu kuruluşların adları, yer kapasite ve ürün cinsleri 
verilmiştir.
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Tablo : 24 A.B.D. de Bor Mineralleri Üreten Firmalar

Kuruluşun Adı Yeri pasite ak?!. B2O3 Ürün

Kerr-Mc Gee Chemical Semrles Lake 91 Boraks Dekahidrat
Corp. Kaliforniya Boraks oentahid- 

rat Anhidrat 

boraks

Searles Lake Searles Lake 58 Boraks dekahidrat
Chem Co. Kaliforniya Boraks pentahid-

rat Boraks Anhid
rat

Stauffer Chem.Ço. Searles Lake 
Kaliforniya

27 Boraks dekahidrat 
Boraks pentahid- 
rat Boraks anhid
rat

Tennoco Oil Co. Inyo County 
Kaliforniya

46 Kolemanit

United States Boron, Kern 450-500 Boraks dekahidrat
Borax Chemical Corp County Boraks Pentahid-

Kaliforniya rat Boraks an
hidrat

Türkiye'de üretim yapan kuruluşların isimleri ve kapa
siteleri İ3e daha önceki bölümlerde verilmiştir.



lir. 10.2. TÜKETİM i

1960 yılında 350.000 metrik ton BgÔ  civarında 
olan tüm dünya bor mineralleri tüketimi 1975 yılında yaklaşık 
olarak 1.000.000 m.‘ ton BgÔ  e yaklaşmıştır. Bu değerler bor 
ürünlerinin 1-2 yıl aşkın sürede stoklanamayacagı düşünülerek 
dünya toplam üretiminin tüketime eşdeğer olduğu varsayımı ile 
bulunan yaklaşık değerlerdir. Kesin tüketim rakkamları kulla
nım alanlarının çok geniş olması ve yeterli bilgi bulunamama
sı nedeniyle verilememektedir.

Tablo : 25 de 1975 yılı dünya bor mineralleri 
tüketimi tahmini olarak verilmiştirf

Tablo » 25 1975 Yılı Bor Mineralleri Tahmini Tüketimi

Ülkeler Tüketim Miktarı 100 m.’ ton Tüketim £

Batı Avrupa 750 - 950 39,26
A «B. D. 750 - 850 35,12
Comecon 350 - 400 16,53
Japonya 45 - 55 2,27
Güney Amerika 65 - 75 3,10
Diğer Ülkeler 70-90 3,72

Toplam 2.030 - 2.420 100.000

Tüketimin en büyük kesimini Batı Avrupa ve A.B.D. 
yapmaktadır. 1975 yılında A.B.D. ve Batı Avrupa'nın tüm dünya 
bor ürünleri tüketimindeki paylarının yaklaşık $ 75 dolayla
rında olduğu sanılmaktadır .



Tüketimde üçüncü sırada yer alan Comecon ülke
lerinde dahili üretimin tüketimi karşılıyacak miktarda oldu
ğu tahmin edilmektedir. Ancak bu ülkelere ait bilgilerin ye
tersizliği nediniyle tüketim alanları ve dağılımı yüzdeleri 
belirtilmemiştir.

Japonya ise bugünkü durumda bor mineralleri tü
ketiminde önemli bir tüketici olarak görünmektedir. 1973 yı
lında görünür tüketimi 41.000 m. ton olan Japonya toplam tüke
timde İo 2,27 lik bir paya sahiptir. İthAl .yoluyla sağlanan bor 
mineralleri deterjan, cam, seramik yapımında kullanılmaktadır.

Araştırmaların sonucunda ortaya çıktığı gibi gü
nümüzde bor mineralleri tüketimini etkiliyen dört sanayi dalı 
bulunmaktadır. Bunlar sıraaiyla cam, deterjan, tarım mücadele 
ilaçları ve seramik sanayileridir.

Önümüzdeki yıllarda bu dallardaki gelişmelerin 
ve halen kullanım alanlarının araştırıldığı çelik sanayi gibi 
yeni tüketim alanlarının belirmesiyle orantılı olarak bor mi
neralleri tüketimindede artma olacağı açıktır. Ancak ana kul
lanım alanları dışında kalan kesimlerin çeşitliliğine rağmen 
(inşaat panelleri, pelrolde kursun yerine kullanımı v.s. bun
ların toplam borat tüketimini pek fazla etkilemiyeceği sanıl
maktadır.

10.3. İTHALAT VE İHRACAT :

Bor mineralleri ticaretinde, ticaretin merkezi 
görünümünde iki ülke vardır. Bunlar rezerv ve üretim yönün
den ön sırada yer alan a*5«D. ile Türkiye'dir. Doğal olarak



bu iki ülke aynı zamanda en büyük bor ihracatçılarıdır.1' Günü
müzde bor rezervleri olmayan ülkelerin gereksinimlerinin yak
laşık tamamını bu iki ülke karşılamaktadır.

A.B.D. büyük oranda ham bor mineralleri ihraç 
etmekte isede ihracata ilişkin verilerde ayrıntılı kesin bil
giler yoktur. Türkiye sodyum ve kalsiyum borat ihracatı ayrı 
ayrı ele alınmışsada ham ve rafine ayırımı yapılmamaştır.' Bu 
nedenle gerekli bilgiyi diğer ülekelerin istatistiklerinden 
çıkarmak zorunluluğu doğmuştur.

A.B.D. bor mineralleri ihracının saptanması için 
Hollanda'ya giden miktar kontrol edilebilir?.A.B.D öen alınan 
bor mineralleri Hollanda'dan diğer Batı Avrupa ülkelerine 
dağılmaktadır. Buna göre 1969 - 1973 yılları arasında Hollan
da ve ikinci büyük alıcı konumundaki Japonya'nın ithal mik
tarlarından yaklaşık olarak bulunan A,B.D. İx>r mineralleri 
ihracatı aşağıdaki gibidir.

Tablo 27 ABD'nin Bor Mineralleri İhracatı

Yıllar A.B.D.’nin ihraç ettiği bor mineralleri 
000 m.ton

1969 304,6
1970 297,0
1971 372,3
1972 369,7
1973 380,6

Kaynak : BORON Roskill Inf.



Hollanda yoluyla Avrupa'ya giren 375,300 m." ton 
mineral dışında direkt olarak Avrupaya giren miktar ihmal 
edilebilecek kadar azdır.

AİBİVİ ihracatında görüldüğü gibi düzensiz bir 
artma olmuştur.'1 Bu artış çok küçük yüzdelerle olmaktadır.

1973 yılında A.B.D. bor mineralleri ihracatının 
yaklaşık ^ 90 nı Batı Avrupa tarafından tüketilmiştir. Batı 
Avrupa içinde yer almayan Yugoslavya 1973 yılında A.B.D. den
14.000 m. ton borat ithal etmiştir. Diğer ülkeler ve Doğu 

bloku ABD için önemli bir pazar değildir.

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin bor ihracatına ait 
rakkamlar daha önceki bölümlerde verilmiştir. Ancak elimizde 
Türkiye bor ihracatı hakkında *etaylı bilgi yoktur. İthalat? 
ülkelerin istatistikleri incelenerek 1973 yılında 350.000 m, 
ton civarında olan toplam ihracatın 210.000 m. tonun Batı 
Avrupa ülkelerine ithal edildiği görülmüştür. Yüzde olarak 
Türkiye ihracatında % 65 ile Batı Avrupa ön sırada yer almak
tadır. Japonya'da Türk boratları için önemli bir pazar görü
nümündedir. 1969 yılında lfl.000 m. ton olan ihracat 1973 de
38.000 m. tona çıkmıştır. 1973 de ihracatın % 13 ü Japonya'ya 
yapılmıştır. 1975 yılı Türkiye borat ihracatı ise toplam
390.000 m. ton civarında olmuştur.

Aşağıdaki tabloda önemli ihracatçı ülkeler tara
fından yapılan bor tuzları satışları gösterilmiştir.



Tablo : 28 1973 Yılı Bor Tuzları Dünya Ticareti
İthalatçı Ülkeler İhracatçı Ülkeler (Birim 000m. Ton)

A.B.D. Türkiye Diğerleri Toplam
Avusturya 9 - - S
Brezilya 4 - 12 16
Danimarka 2 - - 2
İrlanda 2 - - 2
Finlandiya 9 - - 9
Fransa 69 54 - 123
B.Almanya 84 68 - 152
Yunanistan 1 - - 1
İtalya 33 85X - 118
Japonya 3 38 - 41
Hollanda 1 3 - 4
Norveç 7 - - 7
Portekiz 1 - - 1
Güney Afrika 2 - - 2
İspanya 45 - - 45
İsveç 15 - - 15
İsviçre 2 - - 2
İngiltere 72 - 72
Yugoslavya 14 - - 14
Diğerleri 9 102 - 111

T O P L A M 382 350 12 744
Kaynak : 1. Boran Eoskell Inf. 

2. Maden İst. D.
Gerek A.B.D. gerek Türk bor minerallerinin en büyük 

müşterisi olan Batı Avrupa'da en hızlı gelişen pazar İspanya
dır. 1969 yılında Rotterdam'dan İspanya'ya ihraç edilen mik
tar 19.000 m. ton iken 1973 de bu değer büyük bir artışla 
45.000 m. ton'a çıkmıştır.

Verilerin gösterdiği gibi 1973 yılında A.B.D topla»-
üünya ticaretinin /o 57'sini Türkiye ise İ» 41 ini sağlamıştır.
Ve her iki büyük üretici içinde Batı Avrupa İdeal bir tüketici 
olmuş ve bunun doğal sonucu olarak Batı Avrupa'da A.B.D. ve 
Türkiye rekabeti ortaya çıkmıştır.



II. 10.4- BEKLENEN GELİŞMELER

A.B.D. Batı Avrupa ve diğer ülkelerin 1978 ve 1983 

toplam talep tahminleri 1973 yılı tüketimi ile mukayeseli 

olarak gösterilmiştir.

B^O^(bin ton)

A.B.D. 1973 1978 1983

Cam 135 182 239

Emasya 30 40 47

Sabun ve Deterjan 45 50 54

Tarım 24 26 28

Diğer 66 92 119

Toplam 300 389 478

BATI AVRUPA

Cam 84 113 143

Emaye 19 26 29

Deterjan 101 131 141

Çelik 6 12 18

Diğer 25 34 44

Toplam 235 316 375

Diğer Ülkeler 150 195 240

Dünya Toplam 685 900 1093
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Tablodanda anlaşılacağı gibi talebin en fazla cam endüstürüaün- 

de olması beklenmektedir, s on yıllarda bor türevlerini en bü

yük kullanım alanı yeni gelişmeler kaydeder cam endüstrisin

de olmuştur. Bor ürünlerin teketildiği toplam sanayi talep artı

şının ise 1978'de İ° 131 1983 te $ 160 olacağı tahmin edilmek

tedir.

Plastik endüstrisinde oto lastiklerinde ve daha bir çok 

alanda kullanılan cam elyafi tüketimi hızlı artışın önümüzdeki 

senelerde de sürdürecektir. Tahmini büyüme hızı yılda ^ 14-16 

civarındadır, dolayısıyla bu madde için gerekli, kolemanit, 

borik asit veya susuz boraks talep artışı da devam edecektir.

Çelik endüstrisinde yılda 2 milyon ton fluoBpar kullanıl

maktadır. Batı Almanya'da yapılan çalışmalar aonucunda bor 

türevleri, bilhasa susuz boraks flucspar yerine başarıyla kul

lanılmıştır. Fakat ekonomik bakımdan flaospar'a karşı tam bir 

üstünlük sağlanmamıştır. Önümüzdeki yıllarda, çelik endüfctrisi- 

ninde boraks talep etmesi beklenmektedir.

Petrol fayatlarmdaki artışlar diğer sanayi makullerinde 

olduğu gibi, bor türevlerinin maliyetini olumsuz yönde etkiler 

miştir. Özellikle üretiminde büyük ölçüde fuol-oil kullanılan 

susuz boraks maliyeti büyük bir oranda artmıştır. Diğer bor 

türevleri bir çok alanda susuz braks yerine kullanılmadığı i 

için bu ürünün tüketiminde önemli bir azalma beklenmemektedir.

Avrupa bor ürünleri sanayii, hammadde açısından dışa 

bağlıdır. Daha uzun süre de bağlı kalacaktır. 600 000 ton kapa

siteli sodyum perborat tesislerinin ihtiyacı olan 400 000 ton 

tinkal konsantresini ve 67 000 ton kapasiteli borak asit tesis- 

lerininde 100.000 ton kale mani t i har zaman ithal «kesektir.



III. ÜLKE OLANAKLARI

Türkiye Bor Cevheri Rezewleri

Memleketimiz bor tuşu yataklarında bulunan başlıca mine

raller, tinkal, R*lemanit ve ttleksit. Türkiye bor tuau 

rezervleri ilişikte B2°3 içeriğine göre sunulmuştur.

Görüldüğü gibi en büyük yatak, Nevşehir Kırk'daki fi 90'ı 

Boraks olan yataktır, fi 10'unu da kolemait, ülhksit, tinkal- 

kcnit ve intermit teşkil eder. II. Büyük yatak Kütahya'dadır. 

Kolemanit cevheri Emet ilçesinde 1956 yılında M.T.A. Enstitü- 

sünece bulunmuş olup, sahalar 1958 yılında Etibank'a devre

dilmiştir. Daha sonar Hisarcık, Rapey veHamamköy köylerinde 

kolamanite rastlanmış olup toplam 15 280 000 tön görümüş muhte

mel rezerv vardır. Kolemanit ayrıca; Bursa'nın Kestelek köyün

de, Balıkesir'in Bigadiç kazasının Salmanlı, Beğendikler, 

değirmenli köylerine de vardır. Balıkesir ilinin de bor tuza 

rezervleri bakımından önemlidir. Toplam görünür*-muhtemel bor 

tuzu rezevvleri 506 milyon t on'dur ki bu miktar dünya da 

bilinen en önemli bor tuzu yataklarına sahip Amerika'nın 2-3 

mislidir.

Eldeki son verilere göre Türkiye'nin bor tuzu reze»leri 
şöyledir.

Tablo 29: Türkiye Bor Tuzu Rezevleri

Madenin yeri Görünür+Muhtemel
 _____________  rezervleri(1000T.)

Eskişehir-Kırka.....................................................................................    486 000
" -Seyitgazi-Göçenoluk.................................................... 160
Balıkesir-Bigadiç -Beğendikler....................................................................  120

" " -Çamköy.................................................................  150
" -Salmanlı........................................................................  180

" " -Baraşköy .............................................................   310
„ „ -İzkele.....................................................................  160
“ " — V a r d ı k ö V . >  3  0 0 0



B al ıke s ir-Bigadiç-Işıklar. ..................
N  ^  —Alabarda. . . . . . . . . .

Bürsa-N.KemalPaşa-Çatalbük-Kostelek. 

Kütahya-Bnet-Çalıçağıl(Killik »Eapey) 

" Şisarcık.......................

" -Samamköy.

120
150
190

4 040 Ayrıca 50 
11 090 Milyorv ton müm

kün re?»rv

150

dir.

Bor tuzu rezervlerinin cinslerine göre ayırımı da şöyle-

Boraks rezervleri : 486 milyon ton, # 27-43 B^O ,

(görünür-muht emel)

Kolemanit rezervleri: 19.820.000 ton, $ 30-40 820^5
(görünür + muntemel)

Kaynak: MTA. Enstitüsü.

Etibank Kaynakları ise rezervleri aşağıdaki Tablo 29i»- 

daki gibi vermektedir.

Tablo 2^ja\ Türkiye de Bor Tuzları Rezervlerinin Dağılımı

II İlçe Rezerv

(Görünür + Muhtemel + Mümkün 

x 10 ton

Tenör

Balıkesir Bigadik

Dursunbey

7,26 Kolemanit

1,17 Kolemanit-uleksit
0,16 Borasit

40-47

35-55
39

Dursa M.K. Paşa 0,13 Kolemanit 40-44

Eskişehir Seyitgazi 514,94 Tinkal
0,16 ,K 0 laman i t- tinkal

27

42-43

Kütahya Emet 101,92 Kolemanit 27-40

TOPLAM 514,94 Tinkal 27

109*31 Kolemanit 27-47

0,16

1,17
0,16

Kolemanit-1 inkal

Kolemanit-uleksit

Borasit

42-43

35-55
39

Kaynak

GENEL TOPLAM 625,74 
Etibank



IV. ÜRETİM PROGRAMI :

1. Genel Politika :

Bu sektörde uygulanması gerekli genel politika 
ham cevher ihracatı yerine yarı ürün ve ürün ihracatını sağ
lamak bunun için bu maddeleri yurt içinde üreten tesislerin 
ham cevher ihtiyacını ve buna paralel olarak ham
cevher ihracatını aşamalı olarak azaltmak ve bu tesisler tam 
kapasiteyle üretime geçtikten sonra ham cevher ihracatına son 
vermek olmalıdır.

Ancak kolMmanit için mevcut kapasite yurt içi tü
ketiminin üstünde olduğundan kolomanitten borik asit ve bor ok
sit üreten tesisler tam kapasiteyle üretime geçtikten sonra 
da, kolomanitin ihraç fiyatının bu ürünlerin ihracatını engel
lemeyecek bir seviyede tutulması şartıyla, bir miktar ihracat 
yapılması gngörülmüştür.

Bu nedenle sektör için yapılan projeksiyonlarda 
Bor Bileşikleri Özel İhtisas Komisyonunun çalışmalarındaki 
yarı mamul ve mamul Saddeler için gerekli ham cevher miktarı 
esas alınarak yurt içi talep projeksiyonu yapılmış, ihracat 
projeksiyonu da buna göre hazırlanmıştır.

2. Talep Çalışması s (1978-1987 dönemi)

a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu :
Yurt içi talebi yarı ürün ve ürün üretecek 

tesislerin ham madde ihtiyacına göre hesaplanarak tinkal ve 
kolemanit için ayrı ayrı gösterilmiştir.



Tablo : 30 - Tinkal Yurt İçi Talep Projeksiyonu (Ton)

Ana Kullanım 
Alanları

Ram Boraks 
Pentahidrat

Ham Susuz 
Boraks

Rafine Boraks 
Dekahidrat

Sodyum
Perborat

Toplam
Tinkal

Yıllar

1978 16.300 — 71.070 14.000 101.870
1979 254.800 32.000 97.850 22.400 407.050
1980 261.800 33.600 104.030 23.800 423.230
1981 268.800 52.800 113.300 25.200 460.100
1982 268.800 56.400 113.300 26.600 465.100
1983 429.800 58.800 147.290 28.000 663.890
1984 442.400 62.400 155.530 30.100 690.430
1985 455.000 66.000 164.800 31.500 717.300
1986 469.000 68.400 175.100 31.500 744.000
1987 483.000 73.200 185.400 35.700 773.300



Tablo : 31 - Bor Tuzları Yurt İçi Talep Projeksiyonu (Bin Ton)

Yıllar Tinkal Kolemanit Toplam
1977 123,6
1978 101,9 50,0 151,9
1979 407,1 84,0 491,1
1980 423,2 90,0 513,2
1981 460,1 230,0 690,1
1982 465,1 244,0 709,1
1983 663,9 258,0 921,9
1984 690,4 273,0 963,4
1985 717,3 289,0 1006,3
1986 744,0 300,0 1044,0
1987 773,3 306,0 1081,3

b. İhracat Projeksiyonu :

Genel politika bölümünde de açıklandığı 
gibi bu sektörde amaç ham cevher yerine ürün ve yarı ürün 
ihraç etmek olduğundan cevher ihracatı mümkün olduğu kadar 
kısıtlanmıştır.

Tinkal için konsantratör yıllık üretim 
kapasitesi 400.000 ton olup 1979 yılına kadar bu miktarın 
100.000 tonu yurt içinde tüketileceğinden geri kalan 300.000 

tonun ihracı ön görülmüştür. 1979 yılından sonra yarı ürün 
ve ürün üretecek tesisler işletmeye geçeceklerinden tinkal 
ihracatı olmayacaktır.



Kolemanit ihracat projeksiyonu Etibank ve 
özel sektör için ayrı ayrı verilmiştir. Etibank konsantratör 
yıllık üretim kapasitesi 300.000 ton olup bunun yurt içinde 
tüketilmeyen kısmının ihracı öngörülmüştür. Tesisler işletme
ye geçtikten sonra ihracat yapılmaycaktır.

Tablo : 32 - Kolemanit İhracat Projeksiyon (Bin Ton)
Yıllar Toplam

1977 520,0
1978 500,0
1979 460,0
1980 446,0
1981 318,0
1982 316,0
1983 315,0
1984 314,0
1985 312,0

1986 316,0
1987 332,0

Tablo : 33 - Tinkal İhracat Projeksiyonu (Bin Ton)
Yıllar Miktar
1977 200,0
1978 300,0
1979 -



o» Toplam Talep Projeksiyonu :

Yurt içi talebi ve ihracat miktarlarının 
toplanmasıyla bulunan toplam talep tinkal ve kolemanit için 
yıllara göre aşağıda gösterilmiştir.

Tablo : 34 - Bor Tuzları Toplam Talep Projeksiyonu

Yıllar Tinkal
(TON)

Kolemanit
(Ton)

Toplam
(Ton)

1977 843.600
1978 401.870 550.000 951.870
1979 407.050 544.000 951.050
1980 423.230 536.000 959.230
1981 460.100 548.000 1.008.100
1982 465.100 560.000 1.025.100
1983 663.890 573.000 1.236.890
1984 690.430 587.000 1.277.430
1985 717.300 601.000 1.318.300
1986 744.000 616.000 1.390.000
1987 773.300 640.000 1.413.300

Bu talebin hesaplanmasında kolemanitin 
çelik endüstrisinde kalsiyum florürürn yerini almasına 
ilişkin teknolojik gelişmeler dikkate alınmamıştır. Kelemani*» 
tin kalsiyom florürün yerini almasının teknolojik açıdan müm
kün olduğu saptanmıştır, ancak ekonomik hale gelmesi için kole
manit fiyatının düşük olması gereklidir ki, amaç düşük fiyat
la kolemanit ihracı yerine daha çok döviz geliri olan ürün ih
racı olmalıdır.



1975 yılında Türkiye'deki 3 demir ye çelik 
işletmesine toplam 6.700 ton kolemanit satılmıştır.

3. Üretim Hedefleri

Bor tuzlarında üretim, hedefi toplam talebi kar
şılamaktır. Kurulması planlfcnan tesislerle birlikte üretim ka
pasitesi şöyle olmaktadır.

Tablo : 35 - Bor Tuzları üretim Kapasitesi (1000 ton)

Sıra
No

Âna Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982

1 Tinkal 400 400 400 400 400 400
2 Kolemanit 500 500 500 580 600 600

Toplam 900 900 900 980 1000 1000

Bu tabloyu toplam taleb tablosu ile karşılaştır
dığımızda tinkal kapasitesinin talebi karşılamada yetersiz ka
lacağı, buna karşılık 1977 de yapımına başlanıp 1980 de devre
ye girecek olan Etibenk-Bigadiç Kolemanit Konsantratörü ile 
kolemanit üretiminin talebin üstünde olacağı görülür. Bu durum
da yeni tinkal koaeantratörünün eklenmesi gerekmektedir.

1975 fiatlarına göre üretim değerleri şöyle
olacaktır.



Tablo s 36 - Bor Tuzları Üretim Değerleri (1975 fiyatlarıyla, 1000 TL.)

Sıra No Ara Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982

1 Tinkal 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
2 Kolemanit 500.000 500.000 500.000 580.000 600.000 600.000

Toplam 900.000 900.000 900.000 980.090 1000.000 1000.000
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4. Yeni kurulacak işletmelerde üretim yöntemi ve 
teknolojisi eskisinin aynısı olacaktır.

5. İthalat Projeksiyonu :

Çok az miktardaki yardımcı maddeler dışında, 
ürün, yan ürün ve hammadde ithalatı yoktur.



Tablo : 37 - Bor Tuaları Sektörü Yatırım Programı (1975 Flatlarıyla, B±* TU)

Preje Ada.
İşim Tarihi Proje Topla. 1976 1977 _ 1978 1979 1980 1981 1982
Baş* - Bit. Dif Toplam Baş Toplam Bış Toplam Bış Toplam Bış Toplam Bış Toplam Bış Toplam Biç Toplam

ir.Tinkal
Kensantratör
Tesisi

1980 1983 60000 400000 10000 50000 30000 120000 20000 130000

Bigadiç
Kolemanit.
Zenginleş»
tirme

1977 1979 1700 135000 400 30000 500 45000 800 60000

Toplam 61700 535000 400 30000 500 45000 800 60000 10000 50000 30000 120000 20000 130000

Bigadiç Kolemanit Zenginleştirme tesisi yılda 45 t°a triye edilmiş kolemanit, 55 000 ton kolem&nit konsantresi üretecek ve 150000 ton tüvenan 
cevher kullanacaktır.
Yukarıdaki tabloda I98O başlayacağı belirtilen Tinkal konsantratörünün, oluşacak açığı karşılamak için 1978 yılına alınması gerekmektedir.



VI. ALI NBA SI ÖNGÖRÜLEN l'EDBİRLBR :

Bor endüstrisi, ekonomisi, teknolojisi ve araştırma
sıyla boyutları oldukça büyük bir sanayi dalıdır. Bu endüst
ride minerallerle, bileşikleri tamamen ayrı olarak ele almak 
ve her iki sektör için birbirinden bağımsız tedbirler öngör
mek büyük bir yanılgıya neden olur. Sektörlerdeki bağımlılık 
normal bir üretim, girdi, tüketim ilişkilerinden öte ticaret
te birbirine rakip olma, ve ikame etme durumundan doğmakta
dır.

Bu nedenle öngörülen tedbirler her iki sektörde kap
samaktadır,

1. Türkiye rezervlerinin zenginliği açısından bor 
mineralleri ticaretinde büyük ağırlığı olan bir ülkedir. An
cak bor ticaretinde sadece mineraller açısından değil tümüy
le söz sahibi olabilmek için pazara entegre ürünlerle girmek 
gereklidir. Bor ürünleri üretiminde başta gelen üreticilerden 
Batı Avrupa ülkeleri ham maddelereni A.B.D. ve Türkiye'den 
sağlamaktadır. Bu durumda pazara düzensiz süreceğimiz hammad
delerin bizim için döviz kaynağı niteliğinde olan bor ürünleri
mize rakip yaratabileceği açıktır. Öte yandan ham madde sağla
yan tek ülke olmamamız ve rakibimiz olan A.B.D.nin gerek ürün 
gerek hammadde yönünden pazarda önemli bir paya sahip olması 
nedeniyle kısa dönemde hammadde satışlarının tamamen kesilrae- 
side öngörülemez. Her iki durumuda gözönüne tutarak gün be gün 
değişebilen pazar koşullarının seyrine ve bor ürünleri üreti
mimizdeki gelişmelere bağlı olarak, hammadde satışlarında es
nek bir politika saptanmalı ve gerekli ekonomik tedbirler 
alınmalıdır. Ancak 1980 den sonraki dönemde bor ürünlerinde



tam kapasiteye ulaşmamız Ye bu pazarda en büyük üreticiler 
arasında sayılmanız söz konusu olacağına göre itinkal satış
larının bu yıldan sonraki yıllarda tamemen durdurulması öngö
rülebilir.

2. Hammadde üreten ve işleyen tesislerin "know-howM
larının yurt içinde geliştirilebilmesi için araştırma ve pilot 
tesiste deneme gibi çalışmalara bilimsel ve teknolojik yönden 
ağırlık verilmelidir. Ayrıca kolemanitin çelik endüstrisinde 
kullanımı araştırılmalı ve zorlanmalıdır.

3. Ham ve rafine sodyum boratlar ihracatında etkin
lik sağlayabilmek için en büyük pazar görünümünde olan Batı 
Avrupada üretici»tüketici ilişkilerini kuvvetlendirecek ve 
satışların alıcıyı memnun edecek şekilde çabuk ve kolay yapıl
masını sağlayacak satış bürolarının açılması gereklidir.

4. Bandırma liman yükleme tesisleri kapasitesinin
süratle artırılması

5. Bandırma asit borik fabrikası kapasitesi artı
rılmalı, halen ithal edilen bor türevlerinin üretimine önce
likle geçilmelidir.

S. Satış politakasının en etkin! unsurlarından bi
ri olan fiat ve üretim çalışmaları büyük oranda istatiksel 
verilere dayanmaktadır. Ancak çalışmalar sırasında yurt içi 
istatistiksel verilerde çok önemli noksanlıklar olduğu gözlen
miştir. Öyleki yurt içi mineral üretimi ve ihracatını global



rakkamlar dışında detaylı olarak bulmak mümkün olmamıştır. 
Bilhassa istatistiklerde görülen borasit miktarlarının büyük 
kargaşalığa neden olduğu açıktır. Türkiyede çok az miktarda 
bulunan borasit için tablolarda verilen rakkamların diğer bor 
tuzlarına ait olduğu sanılmaktadır. Büyük eksikliklerden biri 
de fiatlarda ortaya çıkmaktadır. Kamu sektörüne ait ihraç fi- 
atları dışında fiat saptanması bilgi noksanlığı nedeni ile 
daha çok tahmini ve kişisel görüşmelere dayanarak yapılabil
miştir.

Dış ülkelere ait istatistiksel bilgilerin, ki 
bunlarda da sapmalar görülmektedir, değerlendirilebilmesi, 
doğruluğunun kontrolü ve yerine oturabilmesi için yurt içi 
verilerin ayrıntılı tam ve doğru olması gerekmektedir. Bütün 
araştırmalarda önümüze en önemli engel olarak çıkan istatis 
tik noksanlığı ve yanlışlıklarının ilerdeki yıllarda enaza 
indirmek ve hatta yok etmek için daha geniş kapsamlı bir ha
berleşme ve değerlendirme örgütü kurulmalı ve ivedilikle ge
rekli çalışmalara geçilmelidir.

Pazarlama olanaklarını arttırıcı, ham ve son 
ürünlerin ülkeye en çok yarar sağlayacak şekilde pazarlanmaz
sım sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

7, B.Almanya ve Japonya başta olmak üzere 
dünya çelik sanayiinde florit yerine kolemanit kullanılmasının 
temini ve kolemanit cevherimize yeni pazarlar bulunması,

8. Bu sektördeki tüm rezervlerin üretim hakkı en 
kısa zamanda Etibarüca devredilmeli, madenlerinin iki aşama
larda kullanılmasını sağlıyan kimya ve diğer sektörler kapsa
mındaki tam girişimlerde bütünlük ve tutarlılık sağlanmalıdır.



ALÜNÎT



ALÜNİT

I- GİRİŞ :

1-Sektörün Tanımı ve Sınıflandırılması :
Alünit K.2SO4 . A1(S0 4)^. Al(OH)^ fonrıüllü bir mineraldir. 

Şap adı altında Maden Kanununa tabidir. Reyaz veya açık renk
li kompakt, ilfli veya ince taneli kayaçlar halinde genellik
le toprağımsı kalker görünümündedir. Sertliği 3-5-4 ve yoğun
luğu 2.6-2. 8 dir. Kırılma endeksi 1.57 dir. Çam veya ipek par- 
laklığmdadır.

Memleketimizde Şebinkarahisar, Kütahya (şaphane) ve İz
mir (Foça) da bol miktarda bulunmaktadır.

Mevcut gübre fabrikalarımıza rağmen yetersiz olan gübre 
üretimimiz gübre ithalimizi zorunlu bırakmaktadır.

Gübre sanayiinde özellikle potasyomlu gübre ve alüminyum 
sanayiinde alüminyum sülfat ve alüminyum oksit üretimi için ö- 
nemli bir hammadde olabilecek olan alünitten yararlanma ola
nağı vardır.

2-Tarihçe :

Alünit eskiden beri bilinen bir madendir. Osmanlı İmpa- 
rotarluğu devrinde Giresun'daki yataklar işletilmiştir. MTA 
Enstitüsü 1935 de kurulduktan sonra etüdlere geçilmiştir.

1965-66 yıllarında MTA Enstitüsüne yapılan detay çalışma
lar neticesinde Şebin karahisar civarında Gedehor bölgesinde 
3.4 milyon ton, ($ 15 SO^ tenörlü.) Kütahya Şaphane de ise 4 
milyon ton (ortalama $43 tenörlü) görünür rezerv, 2 , 4 milyon 
ton muhtemel rezerv bulunmuştur.



İzmir Foça yakınında Kütahya'daki kalite ve benzer yapı
da rezerve sahip bir alünit yatağı saptanmıştır. Ancak bu re
zervler jeolojik anlamdadır. Ayrıca yine KTA Snstitüsünün yap
tığı etüdlare güre yüksek oranda Alünit ihtiva eden Niğde Ak
saray ve Kütahya, Bursa- Mustafakemalpaşa Alünitli kaolen ya
takları da vardır.

II-M BVCUT DURUMU :

1.Sektörün Kuruluşu :

Halen şap madeni işleten bir firma vardır. Bu firma Pos- 
tel Alüminyum Sülfat Madeni İşletmesi Limited Şirketidir. Kü
tahya- Gediz ilçe3İ Şaphane bucağı civarındadır.

Halen şirket, MTA Enstitüsü1nün bulduğu ve Etibank'a dev
rettiği, imtiyazı aldığı, sicil IO36-İİ 385 sayılı Sap (Alü
nit) madeni sahasını rodövans'la çalıştırmaktadır. 1974 yılın
da üretime geçmiş ve 1975 de hatu alünitten Alüminyum sülfat 
elde etmeye başlamıştır.

2-Mevcut Kapasite :

Etibank Genel Müdürlüğünden rodövansla çalıştırılan Pos
tal şirketinin Kütahya Gediz Şaphanedeki alünit mevcut kapasi
tesi 1974-1975 yıllarında aşağıdaki miktardadır.

Tablo 1 Alünit Sektöründe Kurulu Kapasite 
Yıllar Kapasite birimi_____ Kapasite (tuvönan)_____
1974
1975

Ton
tl

1500
5564



3-Üretim :
a) Üretim Yöntemi ve Teıtnoloji

Alünitten alümina, amonyum sülfat ve potasyum sülfat 
üretilmesinde genel olarak şu yollar takip edilmektedir.

1- Kırma-öğütme
2- Yakma
3- Çözeltiye alma
4- Süzme ve yıkama
5- Şapın kristalleşmesi ve ana çözeltiden ayrılması,
6- Şap kristallerinden amonyakla alümina ayrışması
7- Alüminanın çözeltiden süzülmesi
8- Çözeltiden kristal potasyum sülfatın ve amonyum sül

fatın ayrılması,
Alünit yakma işlemi 600°C civarında yapılmaktadır. Alünit 

içindeki 50 yi aşan silikayı ayırmak içinde asitli ortam uy
gulanmakta, kullanılan sülfirik asitle amonyağın, amonyum sül
fata çevrilmesi ile de normal yollara nazaran $ 50 daha fazla 
amonyum sülfat elde edilmektedir. Yan ürün olarak potasyum sül— 
fat elde edilmektedir. Yan ürün olarak potasyum sülfat ve alü- 
minada kazanılmaktadır. Toplam reaksiyon aşağıdaki gibidir,

18 NH3+6H?S04 + K2S04+A12(S04)3 2 M 2 0 ^ 1 2  H20-----------> K
2
S(V 9

(NH4)2 So4+6A1 (0H)3

Dostel Şirketinden aldığımız bilgilerde alünitten alümin
yum sülfat eldesi gidiş yolu aşağıdaki gibidir.



ALÜNİT'TEN ALÜMİNYUM SÜLFAT ÜRETİMİ

1-ALÜNİT > Kırma, Ufalama--- >----Kavurma-^ Öğütme
 > Sülfat Asidi

ile işlem  y Çözülmeyen yabancı maddele
rin ayı rd al ı İme si ( Dek.ani.as- 
yon filitrasyon)

—> KA1(S04)2 24H20'un KAL(SO ) 24 HgO ın santru- 
kristallendirilmesi füjle çözeltiden ayırde- 

(Filitre - Pres) dilmesi.
 y Çözeltinin ince par-

tiküllerden arıtılması Çözeltinin Buharlaştı-
rılması.

 y Son buharlaştırma ve Soğutma ve katılaştırma.
AL(OH)^ ile Netürleştirme.

—~y Kırma ve Torbalama.

ÜRETİM GİRDİLERİ :

1974 yılında 1500 ton 1975 yılında ise 5564 ton alünit 
üretimi, için kullanılan üretim girdileri tablo 2 de verilmiş- 
tir.
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TABLO: 2 Alünit Sektöründe Üreti m Girdileri

Girdiler Birim 1974
Miktar

191
Maden Direği 
Patlayıcı maddeler

m3 5 20

(Dinamit) kg 150 500
Kapsül Adet 1200 3000

Fi t i 1 m 1200 —
Makina yağı kg 200 680
Akaryakıt 1 İt . 2400 10280
Kömür (Hernevi) ton 10 15
Odun Ster 35 —
Karpit kg — 140

Kaynak: Maden Dairesi

öte yandan mamul Alüminyum sülfat için girdiler şöyledir: 
Tablo: 3
Alüminyum Sülfat ve Potasyum Alüminyum Sülfat Üretim Gir

dileri (Beher ton üretim için)
Alünit 15)
H2S04 {% 98)
Füel-Oil
Al (OH) (/= 60 A1203)
Elektrik
Su
İşçilik

900 kg
4 OOkg
350 kg(75 kavurma işleminde)

50 kg
125 Kwh 

30 m3 
14 saat.

Kaynak: Dostel Şirketi .



b)  Üre t im:

Yur t  i ç i  t üvenan  a lün i t  ü re t imi  1974 y ı l ında  1500 t on ,  

1975  y ı l ında  5564  ton  o lmuş tu r .  Bu  ü re t imle r  S t ibank  Müdür lü 

sünün  rodövans la  ve rd iğ i  saha  ya  a i t t i r .  Ş i rke t in  ayn ı  dönem

de  ne  mik ta r  mamul  a lüminyum sü l fa t  ü re t t iğ i  sap tanamamış t ı r .

4 -  I l ı ş  T ica re t  Purunu :  

a -  ! tha la t  

1 -  J r i in  i tha la t ı

Alüminyum sü l fa t  i t ha la t ın ın  1970-1975  y ı l l a r ı  i ç in  t ab -

ı  i  e  v e r i l m i ş t i r .

?A ! 'T 'ü ' :  4  Alün i t  Sek tö rü  Ürün  İ tha la t ı

Mik ta r : Bin  ton

Sı ra  ;  i  o  :  ANAMAL

1070

YILLAR 

1  <171 i  0 7 ?

1-  A  !  İmi  uyum sü l fa t

(Cümre i  ' a r i fe  Ko: 2 8 3 8 4 0 ) 4 ,5 9 ,5 1 3 , 6

A-  Potasyum a lüminyum 

n :  i  l  Ca t 120, 5 5 0 289,10 380,000

Amonyum a lüminyum

0,030 0,03 0 , 0 0 5

4-  iv rom şap ı 99,900 157,70 49,400

5-  ' ' emi r  çap ı 0,155 0,  17 0 , 2 3 0

■— 'eğer le r i 0 ,  4 0 8 M O c 0 ,140

■snak :  i l i ş  T ica re t  Y ı l l ı k  İ s t a t i s t ik l e r i



Tablo : 5- Müsait Sektörü Ürün İthalatı Miktar : Ton
Değer : Bin TL

Sıra
No. Ana Mallar

Y I L I. A R
1 9 7? 3 19 7 4 19 7 5

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
1- Alüminyum Sülfat 18,9 17,2 10, 5 15,4 12 ,2 21,7
2- Potasyum alüminyum

sülfat 324,7 735,0 383,16 926,2 175,22 544, 1
3- Krom şapı 90,7 240,2 230,25 653,9 1038 390,2
4- Demir şapı 0, 376 3,0 0,098 2,8 0, 06i 13
5- Diğerleri 5,62 56, 8 4, 58 43,5 5,3 72,2

Kaynak: Dış Ticaret Yıllık istatistikleri (D.İ.i.) 

b)İHRACAT

Ürün ve hammadde ihracımız yoktur. Zira yerli üretim daha 
yeni başlamıştır.

5-Stok Durumu:

Stibank Genel Elürlü*üı.ün ki rayla verdiği salıaya ait 
1974-1975 yıllarına ait sto* durumları şöyledir:

TABT.O: 6 Al Un it '.'aktörü stok Durumu

YILLAR MİMAR (TON)
1974 i 500
197b 1554

6- Yurt İçi Talebi:

Yıllık üretim kapasitemiz 2000 ton Alüminyum sülfat olup 
yetersiz kalmakta, yurt içi talebin bir bölümü ithalat yoluyla



karşılanmaktadır. Başta kağıt sanayii bu talebi doğurmaktadır.
Yurtiçi talebi ithalat ve üretim miktarlarının toplamına eşit

tir .

7-Fiat Durumu:

Alüminyum sülfat ithalat ortalama fiatları 1970-1975 

yıllarında şöyle olmuştur.

TABLO :7 Alünit Sektörü İthalat Fiatları Durumu

YILLAR ORTALAMA FIAT (îl/TON)

1970 556, 5

1971 796,1

1972 865

1973 912, 3

1974 1456

1975 1770

Tabloda da görüldüğü gibi her sene fiatlar artmış 1975 yı

lı fiatı 1970 yılı fiatınm 3 katını geçmiştir.

Şap ithalat ortalama fiatları 1974-1975 yıllarında şöyle 

olmuştur:

TABLO : 8 Alünit Ortalama ithal Fiatları 

______________________________________ Ortalama fiatı (Tl/Ton)________

Şapın Cinsi  1974   197 5

1-Potasyum alüminyum sülfat 2422 3105

2-Krom şapı 2842 3765

3-Demir şapı 28140 20655

4-Diğerleri 9492 13620



Dostel şirketinin verdimi bilgilere göre, 1975 yılı üre
timleri tecrübe çalışmalarından oluşmuştur. Üretimleri 1350 
ton alüminyum sülfat ve ortalama satış fiatları 2927 Tl/ ton dur.

1976 yılı ortalama satış fiyatlarıda 3400 Tl/ ton dur.

8- İstihdam Durumu:

Etibank Genel Müdürlüğünün kiraladığı Dostel Alüminyum 
sülfat madeni işletmesine ait, 1974-1975 yıllarında yer üstün
de çalışan işçi, işçi gün toplamı ve ödenen ücretler şeklinde 
bulunan bilgiler şöyledir:

TABLO : 9 Alünit Sektöründe İstihdam Durumu

X) Çalışan işçi miktarı belirtilmemiş, 
kaynak- Maden Dairesi.

9- Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar:

Uzun yıllardan beri başta şap madenlerinden yararlanılama - 
mıştı. Halen,özel sektör. Etibank'la rödövans anlaşması yapa
rak Şaphanedeki madeni verimsiz olarak çalıştırmaktadır. Üre- 

, timi SEKA'ya yönelik yapılmaktadır. Üretimin yurt talebi düze
yine çıkartılarak ithalatın kesilmesi gereklidir.

Y I L L A R
1974 1975

Yer üstünde çalışan işçi 
İşçi gün toplamı 
Ödenen ücret (Tl)

35
742

31595

(X)
2141

90805



10-  D iğer  Ü lke le rdek i  Durum:

Dünya 'mn  en  iy i  b i l inen  a lün i t  ya t ağ ı  İ t i l ya 'da  "To l f a -  

dad ı r .

Rusya 'n ın  Kazak i s t an 'dak i  r eze rv l e r in in  150-200  mi lyon  

ton  o lduğu  zanned i lmekted i r .

A .P .O .de "Utah"  da  37 milyon  reze rv l i  a lün i t l i  s aha s ın ın  

1 .1  mi lyon  tonunda  ’-fo 50  den  f az l a  a lün i t  bu lunmuş tur .

Kore 'dek i  öneml i  ya t ak l a r ın  j apon la r  t a r a f ından  2 .  Dünya  

ş ava ş ı  boyunca  i ş l e t i l d i ğ i  b i l inmekted i r .

I I I -  ÜLKE İMKANLARI  :

Yukarda  t a r ihçe  K ı smında  da  be l i r t i l en  ü lkemiz  a lün i t  r e 

ze rv i  şöy led i r :

Yeri Cins i Kezervi  ( ton )

Gire sun-Ş  ebinkarahi  sar Alüni t 7 .526 .000 (gör  +  muh)

Kuta hya  Şaphane II 4 .000 .000
I I I I I I 3 .000 .000 .  (Mümki in )
I I -Gevrekseydi  K ö y A1 ün  i 11  i Kaolen 765 ,.900 (gör)

N i .ğd e  Aksaray II " "  1 .000,.000

Purs a-Mus  t  a f  a  kemalpaşa II " 500,.000

Bu  reze rv l e r  o ldukça  K e s i n l i k  Kazanmış t ı r .  Z i r a  ayr ın t ı l ı  

e tüd le r  yap ı lmı ş t ı r .  Tenör l e r  be l l i d i r .  Ancak  M . P . A .  n ın  bu ldu

ğu  ya t ak l a ra  s ah ip  ç ıkan  o lmad ığ ından  ya t ak l a r  a t ı l  durmaktad ı r  

Ayr ı ca  e tüd  ye te r s i z l i ğ i  neden iy l e ,  b i r  çok  ya t ağ ın  ge rçek  de 

ğer i  b i l inmemekted i r .



IV- ÜRETİM PROGRAMI :

1- Genel Politika :

Genel olarak yurt içi talebin .yerli Kayn aklarda karşı
lanması amaçtır. Her yıl giden milyonlarca lira döviz yurt i- 
çinde Kalacak ve iş gücü sağlanacaktır.

2- Talep Çalışması :

a- Yurt içi talep düzeyinin saptanmasında S3KA' nın ihti
yacı olarak her yıl ithal edilen Alüminyum sülfatın yerli üre
timle Karşılanması esas alınmıştır. Bunun için şu projeksiyon 
yapılabilir. (Burada. 1 ton alüminyum sülfata karşı 1.08 ton 
Alünit öngörülmüştür)

TABT.O :10- Alünit talep projeksiyonu (bin ton)

Yıllar 1976 1977 1978 1979 1980 198i 1982 1983 1984 198b

Aluni t 18,0 20,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0
1986

49,0 4 9,0 
1987

48 ,0 90,0

b- İhracaat projeksiyonu:
Yurt içi talebinin karşılanması üretim hedefi olmalıdır. 

Şaphanede tesis kurulmuştur. Bumın genişletilmesi yenilerini: 
yapılması düşünülmelidir.



3- Üretim Programı
Üretimin en kısa sürede iç talebi karşılayacak düzeye çı

karılması gerekir. Üretim programı tablo 11 de özetlenmiştir.

TABL0:11- Alünit Sektörü Üretim Hedefleri
Cinsi 1976 1977 1978 1973 1980 1981 1982 1983
Tuvönan Alünit 15 20 24 27 30 33 36 50
(bin ton)

Değer(MilyoriTl) 7.5 10 12 13-5 15 16.5 18 25

4- Uygulaması Gereken Teknoloji ve Üretim Girdileri:_______

Bu konuda, çeşitli ülkelerde uygulanan teknoloji seçil
meli, ve jü,üni tten direk alümlna aide edilmeli ve piyasaya, 
filiimina olarak girilmelidir. Yan ürün olarak potasyumlu güb
reler yapılmalıdır. Bunun için fizibilite etüdleri gerekli
dir.

Makina Üretim Girdileri: Bu durumda işçilik azalacak, e* 
nerji yağı ve akaryakıt tüketimi artacaktır. Ancak henüz geliş
tirilmiş bir proje olmadığından tabloda gösterilememiştir.

5-İthalat Projeksiyonları :

a-Ürün ithalatı: Alünit sektöründe alüminyum sülfat ola
rak ithalat 1977'e kadar sürecek ve ondan sonra kesilecektir.

Diğer şapların ithalatı sürecektir.

b) Yarı ürün ithalatı yoktur. .
c) Hammadde " "



V- YAPIK::.: FHOGKMI :

-’Kİ ■ -ok îf.;.nj rjnmsi t..; :

■2 er  ü t  i  bank  G«n<»l  i / i  ■  i■  •  •  i r  1  üçü  bu  sen- torde  ya  t ı r ı ın  La  görev

l endi r i l i r se  ve .va  öze l  se te tör  t eşv ik  ed i l i r se  i tha la t ı  ön lemek 

i ç i n  aça  ıdak i  ya t ı r ımlar  gerek l id i r .

TAPTO 12  :  A lun i t  Sek tö ründe  Ek lenecek  Yem Alür ı ı t  ü re t im tvapa-

nite ler i (1000 ton)

Yı l lar üret  im  

Hedef i

Yı l  ı  ç  i  t ıd  e  

Yılbaç  ma a  

Kapası  te

eklenecek yeni  

t  nşa

kapas i te  süre

kapas i te

İçe  

baş  lama  

tar ih i

1976 16 8 7 2 1 176

1T/7 20 16 6 1 I I

l<7d 24 10 4 1 1978

1 IV' 1 27 24 3 2 I I

1130 30 27 1 1 1979

1 )3 l 33 30 < p 1979
1932 16 33 1 198ı

0_ Yatır ım Programı  :

Y-ikardaki  üre t imler i  gerç  ek i  e ş  t i rmek i ç in  gerek İ  i  ya t ı r ım  

açH- ıdaKi  g ib id ir .  P : ı  Konuda  henüz  f i z ib i l i t e  rapor lar ı  ha

z ır !  anma. i  ı  r ından  yat ı r ımlar  b ir im üret im iç in  ma s ı ra t tan  hare

ket l e  n ı l  unmuş  tur .  Burada  madenc i l ik  yat ı r ımlar  inşaat  ve  fab

r ika  b ir l ik te  düşünülmüştür .  Bütün yat ır ımın  i ç  l ' innr . smanla  

karo  i  1  an  a  e  ak .  t  l  r  .  -os to l  f i rmas ı  1176  da  b ir  Tta lyannırket i



ile Kapasitesi ni 30.000 î'/ yıl a çıkartmak ü sere ön proje an
laşması yapmıştır. Ancak henüz gerçekleşmesi uzak oldu utuan 
tabloya konmamıştır.

TABLO: 13 - Alınıl t Sektörü Yatırın Programı (milyon T: 1176
f'ı vatlarıyla.)_________________________________

Proje Proje 1078 107’' 1 'Öü 1 ;8l
aaı_____________toplamı_______________________________________
Alünit 20 10 10

3. Yatırım Programının öonu.ları :
Alünit sektöründe yapılacak yatırımlarla plan dönemi so

nunda ek 1 8 . 0 0 0 ton alunitten, 16000 ton alimin,yum sülfat kapa
sitesi yaratılacaktır. Bu ar .da en modern üretim yöntemleri 
uygulanacağından daha kaliteli ürün elde edilecektir. Bö.ylece 
yurt ihtiyacı karşılanacaktır.

VI- ATİ NÎ.T a SI .İNG’İn'JT ÖI-İ TTfPlPTÜü :

Alünit sektöründe, öncelikle, M.T.A.'nın buldumu ri'zerv- 
lerin hiran once üçlenilmesi için fitibank gerekli yatırımları 
yapmalıdır. Ayrıca ithalatı en fazla yapan SEKA'nında yatırım
lara. iştiraki düşünülebilir. Yerli üretimin artması ile de it
hal yasağı konabilir. Alünitten potaslı gübre, alümina ve sül
fat asiti üretimi projeleri hazırlatılmalıdır. A.vrıca alünitli 
kaolenlerden, Alünitin ayrılması konularında pilot çalışmalar 
yapılmalıdır. Bu çalışmalarla birlikte, yeni rezervlerin sap
tanması çalışmaları sürdürülmelidir.
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SODYUM SÜLFAT



I- GİRİ
SODYUM SÜLFAT

1- Sektörün Tanımı ;

Sodyum sülfat 28.J8.31 Gümrük tarife pozisyonlarına 
tabii maddedir. Tabiatta genellikle acı göl sularında eri
miş halde bulunur. Suyun buharlaşması sonucu konsantrasyo
nun artması ve ani soğumayla kristalleşmesi yoluyla oluşur. 
Bu NapSO^+lO HpO formüllü mirabilit'tir. Sektör hem bünye 
suyu olan ve hemde onun kurutulmasıyla elde edilen NagSO^ 
formüllü thenardit (Na2SO^) de içerir. Doğrudan kokla re- 
düksiyon yöntemiyle elde edilen Zırnık (NagS) çalışmanın 
bir parçasıdır. Asıl olan sodyum sülfattır. Dış görünüşü 
itibariyle beyaz renkli ve toz halindedir. Ayrıca kağıt, de
terjan, cam tekstil, sanayiinde kullanılır. Bazı kimya sana
yii suni olarak üretir.

2- Ülkemizde 20 yıldan beri sodyum sülfat madenciliği 
yapılmaktadır. I. Dünya Savaşından önce Afyon-Denizli hudu
dunda Acıgöl de İngilizlerin sodyum sülfat işlettikleri bi
linmektedir. Ancak bu devrelere ait üretimlerle ilgili kesin 
rakamlar bulunamamıştır. Daha sonra Tekel Bolluk Gölünü iş
letmiş ise de sonradan bırakmış ve işletme özel sektöre 
geçmiştir.



II- MEVCUT DUEIJM :

Burada sağlanabilen rakamlarla durum irdelenmiştir. 
Mevcut kuruluşların özel sektör kuruluşu olması, üretimin 
doğal koşullara bağlı kalması ve birçok atıl kapasitenin ça
lıştırılmaması nedeniyle projeksiyonlar yapımında güçlük çe
kilmiştir. Yürürlükteki maden yasası, idareye imtiyaz sahi
binden belirli üretimi isteme yetkisini tanımadığından ulu
sal kaynaklar özel sektörün arzusuna terkedilmiş olmaktadır.

1- Sektörün Kuruluşu :

Sodyum sülfat sektöründe kamu kuruluşu yoktur. Ta
mamen özel sektör kuruluşları vadır. Aşağıda bunlar hakkın
da ayrıntılı bilgi verilmiştir.

2- Mevcut kapasite :

Tablo 1 Sodyum Sülfat •Sektöründe Kurulu Kapasite 
(1973 durumu)

Ana Mal____________________Kapasite birimi_______Kapasite
Sodyum sülfat (saf) ton 40.000
Zırnık (KagS) " 6.000

Kaynak :D.1.E. yayınları



3- Üretim :

a- Üretim Yöntemi Teknolojisi :

Yurdumuzda göllerden sodyum sülfat üretimi iki 
kademede yapılmaktadır. Birinci kamedemede doğal iklim ko
şullarından yararlanılır. Güneş enerjisi ile üretme havuz
larındaki göl suyu yoğunlaşır. Sonbahar aylarında bünyesine 
su alan sodyum sülfat, kristalleşir. Havuzların dibinde ta
baka halinde çöker. Talep durumuna göre yıkanarak saflaştı
rılan sodyum sülfat satılır.



•Tablo : 2- Sodyum Sülfat Sektöründe Kurulu Sahaların Daf-ılımı
Saha tşÇ1- Üretimi

Ünvanı sayısı sayısı 1975
1975 Yeri 1975 (ton) Sermayesi

Alkim Alkali Kimya 
A.Ş.(Ankara)

12 Konya Bolluk ve 
Tersakan gölü

8 Afyon acı gölü
13 Burdur Gölü

152 60.000 ton 3.200.000

Sodaş A.Ş.(Çardak) 3 Denizli-Acı gölü 65 10.000 " 10.000.000

Otuzbir kimya ve 
Sanayii Ltd.Şti. 
(İstanbul) 2
Fatma Muazzez Sızma 1
Hikmet Demirel 1

Denizli-Acıgölü 
Sivas-Ulaş gölü 
Ko nya-Tuzlugö1

35 5.255(1973) 1.000.000

Not: Bazı kayıtlarda Bitlis Arın gölü geçmekte ise de burada sodyum sülfat yoktur.
Soda vardır. Maden kanununa göre her ikiside sodyum tuzu olduğundan karıştırıl
maktadır. Aynı şekilde kamu sektörünün sodyum tuzu ürettiği kayıtlı ise de bu 
sodyum sülfat değil sodyum borattır.
İstatistiklerde kimyasal formül konulması şarttır.



İkinci kademe iki sisteme göre yapılır. 1. sistemde 

tüvönan cevher tekrar kristallendirilir ve saflandırılır; 

filitre edilerek evaparatörlerde kurutulur. 2. sistemde ba

sit olarak tüvönan cevher kırma yıkama ve eleme ile tasfiye 

edilmekte döner fırınlarda kurutulmaktadır. Bu metodun ton 

başına maliyeti az olduğu için tercih edilir.

Bir de tüvönan cevher yerine kristal sodyum sülfat 

kullanılır. Kristal sodyum sülfat önce suda eritilir, sonra 

filitre yapılır sıcak hava üzerine pülverize edilir.

Kurutulmamış sülfatın kavrulmasıyla zırnık (NagS) 
elde edilir.



Tablo : 3 Sodyum Sülfat Sektöründe Kurulu Kapasitenin

Dağılımı

Sahibi Tesis kapasitesi Cinsi Yeri

Alkim Alkali 
Kimya A.Ş.

73000 t /yıl Tüvönan Konya-Afyon

I I  I I 30000 I I Tasfiye
edilmiş

I I  I I

I I  I I

Sodaş Sanayii

2000 I I Zırnık
üretimi İzmir-Karabağlar

A.Ş.

Otuzbir Kimya ve

20000 I I Kurutma
dikey
fırın

Denizli-Çardak

Sanayii Ltd.şti. 10000 I I Kurutma
döner
fırın

I I  I I

I I  I I 4000 I I Zırnık
Üretimi

İstanbul-Top- 
kapı Surdışı

I I  I I

Sümerbank Gemlik

20000 I I Tüvönan
sodyum
sülfat
Sodyum

Deni zli-Acıgöl 

GemlikSuni îpek Sanayii sülfat
Müessesesi 600 I I (yan ürün)

Genellikle üretim şu sırayı takip eder: Göl suyu» 

pompa+havuz+buharlaşma»Ani soğuma+Aristalleşme+yemek tuzun 

atılması-» karada toplama tabii kurutma-»suni kurutma ve öğüt

me şeklindedir.

Burada güçlük önce suyun tutulacağı havuzlarla baş

lamaktadır. Bunlar toprak setli havuzlar olduğundan her sene 

yıkılmakta ve tamiri, küçük ebatlı olmasına rağmen gecik

mektedir. Son yıllarda yüksek setli havuzlar yaygınlaşmış- 

tır. Ayrıca havuz göl kenarında uzağa yapılınca pompayla



suyun getirmek masraflı olmakta, havuza alınacak suyun bo- 

mesi 15 den aşağı ise randıman düşük olmaktadır. Havuzlar 

göl kenarına yakın yapılınca önce zemin yumuşak olduğundan 

derinleştirilmesi zor olmaktadır. Ağır iş makinaları rahat 

çalışmamaktadır. Ayrıca büyük yatırım gerektirmekte,çabuk 

harabolmaktadır. DSİ, Tekel'e Tuz Gölün'de böyle havuzlar 

yapmaktadır. Bu havuzlardan tuz istihsali insan gücüyle 

olunca gecikebilmektedir. Bu nedenle modern üretim makina 
ve teçhizatı getirilmelidir.

Tablo : 4 Sodyum Sülfat Sektöründe Birim Üretim Girdileri 
(bir ton sodyum sülfat için)

Girdi 1er Birim Miktar
işçilik
Maden direği+ 
patlayıcı madde
Makina yağı
Akaryakıt
Fuel oil veya 
kömür
Elektrik enerjisi

ton/i şçi-saat

ton/kg
ton/litre

ton/kg
ton/kwh

4-57.7

0 , 6

1,6

4, 37 
4

Kaynak-.D.I.E. yayınları



b- Üretim

Tablo : 5 Yurt içi üretimi (1000 ton sodyum sülfat) 
zenginleştirilmiş

Yıllar Tüvönan Derece miktar
1960 1,69 - -
1961 6,67 - -
1962 7,05 - -
1963 7,56 44,0 1,26
1964 7,07 45,9 2,42
1965 19,87 69,5 4,96
1966 10,50 50,8 7,42
1967 11,04 74,0 9,59
1968 11,29 69,4 7,81
1969 15,79 71,5 9,02
1970 16,62 79-,9 5,66
1971 18,47 62,0 9,24
1972 50,21 68,2 11,95

Kaynak:D.î.E. Yayınları

Tablo : 6 1975-1975 Sodyum Sülfat Üretimi 

Yıllar Tüvönan miktar
___________ (1000 ton)________Temiz miktar DeŞer(milyonU)
1975 56,84 13,62 27,24
1974 55,50 25,70 51,40
1975 81,44 30,88 61,76



4- Dış Ticaret Durumu : 

a) ithalat :

Sodyum sülfat sektöründe üretilen ham sodyum sülfat 
ve zırnık uzun yıllardanberi ithal edilmektedir. Özellikle 
sanayici kotasında izin alınarak ithalat kolaylıkla yapıl
maktadır. Bu da ülke sanayiinin gelişmesini engellemektedir.

Tablo : 7 Sodyum sülfat sektörü ürün ithalatı (ton)

Ana mal 1964- 1963 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Sodyum sül
fat (28. 38. 51) 124- 174- 85 316 24-9 137 34 71 69

Zırnık
(28.35.20) - - - - - - 768,0 820 716,7

Kaynak:D.I.E. yayınları

Tablo : 8 İthalat Fiatları ve Değerleri (ton ve 1000 TL)

Ana mal___Miktar Defter____ Miktar Değer Miktar Değer
Sodyum
sülfat 23,9 61,5 28,7 133,1 5,'+ 73,5
Zırnık 853,1 1836,8 2016,7 5387,24 1009,1 3041,2

Kaynak : Dış Ticaret istatistikleri (DlE)
(Not : 1960-1963 yılları arasında sodyum sülfat ithalatı 
yoktur.
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a. 2- Yarı ürün ithalatı :

Sektörde mamul madde üretimi için yarı ürün ithalatı 

yoktur, örneğin ithal edilen sodyum sülfat doğrudan doğruya 

sanayiide kullanılmakta, zırnık yapılmamaktadır. Yukarıda 

belirtildiği gibi çoğu ithalatçı, aynı zamanda sanayicidir.

a- 3* Hammadde İthalatı :

Aynı şekilde hammadde ithalatı, sektördeki malın üreti

mi için yoktur. Diğer sanayi kolları için vardır.

b- îhracaat :

Genellikle yurt içi talebi için üretim yapılmaktadır. 

Ancak Alkim Alkali Kimya A.Ş. bir ara, ortağı bulunan ya

bancı sermayeninde arzusuna uyarak İsrail'e bir miktar ihra
cat yapma teşebbüsünde bulunmuş isede sonuçlanmamıştır. Bu 

yüzden değer verilmemiştir.

5- Stok Durumu :

Mevcut istatistiklere göre üretim miktarı ile satışlar 

arasındaki fark stok olacağından aşağıya aynen verilmiştir. 

Ancak burada bazı firmalar kendi ürettiği sodyum sülfatı, 

zırnık üretiminde kullandıklarından satış rakamları düşük 

kalmaktadır. Ayrıca yukarıya verilen üretim miktarı tuvönan 

miktarıdır. Bu bakımdan güvenilebilir rakamlar değildir.



Tablo : 10 Sodyum Sülfat Stok Miktarı (ton)

Ana mal 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1975
Tüvanön 10644 6396 5̂ -61 2210 2878 4447 4410 KNOkDCO 1187?
Ayıklanmış 60 17 39 100 1032 10 77 1056 1085 1336

Kaynak:D.î.E. Yayınları

6- Yurt İçi Talebi :

Tablo : 11 SodyumSülfat Yurt İçi Talep Burumu (bin ton)

Yıllar 1970 1971 1972 1973 1974 1975
Miktar 14,9 18,5 26,2 33,8 55,5 81,4

Burada talep, daha çok deterjan sanayiinde olmaktadır. 
Kağıt sanayii, cam sanayii ve zırnık sanayii talepleri daha 
yavaş gelişmektedir. Oldukça saf sodyum sülfat karıştırılan 
bir deterjan piyasada atomize adı altında satılmakta ve bu
raya gönderilen sodyum sülfata da atomize denmektedir. 1976 
yılı başlarında Alkim Alkali kimya A.Ş. 40.000 ton sodyum 
sülfat üretimi için gölden tuz çıkarmaya yetenekli firma 
aradığını yüksek tirajlı gündelik gazetelere ilan vererek 
bildirmişti. Bu da talebin gittiğiçe artacağına bir delil
dir.



7- Sektördeki Fiat Durumu :

Tablo 12 de fiatlarm yallara göre değişimi veril
miştir. Bunlar üretici fiatlardır.

Tablo 12 s Yurtiçi Fiatları

YILLAR Tuvönan ortalama 
fiat (TL/t)

Ayıklanmış ortalama 
fiat (TL/t)

1965 115 165
1964 91 100
1965 132 171
1966 195 233
1967 226 272
1968 266 294
1969 252 291
1970 319 354
1971 626 782
1972 592 732
1973 635 790
1974 719 1260
1975 1000 1500

Kaynak:D.Î.E. Maden istatistikleri

Ayrıca küçük sanayii işletmecilerinin zırnık'ın 
fiatları Sanayii Bakanlığı tarafından saptanmakta ve sabit 
fiatlarla satılmaktadır. Uzun süre bu fiat 2000TL/ton olarak 
geçerli kalmıştır. Son yıllarda fiatlar 4000TL/ton' a kadar 
yükselmiştir. En son fiatlar şöyledir:

Tuvönan sodyum sülfat : 1200 U/ton (üretici)
Ayıklanmış " " : 2000 " "
Zırnık fiatı " " : 4-000 " "



2 ton sodyum sülfattan bir ton zırnık elde edildiğine 

göre zırnık fiatları ucuzdur.

Sümerbank'm viskon üretimi yapan Gemlik fabrikasında 

yan ürün olarak elde edilen sodyum sülfat'm kilogramı 455 

kuruştan satılmaktadır.

Burada genellikle satış üretici eliyle yapılmaktadır. 

Toptan satışı yoktur. Tüketici yukardaki fiatları ödenmek

tedir. Bu fiatlara nakliye dahil değildir. Genellikle gölde 

üretici deposundaki fiatlardır.

8- Sektördeki İstihdam durumu :

Son yıllarda önemli artışlar olmuştur. Aşağıda son 10 

yılın rakamları verilmiştir, özellikle Kimya mühendisleri

nin çalışma alanına giren bir sektördür. Aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir.



Tablo 13-Sodyum sülfat sektörünün istihdam durumu (kişi) 

îş Gücü Y ı l l a r
1963 1966 1967

1- İdari ve Teknik Eleman
a) Teknik elemanlar

(1) mühendisler 3 3 3

(5) İdari ve İşve
renler 4 4 4

2- Teknisyen ve yardımcı
elemanlar 1
a) Teknisyen ve tekniker
b) Sürveyanlar
f) İdare yardımcıları

1

(memur) 12 14 11
3- Kalifiye işçi 15 5 6
4- Düz işçi 140 95 130

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1979- 1979

3 3 4 5 5 5 6 7

4 4 4 3 4 4 5 6

1 1 2 2 2 3 3 3
1 1 2 2 2 3 3 4
1 1 2 2 2 2 2 3

14 19 19 19 20 18 22 23
8 9 6 8 8 7 8 9

144 171 121 159 128 134 150 160



Burada, belirli mevsimlerde işçiye ihtiyaç duyulmak
ta, bilhassa köylünün de işinin çok olduğu sonbahar ayların
da işçi güç temin edilmektedir. Genellikle asgari ücret tes- 
bit komisyonunun bildirdiği rakamlar uygulanmaktadır.

9- Mevcut Durumu :

çimi ilkeldir. Havalar çok kurak giderse hiç üretim yapıl
mamaktadır. Zira göl tabanındaki sodyum sülfatı, eritip ha
vuzlara kadar ulaştıracak su alınamamaktadır. Ayrıca bir 
şahsa pek çok saha verilmiş ancak çok az üretim veya karşı
lığı devlet hakkı istenmiştir, örneğin yılda 200 ton sodyum 
sülfat veya JOOO.Tt Devlet Hakkı ödemek gibi. Ayrıca göldehangi 
tuzun mevcut olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun için arama 
ruhsatı, İşletme hakkı talebi gibi safhalara gerek yoktur. 
Mevcut hak sahiplerinden üretim yapmayan sahalar ellerinden 
alınmalı vemekşufen taliplerine yılda en fazla üretim yap
mayı garanti edene hak verilmelidir.

Sektörde talep gittikçe artmaktadır. Üretim bi-

Kağıt fabrikalarının istediği sodyum sülfatın
özelliği şöyledir :

Suda çözülmeyen 
Nem
Toz halinde

NagSO^
NaCl
H2S0^

% 95
ençok % 1,2 
yok
ençok % 2 
ençok % 0j7



Genellikle üreticiler bu özellikte sülfat elde etmek 
için ham sodyum sülfatı öğütüp, kurutan tesisleri kurmakta
dırlar. Sanayiinin fazla geliştiği Batı bölgelerine yakın 
olduğu için İstanbul'a ham sevkiyat fazladır. Halbuki tesis 
Gölde kurulursa veya 'sudan doğrudan doğruya saf sodyum sül
fat ve diğer tuzları elde eden komple tesis kurulursa % 50 

oranındaki. HgO taşınmamış olacaktır.

10- Diğer Memleketlerde Durum :

Çeşitli istatistiki kaynaklarda, sodyum sülfat 
rakamları tek olarak verilmeyip tuz ve diğer sodyum bile
şikleri arasında geçmektedir. Başlıca üretici ülkeler şöy- 
ledir :

Tablo: 14- Diğer Ülkelerin Üretimi (ton)

YIL L A R
ÜLKÜLER 1971 1972 1973
Ar jantin(.Mirabilit)
olarak geçer. 21.700 25.000 28.000
Şili 8.000 5.000 6.000
Kanada 482.000 507.000 525.000
İran 19.000 20.000 21.000
Meksika 146.000 141.000 191.000
Ispanya 144.000 139.000 140.000
Portekiz 58.000 45.100 47.200
A.B.D. a 688.000 701.000 672.000
k- Tabii Na2S0̂ dür. Aynı miktarı. ipek ve selüloz sanayiin-
den yan ürün olarak elde eder.

Kaynak: Minerals Years Book Vol.l



III- ÜLKE OLAEAKLARI :

Sodyum sülfat sektöründe önemli rezervler Konya Bolluk 

ve Tersakan gölleriyle, Afyon Acı gölündedir. Sivas-Ulaş 

Cihanbeyli Tuzlu Gölü önemsizdir. M.T.A. Enstitüsünce sap

tanan rezerv durumu şöyledir.

YERİ___________________________________________  TENÖRÜ__________

Afyon Acıgölü : 12.500.000 ton

Konya ^ersakan gölü: 517.700 ton(son tesbit) 355 gr/lt. Na^SO^ 

Konya Bolluk gölü: 21.800 ton(son tesbit) 51 gr/lt. Na^SO^

Acıgöl ve Bolluk gölünden alınan 1 litre suyun tahlili 

aşğıdaki sonuçları vermiştir.

Acı göl Bolluk Gölü

Buharlaşma kalıntısı: 109.58 gr/lt Yapılmamış

Yanma 104,09 İt

Na 29,35 60,42

K 0,89 29,06

CaO 0,78 eeer

MgO 5,38 44,04

S °4 26 ,69 124,56

cı 41,74 171,97

Sİ0 2 0, 01 0,05

Bir ton göl suyunda 200 kg sodyum sülfat elde edilebil

mektedir. Yukardaki tahlile göre bir litre suda 90 gr. 

Na^SO^, 30 gr NaCl, 10 gr K ve Mg tuzları vardır.



IV- tİRETİM PROGRAMI :

1- Genel Politika :

Yurt içi üretiminin iç talebi karşılacak düzeye 

çıkarılarak ithalat kesilmelidir. Ayrıca Orta Doğu ülkele

rine ihracaat yapılabilir. Mevcut rezervler en iyi şekilde 
kullanılmamaktadır. Göller geniş alana yayılmıştır. Önemli 
bölümünün imtiyazı tek şirket üzerindedir. Bu şirket kurdu
ğu paravan şirket aracılığı ile dikkatleri başka yöne çek
mek istemektedir. Halen Afyon Acıgölün de atıl kapasite çok 
fazladır. İklim Uibariyle Acıgöl üretime daha elverişlidir. 
Burada muhtelif işletmeler kurulabilir.

Mevcut sodyum sülfat tesisleri üretim yönünden il
keldir. Ancak hammadde maliyeti yönünden AET ile rahat (reka
bet) edebilir. Zira üretimde önemli girdi olan enerji doğadan 
gelmektedir. Mekanize üretim tesislerinin kurulmamasının baş
lıca nedeni budur. Amerika'da Searles Lake gölünde olduğu gi
bi göl tabanındaki yarı katı eriyik alınıp çeşitli üniteler
den geçerek sodyum sülfat elde edilebilir. Ancak enerji masra
fı ile tesis masrafı yüksek olduğundan, bu tercih edilmemekte
dir. Mevcut kurutma tesisleri Fuel Oil'e dönüktür. Onun yerine 
kömür kullanılabilirse rekabet kolay olur. Zırnık (Na?S) için
de aynı durum vardır.



2-a) Yurt içi Talebi ;

Halen zırnık (Na^S) mensucat, cam ve deterjan 
sanayiinde ve kağıt sanayiinde kullanılan sodyum sülfatın, 
önümüzdeki yıllardaki yurt içi talebi bu sanayilerin geli
şimine bağlı olarak hesaplanmıştır. "Cumhuriyetin 50. yılın
da Türk Sanayii" isimli bir araştırmada bu sanayii kolla
rından, deterjanlarda tüketim hızı # 10, cam sanayiinde #11, 
kağıt sanayii # 13, Mensucat sanayiinde # 6 ve zırnığın 
kullanıldığı deri sanayiinde # 7 bir artış gösterdiği belir
tilmektedir. Buna göre önümüzdeki yıllarda # 10 ortalama 
artış kabul edilebilir.

1976 yılı Seka Çalcuma Müessesesi, Seka Dalaman 
Kağıt Fabrikası ve Anadolu Cam sanayii A.Ş. sodyum sülfat

talepleri aşağıdaki miktar ve özelliktedir.
Fabrikanın adı________________________ Talep miktarı(ton)____
1- Seka Çaycuma Müessesesi 6000
2-Seka Dalaman Kağıt Fabrikası 15000
3- Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 2000

Kağıt fabrikalarının sodyum sülfatta aradıkları
kimyasal kalite şöyledir:

Sodyum sülfat (Na SO ) : En az # 95
Klorürler (NaCl) : En çok # lj2
Serbest asit (H^SO^) : Yok
Suda çözülmeyenler : En çok # 2
Rutubet : En çok # 0j7
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Anadolu Cam fabrikasını aradığı özellikler ise;

Fiziki Evsaf Kimyevi Evsaf
0.6 mm den büyük : $ 40 max 
0.6-007 mm arası ; $50-60 
0.07 mm den küçük: $ 10 max

Na^SO^ : $ 97 mim 
NaCl ; $ 1 max
Fe^O^ : Eser

Bu talebin yöresel dağılımına gelince, burada mensu
cat sanayii, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde; kağıt sa
nayii Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde; deterjan 
sanayii Marmara (43 Fb), Karadeniz (l6Fb), Ege (124 Fb) Ak
deniz (5 Fb) Orta Anadolu (20 Fb), cam sanayii İstanbul, 
Mersin ve deri Marmara (235 iş yeri), Ege (233 iş yeri) Orta

Anadolu (109 İŞ yeri) Akdeniz (100 işyeri) dağılmış durum
dadır.

Görülüyorki Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Na2S0 
tüketimi açısından geri kalmış bölgelerdir. Zırnık (Na2S) ta
lebi de deri sana.yiiyle orantılı şekilde artacaktır. Bunun 
hızı $6 dır. Ancak Bunun için ithalatın kesilmesi şarttır.

2-b) İhracaat Projeksiyonu;

dan ihracaat düşünülmemektedir. Bilhassa Arap Ülkelerinde 
sanayii geri olduğundan talep de azdır. Deterjan için satı
labilir.

Ana hedef yerli ihtiyacın karşılanması olduğun-



2-c) Toplam Talep Pro.jeksi.yonu:

Burada sadece yurt içi talep projeksiyonu veri
lecektir.

3- Üretim Hedefleri Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Tablo: 15 Sodyum sülfat yurt içi talebi (1000 ton)

Sıra
No. Ana Mallan 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
1 Sodyum sülfat 70 77 85 93 103 112 123 207

(Tüvanan)

Tüvanan sodyum sülfat 100 TL, t olduğundan üretim 

değerleri 1975 yılı fiatlarıyla 7 milyon lirayla 12.3 milyon 

lira arasında değişecektir.

4- Uygulanması Gereken Teknoloji ve Üretim Girdilan :

Gölden sodyum sülfat üretiminde esas yönünden 
önemli teknolojik gelişme beklenmemektedir. Ancak havuzlar 
daha büyük olacağından buradan sülfat çıkarma emek-yoğun 
proses yerine makina gücüne dönüşecektir. Mevcut tesislerde 
teknoloji değişikliği önemsizdir. Ancak tesis sayısı arta
bilecektir.



Tablo: 16 Teknolo.ii Değişikliği ile Girdilerde Meydana
gelen Değişiklikler

Girdiler Birim Mevcut tesisler Yeni tesisler
İşçiliş Ton/saat 7,7 5
Makina yağı ton/litre 0,6 1,8
Akaryakıt ton/kg 1,6 4,8
Fuel 7 10
Elektrik
Ener.iisi ton/kwh 4 8
Kaynak:D.P. E.Yayınları

Ayrıca halen Viskon üretiminde olduğu gibi di-
ğer bazı sanayi kolları tam ürün olarak Na ^SO^ üretimi ya-
pılabilir.

5-a) İthalat Projeksiyonları:

Sektör için ithalat yoktur. Ancak başka sektör

ler sodyum sülfat ithalatı yapmaktadırlar. Bilhassa sanayici

kotası, Fuar kotası adı altında döviz tahsisi alan sanayici 
ithal malını tercih etmekte, yurt içindeki üretimin kalite
sini bahane ederek izin almaktadır.



Tablo: 17 Sodyum sülfat sektörü ürün ithalat projeksiyon
ları (ton)

ANA M A L L A R

YILLAR SODYUM SÜLFAT ZIRNIK (Na S)
  ________________ (28.38.31)__________________ (28.35.20)

1976 100 1000

1977 90 1000

1978 180 1100

1979 70 1100

1980 60 1200

1981 50 1200

1982 50 1300

1975 yılı CİF fiatları 300 S dır. Buna göre de-

ğerler 1976 dan 30.000 S 1982 de 15.000 $ dır. Zırnık ise

500 S dır. Değerler 1976 da 500. 000 1982 de 650.000 S dır.

5-b) Yarı Ürün İthalat :

Sektörde yarı ürün ithalatı yok. Hammadde itha

latı ancak zamanla sanayileşme ilerledikçe metalurjik kok 

sıkıntısı çekilebilir. Lemir-Çelik gibi diğer sanayii kol

ları için de ilerde ithalat öngörülmektedir. Tabii bu arada 

sodyum sülfattan zırnık üretecek tesisin kok ihtiyacı giğer 
sanayii kollarına göre çok değildir. Bu nedenle tablo ya

pılmamıştır.



V- YATIRIM POLİTİKASI :

1- Eklenecek yeni kapasiteler;

Sodyum sülfat sektöründe tamamen özel sektör ça

lıştığından önümüzdeki dönemlerde ne miktar yatırım plan

landığı kesin olarak belirli değildir. Örneğin III. Beş 

Yıllık Planda öngörülmediği halde, Çardak'ta Sodaş sanayii 

A.Ş. kurulmuş, büyük çapta sodyum sülfat üretmiş ve kurutma 

ve öğütme tesislerinin inşasına başlanmıştır. Bu nedenle 

yukarda belirtildiği gibi, sektörün her yıl belirli oranda 

artış göstereceği ve yatırımların çoğunu idame yatırımı ola

cağını kabul etmek yerinde olacaktır. Bunlar bir taraftan 

mevcut havuzların onarımı, bir taraftan da kurulu tesisin 

çalıştırılmasına harcanacaktır. Süre (l) yıl olacaktır.



Yıl ba Eklene İşe
Üretim şında cek Proje inşa başlama Üretim

Yı11 ar Hedefi kapasite kapasite adı süresi tarihi hedefi
1976 Tuvönan 

S.Sülfat
60000 15000 Tuvanan 1 1976 70.000

1977 Tuvönan 
S.sülfat 75000 7000

S.sülfat 
üretim 1 1977 77.000

1978 tl 77000 8000 I» -ı 1978 85000
1979 II 85000 8000 n t 1979 93000
1980 II 93000 10000 •ı -i 1980 103000
1981 II 103000 9000 M "1 1981 112.000
1982 •I 112000 11000 •ı -i 1982 113.000



2-  Yat ı r ım Programı  ;

Tablo :  19  Sodyum sül fa t  sektörü  yat ı r ım programı  ( 1975  f i -  
a t lar ıy la  mi lyon TL)

Pro je i ş in tar ih i Pro je

adı Baş . B i t i ş toplamı 1976  77  78  79  80 8 l  82

Tuvönan 
s . sü l fa t 1976 1983 12 2  1 ,4  1 ,6  1 ,6  2  1 ,8  2

3-  Yat ı r ım Programı  Sonuçlar ı :

Yat ı r ım sonunda beş  y ı lda  toplam 62000  ton  üret im 

ar t ı ş ı  sağ lanacakt ı r .  Ayr ıca  daha  ka l i te l i  ürün e lde  edi le 

cekt i r .

VI- SAĞLANACAK YAKARLAR:

1-  Sağlanacak  katma değer  şöyledir .  (mi lyonTL)

Yı l lar_________________________  Katma değer_____________________
1976  18
1977  21
1978  24
1979  24
1980 30
1981  30 ,9
1982  33 ,6



2-a) Dış Ticaret Etkisi:

İhracat düşünülmemektedir.

2-b) İthalat İkamesi:

Yurt içinde sodyum sülfat üretilmekle tonu CİF 
200 dolardan her yıl sağlanacak ithal ikamesi şöyledir:

Tablo: 19 Sodyum sülfat Sektöründe Sağlanacak ithalat ika
mesi

Yıllar İthal ikamesi 
(bin

1976 1 4000
1977 1400
1978 17000
1979 18600
1980 20600
1981 2: ’OO
1982 2 4 600

3- İstihdama Etkis :

İo 10 oranında bir artış ■ nmektedir. Tablo
20 de verilmiştir

V11. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER
Sodyum sülfata özgö tedbirler şunlardır:
1- Sodyum sülfat suda erimiş halde olduğundan ekono

mik durum genellikle iklime bağlıdır. Kurak senelerde göle 
su olmazsa üretim güçlenmektedir. Ayrıca gölü parselleyip 
aynı şahsa hak verilmesi atıl kapasite yaratmaktadır. Ya
imtiyaz sahibi bütün sahaları çalıştırmalı veya terk etmeli
dir. İdareye üretimi arttırma yetkisi verilmeli her sene iş
programları istenmelidir.



Tablo: 20 Yaratılacak İş Hacmi

İs ,sdicü ^oplam 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

1- İdareci ve tek. 
elemanlar
a) Teknik elemanlar

(1) Mühendisler 55 7 7 7 8 8 9 9
b) İdareci ve müte

şebbisler (1) di- 
direktör ve menecer 54 6 6 6 7 7 8 8

2- Teknisyen ve yardımcı 
elemanlar
a) Teknisyen 37 4 4 5 5 6 6 7
b) Sürmeyan 48 5 6 6 7 7 8 9

3- Kalifiye işçi 105 10 11 13 15 17 19 22
4- Düzişçi 1275 165 170 175 180 185 180 200



2- Sodyum Sülfat ve Zırnık sanayileri bir kompleks 
tesis olarak, üretim yerinde ve modern usullerle işleyecek 
biçimde kurulmalıdır.

3- Çeşitli kimya sanayilerinde (tinkalden borikasit,
viskon üretimleri gibi) yan ürün olarak meydana gelen Na„SO.2 4
değerlendirilmelidir.
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II/1 - MANYEZİT



MANYEZİT

I- GİRİŞ :

1- Sektörün Tanımı ve Sınırlanması;

Magnezyum, gerek metal olarak ve gerekse bileşik 
halinde bugünkü teknolojinin önemli bir hammaddesidir. 1968

yalında toplam dünya hammadde üretiminin % 0.13 gibi önemli 
bir bölümünü manyezit ile karşılanmıştır. Bu değerle,.mag
nezyum bileşiklerinden yalnızca biri olan manyezit, 53 tica
ri hammadde çeşidi arasından 26. sırayı almıştır. Diğer yan
dan, 1 dolarlık magnezyum ve magnezyum bileşiğinin, yakla
şık olarak 76 dolarlık bir üretimin temelini oluşturduğu 
dikkate alınırsa manyezitin önemi daha bir belirginleşir.

Magnezyum bileşiklerinin sayısız kullanım alanı bulun
maktadır. Başta demir-çelik sanayii olmak üzere, çimentodan 
kimya sanayiine, kağıt sanayiinden suni gübre yapımına, ka
uçuk yapımından ilaç sanayiine, şeker rafinasyonundan teks
til sanayiine ve boya yapımından patlayıcı madde yapımına 
dek uzanan geniş kullanım alanı mevcuttur. Magnezyum bile
şiklerinin bu denli geniş kullanım alanının bulunması; dü

şük özgül ağırlığından, kolay işlenebilmesinden, dökümde 
kolay şekil verilebilmesinden, yüksek direncinden ve olumlu

diğer fiziksel ve kimyasal özelliklerinden doğmaktadır. Bu 
özelliklerinden ötürü de magnezyum bileşikleri gittikçe ar
tan bir oranda diğer eşdeğer malzemelere tercih edilmektedir.



Magnezyum bileşiklerinin önemi, demir-çelik sana
yiinin önemli bir girdisi oluşunda yatmaktadır. Yapılan araş
tırmalar, dünyada üretilen her ton ham çelik için 13.6 kg. 
metalik magnezyum eşdeğiri manyezit ve dolomit kökenli ref- 
rakter malzemenin tüketildiğini ortaya koymuştur.

En geniş magnezyum tüketimi, magnezyum bileşikle

ri şeklinde gerçekleşmektedir. (MgO, tekrar çökeltilmiş 
MgCO^, MgCOH)^ i MgClg MgSO^ v.b.) Bütün bunların başında 
toplam tüketimin $ 80 nini kapsayan ve magnezya adı verilen

MgO bulunmaktadır. Çünkü, MgO yüksek ergime noktası nedeniy
le refrakter malzeme endüstrisinin en önemli hammaddelerin
den biri durumundadır.

İşte bu magnezyenin ve hatta diğer magnezyum bi
leşiklerinin en önemli kaynağı MANYEZİT 1 tir. MANYEZİT, bir 
magnezyum karbonat minerali olup, doğada oldukça sık rasla- 
nan bileşiklerden birisidir.

Manyezit MgO^formüllü, çoğunlukla SiO^, CaO ve 
Pe^O^ içeren bir maddedir. İdeal halde ^ 47,7 MgO ve 52,3 
CO^ verir. Yoğunluğu 2,9-3 sertliği 3,5-4 dür.



2- Tarihçe :

Türkiye manyezit yataklarının çok eskilerden beri 
bilindiğini vurgulayan somut kanıtlar mevcuttur. Birinci 
Dünya Savaşı'ndan önce başta Konya-Meram olmak üzere Türki
ye'de bazı manyezit yatakları işletilmiştir. Ancak ciddi ve 
sürekli bir manyezit üretimi Türkiye'de 1961 yılından sonra 
başlamıştır.

1960'larda Türkiye'de hiçbir manyezit üretimi ya
pılmazken, 1973 yılında üretim 340.000 tonun üstüne çıkmış

tır. Bu artış 1967 yılı hariç, 1971 yılına dek hızlı ve dü
zenli gelişme göstermiştir. 1967 yılındaki bu azalış, 1966 
yılında Türkiye üretiminin önemli bir bölümünü gerçekleşti
ren bazı üreticilerin faaliyetlerine 1967 yılında son ver
melerinden ileri gelmektedir.

1971 yılından sonra, toplam tüvenan üretimde az da 
olsa bir azalma göze çarpmaktadır. Bu ise, Türkiye'de en bü
yük üretici, yabancı kökenli Manyezit A.Ş. nin 1971 de 212.00' 
ton olan tüvenan üretimini 1972 de 178.000 tona indirmesi 
nedenine dayanmaktadır.

Türkiye'de kalsine manyezit 1963, sinter manyezit 
ise 1965 yılında itibaren üretilmeye başlanmıştır. Kalsine 
manyezit (sinter ♦ kalsine) üretimi 1963 yılından itibaren 
tüvenan üretime paralel olarak artmış ve o da tüvenan üretim 
gibi 1971 yılından sonra bir duraklama dönemine girmiştir.



Her bir yıl içinde üretilen sinter ve kalsine mik
tarları ise değişmiştir. Sinter ve kalsine miktarları 1967 
yılına kadar düzenli bir artış gösterirken bu yıldan itiba
ren ters yönlü bir gelişme ortaya çıkmıştır. 1970 yılına ka
dar her yıl üretilen kalsine miktarı azalırken, sinter man
yezit miktarı artmış ve 1970 yılından sonra bunun tersi ger
çekleşmiştir. Bu gelişmede en önemli etken, Türkiye'nin en 
büyük kalsine manyezit üreticisi COMAG'm 1969-1970 yılla
rında faaliyetine ara vermesi ve daha önce tüvenan üretimden 
kalsine üretiminde kullanılan miktarın sinter üretimine kay
ması ve 1970 yılından sonra da bunun tersi bir olgunun gö
rülmesidir.

Türkiye manyezit üretimindeki bu oldukça hızlı ar
tış, Türkiye'nin dünya üretiminde de önemli bir üretici du
rumuna gelmesine yol açtığı gibi, manyezit artık kromit, 
bortuzu ve antimuan gibi Türkiye'nin geleneksel ihraç ham
maddeleri durumuna getirmiştir.

II. MEVCUT DURUM

1- Sektörün Kuruluşu;

Sektördeki faaliyet halinde bulunan kuruluşları 
sayıları ve mülkiyet durumları şöyledir.

Maden Dairesi kayıtlarına göre 1975 yılında;
- İlk başvurma halinde
- Arama ruhsatlı
- İşletme "
- İşletme talepli ve



- İşletme imtiyazlı 
olmak üzere toplam 56 manyezit sahası bulunmaktadır. Bu 56 
sahanın 45 i özel kuruluşlara, 11 i de kamu kuruluşlarına 
aittir. Özel kuruluşlara ait 45 manyezit sahasından 26 sında 
üretim yapılmış, kamu kuruluşlarına ait 11 sahadan yalnız 
l'inden üretim gerçekleştirilmiştir.

Özel kuruluşlara ait olup da üretimde bulunan 
26 sahadan 13 ünden tüvönan, konsantre ve kalsine (kalsine 
ve sinter) üretiminin her üçüde görülürken, 7 sinde tüvönan 
ve konsantre, geri kalan 6 sahada da sadece tüvönan manyezit 
üretimi gerçekleştirilmiştir. Kamu kuruluşlarına ait üretim 
yapılan tek sahadan ise her üç tür manyezit (tüvönan, kon
santre, kalsine) üretim de görülmektedir.

Kamu kuruluşlarına ait 11 sahadan 9 u Etibank'a
2 si de Sümerbank'a ait bulunmaktadır. Üretimi gerçekleşti

ren kuruluş da İkincisidir. Özel kuruluşlara ait sahalar
3 ü yabancı sermayeli kuruluşlara aittir.

Sektörde faaliyette bulunan kuruluşların kapasi
teleri "mevcut kapasite" başlığı altındaki bölümde geniş ve 
ayrıntılı bilgi verilmiştir. Daha sonraki bölümde incelenmiş 
olmasına rağmen ve belirlenmiş kapasitelerden söz edilemiye- 
ceğine göre biz burada 1973,1974 ve 1975 yıllarına ait üre
tim değerlerini vermekle yetineceğiz.



Tablo  1  :  Manyezi t  Sektöründe  Üret im Durumu (Bin  Ton Bin  TL)

1 9 7 3  XTüv.  Kon.  ka l .
1974  

tüv .  kon. ka l .
1975 X X  

tüv .  kon. ka l .

Özel  289 ,2  133 ,9  44 ,9  
Kamu 62 ,2  62 ,3  19 ,1

394 ,2  206 ,0  
125 ,4  50 ,9

65 ,9
2 ,6

435 ,9
21 ,4

212 ,4
74 ,6

58 ,3
31 ,1

TOPLAM 351 ,4  196 ,^4 ,0 519 ,7  256 ,9 68 ,5 457 ,3 287 ,0 89 ,4

x)  Kals ine  :  Kals ine  - t -  S inter  

xx)  1975  değer ler i  geç ic id i r .

KaynakrMaden Daires i  Kayı t lar ı

Tablo  2  s  Manyezi t  Sektöründe  Çal ı şanlar ın  Durumu 
(Memur  ve  h izmet l i ler )

1973 1974

Özel 786 1104

Kamu 92 126

Toplam 878 1230

Kaynak:  Maden Daires i  ve  D. İ .E . kayı t lar ı

Ayr ıca  10  mühendis , 15  sürveyan görev  yapmaktadır .

Bu Sektörde  faa l iyet te  o lan  kuruluş lar ın  sermaye  

yapıs ı  i se  aşağıdaki  g ib id ir .



Tablo 3 : Manyezit Sektöründe Sermaye Durumu

(1975 yılı itibariyle) TL 
Kamu 30.000.000
Özel (Magnezit A.Ş) 20.000.000 

COMAG (Transtürk) 7.500.000

Sektörde çalışmalarda bulunan kuruluşların saha 
cinslerine göre coğrafik dağılımı ve yabancı sermaye durum
ları ayrıca verilmiştir.

2- Mevcut Kapasite :

Mevcut kapasiteye üç ayrı açıdan yaklaşmak doğru 
olacaktır. Sorunu önce ham manyezit üretim kapasitesi (ma
den çıkarma) düzeyinde ele alacak, daha sonra da kalsine 
manyezit ve sinter manyezit üretim kapasitesi konusunda edi
nebildiğimiz bilgileri aktaracağız. Bu arada manyezit zen
ginleştirme sorununa ve refrakter tuğla üretim kapasitesine 
de değineceğiz.

Türkiyede manyezit üreten (çıkaran) kuruluşların 
belirli bir üretim kapasitesinden söz edilemediğini belirt
miştik. Bu sonuç bize, Türkiye manyezit rezervinin de sap
tanmış olmadığını belirtmektedir. Belirli bir kapasiteden 
sözetmek için rezerv çalışmalarının kesinlikle sonuçlanmış 
olması gerekir. Oysa bu değer bilinmemektedir. Devletin 
arayıcı kuruluşu, 65.3 tonluk bir manyezit rezervinden 
bahsetmektedir.



Oysa, Türkiye manyezit sahalarının gerçek bir araş
tırmaya tabi tutulmadığını ve bu sahalarda sağlıklı bir re
zerv araştırma çalışmalarının gerçekleştirlmediğini söyleye
biliriz. M.T.A. Enstitüsü 50. yıl münüsebetiyle yayınladığı 
bir broşürde, Enstitü'nün saptandığı manyezit rezervleri 
olarak şu rakamları vermektedir.

Konya-Meram 
Dursunbey-Balıkesir 
Acıpayam-Denizli 
Avdan-Kütabya

U1a-Muğla
Köyceğiz-Datça-Muğla

TOPLAM

5.0 milyon tonT
0 ? 2  

0 ; 6 

1; 85

07] 5
0 j 1 2

7;92

(mümkün rezerv)

(mümkün rezerv)

ilerde belirtilen arama yatırımları yapıldığı tak
tirde MTA Enstitüsü 20 milyon ton görünür 610 milyon muhte
mel + mümkün rezerv saptayacaktır.

Her iki değerde birbirinden oldukça farklıdır. 
Hangi değer kabul edilirse edilsin, geçmişte manyezit ara
malarının sıhhatli bir şekilde yapıldığını söyleyemeyiz.

1975 yılı manyezit arama ve işletme sahaları ile 
işletme sahalarının illere göre dağılımı:



Tablo 4 : Manyezit Sahalarının Dağılımı (1975 durumu)

Arama işletme 
İlk ruhsat ruhsat işletme İşletme

İl başvurma sayısı sayısı talepli imtiyazlı TOPLAM
Eskişehir 7 2 7 13 2 31
Kütahya 4 6 7 1 - 18

Bursa 1 2 - - 3
Konya - 2 - 4

Toplam 11 9 18 16 2 56

Kaynak: Maden Dairesi kayıtları

Bir diğer önemli nokta, aramaların nasıl yapıldı
ğı ve toplam yatırımın ne olduğudur. Bu konuda edinebildiği
miz bilgilere göre genellikle 2 senelik arama ruhsatı devre
leri göstermelik aramalarla geçiştirilmektedir.

Arama çalışmalarının bir başka değişle rezerv bu
luntularının bu denli düzensiz ve sistemsiz oluşunun neden
leri konusunda da belirli yaklaşımlarda bulunmak mümkündür.

Bir kez rezerv saptama faaliyetleri yüksek risk 
oranına sahiptir. Ayrıca büyük derlemeyi ve ileri teknoloji 
gerektirir, bir çalışmadır. Genellikle de bu çalışmalar Tür
kiye gibi geri kalmış ülkelerde devlet kuruluşlarınca yürü
tülür. Özel sektörün arama faaliyetlerindeki yatırımları çok 
düşüktür. Bu durum yukarıda değindiğimiz gibi;
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l/riskli yatırım oluşundan,

2/Kısa sürede (işletmeye geçilmediği süreCe) büyük 

k&rlar sağlayıcı bir sektörün ön yatırım niteliğinde bulun

ması ,

3/Sermaye birikiminin yeterinci bulunmaması

4/Gerekli teknolojinin cılızlığı

nedenlerine dayanmaktadır.

İkinci olarak manyezit cevherinden elde edilen ara 

ürünlerine ilişkin kurulu kapasitelere değineceğiz. Önce bir 

iki önemli noktayı belirtmekte yarar vardır.

Doğadan üretilen (çıkarılan) ham manyezit, kalsi- 

nasyon ve sinterleşme işlemlerine sokulmadan genellikle çe

şitli zenginleştirme yöntemleri ile arılaştırılır. Bu yön

temler sırasıyla; tavuklama yada triyaj, ağır ortam, elek

trostatik ayırma, manyetik ayırma ve flotasyon olabilmekte

dir. Bu yöntemler içinde en çok uygulananı flotasyondur. 

Türkiye manyezitleri yalnızca tavuklama ile zenginleştiril- 

mektedir. Yugoslavya ve Yunanistan da Türkiye manyezitlerin

den daha düşük kaliteli ham manyezitler, flotasyon yolu ile 

değerlendirilebilinirken Türkiye'de -başta Manyezit A.Ş. 

olmak üzere-aynı yöntem kullanılmamaktadır. Bu olgunun kıs

ın nedeni, Türkiye manyezit madenciliğine damgasını vuran 

Manyezit A.Ş. nin yürütmekte olduğu politikadır. Bu kuruluş, 

teknik yöntemlerle üretilen manyeziti zenginleştirme yerine, 

almakta ol ’uğu ekonomik tedbir ve fiat uygulamaları ile bu 

zenginle cirmeyi, küçük üreticilerin manyeziti doğrudan çı

karma aşamalarında gerçekleştirme yoluna gitmektedir. Bu da 

en ilkel yöntem olan tavuklamadır. Daha önceki bölümde de



belirttiğimiz gibi bu şirket SiO^ oranı en fazla fi> 0.5 ve 
CaO oranı en fazla fi 1 olan manyezitleri satın almaktadır.
Bu kalitede bir manyezitin temini, herşeyden önce büyük bir 
emek ve cevher tüketimi ile olasıdır. Böylece bu kuruluş, 
kendinin doğrudan uygulamaları yanında, pazar ilişkileri yo
luyla da (çevresindeki küçük maden üreticileri) dolaylı ola
rak hem ucuz insan gücünden yararlanmakta hem de büyük cev
her kaybına neden olmaktadır. Çünkü yapılan hesaplara göre 
ancak 3 ton tüvenan cevherden 1 ton bu kalitede bir cevher 
çıkarılabilmektedir. Bu tür bir üretim ise, yalnızca düşük 
silis ve kalsiyumlu cevherlerin değerlendirildiğini göster
mektedir. Öte yandan bu üretim, geride kalan ve alınanlara 
oranla düşük kalitedeki cevherlerin işletilebilirliğini ar
tan bir oranda kısıtlamaktadır.

Şimdi de kalsine ve sinter manyetiz kavramlarına 
açıklık getirmek istiyoruz. Yukarıda belirtilen yöntemlerle 
zenginleştirilen cevher (smanyezit konsantresi) nem düşürme 
ve briketleme işlerinden sonra kalsinasyon ve sinterlemeye 
hazır duruma gelir.

Kalsine manyezit, manyezitin yada manyezit hid- 
roksidin 900°C'nin altında kalsine edilmesiyle elde edilir. 
Sinter manyezit ise, manyezitin en az 1440°C de kalsine 
edilmesiyle elde edilen bir üründür ve refrakter malzemele
rin temelini teşkil eder.



Bugün Türkiye'de kalsine manyezit çeşitleri (kos
tik kalsine ve sinter) üreten kuruluşların sayısı 4'dür. Be
şincisi ise 1976 yılı içinde üretime geçmiştir. Bunlar sıra
sıyla;

Manyezit A.Ş. : Eskişehir'de dört adet dikey sinter fırın;
50-60.000 On/yıllık üretim kapasitesi 1975 
üretimi 48.881 ton Tam kapasite ile çalış
mamıştır. Ham manyezit üretim kapasitesi 
120-150.000 ton/yıldır.

Comag Continen
tal Manyezit A.Ş. : Tavşanlı ve Kümhet'te iki adet dikey ve

Tavşanlı'da da bir adet döner fırın; 
Toplam yıllık üretim kapasitesi 28.000 
ton (yalnızca kostik kalsine üretimi)

Sacit ve Sakip
Koll.Şti. : Maden Dairesi kayıtlarına göre bu şirket,

1968,1969 ve 1970 yıllarında toplam 3420 
ton kalsine manyezit üretmiştir.

Kütahya Manyezitle
ri A.Ş. KİjMAŞ : Kütahya'da Kuruluş amacı 70.000 ton/yıl

sinter manyezittik bir üretim kapasitesini
gerçekleştinnektir. 1977 de tam kapasite
ye geçecektir.

Refrakter Tuğla Üretim Kapasitesi

Türkiye'de bazik refrakter tuğla ve harç üreten 
tam tesis Sümerbank Konya Krom Manyezit Tuğlu-Fabrikasıdır. 
Yıllık tuğla (manyezit-krom tuğla manyezit tuğla, krom-man- 
yezit tuğla kromit tuğla v.b.) ve harç üretim kapasitesi 
16.500 tondur. Ancak bu üretim kapasitesine ulaşılmamış, 
üretim 1975 yılına dek 13.000 ton/yıl civarında olmuştur.



Uygulanmasına 1971 de başlanan tevsi projesinin 
gerçekleştirmesi ile Konya fabrikasının tuğla ve harç üretin) 
kapasitesi Haziran 1975 den itibaren 33.000 ton/yıla ulaşmış 
bulunmaktadır.

Bu noktada önemli gerçeği belirtmekte yarar gör
mekteyiz. Üretim kapasitesine ulaçılmamasının yanında Sümer- 
bank Konya Krom Manyezit Tuğla fabrikalarında üretilen tuğ
lalar hiçbir zaman Avrupa tuğlalarının kalite ve dayanıklı
lığına ulaşamamıştır. Bunun en önemli nedeni, cevher yata
ğının niteliğinde ve elde edilen cevherin trayajdan başka 
hiçbir zenginleştirme işlemine tabi tutulmadan kalsine edil
mesinde yatmaktadır. Diğer bir deyimle, elde edilen refrak- 
ter malzemenin kalite ve dayanıklılığının düşük olması kendi 
tesislerinde üretilen sinter manyezitin düşük kaliteli olma
sının sonucudur.

3- Üretim :

a- Üretim Yöntemi-Teknoloji;

Manyezit ve magnezyum teknolojisinin ilk önem
li evresi, magnezyum kaynaklarından (manyezit, dolomit, de
niz suyu, göl suyu, sondaj eriyikleri v.b.) önce "magnesiya" 
elde edilimidir. Magnezya ise oldukça saf MgO den başka bir 
şey değildir ve magnezyum ile bileşiklerinin çeşitli kulla
nım alanlarının ilk temel maddesidir.



Magnezyum ve magnesit teknolojisinin en karakte
ristik yönü ise, teknolojinin kaynağına ve hammadde özellik- 
lerineçok sıkı bağlı olmasıdır. Bunun yanında, diğer önemli 
etken de, kullanım amacıdır. Teknolojik işlemler, daha cev
her işletmeyi terketmeden kullanım amacına göre yönlenmekte-

dir. Hatta bu nedenle, örneğin Avusturya-Amerikan Manyezit 
A.Ş. Radenthein, Avusturya'daki manyezit hazırlama tesisle

rinde 20 değişik konsantre elde edilmekte ve her konsantre 
başka başka kulisinim alanlarında kullanılmaktadır. Oysa di
ğer hammaddelerde mümkün olduğu kadar tek bir ara madde söz 
konusudur ve mamul maddelerin teknolojisi ile bu ara madde
den hareket ederek uygulanır.

Öte yandan, magnezyum ve magnezit teknolojisi ana 
işlemleri yönünden belli, olan ve fakat başarılı bir uygulu
ma için uzun bir tecrübe isteyen bir endüstri koludur. Ör
neğin bir manyezit tuğla üretiminde tüm koşullar sağlansa 
bile elde edilecek ürün hiçbir zaman aynı olmamaktadır. Bu 
nedenle magnezyum ve manyezit teknolojisi ile ilgili yayı
nın kısıtlı olması yanında "Püf"noktaları her tesis tarafın
dan gizli tutulmaktadır.



Lunyezit' Teknolojisi:



Manyezit teknolojisini şematik bir biçimde göster

meye çalıştık. Elde edilen arı ürün, kalsine ve sinter man
yezit, kullanım alanlarına göre ilk temel maddelerdir. Sin
ter manyezit, refrakter malzemelerin temel maddesi olurken, 
kalsine manyezit de örneğin bir kauçuk sanayiinin önemli gir
disi olabilmektedir. Tabloda noktalı olarak görülen bir diğer 
ürün de Periklas'dır. Periklas ise, 92-98 lik bir sinter 
manyezitinin 1650°C nin üstünde tekrar kalsine edilmesiyle 
elde edilir ve izolasyon malzemesi olarak kullanılır.

Türkiye'de uygulanan manyezit teknolojisinde de 
şemada görülen aşamalar izlemekte. Bir farkla-bir önceki bö
lümde belirtildiği gibi-zenginleştirme yöntemlerinden salt 
tavuklama kullanılmaktadır. Manyezit kalsinasyonunda döner 
ve dikey fırınlar kullanılmaktadır.

Manyezitin kalsinasyonu ile elde edilen sinter man
yezit, refrakter malzemelerin temelini teşkil eder ve bunun 
refrakter malzeme üretimi için hazırlanması gerekir. Gerek 
bu hazırlama işlemi ve gerekse sinter manyezitten refrakter 
malzeme üretim yönteminin, kesin standardize edilmiş proses 
koşulları yoktur. Her seferinde ve kullanım alanlarının ni
teliklerine göre ve tüketici ile sıkı işbirliği ile yeniden 
saptanır. Hatta manyezite dayanan refrakter malzeme endüst
risinin ısmarlama sistemine göre çalıştığını söyleyebiliriz.

Genel yöntem, piyasaya normal "maintenance graae" 
veya briketlenmiş şekilde "brick grade" sunulan sinter man
yezitin, 8 ya da 5 mm nin altına ufalanıp öğütüldükten sonra,
gereğinde çeşitli oranlarca krom cevheri deokarıştırılarak 
yüksek basınç (1000 kg/cm ) altında ve 1700 C civarında pi
şirilmesinden ibarettir.



Türkiye'deki uygulamaya gelinci, üretim prosesinde 

öncelikle manyezit zenginleştirme yöntemlerinin geliştiril

mesi gereğini delirtmek isteriz. Dünyanın, bazı küçük işlet

meleri hariç, hiçbir ülkesinde manyezit zenginleştirilmeden 

değerlendirilmemektedir. Oysa Türkiyede zenginleştirme salt 

tavuklama-triyaj ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlama, tuğ

la yapımında da sakıncalar getirmekte, örneğin Sümerbank1 m 

ürettiği tuğlaların niteliği kullanım alanına uygun olmamak

tadır.

Diğer magnezya üretim yöntemleri :

Türkiye de uygulanmayan, ancak teknoloji gelişmiş 

ve genellikle karasal manyezit kaynağı bulunmayan ülkeler, 

magnezyum ile bileşiklerinin ilk temil maddesi olan magnez- 

yayı deniz, göl suyu ve sondaj eriyiklerinden üretmektedir

ler . Her biri değişik yöntemler gerektiren bu kaynaklar 

1930 lardan beri bilinmekte ve uygulana gelmektedir.

Özellikle deniz suyunun, bitmeyen bir magnezyum 

kaynağı olması yanında, çeşitli avantajları vardır. Titiz 

bir proses denetimi sayesinde elde edilecek mamul maddenin 

özelliklerini düzenli ve planlı olarak gerçekleştirilebilme

si bunlardan birisidir. Deniz suyundan 1 ton magnezyum üre

timi için ortalama 300 ton deniz suyu ve yaklaşık 5 ton kal- 

sine edilmiş dolomite gereksinim vardır.



Buna karşılık deniz suyu magnezya endüstrisinin 

daha henüz kesinlikle çözülmemiş bir takım sorunları vardır. 

Bunlar bor sorunu, özgül ağırlığının düşük olması sorunu, 

yüksek oranda silis ve CaO içermesi sorunu ve kuruluş yeri

nin saptanmasındaki zorluklar v.b. dır.

Göl ve sondaj eriyiklerinden elde edilen magnezya 

ise genellikle metalik magnezyum yapımına girdi olur.

Metalik Magnezyum üretim teknolojisi:

Türkiyede metal magnezyum üretimi yoktur, iki ana 

yöntemle gerçekleştirilir. Bunlardan birinci ve en önemlisi 

DOW prosesi olarak nitelendirilen ve deniz suyundan elde 

edilen magnezyum klorür elektrolizine dayanan yöntemdir. Di

ğeri ise silikotermik proses olarak adlandırılan ve kalsine 

edilmiş dolomitin ferro silikon ile yüksek sıcaklıkta redük- 

lenmesinden oluşan yöntemdir.

Diğer magnezyum bileşikleri ve teknolojisi:

Türkiye'de bu tür üretimde yoktur. Bunlar sırasıy

la MgS04, MgCİ^, Mg(OH)2 dir.

Şimdi de Türkiye'de uygulanmakta olan yaygın tek

nolojilere göre ortalama girdiler hesaplanacaktır. Bunun 

için şöyle bir yöntem izleyeceğiz.



Eldeki sayısal veriler, girdilerin miktar olarak 
saptanmalarına elverişli olmadığı için biz, parasal birim 
girdileri hesapladık. Bu tür bir hesaplamada da karşımıza 
çıkan zorluk, tüvenan, ham, kalsine, sinter ve refrakter mal
zemelerine ait ayrı ayrı gider kalemlerinin bulunmayışıdır. 
DİE verileri daha çok; aynı zamanda tüvenan, ham, kalsine, 
sinter manyezit üretimlerini gerçekleştirilen işletmelerin 
toplam girdileri şeklindeydi. Biz toplam giderler üzerinden 
1 ton tüvenan cevherin girdi maliyetlerini hesapladık. Bulu
nan değerler, gerçek değerlerin altında değil üstündedir:

Tablo 5 : Tüvenan manyezit birim üretim girdileri

(l ton tüvenan manyezit için)
(1974 değerleriyle ocak başı)

Girdiler Değer__
işçilik x 43,90 Tl/ton
Malzeme xx 7,35 "
Yatırım ve Amortisman 2^75 "

TOPLAM : 54,00

x) İşçi + memur ♦ hizmetli
xx) Maden direği + patlayıcı maddi ♦ kapsül * fitil 

-*• makina yağı •* akaryakıt + kömür -t- odun 
•r karpit t diğerleri * elektrik

Kaynak: DİE * Maden istatistikleri - 1966/1973
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Tüvenan manyezit birim girdi değerlerinde yer alan 
işçilik girdisi, aslında ham kalsine ve sinter manyezit üre
tim girdilerindeki işçilikleri de kapsamaktadır. Bu nedenle 
biz ham manyezit üretim girdi değerinin yaklaşık bir tarzda 
şöyle saptayacağız.

1- Derecesi % 79,00 olan bir manyezi t  cevheri ayıklama 
(triyaj) sonunda $ 04 ,00  lük bir  cevher  1 .a l ' ine  gelir ki bu 
cevher kalsine edilmek üzere hazırdır. Bu zenginleşme sıra
sında yaklaşık 1 ton tüvenan cevher 0,5  ton zengin (ham) cev
her haline gelir. ( f>i.O oranı CaO oranı yüksek) Eğer, cevher 
derecesi düşük ise derecesini yükseltmek için daha büyük emek 
harcanmasını gerektirecektir. 0 halde biz ortalama olarak 
(normal dereceli cevher % 80)1 ton tüvenan cevherden 1/2 ton 
ham cevher eşdeğeri kabul edersek, ham cevherin maliyet de
ğerini 108 .ÎL olarak buluruz.

2- Kalsine ve sinter manyezit üretimi gibi maliyetleri 
de aynı yöntemle bulunur. Ancak biz bu değerlerin çok sağlık
lı saptanmış olacağı kanısında olmamakla birlikte, tüvenan
ve ham manyezit üretim girdi maliyetlerine ilişkin bulduğu
muz değerlerin gerçeğe yakın olduğu kanısındayız.

3- Refrakter malzeme : 1974 yılında 14000 tuğla ve harç 
1İCCC ton satış için sinter manyezit ve 12000 tuğla ve harç 
malzemesi için sinter manyezit üretmek için 2,6x10^ kwh elek
trik, 8200 ton fuel oil, 1750 ton kromit topanin, 180 ton 
MgCl^, 1750 ton refrakter/50.000 ton manyezit harcanmıştır.



b- Üretim. :

Tüvenan, kalsine ve sinter manyezit üretimleri: 

Her üç tür manyezit üretimi 1961 ten itibaren
başlanmıştır.

Tablo 6 : Manyezit Sektöründe Üretim

fil l.ar Tüvenan Kalsine Sinter
t t t

1961 2520 _ _
1962 11.960 - -

1963 29467 110 -

1964 60468 5 2 3 -

1965 86347 4628 1 4 2 1 9
1966 128210 8330 11130
1967 91552 9924 12457
1968 118942 6943 18891
1969 221098 665 30559
1970 299777 3770 53872
1971 361882 10887 48397
1972 334561 L3766 36815
1973 351379 64050 -

1974 519677 68633X -

1975 457307 89377X __

Not: Son üç yıl sinter -*• kalsinedir.
Manyezit A.Ş. nin 1976 yılı ilk 6 ayı sinter 
üretimi 19.336 tondur. Aynı dönemde ham manyezit 
üretimi 48.670 ton dur.

Kaynak: Manyezit-Maden mühendisleri Odası 
Maden Dairesi Kayıtları



Refrakter Tuğla ve Harç Üretimi :

Türkiyede refrakter tuğla ve harç üretimi, Sümer- 
hank Konya Krom Manyezit Tuğla Fabrikası’nın 1968 lerde iş
letmeye açılmasıyla başlamıştır.

Tablo 7 : Refrakter Tuğla ve Harç Üretimi (Ton) 

Yıllar Tuğla^^ Harç Toplam

1970 8056 419 8474
1971 9460 842 10302
1972 9870 23 78 12248
1973 10888 2828 13716
1974 10620 4039 14659
1975 14400 5200 19600
1976(tah- ) 

mini 1 6100 29000

(1) Tuğla Manyezit; krom manyezit;
manyezit krom; kromit; saç başlı tuğla; 
kimyevi başlı tuğla; zift başlı tuğla; 
(toplam olarak)

ÜBYKP Hedefleri ve Gerçekleşme Durumu :

ÜBYKP da da ilk ikisinde olduğu gibi manyezit için 
değişik bir öneri getirilmemiş, metal dışı madenler kapsamı
na giren madenler için şu ilke öngörülmüştür.

"Bunlara kamu olarak önem verilmesi ve özellikle 
ihracaata dönük gelişme projelerinin uygulanması gerekli gö
rülmektedir. Bunlardan özellikle bortuzları, manyezit ve mer
mer kaynaklarının ihracaata dönük olarak geliştirilmesi ön
görülmektedir. "



"Bor Tuzları, sinter manyezit, krom-tungsten ve 
mermer ihraç edilecek madenler olacaktır."

Yatırımların planlanmasında ise:

"Metal dışı madenlerde fosfat, bor tuzları ve man
yezit önemli yatırımlar gerektirmektedir.

"Ham cevher yerine konsantre veya daha ileri aşa
mada zenginleştirilmiş maden ihracatı artırılacaktır."

Bilindiği gibi ÜBYK? da ilk ikiside olduğu gibi 
manyeziti bir ihraç hammedesi olarak görmektedir. ÜBYKP'nın 
ilk üç yılı gerçekleşmeleri, planın öngördüğü doğrultuda 
gelişme göstermiştir. Bir ihraç hammaddesi olarak kabul edi
len manyezitin üretimi, kaynakları yağmalama boyutuna var
mıştır. İBYKP'nm beş yılına ait yıllık ortalama lıam manye
zit üretimi 267252 ton iken ÜBY'KP'nin ilk üç yılı ortalama 
442787 tondur ki bu şu anda # 65'lik bir artış demektir. 
Kalsine (kalbine -» sinter) manyezit üretim artışı ise şöyle 
olmuştur. İBYKP beş yılı üretim ortalaması 44913 ton iken 
übykp üç yılı ortalaması 74920 ton olmuştur ki bu da şimdi
lik °/o 64 lik bir artış demektir.



Tablo  8  :  Manyez i t Sektöründe  Yur t iç i  F ia t la r (TL/ ton)

Ana  Mal Sektör Derece Fia t

Ham Manyez i t Devle t  % 45 7  60 254 .TL/ ton
II Özel  )£ 95 ,68 15 4 .  TL/ ton

Kals ine  Manyez i t Devle t - -

II Özel  ic 97.00 914.Tl / ton
Sin te r  Manyez i t Devle t  $ 88 1566

II Özel  % 96 1712 "
Tüvenan  Manyez i t Özel 68 160TL/ ton

Tablo  9  :  Ref rak te r  tuğ la  or ta lama sa t ı ş  f ia t la r ı  (T l / ton)

Sektör 1974 1975

Devi  e t
(Sümerbank) X X

İ tha l  ed i len
ref rak te r  tuğ la  4869ÎL/ ton 6992

4-  Dış  Ticare t  Durumu :  

a -  İ tha lâ t  :

Ham Manyez i t  ve  (a ra )  yar ı -ürün  ( tka l s ine  

ve  s in te r  manyez i t )  i tha la t ımız  bu lunmamakta  ancak  baz ik  re f -  

rak te r  i tha la t ımız  bu lunmaktad ı r .



Giimrük tarife cetvelinde bazik refrakter 
malzemeler için :

Manyezit tuğla : 69.02.20
Krom-manyezit : 69.02.30

olmak üzere 2 G.T.I nosu bulunmakta, DİE Dış Ticaret ista
tistiklerinde de bu 2 G.T.I. nosu ile ithal edilen tuğlalar 
yer almaktadır. Ancak kimyasal yapısı manyezit ve krom man
yezit olan bu tuğlaların pişmiş, pişmemiş, kavrulmuş (çift 
bağlı) yada çift empranye tuğla cinslerinden hangileri oldu
ğu bilinmektedir.

Tablo 10 : Refrakter Tuğla İthalatı (TON, bin TL)

Yıllar

Manyezit tuğla Krom manyezit tuğla Toplam
Miktar Değer miktar Değer miktar değe

1970 3138 _ 2531 - 5669
1971 10017 - 3725 - 13742
1972 5323 - 5278 - 10601
1973 13129 - 3990 - 17119
1974 4831 22809 5361 26816 10192 49625
1975 5080 38339 4316 27364 9396 65/03

Diğer Magnezyum bileşikleri ithalatı :

Diğer magnezyum bileşikleri (MgCİ , MgSO , MgO,
d 4-

Mg(0H)9, metalik magnezyum ve saf MgCO^) de dışardan ithal 
edilmektedir. Bu ithal edilen bileşiklerin gelecekte özellik
le artan çelik üretimi ile birlikte artması söz konusudur.



Tablo 11 : Magnezyum Bileşikleri İthalatı (Ton, Bin TL)

1973
Bileşik Miktar Değer

1974 
Miktar Değer M i k t

1975
ar Değer

MgCİ^ 482,9 578,7 9 2 0 1814,0 445 711,0
MgS04 195,1 251,7 398 6 9b, 0 439 1045,0
MgO 43,3 393,1 40 427,0 89 571,0
Mg(OH) 2 72,7 805,2 40 455 ,0 85 967,0
MgCC> 3 45 ,9 175,2 56 453 ,0 2b 257,0
Metalik % 41,6 585,3 2 2 9 3 221 ,C 1 61 4510,0

Toblam 2794,4 7066,0 8 0 6 1 , 0

b- İhracat :

Tablo 12 : Manyezit İhracatı (Ton, Bin Ti.)

Yıllar H a m Kalsine -t- sint. Toplam DeğerMiktar Değe r Miktar Değer
1960 15 - - - 2
1 9 6 1 1639 - - - 145
1 9 6 2 3350 - - - 3 6 2
1963 10605 - - - 1145
1964 23938 - 99 - 3404
1965 34732 - 1 0 0 - 984 5
1 9 6 6 67067 - 50 - 1708 3
1967 2 2 310 - 14 c 15 _ T ; 7 9
1 9 6 8 3 2486 - 22991 _ 1660 4
19 6° 35170 - 2 4725 - 21 3 3 °
1970 47846 - 47297 - 4 7 3 3b
1971 21702 - 64751 - 6 8 0 4 8
1972 8 9 1 0 - 65215 - 65 39 3
1973 8551 6 i o 0 714 4 7 3^66
197 4 2970 1026« 0 G 4. G 118704 119757
1975 1 4650 1 8 2 9 46 3 c 4 S 151847 170134
1976 2107 3 13716 ]s 9 3 1 1 3 1 1 1 126827
Kaynak : BIE Yayınları



Türkiye  ham manyezi t  ihracat ın ın  hemen hemen 

tek  a l ı c ı s ı  Avusturya 'd ı r .  Aşağıdaki  tab lo ,  bu  gerçeği  aç ık  

b i r  b iç imde i fade  e tmektedir .

Tablo  13  :  Avusturya 'ya  yapı lan  manyezi t  (ham ve  ka ls ine)  

ihracat ı  ve  y ı l l ık  ham manyezi t  ihracaatmdaki

oranı  :

Y ı l Miktar  ( t ) Toplam ihracaat  tak i  
oranı

1963 10605 100
1964 22488 77 ,8
19  66 27792 8 0 , 0
1 9 1  b 48055 71 ,6
10  67 18011 48 ,8
1968 22536 69 ,  4
1  9  69 26 f i 70 76 ,6
1970 45000 94 ,0
1971 66640 88 ,0
197? 55250 75 ,0
1973 63000 79 ,0
1974 59  550 64 ,0
1975 50  350 64 ,0

Kals ine  edi lmiş  manyezi t  ihracaat ı  hakkmdaki  

rakamlar  sağl ık l ı  o lmamakla  b i r l ik te ,  burada  da  en  büyük 

a l ı c ın ın  Avusturya  o lduğu b i l inmektedir .  Toplam kals ine  man

yezi t  ihracaat ımn yaklaş ık  Ş fc  70  inden toplam bu ülkeye  o l -



Stok  Durumu :

Di  S '  ı ı de  a ld ığ ım ız  s tok durumunu  be l i r t i r  değe r -

1e r  şöy le

Tab lo  14  : Manyez i t  Sek tö rü nde  S tok Durumu (Ton)

Y 1 1 1  a r i ş l e tme  say ı s ı Tüvönan Ayık lanmış Kal s ine

1986  9
'  1 1 2 1 1 2 8 5 6 9 I 8 4 3

m L 6 7  6  4  3 3957  3 4297
Ta

1  9  87
1 - - -

Ö 15 2843 3957  3 4297
rp 77 9  6  60 37  i26 97L7
D 1 ? 6 ' ~ 0 - -

ö
1 9 6 c 2 1 2060 1 «  J  7  i , 7712

Tl 1  5 16  406 3 7 3 4 6 ;  j fy . ı
19  69  D 1 1  5002 - -

Ö 14 1  /  n  ı’ t  V '  - 373  48 3309
T 2 0 52674 9  i  5  9  6 7439

1979  V 1 42603 - 5905
Ö 1 9 9981 23628 1  574

T 2 7 60731 o j_  ^ 7 5130
1971  D OtL 50000 2473 4000

Ö 25 107  31 18834 1130
rp 27 83605 30032 8292

1977  D 6 58488 633 4000
Ö 21 25117 29399 4292
T 3-4 99436 31092 15920

197  3  D 7 7 8 9 2 i 2564 4000
ö 27 20515 28523 1 1 9 2 0
T - 98634 22245 6159

1974  D - 79316 59  65 -

Ö - 19318 16280 6159

Not :  1975  değer i  bu lanamadı .  Ancak  Manyez i t  A .Ş .  n in  31.32.1975

ta r ih inde  33 .755  ton  ham manyez i t  ve  8 .321  ton  s in te r  

« toku  mevcu t tu r .  Haz i ran  1978  sonu  i t iba r ı  i l e  ham man

yez i t  s toku  38 .112  ve  s in te r  s toku  6 .357  tondur



hvüye 'ye  i l i şk in  f ia t  değer ler ine  geçmeden önce ,  

maa ; ,  e ,  ‘  i  )  ran .  ka l  s ine ,  s inter  ve  re frakter  malzeme)  ham,  

ara  Urun ve  a  o .a  d i l in  f i  a t lar ı  be l i r leyen etkenler i  or taya  

koymayı  gerekl i  bulmaktayız .  Bunun dı ş ında  dünya  f ia t lar ı  ko

nusunda  aktar ı lacak  sayı sa l  ver i ler in  aydınlat ıc ı  o lacağı  ka

nıs ındayız  .

Manyezi t  pazar lama ve  dünya  manyezi t  f i a t lar ı  :

Hammadde o larak  manyezi t ,  p iyasaya  genel l ik le  şu  

t icar i  şeki l lerde  arzedi lmektedir .

-Ham parça  manyezi t

-  Öğütülmüş  ka l s ine  manyezi t

-  Normal  s inter  manyezi t  tozu

-  Refrakter  s inter  manyezi t  (pe l le t lenmiş )  br iket

lenmiş ,  veya  ç i f t  s in ler i  enmiş  şeki lde)

-  Refrakter  malzeme hal inde

Manyezi t  ve  manyezi t  ürünler i  kadar ,  f i a t lar ı  i le  

ka l i tes i  aras ında  s ık ı  İ l i şk i  bulunan başka  b ir  hammadde çe

ş id i  yok g ib id ir .  B ia t i  andı  r inada  tekel ler in  f ia t  ayar layabi l 

me etk inl ik ler i  yanında ,  genelde ,  "çok  ka l i te  çok  para"  i lke

s i  egemendir .  B ia ı lanc  • .  • • • • ,  e tk i leyen faktör ler i  şu  şeki lde  

s ı ra iayabi l i r izs
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- Kimyasal bileşim
- C/S faktörü
- Özgül ağırlık

- Bor oranı,
- MgO
- Kristalinite,

Refrakter malzemelerde ise bu faktörlere ek olarak 
şu özellikler fi atiandırmada rol oynar:

- Düşük porosite
- Yüksek sıcaklığa dayanıklılık ve yüksek sıcaklık

taki direnç,
- Torsiyondaki akıcılık (Creep on torsion) ın dü

şük olması
- Cürufa karşı kimyasal dayanıklılık
- Yüksek sıcaklıklardaki hacim duyarlılığı.

Ancak bütün bu belirtilen faktörlerin fiattaki sa
yısal etkisi bilinmemektedir.Bunlar genellikle özel antlaşma
larla belirlenmektedir.

Elimizdeki bilgilere göre, kalsine menyezit fiat
ları 1971 yılında 49.2-67,2 dolar/ton, 1972-1973 yıllarında 
ise 51.6-70, Odolar/tan (CİF Avrupa limanı) arasında işlem gömüş
tür. Öğütülmüş sinter manyezit tozu, 1971-72 yıllarında CİF

Avrupa limanı olmak üzere 72,4-85,3 dolar/ton ve ^73 yılın
da da 90,4-85,3 dolar/ton arasında değişmiştir. Pelletlenmiş 
refrakter tuğla sinter manyezit ise 1971-72 yıllarında 106,1- 
120,2 dolar/ton ve 1973 yılında da 124,4-147,8 dolar/ton 
(CİF Avrupa limanı) üzerinden alıcı bulmuştur. Oysa refrakter



tuğla manyezitinin 1968 yılı ortalama fiatı 44.5 dolar/ton 
olduğu düşünülürse, (Mineral Facts and Problems, 1970) fiat- 
ların 1973 yılında 3 misline çıktığı ve, hatta Industrial 
Minerals Mayıs 1974 sayısında yayınlanan 185-206 dolarlık 
1974 yılı fiatları ile karşılaştırılırsa, bu artışın 4 mis
lini bilegeçtiği ortaya çıkmaktadır. Artık bir ton kaliteli 
sinter manyezit, bugün lOOkg elektrolitik bakır kadar değer
li bir hammadde haline gelmiştir.

Refrakter tuğla fiatları hakkmdaki bilgilerimiz 
de kısıtlıdır. Ancak, tuğlaların çeşitli fiziksel, kimyasal 
ve mekanik özelliklerine bağlı olmakla beraber, fiatlarm 
sinter manyezit fiatlarınm 4-5 misli civarında olduğunu 
söyleyebiliriz. Örneğin 1973 yılında Türkiye 1005 TL smdan 
(70 dolar) dışarıya sinter manyezit ihraç ederken, aynı yıl 
tonu ortalama 5177 TL dan (364 dolar) manyezit tuğlası satın 
almıştır.

Son iki yıl içinde manyezit ve özellikle refrakter 
nitelik taşıyan magnezit ürünlerinin fiatlarmdaki artışları 
başlıca şu nedenlere bağlıyabilirizs

- Dünya kapitalist sistemindeki büyük boyutlu enf
lasyon,

- Tekellerin fiat ayarlamaları,
- Jelmanyezit kökenli ürünlere karşı talebi artmar- 

ması; ki bu da çelik üretim metodlarındaki gelişmeye ve bu 
tür manyezit ürünlerinin daha kaliteli malzeme üretimine el
verişli olması nedeni ile demir-çelik üretim maliyetlerini 
düşürücü bir etken olmasına dayanmaktadır.



1973 yılı sonlarında ortaya çıkan enerji sorunu 
onunda enerji pahalılarmış ve teknolojisi büyiik ölçüde ener
ji tüketimine dayanan manyezit ürünlerinin maliyeti de art
mıştır. Ancak bu maliyet artışı, özellikle deniz suyu köken
li ürünlerde daha yüksek olmuş ve dolayısıyla jelmanyezlt 
kökenli ürünlere olan talebi arttırmıştır. Ayrıca artan ta
şıma ücretleri, fiatları arttırıcı önemli bir etken olmuştur,

Tablo 15 : Manyezit Yurt içi satış fiatları (TL/ton)
Yıl Tüvenan Kalsine Sinter
1961 78 _
1962 79 - -

1963 69 800 -

1964 78 516 -

1965 191 540 462
1966 158 422 483
1967 201 426 540
1968 204 427 580
1969 160 427 580
1970 212 565 753
1971 211 719 1035
1972 210 789 1015
1973 172 881 1115
1974
1975 X

160 913 1706

Not: 1975 değerleri bulunmadı 
Kaynak: DİE kayıtları



Tablo 16 : Manyezit ihraçfiatları (TL/ton)

Yıl Tüvenan Kalsine + Sinter
1960 134 _

1961 90 -

1962 108 -

1963 108 -

1964 113 1282
1965 282 320
1966 255 300
1967 373 416
1968 315 362
1969 262 489
1970 361 636
1971 315 954
1972 241 893
1973 778 xx 1005
1974 345 xx 1320
1975 1248 2385

Kaynak : DİE kayıtları
Not :x) 1975 değerleri bulunmadı

Not :xx) Her iki değerde bir anormallik var.

Tablo 17 : Bazik Refrakter malzeme ithal fiatları (Tl/ton)

Yıl Manyezit tuğla Krom-manyezit tuğla
1971 3508 3820
1972 4192 3898
1973 5176 4442
1974 4721 5002
1975 7547 6340

Kaynak: DİE kayıtları



8- İstihdam Durumu :

Manyezit madenciliğindeki son üç yıla ait istih
dam verileri aşağıda sunulmuştur.

Tablo 18 j Manyezit Sektörü İstihdam Durumu

İstihdam edilen niteliği Sayısı Ortalama ücret TL/gün x.

1973 1974 1975 1973 1974 1975
1- İdari ve teknik personel

- Teknik personel
- İdari 10 X

2- Teknisyen ve yardımcı 8 
elemanlar

40,60 550

3- Kalifiye işçi
4- Düz işçi 868 1222X

Kaynak: DİE kayıtlarından hesaplanmıştır.
Not: Manyezit A.Ş. e ait istihdam durumu ise 1975 yılı iti

bariyle, 6 teknik, 25 idari ve 990 yardımcı eleman ve 
işçi olarak toplam 1021 dir.

9- Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar :

"Sektörde talep ve iç üretim durumu, bunları sı
nırlayan sebepler, mevcut hukuki, sosyal ekonomik, teknolo
jik sorunlar ve darboğazlar ile ihracaatı sınırlayan neden
ler" geçmiş bölümlerde yer yer aktarılmaya çalışıldı. Bundan 
sonraki bölümde de aktarmadan devam etmektedir. Bu nedenle 
biz bölümü yeniden kaleme almayı gereksiz bulduk.



10- Diğer memleketlerde durum ve irdelenmesi ;

Bu bölümde manyezit tüm dünya ülkeleri itibarı 
ile ele alınmaya çalışılmıştır. Dünyada manyezit üreticili
ğinde liderliği Çekoslavakya yapmaktadır. Çekoslavakya üret
tiği manyezitin yaklaşık % 10 unu ihraç eder.

Aşağıda tabloda dünya manyezit üreticilerinin 
(1971-1972-1973-1974) durumları verilmiştir.

Tablo 19 : Dünya Manyezit Üretimi (lOOOton)

Ülkeler 1971 1972 1973 1974 DÜŞÜNCELER

Çekoslavakya 3200 3500 3900 2816 Ham ve klinker 
manyezit olarak

SSCB 3300 3300 3400 - -

K.Kore 1.720 1720 1700 1700 Ham ve klinker 
manyezit olarak

Avusturya 1553 1430 1430 1455 Ham, sinterize kos 
tik kalsine şeklinden

Çin Halk Cum. 1000 1000 1000 1000 Ham kavrulmuş kos
tik kalsine

Yunanistan 905 931 600 1000 Ham manyezit Kal
38 53 - - sine

ABD 480- 500 500 500 Ham manyezit
Yugoslavya 695 570 385 465 Ham ve sinterize
Hjindistan 290 273 202 260 Ham olarak
İspanya 226 268 285 325 II

Brezilya 269 271 308 310 II

Kanada 160 180 - - II

Güney Rodezya 100 100 20 20 Ham manyezit
G.Afrika Cum. 80 70 80 75 II

Polanya 50 50 22 22 II

Avusturalya 18 17 22 25 11



Dünya manyezit rezervleri ise aşağıda tabloda verildi
ği gibidir.

Tablo 20 s Dünya Manyezit Rezevrleri

Ülkeler Rezerv (1000 ton) 1975

Çekoslavakya
Rusya
K.Kore
Avusturya
Çin Halk Cumhuriyeti
Yunanistan
ABD
Yugoslavya 
Hindistan 
Brezilya 
Kanada

100.000
395.000

3.000.000
75.000

5.000.000
60.000
65.000
50.000

185.000 (1970)
300.000 (1974)
100.000 (1974)

Kaynak: MMO yayını, Industral Minerals 1975-76 
Minerale Year Book 1973

III. ÜLKE İMKANLARI

MTA Enstitüsünce yapılan çalışmalarda 1975 sonu itiba
rıyla Türkiye'nin bilinen manyezit cevheri kaynağı, rezerv +
potansiyel toplamı olmak üzere 65305673 "ton olarak saptanmış
tır. Bunun 35885123 tonu rezerv olup $ 46,29 MgO tenörindedir. 
Ortalama tenörü </> 45,04 MgO olan 29420550 tan cevher ise bur- 
günün koşulları altında potansiyel olarak kabul edilen cev
herdir. Ayrıntılı tablo aşağıda verilmiştir.



Tablo 21 : Türkiye'nin Bilinen Manyezit Cevheri Kaynakları

Y e r i Ee  r  z  e  rV Potansiyel
Görünür Muhtemel Mümkün Toplam Miktar

Ankara 18814 15000 90901 42146 6500
Bilecik 96572 129250 - 225822 -
Bursa - - - - 39200
Denizli - - - - 510000

Eskişehir 2295000 5325000 - 7620000 39350
Konya 1558728 2001592 3700000 7260320 28200000

Kütahya 2016520 8958560 9713000 20688080 625500
Genel Toplam 6023907 16433216 13428000 35885123 29420550



IV- ÜRETİM PROGRAMI :

1- Genel Politika:

Türkiye manyezitlerine ilişkin kesin rezerv ça- 
lışmalaı saptanıncaya ve yeni yeni kaynaklar bulununcaya dek 
şu iki politikadan biri izlenebilir:

1) Manyezit artık bir döviz getirici meta olarak gö
rülmemeli, üretim, Türkiye'nin harcadığı bazik refrakter ürün 
miktarına eşdeğer boyutta sınırlandırılmalıdır.

2) Türkeye'nin belirleyeceği ihraç fiatları esas ol
mak üzere, en fazla 20.000 ton/yıllık sinter manyezit ile

sınırlandırılarak, ihracat yapılmalı Türkiye'nin gerektirdi
ği bazik refrakter miktarına eşdeğer miktarla birlikte üre
tim miktarını meydana getirmelidir.

Doğal olarak her iki alternatif çözüm önerisi;

- Rezerv saptama yani arama çalışmalarının kısa 
süre içinde planlanıp gerçekleştirilmesi,

- Gereksenen bazik refrakter tuğla kapasitesinin 
kısa süre içinde planlanıp gerçekleştirilmesi çalışmalarını 
öngörmektedir.

Gereksenen bazik refrakter tuğla kapasitesi 

oluşturulduktan sonra, yeni yeni (ihracaata yönelik) tuğla



kapasiteleri oluşturulmasına gidilmeli sinter manyezit ihra
catı en kısa zamanda yasaklanmalıdır.

Eğer, manyezit kaynaklarımızın yağmalanmasının 
önüne geçmek istiyorsak, bu ya da buna yakın yöntemleri iz
lemek zorundadır.

Manyezit A.Ş. nin Avusturya sermayesinden Batı Al
man sermayesine dönüşümünün tek nedeni AET'dır. Batı Alman 
sermayesine dönüşen bu çokuluslu tekel alt kuruluşu, AET çer
çevesinden imzalanan protokollerin ilgili maddelerine dayana
rak manyezit madenciliğimizi daha büyük tuyutlarda yönlendi
recek ve denetleyecektir. Sorunun ana hatları böyledir.

2- Talep Çalışması (1978-1987 dönemi) 

a- Yurt içi talep projeksiyonu;

Talep çalışması, bütünüyle bir önceki bölümde 
belirtilen genel politika ışığında ele alınmalıdır. Bu poli
tika ışığında ele alındığında da sorun, yurt içi talep projek
siyonu, Türkiye'nin ihtiyacı olan refrakter malzeme miktarına

göre (gon ürüne göre) saptanan şekline indirgenir. Bazik ref
rakter malzeme miktarı eşdeğerindeki tüvenan manyezit üretimi

hedef alınmaktadır. Bu nedenle önce bazik refrakter malzeme 
projeksiyonu yapılacaktır. Ülkemizde bazik refrakter malzeme
nin tüketim alanları şudur:
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1- Demir ve Çelik Sanayii
2- Demir dışı mekanik sanayii
3- Çimento sanayii
4- Cam sanayii
5- Kireç sanayii
6- Refrakter malzeme sanayii

Refrakter Malzemeler ise şunlardır:

- Manyezit
- Manyezit-krom
- Krom-manyezit
- Kromit

Refrakter malzemeler bir sınıflamaya 
göre de tuğla ve harç olarak iki gurupta toplanabilirler. 
Türkiye'nin tuğla ve harç üretim projeksiyonu şöyle olmaktadır.

Tablo 22 : Türkeyenin Tuğla ve Harç üretim Projeksiyonu
(bin ton)

Ana Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Tuğla ve 
Harç 32,0 33,0 63,0 101,8 152,8 192,9 302,7

Bu gereksinimi karşılamak için gerekli

manyezit miktarı da manyezit yuriçi talebini meydana getir
mektedir.



Tablo 23 : Manyezit Yurtiçi Talebi (bin ton)

Ana Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Sinter + Kalsine
1) Manyezit 25,0 28,0 53,6
2) Tüvenan Man

yezit 192,50 215,6 412,7

b) İhracat Projeksiyonu

Sinter manyezit ihracatının giderek hiç ya
pılmaması için aşağıdaki ihracat programı öngörülmektedir.

Tablo 24 : Manyezit ihracat Projeksiyonu (bin ton)

Ana Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
Sinter •»
Kalsine Man
yezit 40,0 40,0 40,0 20,0

c) Toplam Talep Projeksiyonu

Tablo 25 : ManyezitSektöründe Toplam Talep (bin ton)

Ana Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
1- Sinter +
Kalsine Men- 65,0 
yezit

68,0 93,6 107,6 130,1 164,1 229,5

2- Tüvenan 5Q Manyezit 523,6 720,7 828,5 1001,7 1263,6 1767,2

87,6 130,1 164,1 229,5

674,5 1001,7 1263,5 1161,2



3- Üretim Hedefleri

Yukarıdaki toplam talebi karşılayacak üretimin 
yapılması öngörülmektedir. Ancak 5. Plan devresinde, yeni 
manyezit yatakları bulunmazsa, bu üretimin bir bölümünü de
nizden karşılamak gerekecektir. Aşağıdaki üretim hedeflerin
de 1987 yılında görülen taleple olan farkın İzmir'de Çamal- 
tmda kurulacak ve deniz suyundan manyezit üretecek tesisten 
karşılanması öngörülmektedir.

Tablo 26 ; Manyezit Sektöründe Üretim Hedefleri (bin ton)

Ana Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

1- Sinter ♦
Kalsine Manye- 65,0 
zit

68,0 93,6 107,6 130,1 164,1 229,5

2-Tüvenan
Manyezit 523,6 720,7 828,5 1001,7 1263,6 1263,5

4— Uygulanması gereken teknoloji :

Modern üretim, silisli cevherlerin kazanılması ve 
refrakter tuğla yapılmasıdır.

5- İthalat Projeksiyonları :

a) Ürün ithalatı : Yukarda belirtilen tuğla it
halatı devam edecektir. Ancak Etibank devreye girdiği taktir
de ithalat kesilecektir.



b) Yarı ürün ithalatı: Yoktur

c) Hammadde ithalatı: Yoktur 

V- YATIRIM PROGRAMI :

1- Eklenecek Yeni Kapasiteler :

Yukarda belirtilen üretim hedefine göre şu tablo 
yapılabilir, önümüzdeki yıllarda refrakter tuğla üretiminde 
yatırım beklenmelidir.

Tablo 27 : Manyezit sektöründe eklenecek yeni kapaeite
(1000 ton)

Yıl içinde eklenecek yeni kapasiteler
Yıl Kapa- Proje inşa işe

Üretim başında site Adı süresi başlama
Yıl hedefi kapasite yıl tarihi
1977 500 500 - Ham manyezit 3 1977
1978 530 500 30 Üretimi
1979 725 530 195 3 1979
1980 830 725 105
1981 1010 830 180 2 1981
1982 1270 1010 260

2- Yatırım Programı :

Elde detay raporlar olmadığından ortalama yatırı®
hesaplanmıştır. Amaç ham manyezit üretimidir. Ateşe dayanık
lı tuğla üretimi için ayrı yatırım gereklidir.



Tablo 28 : Manyezit sektörü yatırım programı (1975 yılı fi- 
atlarıyla milyon TL)

Proje İşin tarihi Proje
adı başlama Bitig toplam 1976 977 978 979 980 9 8i 9 8 2

Ham man
yezit 1976 1982 150 30 12 18 30 - 30 30
üretimi

Ayrıca MTA Enstitüsünce IV. Beş Yıllık plan dö
neminde 185 milyon liralık arama yatırımı yapılacaktır.

3- Yatırım Programı Sonuçları :

Daha fazla ham manyezit üretimi yapılacak ve ürün 
alınarak iş yeri açılacaktır.

VI. SAĞLANACAK YARARLAR
- Dış Ticaret Etkisi :

Refrakter tuğla ithalatı önlenecek, giderek ih
racat hedeflenecektir. Cevher ihracatı azalacak, giderek yok 
olacaktır.

3- İstihdam etkisi : Daha fazla işçi çalışacaktır.



Tablo 29 : Manyezit sektörü yaratılacak iş hacmi

İş gücü 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

İdareci ve
teknik 11 12 14 15 15 16 20
elemem

İdareci 5 6 8 8 10 10 15

Teknisyen 16 16 18 20 20 23 25

Kalifiye
ve düz işçi 1300 1400 1500 1700 1700 1800 2000

VII- ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

a. 4. Plan döneminde ülke gereksinimini karşı
layacak giderek ihracat imkanları doğuracak refrakter malze
me yatırımları gerçekleştirilmelidir. Manyezit ihracatı an
cak tuğla tesisleri kurulama dek (en geç 1980 sonu) ve iç 
talepten artan sinterin yılda 20-40 bin tonu geçmeyecek şe
kilde olması kaydıyla yapılabilmelidir. Sinter manyezit ka
pasitesi yeterlidir.

b. Özellikle yabancı sermayeli şirket başta ol
mak üzere sinter ve kalsine manyezit üretiminde dikey fırın
lara verilen ham manyezitlerden artakalan yüzbinlerce ton 
cevherin değerlendirilmesi gerekir. Bunun için paçal yapma 
veya döner fırın kurma konusunda özel sektör zorlanmalıdır.

c. Manyezit A.Ş. 1.978 yılı sonuna dek tasfiye 
edilerek Kamu'ya devredilmelidir.



d. Zenginleştirme tesislerinde cevher kaybına 
yolaçmamak için flotasyon yolunun - tutulması gerekmektedir.

e. Büyük rezevleri bulunan sedimander manyezit
lerin değerlendirilmesi için araştırmalar yapılmalıdır.

f. Doğu Anadolu ve Doğu- Karadeniz Bölgesi sa
nayi tesislerinin gereksinimlerini karşılamak ve Erzurum - 
Erzincan bölgesi manyezit ve kromlarını değerlendirmek üzere 
bu bölgede bir krom - manyezit tuğla fabrikası kurma olanak
ları araştırılmalıdır.

g. Problemli yatakların saf impüritelerini düşür
mek için teknolojik araştırmalar yapılmalıdır.

h. Türkiyenin bütün manyezit yataklarının fizi
bilite kademesinde etüdlerinin yapılarak, bunların plan dö
nemi sonuna kadar işletmeye hazır hale gelmelerini sağlaya

cak arama yatırımlarının gerçekleştirilmesi

i. Silisli manyezitlerin ve sedimanter manyezit 
yataklarının değerlendirilmesini mümkün kılacak tesislerin 
kurulması

j. Özellikle Eskişehir, Kütühya, Konya ve Er
zincan yataklarının seri şekilde geliştirilerek sinterleşti- 
ri İme s inin sağlanması.



Hanyazit Sektöründe Yabancı Sermaye 
Lagnazit A.Ş. adlı % 100 yabancı sarmayali bu şirk*t 

bu sektörü büyük ölçüda kontrolü altında tutmaktadır. Ğ224 
sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanununa göre 1963 yılında 
kurulan vs günümüzdeki sermayesi 20 milyon TL. olun bu 
şirket, dünyanın an Önamli manyezit vs ürünleri üreticisi 
Ve itseller'in bir alt kuruluşudur.

Şirkst, 6224 sayılı Yabancı sermayeyi tsşvilc kanununa 
gör*, 27 ISylUl 1968 tarilı v. 6/1000 sayılı kararmam* ile 
Türkiye'de faaliyete geçmiştir. Başlangıç sermayesi 7.000. 
000 dur. Bu miktarın ise ds ılımı şöyle dlmuşturj

iVsitschîr lîagn«zitw«rk* A.Ş. 6.998.000 TL.
Steirischs I.ısgıiizit Ind.A.G. 500
Dr.Kari l.iinz Landa 500
Dr.Gsrhard Rossnbsrg 500
Dip-Ing.Y/eltsr Dlaschina 500

Toplam : 7.000.000

Daha sonra, 28.8,1964 tarih ve 6/3541 sayılı bir 
kararname il* sermayesinin 7 milyon TL.dan 12 milyon TL.ys 
yükseİt ilmiştir.

Kısa sürsd* manyezit üretimini arttıran şirkst,
14.7.1969 tarih vs 6/12080 sayılı karamama ila s* imaya s ini 
15.829.000 TL.na çıkartırken bir yandan da yeni fırın kurna 
iznini almış, Son olarak da 18.4.1970 tsriîı va 7/511 sayılı



I:.-raman-* ile s-.rıılayjsini 20 milyona çıkar;-n şirket bir 

kez dalıa fırın kurna iznini alarılc dördüncü fırınını da 

d-vrcys sokmuştur.

firkat in,, Türkiye manyazit ı:ıa d 2 ne i İd; inci a ki yarlerini 

belirten bir lcuç s-yıs-l verinin dökümü yararlı olacaktır.

şirket tarafından inletilin hokişekir karşı ve Dutlu

ca yatakları.

l'ürkiya’iiin 311 kaliteli büyük manyezit yataklarıdır.

Şirket ayrıç s n.:.lııslar adın:,» kspr:ttı.";i sah 1 rdan d- tir. t im

yapmaktadır. Dünyada rezervi çök az bulunan ve ülkemizin bulun
muş tek jel manyezit nitelikli yatak sahalarını işleten manye

zit A.Ş., izlediği üretim ve ihracat politikası ile ülkemizin

madencilik s aktörün» yararlı olduku söylenemez, Türkiye d;. 

1960-1^75 yıllan er., sı ada 3 .074 .988  ton (ideden D:  iresi !; - 

yıtl-rın.. yöre) h-.aa manyezit üretilmiştir. Bu lir .timin 

1.476.304 tonunu yani % 40 ini L’nyezit ...... ür etmiştir.

Türkiye de 1360-1375 yılları ,r: ..1. .1:: tir t il 11 507.996 tor 

(Lk-.den De. irs si kayıtlarına yöre )  keloine ;. ;::ys.:itin 269 .250  

•tonunu yani % 53 ünü manyezit A.id. üretmiştir.

Şirket 1967 yılına ı itibaren, Avurtury 'd,, ki .ma 

kuruluşe, manyeziti, bir kademe dair z en-inl ştirdikt en, 

yene s int o r 1» dilet an 00 ur e. şoıed mey; buşl. nııntır.



Türkiye  ham manyez i t  ih raca t ın ın  hamea  he i ıen  tak  

a l ıc ı s ı  Avus turya 'd ı r .  Bu  ü lkenin  1963-1970  yı l la r ı  a ras ın

da  îü rk iy- 'd î h  s . - t ın  .  İd i ' ı  ham mnryjz i t  mik t . r ı  221.357  ton  

o lup ,  bu  değ  dr  yn ı  y ı l l a rda  top lam ihrncaa t ın  20  in i  

o luş turnakt .d ı r .

k . İ s ine  id i lmiş  ı . ı  nyez i t  ih racua t ı  ha l ik ındaki  rak .m-  

l s r  8*5l ık l ı  o lm- i ı ı ıuk la  b i r l ik t i ,  burada  da  ı ı ı  büyük a l ıc ın ın  

Avus turya  o ldupu  b i l in . ı ık t ;d i r .  Aynı  y ı l l a r  a ras ında  top lam 

1 :  İ s in .  ny- i . i t  ih raca . .  t ın ın  yaklaş ık  % 70  inden  faz las ı  

be  ü lkeyi  o lmuş tur .  Domal  o la rak  bu  i l ı raca  a t la r  m g«rçsk-  

l . ş t i r i c i s i  imnyjz i t  A.Ş .  o lduğuna  göre ,  buradan ,  ya ln ızca  

Türk iy .  . . .  ny . -z i t  ü re t imin in  de  , i l ,  aynı  zarns  da  be lk i  da  

d- i ı .  büyük b i r  o randa  Türk iye  manyez i t  ih raca . - t in in  da  

çok uluslu tekeller kontrolunda olduğu anlaşılmaktadır.

ki r le ,  t in  uygulad ı .  , ı  f i . . t  po l i t ik : - - s ı ,  Avus turya  da  

bu lun ,  n  m.ç  Ç°k uluslu tekelin fiat politikasının bir

parças ıd ı r ,  ü re t i l en  cevher . ,  gerçek  e l t inde  l i r  f i a t  

v  . . . ' en  bu  ş i rk  i l . : ,  . lue  e t l i  . i  c  vherden  üre t t iğ i  re f r sk-  

t  r  m. İs  . . .y i  bu  k-s  gerçek  d .  mr in i ı ı  üs tünde  b i r  f i e t le ,  

y . r . i  t ek .  1  i .  t iy i .  ,  t ekrar  Türk iye 'ye  s  t t ığ ı  b i r  gerçek

t i : . - .

Üze t l s  tüm bunl .  r i ı ı  ö tes inde ,  t -en . l  sorun  je l  mi  nyez i t  

n i te l ik l i  bu  cevher le r in  t t ik .nobi l i r l iğ ind in  doğmaktad ı r .  

L ie ta l lu r j i  sanayi i  para le l inde  kuru lmas ı  gerek l i  o lan  r s f -  

r - l ı t . r  s .nn .y i i ,  ye lem ge lecekte  bugün ihraç  ed i lmekte  o lan

je l  manyez i t i  yur t  i ç inden  temin  3demez  ha le  ge lecekt i r .

Ülkemiz in  bu  k ıskeçda ı ı  kur tu lmas ı ,  bu  tcmazı  çözümlenes i  
gerekmekted i r .  0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



II/2 - DOLOMİT



1. GİRlŞ DOLOMİT

1. Sektörün Tanımı ve Sınırlandırılması
Demir-Çelik, şişe-cam ve azot sanayiimizin yardımcı
hammaddesi olan dolomit CaMg(C© ) , bol miktarda bulunabi-

3 2
len bir mineral olup özgül ağırlığı 2.85, sertliği Mohs 
skalasına göre 3,5-4- dür. Ticari saflıktaki dolomitin er
gime noktası 1925-2485°C arasındadır.

Demir ve diğer minerallerin ergitilmelerinde dolo
mit bazik CaO ve MgO kaynağı olarak kullanılır. Bu bazik 
oksitler cenherdeki ve yakıttaki istenmeyen asitik bileşikler 
lerle birleşerek ergimiş metalden ayrılabilir bir curuf 
oluştururlar. Ayrıca dolomit tuğlalar serbest kirecin sili
kat veya ferrite dönüştürülmesiyle stabilize edilerek kulla 
nılırlar. Azot sanayiinde ise katkı maddesi olarak değeri 
vardır. Dolomit şişe-cam sanayiinde özel cam yapımında 
kullanılir.

Bugüne kadar bu sanayiilerimizin kurulduğu her böl
genin civarında gereksinime yetecek miktar ve kalitede 
dolomit bulunmuştur. Bu maddenin Türkiye çapında bir etü
düne ise gidilmemiştir. Ancak kuruluşlar kendi ihtiyaçları 
için civarınlarmda kapattıkları kalker bölgelerini etüd 
ederek dolomiti bulmuşlar ve ruhsatlarını alarak çalış
tırmışlardır. Örneğin Marmara Adasında taş ocağı ruhsatıy
la mermer yatakları işletilmekte olup bunlar dolomitik ya
taklardır.

İskenderun Demir Çelik Tesislerinde Sinter ve yüksek fırın 
tesislerinde kullanılan dolomitin özellikleri:(Yüzde 
cins inden)
Ferrik Silica Alumina Kalsyum Magnezyum Yanma Nem 
oksit oksit oksit kayıpları Oranı
1,4-2 5,5 0,5 30,0 18,0 46,58 5,0



Yüksek fırınlarda 25-4-0 mm boyutlarındaki dolo
mit kullanılmaktadır. Sinter tesislerinde ise, 5-0 mm.bo
yutlara kırılması gerektiğinden en az 80 mm büyüklüğünde 
dolomit kullanılmaktadır.

İskenderun Demir Çelik Tesisleri sinter ve yüksek 
fırınlar dışında katran bağlı dolomit refrakter tuğlası 
üretimi içinde dolomit tüketecektir. Bu dolomitlerin yuka
rıda değinilenden daha yüksek vasıflarda olması gerekmekte- 
dirbDolomitli tuğlalar bazik oksijen konverterlerin sıcak ve 
ara izolasyonları için kullanılacaktır.

Si lifke-Taşucu yataklarından sağlanacağı belirti
len refrakter dolamitinin yaklaşık aşağıdaki özellikleri ta 
şıdığı anlaşılmaktadır.
(Yüzde cinsinden)

Silika Mumuna Ferrik Dasit Kalsiyu* Magnez-
________________________________________    Oksit__  yum

oksit

0r 58 0,51 0,55 52,0? 19,55
II. MEVCUT DURUM
1. Sektörün Kuruluşu

Dolomit kullanan sektörler, ocakların ruhsatlarını 
almışlar ve senelik ihtiyaçlarını buralardan, ya kendileri- 
işleterek veya müteahhide vererek sağlamaktadırlar. Bunun 
için gerekli makina araç ve gereçleri sağlamışlardır. Bun
lardan basit yöntemlerle üretim yapanlar olduğu gibi üre
tim, taşıma ve kırma-eleme için yatırım yapanlar da bulun
maktadır.
2. Mevcut Kapasite



Tablo 1: Sektörde kurulu kapasite
işletme________________________________ Kapasite (Ton/Yıl)
ı) Balıkısık Dolomit 150.000

İşletmesi (TDÇİ)
2) Eflani Dolomit 50.000

İşletmesi (TDÇİ)
5) Payas Dolomit 150.000

İşletmesi (TDÇİ)
4-) Bartın Dolomit

İşletmesi (EDÇİ) 30.000
5) Marmara Dolomit

İşi.(Şişe-Cam Fb.) 50.000
6) Mersin Arslanköy

İşi.(Şişe-Cam Fb.) 12.000
7) Kütahya Dolomit

İşi.(Azot Sanayii) 92.500
8) İskenderun Demir-Çelik_______________ 14-7.000___________

Toplam: 681.000

Kaynak: Kişisel görüşmeler ve planlamadaki bilgiler.

3. ÜRETİM
a. Üretim Yöntemi-Teknolojisi 

Türkiye'de dolomit kullanan kuruluşlar ocaklarını ya gerek 
li tesisleri kurarak kendileri işletmekte veya yükleniai 
ve taş oranlara vermektedirler.

Müteahhitler genellikle kompresör ve hava tabanca
ları ile çalışmakta, kırma-eleme baait ızgaralarla veya 
işçiler tarafından yapılmaktadır. Her kuruluş kendi ihti
yacını çıkarabilecek insan ve makina gücüne dayanan bir 
organizasyon kurmuş bulunmaktadır.

D.W.D.Ç.Î. Balıkısık işletmesi, işletmenin gerek
tirdiği makinalarla da donanmıştır.



Ocak kademelerinden martoperfaratör veya vagon-driİlerle 
parçalanan kütle, Jfükleyicilerle (Loder) damperli kamyon
lara veya römorklu traktörlere yüklenerek kuyuya boşal
tılmakta, kuyu dibinden bantla alınarak kırıcıya verilmek
te, burada istenilen iriliğe kırılan dolomit, bantta ya
bancı taşları seçildikten sonra eleklere gelmekte, elek
lerde, parça mıcır, toz olarak ayrılan materyel bunker- 
lere doldurulmaktadır. Bunkerlerden alınan parça ve mıcır 
damperli kamyonla D.D.Y. silolarına taşımakta ve buradan 
vagonlarla Demir-Çelik Fabrikalarına yollanmaktadır.

Dolomit, ham olarak, Demir-Çelik Sanayiinde sinter 
malzemesi içine veya yüksek fırınlara daha aşağı sıcaklık
ta curufta akıcılığa sağlamak için verilmektedir. Ayrıca 
dolomit fırınlarında yakılan yanmış dolomit çelik ocakla-

T'
rında astar olarak kullanılmaktadır.Diğer kuruluşlarda da
ha çok katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

Dolomit kullanan kuruluşlar bu işletmeleri kuruluş 
bünyesinde saldıklarından, ayrı olarak yatırım ve işletme 
giderlerini elde etmek mümkün olamamıştır. Ancak bunla
rın ve az miktarlarda katkı maddesi olarak kullanan kuru
luşların ödedikleri fiatiar Tablo 2 de verilmiş ir.
Tablo 2: Üretim Maliyetleri (TL/ton)
Kuruluş____________________________ Maliyet
T.Demir-Çelik 26.S9X
Ereğli Demir-Çelik 76.50x
Şişe-Cam A.Ş. 60.00
Azot Sanayii 16.60
Çanakkale Seramik 200.00
İstanbul Porselen 250.00
İskenderun Demir-Çelik zc- <rXX

x) 1970 yılı değerleridir. 
xx) Ocak başı fiatıdır.
Kaynak:Kişisel görüşmeler



b. Üretim

1964-1976 yılları arasındaki dolomitli kalker 

üretim miktarları Tablo 3'de verilmiştir.

Tablo 3: Dolomitli Kalker Üretimi (ton)

Yıllar___________________________ Tüvenan_____________ Ayıklanmış

1964 15050 -
1965 294000 168159
1966 433000 322550
1967 200000 157500
1968 274971 217970
1969 475393 229600
1970 342484 244570

1971 662006 260560
1972 386733 259396

1973 336793 235100
1974 409000 327000

1975 450000 360000
1976 415000

Kaynak: Maden İstatistikleri (DİE)1963-1970;DPT 1977 prog

ramı 1966-1973

4. DIŞ TİCARET DURUMU

a. İthalat

Türkiye'de bol miktarda bulunduğunu söylediği

miz dolomitin ithalatı ile ilgili veriler Tablo 4'de verilmiş- 

t ir.
Tablo 4 Dolomit İthalatı

Yıllar Miktar (Ton) Değer

1973 27 42.800 TL.
1974 2 319 fi



b. İhracaat

Dolomitin 1970-1975 yılları arasındaki ihraca
tı miktar ve değerleri Tablo 5'de verilmiştir.

Tablo 5 Dolomit İhracaatı

Yıllar Miktar (Ton) Değer
1970 36 19.150 TL.
1971 16 10.098 TL.
1972 - -
1973 27 16.367 TL.
1974 73 3.916 fi

1975 2 319 fi

5. STOK DORUMU

Dolomitli kalkerin 1964-1973 yılları arasındaki stok 
durumu tüvönan cevher ve ayıklanmış cevher olarak Toblo 6'da 
verilmiştir.

Tablo 6 Dolomitli-Kalker Stok Durumu

Yıllar Tüvenan Ayıklanmış
1964 _
1965 - 15050
1966 294000 -

1967 - 88000
1968 - 27210
1969 - 15380
1970 360(?0 -

1971 - 40360
1972 40 45500
1975 40 48820
Kaynak: Maden İstatistikleri (DÎE)



6. YURT İÇİ TALEBİ

Dolomit tüketen kuruluşların 1976 yılı tüketimi Tab
lo 7'de verilmiştir.

Tablo 7 1976 Yılı Dolomit Tüketimi (Ton)

Kuruluş Miktar

Ereğli Demir-Çelik İşi. 58 000
Karabük Demir-Çelik İşi. 10 000
Azot Sanayii 92 VJ

1
O O

Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 15 000
Sümerbank Yıldız Porselen 250
Çanakkale Seramik Fab. 200
Teknik Cam Sanayii A.Ş. 88

İstanbul Porselen 50
Özel Demir-Çelik İşletmeleri (Toplam) 110 000
Boya ve Dolgu Sanayii (Toplam) 40 000

7. FİAT DURUMU

Dolomitli kalkerin 1965-1973 yılları arasındaki fiat 
durumları Tablo 8'de verilmiştir.

Tablo 8 Dolomitli Karker Satış Durumu
Yıllar Miktar (Ton) Değer (TL.) Ortalama Fiat TL./Ton

1965 159 000 4 611 000 29
1966 -
1967 204 473 10 428 147 51
1968 245 180 12 994 553 53
1969 409 206 9 288 189 22
1970 301 743 9 130 693 30



Tablo 8'in Devamı

Yıllar Miktar (Ton) Değer (TL.) Ortalama Fiat TL./Ton

1971 266 025 10 024 111 37
1972 298 934 11 306 578 38
1973 247 043 5 852 180 24

Kaynak : Maden İstatistikleri (DİE)

MEVCUT DURUM VE TIKANIKLIKLAR

Bu güne kadar dolomit kullanan sanayilerimizin ku
rulduğu bölge civarında ihtiyaçlarına yetecek miktar ve kali
tede cevher bulmaları, bu maddenin Türkiye çapında bir etüdiU 
nün yapılmayışı, refrakter malzeme olarak kullanımıyla ilgili 
çalışmaların olmayışı gibi nedenlerle adomit yalnız yurt içi 
tüketim için üretilen bir hammadde halinde kalmıştır. Dolomit
teki serbest kirecin silikat veya ferrite dönüştürülerek yada 
yapılacak tuğlaların ziftlenmesiyle kullanabilirliği ülkemizde
ki refrakter açığı gözönüne alındığında bu sektör için yeni bir 
alan olarak gözükmektedir. Aynı konu ihracaat olanakları için 
de geçerli olabileceği düşünülebilir.
III-ÜLKE OLANAKLARI

Tablo 9 Rezerv Durumları 
İşletmeler_______________Mülkiyeti_________ Rezervi (ton)____
Balıkısık Dolomit Ocağı T.D.Ç.İ. 
Eflani " " T.D.Ç.İ.

Marmara Adası 
Kütahya Dolomiti 
Bartın Dolomitler' 
Payas Dolomitleri 
Muğla Dolomitleri

Şişe-Canı Fb. 
Azot Sanayii 
—i'Oğil D.y•_, 
T.D.Ç.l. 
Metaş

2300000 görünür 
5000000 Muhtemel 
2000000 görünür 
3000000 muhtemel 
100000 görünür

80000000 örende 
140000000 Fethiyede

Jeolojik Rezerv



Tablo 10: Türkiye Dolomit Zuhurları 
Antalya Kumdöllük 500.000 Ton
Ankara Kirazdibi -
Aydın Karataş 200-000 Ton
Bursa Köybaşı 5.000 Ton
Eskişehir Kaşköyük 5-100 Ton
Gümüşhane Spelea Deresi 1.000.000 Ton
Kütahya Akbayır - Ton
Konya Karakaya - Ton

IV. ÜRETİM PROGRAMI

a. Yurt İçi Talep ve Üretim Programı

Dolomit talebinin büyük bölümünü kapsayan De- 
mir-Çelik İşletmelerine ait veriler ve diğer talep bileşenle
ri tablo 11 de gösterilmiştir. Tam Yurt İçi talep Yurt İçi Üre
timle karşılanacağından bu tablo aynı zamanda üretim progrramı- 
nı da yansıtmaktadır.
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Tablo 11: Dolomit Üretim Programı ve Yurtiçi Talebi . ( Bin Ton )

Yıllar Gübre Boya Cam Demir Çelik
Sanayii Sanayii Sanayii Sanayii Diğer Toplam

1978 150.0 50.0 18.0 257 100.0 555-0

1979 140.4 54.0 19.4 540 110.0 665-8
1980 151.6 58.5 21.0 457 121.0 808.9
1981 165-8 65.0 25.5 658 155.1 1041.4

1982 176.9 68.7 26.5 855 146.4 1275.5
1985 191.0 74.8 29.5 1170 161.1 1626.4

1984 206.5 81.6 55-0 1194 177-2 1692.1

1985 222.8 88.9 57.0 1255 194.9 1798.6

1986 240.6 96.9 40.7 1257 214.4 1849.6

1987 259-9 105-6 44.8 1558 255-8 2204.1

Kaynak: D.P.T. 4. Plan Çalışmaları:

Görüldüğü gibi, en önemli talep demir-çelik sanayinin gereksinmesi olarak doğacak

tır. Bir milyon ton sıvı çelik, 1.1 milyon tan sıvı metal üretecek olan İskenderun Demir 
çelik Tesislerinin I. Kısmı yılda 146 bin tan dolomit tüketecektir.

Sıvı çelik kapasitesini 2.2 milyon tana çıkaracak tevsiat sonunda (1980) de İskende

run Demir Çelik tesislerinin dolomit ihtiyacı 356 bin tona yükselecektir. Bu miktarın 33 

bin tonu 12.9 bin ton katran bağlı dolcmitli refrakter tuğlası üretiminde kullanılacak-



b. Dolcmit için ihracat ve ithalat öngörülmemekte

dir.

V. YATIRIM PROGRAMI

Demir Çelik tesislerinin yatırımları evtegre tesis yatı

rımları bünyesinde düşünüldüğünden ayrıca izleme olanağı bur- 

lunamamaktadır.

Özel Sektörde bilgi edilebilen yatırım Zonguldak Ereğli- 

sinde DOLKA Sanayii Hammaddeleri A.Ş. ye aittir. Bu konuyla 

ilgili veriler Tablo 12 ve 13 dedir.

Tablo : 12 - Dolomit Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasiteler

Yıllar
Üretim Hedefi 

(Bin Tan)

1975
1976

1977
1978

150

225

300

300

Kaynak ; T.C. Resmi Gazete

Tablo : 13 - POLKA Sanayii Hammaddeleri A.Ş. Yatırım
Programı

İşin Tarihi Proje Toplamı (Bin TL.)
Başlama Bitiş Dış Toplam

1975 4.980 21.433

Kaynak : T.C. Resmi Gazete



Alınması Gerekli Tedbirler

1. Dolomit yataklarının etüdü tamamlanmalı, rezerv ve
özellikleri saptanmalıdır.

2. Dolomitin refrakter sanayiinde kullanımı ile ilgi
li araştırmalar MTA ve Üniversitelerce yapılmalıdır.

3. İlgili kamu kuruluşları ihtiyaçları olan dolomiti
kendileri üretmelidirler. Entegre demir çelik tesislerinin 
planlanması ve kurulması paralelinde dolomit üretimi içinde 
kamu açısından gerekli tedbirler alınıp yatırımlar gerçekleş- 
tirilmelidir.'
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KİL - KAOLEN - FELDİSPAT - ŞİFERTON

I- GİRİŞ î

Ülkemizde Kaolin, Kil, Feldspat üretiminde gelişme bu 
hammaddeleri kullanan sanayilerin, özellikle porselen - se
ramik Sanayiinin, ilk üretime başladıkları 1961 yılından son
ra olmuştur. 1894 yılında Yıldız Fabrikasında yapılan Porse - 
len süs eşyalarının hammaddesi Avrupa'dan getirilmiş, daha 
sonraları ise yerli hammadde kullanılmıştır. (Sonradan yapı
lan mamüllerin altına "Yerli toprağından veya Osmanlı top - 
rağmdan imal edilmiştir" ibaresi konmuştur)

İlk kaolin araştırmaları ise, 1954 yılında başlamış,
1965 yılından sonra seramik üretimine parelel olarak hammad
de üretimindede artış olmuştur.

1. Sektörün tanımı ve sınırlanması

a) KAOLEN

Belli ortam ve koşullarda, yeraltı ve yerüstü sularının 
veya termal eriyiklerin, andezit, dasit, porfir gibi volka
nik taşları bozuşmaya uğratması (alterasyon) sonucu oluşan 
alüminyum hidrosilikat bileşiminde bir hammaddedir.



Kaolinin Özellikleri :

Ortalama # İdeal1de $

1-
A12°3 25 - 35 37,7

2- sıo2 59 - 63 46,7

3- CaO 0 - 1 0,15

4— MgO 0 - 1 0,24

5- k2° 0 - 1 1,49
6-

Pe2°3
0 - 0,5 0,56

7- Pişme Rengi : 1300°C de beyaz

8-Kuru Direnci : 10-30 kg/cm2

9- Kuru çekmesi s $ 1-3

10- Su emme 1300°C de # 25-30

Seramikte $

30 civarında

80 den az

2 den az 
(Mg O ile)

Diğer bir ismi de "China Clay" (Çin Kili) olan kaolen su

lu aliminyum-silikat kilidi. Üç çeşit minerali; kaolinit, nik- 

rit, dikit olup bunlara benzer kompozisyondadırlar. Formülü 

Alo0^ 2Si02 2H20'dur. Özgül ağırlığı 26gr/cm3 olan kil tabaka

sı halinde bulunur.

Ergime derecesi saf kaolende 1766?C dır, ateş tuğlasında 

yüzeysel kırılmayı önler. Demirden temizlenmelidir. Porselen 

yapımında da kullanır. Nötr kolloidal boya yapımında kulla - 

nılan kaolen tozuna çini beyazı denir. Lastik ve plâstik dol

gu maddesi olarak ta kullanılır.



Granit ve feldispat'm ayrışması neticesi oluşmuştur. 

İçinde kuartz feldispat ve mika bulunabilir ve bunlar yıkana

rak temizlenir.

Boya kaplama ve plâstik sanayiinde kullanılanı Aliminyum 

Silikat HER-45, 0,2-4,5 mikrona öğütülmüş Georgia Kaoleniiir.

Lâstik ve plâstik sanayiinde (Al^0^)^ (SiO^)^ bileşimin

de ve 0^55 mikronluk ince plakalar halindedir.

İngilteredeki Coravvall ve Fransız Limogez kaolenleri saf 

beyazdır. Hafif sarımtırak olanı organik madde ihtiva eder ve 

ısıtılınca beyazlaşır. En iyisi kağıt dolgu ve kaplamada kul

lanılır.

Comish "kili veya Çini taşı : Porselen yapımında, mika 

kili adı verilen ucuz kaolen yağ temizleme ve toprak eşya sır

larında kullanılır. Refrakterler ise saf olmayan kaolen topra

ğından yapılır. Kaolen (fiber) ipliği mikron çapındadır ve 

Jo 46 Alumina, % 51 silika, İ° 3 demir ve titanyum oksitten 

imal edilir.

Babcock ve Wilcox firmasının kao-yün'ü bu iplikten yapılmış 

1-8 cm kalınlığında 1093°C ye dayanabilen ısı izolasyon bat

taniyeleri yapımında kullanılır, Kao-yün kağıtı preslenmiş fi

berden 0^02 cm inceliğe kadar filitre, ayırıcı ve gasketlerde 
kullanılır.



Hallosit, kaolenle beraber bulunur, daha fazla su ve 
alümina ihtiva eder. Glossecolit tipi balmumu gibidir. Hal
losit ince gri toz halinde lâstik lateks bileşiklerinde kul
lanılır. İndiamit veya allofan ve malinit refrakterlerde kul
lanılan saf olmayan halloysayttır. Kemik kili saf kaolendir. 
Kemik çini: kaolen ve $ 25 kalsine kemikten yapılır.

Lastik ve yapıştırıcıların sertleştirilmesinde kullanı
lan mikronize kil 400-800 mesh incelikte toz kaolendir. Ozmoz 
kaoleni alkalin solüsyonda elektroozmoz olayı ile demir ve 
diğer maddelerin kaolenden ayrılması ile elde edilen saf ve 
alumina'ca zengin kaolen tozu; elektroporselen,şentetik mika 
ve kozmetiklerde kullanılır. Osmo (E. Fougera firması) kozme
tikler için toz kaolendir. Aliminyum Flake firmasının Alumine 
Flake'i boya, yapıştırıcı ve lastik sanayiinde kullanılan be
yaz tabakası kildir.

Fayans kaoleni $ 65'i 2 mikrondan ince, ortalama 1,2 
mikron ve pH'ı 4-6,5 olan plastik beyaz, demir ve titanyadan 
yoksun toz kaolendir.

Döküm kaoleni demirsiz daha iri taneli (200 mesh) fayans 
ve seramik mamullerinin kalıplanma ve kuruma zamanlarını 
arttıran tozdur.

Kaolenin Kullanıldığı yerler:

Kağıt sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak, toplam



tülcetkniı yarısını alır. Çini, tabak, çanak imali, refrakter 
sahalarından başka kalan % 8'i kimya, kozmetik, haşarat ila
cı, petrol katalisti olarak kullanılır.

1. Seramik : (Kil + kaolen + feldspat -ı- kuvarz ile ya
pı malzemeleri birlikte)

Tuğla-kiremit
Künk
Fayans

Refrakterler - Ateş tuğlası 
Tabak - Çanak, taş eşya 
Porselen 
Hafif beton

2. Dökümhanelerde kum yapıştırıcısı (bentonit, ateş
kili) kum kalıpları

3. Renk giderici killer ve tutucular (Fuller1s heart)
Yağ renk gidericileri
Yağ, haşarat ilacı, vitamin, alkaloid, 
karbonhidrat emici ve tutucusu

4. Dolgu maddesi ve boya

Kağıt dolgu ve boyası (çökelmiş kaolen)
Boya
Plastik
Lastik
Haşarat ilacı



Gübre
Tekstil
Mürekkep
Marley-döşeme kaplaması
Yapıştırıcılar
İlaçlar

(Muhtelif 1 ton kağıt başına 20-300 kg arasında, orta
lama 70 kg, kaolen kullanılır.

5. Katalizör

Ham petrol parçalama katalizörü 
(I Ton/Varil petrol)

(Montmoriltonite, halloysite, kaolitine mineralleri asit
le karıştırılıp ısıtılarak katalizör elde edilir.)

6. Sontaj Çamuru

(Sodyumlu bentonit, attapulgit, hektorit,
subbentonit)

7. Çimento ve diğer sahalar

Çimento (Silika ve alüming ı.çin)
Bina inşaatları
Toprak, baraj ve kaya çatlaklarını tıkama

(bentonit.)
Deterjan (bentonit)
Cam
Lastik vb.
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Yer altı Sularının ve asit bünyeli termal eriyiklerin 
bozuşmaya uğraması sırasında feldispatlar potaslarının tama
mını ve SiO^' nin bir kısmını kaybedip, bünyelerine bir mik
tar H^O olarak bileşimi fi 39,56 A120^' fi 46,50 SiO^, fi» 13,94 
H^O olan kaolinit mineraline dönüşürler. Kaolinleşme olayına 
feldispatla birlikte bulunan kuvars, mika ve demirce zengin 
bazı mineraller de katılırlar.

Kaolinin tepkimedeki şekil zayıf asit (salisifc asit) VE 
zayıf baz (Al(OH)^) arasındadır. Kaolin iki molekül bağlı su 
içerir ve yaklaşık olarak fio 13,94'ü sudur. 100°C de higrosko- 
bik suyunu bırakır. Bünyesindeki molekül suyunun hepsini 
500°C de atom şebekesinin parçalanması ile kaybeder. Bu anhid- 
re kaolinin kağıt kaplamacılığı için bulunabilmesi çok önemli
dir.

Kaolin kağıt sanayiinde iki amaçla kullanılır:
1- Dolgu maddesi olarak
2- Yaprak yüzeyinin kaplanması (kuşelenmesi için)

1) Dolgu Kaolinleri

İki temel tipte dolgu kaolini vardır. Bunlar hava 
flotasyonlu ve su ile yıkamalı olup ikisi de çok önemlidir.



i) Hava Flotasyonlu (Kuru Proses)

Bu yöntem kurutulmuş ham kaolinin pulverize edilme
si ve fazla miktardaki kaba yabancı maddelerin ayrılması iş - 
lemidir. Kaolin işlemler sonucu $ 1-2 rutubete getirilir. Ham 
kaolinin havalı flotasyon prosesine uygun olup olmadığını, ilk 
beyazlık derecesi ile kum içeriği tayin eder.

ü) Yaş Proses (su ile yıkamalı)

Yaş proseste kaolin partikülleri suda asılı hale 
getirilir. Çok küçük partiküllerden oluşan kaolin iyon absor- 
be etme özelliğine sahiptir. Su içindeki kaolin partikülleri 
bir net negatif yük taşırlar, karşı iyonların absorbsiyonu ve 
alış verişi ile nötr hale gelirler.

Modem yaş prosesler, kum içerikleri ve renk (beyaz
lık) durumları büyük farklılık gösteren ham kaolinlerin dışla- 
lanarak istenilen hale getirilmesine imkan vermektedir.

Yıkanmış tipte kaolinin en önemli avantajı daha toz
lu yapıya sahip olmasıdır. Bu kaolin süzülmüş ve kurutulmuş 
olduğundan normal hava yüzdürmedi kaolinin iki katı kütle yo
ğunluğuna sahiptir.

Hava flotasyonlu kaolinin sertlik, renk ve aşınması 
diğerinden daha düşüktür. Bu tip kaolinlerde İ» 1-2 rutubet 
varken su ile yıkanmış tiplerde İ° 4-7 rutubet vardır.



2) Kaplama (Kuşe) Kaolinleri

Çeşitli yerlerden ve genellikle aynı rezervden alı
nan ham kaolinin partikül büyüklükleri değişmektedir. Kuşe 
kaolininin inceliği çapı 2 mikrondan küçük taneciklerin yüz- 
desiyle ölçülür. İnce kaolinler daha pahalı olup, genellikle 
viskoz karışımlar meydana getirdiğinden çok fazla yapıştırı
cıya ihtiyaç gösterirler. Bunun yanısıra 2 mikrondan ince ka
olin miktarındaki artış, ürün yaprağın yüzey kalitesini olum
lu yönde etkiler. Halen kuşelemede kullanılmak amacıyla üre
tilen kaolinin ağırlıkça İ° 70 ini 2 mikrondan küçük tanecik
ler oluşturur, ancak kuşeleaıenin cinsine bağlı olarak bu oran 
İ° 90'a kadar çıkabilir.

li suların) tesiriyle bozuşmuş olan feldspatça zengin volka
nik kayaçların aşınma ve taşınmayla havzalarda birikmesi sonu
cu kil yatakları oluşur. Bunların oluşumunda, teknotik ve epi- 
rojenetik olayların rolü büyüktür.

b) KİL

Yeraltı ve yerüstü sularının (özellikle hümüs asit-

Ortalama
Kilin Özellikleri Seramikte

ı- ai2o3
2- Si02
3- CaO

25 - 32 
50 - 55 

0,5 - 1

24 -32

ile bırlr 
likte)



4- MgO O, 5 1

5- K20 0,5-1

6- 0,5 - 1,5 1 , 5  dan az

7- Pişme rengi, 1300°C de beyaz, bej

8- Plastisite suyu, İ° 25-35
2

9- Kuru direnci, 45-55 Kg/cm

10- Kuru çekmesi, fo 5 -.9

11- SO^ % 0,8 den az

c) FELDSPAT

Bu raporda, sodyum feldspatı, potasyum feldspatı ile 

aplit ve pegmatitler "feldspat" olarak kabul edilmiştir.

Genellikle her pegmatit taşta çeşitli şekil ve oran

larda bulunan feldspat mineralleri, birinci olarak magmanın

soğuyarak kristallenmeğe başladığı devrede teşekkül etmişler
dir.

"Potasyum feldspatı" olarak tanımlanan feldspatlar 

esas olarak alkali feldspat ve kuvars'dan oluşmuş ikinci ola

rak mika turmalin gibi mineralleri de içeren pegmatit taşın

dan üretilirler.

"Sodyum feldspatı" da aynı magraatik kökenli "albit" 

lerden üretilmektedir.



"Aplit"ler de daha ince taneli, içinde ortaklos, 
kuvars, albit, oligoklas ve az miktarda mika mineralleri ta
şıyan bir magmatik damar taşı olarak tanımlanabilir.

Feldspat grubu hammaddelerinin özellikleri :

Potasyum Feldspatı Sodyum Feldspatı Aplit Pegmatit

K20 5-11 0 - 0,8 2,5 -,4 3,5 - 4,5
N a 2 0  2 - 4  7 - 1 0  1, 5 - 3 1 , 5 - 2 , 5
CaO 1 - 2  1 - 2  0 , 5  -1,5 0,3- 1
Fe203 0 - 0 , 3  0 - 0 , 5  0 , 3 - 1  0 , 3 - 1
Ti02 0 - 0 , 1  0  -  0 , 3  0 , 1  -  1  0 , 3 - 1



Feldspat genellikle emaye, tabak-çanak, fayans, 
cam, gübre, çatı taşları, sabunlarda zımpara taşı ve temizle
yici olarak kullanılan minerallerdir.

Toz halinde mağnezyum ateşini söndürmekte de kulla
nılır. Çok çeşitleri vardır. Potasyum feldspat (ortoklas veya
mikroklin) K 0 Al 0 6 SiO ,soda feldspat (albit) Na 0 .

2 2 3 2 2 
Al20^.2 SiO^ ve kalsiyum feldspat CaO.Al^Og çok kullanılır.
Beyaz, gri ve kırmızımtrak kristaller halinde kayalarda bulun
ur.

Seramikte kullanılan aplit , silikatı fazla, Alümi- 
nası düşüktür. ($ 77.6 silikat, 12.8 alümina, 3.7 K20, 3.9 
Na20 Japon apliti) Ortoklasa güneştaşı da denir. Adularya or- 
toklasın saf ve biraz sodyumlu şeklidir.

Opak parlaklığı bulunan parçalara aytaşı denir, ve 
kıymatli taş olarak kullanılır. Beyaz bir taşdır, mavimtrak 
ışık verir. Sertliği 6-6.5 Mohs' tur fakat iki tabaka yönlerin
de çabuk kırılır. Sanidin, aytaşı kuvarz mineralidir. Amazo- 
nit kıymetli taş olarak kullanılan yeşil mikroklindir. Genel - 
likle Albit beyaz mikroklin yeşil olur.

Cam imalinde 1000 kilo kuma 150 kg feldspat konur.
Tabiatta aynı ocakta bile kimyasal terkibi değiştiğinden cam
ve seramiğe girmeden terkibi kontrol edilmelidir. Pegmatit
dayklarda kuvarz, mika, türmalin, garnit, ve spodümen ile bera

atber bulunan mineral 80-140 mesh e öğütülüp torbalanır. Ergime



derecesi 1185-1490°C arası olup 1250-1350°C tercih edilir, 
sertliği 6-6.5, kınl.ma indeksi mikroklin'de 2.44-2.62, an- 
ortit'te 2.6-2.8 dir.

Kuzey Karoline ve S&nesi feldspatları $ 70 Si02,
12 AlgO^, 9-11 KgO ve 2-3 NagO ihtiva eder.

New Bngland feldspatında silika düşük, potaş yükselt
tir. Newyork potasspatı % 12 K^O ihtiva etmekte olup cam ve 
seramikte tercih edilir.

Soda Spat'ı % 7 Na^O ihtiva eder ve seramik emaye
sinde kullanılır.

Comwall taşı kaolenlaşmiş feldspattır ve $ 2 CaO 
ihtiva eder.

Aplit seramik curuf maddesidir ve diğer feldspatlar
la beraber alkali ilavesi için kullanılır. Beyaz feldspat ve 
diğer mineraller malzemesidir. $ 60 silikat, % 24 Alümina ,
% 6 kalsiyum, % 6 sodyum oksit, % 3 potasyum oksit ihtiva eder

Diğer bir feldspat ve kuvars karışımı (pegmatit gra
nit denir) alaskit adını alır. Emayede kullanılan toz feldspat 
cam -spatı adını alır. Diş spatı suni diş yapımında kullanılan 
özel seçilmiş potas feldspatıdır.



Feldspat1ın çeşitleri ve kimyasal terkipleri

Nefelin siyenit

Kaya Temizlenmiş
SiO2 59,18 60,60
Fe2°3 2,15 0,047
A12°3 23,06 23,41
Na20 10,48 10,49
k2° 3,94 4,00
CaO 0,76 0,67
MgO 0,17 Çok az
Tİ02 0,064 0,004
Zr02 0,05 0,04
P2°5 0,021 Çok az
Yakmada kayıp 0,40 0,68

Feldspat 'm Ticari İsimleri

1- 20 - mesh'lik cam 3patı (feldspatı) süt şişesi
ve kavanoz gibi cam muhafaza eşyası imalinde kullanılan felds
patlardır.

2- 40 mesh oam spatı : Düz cam imalinde kullanılan
feldspat tozudur.

3- Tabak-çanak feldspatı : Çini, sağlık gereçleri, 
fayans, emaye elektrik izolatörleri ve taşlama tekerlekleri vs. 
imalinde kullanılan 200 mesh feldspat tozudur.



4- Soda spatı t # 10'dan fazla Na20 ihtiva eden 

feldspatdır.

5- Potas spatı : # lG'dan fazla K^O ihtiva eden 

feldspatdır.

6- Pertit : Soda spatı ve potas spat'm birlikte 

bulunduğu cevherdir.

7- Blok 3patı : Sadece el ile ayıklama, parçalama 

ve manyetik ayırma ile hazırlanan feldspatdır.

8- Korduroy spatı : (Grafik granit) Potas spatı ve 

kuvars'ın beraber bulunduğu cevherdir.

9- Alaskit : Soda, potas, mika, kuvars vs. ihtiva 

eden zenginleştirilmesi gereken feldspat mineralidir.

İQr Feldspatın Kullanıldığı yerler ve Aranan Özellik-

BugUn için feldspatın sanayiinde kullanım yerle

ri çok ve çeşitlidir.

Aşağıdaki tabloda 1958 yılında toz feldspatın 

A.B.D. 'de kullanıldığı sahalar ve miktarları gösterilmektedir.



Kullanıldığı Sahalar Miktarı Yüzdesi ($)

Cam 268,381 kısa ton 57,1
Porselen 151,777 " " 32,3
Emaye 21,734 " " 4,7
Diğer* 27.710 " " 5,9

TOPLAM 469,602 " " 100,00

* Diğer kullanım sahaları seramik, sabim ve zımpa^- 
ra taşı olarak.

(1) Bir ton cam üretimi için 41 kg feldspat kullanı-
Lır)

Türkiye'de Tuvenan Feldspatta Aranan Özellikler

Sanayii tesislerinde feldspat hammaddesini kullanan 
vuruluşların Tuvenan feldspatta aradıkları özellikler aşağıda 
ıçıklanmıştır.

Eczaoıbaşı Seramik sanayiince, satın alınan Felds - 
pat'ta şu özelliklerin bulunması istenmektedir.

Kimyevi analiz neticesinde - Kartal'a teslim edile
cek feldspatta
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K,,0 fi 6 dan düşük olmayacak
K20 ♦ Na20 # 8 den düşük olmayacak
Pe^O^ # 0.25 den yüksek olmayacak
Ti02 ♦ CaO ♦ MgO # 2 den yüksek olmayacak

Kimyevi analiz neticesinde - Simav'a teslim edile
cek feldspatta

K20 #9'dan düşük K2° , Na20 # 10*dan
düşük olmayacak

Pe20^ fi 0,1 den yüksek olmayacak
Ti02 ♦ CaO ♦ MgO fi 2 den yüksek olmayacak

Bozüyük seramik fabrikasmca satın alınan Feldspat 
'ta aranan özellikler ise şunlardır.

Simav Feldspatı 
Evsafı
1- Görünüş
2- Alkali fi si Nag0

3- Fe203
4- Ti0g
5- CaO
6- MgO
7- Nem

s Beyaz - gri renkte 
: KgO fi 10 olmalı bununda asga
ri fic 80 i KgO olmalıdır.

: En fazla #1,5 
î En fazla #0,3 
s En faZla # 1,5 
s En fazla #1,5 
ı En fazla fi 3,3



d) REFRAKTER KİL :

Refrakter killer, ateşe dayanıklılıkları 1580°C den 
fazla olan killerdir. Killerin ateşe dayanıklılığını düşüren 
oksitlerin özellikle hümüs asidi tarafından uzaklaştırılması 
sonucu meydana gelirler. Şamot killeri ve bağlama killeri ol
mak üzere iki grup halinde incelenebilirler.

Şamot killerinin Fe2°3 tenörü $ 2'den az, alümina
tenörü # 35'den fazla olmalıdır. Şamot killerinde alümina te
nörü yükseldikçe, silika-boksitlere dereceli bir geçiş başla
yabilir. Bu tip samot killerinde, kaolinit grubu minerallerin 
yanında boksit mineralleri de görülür. Şamot killerinin plas- 
tisiteleri genellikle düşüktür. Yüksek sıcaklıklarda pişiri
lerek şamotlaştınlan bu killer, ateş tuğlası ve harç üreti
minde kullanılırlar.

oBağlama killeri, ateşe dayanıklıkları 1500 C'den 
fazla elan, % 25-30 arasında alümine içeren killerdir. Demir 
içeriğinin % 2'den az olması istenen bağlama killerinin plas- 
tiklik özellikleri oldukça yüksektir. Bağlama killerinde ara
nılan en önemli özellik,- kuru direnç (bağlama direnci) dir.
İyi bir bağlama kilinin kuru direnci 35-40 kg/cm2 aşamasında 
olmalıdır.

Bağlama killeri, refrakter malzeme üretiminde şamo- 
tun bağlanmasında kullanılırlar.

e) ŞİFERTON :

Şiferton, refrakter killerin ileri derecede diyaje- 
nezi sonucu meydana gelen, plastik özelliğini yitirmiş, alü
mina tenörü $ 30-40 arasında olan, ateşe dayanıklı bir kildir. 
Şifertonlarm ateşe dayanıklılıkları 1600-1800 °C arasında de
ğişir. şifertonlarm ateşe dayanıklılığını azaltan en önemli 
yabancı madde Fe2Û3 dir.

Karbonifer bölgelerde rastlanan şiferton yatakları, 
Türkiye'de Zonguldak taşkömürü havzasında, kömür ile birlik
te bulunurlar. 1300 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda pişiri
lerek şamotlaştınlan şif er tonlar, refrakter tuğla ve harç 
üretiminde kullanılırlar.



Türkiye'de refrakter malzeme üretiminde şiferton 
kullanan ilk kuruluş olan Sümerbank, 1948 yılından beri şi - 
ferton üretmektedir.

2. TARİHÇE

Türkiye'de ilk kaolin etüdleri, İstanbul Yıldız 
Porselen Fabrikası'nın 1896 yılında, saray gereksinimleri iç
in kurulması ile başlar. İnce seramik üretimi ise, ülkede 
çok daha eski olup, XII. Asırda Selçuklular devrine kadar gi
der. Daha çok artizanal karakter gösteren bu san1at dalı, Os
manlI İmparatorluğunun yükselmesi devrinde XVI. asırda,doru
ğuna erişmiştir. Fakat asıl ayrıntılı kaolin ve kil etüdleri, 
son onbeş yılda seramik sanayiinin hızla gelişmesi karşısın
da, gerek bu fabrikaların uzmanları ve gerekse M.T.A. Ensti
tüsünün uzmanları tarafından yapılmıştır. Etüdler halen ile
ri bir evrededir ve henüz neticelenmemiş olmaları yüzünden 
elde kesim rakkamlar ve bilgiler mevcut değildir.

Türkiyenin kaolin ve kil yatakları hakkında yazıl
mış pek çok rapor mevcuttur. Bunlar özellikle M.T.A. Ensti - 
tüsü, özel sektör işletmeleri ve özellikle İstanbul Yıldız 
Porselen Fabrikası arşivlerindedir. Kaolin yatakları hakkın
da yayınlanmış eser ve periodik yayınlar ise yok denecek ka
dar azdır.

Şiferton ise önce Doğu Almanya, ve Çekoslavakya'da 
bulunmuş, daha sonra dünyaya yayılmıştır. Osmanlı imparator-



luğu döneminde, ateş tuğlası ve harcı üretimi yapaçak tesis
ler yoktu. Ekonomi gelişmediği için ateş tuğlası ithalatı faz
la değildi. Cumhuriyet döneminde sanayi geliştikçe gereksinim 
de artmıştır.

1942 de Kartal'da ilk Seramik fabrikası kurulmuş ve 
kapasite 1962 de 3000 tona ve 1973 de 8000 tona ulaşmıştır. 
Çan Seramik 1960 da, Tuzla Porselen 1963 de, Bozüyük Seramik 
1967 de, Alemdar Porselen 1970 de Söğüt Seramik; Kütahya ve 
Uşak Porselen fabrikaları 1976 da işletmeye açılmıştır.

II- MEVCUT DURUM

1. Sektörün Kuruluşu

Halen işletilmekte olan Maden Kanunu ve taşocağı iş
letme ruhsatlı; 70 adet Kaolin, 76 adet Kil, 56 adet feldspat 
(Aplit Pegmatit dahil) sahası mevcuttur. İşletilmeyen ruhsat
lı saha sayısı ise; 100 adet Kaolin, 150 adet Kil, 50 adet 
feldspat sahası olarak kabul edilebilir. Çimento ve tuğla ki
remit toprağı olarak nitelenen killer bu rakamlara dahil de - 
ğildir.

İşletilen sahalardan 4 tanesi Maden Kanunu Kapsa - 
mmda, diğerleri Taşocağı ruhsatlıdır. Bunların dışında birçok 
saha da ruhsatsız olarak işletilmektedir.



Tablo 1 : İşletilen Ruhsatlı Kaolen, Kil, Feldspat ve Şi -
ferton sahaları

BÖLGE KAOLİN KİL FELDSPAT

Kuruluş Kişi Kuruluş Kişi Kuruluş Kiş
Balıkesir 11 15 - - - -
Eskişehir 3 5 - - - -
Kütahya 3 5 - - 2 15
Afyon - 1 - - - -
Nevşehir 2 5 - - - -
Bilecik 2 5 25 20 5 5
İstanbul (Ref 
kil. dahil)

. - 8 17 - -

Manisa - - - - 5 10
Uştuı - 5 - - - -
Aydın - - - - - 10
Ordu(İllit) - - - 1 - -
Sivas - - - - 1 -
Rize - 3 - 2 - -
Yozgat - - - - - 1
Çanakkale 5 - - - 1 -
Ankara - - - - - 1
Zonguldak 
(Şiferton)

— -■ 2 1 — --

TOPLAM 26 44 35 41 13 43



Bugünkü durumda Türkiye'de kaç adet rafrakter kil 
ruhsatı olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Çünkü kil ruhsat
lı sahalardan çıkarılan kilin kalitesi ile ilgili bir ayırım 
olmadığı gibi, mevcut durumda alüminyum ve linyit ruhsatı al
tındaki sahalardan da refrakter kil üretildiği bilinen bir 
gerçektir. Bu nedenle ruhsat adedi ve üretim miktarları ile 
ilgili kesin bilgi derlemek mümkün olamamıştır. Ancak Sümer - 
bank tarafından işletilmekte olan refrakter kil sahaları ile 
ilgili bilgi aşağıda verilmiştir.

Sümerbank'a ait 3 adet refrakter kil sahası ruhsatı 
mevcuttur. Bu sahalar İstanbul bölgesindedir. Türkiye refrak
ter killerinin en kalitelilerinin İstanbul bölgesinde bulun
duğu bilinmektedir. Bu nedenle de, refrakter malzeme üretici
lerinin kil gereksinimlerinin büyük bir kısmı bu bölgeden 
sağlanmaktadır.

Ayrıca Sümerbank sahaları yanında özel şahıslara ait 
2 ruhsat daha mevcuttur. Bu özel kişilere ait 2 sahadan yılda 
50.000 ton kadar refrakter kil çıkartılarak özel kuruluşlara 
satılmaktadır. Sümerbank1m çıkarttığı kil miktarı ise 30.000 
ton/yıl dolayındadır.

1975 Yılında Türkiye'nin alümino-silikat grubu ref
rakter malzeme fiili üretimi 75.400 ton dur. Bu üretimin 
34.443 tonu Sümerbank tarafından, geri kalan 40.957 tonu ise 
özel kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiştir.



Zonguldak bölgesinde 3 adet şiferton ruhsatı mevcut 

olup bunlardan bir tanesi özel bir kişiye, diğer iki tanesi 

ise Sümerbank'a aiittir. (Özel kişilere ait olan saha ile il

gili yeterli bilgi elde edilemediği ve üretim miktarının da 

çok düşük olduğu gözönüne alınarak, sadece Sümerbank sahaları 

ile ilgili bilgi verilmesi uygun görülmüştür.)

2. Mevcut Kapasite

Genellikle pazar ve fabrikaların üretim durumu ile 

bağlantılı bir üretim yapıldığı için belli bir kapasiteden 

söz edilemez. Fabrikaların gereksinim durumu o seneki üreti

mi belirlemektedir.

3. Üretim :

a) Üretim yöntemi - Teknoloji

Feldspat üretiminin tamamı, Kaolin üretiminin fo 80 

i, killerin # 90 açık işletme ile yapılmaktadır. Şiferton üre

timi kapalı işletme ile yapılmaktadır.



Tablo : Ortalama olarak birim üretim girdileri

KAOLİN

Girdiler Birim Ton

Hafriyat 60 Tl/Ton 50.000
İşçilik 140 " "
İşletme mas- 75 " "
rafl» __________

TOPLAM: 275 "

Hafriyat 40 Tl/Ton 160.000
İşçilik 120 " "
İşletme mas- 25 " "

raf'1* _________
Toplam: 185 "

feldspat

Hafriyat 50 TL/Ton 30.000
İşçilik 200 " "
İşçilik mas- 50 " "
lan

Miktar Tutarı

3.000.000
7.000.000
3.750.000

13.750.000

6.400.000
19.200.000
4.000.000

29.600.000

1.500.000
6.000.000
1.500.000

Toplam: 300 " 9.000.000



ŞİFERTON

îşçilik 

Patlayıcı Md 

İşletme Mlz.

125 Tl/Ton 

40 "

60 "

TOPLAM: 225 20.865 4.694.625 TL.

Şiferton maliyetinin düşük olmasının nedeni, bugün

kü üretimin EKİ'den devir alınan eski taşkömürü ocaklarından 

yapılmasıdır. Ana galeri gibi büyük yatırım gerektiren işler 

taşkömürü üretimi için yapıldığından maliyet düşük gözükmekte

dir. Yeni bulunacak bir şiferton yatağı için (kapalı işletme 

ile üretim yapılacağından) maliyetler daha yüksek olacaktır.

1971 - 1975 yılları dönemine ait, yalnız Yarımca 

ve Eczacıbaşı fabrikalarının üretimi tesbit edilebilmiştir.

Tablo: 4 Yarımca Fabrikası Üretimi: (Ton/Yıl) :

b) ÜRETİM:

1971 1972 1973 1974 1975

KAOLİN 8.000 9.300 8.500 10.000 12.000

KİL 1.800 2.300 2.100 4.000 4.100

FELDSPAT 2.200 2.400 2.500 4.600 5.200



Tablo:5 Eczacıbaşı Seramik Fabrikası Üretimi:(Ton/Yıl)

1971 1972 1973 1974 1975

KAOLİN 2.613 404 5.430 4.694 3.482
KİL 4.378 1.864 3.053 5.567 10.938
FELDSPAT 1.658 606 3.710 5.860 6.755

Özel kişi ve müteahit (yüklenen) lerin yaptıkları 

kesin olarak saptanamamıştır. Fakat Türkiye'de bu hammaddeler

den üretilen ürünlerin durumuna bakarak 1976 yılı için yakla

şık şu rakamlar verilebilir. Burada verilen rakamlardan kaolen 

üretimi tüvenan değil kısmen süzülmüş, kullanılabilir, kaolen 

üretimidir. Yıllara göre şiferton üretimi bulunabildiği için 
ayrıca verilecektir.

Tablo 6: Kaolen, Feldspat, Kil ve Şifertonun 1975 üretimleri

Sıra
No Ana Mal Miktar (TM)

1 Kaolen 50.000

2 Kil(Refrakter Kil dahil) 160.000

3 Şiferton 20.865

4 Feldspat 30.000
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Tablo 7: Şiferton Yurtiçi Üretimi (Ton)
Y ı l l a r

Ana Mal 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Şiferton 14.000 21.000 15.000 17098 12.470 26.469 20.865

4. Dış Ticaret Durumu

a. İthalat : Seka Dalaman Müessesesi tarafından 
Kaoleıı ithali yapılmaktadır.

1975 yılında, tonu 768 TL. dan 4500 Ton Kaolin ithal 
edilmiştir. (Kaynak: Seka Genel Müdürlüğü)

Tablo 8: Kaolen İthalatı (Ton)

Ana Mal 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Kaolen 25 21 35 44 969,3 4322 37,4 2600 5334 49

Tablo' 9: Kaolen İthalat Değerleri (D§İar)

Ana Mal 1973 1974 1975 1976

Kaolen 99,1 698,3 849,1 613,8



Tablo 10: Tiirkiyenin Kaolen İhracaatı (Ton)

Ana Mal 1962 1963 1964 1965 1966 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Kaolen 19,7 15 260 20 50 725 45.5 7773,6 5927 13285 1506 66

Tablo 11: Tiirkiyenin Kaolen İhracaat Değerleri (Doİar)

Ana Mal 1973 1974 1975 1976

Kaolen 73,2 168,8 21,9 5 , 2



Kaolen dışında birkaç yüz ton da feldspat ithalatı 

vardır. Bunların yanında, sayılan hammaddelerden üretilen ür

ünler (ateş tuğlaları, şamat tuğlaları vb) ithalatı da olmak
tadır. 1974 de bu hammaddelerden üretilen tu£la iliıalatı için 63 

milyon TL ödenmiştir.

5 . Fiyat Durumu :

Hammadde fiyatları çıkartıldığı bölgeye, uygulanan 

teknolojiye, göndermenin yapıldığı fabrikaya olan uzaklığa ve 

ocak işletmesini yapan (Özel, resmi sektör veya yüklenen) ku

ruluşlara göre büyük farklılıklar göstermektedir.

İstanbul dolayında bulunan çeşitli işletmelerin or

talama ve yaklaşık hammadde alış fiyatları aşağıdaki gibidir.

Tablo : 12- Kaolen, Kil, Feldspat ve Şiferton'da 
Yurtiçi Fiyatlar (TL./Ton)

I II III IV
Ocak
Fi.

Fak. 
Fi.

Ocak
Fi.

Fab.
Fi.

Ocak
Fi.

Fab. 
Fi.

Ocak
Fi.

Fab
Fi.

KAOLEN 140 200 180 300 225 425 275 475

KİL 90 150 125 225 150 300 185 350

FELDSPAT 100 220 200 350 250 450 300 525

ŞİFERTON 
(Maliyet) 155 182 195 244 158 209 225 295



6. İstihdam Durumu :

Tablo 13 : Sektörde İstihdam Durumu (1975)

ResmiSektör
Maden Yük. Mühendisi 2
jeoloji Yük. Müh. jeolog 2 
jeofizikçi 1
Maden Başçavuşu 3
Mevsimlik işçi 342
Yüklenen İşçileri 20

ÖzelSektör
3
12

5
400
350

Toplam
5
14
1
8

742
370

7. Mevcut Durum ve Tıkanıklar :

Kaolin, kil ve feldspatı ana hammadde olarak kulla - 
nan sanayilerin 1975 yılından sonra genişletmeye gitmeleri ve 
yani seramik ve cam fabrikalarının devreye girmeleri, bu ham
maddelere olan gereksinimi hızla arttırmıştır. 1975 yılına ka
dar, yurt içi kaynaklarından kolaylıkla temin edilen bu hammad
deler, ileriki yıllarda güçlükle ve pahalı olarak temin edile
bilecektir.

Bunun nedenleri özet olarak şöyle sıralanabilir.

a) Üretimi arttırmak için genişletmeye giden veya 
yeni kurulan fabrikaların hammadde gereksinimleri için gerekli 
aramalar yapılmamıştır. Bu kuruluşlar, genellikle yalnız ürün 
üretimini planlamakta, hammaddeleriyle ilgili çalışmalara yer



b) Her imalatçı kuruluş, gereksimi olan hammaddesi
ni, kendi imkanlarıyla işlettiği ocaktan ve piyasadan temin 
etmeye çalışmaktadır. Üreticilere istedikleri miktar ve nite
likte hammadde üretip satan bir kuruluş bulunmadığından, ham
madde temiminde güçlükler çekilmektedir.

c) Refrakter kil konusundaki darboğazlar büyük ya - 
tirim isteyen arama faaliyetlerine girilememiş olması ve bün
yesindeki demir miktarının çoğu zaman yüksek olması gibi so - 
runlardır.

d) Şiferton üretiminde karşılaşılan en önemli darbo
ğaz, mevcut şifertonlarm demir oranlarının oldukça yüksek ol
masıdır. Demiri düşük, iyi kaliteli şif ertonlarm bulunabilme
si için yoğun aramalara başlanmıştır.

e) Feldspat maden kanunu kapsamı içinde değildir. 
Alüminyum oranı $ 30 un üstündeki kaolen ve killer ise 9 
Kasım 1976 da maden kanunu kapsamına alınmışlardır. Fakat bu 
kısıtlayıcı hüküm çeşitli karışıklıklar yaratmaktadır. Kaolen, 
kil ve feldspatın maden kanunu kapsamına alınması arama çalış
malarını arttırabilir.

e) Diğer Ülkelerde Durum ve İrdelenmesi

Diğer ülkelerin kaolen, kil, feldspat üretimleri
ni ve rezervlerini gösterir güvenilir kaynaklar bulunmamak
tadır.



Bu ülkelerde fabrikaların hammadde ihtiyaçlarının standart 
hale getirilmiş olarak büyük hammadde şirketlerince sağlandı
ğı öğrenilmiştir.

En fazla kaolen, kil üreten ülkeler; A.B.D., İngil
tere, Japonya, SSCB ve Çekoslovakya; feldspat üreticileri de, 
İtalya, Norveç, Finlandiya ve Kanada olduğu bilinmektedir.

Tablo 14 : 1973 Yılı Dünya Kaolen ve Refrakter Kil Üretimi (TON)

Kaolen, Refrakter Kil.

A.B.D. 4.800.000 3.075.000
İngiltere 3.000.000 2.315.000
Rusya 2.000.000 2.100.000
İspanya 390.000 620.100
Yunanistan 40.000 548.000
İran 150.000 15.000
Arjantin 100.000 2.629.000
Hindistan 350.000 1.263.000
Çekoslovakya 450.000 150.000
Avusturya 300.000 230.000
Güney Kore 377.000 38.000
B.Almanya 413.000 5.755.000
Japonya 390.000 2.354.000
Kaynak : Dünya Maden Haberleri, 1975

Bu rakamlara Türkiye kaolen üretimi, dünya
üretiminin ancak $0,1 dir. Şiferton ve Kil ile ilgili ay - 
rıntılı rakamlar elde edilememiştir.



III- ÜLKE OLANAKLARI

Bugüne kadar ülkemizin Kaolen, Kil, Feldspat hammad
de potansiyelini ortaya çıkartacak etüdler yapılmamıştır.
M.T.A. nın şimdiye kadar (çeşitli zamanlarda) yaptığı prospek- 
siyon veya bölgesel etüdlerle, görünür, muhtemel rezervler 
tesbit edilmişse de, bunlar genellikle "İşletilebilir ekono
mik rezerv"i ifade etmemektedir.

1972 yılı D.P.T. Endüstriyel hammaddeler özel ihti
sas komisyonu raporunda, Türkiye'de Seramikte kullanılabilir, 
evsafta 2.2. mi'lyon ton kaolen bulunduğu belirtilmektedir.

"Türkiye'de yeraltı serveti potansiyeli" (1969) kitabında ise, 
bazı kaolen, kil yataklarının rezervi şu rakamlarla verilmek
tedir.

Tablo 15 : Türkiye Kaolen ve Kil Rezervleri (Ton)

M.T.A. Enstitüsü Direktörü Sayın Sadrettin Alpan'ın

Yatak Adı Cinsi Görünür ve Muiı. Rezerv

İstanbul-Amavutköy 
Eskişehir-Ahirözü 
İstanbul-Şile 
İstanbul-Ağaçlı 
Bilecik-İnhisar 
Bilecik-Küreköy 
Zonguldak-Tarlaağzı

Kaolen
İt

1.046.000
600.000

Kaolen - Kil 10.000.000
M M 51.000.000

Kil 450.000
252.000
670.000

I I

Ref.Kil



M.T.A.nın "1976 yılı uzun vadeli büyük maden arama 
projesi, seramik, refrakter Sanayii Hammaddeleri" projesinde, 
yapılacak etüdlere göre saptanması beklenen rezervler ve üre
tim hedefleri aşağıdaki şekildedir.

Tablo 16 : MTA nın Saptamayı Planladığı 
Rezerv ve Üretim Hedefleri :

Nihai tüvenon
Ana Mal Bölge Görünür rezerv Üretim hedefi

1. Kaolen Balıkesir 4.500.000 Ton 220.000 Ton/Yıl
Bursa 3.200.000 " 75.000
Eskişehir 3.500.000 " 35.000
Orta ve Doğu
Anadolu 6.500.000 " 137.000
Küt alı ya 4.000.000 » 70.000
Uşak 4.000.000 " 35.000
Afyon 500.000 " 20.000
Çanakkale 2.000.000 » 110.000
Doğu Karadeniz 1.800.000 " 48.000

Kaolen TOPLAMI : 30.000.000 " 750.000

2. Kil İstanbul 5.000.000 Ton 50.000 Ton/Yıl
Bilecik 7.000.000 " 170.000 »
Zonguldak 5.300.000 " 55.000 "
Diğerleri 2.700.000 " 75.000 »

Kil TOPLAMI : 20.000.000 " 350.000



Bu projede; etüdlerin, 1976-1985 arası 10 yıl devam 
edeceği ve mali portresinin (Kaolen ve kil için) raakina-teç- 
hizat hariç 400 milyon Tl. olacağı belirtilmiştir.

Kamuya ait olan 3 refrakter kil sahasında toplam 
olarak 2.109.862 ton işletilebilir bağlama kili ve şamot kili 
rezervi vardır. Yalnız bu miktarın ortalama yarısının demir 
içeriği, $ 5-12 arasındadır. M.T.A. Enstitüsü tarafından ya
pılmış olan etüdlerde, Türkiye’de refrakter kil rezervi 7 
milyon ton kadar tahmin edilmektedir.

Son değerlendirmelere göre, umutlu görülen sahalar
da yapılacak sistemli aramalar sonucunla 20 milyon ton refrak
ter kil rezervi bulunabilecektir.

Halen işletilmekte olan şiferton ocaklarında 
330.000 ton görünür rezerv mevcuttur. İşletme kayıpları da 
dikkate alınırsa, işletilmekte olan şiferton ocaklarının 1976 
yılı başında faydalı rezervi 250.000 ton'dur. Ancak henüz iş
letme çalışmalarına geçilmemiş mevcut şiferton sahaları ve 
M.T.A. Enstitüsünce araştırılmakta olan umutlu sahalardaki 
şiferton rezervleri de gözönüne alınınca, rezerv miktarının 
artacağı tabiidir. Ayrıca şifertonun.kömür ile birlikte bulun
ması nedeniyle, kömür ve şiferton üretimi birlikte ele alına
bilir ve bu konuda SKİ ile Sümerbahk arasında işbirliği sağla
nabilirse yeni rezervler ortaya çıkarılabilir.



Feldspat rezervlerinin ayrıntılı etüdü yapılmamış
tır, bu bakımdan kesin rezerv belli değildir. Fakat Aydın-Çi- 
ne, Balıkesir-Erdek, Kütahya-Simav, Manisa-Gördes ve Bilecik- 
te 10 milyon ton dolayında bir jeolojik rezervin olduğu söyle
nebilir.

iv- ÜRETİM PROGRAMI

1- Genel Politika : Her üretimci kuruluş, kendi ih
tiyacı ve istediği niteliğe uygun olarak hammaddesini temin 
yoluna gitmektedir. Yukarıki bölümlerde belirtildiği gibi, 
yalnız hammadde araması, işletmesi yapan standart halde ima
latçının ihtiyacını karşılayabilecek bir kuruluş olmaması, 
halen taşocakları nizamnamesi hükümlerine tabi olunması gibi 
nedenler "Hammadde sorunu" nu yaratmaktadır. III. ncü 5 yıl
lık kalkmka planının madencilik bölümünün ilkeler ve önlem
ler kısmında, "Bugüne kadar süregelen uygulamada, taşocakları 
mevzuatına tabi maddelerin aranma kolaylıklarının olmayışı 
aksaklıklar yaratmıştır. Üçüncü plan döneminde metal dışı 
madenlerin aranması ve işletilmesi daha önceki plan dönemleri
ne oranla ağırlık kazanacağından, bu maddelerin tamamının Ma
den Kanunu Kapsamına alınması geciktirilmeden gerçekleştiri
lecektir." Maddesi konduğu halde, bu uygulamada yeterli deği
şiklik yapılmamıştır.

4. Plan döneminde, planlananlar dışında, kil ve kaolen 
kullanan seramik,kağıt, cam, refrakter tesisleri kurulabilir. 
Bunların gereksinimlerini karşılamak ve ihraç imkanlarını de
ğerlendirmek için gerekli cevher hazırlama tesisleri şimdiden
dü cünülmeli d i r.
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2- Talep Çalışması

a. Yurtiçi Talep Projeksiyonu

Bu hammaddelerden üretim yapan kuruluşların ge
reksinim ve yatırım programları gözönüne alınarak aşağıdaki 
talepler saptanmıştır.



TABLO 17 :Kaolen Talep Projeksiyonu (TON)

Kuruluşlar 1976 1977 1978 1979 1980
Yarımca Porselen Pab. 8.500 10.400 19.500 19.500 19.500
Bozüyük Seramik " 1.350 1.650 2.880 2.830 2.380
Yıldız Porselen " 500 500 500 500 500
Çanakkale Seramik " 25.000 25.000 30.000 30.000 40.000
Eczacıbaşı " " 6.250 9.705 9.875 9.875 9.875
İstanbul Porselen " 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Kütahya " " 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Uşak " " 200 200 200 200 200
Gorbon Işıl " 100 100 100 100 100
Söğüt Seramik " 500 500 500 500 500
Diğer Porselen Ser." 1.500 1.500 2.000 2.000 2.000
Kağıt Sanayi Pab. 35.500 39.900 45.000 48.000 50.000
Çimento " 20.000 25.000 25.000 30.000 30.000
Cam Sanayii 450 600 800 1.000 1.100
Diğer Sanayiler 4.000 4.500 5.200 5.800 6.800

1987

TOPLAM: 112.2 128.0 140.1 158.9 172.0 185.8 200.6 328.1



TABLO 18 : Kil Talep Projeksiyonu (Refrakter Kili Hariç) (TON)

Kuruluşlar 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
Yarımca Porselen Fab. 4.800 7.600 10.000 10.000 10.000 10.000

Bozüyük Seramik " 9.000 25.000 27.000 27.000 27.000 27.000
Yıldız Porselen " 140 140 140 140 140 140
Çanakkale Seramik " 30.000 30.000 35.000 35.000 45.000 45.000
Sczacıbaşı " " 22.500 17.000 18.100 18.100 18.100 18.100
İstanbul Porselen " 700 700 700 700 700 700
Kütahya " " 800 800 800 800 800 800
Uşak " " 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Söğüt Seramik " 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000

Bilecik Seramik " 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200
Gorbon Işıl 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Diğer Por.Ser.Fab. 600 600 900 900 900 900
Cam Sanayii 900 1.300 1.600 1.900 2.400 2.400
(x)Diğer Sanayiler 18.960 25.460 31.000 43.560 52.660 74.660

TOPLAM : 120.300 140.800 157.140 170.000 189.600 211.600
(x)Lastik,Boya,Döküm,Yağ Sanayileri dahildir. Çimento ve Refrakter Sanayii Kil tüketimi 
dahil edilmemiştir. Çimento Sanayiinde fic 15-18 alümina ihtiva eden yaklaşık 1.000.000 
Ton/yıl kil kullanılmaktadır. Refrakter kil üretimi ortalama 75.000 Ton/fıldır.



Tablo 19 : Toplam Kil Talebi (Seramik ve Refrakter)̂

(bin ton)
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Seramik Kili 140,8 157,1 170,0 189,6 211,6 228,5 386,0
Refrakter Kili 128,8 144,3 161,6 181,0 202,7 227,0 409,6

Toplam 269,6 301,4 331,6 370,6 414,3 455,5 795;6

(l) Çimento killeri, çimento hammaddeleri bölümünde incelenmiştir.



TABLO 20 : Feldspat Talep Projeksiyonu

1976 1977
Yarımca Porselen Pab. 4,8 6,7
Bozüyük Seramik " 3,2 9,2
Yıldız Porselen " 0,3 0,3
Çanakkale Seramik " 7,5 7,5
Eczacıbaşı 5,6 10,4
İstanbul Porselen 1,7 1,7
Kütahya " 1,5 1,5
Uşak " 3,0 3,0
Söğüt Seramik 3,0 3,0
Bilecik " 2,2 2,2
Gorbon Işıl 0,5 0,5
Diğer Por. Ser.Fab. 1,0 1,0
Cam Sanayii 15,0 15,0
Diğer Sanayiler 8,490 13,90

TOPLAM : 57,8 75,2

(XX) Sodyum, Potasyum feldspatları ile Aplit



Refrakter kil ve şiferton talebi Türkiye'nin refra 
ter malzeme talebi ile doğrudan ilgilidir. Türkiye'nin 1976 
yalındaki refrakter malzeme üretim kapasitesi 75.000 ton/yıl 
şiferton ile 108.000 ton/yıl refrakter kili tüketebilecek ka 
dardır. İlk aşamada bu kapasiteyi dolduracak bir üretim ön
görülmüştür .

b. İhracat Projeksiyonu

Bu sektörde ihracat bu plan dönemi içinde ihracat 
öngörülmemiştir.

c. Toplam Talep Projeksiyonu

Yurtiçi talebin aynısıdır.

3- Üretim Hedefleri

Bu sektörde üretim hedefi yurtiçi tüketimi karşıl 
maktır. Özellikle kaolende gerekli tedbirler alınırsa bu he 
defe ulaşılabilir. Kaolen süzme tesisleri kurulursa ithalat 
önlenip üretim hedeflerine varılabilir.



TABLO 21 : Kil, Kaolen, Feldspat, Refrakter Kil ve Şifertonda Üretim Hedefleri

(bin ton)
Ana Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
Kaolen 128,0 140,1 158,9 172,0 185,8 200 j 6 328̂ 1
Kil 140,8 157,1 170,0 189,6 211,6 228,5 386,0
Feldspat 75,2 85,6 96,4 99,8 107,8 116,4 190,0
Refrakter Kil 128,8 144,3 161,6 181,0 202,7 227,0 409,6
Şiferton 75,0 81,4 90,0 105,0 120,0 140,0 254,5



4. Uygulanması gereken teknoloji

a) Hammadde ocaklarının verimli işletmesini sağla
mak, hammadde kaybının en aza düşürülmesi.

b) Kaolin yıkama, kil süzme ve zenginleştirme te
sisleri kurulması,

c) Feldspat temizleme, flotasyon (veya separasyon) 
tesisleri kurulması,

d) Alunitli, Empuriteli Kaolin ve Killerden fayda - 
lanmak için gerekli tesislerin kurulması gerekmektedir.

5. İthalat Projeksiyonu

Bu sektörde gerekli tedbirler alınırsa ithalat ya - 
pılmayacaktır. Kaolen süzme tesisleri kurulmazsa önemli mik - 
tarda plastik kaolen ithalatı kaçınılmaz olacaktır.

V. YATIRIM PROGRAMI

Porselen, Seramik ve Cam fabrikaları, kendi kulla
nacakları kaolin, feldspat hammaddelerini yıkamak, öğütmek 
için tesisler kurmuşlardır. Örneğin, Yarımca Porselen fabrika
sında 1968 yılında kurulmuş 15-000 Ton/Yıl kapasiteli bir kao
lin yıkama tesisi vardır. Ayrıca feldspat zenginleştirme pro
jesi M.T.A. ca etüd halindedir. Emette Hisarko yıkama tesisi



kurmaktadır. Eczacıbaşı Seramik Fabrikası, 1376-1977 yılında 
8.000.000 T'l. proje tutarı olan 10.000 Ton/lıl V.apasituli Bo
züyük Kil tesisini projelendirmiş, feldspat flotasyon ve alu- 
nit-Kaolin flotasyon tesislerinin kurulmasını tasarı haline 
getirmiştir. Türkiye Şişe ve Cam Sanayii de, Bilecik Bölge - 
sinde feldspat zenginleştirme tesisi ve hammadde öğütme hazır
lama tesisi kurmak üzere çalışmalara başlamıştır. Buna karşın 
yukarda belirtildiği gibi her yıl kaolen, kil, feldspat ve şi- 
ferton talebi artmaktadır. Bu üretimin her yıl eklenecek yeni 
kapasitelerle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Hisarko tesisleri yılda 12.000 ton konsantre kao - 
len, 8.000 ton feldspat üretecektir. (Ayrıca 20.000 kuvars ku
mu üretilecektir) 10 milyon lirası dış para olmak üzere 33 
milyon TL lik yatırım yapılacak ve 1977 de devreye girecektir. 
Kağıt ve Seramik Sanayileri için ayrı kalitelerde üretim yapa
cağı için Seka'nm ithalatla temin etmeyi düşündüğü kaoleni 
yurt içinde üretebilecektir.

Bu hammaddeleri kullanan üreticilerin şu andaki ve 
planladıkları yıkama, süzme ve zenginleştirme tesisleri kapa
siteleri hakkında ayrıntılı bilgi yoktur. Bu sektördeki yatı
rımlar genellikle üretici kuruluşlar tarafından yapılacağı 
için ayrı bir yatırım programı burada öngörülmeyecektir. MTA 
Enstitüsünün yanlız kaolen ve kil aramaları için dördüncü 
plan döneminde 250 milyon TL'lik bir yatırım yapması planlan
maktadır.



Yatırım Programı sonucunda sağlanacak yararlar

1- Hammaddelerin daha ekonomik ve homojen olarak temi
ni sağlanacaktır.

2- Pasa ve artık olarak değerlendirilemeyen hammadde
ler değer kazanacaktır.

3- Hammadde kalitelerinin düzelmesiyle ürün kalitesi 
düzelecek, refrakter maddelerin ömrü uzayacaktır.

1- ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBİRLER

1- Maden kanunu kapsamına alınmayan feldspat ka
nun kapsamına alınmalı, kaolen ve kilin sınırlandırmaları kalk
malıdır .

2- Ruhsatlı sahalardan belli düzeyde üretim yapma 
zorunluğu konmalıdır.

3- Ülke olanaklarını tam olarak ortaya çıkaracak 
aramalar yapılmalıdır. MTA ruhsatlı, ruhsatsız bütün sahalarda 
arama yapabilmelidir.

4- Düşük kaliteli veya içinde başka maddeler olan 
hammaddelerden faydalanılması için MTA ca teknolojik araştır
malar yapılmalıdır.
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5- Bu hammaddelerden üretim yapacak kuruluşlar

gerekli izin ve belgeleri alırken hammadde kaynaklarını açık

ça belirtmelidirler.

6- Ege ve Marmara bölgesinde bulunan feldspat yatak

larından 50.000 t/y seviyesinde üretim yapabilecek maden iş

letmelerinin kurulması, başta Simav olmak üzere birkaç yerde 

yılda toplam 20-30.000 t.feldspat konsantresi verecek pegma

tit işleme tesisinin kurulması.

7- Balıkesir, Bursa, Kütahya, Çanakkale, Uşak, Bile

cik, Bolu, Ordu ve Rize illerinde bulunan kaolin yataklarından 

plan dönemi sonuna kadar yılda 100.000 ton süzülmüş, 30.000 

t.tuvenon kaolin üretimine imkan veren maden arama-işletme ve 

cevher zenginleştirme yatırımlarının gerçekleştirilmelidir.

8- Mahalli kaolin yataklarının değerlenmesi ve nak

liye masraflarından korunması için plan döneminde Niğde, 

Nevşehir, Ordu ve Rize illerinde kaolin işletme ve süzme te

sislerine ilaveten birer seramik fabrikası kurulmalıdır.

9- Bilecik(Söğüt), İstanbul ve Zonguldak seramik 

kili, refrakter kil ve şiferton yataklarının plan dönemi içe

risinde her türlü etüdlaünin japLİarak bunlardan yalda 450.000 ton

kil üretimine imkan veren büyük maden işletmelerinin kurul

ması, TKİ'nin taşkömürü ile birlikte şiferton üretimine geç

me lidir.



II/4 - KUVARS, KUVARSİT, KUVARS KUMU, DÖKÜM KUMU



KUVARS KUMU, KUVARS, KUVARSİT ve DÖKÜM KUMU

I. GİRİŞ ı

1.1. SEKTÖRÜH TABIMI VB SIHIRLANDIRIIMASI t

A) Kuvars Kumu

25.06 Gümrük tarife nolu kuvars kumu silisden ve az 

miktarda kireç ve maden oksitleriyle, özellikle demir oksitten 
meydana gelen bir karışımdır. Kuvars kumunun ergime sıcaklığı 
yüksek olduğundan (1770 °C) kalıp kumuna yüksek sıcaklığa da

yanma özelliği verir.

Kuvars kumunun kimyasal yapısı (SiOgî'dir. Doğada 

saf olarak bulunduğu gibi ayrıca feldspat, kil, manyetit, he
matit, irkon, gröna, rutil, mika v.s. içerebilir. Kullanıİma 
amacına göre, gerek boyut gerekse içinde bulunan yabancı mad
denin ayrılması için, cevher hazırlama işlemleri uygulanır. 
Başta cam olmak üzere deterjan, seramik ve dolgu maddeleri sa
nayinde kullanılır.

B) Kuvars

Kuvars 25.06.10 Gümrük giriş tarife noludur. SiOg 
olup, yer kabuğunda en yaygın minerallerden biridir. Kuvarsit 

gibi bazı kum taşları ve bazı metamorfik kayaçlar da hemen 
hemen kuvarsla yapılıdır.



Kuvarsın bazı çeşitlerinde kristaller mikroskopik 

büyüklüktedir. Kalse duvanlar, çakmak taşları, çentler, aki- 

ke taşlan böyledir. Bir kısmı saydam veya donuk, bir kismıda 

renkli olup kıymetli taş olarak kullanılır. Su içeren kuvarsa 

opal denir. Kuvars genellikle beyaz, beyaz-san, kahverengi, 

pembe, yeşil-mavi veya siyah renktedir.

C) Kuvarsit

25.06.20 Gümrük tarife no'lu kuvarsit, kuvars ta

neciklerinin silisli çimentoyla kaynaşması neticesi meydana 

gelen bir kayaçtır. Kimyasal yapısı Si02 dir. Ancak genellik

le kuvars ve kuvars kumuna nazaran daha fazla yabancı madde 

içerir. Bu maddeler feldspat, mika, kil, manyetit, hematit, 

limonit, gröna, rutil, kalker v.b. dir.

Kullanılma amacına göre öğütme ve cevher hazırlama 

işlemleri uygulanır. Kuvars kumu ve kuvarsın kullanıldığı her 

sahada kullanılabilir. Kullanma sahaları, cam, deterjan, boya, 

seramik, dolgu maddesi, inşaat ve katkı maddesi sanayidir. 

Ancak kırma, arıtma ve öğütme işlemleri gerektiğinden, kum ve 

kuvarsa nazaran daha az tercih edilir.

D) Döküm Kumu

Kimyasal formülü Si02 dir. İyi kalite döküm kumu 

yüksek ısıya dayanıklı, istenen şekil ve boyutta olan ve için

de kil bulunmayan kumdur. Her ölçüde döküm yapılabilmesi için 

oldukça ince taneli, kilsiz, en az $ 95 silisli kuma gerek 

vardır.



1.2. TARİHÇE :

A) Kuvars Kumunun önemi, dökümhanelerin gelişmesi 

ile artmıştır. Geçmişteki dökümcüler veya kalıpçılar esas ola

rak pratikten yetişme insanlardı. Bunların belli çalışmaları 

için kum karışımları ve kumlar hakkında bir kısmı gözli bil

giler vardı. Tecrübeli dökümcüler iyi döküm üretebiliyorlardı. 

Fakat kaybolan zaman ve malzemeler hesapsızdı. Son zamanlarda 

döküm endüstrisinin tesis ve gereçlerinin gelişmesi ile kum

lar hakkında ki. bilgilerin önemi daha çok artarak gerekli bil

giler dökümcülerin hizmetine sunulmuştur.

Ülkemizde daha 5-10 sene evveline kadar ilkel bir 

şekilde döküm kumu üretilirken şimdi yıkama ve belirli boyut

lara göre sınıflandırma yapılarak dökümhanelere verilmektedir.

B) Kuvars eskidenberi insanların kullandığı taşlar

dandır. Sanayi ilerledikçe kullanım alanı artmıştır. Türkiye'

de seramik fabrikaları kuruldukça değeri artmıştır. 21/7/1976 

tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Maden Kanunu kapsamına alın

mıştır.

C) Kuvarsitin değeri 1963 yılında Maden Kanunu kap

samına alınması ve kullanım alanlarının yaygınlaşması ile art

mıştır.



II. MEVCUT DURUM t

A) Döküm ve kuvars kumlarım, genellikle ülkemizde 
bulunuş yerlerine göre iki bölümde toplamak mümkündür.

1- İstanbul dışında, Türkiye'nin çeşitli yer
lerinde çıkartılan döküm kumları.

2- İstanbul sınırları içinde çıkartılan döküm 
kumları. İstanbul dışındakiler Tablo l'de verilmiştir.



TABLO 1 : İstanbul Dışındaki Mevcut Dökiim Kumları

TTTTMTTKT H TTkTC! T DAYANIKLILIK (C°) A.Z.OO KİL ORANI ELEK ANALİZİ (*) OLARAK
KUMür» OiI'ıDi. (Topaklanma) (*) 0.6-0,1 0,3-0,6 0,

rOO1CM 0,1-0,2 0,ö-0,1

Gülek Boğazı Pik Kumu 1240-1250 4,3 16 10 20 30 40
" a Pirinç Kumu 1220-1240 62,5 28 40 5 10 20

Tarsus Kumu 1250-1260 4,3 14 30 40 20 10
Ergani Kumu 1200-1210 14,0 30 30 20 20 10
Gezin Kumu 1450-1460 75,0 62 30 20 10
Felahiye Kumu 1200-1210 13,8 28,7 40 40 20
Eskişehir Kumu 1080-1100 11,0 21,0 30 20 10
Yahşihan Kumu 1250-1260 3,2 12,6 40 20 10
Zonguldak Kumları :

A- Numune 1. 1300-1310 5,5 21,0
B- " 2. 1320-1330 9,0 17,2
C- » 3. 1320-1330 4,5 23,0
D- " 4. 1340-1350 9,0 24,5
E- " 5. 1380-1390 5,0 27,7
F- " 6. 1580- 2,2 3,0

Çatalağzı Kumu :
A- Numune 1 1280-1290 0,6 20,0 60 20
B- " 2 1260-1270 4,2 13,7

Ereğli Kumu 
(Zonguldak) 1220-1230 8,3 28 40 20 10



İstanbul sınırları içinde çıkarılan kalıp kumları şunlar

dır.

1- ŞİLE Zuhurları a) Karakiraz zuhuru

b) Kuma zuhuru

2- BEYKOZ Zuhurları a) Kılıçlar 1/2 sahası

b) Kılıçlar 1/38 "

c) Bozhane zuhuru

d) Gollük köyü zuhurları

3- Çatalca İhsaniye zuhurları (Ağaçlı-Kumburgaz)

4- Terkoz Yeniköy zuhurları.

Türkiye * de döküm kumu üreten yerlerdeki mevcut durum :

TABLO 2 j Döküm Kumunda Mevcut Durum

Bölge Kuruluş İsmi Üretim Yeri Miktarı (TON)

İstanbul Hüseyin Keçeci Şile Bölgesi 70.000
n Mehmet Yılmaz Çatalca-İhsaniye 

(Ağaçlı-Kumsurgaz) 5000-6000

II Kemal Demirkıran Terkoz Yeniköy 5000-6000
n İslam Süer Terkoz Yeniköy 3000-5000

Zonguldak Kumları
DİSERLERİ

YEKÛN i

3.000

10.000

100.000

Üretim yapılan kuvars kumu sahalarının çoğunluğu kullanma 

olanağı çok olan İstanbul ili sınırları içerisindedir. Bu saha

ların adedi 6 dolayında olup, hepsi maden kanunu kapsamındadır



Ayrıca çok az üretim yapan İstanbul-Beykoz ve Şile ara
sında sabalarda vardır. Şile civarında olan sabaların kumları 
daba çok döküm kumu olarak kullanılmaktadır. Rubsat sabası sa
hipleri özel sektör kuruluşlarıdır. Üretim taleplere göre ayar- 
lanmaktadır. Bu sektörde yabancı sermaye yoktur. Türkiye Şişe 
ve Cam Fabrikaları A.Ş. sabaları hariç diğer sabalarda üretim 
insan gücü ile, bazen de traskavatörlerle yapılmaktadır. Çalı
şan işçi sayısı yukarıda adı geçen 6 sabada 300 kadardır.

B) Kuvars 1976 yılına kadar Maden Kanunu kapsamana dahil 
olmadığından gerçek işletme sayısı ve kurulu kapasite belli 
değildi. KIrklareli, Ankara, Çanakkale, Eskişehir, Bursa, Ay
dın, Muğla, dolayında rubsat alıp işletenler vardır. Bu ocak
ların mevsimlik, fabrikaların ihtiyacına göre ve çeşitli isim 
altında (çakmak taşı, flint taşı, silek, döğen taşı) işletil
diğinden sürekli işletmeler olmamaktadır.

C) Kuvarsit Maden Kanunu kapsamındadır. Ülkemizde çoğun
luğu Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, Zonguldak ve Çankırı 
olmak üzere 70 kadar rubsat vardır. Bu ruhsatların 8-10 tane
si işletme ruhsatıdır, ve faaliyet göstermektedir. Bir kısım 
ruhsatlar da arama ve üretim yapılmadığından iptal edilmiştir. 
1973 yılındaki kapasite durumu aşağıda verilmiştir.



Tablo 3 : Kuvarsit Sektöründe Kurulu Kapasite

Sıra
No

Kişi veya 
Kuruluş Adı Yeri

Kapasite
(Ton)

1- Türk Ytong Sanayi A.Ş. İST-Kartal-Şamandıra 37.720
2— Beyazıt Eriş İST-Çatalca-Yalıköy 509
3— Anadolu Cam Fb. A.Ş. Adana-Pozantı-Kösrelik 20.660

4- n ti ı> tt İt II İt 9.492

5- İt İt ıt tt İt İt tt 22.376
6- Ahmet Çinali Zonguldak-Ereğli-IBğköy 9.500

7- Şevket Ali Sözlülü " -Merkez-Kilimli 2.150

8- Etibank Gn. Md. Antalya-Gazipaşa-l&teucık 9.009
9- Sümerbank Ateş Tuğla 

Sanayi Müessesesi
Çankın-Eskipazar-
Tanişlar 3.379

10- n II Zonguldak-Çaycuma-Güdül]ü 655

Kaynak s Madenlerimizin Faliyetleri 1973.

Ruhsat sahası sahipleri kamu ve özel sektör kuruluşları

dır. Büyük tüketioiler (Ytong ve Anadolu Cam Sanayi A.Ş. gibi) 
kendi sahalarını kendileri işletmekte ve kullanıma elverişli 

hale hazırlamaktadırlar. Kapasiteleri gereksinimlerini karşı

lamaya yetmektedir. Bu konuda büyük üretici ve tüketici ola

rak bir kamu sektörü yoktur. Üretimde patlayıcı madde, tras- 

kavatör ve kamyonlar kullanılmaktadır. Çalışan işçi sayısı, 

çoğunluğu yukarda belirtilen şirketler sahalarında olmak üze

re 250 civarındadır.
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3. ÜRBTtM

3.a. Üretim Yöntemi ve Teknoloji

A) Teknolojiye paralel olarak kum üreten tek firma 

Hüseyin Keçeci firması görülmektedir. Bu kuruluş modern bir 

yıkama ve kum sınıflandırma tesisi yaptırarak Şile yöresinde 
1974-1975 yılında günlük 500 ton kapasite ile üretime başla

mıştır. Diğer kuruluşlar kürekle ve elle yıkayarak il

kel bir şekilde piyasaya arz etmektedirler.

B) Kuvars genel olarak açık işletme ile üretilir. 

Mostralar halinde olduğundan örtü azdır. Basınçlı hava ile 

delik delinip patlayıcı madde ile parçalanır. Ancak sert ol

duğundan matkap tüketimi çok olur.

C) Kuvarsit de açık işletmeyle üretilir. Anoak de

likler daha geniş ve uzun delinîr ve ağır iş makinalam kul

lanılır. Yine matkap tüketimi yüksektir.



Kuvarsitin üretim girdileri aşağıdaki tabloda verilmiştin.

Tablo 4 : Kuvarsit Üretim Girdileri

GİRDİ BİRİM MİKTAR BEDELİ (TL/t)

Fitil m/t 4,15 7,7

Kapsül adet/ton 1,50 1,8

Patlayıcı

Madde kg/t 0,60 18,3

Makina

Yağı kg/t 0,70 13,3

İşçilik saat/t 1,50 16,4

Amortisman TL/t 41,60 41,6

3.b. ÜRETİM

A) Çoğunluğu Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., 

Çatalca dolayıniaki Necmettin Cengiz ve Şile dolayındaki 

Hüseyin Keçeci*ye ait sahalardan olmak üzere son 10 yılın 

üretimi yaklaşık şöyledir j



Tablo 5 s Kuvars ve Döküm Kumu Üretimi (Ton)

YILLAR TOPLAM DÖKÜM KUMU KUVARS KUMU

1965 70.000 -- 70.000
1966 70.000 -- 70.000
1967 110.000 -- 110.000
1968 150.000 -- 150.000
1969 220.000 -- 220.000
1970 220.000 10.000 210.000
1971 250.000 17.000 233.000
1972 250.000 20.000 230.000
1973 250.000 20.000 230.000
1974 250.000 30.000 220.000
1975 297.500 59.500 238.000
1976 327.400 74.400 253.000

İstanbul dahilindeki diğer firmalar küçük kapasitelidir
ler. Yıllık satış miktarları kararsız bir şekilde seyretmekte 
ve 5-10 ton arasında değişen satış yapma imkanı bulmaktadır
lar.

Zonguldak kumlarının ise, yıllık üretimleri 3-4 bin ton 
arasında değişmektedir. Anadoludaki diğer kum üreten yerler
den 10.000 ton üretim yapılmaktadır.

B) Kuvars 1976'ya kadar taş ocakları nizamnamesine 
tabi olduğundan, üretim değerleri istatistik cetvellerinde 
gösterilmemektedir. 1975 üretiminin 6,6 bin ton, 1976'nm ise 
7,3 bin ton düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir.



C) Çoğunluğu Türk Ytong Sanayi A.Ş., Anadolu Cam 
Sanayi A.Ş. ve Etibank Ferro-Krom İşletmesine ait olmak üzere 
kuvarsit üretimi aşağıdaki tabloda verildiği gibidir.

Tablo 6 s Kuvarsit Üretim Durumu 

YILLAR TÜVONAN (TON) KONSANTRE (TON)

1965 500 ----

1966 20.500 ------

1967 38.665 ------ -

1968 41.253 ----

1969 42.397 2.603
1970 36.278 ----

1971 52.703 9.459
1972 82.422 11.349
1973 114.806 7.138
1974 120.500 ----

1975 130.000
1976 140.200 (Tahmini)

Kaynak ı Maden İstatistikleri D.İ.E.



4. DIŞ TİCARET DURUMU 

4.a. İIHALA.T

4.a.l. ÜRÜN İHLA LA Tl

A) Üretilen kuvars kumu yurt içinde yeterinoe tü
ketildiği için, ihraç ve ithal edilmemektedir. Ancak özel 
dökümler için zirkon kumu bazı durumlarda ithal edilmektedir. 
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri 1974 yılında 50 ton kadar it
hal etmiştir. Halen kum ithalatı yapılmamaktadır.

B) Dış Ticaret Yıllık İstatistiklerine göre 1970- 
1975 arası kuvars ithalatı aşağıdaki gibidir.

Tablo 7 : Kuvars İthalatı (Ton)

AHA MAL 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Kuvars 200, 3 221,1 188,3 305,1 296,6 258,4 195

1973-1975 yıllan değer olarak ise şöyledir t

Tablo 8 : Kuvars İthal Değerleri (Bin #)
CİP cari fiatla

ANA MAL 1973 1974 1975 1976

Kuvars 36 64 57 40,4



C) Devlet İstatistik Enstitüsü, Dış Ticaret Yıllık 
İstatistiklerine göre 1970-1975 arası kuvarsit ithalatı aşa- 
ğıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 9 : Kuvarsit İthalatı (Ton)
ANA MAL 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Kuvarsit 51,45 110,68 151,0 65,52 97,00 163,0 184,0

Tablo 10 ı
(Bin 0)

Kuvarsit İthalat Değerleri CİF Cari fiatla
ANA MAL 1973 1974 1975 1976

Kuvarsit 81,0 16,0 31,0 37,4

4.b. İHRACAT

A) 1974—1975 yıllarında, Çatalca'da bulunan Necmet
tin Cengiz'in sahasından ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
A.Ş. sahalarından Yunanistan'a 4000 ton İhracat yapılmıştır. 
İhracat fiatları FOB 7-10 Dolar/ton dolayındadır.

B) Kuvars İhracatı yoktur.

C) Kuvarsit ihracatı yoktur.



5. STOK DURUMU >

A) Bulunamamıştır.

B) "

C) Devlet İstatistik Enstitüsü, Maden İstatistik

lerine göre Kuvarsit stok durumu 1967-1973 arası şöyledir :

Tablo 11 : Kuvarsit Stok Durumu (Ton)

AHA MAL 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Kuvarsit 4000 4000 600 1500 2697 17372

6. YURT tgl TALEBİ :

A) Döküm kumu üretimi satışa göre planlandığı için 

1970-1975 yılları arasındaki üretimler Türkiye* nin. toplam ta

lebini göstermektedir. Ancak ayrıntılı olarak 1975 yılı ta

lepleri aşağıya çıkartılmıştır.



Tablo 12 : Döküm Kumu Yurtiçi Talebi

Alıcı Kuruluş Yeri Miktar (Ton)

1. Türk Demir Döküm
2. Emaş
3. AK Metal
4. AK Çelik
5. Elektrometal
6. Alanya Demir İşit.
7. Enver Soysal
8. Gerçek Döküm
9. Haşan Yörük
10. İral Çelik
11. Pancar Motor
12. Singer Sanayi
13. Silvan Sanayi
14. Haymak Sanayi
15. Yakacık San. Kiliğir San.
16. Hisar Çelik
17. Ferro Döküm
18. Kaliteli Çelik
19. Alâıkaçtılar
20. Kroman
21. Auer
22. Doküman
23. İsal
24. Diğerleri

İstanbul 25.000 (Pik Döküm)
" 5.000 (Çelik Döküm)

1.500 ( » )
" 700-800 ( " )
" 3.500 (Çelik+Pik Döküm)

Trakya Yakası

Çayırova

1.500 ( "
1.000 (Çelik Döküm)
1.000 ( " )
1.000 ( " )
1.000 ( " )

3.000 (Pik Döküm)
1.000 ( " )

3.000 (Çelik Döküm)
2.500
1.500
1.500
2.500
1.000
1.500 (Çelik Döküm)
800

1.000 (Pik Döküm)
1.500 ( » )
3.500 ( » )
5.000 ( « )

)

İstanbul Top. 70.600



Tablo 12 s Devamı

Alıcı Kuruluş Yeri Miktar (Ton)

25. Yarımca Anadolu Döküm Yarımca 1.000 (Pik+Çelik Döküm)
26. Gölcük Tersanesi Gölcük 1.000 ( " )

Kocaeli Topla. 2.000

27. Bur Çelik Bursa 5.000 (Çelik Döküm)
28. Meneviş Çelik II 500

29. Diğerleri II 2.000

Bursa Toplamı 7.500

30. AK Döküm İzmir 1.500 (Pik Döküm)

31. Hulusi şenkaya M 1.000 (Çelik Döküm)
32. İzmir Dök. San. İt 500 (Pik Döküm)
33. Gürel Ticaret İt 500 ( - )
34. Şentürk Çelik Dök. n 1.000 (Çelik Döküm)
35. Ziver Makina N 1.000 ( " )
36. Cevher Sanayi II 500
37. Diğerleri ıt 3.000

İzmir Toplamı 9.000

38. Şeker Fabrikası Eskişehir 1.000 (Çelik+Pik Döküm)
39. Elenese (D.D.Y.M.F. ) 1.000 ( " )
40. Entil Çelik II 1.500 ( " )
41. Es Çelik M 500 ( " )
42, Diğerleri M 2.000

Eskişehir Toplam. 6.000

43. Doksan Ankara 1.500 (Pik+Çelik Döküm)
44. Erkut II 3.000 ( “ )
45. Ankara Çelik •t 500
46. Türk Traktör II 2.500

Ankara Toplamı 7.500



Tablo 12 : Devamı

Alıcı Kuruluş yeri Miktar (Ton)

47. 0. Doksan (Osmaneli) Bilecik 20.000 (Pik Döküm)
48. Demisaş M 5.000

Bilecik Toplamı 25.000

49. Halk Çelik Konya 500
50. Özdemirler Çek. " 500
51. Diğerleri n 1.000

Konya Toplamı 2.000

52. Mersin Sağmalar 1.500
53. Elazığ 500-600
54. Adana
55. İskenderun

1.000

56. Erdemin 1.250
57. Malana Kimya 1.600
58. Karabük Demir Çelik 12.000

SEHEL TOPLAM : 150.000
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Tablo 12'deki talep 1977-1978 yıllarını kapsamaktadır. Zi

ra talep yapan firmalardan bazıları henüz faaliyete girmemiş, 

inşaat halinde ve önümüzdeki yıllarda devreye gireceklerdir.

Bu bakımdan 1976-1980 yıllan yıllık talep olarak yukarıdaki 

rakam alınabilir. Ancak döküm kumu, döküm sanayinin yardımcı 

hammaddesini teşkil ettiği işin bu sanayi dalının büyümesiyle 

birlikte artacaktır, önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin kum ih

tiyacı bahsedilen yataklardan rahatlıkla karşılanabilir.

B) 3.b.(B)'de belirtildiği gibi belli bir talep du

rumu saptanamamıştır. 1975 de 6,6 bin ton, 1976 da ise 73 bin 

ton düzeyinde iş talebin oluştuğu tahmin edilmektedir.

C) Kuvarsit Sektörü Yurt îşi Talep Durumu t

Tablo 13 s Kuvarsit Yurtişi Talebi (Ton)

YILLAR MİKTAB

1965 500
1966 18.500
1967 26.933
1968 34.234
1969 40.997
1970 36.280
1971 45.000
1972 82.000
1973 114.800
1974 120.000
1375 130.000
1976 140.000



7. FİAT DURUMU

A) Karabük Demir Çelik İşletmelerinin Hüseyin Keçe
ci' den aldığı kum fiatlan şöyledir.

Tablo 14 » Kuvars Kumu Fiyat Durumu (TL/Ton)

YILLAR İstanbul
Fiyatı

İstanbul Kumunun 
Karabük Fiyatı ZOHÖULDAK

1970 90.00 123.00 --
1971 90.00 139.80 58.54
1972 90.00 170.34 65.06
1973 100.00 168.30 66.54
1974 100.00 171.29 81.60
1975 110.00 218.43 91.41
1976 120.00 232.88 87.99

Öte yandan diğer bir kaynaktan alınan fiat durumu 
ise» 1975 yılı yıkanmış kum fiatı Ocakbaşi 150-200 TL/t» tüke
ticiye teslim fiatı CİF 300-350 TL/t'dir.

B) Kaynak bulunamamıştır.
C) Kuvarsitin fiat durumu şöyledir.

Tablo 15 : Kuvarsit Satış Ortalama Fiatı

YILLAR 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

Cn/ion)&t 15 15 18 50 51 50 114 108 123



1975 fiatlan ise şöyle bulunmuştur t

Ocakbaşı maliyeti s 60-75 TL/Ton.
Fabrika Tüketiciye Maliyeti t 120-150 Tl/Ton.

Tablo 16 t Kuvarsit İthalat Ort. Fiatlan t

YILLAR 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Ort. Fiat --r 
(TL/Ton) '' 1520,40 1467,80 1935 2461,30 2880,75

c- Kuvarsit ihracat ort. fiatı t

1971'de 66,80 TL/Ton, 1973'de 93,75 H/Ton.

8. İSTİHDAM DURUMU :

Kum sektörünün İstihdam durumu şöyledir.

Mühendisler 8 - 10
İdareci ve Memur 20 - 25
Vasıfla İşçi 50 - 60
Düz İşçi 250 - 300

İş saatleri 8-16 ve 16-24 olmak üzere iki vardiyadır. İş
çilik ortalama 100-150 Tl/gündür. Düz işçi 100 TL., Kalifiye İş
çi 150 TL. dolayındadır. Yaz aylarında işçi bulmakta zorlukla 
karşılaşılmaktadır.

B) Kaynak bulunamamıştır.



C) İstihdam durumu yaklaşık şöyledir :
1- İdari ve Teknik Elemanlar

a) ffiühendis-jeolog ( 8-10)
b) İdareci ve Memur ( 30- 35)

2- Kalifiye İşçi ( 60- 70)

3- Düz İşçi (150-200)

Yalnız gündüz vardiyası yapılmaktadır. İşçilik or
talama 100 TL., kalifiye işçi 150 TL. dolayındadır. İstihdam edi
len sahaların yeri, ücret, sosyal şartlar işçi temininde (bil
hassa kalifiye işçi) problemler yaratmaktadır.

9. MEVCUT DURUM YE Tl KANIKLI KLAB s

A) Üretim taleplere göre ayarlanmaktadır. İhracat 
olanakları vardır. Ancak bu konuda piyasa araştırılması yapıl
mıştır. Ruhsatlar, taşocakları nizamnamesine göre alındığından 
üretim arama, hazırlama emniyetli olmamaktadır. Ruhsat sahası 
yüzölçümü, spekülasyonu önlemek için 2.000 hektardan az olmalı 
ve sınırlandırılmalıdır.

B) Özellikle cam sanayi ve seramik sanayi çok temiz 
kuvars istemekte, çok az tolerans göstermektedir. Bu yüzden pek 
çok buluntu işletilmemektedir. Ayrıca sert bir madde olması 
üretimde güçlük doğurmakta, matkap tüketimi çok fazla olmakta
dır.

C) Üretim taleplere göre ayarlanmıştır. İhracat ola
nakları yoktur. Esas problem kuvarsitin homojen ve kullanılabi
lir hale getirilmesidir.



Kuvarsitin de çok temiz olması istenir. Yataklar- ge

nellikle Paleozoik formasyonlarda bulunduğunda, segonder köken

li demir çatlaklara dolmuş durumdadır. Bu da kaliteye çok etki 

etmektedir. Örneğin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 56 99,8 

Si02 minimum, # 0,006 Fe2Û3 maksimum tenorlü kuvarsit istemek

tedir. Bu da az rastlanan bir kuvarsittir. Bu yüzden Anadolu 

Cam Sanayi Pozantı civarındaki Beleraedik Kuvarsit işletmesini 

kapatmıştır.

10. Dİ&BR MEMLEKETLERDEKİ DURUM VE İRDBLBHMSSİ t

A) Avrupa ülkelerinde genellikle rezervler yetersiz

dir. Bazı ülkeler Afrika'dan ithal etmektedir. Ayrıca kum ye

rine kuvarsit ve kum taşı kullanılmaktadır.

Bazı ülkelerin üretimleri aşağıda verilmiştir :

Tablo 17 1 Bazı Ülkelerin Kuvars Kumu Üretimleri 
______________________________________________ (1000 Ton)

ÜLKELER 1971 1972 1973 MADDE

Arjantin 153 168 ----- C. Kumu

Avusturya 621 822 890 K. Kumu
Belçika Luz 1.399 1.321 ---- D. Kumu

N 1.549 1.607 ---- Cam Kumu
Fransa 2.390 ----- ----- N M

19 1.800 ----- -— Döküm Kumu
B. Almanya 898 716 539 K. Kumu

5.500 5.554 7.076 C. Kumu



B)

Tablo 18 : Bazı Ülkelerde Kuvars Üretimi
ÜLKELER 1971 1972 1973

Arjantin 62 92 110

Avustralya 1.112 1.058 --
Hindistan 336 330 313

Meksika 393 405 411

Norveç 506 505 510

İspanya 287 383 400
Finlandiya 86 92 93

C) Kaynaklarda Kuvarsit çoğunlukla Kuvars ile bera
ber verilmiştir.

Tablo 19 s Bazı Ülkelerin Kuvarsit Üretimi (1000 Ton)
ÜLKELER 1971 1972 1973

Arjantin 1.497 1.175 -
Avusturya 98 103 113

Belçika-Lux 427 506 -
Macaristan 29 32 32

G. Afrika Cumhuri. 577 683 792

İspanya 168 248 -
Norveç 506 505 510



111. tthKE OLANAKLARI :

A) 1975 yılı ülke tüketimine göre rezervler yeterli 
görülmektedir. MTA Enstitüsünce yapılan etüdlere ve sanayi ku
ruluşlarından edinilen bilgilere göre, aşağıdaki rezervler tes

pit edilmiştir.

Tablo 20 t Kuvars Kumu Rezerv Durumu

İLİ İLÇE YERİ REZERV (TON)

Balıkesir Bandırma Kapıdağ 830.000

İstanbul Çatalca Akalan 390.000
n w Kabakça 330.000
n n Podima 1.000.000
w Şile Avcıkolu 400.000

Denizli Merkez Şirinköy 10.000.000

Mersin Tarsus ------ 1.000.000

Adana Kozan İs-Demir Ocağı 500.000
Ankara Kırıkkale Yahşihan 100.000

B) Halen kullanma yerlerine yakın olan sahalar tü
keticilerin gereksinimlerini karşılayacak kapasiteye sahiptir.

Ezine-Bayramiç'te süt kuvars olarak 50.000-60.000 
ton rezerv mevcuttur.



Ayrıca Trakya bölgesinde, Çatalca'nın kuzeyinde, Su
başı-Saray-Vize-Pı narh isar-Klrklar eli yolu ile Karadeniz ara
sında kuvars kumlarının teşekkülüne sebep olan ve bu kum zu
hurlarının kontağında paeozoik yaşta yer yer çok temiz kuvar
sit ve süt kuvars zuhurlarına rastlamaktadır. Karacaköy-Yali- 
koy-Karamandere-Istrança ve Kıyıköy bölgesinde Türkiye Şişe 
ve Cam Fabrikalarına ait ruhsatlar mevcuttur. Rezervin çok ol
duğu ve iyi kalitede olduğu tahmin edilmektedir. Yol ve çalış
ma şartları iyidir. Yer yer süt kuvars zuhurlarına rastlanmak- 
tadır.

İstanbul Bölgesi-Kocaeli Yarımadasında çeşitli zu
hurlar mevcuttur. Bunlar sırası ile ;

Beykoz zuhuru (iyi değildir), Polonez Köyü-Alemdağı 
bölgesi, Çanakkale bölgesi, Karabiga civan, Marmara sahilinde 
de yer yer temiz süt kuvars zuhurları vardır. Kula Eşme yolu 
boyunca süt kuvarslar görülmektedir. Rezervin çok olduğu tah
min edilmektedir.

C) MTA Endüstriyel Hammaddelsr Daire Başkanlığı Tek
nik Büro servisinden elde edilen bilgilere göre Türkiye kuvar
sit rezervleri aşağıda verilmiştir.



Tablo 21 : Türkiye Kuvarsit Rezervleri
CİNSİ YERİ (REZERVİ - 000 TON)

Cam Kuvarsit Deniz li-Ş irinköy- 
Ş irintaş

3.000 (£ Gr. 98,99 
Sİ02)

Kuvarsit Antalya-Kaledıran 560 (Gr+Mh)
Kuvarsit Afyon-Emirdağ 2.000 (Gr+Mh)
Kuvarsit Kastamonu-Azdavay 50.000
Not : Gr; Görünür. 

Mhs Muhtemel.

IV* ÜRETİM PROGRAMI :

1. GENEL POLİTİKA s

A) Üretim taleplere göre ayarlandığından Türkiye 
Şişe ve Gam Fabrikaları A.Ş. hariç diğer sahalarda ileriye dö
nük bir üretim programı yoktur. Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. 
ülkenin cam gereksinimine ve ihracat olanaklarına göre fabri
kalarının kapasitelerini arttırmakta buna bağlı olarak da ge
rekli kum gereksinimi için üretimini de arttırmaktadır. Halen 
yılda kişi başına düşen cam miktarı 6,5 kg*dır. Yaklaşık her 
yıl % 5-6 artış olacak, kum ihtiyacı da buna paralel olarak 
artacaktır.

Halen üretim yurt içi tüketimine dönüktür. İhracat düşü
nülmelidir.



B) Kuvars üretimi de ayni şekilde yurt içindeki fab
rikaların ihtiyacına karşılamaya yöneliktir. Genellikle işlet
meler basittir. Birkaç ocak dışında büyük çapta üretim yapıl
madığından ve alış fiyatları fazla olmadığından fabrikalara
ve sahile yakın zuhurlar işletilmektedir.

C) Tüketici tesis ve fabrikaların üretimine paralel 
olarak kuvarsit üretimi ayarlanmaktadır. Yüklenici kuruluşlar 
daima aynı tüketiciye verdiklerinden, üretimlerini ona göre 
ayarlamaktadırlar. Yıllık talep artışı $ 8-10 alınabilir. An
cak yerli sanayinin gereksüdakttini rahatça karşılayabilecek ve 
hatta büyük çapta ihracat için yeterli rezerv mevcuttur. Bu 
bakımdan bir yandan kuvarsit kullanan ferro-silikon sanayi gi
bi yeni dalların kurulması öte yandan ihracat olanaklarının 
araştırılması gereklidir.

IV.2. Talep Çalışması
IV.2.a. Yurtiçi Talep Projeksiyonu

A) Döküm Kumu talebini hesaplamak için Türkiye’nin 
çelik ve pik döküm projeksiyonlarından yararlanılmıştır.

Tablo 22 : Türkiye Döküm Projeksiyonu ^ (Bin Ton)

Ana Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

1- Pik Döküm 350 393 441 494 555 622 1126
2- Çelik Döküm 63 73 84 96 111 127 245

T o p l a m 4 1 3 4 6 6 5 2 5 5 9 0 6 6 6 7 4 9 1371

(1) Demir Çelik Sektörü Ö.İ.K. Raporu.
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Bu döküm için gerekli döküm kumu miktarları da Türkiye'nin 
döküm kumu yurtiçi taleb projeksiyonunu oluşturur.

Tablo 23 : Döküm Kumu Yurtiçi Talep Projeksiyonu
(Bin Ton)

Ana Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Döküm Kumu 95,0 107,2 120,8 135,7 153,2 172,3 315,3

Kuvars Kumu yurtiçi talebi de aşağıdaki gibi tahmin edil- 
miştir.

Tablo 24 s Kuvars Kumu Yurtiçi Talebi ve Üretim
Projeksiyonu (Bin Ton)

Ana Hal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Kuvars Kumu 272,0 277,2 313,2 364,0 398,7 436,0 648,0

B) Kuvars

Kuvarsın tüketim eğilimleri gözönüne alınarak aşa
ğıdaki taleb ve üretim projeksiyonu hazırlanmıştır.

Tablo 25 ı Kuvars Yurtiçi Talebi ve
Üretim Projeksiyonu (Bin Ton)

Ana Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Kuvars 8,0 9,0 11,2 12,8 14,4 16,0 25,2



C) Kuvarsit

Tablo 26 x Kuvarsit Yurtiçi Talebi ve
Üretim Projeksiyonu (Bin Ton)

Ana Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Kuvarsit 155,0 170,0 185,0 200,0 215,0 230,0 335,0

IV.2.b. îhracat Projeksiyonu

Yukarda belirtilen kum çeşitlerinden yalnız döküm kumun

da ihracat olasılığı görülmektedir. Diğerlerinde hem dış fi

yatlar çok düşüktür, hem de ileri sanayi ülkelerinde yeterli 

yataklar vardır.

Tablo 27 : Döküm Kumu İhracat Projeksiyonu (Bin Ton)

Ana Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Döküm Kumu - 2,0 3,0 4,0 6,0 20,0

IV.2 .C.  Toplam Talep Projeksiyonu

Kuvars Kumu, Kuvars ve Kuvarsitte ihracat olmadığı için 

toplam talep, yurtiçi talep ve üretim birbirine eşittir. Dö

küm kumunda ise toplam talep ve üretim şöyle olmaktadır.



Tablo 28 : D.öküm Kumunda Toplam
Talep ve Üretim (Bin Ton)

Ana Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Döküm Kumu 95,0 107,2 122,8 138,7 157,2 178,3 335,3

IV.3. Üretim Hedefleri

Bu sektörde toplanan kısımlara ait üretim hedefleri tablo 

24, 25, 26 ve 28'de verilmiştir. Döküm kumunda üretim hedefi 

ithalatı da kapsamaktadır. Diğer kumlarda üretimin hedefi yurt 

içi talebi karşılamaktır.

IV.4. Uygulanması Gereken Teknoloji

Döküm kumu, kuvars ve kuvarsitte üretimin arttırılması 

için ağır iş makinalarının kullanılması gerekmektedir. Demir 

ve diğer safsızlaklnnn atılması için de tesis kurmak gerekir

I V . 5 .  İthalat Projeksiyonları

Bu sektörde herhangi bir ithalat sözkonusu değildir.



V. Yatırım Programı

Tablo 29 : Kuvars, Döküm Kumu, Kuvars Kumu
ve Kuvarsitte Eklenecek Yeni Kapasiteler 

______ ______________________________ (000 Ton)

YIL
LAR

Üre
tim
Hede
fi

Yıl Ba- 
şmda- 
Kapa- 
site

- Yıl İçinde Eklenecek Kapasite

Kapa
site

Proje
Adı

İnşa Sü- 
resi-Yıl

İşe Baş. 
Tarihi

Üretim
Hedefi

1977 530 497 33 Üretim 6 1977 33
1978 563,4 530 33,4 33,4
1979 632,2 563,4 68,8 68,8
1980 715,5 632,2 83,3 83,3
1981 785,3 715,5 69,8 69,8
1982 860,3 785,3 75,0 75,0

Burada fizibilite etüdü yapılmış bir yatırım projesi ol
madığından yurt içi talebinin yerli üretim ile karşılanması 
için eklenmesi gereken kapasite gösterilmiştir. Kamu sektörü 
olarak Etibank'm kuvarsit işletmesi için özel bir projesi yok
tur.



VI. Alınması Öngörülen Tedbirler

Bu kumları ithalat kotalarından çıkarılarak, fabrikaların 

yerli hammadde kullanmaları zorlanmalıdır. Geniş kuvarsit ya

taklarından, silisli refrakter tuğla üretiminde daha geniş bir 

şekilde faydalanıİmalıdır.

Kaolin süzme tesislerinden ileride büyüle miktarda açığa 

çıkacak olan kuvars kumunun cam ve döküm işlerinde kullanılmar- 

sı için önlem düşünülmelidir. Trükya'da varlığı bilinen fakat 

işletilmeyen kuvars kumunun etüdü yapılmalı, bunlar için gerek

li yıkama tesisleri kurulmalıdır. Optik sanayide kullanılan 

saydam kristal-kuvars kaynaklarımız korunmalıdır.



II/5 - WOLLASTONÎT, dîsten



I- GİRİŞ s
I- Sektörün tanımı ve sınırlandırılması

a)Wollastonit; Ekseriya nadir bir mineral olan 
«vollastonit tipik kontakt metamorfizme mineraldir. Kalker- 
granit kontağında (skarnlar içinde) uygun bir basınç ve sı- 
çaklık altında diopsit tremolit vezuviyan ve kalsiyumlu 
gröna ile birlikte, bazande metamorfik kalkerler içerisin
de bulunur. Kimyasal formülü GaSiO^ olup (.% 4-8,3 GaO, % 51,7 
Si02), sertliği 4,5-5,, özgül ağırlığı 2,8-2,9 dur.

Wollastonit•in en geniş kullanım alanı seramik sa
nayii olup burada ebat kontrolü ve mukavemeti arttırıcı 
olarak işe yarar.

b) Dişten:
Metamorfizme silikatlarından biri'olan dişten 

kimyasal bileşimlerinde bazı benzerlikler ve özellikle ya
tak şekillerinde bir beraberlik nedeniyle andaluzit ve 
sillimaııit ile birlikte Alumin silikatları gurubuna gi
rer. Kimyasal bileşimi AlgO-j.; SiO^ olup % 62,9 A120j. ve 
% 37,1 Si02 içermektedir. Genellikle mavi renkli , bunun 
yanında beyaz, gri ve kahverengi olanlarıda vardır. Isıtı
lırken 1200° den itibaren Mullit ve koistobatite dönüşür, 
bu sırada hacmi % 16 oranında artar.

Bünyesinde mika, demiroksit ve rutil dişten 
doğada gnayslar ve mikaşistlerle pegmatit ve kuvars damar
ları içinde bol miktarda bulunmaktadır.

Dişten ateş tuğlaları ve haçları üretiminde, 
elektrik izolatörleri ve kimyasal porselen bileşimlerinde 
kullanılmaktadır.



2-Tarihçesi:
Wollaston.it işletmeleri Türkiye'de 1958 yılında 

ilk defa Balıkesir ili Kepsut ilçesi Serçeören köyü civa
rında açılmış, bir kaç yıl yalnızca bu civarda üretim ya
pılmıştır. 1961 yılından itibaren ise Çanakkale-Çan İlçesi 
Halilağa köyü ve Bayramiç ilçesinin Karaköy ve Yeşil., köy 
civarında yeni işletmeler açılmıştır. 1976 yılında Yenice 
ilçesi civarındaki işletme de devreye girmiş olup halen 
hepsi faal durumdadır. Bursa İnegöl arasında da Söğüt tara
fından yeni bir wollastonit ocağı işletmeye açılmak üzere
dir. Diştenin Çanakkale Seramik tarafından Manisa-Gördes- 
Demirci civarında yapılan işletmeden 1970 yılında 125 ton, 
1974 yılına kadarda 250 ton üretildiği ve gene bunların 
Çanakkale seramik fabrikasında tüketildiği bilinmektedir.

II- Mevcut Durum 
I- Sektörün kurulu., ui 

Wollastonit:
Mevcut wollastonit işletmelerinin bölgesel 

dağılımları listede gösterilmiştir. İşletmelerin tümü 
Çanakkale Seramik Fab.A.Ş.ne aittir.

İli Ruhsat Sayısı Üretim (1975)
Balıkesir 1 1.100 ton
Çanakkale 4 4.000 U

Bursa 1 100 »t

Ka,,nak:Çaııakkale Seramik A.Ş. ÇAN



İş le tmeler  mevsimlik  olduğundan genel l ik le  1  y ı lda  
8  ay  kadar  faal iyet  göstermektedir ler .  Açık  iş le tme o  i  ması  
ve  ulaş ım zorluklar ı  k ış ın  çal ışmayı  engel lemektedir .

İş le tmelerde sermaye yat ır ımı  o larak kompresör ,de
l ic i  ve  kır ıc ı  hava tabancalar ı  ve  binalar  o lmak üzere  çe
ş i t l i  yat ı r ımlar  bulunmaktadır .  Dozer  ve  ekskavatör ler  ge
z ic i  o larak bütün iş le tmelerde kul lanı lmaktadır .

Yat ır ımlar ın  parasal  karş ı l ığ ı :

Dişten
Türkiye 'de  Manisa-Gördes-Demirc i ,Aydın-Koçar l ı  ve  

Yozgatta  t i s ten zuhurlar ı  saptanmışt ı r .
Manisa-Gördes  pegmati t ler indeki  diş ten yataklar ında 

1970-1974 yı l lar ında Çanakkale-Seramik Fabrikalar ı  A.Ş .  ta 
raf ından arama iş le tmesi  yapı lmış ,  375  ton kadar  dis ton üre
t i lmiş  ve  bu arada neojen sedimanlarmdan e l  i le  diş ten top
lat t ı r ı lmış  t ı r .  Bundan başka Türkiye 'de  diş ten üret imi  bu
lunmamaktadır .

Dozer .................................
Kompresör ler ................
B inalar ..............................
Tal  anca  »kazma,kürek

3.500 .000  TL.
1 .350 .000  TL.  
.  .850 .000  TL.  
. .250 .000  TL.



Aydın-Koçarlı ve Yozgattaki dişten zuhurları 
ekonomik değildir.

2- Mevcut Kapasite;
a) Wollastonit
Tablo 1. Wollastonit sektöründe kurulu kapasite 

(1975 Yılı durumu.)

Sıra No. Ana Mal Kapasite Birimi Kapasite

I. Balıkesir Wollastonit Ton 1100

2. Çanakkale M î! 4000

3. Bursa t» »t 100

Kaynak: Çanakkale Seramik Fab. Aş.
b) Dişten;
Çanakkale-Seramik Fabrikaları A.Ş. den edinilen

bilgilere göre bu kuruluş 1970-1974 yılları arasında 
Manisa-Gördes dişten yataklarından 375 ton dişten üretmişi 
tir. Şimdiki kapasite bilinmemektedir.

3. Üretim:
a) Üretim yöntemi ve teknoloji
Wollastonit ve dişten işletmelerinin hepsi açık 

işletme şeklindedir. Wollastonitte dinamitle parçala
narak koparılan kısımlar yantaşlarıda ihtiva ettiğinden 
cevneıler ayrıca triyaj çekiçleriyle temizlenmektedjir.

Hammadde konsantrasyon için başka işlem görme
mektedir.
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Üretimdeki akın şerhası §öyledir:

Makina ve Elle ^ Delme _____________________  Patlama
Hafriyat işlemi

________ ^Elle triyaj________^.Sevk

Distende ise üretim yöntemi ve teknolojisi birim 
üretim girdileri hakkında herhangi bir kaynak bulunamamış
tır. Ancak Yurt içi üretimi tablo J te gösterilmiştir.

Tablo 2. Wollaston.it için Birim Üretim Girdileri

Girdiler Birim

Miktar,

TL. Ton/Yıl Toplam

Hafriyat TL/ton 40 x 5200 = 208.000 TL.
işçilik »t 200 x 5200 = 1040.000 TL.
Patlayıcı madde 35 x 5200 = 122.000 TL.
Malzemeler t» 40 x 5200 = 208.000 TL.
Rusum,Vergi
Amortisman
had t» 45 x 5200 = 2340.000 TL.

Toplam: 3-918.000 TL.
Kaynak: Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ÇAN



Tablo : 3 Yurt İçi Üretimi (ten)

Yıllar
Sıra No. Ana Mal 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1- Wollastonit 4500 4650 4500 5800 6: 5200
2- Dişten 125 175 280 500 375

Kaynak: Çanakkale Seramik Fab.A.Ş. ÇAN 
b) Üretim:
İşletmeler Çanakkale Seramik Fabrikalarına ait 

olup üretim şimdiyedek kendi ihtiyaçları ile sınırlandırıl
mıştır. Söğüt seramiğe ait wollastonit işletmesi henüz 
başlangıç safhasında olduğundan üretim söz konusu değil
dir.

4- Dış Ticaret Durumu:
a) İthalat
(l)-Ürün ithalatı

Wollastonitte Yurt talebi üretimle karşılanabildiğinden 
ithalat söz konusu değildir. Yurt içi rezervler tükense bi
le seramikte kullanma zorunluğu olmadığından ithalat hiç 
düşünülmemektedir. Dişten içinde durum aynıdır.

b)
Wollast'onit Türkiye'de yeni kullanılmaya başlamış 

bir hammaddedir. Üretim Yurt içi ihtiyacı için ancak yeter
li olup, kalite yönünden de dış piyasanın adadığı özellik
leri taşımadığından ihracat söz konusu değildir.

Dişten içinde aynı şey söylenebilir.
5- Stok Durumu:
Wollastonit ve Distende bilinen anlamda stok 

olmamaktadır. Ancak wollastonit ocakları kış aylarında 
çalışmadığından bu aylardaki kış ihtiyacı yazdan stok- 
l.anmakta, sınırlı düzeyde böyle mevsimler stoklar oluş
maktadır.



6) Yurt tçi Tüketim
Kullanımı seramik sanayinde önemli ölçekte enerji 

tasarrufu sağlıyabilen wollastonit, şimdiyedek, sadece 
üretim teknolojisini bu doğrultuda değiştiren Çanakkale 
Seramik A.Ş. tesisleri tarafından tüketilmiştir.
Dişten*de durum benzeri konumdadır.
Tablo 4: Yurt içi tüketim (Ton)

Sıra No. Ana Mal 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1 Wollastonit 4500 4650 4300 5800 6200 5200

2 Dişten 125 175 259 300 375 -

Kaynak: Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ÇAN
Teknoloji değişikliği nedeniyle 1974 yılından son

ra talep azalmıştır.
7)-Fiyat Durumu:
Wollastonit ve Dişten üretim ve tüketim aynı kuru

luş tarafından yapıldığından sadece maliyet rakamları sap
tanabildi şt ir.
Tablo 5: Wollastonit Maliyeti TL/ton. (Taşıma dahil)

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

200 270 305 350 405 460 500

1975 .yılında vvollastonitin ocak ba'şı maliyeti 360 TL/ton dur. 
8) İstihsam Durumu:



Tablo : 6. Wollastonit sektörü istihdam Durumu

İçgücü 1973 1974 1975

Mimar-Mühendis 1 1 1
2* Doktor 1 1 1
3»İdari eleman 1 1 1
4* Teknisyen ve yar

dımcılar
1 1 1

5* Kalifiye işçi 5 5 6
6» Düz işçi 180 185 210

Distenin istihdam durumu için bir açıklama yapılama
mış tır.

9-Mevcut Durum ve Tıkanıklar:
Wollastonitle ilgili talep, üretim ve tüketim ko

nusunda bunları sıralayan veya hedefi belirleyen en önemli 
faktör seramik teknolojisi olmakta, buda tüketimin oranı 
yönünde müsbet değişmeler göstermektedir.

Üretim esnasında devamlı işçi bulamama ve teknolo
jik temizleme güçlügü wollaston.it sektöründe karşımıza çıkan 
en önemli sorunlardır.

Pasa olarak atılan kısımda wollastonit, wollastonitin 
içinde de yan taşlar kalmaktadır. Bu bakımdan manyezit ayı
rıcılar gerekmektedir.

Distende ise mevcut yatakların yeter derecede ince
lenmemiş olması, rezervlerin ümit, verici" görülmemesi ve 
kirli kısımların hammaddeden temizlenmesi sorunları dis- 
teuin kullanılması ve üretimini sınırlamaktadır.

10) Diğer Memleketlerde Durum®
Önemli ölçüde wollaston.it yatakları Amerika ve 

İskendinavya ülkelerinde bulunmaktadır. Çin ve Hindistan’
da mevcut olduğu bilinmektedir. Hollânda ise önemli bir 
konsantrasyon ve satış ülkesi olarak göze çarpmaktadır.
Dünya Vı'ollastonit tüketimine ait kaynak bulunamamıştır.
Ancak 1973 yılı ürerimi Finlanaiyatia 5500 ton Meksika'da 
1500 ton, ABD ide 50000 ton dur.



Temmuz 1976 da Dünya Wollaston.it fiyatı 80-90 TL/ 
ton dur. (İndustrials. Mncrals,T6m«. 1976) Kimyasal ola
rak B. Almanya'da 7/ollastonit üretiminden bahsedilmekte
dir.

Dişten 1969 yılında HindistantLa 70.99-5 ton kadar 
üretilmiştir. En iyi kalite ve en geniş yataklar1 Hindis
tan'da bulunmaktadır. Ayrıca SSCB'de G.Afrikada ve A.B.D. 
de de büyük rezervler mevcuttur. Dünya Dişten fiyatları 
Tapsctöa 65/TLton Afrika1 da 65-75 t/ton, Kalküta'da, kalsine 
dişten, 95-100 t/ton dur.

III. ÜLKE OLANAKLARI
v'/ollastonitin ü.l remizdeki rezerv durumu hakkında 

kesin bir bilgimiz yoktur.

lürkiyede, bilinen wollastonit yatakları Balıkesir,Bursa 
ve Ç anakka1e'de d i r.

Tablo 7: vVollastonit Rezerv Durum

Distende bilinen en önemri yatak îianisa-Gördes ya- 
nunaaki yataktır. Buradaki rezervlerde şu şekilde belirlene- 
jilii'lcr.

Wollastonitin /ataklanma şekliyle belitli bir 
durum göstermeyişi rezerv çalışmalarını kısıtlamaktadır

Bulundu;-u yer 
Balıkesir' 
Çanakkale 
Bursa

Mümkün re zerv
50.000
80.000
15.000

Görünür rezerve : 5.000 ton 
Muh +Mümkün " :20.000 ton
IV- ÜRETİM PROGRAMI 
I- Genel Politika.



Wollastonitle üretimin tamamen kullanım teknolo
jisi ile ilgili olduğunu çeşitli bölümlerde bahsetmiştik.

örneğin 1975 yılına kadar seramikte kullanım oranı 
% 15'in üstünde olan wollastonit, yeni bir teknolojik geli
şimle % 10 un altına düşürülmüştür.

Üretim fazlasının başka ülkelere satışı için gü
venilir rezervler mevcut değildir. Üretim programı tekno
lojisi ile sınırlanmaktadır. Bu sınırlamanın önüne geçebil
mek için Çanakkale Seramik A.Ş. dışında diğer seramik te
sislerinde vvollastonit kullanmalarını sağlıyacak teknolo
jik değişikliklere gitmeleri gerekmektedir. Tabiatıyla, bu 
durumda Üretimin yeterli ölçekte artırılarak tüm kuruluş
ların kullanımına açık tutulması gerekecektir. Bunda ülke 
ekonomisi açısından makro yarar vardır.

2- Talep Çalışması
a-Yurt içi talep projeksiyonu hesaplamasında her- 

gangi bir seri seçimi yapılmamıştır. Sadece muhtemel ge
lişmelere göre talepler saptanmıştır.

Tablo 8- Wollastonlt sektörü Yurt içi talep projeksiyonu

Yıllar Miktar (Ton)
1977
1978
1979
1980 
1981
1982
1983
1984 
1965

5000
6.000
6500
7500
9000
10500
11500
12500
13500



Distende hâlen üretim olmakla beraber alınacak tec
birler ve saptanacak rezervlerle, gelecekteki üretim prog
ramı aşağıda şekilde saptanmıştır.

Tablo 9s

Pisten Yurtiçi Taler ve Üretim Programı

Yıllar Miktar (Ton)
1976 
19 77
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986 
1987

300
400
500
700
900
900
1100
1300
1400
1500

b)-İhracat Projeksiyonu:
Rezerv yönünden güsranceli bir dururu olmadığı için

wollastonit ve dişten ihracı düşünülmemektedir.
c)-Toplam talep projeksiyonu.
IV~2.nci bölümdeki Yurt içi talebiyle sınırlı

katmaktadır.
3- Üretim Hedefleri:



Tablo : 10 Wollastanit Sektörü Üretim Hedefleri

(1973  i'iatıyla) 

Yıllar____________ Ana Mal______________ Miktar (Ton) Dcger TL.

1977 Wollastonit 5000 2.[10.000
1978 II 6000 3-^00.000

1979 II 6500 5.250.000
1980 II 7500 3-750.000
1981 II 9-000 d.500.000
1982 tf 11.500 5.250.000

Kaynak: Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.
Disten'de üretim hedefleri tablo 9 da gösterilmiştir.

d. Uygulanması gereken teknoloji ve Üretim Girdi
leri Maden çıkarımının geliştirilmesi için yeni teknoloji 
olarak delme işlemlerini süratlendirini Wagoa-Drill kul
lanılması düşünülmelidir.

V- YATIL. Iıvı PROGRAMI 
Yatırım gerekleri maden çıkarımı ile ilgili olmayıp 

temiz vrollastonit elde etmek hammadde zayiatını önlemek 
amacıyla S.Beş yıllık plan döneminde bir manyetik sepe- 
ratörün kutuiması gerekecektir.

Tablo 11: Wollastonit Sektöründe Eklenecek yeni Ka
pasiteler:

Üretim İşin Başlama Yeni, Kapasitede

Yıllar_______ He de i.'i_____ Süresi Tarihi Üretim Hedefi
1982 7000 ton 2 .yıl 1.5-1982 10000 ton

Kaynak : Çanakkale Seramik A.Ş.



2-Yatırım Programı:

Tablo: 12 Yatırım Programı (Wollastonit için)

Cinsi_________ 1977 1978 1979 1980 1981 1902_________

(Makina Komp
resör, 1500 1500 175Q 5000 50(X) 500Q

Dozer 
Manyetik 
Seperator, vb 5^

(1) Bina yatırımları hariç.

VII- ALINuiASI GHGÜRÜLEN TEDBİRLER:

Wollastonit sektörü için en önemli tedbir olarak 
hammadde kaynaklarının yurt içi tüketimine saklanması bir 
gereği ileri sürülebilir. Diğer tedbirleri ise şöyle sıra
layabiliriz.

1- M.T.A. tarafından yurt imkanları en geniş şekilde araş
tırılmalıdır .
2-Temizlik,kaliteli bir hammadde elde edebilmek için man
yetik seperator kurulmalıdır.

3- Wollastonit Seramikte kolay kuruma ve preslenme,kurul
muş ve pişmiş seramik direnç yüksekliği, pişmiş serami
ğin nem genleşmesi düşüklüğü ve pişirme süresini kısalt
mada önemli derecede işe yarayan bir hammaddedir. Bu bakım
dan kullanımının ve bağlı olarak üretiminin arttırılması 
zorunludur. Kaynakların da tüm kullanılıcılara açık tutul
ması gerekmektedir.



4-Dişten de hammadde kaynağı olarak güvenilir bir rezerv 

mevcut olmadığı için öngörülecek yegâne tedbir hammadde Kay

naklarının MTA Enstitüsü tarafından etüd ve irdelenmesi ola
caktır.

Çünkü buğün için Dişten, Seramik fabrikalarınca bir 

hammadde kaynağı olarak kabul edilememektedir. Faaliyetleri

ni de her an için hammadde bitecekmiş gibi sürdürmektedir - 
ler. Bu tutun distenin faydalı ve gerekli olmadığı fikrini 

doğurmamalıdır. Distenin yüksek alüminalı refrakter yapımın

da kullanılması düşünülmelidir.

Hammadde rezervlerinin güvenilir hale getirilmesi dis
tenin seramikte kullanım imkânlarını genişletmiş olacaktır. 

Demirci'de bulunan ve ancak 15-20 civarında Dişten minera
li ihtiva eden geniş rezervli metamorfik şistlerin teknolo
jik denemeleri müsbet scnuç verir ise burada birkaç bin ton 
kapasiteli bir konsantratör kurulmalıdır.
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III/1 - KALKER, MARN, KÎL, ALÇI TAŞI, KAOLEN, TRAS, 

CURUF



KALK.EE, MABN, js.1L, ALÇITAŞI, TRAS 7» CURÜF 

(ÇImENTO URETItttNDE KULLANILA! HAMMADDELER)

I• GİRİŞ :

1. Sektörün Tanımı ve sınırlanması t

a) KALKER (Kireçtaşı)

Kalsiyum karbonattır, (CaCo^). Yeryüzünde 

oldukça yaygındır, Türkiye'de hemen hemen her jeolojik yaşta

ki formasyonlarda ra atlanmak tadır. Karasal veya denizsel oiu*- 

şumlu olur. Genellikle SI02,Pe,tCg0 ve A120, içerir. Yoğunlu

ğu ortalama 2,7 dir.

Çimento sanayinden başka, kalker, cam, kağıt, şeker, 

metalnrjj, inşaat, kimya, içki, yağ, soda, gübre, lastik sa

nayiinde de kullanılmaktadır. Gümrük tarife numarası 

25.21.00 dır,

b) ALÇITAŞI

Alçıtaşı jips şeklinde (CaSO^.gHgO) ve 

anhidrit olarak (CaSO^) görülür.

Yeryüzünde alçı taşı da oldukça yaygındır. 

Sedimanter oluşum olup, bazen boratlar, bazen tuzla beraber 

bulunur.



Çimento sanayiinden başka, sülfürik asit 
yapımında, kükürt üretiminde, gübre, azot, seramik sanayiin

de, inşaat sektöründe, döküm işlerinde, kinçra sanayinde, tıp 

alanında kullanılmaktadır. Gümrük tarife numarası 25.20.00 
dır.

c) KİL t

Killer topraksı minerallerdir ve esas 

olarak sulu alüminyum silikatlardan meydana gelmişlerdir.
Bu silikatlar yeterince toz haline getirildiği ve nemlendi, 

rildiği zaman yoğrulabilirler. Kuruyken sert ve yeterli de

recede yüksek sıcaklıkta fırınlandığı zaman cam gibidirler.

Killer altı grup halinde isimlendirilmiş
tir. Bunlar kaolen, lüleci çamuru, ateş kili, bentonit, ça
maşırcı toprağı ve çeşitli killerdir.

Killer gruplarına göre çeşitli yerlerde

kullanılmaktadır.

Çimento yapımında kullanılan killer "çe

şitli killer" grubuna giren killerdendir.

Çimento sanayiinden başka inşaat tuğlası, 

lağım ve su boruları, hafif harçlar da bu grup killerden ya

pılır.

Kil yurdumuzun her tarafında bol miktarda

bulunmaktadır.



d) KAOLEN :

Kaolinit Al20^.2Si02.2H20 mineralinden 
meydana gelmiştir. Kil gruplarından birini oluşturur.

Çimento yapımından başka kağıt, lastik, 
refrakt ar, seramik, metalürji, boya ve kinya sanayinde kul
lanılmaktadır. Burada sadece beyaz çimento yapımında kullanı
lan kaolen incelenmiştir. Gümrük tarife numarası 25.07.30 dur.

e) MAEN i

Kil+Kalker olarak bilinmektedir. Çok ince 
kil mineralleri ve kalsitin değişik oranlarda karışımından 
oluşan tortul kayaçtır. Çimento yapımında kullanılan en önem
li hammaddedir. Doğal çimento bileşiuindeki marnlardan doğ
rudan doğruya çimento üretimi yapılır. Ülkemizde batıda Yata- 
ğan-Milâs dolayında, güneydoğuda Mardin-Siirt taraflarında 
Germik formasyonuyla bilinen yerlerde, Orta Anadoluda Yozgat'
ta çok miktarda doğal marn vardır.

f) TRAS i

Silisli ve alumina-silisli volkanik bir 
tüf olup, yalnız başına bulunduğu zaman hidrolik özellik gös
termediği halde çok ince öğütüldüğünde sulu ortamda ve kalsi
yum hidroksitle birlikte, normal sıcaklıkta, kimyasal reaksi
yona girerek hidrolik özellik gösteren doğal volkanik bir 
maddedir. Çimento yapımında kullanılmaktadır. Elverişli



minerallerin kitrçyasal özellikleri : S^®2+A12^3+F2^3 en az 
$ 70, MgO en çok ^ 5,SiO^ en çok $ 5, rutubet en çok fi 10 
olmalıdır. Orta Anadoluda Kayseri, Bünyan civarında ideal 
tras bulmak mümkündür.

g) CUEUJf x

Genel bir deyimdir. Burada Demir-Çelik 
tesislerinde yüksek fırından alınan artık anlamındadır. Bu 
curuflar öğütülerek doğrudan doğruya çimento üretiminde kul
lanılmaktadır. Halk arasında, biriket yapımında kullanılan, 
kalorifer kazanlarının artığı olarak bilinir. Gümrük tarife 
numarası 26.02.20 dir.

Aşağıda konuyu aydınlatmak amaciyle çi
mento hakkında bazı bilgiler verilmiştir.

Çimento esas itibariyle kalker, marn'ın 
belirli oranlarda karıştırılarak öğütülüp pişirilmesiyle elde 
edilen klinkere, alçıtaşı ilâvesiyle meydana gelen ve hidro
lik özellik taşıyan bir üründür.

Traslı çimentolarda (TG - 325) fi° 80-60 
klinkere fi 20-40 oranında tras ilâve edilir, daha sonra fio 5 
alçıtaşı karıştırılır. Uçucu küllü çimentolarda (V.K.Ç. 325) 
klinker: uçucu kül oranı 90-70 : 10-30'dm'.

Yüksek fırın cüruf çimentosu, Demir Port- 
land Çimentosu (DPÇ-325) ve Cüruf çimentosu (CÇ-325) olarak 
ikiye ayrılır. Bunlar, sırasıyla fio 70-85 klinkere fio 30-15



granüle yüksek fırın cürufu ve % 15-65 klinkere $ 85-3© 
granüle yüksek fırın cürufu ve ayrıca alçıtaşı ilavesiyle 
elde edilir.

Hammedde olarak kalker yerine mermer, kil 
yerine kaolin, kullanıldığı zaman beyaz çimento elde edilmek
tedir.

Klinker üretiminde kullanılan hammadde
lerin bileşimi özel şekilde seçilmek suretiyle deniz suyu 
ve sülfatlı sulara dayanıklı çimento türleri de yapılmakta
dır.

Çimento karışımını düzeltmek için demir 
cevheri pirit, kum, kumtaşı, boksit, diyaspor maddeleri kul
lanılır .

2. TARİHÇE :

Çimento hammaddeleri çok eski yıllardan beri 
bilinmektedir. Bu tarihi eserlerden ve kalıntılardan anlaşıl
maktadır.

Kalker ilk olarak yapıtaşı ve kireç üretiminde 
kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar M.Ö. 2600 yılında Mısır
lıların kireç ve alçıyı birlikte kullandıklarını göstermek
tedir. Türkiye'de çimento hammaddeİBri tarihi çağlardan beri 
bilinmekte, yaygın olarak görülmektedir.



Kireçtaşı ve alçı taşı işletmeleri açık işletme
ler şeklinde basit metodlarla çalıştırılmışlar ve Üretimleri 
tahmini değerler olarak verilmiştir. Alçıtaşı daha çok Niğde, 
Eskişehir, Denizli, Hatay, Balıkesir, Bolu, Çorum, Kütahya, 
Tunceli de işletilmiştir. Kireç taşı ise Adana, Afyon, Amasya, 
Ankara, Aydın, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, 
İzmir, Konya, Malatya, Ordu ve Sivas'ta işletilmiştir.

Ülkemizde çimento ilk defa 1911 yılında Darıcada 
üretilmiştir. Başlangıçta Sarıcada 20.000 ton olan üretim 
kapasitesi bu fabrikaya Eskişehir fabrikasının eklenmesiyle 
1923 yılında 40.000 tona yükselmiştir. 1950 yılında toplam 
kapasite 395.000 tona yükselmiştir. 1960 yılında üretim kapa
sitemiz 2 milyon tonu bulmuştur. 1963 yılında ise 2,5 milyon 
ton 1967 yılında 4,5 milyon tona yükselmiştir. Gününüze kadar 
olan üretimlerde ilerde verilmiştir. 1935 yılında M.T.A.Ens
titüsü kurulduktan sonra hammadde etüd ve aramaları başlamış 
ve hemen hemen bütün fabrikaların hammadde etüdleri Enstitü 
çalışmalarıyla tamamlanmıştır. Başka kaynaklara hammadde etü
dü yaptıran bazı fabrikaların, hala, bu yönde sorunları var
dır.

II. MEVCUT DURUM s

1. Sektörün Kuruluşu :

Maden kanunu kapsamına giren alçıtaşı, dolomitli 
kalker, kaolin, kil işletme sayıları şöyledir :



TABLO s 1 Çimento Hammaddeleri Sektöründe İşletme Sayısı

YILLAR KALKER ALÇITAŞI
(ö)

DO LOMİTLİ 
(KALKER (D+Ö)

KAOLİN KİL
(D+Ö)

1964 3 - 1 - -

1965 3 - 1 - -

1966 3 - 1 - -

1967 3 - 1 - -

1968 3 2 1 2 1
1969 3 - 2 2 3
1970 3 4 2 5 4
1971 4 4 2 5 6
1972 5 4 2 4 5
1973 5 3 3 7 4
1974 5 4 3 8 5
1975 6 4 4 10 6

Kaynak s Maden İstatistikleri (Taşocağına Tabi Olanlar Hariç)
(Ö) : Özel Sektör
(BfÖ) ; Devlet Sektörü + Özel Sektör.

Maden Kanunu kapsamına girmiyen işletmeler de 
üretim yapmaktadırlar.Ancak onların hakkında bilgi edinile- 
memiştir.

Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. sermayesinin 
İo 80 ininden fazlası devlete ait olan bir kamu iktisadi teşeb
büsüdür. Şirketin ortakları Türkiye Emlak Kredi Bankası, Sü- 
merbank, Türkiye İş Bankası, Ankara Çimento Sanayi T.A.Ş. ve 
Sivas Çimento Sanayi Müessesidir.



Yurdumuz Çimento fabrikaları coğrafi dağılımı
şöyledir :

Marmara Bölgesi s Pınarhisar, Damca, Kartal, 
Zeytinburnu, Ak, Bursa, Nuh çimento fabrikaları.

Ege Bölgesi : Balıkesir, Söke, Çimentaş, Batı 
Anadolu çimento fabrikaları.

Karadeniz Bölgesi : Bartın, Trabzon, Ünye, çimen
to fabrikaları.

Güney Anadolu Bölgesi : Adana, Gaziantep, Çimsa, 
çimento fabrikaları.

Orta Anadolu Bölgesi : Afyon, Çorum, Niğde, An
kara, Eskişehir, Konya, Baştaş, Göltaş, Bolu çimento fabrika
ları.

Doğu Anadolu Bölgesi s Aşkale, Elazığ, Van, Si
vas, Mardin, çimento fabrikaları,

2. Mevcut Kapasite s

Halen yurt içi talebi, yerli üretimle karşılan
dığından talep aynı zamanda kurulu kapasitedir.



TABLO : 2 Çimento Hamira.idelerinde Kurulu Kapasite
(1000 Ton)

SIRA NO: ANA MAL KAPASİTE

1 Kalker 16.000
2 Alçıtaşı 875
3 Kaolen 141
4 Kil 7.917
5 Tras 100
6 Cüruf 50
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Tablo : 2a ÇİMENTO SANAYİİNDE KURULU ÜRETİM KAPASİTESİ 
______________________  (Bin/Ton)
Tesis Adı 1974 1975 1976 1977 1978

ilâ Top.. ilâ Top. ilâ Top. ilâ Top. ilâ Top
Danca _ 480 — 480 480 _ 480 _ 480
Ankara - 500 - 500 - 500 _ 500 _ 500
Zeytinburnu 195 45 45
Kartal 30 560 30 590 - 590 - 590 — 590
Sivas - 460 - 460 - 460 - 460 — 460
Ç imentaş - 420 - 420 450 870 150 1020 — 1020
Eskişehir 180 100 280 140 420 - 420 — 420
Adana - 850 - 850 600 1450 - 1450 — 1450Afyon - 450 - 450 - 450 - 450 — 450
Tarsus (B) - - - - - - - _ — —

Ç orum - 500 - 500 - 500 — 500 500
Pmarhisar - 120 - 120 220 340 70 410 — 410
Balıkesir - 125 - 125 220 345 70 415 — 415Elazığ - 370 - 370 - 370- - 370 — 370
Gaziantep - 600 - 600 - 600 - 600 __ 600Sö ke - 210 - 210 - 210 — 210 — 210
Bartın - 250 - 250 - 250 - 250 — 250
Konya - 200 100 300 300 600 - 600 — 600
Niğde - 115 125 240 150 390 - 390 — 390
Trabzon - 330 - 330 - 330 - 330 — 330Bursa - 270 150 420 100 520 - 520 _ 520
Van - 225 - 225 - 225 - 225 _ 225
Akçimento - 850 150 1000 350 1350 - 1350 - 1350
Batı Anadolu - 420 100 520 350 870 - 870 — 870
Nuh 270 700 180 880 - 880 - 880 — 880
Bastaş - 520 - 520 - 520 - 520 — 520
Aşkale - 330 - 330 - 330 - 330 — 330Göltaş - 590 - 590 - 590 - 590 — 590Ünye 250 250 340 590 - 590 - 590 _ 590Bolu 350 350 170 520 - 520 _ 520 _ 520Mersin 400 400 600 1000 - 1000 _ 1000Kars 100 100 160 260 _ 260 _ 260Mardin 350 350 200 550 — 550 _ 550İskenderun 280 280 95 37 5 — 375fflozftat 100 100 420' 520
Yıl içinde 705 2250 4120 485 420
İ lav*

Yılın Toplam 11270 13520 17640 18125 18545
Kapasitesi



Tablo : 2 b 1977 Yatırım Programında Yer 
Yeni Çimento Fabrikaları

Alan
(1)

Bö lge İl Yatırıma 
Başlama Ta.

İşletme^
Tarihi

Karadeniz Samsun 1977 1981
II Kastamonu 1973 1983

Akdeniz Antalya 1977 1981
II Muğla 1980 1984

Doğu Anadolu Bingöl 1977 1981
II Malatya 1980 1984
II Bitlis 1982 1986

İç Anadolu Kayseri 1978 1982
II Kütahya 1980 1984

Marmara Tekirdağ 1978 1982
II Edirne 1979 1983

Ege Denizli 1977 1981
II Manisa 1980 1984

Güneydoğu
Anadolu

Diyarbakır 1977 1981

II Kahraman Maraşl977 1981
" Adıyaman 1977 1981
II Siirt 1977 1981

(1) Bu tesislerin her biri 550000 ton / yıl 
üretim kapasitelidirler.



3. Üretim :

a) Üretim Yöntemi - Teknoloji :

Sektörün hammaddelerinin üretim yöntemi 
açık işletmeler şeklindedir,, Çoğunlukla patlayıcı madde kul
lanılır. Ayrıca mekanik vasıtalardan faydalanılır. Çimento 
hammaddeleri yurdumuzda bol olarak bulunmaktadır.

Çimento üretiminde ise kuru ve yaş olmak 
üzere iki teknolojik yöntem kullanılmaktadır. Yakıt harcama
sı kuru yöntemde yaş yönteme göre düşüktür. Bu sebeple ham
maddelerin çok ıslak olmadığı hallerde kuru yöntemin kulla
nılması yerinde olur.

Türkiye'de çimento sanayinin ilk kuruldu
ğu yıllarda fabrikalar yaş yönteme göre kurulmuş ancak günü
müzde ülkemiz için kuru yöntemin daha ekonomik olacağı görüşü



ile yaş yöntem terk edilmiştir. Yeni inşa edilen fabrika
lar kuru yönteme göre kurulmaktadır.

Üretim girdileri genel olarak ürün için 
bellidir. Ancak TÜBİTAK'ın inşaat birim maliyetleri fiat 
analizlerine göre üretim girdileri şöyle bulunmuştur.

TABLO : 3 Çimento Hammaddelerinde Üretim Girdileri

GİRDİ BİRİM MİKTAR TL/TON

Dinamit Kg. 0,1 5
Kapsül Adet 1 3
Fitil Metre 1 4
İşçilik Saat 0,5 10
Amortisman - - 6

b) Üretim :

Çimento hammaddeleri üretimi aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.



TABLO s 4 Çimento Hammaddeleri Üretimi

(Bin Ton)

YILLAR KİREÇ TAŞI ALÇI TAŞI KAOLEN^

1960 80

1961 672 100

1962 676 140

1963 778 180

1964 834 200

1965 1046 220

1966 1254 250

1967 1266 275

1968 1500 380

1969 1700 417 120

1970 1800 500 154

1971 1900 600 74

1972 2000 650 150

1973 2500 700 130

1974 6500 750 130

1975 7000 800 150

(1) : Sadece



Klinker ve Çimento olarak son altı senelik üretimimiz aşağıda verilmiştir.

TABLO : 5 Çimento ve Klinger Üretim Durumu
 ______________________________________________________________________________ (Bin Ton)
SIRA
NO. ANA MAL 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1 Klinker 6.274 7.033 8.039 8.835 9.040 9.792
2 Çimento 6.374 7.553 8.425 8.946 8.931 10.850

Kaynak : Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.



4. Dış Ticaret Durumu :

a) İthalat

1. Ürün İthalatı :

1970-1975 yılları çimento çeşitleri olarak ithalatımız şöyledir:

TABLO : 6 Çimento İthalat Durumu (Ton, Dolar)

SIRA ANA MALLAR Y I L L A R 1973 1974 1975
NO. 1970 1971 1972 M D M D M D

1 Fortlant Çimentosu 
(25.23.12)

1159,9 120,8 - 18 4200 - -

2. Diğer renkli çimen
tolar

(25.23.29)

727 5 10,2 2,4 317 108 22478

3. Beyaz çimento 
(25.23.21)

5625,2 - - - — — — -

4. Diğer öğütülmüş çi
mento

(25.23.19)

1550,2 1325 1332,8 1424,7 107863 486,8 75629 1884 27172C

Kaynak : Dış Ticaret Yıllık İstatistikleri (D.İ.E.)



2. Yarı Ürün İthalâtı

Yarı ürün ithalâtı yoktur.

3. Hammadde İthalâtı :

Kireçtaşı ve yüksek fırın curufu ve çimento 

kili olarak ithalâtımız yoktur. Alçıtaşı olarakta 1973 

ve 1975 yıllarında az miktarda ithalâtımız vardır.

Marn ve tras olarak ithalâta istatistiklerde 

rastlanmamıştır.

Adi kireç, kaolen, tebeşir olarak ithalimiz 

aşağıda gösterilmiştir.



TABLO : 7 - Çimento Hammaddeleri İthalâtı
(TON, 1000 TL.)

Sıra Ana Mallar Y I L L A R 1973 1974 1975
No. 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer

1 Adi kireç - - - 0,004 - 80 79,9 80 115,4 83,3 146,4
2 Tebeşir - - 0,6 142,6 75,3 0,1 0,3 3,1 18,14 92 137,2

3 Alçı taşı - - - - - 2.1 9,3 - 1,5 4,3

Kaynak : Dış Ticaret Yıllık İstatistikleri (D.İ.E.)



b) ihracat

1. Ürün ihracatı

Çimento olarak ihracatımız ş öyledir :

TABLO : 8 çimento ihracatı

SIRA
Ho. AMA MALLAR 1970 1971

y
1972

I L L 
1973

Miktar Değer

A R
1974 

Miktar Değer
1975 

Miktar Değer
1976 

Miktar Değer

1. Partland Çimentosu 269.069 1.012.217 1.164.705 738.429 160.351 255.293 101.944 820.926 355.539 5«0;j61 190;634
2. Beyaz çimento 420 41 - 2.500 1.387 - - -
3. Klinger

(25.23.11)
62.725 57.252 196.826 239.441 44.782 37.025 9.940 19.910 5.405

4. Diğer Öğütülmüş çi
mentolar

— - - - - - 7.250 2.252 33.037 18.263

Kaynak : DİE.
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Portlant çimentosu olarak ihracatımız Batı 
Almanya, Gana, Irak, İngiltere, İtalya, Kongo Demokratik Cum
huriyeti, Afrika'nın diğer ülkeleri, A.B.D., Brezilya, Fransa 
Cezayir, Kıbrıs, İran, İsrail, Libya, Lübnan, Macaristan, 
Nijerya, Suriye, Tunu3, Yugoslavya, Kuveyt, Suudi Arabistan'a 
olmuştur.

Beyaz çimento olarak Irak, Kıbrıs, Suri
ye'ye, klinker olarak İtalya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 
İsrail, İsviçre, Irak, İran, Libya, Yogoslavya'ya ihracımız 
olmuştur.

2. Yarı Ürün İhracatı :

Yoktur.

3. Hammadde İhracatı :

Alçıtaşı, tras, yüksek fırın cürufu, ki
reç taşı olarak ihracımız yoktur. Kaolen, adi kireç, tebeşir 
ihracımız aşağıda verilmiştir.



TABLO : 9 Çimento Hammaddeleri İhracatı t  Ton ;  
(Bin TL.)

SIRA ANA Q 19?1 19?2 1973 1974 1975 1976
NO: MALLAR M D M D M D M_____13

1. Adi Kireç - 4568 1510 11127 3721 878 408 6149 6065

2. Tebeşir 600,5 115,8 649 522 242 4084,2 2733 3296 2985

Kaynak : DİE



5. Stok Durumu :

Çimento hammaddeleri olarak etok durumları is
tatistiklerde bulunamamış olduğundan verilememektedir.

Ürün olarak klinker ve çimento stoklarının 
1970-1975 yılları için verilmiştir.

TABLO : 10 Çimento Stok Durumu
(Ton)

YILLAR KLİNKER ÇİMENTO

1970 788.378 142.907
1971 562.950 155.407
1972 319.157 171.309
1973 513.529 149.692
1974 114.761 170.662
1975 742.369 182.997

Kaynak : Türkiye Çimento Sanayii A.Ş.

6. Yurt İçi Talebi s
Çeşitli sanayi dallarından saptanabilen kireç

taşı, alçıtaşı, kaolin, kil, yıllık talepleri aşağıda veril
miştir.

TABLO : 11 Lastik sanayi kireç taşı (kalker) yıllık talebi.
' ~   MİKTAR (TON)

1. Üniroyal Lastik Fabrikası 2.000
2. Fisk Lastik Fabrikası 1.500
3. Lastik Band Sanayii 1.000
4. Pirelli Lastik Fabrikası 2.000
5. Diğer Lastik Sanayii 2.000
6. Plastik Sanayii 5.000

T O P L A M 11.500



TABLO : 12 Boya Sanayii Yıllık Kalker Talebi

MİKTAR (TON)

1. İeakol Boya Sanayii Öğütme Tesisi ‘>0.000
(kalsit tozu)

2. D.Y.O. Boya Sanayi (kalsit tozu) 0.000
3. Diğer Öğütme Tesisleri 60.000

T O P L A M  : 140.000

Pendikteki İsakol Boya Sanayii Öğütme tesislerin
de öğütülen kalker (kalsit) Ç.B.S. Marshall ve Gürsoy Boya 
Sanayiinede satılmaktadır.

D.Y.O. Boya Sanayi tesislerinde öğütülen kalsit 
İstanbul boya sanayi ve küçük kapasiteli cam sanayiinede sa
tılmakta ayrıca ihracatda yapılmaktadır. Diğer öğütme tesis
leri, Edip Kendir, Kartal, Erdinç Babacan, Haliçteki öğütme 
tesisi, Topkapıdaki öğütme tesisi İzmir Narlıdere ve Kara- 
bağlardaki öğütme tesisleri Susurluk/Bakılesir öğütme tesisi, 
İzmit/Feshane öğütme tesisi, Silahtarağa öğütme tesisi, Sin
can/Ankara öğütme tesisi, Azmi Çivici /Kütahya öğütme tesis
leridir.

TABLO : 13 Demir Çelik Sanayiinin Yıllık Kalker Tüketimi^

MİKTAR(TON)
1. Çolakoğlu Metalürji Sanayi 30.000
2. Metaş Fabrikası 15.000
3. Kroman Fabrikası 10.000
4. İstanbul'da 12 adet küçük Bemir Tesisi 20.000
5. M.K.E. Kuruntu 10.000

TOPLAM : 85.000
(1) Entegre tesisler hariç.



TABLO : 14 Azot Sanayiinin Kireçtaşı ve Alçı Tüketimleri 

______________________________________________  (Ton)
TESİS ANA MAL 1973 1974 1975 1976
Kütahya Alçıtaşı 101.000 103.000 105.600 105.000
Kütahya Kireçtaşı 2.500 2.500 2.500 2.500
Elâzığ Kireçtaşı (Sön

memiş kireç 
karşılığı)

6.000

Gemlik gübre tesisleri 1977 yılında liretime ge
çecektir ve kireç taşı tüketimi 162785 ton/yıl olacaktır.

Özel bir tesis olan Akdeniz Gübre Sanayi'nin 
kireçtaşı tüketimi 170.000 ton/yıldır.

Gübre tesislerinin toplam tüketimi şöyledir :

1976
Kireçtaşı (Ton) 178.500
jips (Ton) 105.000



TABLO : 15 Porselen Sanayi Yıllık Kaolen, Kil, Alçı, 
Tüketimleri

1. Sümerbank Yıldız Porselen Sanayi

Sındırgı Kaoleni (Sert)
Uşak Kaloeni (Yumuşak süzülmüş) 
Eskişehir Kaoleni (Süzülmüş) 
Kahverengi Kil 
Alçı

2. Alemdar Porselen Sanayi

Kaolen
Kil
Alçı

Miktar (Ton) 
360 
60 
1,5 
18 
160

Miktar (Ton) 
750 
100 
15

3. Sümerbank Yarımca Porselen Seramik ve Çini Sanayii 
Müessesesi :

Miktar (Top)
Kaolen 5.200
Kil 5.000
Alçı 1.000

4. Çanakkale Seramik Sanayi
Kaolen
Kil
Alçı

Miktar (Ton)
40.000
40.000

500

TABLO : 16 Cam Sanayiinin Kireçtaşı Talebi

Miktar (Ton)
1. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. 10.000
2. Türkiye Şişe ve Cam Pab. A.Ş. 10.000
3. Paşabahçe Cam Sanayi (Kireçtaşı) 2.500

(Kalsit) 800



TABLO : 17 Kağıt Sanayi Kireç ve Kaolen Tüketimi

MİKTAR (Ton)

1. Kartonsan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kaolin 1.600
Kalsiyum Karbonat 100

2. İzmit Kağıt Fabrikası
Kaolin 18.000 (İzmit ve Dala

manın ihtiyacı)
Kalsiyum Karbonat 1.000 (Prcsipite)

3. Çaycuma Kağıt Fabrikası
Kalsiyum Karbonat 1.500 ton/yıl

Son onbeş yılda bina inşaatlarında kullanılan 
kireç taşı ve sönmemiş kireç tüketimleri ise yıllara göre 
şöyle olmuştur.

TABLO : 18 Yapı Sanayi Kireçtaşı ve Sönmemiş Kireç Tüketimi

Sönmemiş Kireç Kireç Taşı
YILLAR 1000 ton 1000m3
1961 336 2141962 338 247
1963 389 2491964 417 266
1965 523 334
1966 627 400
1967 633 404
1968 725 462
1969 870 555
1970 1017 649
1971 868 554
1972 983 627
1973 1256 801
1974 1056 673
1975 1215 774



Yukarda sayıları verilen ve çimento sanayinin 
tüketimlerine dayanarak çimento hammaddelerinin yurtiçi tü
ketimi aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

TABLO : 19 Çimento Hammaddeleri Yurtiçi Tüketimi
(Bin Ton)

SIRA
No. ANA MAL 1973 1974 1975
1 Kireçtaşı 13.345 13.522 14.680
2 Alçıtaşı 630 626 752
3 Çimento Kili 3.534 3.616 3.917
4 Tras 75 80 100

Yukardaki tablonun hazırlanmasında 1 ton klin- 
kerin 1,56 ton kuru hammaddeye karşılık olduğu ve bu kuru 
hammaddenin 75 kalker, % 25 kilden oluştuğu varsayılmıştır. 
Çimentonun bileşimi ise $ 95 klinker, % 5 alçıtaşı olarak 
alınmıştır.

Tablo ıg'a esas olan tüketimin dökümü Tablo 
2 0 ve 2ı'de verilmiştir.



TABLO s 20 KİREÇTAŞI YURT İÇİ TALEP ve ÜRETİMİ

(Bin Ton)

1973 1974 1975

Çimento Sanayii 10.601 10.848 11.750

Demir Çelik Sanayii

Yüksek Fırınlar 298 382 383

Çelikhaneler 447 490 467

Soda Sanayii 140 151 158

Şeker Sanayii 277 294 311
Gübre Sanayii 138 106 185

Boya Sanayii 120 122 132

Lastik - Plastik Sanayii 10 11 12

Cam Sanayii 19 20 21

İnşaat Sektörü 1.256 1.056 1.215

Diğer 39 42 46

T O P L A M 13.345 13.522 14.680

Kaynak i Sönmemiş kuru kireç eşdeğeri olarak

TABLO s 21 ALÇITAŞI YURT İÇİ TALEP ve ÜRETİMİ *
(Bin Ton)

1973 1974 1975

Çimento Sanayii 447 447 543

Gübre Sanayii 73 68 92

İnşaat Sektörü 69 68 72

Seramik Sanayii 2 2 2

Diğer 39 41 43

T O P L A M 6 3 0 6 2 6 7 5 2

(*) Kuru bazda.



7• Fiat Durumu s

Çeşitli çimentoların ithalat ve ihracat ortalama fiyatları şöyledir :

TABLO : 22 Çimento Fiyat Durumu
(TL./Ton)

YILLAR KLİNKER
Portlant

Çimentosu
Beyaz

Çimento

Diğer
Renkli
Çimento

Diğer
Öğütülmüş
Çimento

1 Q70 İthalat — 123,15 97,95 434,15 445,80
±.3 İhracat 77,90 115,30 514,00 - -

1 Q71 İthalat - — — 2540 728,75
•i- 17 1 -L İhracat 92,70 123,50 430,65 - -

1 Q77
İthalat - 1491,70 — 2553,45 869,31 di İhracat 124,10 161,30 - - -

1 071 İthalat — — — _ 1059,95
-J-y 1 J İhracat 178,00 217,15 554,9 -

1 Q7/l İ thalat - 3266,60 _ 2913,3 2174,90
İhracat 268,40 399,30 - - -

1 Q7R İthalat - - _ _ 2163,45
-L^7 l j İhracat 271,40 433,00 - - 310,70
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Hammadde Fiyatları :

Çimento hammaddeleri satış fiyatları 12 Mart 

1976 günlü resmi gazetede yayınlanan tarifeye göre şöyledir: 

Kalker 50 TL./Ton

Kil(Çimento) 40 "

Kaolen 300 "

Alçıtaşı 125 "

Marn 50 "

Tras taşocakları nizamnamesine tabii olduğundan 

kayıtlarda yoktur. Ortalama 75 TL./Ton üzerinden işlem görür.

Yüksek fırın cürufu fiyatı belli değildir.

Kaolen, alçıtaşı ithalat ve ihracat ortalama fi

yatları şöyledir :

TABLO S 23 KAOLEN ve ALÇITAŞI FİYAT DURUMU
(TL./Ton)

YILLAR KAOLEN ALÇITAŞI

1970
İthalat
İhracat

1842,60
142,85 __

1971 İthalat
İhracat

1470,80
141,40

—

1972 İthalat
İhracat

1338,90
145,50

1973 İthalat
İhracat

2629,25
173,00

4 40 8,"60

1974 İthalat
İhracat

3761,10
177,80 105

1975 İthalat
İhracat

2387,70
218,10

2850
146,70



TABLO : 24 ÇİMENTO HAMMADDELERİ YURT DIŞI FİYATLARI

Mineralin Özelliği Kalitesi Satış Şekli Satış Birimi
F i y

1975
a t l a r

1976

Alçıtaşı C.Î.F. Avrupa veya b /İt* 1.75*2.25 1.75-2,25
Hara ocakta teslim. n/t 57,98-74,54 53,05-68,20

Kalker b / İt 4,75-6.25 4.75-5.25
Kalker Yığınları 200 meş incelikte İşletmede teslim. m./t.......... 157,37-173,93 143,98-159,14

Kil mineralleri 
Yumrulu Plâstik kil Hava kurutmalı Yığın olarak teslim i / İt 5-14 5-15

ve dilimlenmiş TL./t 165,65-463,82 151,56-454,68
Toz Plâstik kil Hava ile ayrılmış Torbalanmış olarak b / İt 15-30 15-40

teslim IL./t 496,95-993,90 454,68-1212,48

Sert kil Kavrulmuş C.l.F. Avrupa b / İt 30-40 30-40
TL./t 993,90-1225,20 909,36-1212,48

Çin kili/Kaolin 
Kaplama killeri

Rafine edilmiş ve alışıla gelmiş özellikte yığın olarak F.O.B. 
b / İt

teslim.
35-37 32-47

TL./t 1159;55-1225,81 969,98-1424,66

Dolgu killeri t / İt 12-19 13-22
TL./t 397,56-629,47 394,06-666,86

Çanak-Çömlek killeri i / İt 10-21 12-25
TL./t 331)30-695,73 363,74-757,80

İt s long ton



8. İstihdam Durumu :

Genellikle işçiler fabrika bünyesinde gösteril
diğinden bir fiil ocaklarda çalışan eleman sayısı belli değil' 
dir.

9. Mevcut Durum ve Tıkanıklar s

Sektör de ihtiyaca bağlı olarak üretimin ayar
lanması, yeni pazar araştınlmaması darboğazdır. Genellikle 
ülke ihtiyacı zor karşılandığından ihracat olmamaktadır.



10. Diğer ülkelerdeki Durum :

TABLO : 25 ALÇI TAŞINDA DÎĞER ÜLKELERDE DURUM

ftr VTT TTD ÜRETİM flOOO TON) D Ü Ş Ü N C E L E R1971 1972 1973

AVUSTRALYA 889 959 1.614 259.000 ve 313.000 ton kad.İhra- 
(1972) (1973) cat vardır.

AVUSTURYA 594 760 871 163.000 ve 172.000 ton İhracatı 
(1972) (1973) var

KANADA 6.080 7.348 7.544 4.568.000 ve 5.410.000 ton ABD'ye 
İhracatı vardır.

ÇEKOSLOVAKYA 479 501 578 -

FRANSA 5.963 6.192 6.160 1.155.000 ve 1.192.000 ton ihraca
tı olmuştur.

DOĞU ALMANYA 581 630 629 -

BATI ALMANYA 2.534 2.683 1.714 290.000 ve 313.000 ton ihracatı 
olmuştur.

YUNANİSTAN 325 400 400 -

HİNDİSTAN 1.088 1.105 884 -

İRAN 2.250 2.400 3.000 -

İTALYA 3.400 3.500 3.500 42.000 ve 18.000 ton ihracatı var
dır.

ABD 10.018 13.000 17.000 -

Japonya 529 465 372 -

İNGİLTERE 4.173 4.164 4.208 12.000 ve 11.000 ton ihracatı var
dır.’

RUSYA 4.700 4.700 4.700 21.000 ve 21.000 ton olmak üzere 
1972-1973 te ihracatı var
dır.

İSPANYA 4.030 4.124 4.200 -

Kaynak ; Minerals Yearbook 1973



TABLO : 26 KİREÇTAŞINDA DİĞER ÜLKELERDE DURUM

ÜRETİM (IOOO TON) D Ü Ş Ü N C E L E R
ÜLKELER 1971 1972 1973

AVUSTRALYA 10.336 10 .'494 7.900 Diğerleri ile birlikte çok az ihracatı 
vardır.

BELÇİKA
LÜKSEMBURG 25.000 24.376 24.200 Çok az ihracatı vardır.

ÇEKOSLOVAKYA 19.444 19.849 19.945 Üretim diğer kalkerli bileşikler ile 
beraber verilmiştir.'

FRANSA 39.295 - - İnşaat, demir çelik, kireç ve çimento 
sanayi toplamı olarak.

MEKSİKA 3.000 4.068 - Sadece çimento sanayi için.

BATI ALMANYA 64.852 67.766 75.384 Çok az bir miktar ihracatı vardır.

GÜNEY AFRİKA CUMH. 12.177 13 .‘363 14.102 Dahili satış ve ihracat toplamı.

HİNDİSTAN 25.073 25.946 23.700 2 milyon ton civarı kireç sanayi için, 
ihraç etmiştir. (1972)

İRAN 4.500 5.200 5.500 1.500.000 ve 1.600.'000 ton 1972 ve 1973 
ihracı vardır.

İTALYA 72.640 - - 1972 ve 1973 kaynaklardan verilmemiştir.

JAPONYA 124.701 134 .'258 163.213 Çok düşük ihracatı vardır.

İNGİLTERE 94.459 95.516 105.909 Dolomit ve mermer ile beraber verilmiş
tir.

İSPANYA 28.147 31.530 40.000 -

NORVEÇ 5.221 5.*300 5.300 -

Kaynak : Minerala Yearbook 1973



ÜLKE OLANAKLARI :

a) Kalker: Yurdumuzun Doğu Karadeniz kuşağı ve ba
zaltla kaplı Doğu ve Güney Doğu Anadolunun bazı kesimleri ha
riç hemen hemen her yerinde, başta Toros'lar olmak üzere her 
ilde kalker zuhurları mevcuttur.

Rezervler binlerce, milyonlarca ton olarak ifa
de edilmektedir. Yalnız çimento hammaddesi olan kalker zuhur
ları ve rezervleri şöyledir :

TABLO : 27 Kalker Rezerv Durumu

YERİ GÖRÜNÜR + MUHTEMEL REZERV 
(1000 Ton)

Ankara 500.000
Ankara-Elmadağ 5.000
Antalya-İskenderun Sarıseki 50.000
Bursa 1.500
Çanakkale-Gelibolu 35.000
Çankırı-Kurşuhlu 100.000
Denizli 30.000
Erzurum 50.000
Er z ur um-A ş ka 1 e 350
İ stanbul-Z eytinburnu 40.000
İzmir-Bornova 5.000
Mardin 20.000
Mersin 100.000
Sivas 135.000
Tokat 50.000
Trabzon 400
Yozgat 50.000
Zonguldak-Ereğli 10.000



b) Yurdumuzun alçıtaşı yatakları oldukça yaygın 
olup bilinen (jips) zuhurları ve rezervleri şöyledir :

TABLO : 28 Alçıtaşı Rezerv Durumu

YERİ GÖRUNÜR+MUHTEMEL REZERV 
(1000 Ton)

Ankara-Şereflikoçhisar-Balâ 100.000

Çankırı-Çorum 500.000 (Mümkün)
Eskişehir-Polatlı 1.000

Niğde Ulukışla-Aksaray 30.000
Sivas-Zar a-Gemerek 2.000.000
Erzurum Aşkale 100.000

Ayrıca Menderes masifinde (Sarayköy civarı), 
Erzurum, Aşkale'de Gemlik dolayında, Malatya-Darende çevre
sinde jips zuhurları görülür. Çoğunlukla fabrikalar ocakla
rın yakınındadır. Trabzon gibi bazı çimento fabrikaları bir
kaç yüz km. uzaktan alçı getirtirler.

Yurdumuzda kil, kaolen, marn, tras olarak yeter
li yataklarımız vardır. Tras genellikle volkanik neojen hav
zalarında (Kayseri, Nevşehir, Niğde) bulunur.

Çimento fabrikalarının gereksinimleri olan ham
maddeleri genellikle çevrelerinden bulabilmektedirler. Bazen 
uzaktan da olsa getirtmektedirler.



IV. Üretim Programı

1. Genel Politika :

Öncelikle yerli sanayiin istediği hammaddelerin 
yurt içinden karşılanması asıl olmalıdır. Halen sektörde yarı
ürün ve ürün ihracat potansiyeli vardır. Ayrıca basit kireç
ocakları yerine modern kireç faorikaları kurulmalıdır. Halen 
bu ocakların çeorreyi kirletmesi tehlikesi üzerinde durulma
mak tadır. Bilhassa kalker ve alçıtaşı üretimi diğer ülkelere 
göre çok azdır. Başta gübre sanayii ve hatta direk gübre ola
rak kireç ve alçı kullanımı, yaygınlaştırılmalıdır.

2. Talep Çalışması :

a) Yurt İçi Talebi

Bu raporda belirtilen hammaddelerin talep 
projeksiyonları ve bu projeksiyonların oluşmasında kullanılan 
diğer sanayi kolları ile ilgili bilgiler Tablo 29, 30, 31» 32» 
ve 33 1 de verilmiştir. Sayıları hammaddelerde üretimin he
defi de yurtiçi talebi karşılamak olduğu için bu tablolar ay
nı zamanda üretim programı olmaktadır.



Tablo : 29 GÜBRE SANAYİİ KİREÇTAŞI TALEP PROİEKSÎYONU (Kuru bazda)
(Bin Ton)

Kapa
site
(bt)

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

Akdeniz GüDre 5y4,o K.A.N.* İ 26 130,0 140,0 154,4 154,4 154,*4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4 154,4
Kütahya I 5u A.N. (* 2u.5) 20,7 20,7 20,7 20,7 2u ,7 2u,7 2u,7 20,7 20,7 20,7 20,7 20,7
Kütanya II 338,5 K.A.N. ($ 26) 70,0 80,0 95,8 95,8 95,*8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8
Elâzığ 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
Gemlik - - - 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8
Ege - - - - - - - 162,8 162,8 162,8 162,8 162,8
Şırnak - - - - - - - - - - 162.8 162.8
T 0 P L A M 226,7 246,7 276,9 439,7 439,7 439,7 439,7 602,5 602,5 602,5 765,3 765,3

TABLO ; 30 GÜBRE SANAYİİ ALÇITAŞI TALEP PROJEKSİYONU (Kuru bazda)
(Bin Ton)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Kütahya I ve Karabük DÇ. Tesisleri 
(Amanyom Sülfat İo 210 ) gübre üretiminde

108.0 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113



TABLO : 31 ÇİMENTO SANAYİİ HAMMADDELERİ YURT İÇİ TALEP ve ÜRETİM PROJEKSİYONU
(Bin Ton)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Çimento Üretimi 11.800 13.500 15.700 16.800 18.200 21.000 23.2002 4.'600 26.000 28.600 31.500 34.600
Klinker Gereği 11.328 12.960 15.072 16.128 17.472 20.160 22.272 23.’616 24.960 27.456 30.240 33.216
Kuru îurin Gereği 17.367 20.218 23.512 25.160 27.256 21.450 34.744 36.841 38.938 42.831 47.174 51.817
Kuru Kalker Gereği 13.025 15.164 17.634 18.870 20.442 23.588 26.058 27.631 29.204 32.123 35.381 38.863
Kuru Kil Gereği 4.342 5.054 5.888 6.290 6.814 7.862 8.686 9.'210 9.734 10.708 11.793 12.954
Alçitaşı Gereği (Kuru) 590 675 785 840 910 1.050 1.160 1.230 1.300 1.430 1.575 1.730
Tras 125 150 175 200 250 275 300 325 350 375 400 425
Kaolen* 17,5 20 22,5 25 27, 5 30 32, 5 35 37, 5 40 42,5 45

(*) Kaolen çimento sanayii dışındaki talep ve üretimi Kil-Kaolen- 
Feldspat-Siferton raporunda ele alınmıştır.
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TABLO : 32 KİREÇTAŞI (KALKER) YORT İÇİ TALEP VE ÜRETİM PROGRAMI PROJEKSİYONU* (Kuru bazda) ^
(Bin Ton)

Tüketim Alanları 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Demir Çelik Sanayii 
Yüksek Fırınlar 593 775 883 1.171 1.593 2.'303 3.015 4.159 4.241 4.'458 4.458 5.529
Çelikhaneler 398 704 857 925 1.278 1.659 2.312 3.237 3.536 4.080 4.800 4.597
Çimento Sanayii 13.025 15.164 17.634 18.870 20.4422 3.‘5 88 26.058 27.631 29.204 32.123 35.381 38.863
Soda Sanayii 171 214 214 214 325 325 325 390 390 468 468 515
Şeker Sanayii 330 350 370 395 420 445 472 500 530 562 596 632
Gübre Sanayii 227 247 277 440 440 440 440 603 603 603 765 765
Boya Sanayii 140 154 169 186 205 225 248 268 289 312 337 364
Lastik Plastik Sanayii 14 15 17 19 20 22 25 27 30 33 36 40
Cam Sanayii 23 23 23 29 29 35 35 41 41 46 46 52
İnşaat Sektörü 1.312 1.415 1.530 1.652 1.785 1.-910 2.044 2.187 2.340 2.480 2.629 2.787
T 0 t, A M 16.203 19.121 22.044 23.976 26.617 31.037 35.064 39.139 41.306 45.074 49.633 54.269
(1) Fire-rutubet hesaba katılmamıştır. Rutubetli hammadde

miktarını bulnak için yaklaşık iki katının alınması gerekir.
(*7 Sönmemiş kireç eşdeğeri olarak.



TABLO : 3<3 A1ÇITAŞI YURTİÇİ TALEP ve ÖĞRETİM PROGRAMI PROJEKSİYONU
(Kuru) - (Bin ton)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Çimento Sanayi 590 675 785 840 910 1050 1160 1230 1300 1430 1575 1730
Gübre Sanayii 108 112 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
İnşaat Sektörü 76 84 92 101 112 125 140 156 175 194 216 239
Seramik Sanayii 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7 8
LİğBT 46 52 58 65 72 81 91 102 114 128 143 160

8?? 925 1050 1122 1210 1373 1508 1606 1707 1871 2054 2250



TABLO : 34 KİREÇTAŞI, ALÇITAŞI, TRAS f ÇİMENTO KİLİ ve MARN YURT İÇİ TALEBİ^
(Bin Ton)

S IHA
no; ANA MALLAR 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987 ^

1 KİREÇTAŞI 19.121 22.044 23.976 26.617 31.037 35.064 6 5.755
2 ALÇITAŞI 925 1.050 1.122 1.210 1.373 1.508 2.352
3 TRAS 150 175 200 250 275 300 548
4 ÇİMENTO KİLİ 

VE MARN
5.054 5.888 6.290 6.314 7.862 8.686 15.104

(1) : 1987 yılı hedefleri IV. Plan çalışmalarında ortaya çıkan
yeni hedeflerle uyumlu olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle 
Tablo 30-34 deki değerlerden değişiktir.

(2) : Kaolen ayrı bölümde incelenmiştir.



b) İhracat Programı

Kalker, Tras, Çimento kili ve marn'da ih
racat öngörülmemektedir. Bu gruba ilişkin ürünlerden salt 
kireçtaşınm, toz torba kireç olarak komşu ülkelere ihracı 
olasılığı vardır.

TABLO : 38 İhracat Programı
(Bin Ton)

Ana Ürünler 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Kireç . . 
(toz-torba) 2,0 5,0 6,0 7,0 8,0 10,1 20,0

(1) 1 ton toz-torba kirecin 2.5 ton kireçtaşına eşit
olacağı kabul edilmiştir.

c) Üretim Programı :

İç talep ile ihracat programının toplamı 
üretim programını vermektedir. Bu ürünlerde ithalat yapıl- 
mıyacaktır.



TABLO : 3® Kireçtaşı, Alçıtaşı, Tras, Çimento Kili
(2)ve Marn üretim Programı

(Bin Ton)

Ana Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987^

Kireçtaşı 19121 22044 23976 26617 31037 35064 65755
Alçıtaşı 930 1063 1137 1128 1393 1533 2402
Tras 150 175 200 250 275 300 548
Çimento Kili 
ve Marn

5054 5888 6290 6814 7862 8686 15104

(1) s 1987 yılı hedefleri IV. Plan çalışmalarında ortaya
çıkan yeni hedeflerle uyumlu olarak değiştirilmiş
tir. Bu nedenle Tablo 30-34 deki değerlerden deği
şiktir.

(2) : Kaolen ayrı bölümde incelenmiştir.

V. Yatırım Programı :

Bu sektördeki yatırım bu hammaddeleri, kullanacak sana
yilerin bünyelerinden ayrı düşünülemez. Bu hammaddeleri kul
lanan sanayi kolları gerekli yatırımları da gerçekleştirmek
tedirler. Bu hammaddeler çıkarıldıktan sonra ayrı bir işleme 
tabi tutulmadıkları için bütün yatırım da talep arttıkça daha 
fazla iş makinası kullanmak şeklinde olmaktadır. Bu bakımdan 
ayrı bir yatırım programı verilmeyecektir.



III/2 -- IAPI TAŞLARI, YAPI MALZEMELERİ, POMZA, 
TUĞLA, KİREMİT TOPRAKLARI, KİREÇ



YAPI TAŞLARI, YAPI MALZEMELERİ, 
TUĞLA - KİREMİT TOPRAKLARI, POMZA

I. GİRİŞ

1, Sektörün Tanımı ve Sınırlandırılması

Burada, genel olarak inşaat sektöründe ve Bayın
dırlık hizmetlerinde kullanılan yapı taşları, yapı malzeme
leri (kum, çakıl, moloz), Tuğlar-kiremit toprakları, Pomza 
ve Kireç ele alınmıştır.

a) Yapı taşları s 25.16.00 Gümrük Giriş Tarife 
numaralı, çeşitli jeolojik devirlerde oluşmuş, tortul, mag- 
matik ve metamorfik olarak üç ana guruba ayrılabilen ve he
men hemen her yerde rastlanan, kısmen şerit ve kabaca şekil 
verilebilen kayaçlardır. En yaygın yapı taşı kalker'dir.

İlk akla gelen budur. Ancak bölgelere göre Andezit, dasit 
(Ankarar-Civarı), bazalt (Doğu Anadolu, Kayseri), granit
(Bursa, Balıkesir), trakit (Afyon) tüf (Niğde-Nevşehir), 
gre, konglomera, serpantin (Muğl£t-Elazığ), jips, radyolorit

ve kuvars da kullanılır.



b) Yapı Malzemeleri : 25.17.00 Gümrük tarife 
pozisyonundaki bu malzemeler, genellikle kum, çakıl ve mo
lozdan ibarettir. Dördüncü zamanın Alüvyal oluşmalarında, 
Dereyataklarmda. raslanır. Çoğunluğu kalker esaslıdır. Si
lis esaslı kumlar pahalı olmaları nedeniyle inşaatta az kul
lanılır. Deniz ve Göl sahillerinde de rastlanır. Son yıllar

da kalkerden öğütülerek kum yapımı bazı illerde önem kazan
maya başlanmıştır. (Kalksand)

c) Tuğla-kiremit toprakları, yine alüviyal oluş
malarda, belirli impüriteleri olmayan, norma uygun pişme 
gösteren, belirli ısıya dayanıklı topraklardır. Belirli mo
düllere göre kaliteleri anlaşılır. Genellikle ince taneli, 
az CaCO-j içeren bileşimi alüvyon oluşumlardan, taşınmış top
raklardır. Teknolojik deneyleri (kuruma, büzülme, çatlama,
su emme, bozulma, renk, sertlik) olumlu çıkmalıdır. 800-1.00° 
arasında pişerler.

d) Pomza akıcı lavların püskürmesi anında oluşmuş, 
açık renkli, silis esaslı, çok hafif, piroklastik tek9tür göste
ren volkanik bir camdır. Çabuk soğumr ve anında çıkan gazlar 
nedeniyle (özellikle su buharı) gözenekli bir yapı kazanmış
tır. Her gözenek komşu gözenek tarafından cam yapıda bölme 
ile ayrıldığından düşük ısı geçirgenliğine sahiptir. Bu yüz
den yoğunluğu 1 civarındadır. Bu nedenlesuda yüzer. Sertliği 
de 6 dolayındadır. Kimyasal yapısı diğer kayaçlarla karşı
laştırmalı olarak şöyledir: (?£ olarak)



Cinsi Sİ0 2 A 1 2°3

P e 2°3  
+  FeO CaO NgO Na 2 0 k 2 ° A.Za

Granit 70,18 13,49 3,35 1,99 0,88 3,48 4,11 0,81

Riyolit 72,80 13,49 2,33 1,20 0,38 3,38 4,  46 1,42

Obsidyen 73,84 13,00 2,61 1,52 0,49 3,82 3,92 0,53
Perlit 71,88 12,73 2,61 1,26 0,35 4,30 4,35 3,89

POMZA 70,38 15,82 2,92 1,56 0,48 3,70 4,10 3,62



Pomzanın kullanım yerleri

Pomza önceleri yanlız zımpara olarak kulla
nılmaktaydı. 1940 lardan beri diğer kullanım alanlarına da 
girmiştir. Pomzazının kullanım yerleri şunlardır.

1- El sabunları ve deterjan üretiminde

2- Elektrolizle kaplanacak metallerin ci-
lalanmasında

olarak
3- Ahşap işlerinde cilâ ve dolgu malzemesi

4- Ses ve ısı yalıtımlarında

5- Her türlü filtrelerde büzücü olarak

6- Hafif beton üretiminde agreya olarak

7- Toprak İslahı ve tavukçulukta

8- Tarım zararlılarına karşı kullanılan 
ilaçların taşınmasında

9- Asfalt yapımında

10- Akustikli yerlerde sıva alarak

e) Kireç : 25.22.00 tarife numaralıdır. Genel 
olarak kalkerin kireç ocaklarında pişirilmesiyle elde edi
lir. Son yıllarda modern kireç Fabrikaları kurulmuştur. Bu
rada da Ca C0.j—>• Ca 0 ♦ C0^ formülü geçerli'dir.
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2. Tarihçe :

a) Yapı taşı ilk insan tarafından kullanılmıştır 
Mağara adamı çevresindeki taşı oyup kendini korumuştur. İlk 
önce etraftaki taşlardan bir barınak yapmıştır.

b) Yapı malzemeleri zamanla kullanılmaya baş
lanmıştır. İlk insan sıcağa, soğuğa ve düşmanlarına karşı 
kendini koruma gereğini duymuştur.

c) Tuğla-kiremit üretimi tarihin çok eski devir
lerinden beri bütün ülkelerde yaygın bir sanayi dalının ku
rulmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Eldeki bilgiler
zamanımızdan 12.000 sene eveel Mısırda tuğla üretildiğini 
göstermektedir. Tarihin çok eski çağlarında Çinlilerin, 
Hintlilerin, İranlIların, Mezopotamya Türklerinin ve Roma
lıların tuğla ürettikleri bilinmektedir. Orta ve Kuzey Av
rupa’da tuğla üretimi ancak XII nci asırda başlamıştır. İlk 
çağlarda XIX uncu asra kadar tuğla üretimi : l) tahta ka
lıplarda şekillendirme, 2) güneşte kurutma, 3) ilkel fırın
larda yakma şeklinde basit bir teknikle yapılmıştır. Bugün 
de yurdumuzda harman tuğlası adı altında bu teknik oldukça 
yuygındır. XIX uncu asır başlarından itibaren tuğla-kiremit 
üretimi bir el sanatı olmaktan çıkarak bir endüstri kolu 
haline gelmiş, bunun sonucu tuğla ve kiremit topraklarında 
«ıranan şartlar da değişmiştir. Makinalarda kalıplandırma, 
preslerde şekillendirme, modern fırınlarda kurutma ve pi
şirme tekniği üstün kaliteli tuğla-kiremit üretimini olası 
kılmış, tuğla-kiremit topraklarının jeolojik ve teknolojik 
etütlerini de zorunlu hale getirmiştir. Artık hammaddeyi



doğrudan doğruya kullanmaya olanak, kalmamış çeşmtli cevher ha
zırlama metodlarınm uygulanması gerekmiş, aynı hammaddeden hem 
çeşitli cins kiremit, hemde çeşitli tuğla üretimi olanaksız 
hale gelmiştir.

d) Pomza'nm inşaat sektöründeki kullanımı çok 
eskiye dayanır. Kireç üretimi de eskiden beri bilinmektedir. 
İlk insan yaktığı ateşin pişirdiği kalker su ile şekil ve
rilebildiğini görünce kireci kullanmaya başlanmıştır.

BİLİNEN PUZZOLAN VE POMZA KAMU (PUMİCE) 
YATAKLARI 

1) Talas-Reşadiye köyü pomza kumu:

Mevkii, Talaş nahiyesinin 3 km S E da Reşadiye 

köyü Tilkivek mevkiinde tepenin sağ yamacmdadır.

Yol durumu: Kayseriye 8 km. asfalt yol ile 
bağlı olan Talaş'ı Reşadiye köyüne bağlıyan stabilize yol 
ocaklara 100 m. lik servis yolu ile irtibatlıdır.

Kullanış Yeri; Yalnız brikette kullanılan 
bu volkanik kumların ocakta teslim fiatı kamyon başına (or
talama 5 tonluk) 120 TL. günde 15-20 kamyon malzeme ocaktan 
alınmaktadır.Bu durum talebe göre değişmektedir.

Rezerv: Tilkicek tepedeki rezervin büyük
bir kısmı üstte yer alan Tüf ve aglomera örtüsü sebebiyle
işletme güçlükleri göstermektedir. Sağlam örtü tabakasının
altında 500 i 50 i 10 boyutları içinde 250 000 m^ rezerve 
sahiptir.



Sonuç t Tilkicek zuhurundan sonra aynı yolun 
dsvamında Tomarza ilçesine kadar, Başakpınar (Ispile), kuru- 
kapı, Dikir, Göllüören köyleri ve civarında sık sık büyük
lü küçüklü pomza kumu depoziteleri mevcuttur. Bunların pek 
azında Tüf aglomera örtüsü vardır. Diğerleri tamamen açık 
afiörmanlardır.

2) Gömeç köyü Pomza kumu ocakları;

Mevkii, Kayseri Bünyan yolunun 18.km. sinde 
köyün E da cennet göbeği ve kumkıraç mevkiilerindedir.

Yol durumu: Çok iyi olup Kayseri'ye 18 km. 
mesafedeki bu mevkiiler asfaltın sağ ve solunda yer almak
tadır.

İşletme: Cennet göbeği mevkiideki zuhur
ların Gömeç köyüne bakan kısmı yumuşak andezit tüf ve kıs
men Tüf toprağı ile örtülü bulunduğundan örtü tabakasının 
olmadığı S kısım işletilmiştir. Halen kolay alınabilen kı
sımlar günde 3-5 kamyonu geçmemek üzere çalışmaktadır. Or
talama 5 tonluk kamyon dolusu 80 TL. civarında satılmaktadır. 
Köy adına ruhsatlıdır.

Rezerv: Cennet göbeği mevkiinde rezervin 
mühim bir kısmı alınmış olmasına rağmen halen örtü tabakası 
altında 1000 x 100 x 10 m. boyutları içinde 1 milyon m^ re
zerv bulunmaktadır.



3) Barsama Köyü Tras Ocağı:

Mevkii, Kayserinin 22 km. NE de Sivas yo
lu kavşağında 200 m. mesafede Andezit tüflerden ibaret te
pelerin eteğinde, asfalt arasındadır.

Yol durumu: Çok iyidir. Kayseri ve Sivas'a 
tamamen asfalt ile bağlıdır.

Kullanış Yeri: Aktif Silis (asitte görü
len) bakımından zengin bir tüf cinsi olan Tras şimento kat
kı maddesi olarak kullanılmaktadır.

İşletme : Buradaki Tras ocağı senelerden 
beri Sivas Çimento fabrikası tarafından işletilmektedir. 
Ocağın genişliğinden anlaşıldığı gibi tüfier burada homojen 
bir bünyeye sahiptir. Ne derece hakiki Traz olarak kulla
nılmaya elverişli olup, olmadıkları o bölgeden alınacak sis
tematik numunelerin analiz neticelerine bağlıdır.

Rezerv : Ocak içinde 15-20 m. arasında 
değişen bir kalınlığa sahip olan tüfler görünüşte geniş sa
halar kaplamaktadır. Rezerv çok büyüktür, (milyonlarca ton)



POMZA KUMUNUN KULLANILDIĞI ALANLAR

Bunların önce taneli olanlarına Amerikan 
literatüründe pumicite adı verilmekte ve bunlar çimentoda 
puzzolan madde olarak kullanılmaktadır. Pumice olarak isim
lendirilen daha iri taneler ise hafif agregat olarak elve
rişlidir. Bizde biriket imalinde kullanılmaktadır. 1/3 nis- 
betinde çimento ve kısmen dere kumu ile karıştırılıp pres
lerde kalıplandırılarak biriket yapılmaktadır.

Tecrit ve akustik materyeli olarak da kul
lanılmaktadır. Ayrıca zirai mücadele alanında bitkilere za
rarlı haşare ve hastalıkları karşı ilaç emdirilmiş granül- 
ler halinde bitki köklerine serpilmektedir. Cila parlatma 
işleri ile absorban madde olarak kullanma şekilleri de var
dır.



İŞLETME RUHSATLARI

İlçe Bucak Köy Mevkii Ruhsat Sahibi

Kayseri Gesi MimarBİnan Dedemezarı Hacı Şükrü Örs
II tt n Burunlar "
n »t 11 H. Dere "
n N Barsama Kavşak Sivas Çimento 

fabrikası
M Merkez Mimarsinan Harmankaya Hulusi Yıldırım
II 11 II D. Deresi " "

Not :

1- Bu bilgiler 1970 yılma ait olup, İmar İskan Bakanlığı 

ile M.T.A. Enstitüsü arasında 1964 yılında imzalanan pro

tokol gereğince yapılan etüdden alınmıştır.

2- Bilgiler Kayseri iline aittir.

3- Sincan köy ve çevresinde çalışma yapılmadığından bilgi 
yoktur.

4- Son yıllara ait değerler. Nevşehir ve Ankara illeri Özel 

İdarelerinden temin edilebilir.

II. MEVCUT DURUM :

Bütün yapı malzemeleri Taş ocakları Nizamnamesine göre 

ruhsat alınarak işletilen ocaklardan sağlanır. Devlet İsta
tistik Enstitüsü bu ocaklara ait istatistiki bilgi yayınla

madığında elde yalnız çeşitli tarihli envanterlerde çıkarı
lan rakamlar vardır.



1. Sektörün kuruluşu :

Tuğla-kiremit ocaklarının dağılımı şöyledir : 

Tablo 1 : Tuğla-Kiremit Ocaklarının Dağılımı

Yeri Ocak Sayısı

Manisa 265
İstanbul 215
Çanakkale 209
Bursa 195
Kastamonu 182
Samsun 179
Balıkesir 169
İzmir 154
Sinop 146
Bolu 139
Edirne 136
Kırıkkale 136
Aydın 121
Tekirdağ 109
Ankara 102



Kapasite, A : Kiremit B : Tuğla ve C : Kireç ols
rak incelenecektir.

Tablo 2 ; Yapı malzemeleri sektöründe 
(KİREMİT FABRİKALARI)

kurulu Kapasite 

(Milyon Adet)

Sıra No Fab. Sayısı Kapasite

Ankara 22 17,5
İstanbul 14 36,0
İzmir 11 22,2
Adana 3 3,6
Bursa 6 15,5
Çorum 9 18,3
Konya 13 34,6
Manisa 43 57
Tokat 13 14,9
Diğerleri 88 179,0



Tablo 3 î Yapı Malzemeleri Sektöründe Kumlu Kapasite 
(TUÜLA—FABHİKAIıARI) ^

İller Pab. Sayısı Kapasite

Ankara 22 283,4
İstanbul 14 1.186,5
İzmir 11 192,2
Adana 3 159,0
Bursa 6 126,5

74,8

Çorum 19 228,4
Konya 13 183,6
Manisa 43 1.251,7
Tokat 13 171,6
Diğerleri 88 1.525,9

İnşaat malzemesi veren ocakların miktarları her 
ile göre değişkendir. Genellikle baraj inşaatlarında çevre
den getirilir. Aynı şekilde yapı malzemesi de şehir dolayın
dan getirilr. Yapı malzemesi yönünden darboğaz olan iller 
jeolojik yapısı itibariyle kum çakıl depolanması olmayan bir 
kaç ildir. Turistik açıdan Ege İllerinde sahillerden kum 
alınması yasaklandığından darboğaz vardır.

d) Pomzayı genellikle kamyoncular tarlalardan 
toplayıp götürdüklerinden kumlu kapasite belli değildir. 
Ancak Aksaray (Niğde) ve Adana, Mersin dolayında pomza'dan 
briket yapan kuruluşlar vardır.



e) Halen mevcut kireç fabrikaları ile kapasite
leri şöyledir.

Tablo 4 : Yapı Malzemeleri Sektöründe Kurulu Kapasite 
(KİREÇ FABRİKALARI) (TonAıl)

Yeri Kapasitesi Düşünceler

Adapazarı (PAKSAN) 125.000 Çalışıyor
İzmir 60.000 M

Muğla 60.000 tl

Kayseri 60.000 II

İstanbul 30.000 Çalışmıyor
Bartın 60.000 2 ay içinde Çalışacak
Gümüşhane 60.000 Kuruluyor
Mersin 60.000 Kurulac ak
Gaziantep 60.000 II

Ankara (AYSANTAŞ) 60.000 M

3. Üretim :

Yapı taşları, yapı malzemeleri, tuğla kiremit top
rakları, pomza ve kireç üretimi için kalker açık işletme 
usulüyle elde edilir. Genellikle işletmeler basittir. Ağır 
iş makinaları son yıllarda çoğalmıştır. Çoğu ocaklar elle 
kazılır ve kamyona yüklenir. Büyük kapasiteli ocaklarda pat
layıcı madde kullanılır. Giderek hızlı nüfus artışı, ocak
lardan daha fazla ve kaliteli malzeme üretimini gerektirmiş
tir. Bu yüzden genellikle kazıcı ve yükleyici makinalar kul
lanılır. Bazı dere yataklarında kum eleme tesisleri de ku
rulmuştur. İşlitme yöntemine malzemenin sertliği etki eder. 
Malzeme yumuşak ise patlayıcı madde kullanılmaz.
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Kireç ocaklarında son yıllarda fabrikasyon üretim 
çoğalmıştır. Çoğu ocaklarda uygulanan usule göre girdiler 
şöyledir. (1975 yılı tesbiti)

Tablo 5 : Kireç Ocaklarında Üretim Girdileri

Girdiler Birim Miktar

Dinamit Kg./m3 0,1
Fitil M/m3 1
Kapsül Adet/m3 1
Mazot kg./m3 0,5
İşçilik Saat/m3 3
Kompresör Çar- 
lışma Süresi Saat/m3 0,08

Tablo 6 : Toplama Yoluyla Taş 
girdileri

Hazırlanmasında üretim

Girdiler Birim Miktar Bedeli

İşçilik Saat/m3 5 22,7 TL./m3

Tablo 7 : El ile Kum ve Çakıl Çıkarılmasında Üretim
Girdileri

Girdiler Birim Miktar Bedeli

İşçilik Saat/m3 3 23.4 TL./m3



Tablo 8 : El ile Granül®metrik Çakıl Hazırlanmasında 
Üretim Girdileri

Girdiler Birim Miktar Bedeli

İşçilik Saat/m^ 8 54,7 TL./m3

Tablo 9 : Patlayıcı Madde Kullanarak Makina ile sert 
Kayalık Zemin Kazılmasında Üretim Girdileri

Girdiler Birim Miktar Bedeli

Dinamit kg./m^ 0,1 61,62 TL./m3
Fitil m./m^ 1
Kapsül Adet/m^ 1
Mazot Kg./m^ 1,4
İşçilik Saat/m^ 0,8
Ekskavatör n 0,05
Kompresör »I 0,1



b) Üretim istatistikleri tutulan malzemelerin 
üretim miktarları aşağıdadır. Malzemeler genellikle mevsi
minde satıldığı için bu rakamlar aynı zamanda tüketim rakam
larıdır.

Tablo 10 : Tuğla ve Kiremit Üretimi
 ____________________________________(Milyon Adet, Milyon TL)
Yıllar Tuğla Kiremit Değer

1930 35 12
1940 225 25
1950 410 57
1955 530 85
1960 670 120
1963 797 150
1968 2.796 237,8
1969 2.680 270,9
1970 3.084 290,8 483
1971 2.643,5 259,2 463
1972 2.977 301,9 545
1973 3.829 366,7
1974 3.164,6 327,1
1975 4.254 355,5
1976 4.590 379,8 (tahmini)



Tablo 11 s Kireç Üretimi

Ana Mal 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Kireç 725,1 870,3 1.017,4 867,8 983,4 1.256 1.056,2

Tablo 12: Üçüncü Beş Yıllık Planda Öngörülen Tuğla Kiremit
ve Kireç Üretimi

Y I L L A R T u ğ l a K  i  r  e  m  i  tK i r e ç
(Milyon Adet) (Milyon Adet) (Ruhsatlı Bina 

olarak ( 1000 T or
1973 3.830 367 1.256
1974 3.800 450 1.056,2
1975 4.100 480 -
1976 4.350 510 -

Kaynak : DİE raporları

4. Dış Ticaret Durumu :

Aşağıdaki tablolarda Genellikle özel inşaatlar 
için (NATO yapıları, Boğaz köprüsü v.b.) içindir.



Tablo 13

a. ithalat

: Yapı taşları ithalatı (25 
Pozisyonlu)

.11.00 Gümrük Tarife

Yıllar Miktar (Kg) Değer (Dolar)

1973 2.800 5.046
1974 5.600 8.382
1975 47 223

Kaynak : 

Tablo 14

D.İ.E. yayınları

: Çakıl İthalatı (25.17.90 Pozisyonlu)

Yıllar Miktar (Ton) Değer (Dolar)

1970-72 - -
1973 2.358,1 18.552
1974 7,8 1.365
1975 0,7 2.041
Kaynak : 

Tablo 15

D.İ.E. yayınları

s Kum İthalatı (25.05.00 Pozisyonlu)

Yıllar Miktar (Kg) Değer (Dolar)

1970-71 - -
1972 10.715 4.389
1973 11.218 2.025
1974 11.084 1.202
1975 2.315 63

Kaynak ; D.İ.E. yayınları



Tablo lb : Kireç İthalâtı

Yıllar
(25-22.00)^ 

Miktar Değer 
(Kg) TL.

(25.08.00)x 
Miktar Değer (TL.) 
(Kg)

1970 - 613 12.676
1971 4 86 142.645 160.552
1972 - 75 1.311
1973 80.000 79-897 100 300
1974 80.000 76.214 31.000 11.664
1975 83.333 87.840 92.000 82.305

Kaynak : 
x Gümrük

D.İ.E. yayınları 
tarife numaralar

b. İhracat

Genellikle yapı taşı ihracatına rastlanma^
mıştır. Çakıl ihracatı yapılmıştır . Ayrıca kum ihracatı da
daha çok turistik amaçlıdır.

Tablo 17 : Çakıl İhraç atı

Yıllar Miktar (Ton) Değer (TL.)

1970-71 - -
1972 498.2 111-999
1973 50.0 12.747
1974-75 - -
Kaynak : D.I.E. Dış Ticaret İstatistikleri



Tablo 18 : Kum İhracatı

Yıllar Miktar (KG.) Değer (TL.)

1970 - -
1971 500 51.975
1972 500 44.800
1973 1.000 63.500
1974-75 - -

Kaynak : D.İ.E. yayınları

Tablo 19 : Kireç İhracatı

(25-22.00.)X 25 .08.00)X

Yıllar
Miktar Değer Miktar 

(Ton)
Değer 

(Bin Tl)

1970 - 600.5 180.3
1971 - 115.8 517.7
1972 - 649 288.3
1973 4.568 1.509.9 522 224.2
1974 11.127 3.720.9 4.084 2.733.1
1975 878 408.3 3.296 2.984.8

Kaynak : D.İ.E. yayınları
xGümrük tarife numaralarıdır. 25.08.00 tebeşirdir.

5. Stok Durumu :

Yapı Malzemeleri, yapı taşları, Tuğla^Kiremit top
rakları, Pomza ve Kireç sektöründe genellikle piyasanın is
tediği miktarın altında üretim yaptıklarından stok bırakıl-
mamaktadır. Ayrıca malzeme de günü gününe kullanıldığından 
endüstriyel anlamda stok yoktur.



6. Yurt içi talebi

a. Yapı taşı tüketimi

Tablo 20 : BİNALARIN TAŞ TÜKETİMİ

YILI Milyon Fiyatı TL/İd^ Tutarı (Milyon 
TL.)

1961 18,2 ~ -
1962 18,5 8,5 157
1963 18,5 8,5 157
1964 18,8 8,9 167
1965 19,4 8,9 173
1966 20,0 10,0 200
1967 20,0 11,0 220
1968 20,5 11,0 226
1969 20,3 11,0 223
1970 22,1 11,0 243
1971 21,3 16,3 347
1972 21,9 18,7 409
1973 23,5 20,0 470
1974 22,3 26,2 584
1975 21,4 37,9 811

Fiyatlar Ocak Teslimidir.

Kaynak s İmar İskân Bakanlığı Yapı Malz. Genel Müdürlüğü
Barajlarda, Bayındırlık hizmetlerin de kullanılan 

yapı taşları hakkında toplu bilgi elde edilememiştir.



b. Yapı Malzemeleri Tüketimi ise şöyledir.

Tablo 21 : BİNALABIN KUM-ÇAKIL TÜKETİMİ

Yılı Tüketim 
Milyon M

Fiyat
TL./İT

Gider 
Milyon TL.

1961 5,2 - -
1962 6,0 - -
1963 5,9 - -
1964 6,5 - -
1965 8,1 . - -
1966 9,3 - -
1967 9,4 - -
1968 10,6 - -
1969 12,5 - -
1970 14,3 7,5 107
1971 12,3 8,3 102
1972 13,9 9,0 125
1973 17,7 9,8 173
1974 14,7 13,5 198
1975 14,5 18,8 273

NOT : Fiyatlar, Bayındırlık Bakanlığı Rayiçlerinden alın
mıştır. (Ocak Teslimidir.)

Burada da Barajlarda ve diğer bayındırlık 
hizmetlerindeki tüketim tam saptanamamıştır.



c. Tuğla Kiremit toprağı tüketimi de şöyledir. 

Tablo 22 : BİNALARIN TUĞLA-KİREMİT TOPRAĞI TÜKETİMİ

Tüketim (Milyar Adet) Toprak
Tüketimi

Fiyatlar Gider

YILI KİREMİT TUĞLA TOPLAM (Milyon Ton)(1) 1L*'’Pon M*ly01İL*
1961 0,41 1,01 1,15 4/3 - -
1962 0,15 1, 20 1,35 5,0 1/3 6,5
1963 0,15 1,16 1,31 4,8 1/3 6,2
1964 0,16 1,26 1,42 5,3 M 7/4
1965 0,19 1,68 M 00 ^3 6,9 1/4 9/7
1966 0,21 1,98 2,19 8,1 1/7 13,8
1967 0,22 2,00 2,22 8,2 2,2 18,0
1968 "tf-

C\J•k.
o 2,20 2,44 9,0 2/5 22,5

1969 0, 27 2,68 2,95 10,9 2,8 30,5
1970 0,29 3,08 3,37 12,5 2,8 35,0
1971 OMO 2,64 2,90 10,7 3/1 33,2
1972 0,30 2,98 3,28 12,1 3/3 39,9
1973 0,37 3,83 4,20 15,5 4,9 76,0
1974 0,33 3,16 3,49 12,9 10,1 130,3
1975 0,36 4,254 4,614 17,07 13,9 237,3

^^6x10,5x22 cm. lik bir tuğla ile bir oluklu kiremit yak
laşık olarak 2,5 kg. gelmektedir. Bu ağırlığa 1,2 Kg. tabii
toprak miktarı eklenmiş, gerek tuğla, gerekse kiremidin tane
sinin 3,7 kg. doğal topraktan elden edilebileceği kabul e- 
dilmiştlr. Yukarıdaki tuğla adedini bu gün kullanılması zo
runlu olan standart tuğlaya çevirmek için 1,62 ile çarpıl- 
malıdır. Fiatlar Ocak teslimidir.

Öte yandan resmi binaların ve belediye hudu
du dışındaki binaların tüketimi dahil değildir.
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Tablo 23 5 Binaların Taş, Kum, Çakıl ve Tuğla Kiremit 
Tüketimi :

Milyon(m^
Milyonfm^) Tuğla Toplam
)Kum Kiremit(M .) Gider

YİT.I Taş Çakıl Toprak Ton) (Milyon Tl .)
1966 20,0 9,3 8,1 213
1967 20,0 9,4 8,2 238
1968 20,5 10,6 9,0 249
1969 20,3 12,5 10,9 254
1970 22,1 14,3 12,5 385
1971 21,3 12,3 10,7 482
1972 21,9 13,9 12,1 574
1973 23,5 17,7 15,5 719
1974 22,3 14,7 12,9 912
1975 21,4 14,5 13,1 1.266

Kaynak : İmar İskân 
kanlığı

Bak. Yapı Malz. Gn. Md. Bayındırlık Ba~

Buraya daha önce de belirtildiği gibi, Bayın
dırlık hizmetleri dahil değildir.



d. Pomza olarak yurt içi talebi belli değildir. 
Nevşehir, Niğde ve Kayseri civarındaki tarlalardan,
pomza kamyonlarla Adana,Aksaray, Mersin ve İskenderun'a sev- 
kedilmektedir. Çoğunlukla rüsum ödenmediğinden miktar belli 
değildir.

e. Ruhsatlı binaların gecekonduların ve köyle
rin kireç tüketimi şöyledir.

Tablo 24 : Kireç Tüketimi (Bin Ton)

Yıllar Binalar Gecekondular Köyler Toplam

1968 649 »1 14 62 725,1
1969 794,3 14 62 870,3
1970 941,4 14 62 1.017,4
1971 791,8 14 62 867,8
1972 907,4 14 62 983,4
1973 1.180,0 14 62 1.256,0
1974 980,2 14 62 1.056,2

Kaynak : İmar İskan Bakanlığı
7. İstihdam Durumu; Turdumuzda, Ankara'da 22, Çorum'da 

19, İstanbulda 14, İzmir'de 11, Konya'da 13» Manisa'da 43, 
Tokat'ta 13, ve diğer illerde 132 olmak üzere toplam 267 
Fabrikada tahminen 4000 işçi, 300 e yakın idareci eleman,
300 e yakın kalifiye eleman çalışmaktadır. Genellikle Mühen
dis istihdam edilmektedir.

8. Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar;yapı Malzemeleri, 
Tuğla ve Kiremit toprakları, ve Kireç Sektöründe darboğaz 
belirli mevsimde talebin artması, giderek malzemelerin uzak
tan taşıması ve gereksiz masraflar yüzünden maliyet yüksel
mesidir. Aşağıdaki tabloda sosyal konutlardaki maliyete, 
inşaat malzemelerenin etkisi gösterilmiştir.



9 î Diğer Ülkelerdeki Durum

Tablo : 25 Pomza ve Kireç Dünya Durumu :

_____________________________________________ (000 TON)

ÜLKELER Madde li1 R E T I Ivi
D Ü Ş Ü N C E L E RT971 19'/2 1973

Arjantin Pomza 19 33 19 İhracat ve İthalatı yoktur.

Avustralya Kireç 800 769 780 Çok az bir ihracatı vardır.

Avusturya Pomza 3? 29 25

Dc. *jUX Kireç 2.613 2.837 3.100 616.000 ve 687.000 tonluk 
İhracatları vardır. İthalatı 
çok azdır.

grezilya Kireç 2.000 2.000 2.000

Kanada Kireç 1.450 1.570 1.657 257.000 ve 269.000 Ton itracat 
vardır.

Çekoslavakya Kireç 2.254 2.4 20 2.684 İhracatı yoktur. Çok az bir 
İthalatı vardıs.

Fransa Kireç
Pomza

4.446
0.800

4.835
0.800

8.000
0.800

331.000 ve 376.000 Ton Kireç 
ihracatı vardır.

D. Almanya Kireç 2.500 2.600 3.000 "

P-' 'anya Kireç
Pomza

10.554
12.934

10.913
13.283

11.236
10.829

546.000 ve 587.000 Ton kireç 
ihracatı vardır.

İtalya Kire ç 
Pomza

4.200
840

4.000
840

4.000
840

İhracatı ve ithalatı düşüktür.

ABD Pomza 3.530 4.000 4.000 —

Rusya Kireç 21.000 22.000 22.000 —

KAYNAK : Minerale Yerarkadı 1973 Vol: III.



Aşağıda MTA'nın saptadığı rezervler verilmiştir. Bunların 
dışında mevcut fabrikalar da milyonlarca ton rezervin bulunduğu 
yerlerde kurulmuşlardır.

TABLO : 26- ETÜDÜ YAPILMIŞ TUĞLA-KİREMİT TOPRAKLARI REZERVLERİ

Y e r i C i n s i Rezerv (ton)

Ankara-Şereflikoçhisar Tuğla-Kiremit Kili 13.000.000

Ankara M II 100.000.000.000

Bilec ik-Söğüt-Küreköy Tuğla-Kiremit Kili 7.000.000

B urd ur-A ğla s un Tuğla-Kiremit Kili 30.000.000

İstanbul-Ağva Tuğla-Kiremit Kili 50.000.000

Kayseri Tuğla-Kiremit Kili 100.000.000

Konya-Akşehir Tuğla-Kiremit Kili 5.000.000

Rize-Ardeşen Tuğla-Kiremit Kili 270.000

Urfa-Ezgil T uğla-Kiremit Kili 375.000

Bursa-Yenişehir-Menteş Tuğla-Kiremit Toprağı Rezerv, ge«ic ve 
h om oğeıı Ç ° ' <

Bolu-Düzce Tuğla-Kiremit Toprağı Rezerv, çok

Afyon-Çay II II II II II

Bolu-Gerede •1 II II II II

Sakarya-Karasu II II II 100.000.000
Artvin-Arhavi II II II Rezerv, zengin

Diyarbakır (çarıklı,kava) " " II 15.000.000

Kars-Tuzluca II II 13 7.000.000

Konya-Beyşehir-Höyük II II II 5.000.000

Maden-Kızıltepe II II II 3.000.000

Adıyaman-Gölbaşı II II II 3.000.000

T rabz on-Araklı II II II 80.000.000

Adana-Yeşilova 1.200.000



POMZA REZERV DURUMU

Bugüne kadar pomza Zuhurlarının ayrıntılı etüd ve araş
tırması yapılmamıştır. Geliştirme edütlerine ve jeolojik du
ruma göre tahmini rezervler şöyledir.

Tablo 27 : Pomza Rezerv Durumu

Y E R İ R  E  Z  E  R V

Bitlis-Tatvan, Sargaç köyü 250.000 m3
" 11 , Sorgun köyü 1.000.000
" " , Kızvak köyü 900.000

Muş-Karahasan nahiyesi 900.000 3m
Muş-Bulanık, Gülçimen köyü 350.000
Van-Erciş, Kocapmar nahiyesi 1.000.000
Van-Alaköy-Avis-Mollokasım köyleri 500.000 3m
Nevşehir-Boğazköy, Kumtepe 1.500.000 3nı

" -Ürgüp, Cemilköy 1.300.000
Kayseri-Talas, Reşadiye köyü tilki- 
cek mev. 250.000 m3
Kayseri-Gömeçköy, Cennet göbeği mev. 1.000.000 3m
Kayseri-Gömeçköy, Kumkıraç mev. 1.500.000 3m



Kireç Üretimi için gerekli olan bazı kireçtaşı zuhurla
rının rezervleri de şöyle'dir.

Tablo 28 ; Kireç Rezerv Durumu

Bulunduğu Yer Gör. ve Muhtemel 
Rezerv (ton)

Adana-Ceyhan 68.600.000
Adana-Kırıkhan 187.500.000
Bursa-Gemlik 156.000.000
İçel-Kaşlıköy 30.000.000
İçel-Silifke-Ovacık 166.400.000
İstanbul-Kartal 80.000.000
İsparta 30.000.000 m3
Konya-Hardım 10.000.000
Malatya-Hekimhan 125.000.000 (Mümkün)

IV. Üretim Programı

1. Genel politika yurtiçi tüketimin yerli kaynaklar
la karşılanabilmeeidir. Ayrıca perlit ve pomza gibi ikame 
malzemelerinin geliştirilerek sektöre girdi olarak sokulma
sı gerekir.

2. Talep Çalışması

a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu

İnşaat malzemelerini kullanan sanayilerin 
gelişme perspektifleri gözönünde tutularak aşağıdaki pro
jeksiyon hazırlanmıştır. Bu projeksiyon aynı zamanda top
lam talep ve üretim hedefleri projeksiyonudur.



Tablo 29 :  İnşaat  Malzemeler i  Yurt iç i  Talep ve  Üret im
Projeks iyonu

Ana
Mallar Bir im 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1978

m -t  m -  (1)  Milyon Tuğla  Toprağı

(2)Kiremit  Toprağı  Milyon 
ton

15.878

1.475

17.149

1.564

18.521

1.657

20.000

1.757

21.600 

1 .862

23.680

1.974

34.793

2.642

Tuğla  Kiremit  
Toprağı  Toplamı

Milyon
ton 17.353 18.713 20.178 21.757 23.462 25.654 37.435

Yapı  Taş lar ı  Milyon m 3 29.93 31.42 32.99 34.64 36.37 38.19 48.74
Milyon

ton 59.86 62.84 65.98 69.28 72.74 76.38 97.48

Yapı  Malzemeler i Milyon m3 47 .9 53.3 59.25 65.6 71.8 78.7 124.5
Milyon

ton 86.22 95.94 106.65 118.08 129.24 141.66 224.03

(1)  Bir  tuğlanın 3 ,2  kg toprakla  yapı lacağı  kabul  edi lmişt ir .
(2)  Bir  kiremit in 3 ,7  kg toprakla  yapı lacağı  kabul  edi lmişt ir .



c) Toplam Talep :

Tablo 29 daki gibidir.

3. Üretim Hedefleri,

Yukarda verilen tablolar aynı zamanda üretim he
defleridir. Bu üretim, daha önceki gerçekleşme durumunda be
lirtildiği gibi, fabrikalarin yoğun olduğu Ege (89), İç Ana- 
dolu (86), Marmara (38) ve Karadeniz (31) Bölgelerinden ya
pılacaktır. Diğerleri sırayla Akdeniz (14), Doğu Anadolu (7) 
ve Güney Doğu Anadolu (2) illerinde olacaktır.

4. Ugulanması Gereken Teknoloji,

a) Son Yıllarda kurulan modern tuğla, kiremit 
ve kireç fabrikalarındaki sistemler bütün yurda yayılmalı- 
dır. Senede 20 milyon kapasiteden aşağı üretim olmamalıdır. 
Bu takdirde yatırım 30 Milyon TL. dir. Fabrikalar' da hammad
de hazırlanması dikkatli yapılmalıdır. Aksi halde istenen

renk ve kalite elde edilemez. Bu fabrikalar yerli yapıldı
ğından yaygınlaştırılmalıdır.

b) Pomza taşı bugün bütün gelişmiş ülkelerde en 
yüksek seviyesinde değerlendirilmekte ve yukarda sayıları 
10 kullanım yerinden en çok "Hafif beton elde edilmesinde 
agrega olarak" kullanmaktadır. Hafif beton elde edilmesi 
için pomzanm hafifliği ile de yetinilmemiş ve ABD de pom- 
zalar 1200° C İsıtılarak genel gözenekli bir ürün elde edil
miştir. Ayrıca pomza tanelerinin bir gaz fırınında patlatıl- 

ması neticesi her birinin içinde 1 veya daha fazla gaz



kabarcığının bulunduğu camsı boncuklardan meydana gelmiş 
Son derece hafif ikinci bir agrega daha elde edilmiştir.

Kırılmış pomza, normal kumun, çakılın veya 
karılmış taşın ağırlığının, aynı hacimde, 1/3 ile 2/3 kadar 
ağırlığına eşit olup, aynı durum pomza betonunda da görül
mekte ve pomza betonu normal betondan hafif olmaktadır.

Hafif pomza betonu, taşınması ve kullanılma
sındaki kolaylık ve çabukluğun yanı sıra inşaat demirinden 
tasarruf sağlamak gibi çok önemli bir özelliğb sahiptir.

Örneğin Los Angeles'te inşa edilen bir yapı- 
d£. kullanılan pomza betonu normal betona nazaran 20.800 / 
daha pahalıya çıkmış, ancak demir kullanımında sağlanan 
39.000 / lık bir tasarrufla yapıda net 18.200 / bir tasar
ruf sağlanmıştır. (Kaynakj C.R.KING-Californian tföurnal Of 
Minee and Geology-Cilt 44, Sayfa 301)

Pomza betonu, aynı zamanda yapıların cephe
lerine istenilen geometrik şekillerle püskürtülerek de tat
bik edilebilir.

Pomzanınm izolasyon özelliği de çok fazla
dır. Örneğin ısı geçirgenlik kat sayısı K nın değişik beton
lardaki değerleri şöyledir.

Serbest pomza çatı ve taban dolgusu 0,98 
Pomza betonu 2,0
Curuf betonu 4,9
Normal Tuğla 5,0
Kum-çalık betonu 12,0



(Buradaki K kat sayısı BTU değeri olarak 1 
inch kalmlıkdaki 1 foot karelik 1 duvar veya blokun iki yü
zü arasında 1 saat sürede meydana gelen G cinsinden sıcak
lık farkıdır.)

Buradan da görülmektedir, ki normal betonla 
kıyaslandığında pomza betonu ısı geçirgenliği yönünden nor
mal betondan 6 kat daha fazla izolasyon yapmaktadır. Bu özel
liği ile de büyük çapta yakıt tasarrufu sağladığı ortadadır.

Hafifliği ve gözenekli yapısı pomzaya olduk
ça yüksek bir elastikiyet sağlamış ve böylece pomzanm kı
rılmadan ve çatlamadan kullanılmasındaki dayanıklılık özel
liği de kazandırmıştır.

Pomza betonun basınca dayanıklılığı, betonun 
hafifliği ile ters orantılıdır. Örneğin 1.000 pound/mch
basınca dayanıklı bir beton isteniyorsa 66 pound/foot^ lük

2
bir pomza agregası kullanılır. 3.500 pound/inch basınç için 
ise 110 pound/foot^ lük ağırlıkta pomza agregası kullanılır. 
Diğer bir deyimle basıncın ağırlığa oranı betonda 15 diğe
rinde ise 32 dir.

Ponzanın ortalama erime derecesi 1343° C dir. 
760° C m altında hacimde bir değişiklik olmaz ancak dış dü
zeydeki lifler büzülme yapar. Ortalama tahrip atehinden elde 
edilen ısının üst noktalar 480°- 650° C arasında değişir ki, 
bu takdirde dahi pomzada herhangi bir yapısal bozulma veya 
parçalanma görülmez.
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Pomza ve pomza betonları katarakta kesilebi
lir, ve bunlara çakılan çiviyi tutucu özelliktedir. Pomza 
betonu yağmur veya az rutubete karşı normal betondan daha 
az hassastır.

Çok çeşitli yararları olan ve yurdumuzun çe
şitli bölgelerinde bulunan bu malzemenin kullanılmasının uy
gun hale getirilmesi yararlı olur.

5. îthalat Projeksiyonları,

Sektörde ithalat öngörülmemektedir. Ürün, yarı 
ürün ve hammadde ithalatı olmamalıdır. Ancak bazı özel du
rumlarda (Elbistan linyit projesi, Boğaz köprüsü gibi) ge
çici ithalat olabilir.

V. Yatırım Programı :

1. Eklenecek Yeni Kapasiteler,

a) Tuğla, Kiremit toprakları üretimi için büyük 
yatırım beklenmemelidir. Abiİ yatırım tuğla ve kiremit fab
rikası içindir. Halen M.T.A. Enstitüsüne tuğla-kiremit fab
rikası kurmak için 1966-1976 (50) adet, toz kireç için 20 
adet başvurma yapılmıştır üretim amacıyla yatırımlar ve pro
jeler detaylı hazırlanmadığından ve hammadde girdisi üründe 
çok az (# 10) olduğundan tablo yapılmamıştır. Ancak plan dö
nemi sonunda üretim miktarı Tuğla Kiremit topraklarından 
17,4 Milyon tondan 25,7 milyon tona, yapı malzemeleri 86,2 
milyon tondan 141,7 milyon tona çıkması beklenmektedir.



Bunların değeri tuğla kiremit toprakları için 290 milyon 
liradan 428 milyon liraya, yapı malzemeleri için 1,13 Milyar 
liradan 1,86 Milyar liraya ulaşacaktır. (1976 fiyatlarıyla)

b) Pomza için İmar İskan Bakanlığınca hazırla
nan proje özeti aşağıdadır.

2. Yatırım Programı s

a) Yatırımlar ocaklardan çok fabrikaya yapıldı
ğından tablo halinde verilememiştir.

b) Pomza için yapılacak yatırım şöyledir.

Tablo 30 ı Pomza Sektörü Yatırım Programı (Milyon TL )

Proje Adı İşin Tarihi Proje Toplam
Başlama Bitiş Dış Toplam

Biriket ve Be
ton Yapı Ele
manları Tesisi

1977 1980 11,4 24,3 Burada yılda 6
milyon adet mon
taj tuğlası,
30,2 mil. adet 
geleneksel be
ton briket, ü- 
retilecektir.

Kaynak î Özel Raporlar
Not î Aynı proje çerçevesinde kum ve çakıl kullanılarak 27 

milyon adet kaldırım taşı ve 1,4 milyon ton bordür 
taşı üretilecektir.



3. Yatırım Programının sonuçları

a) Yatırım tamamlanınca tuğla kiremit toprakla- 
rı ve yapı malzemesi üretimi iki misline çıkacaktır.

b) Pomza'da yılda 6 milyon adet montaj evi ve 
30,2 milyon adet geleneksel beton biriket ve 27 milyon adet 
kaldırım taşı ve 1,4 milyon adet b ordür taşı yapılacaktır.

VI. Sağlanan Yararlar

a) Plön Dönemi sonunda tuğla kiremit toprakları 
üretim değeri 290 milyon TL. dan 428 milyon TL. ya, yapı mal
zemeleri 1,13 milyar liradan 1,86 milyar likaya ulaşacaklar.

2. Dış Ticaret Etkisi

a) Toplam mal ithalat talebi yoktur.

b) İthalat ikamesi; iç üretim olduğundan yoktur.

3. İstihdam etkisi

a) Gerekli tuğla kiremit toprakları ve gerekli 
yapı malzemeleri üretiminde çalışacak işçi sayısı en as iki 
misline çıkacaktır.



VII. Alınması öngörülen tedbirler

1. Vergilerin sektör üzerindeki etkileri

a) Genellikle tuğla, kiremit, yapı malzemeleri 
ve kireç ocakları senelik maktu rüsum ödediklerinden vergi 
yükü azdır. Üretim başına vergi alınması daha adildir. Mar- 
denlerde olduğu gibi Devlet Hakkı alınmalıdır.

Kamu yapıları için kullanılacak malzemeden Dev
let hakkı ve rüsum alınmamalı, kamuya bedava ruhsat verilmeli
dir. Bu açıdan taş ocakları nizamnamesi yeniden ele alınma
lıdır.

b) Pomzada ı maden kanununa alınmalıdır.

2. Amortismanlar

Tuğla kiremit toprakları alındıkça ocak değerini 
yitirir. 213 sayılı vergi usul kanununun 316. maddesi iyi 
işletilmelidir.

3. Sektörün sermaye yapısı

a) Tuğla, kiremit toprakları, yapı malzemeleri
ve kireç sanayiinde, özel sektör hakimdir. Kamu sektörü için 
eleme yıkama kırma tesisleri kuracak kamu yatırımlarının in
şaat malzemesi (Kum, çakıl,mucur ) ihtiyacını karşılamalıdır



4. Yatırımların Finansmanı

a) Genellikle Almanyadaki işçilerin kurdukları 
Anonim şirketlere çeşitli Bankalar kredi açmaktadır. Kendi 
olanaklarıda yeterlidir.

b) Pomzada İmar İskân Bakanlığı Bütçesinden
karşılanaçaktır.

5. Krediler

a) Bilhassa halka açık Anonim şirketlere kredi 
olanağı fazladır.

b) Pomzada ihtiyaç yoktur.

6. Standartlar ve Kalite Kontrolü

a) Halen TS 704, TS 705 ve TS 1261 Bayılı stan
dartlar tuğlalara mahsustur. Bunların kontrolü daha etkin 
olmalı ve laboratuvarlar çoğaltılmalıdır. Kontrol önce ham
maddede başlamalı, MTA Enstitüsü halen laboratuvar rolü oy- 
namamalidir.

b) Pomzada ı standart yoktur.



7. Pazar olanaklara.

a) Tuğla ve kiremitte, Arap ülkeleri pazar olar- 
bilir. Araştırma yapılmalıdır.

b) Pomzadaı pazar elverişlidir. Ancak tanıtıl
ması gerekir.

c) Akdeniz ve Arap ülkelerine kireç ihraç ola
nakları araştırılmalıdır.

8. Pazarlama Sorunları genellikle yoktur.

Pomzanm inşaat sektöründe yapı malzemesi olarak 
kullanımı teşvik edilmeli, Bayındırlık Bakanlığı cetvelle
rine alınması sağlanmalıdır.

9. İşçilik durumu ve teknisyen yetiştirilmesi s

Tecrübeli teknisyen bulunmamaktadır.

10. Yönetim sorunları

Her fabrikaya en az bir Kimyager konulmalıdır.



İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 
YAPI MALZEMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

K.06.03.Ü.T

RUHSALTLI BİNALARIN TUĞLA TÜKETİMİ (.) 
(Milyon Adet)

İLİ 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Adana 30,3 43,1 57,6 54,8 66,3 68,2 46,4
Adıyaman 4,8 3,1 1/5 0,9 1,4 1,4 3,6
Âfyon 19,4 32,0 30,3 35,7 32,1 41,6 37,2
Ağrı 1,9 ı,ı 3/1 0,6 0,6 0,0 0,4
Amasya 8,2 9,0 11,4 9,3 10,2 9,1 11,1
'.Ankara 2 69» 9 368,4 367,4 318,0 321,0 372,5 244,1
'■ Antalya 37,7 50,8 52,5 52,1 8 0 , 1 89,9 57,3
Artvin 3,5 3,0 8,1 5,5 3,4 5/1 3,7
Aydın 45,5 61,2 52;7 58,6 69,7 97,0 100,6
Balıkesir 60,3 60,8 65,6 48,5 62,3 99,5 73,6
Bilecik 5,4 3,9 4,4 4,9 8,7 8,1 5,1
Bingöl 1,4 1,3 1,5 0,4 1,2 15,8 1,9
Bitlis 0,3 1,6 3,3 1,6 1,4 1,8 1,0
Bolu 13,6 13,3 20,0 13,8 17,4 25,5 25,5
Burdur 9,1 13,7 15,1 19,6 20,0 1 8 , 1 14,5
Bursa 52,8 84,7 75,0 69,5 83,2 122,2 125,0
Çanakkale 15,3 21,0 21,4 21,2 21,9 25,7 19,4
Çankırı 5,9 4,3 8,6 5,3 4,4 6,6 5,7
Çorum 26,9 23,0 28,8 22,1 29,1 31,3 23,0
Denizli 28,5 25,2 36,7 33,8 39,8 47,2 50,3
Diyarbakır 8,2 11,2 10,6 9,5 12,5 15,0 12,5



İLİ 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Edirne 18,9 15,3 14,0 14,6 18,4 26,5 21,3
Elâzığ 22,4 26,6 28,9 26,7 61,5 50,4 43,2
Erzincan 8,7 14,9 31,8 7,0 10,0 23,9 10,1
Erzurum 12,0 1 8 , 0 25,7 21,2 29,7 37,6 25,5
Eskişehir 28,4 54,6 42,6 29,4 41,9 61,8 76,0
Gaziantep 16,5 22,9 39,2 13,6 34,6 34,5 24,5
Giresun 7,2 7,0 14,2 13,8 15,9 21,2 17,0
Gümüşhane 2,8 ı,* 2/5 10,0 8,5 10,9 10, A
Hakkâri 0,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2
Hatay 1 9 , 8 23,0 30,5 21,7 27,9 33,1 52,5
İçel 29,6 33,6 36,6 32,8 53,4 110,5 *6,4
İsparta 32,6 27,7 44,1 36,2 33,6 45,4 55,4
İstanbul 559,8 660,2 781,3 637,2 613,6 690,1 721,8
İzmir 211,1 222,8 247,0 262,0 262,4 369,4 319,6
Kars 3,7 3,5 6,8 3/7 3/1 6,5 7/3
Kastamonu 6,4 10,2 12,6 8,6 11,0 12,4 9,6
Kayseri 41,8 68,1 50,7 60,4 119,8 100,1 54,4
Kırklareli 14,3 13,7 10,6 13,5 17,6 22,5 14,5
Kırşehir 6,3 5/9 8,1 15,6 16,1 18,8 20,7
Kocaeli 81,2 79,9 73,1 66,3 73,5 114,6 106,0
Konya 53,4 100,1 146, 6 88,8 107,9 170,2 111,2
Kütahya 25,3 22,7 60,5 21,0 26,8 49,2 33,8
Mal atya 18, a 21,9 25,0 25,4 29,7 33,5 22,5
Manisa 48,2 57,7 52,9 37,7 45,8 57,6 68,3
Maraş 12,7 12,2 13,9 11,3 13,0 20,1 13,3
Mardin 1/9 1,6 1,3 0,2 1/4 2,2 2,7
Muğla 13,6 20,7 23,7 22,2 26,4 33,6 27,5
Muş 1/1 0,8 0,9 0,8 1,8 0,5 0,5



İLİ 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Nevşehir 5,8 9,1 9,2 9,1 5,9 13,8 9/2
Niğde 7,8 11,6 16,1 18,9 19,2 33,4 24,2
Ordu 11,1 14,2 19,2 24,2 23,0 26,5 21,3
Rize 24,9 16,8 21,7 8,1 13,2 12,9 7,2
Sakarya 30,4 24,4 33,4 27,4 31,5 50,2 39,2
Samsun 36,8 37,0 38,8 48,9 43,6 55,7 50,3
Siirt 4/9 9,6 4, 6 2,3 8,9 6,9 4,3
Sinop 4,5 6,1 7,2 4,2 7,4 9/9 6,1
Sivas 9/6 18,7 47,0 30,1 35,4 32,0 43,5
Tekirdağ 19,7 18,2 20,1 21,9 27,7 50,6 42,6
Tokat 4,4 16,4 19,7 14,3 24,6 20,8 16,9
Trabzon 21,6 23,6 28,4 31,7 32,7 42,2 30,2
Tunceli 1,6 1/5 3/7 1,0 1/7 2,1 1/7
Urfa 4,9 6,6 10,1 7/4 6,2 14,5 7/5
Uşak 8,3 9,0 12,4 12,9 19,3 13,8 17,7
Van 1*1 2,8 2,4 1/5 0,6 1/0 1/7
Yozgat 7,9 7,4 14,6 13/9 12,6 25,2 15,9
Zonguldak 51,1 64,3 83,3 78,0 71,3 157,8 37,1
Toplam 2196,4 2680,2 3084,1 2643,5 2977,0 3829,1 3164,6

(.) Tuğlalar normal boyuta çevrilmiştir. 6x20.5x22 
BİRİMLER :

2Betonarme karkas binalar için 150 adet/m 
Ahşap karkas binalar için 30 adet/m.2 
Tuğla yığma binalar için 210 adet/fc 2
Betonarme karkas binaların tamamı tuğla dolgulu kabul edil
miştir.



İMAE VE İSKAN BAKANLIĞI 

YAPI MALZEMESİ GENEL MÜDÜELÜĞÜ 

K.06.03.TK.

KUHSATLI BİNALAEIN KİEEMİT TÜKETİMİ 

(Bin adet)

İLİ 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Adana 3100 4450 3846 3824 6796 6970 5353

Adıyaman 860 840 427 561 824 767 852

Afyon 2320 3160 3050 3650 3473 3285 3447

Ağrı - - - - - - -

Amasya 1010 820 1053 847 970 734 1067

Ankara 13780 19360 19579 16839 17551 19969 13206

Antalya 2920 3830 3496 3416 6413 7022 6501

Artvin 20 20 370 262 194 212 455
Aydın 3990 5270 4536 5039 6300 8799 9198

Balıkesir 5410 5570 5310 4562 6021 9260 7003

Bilecik 630 470 509 508 818 695 486

Bingöl - - - - - - -

Bitlis - - - - - - -

Bolu 1490 1480 1957 1392 1844 2152 2238

Bu dur 910 1190 1421 1684 1814 1433 1320

Bursa 4790 7530 6687 6191 7451 10866 11123

Çanakkale 1400 1970 2019 1925 2065 2491 1882

Çankırı 690 570 957 635 556 593 666

Çorum 2560 2200 2699 2015 2507 2384 1916

Denizli 2970 2340 3250 3040 3612 3869 4388

Diyarbakır 780 1010 957 927 1244 1514 1170

Edirne 2010 1540 1439 1568 1959 2900 2358
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İLİ 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Elâzığ 2220 2760 2667 2202 6001 5092 4261

Erzincan 760 1190 1886 508 856 2005 898

Erzurum 510 510 510 510 510 765 792

Eskişehir 2570 4880 4076 2736 3978 5682 6573

Gaziantep 3620 4380 4031 2030 5129 5368 3929

Giresun 700 600 976 979 1112 1412 2009

Gümüşhane 270 160 91 263 875 1037 1012

Hakkâri - - - - - - -

Hatay 3060 3200 2607 1947 4314 5233 8662

İçel 2680 3240 3050 2133 5249 11316 6826

İsparta 2760 2320 3072 2978 2711 5609 3931

İstanbul 30790 37100 44847 36420 35772 40616 42716

İzmir 16620 18940 19484 20604 20339 29732 25733

Kars 240 240 240 240 2 40 240 240

Kastamonu 510 740 942 746 796 926 751

Kayseri 3520 5960 4570 5400 10909 9329 6105

Kırklareli 1590 1500 1264 1506 1957 2569 1613

Kırşehir 710 560 516 713 1419 1510 904

Kocaeli 6660 6540 5273 4697 5343 8590 7986

Konya 7420 10730 15601 10338 11362 14491 10889

Kütahya 1820 1520 4533 1520 2056 3235 2370

Mal atya 1590 1920 1608 1706 2452 2710 1695

Manisa 4400 5130 4837 3492 4346 5440 6324

M ar aş 1100 1090 1136 992 1426 2250 1711

Mardin 130 130 130 130 130 195 195

Muğla 1580 2310 2722 2499 3204 3790 3459

Muş - - - - - - -

Nevşehir 110 110 368 502 502 377 277



İLİ 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Niğde 870 920 1092 1319 1406 1876 1497

Ordu 770 970 1290 1587 1477 1763 1749

Rize 960 1100 1477 606 883 857 713

Sakarya 3330 2450 3452 2704 2032 4144 3332

Samsun 2970 2930 3165 3469 3616 4808 4219

Siirt 130 130 130 130 130 195 195

Sinop 450 560 644 364 625 857 536

Sivas 830 1490 3514 2394 2712 2472 3612

Tekirdağ 2140 1790 2096 2167 2876 5274 4616

Tokat 1290 1600 1888 1348 2296 1668 1585

Trabzon 1530 1550 1928 2264 2082 2712 3335

Tunceli - - - - - - -

Urfa 880 1000 820 606 1010 1759 982

Uşak 780 710 985 989 1555 1098 1506

Van 150 150 150 150 150 225 225

Yozgat 1220 1230 1773 1724 1549 2597 1798

Zonguldak 4090 5160 7129 6004 5350 13135 3104

Toplam 171970 205120 225022 193399 236049 300874 261279



TÜRKİYE TÜKETİMİ
(Bin adet)

1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Belediyeler 

Köyler 

Gecekondular

171970 205120 225022 193399 236049 300874 259494

58960 58960 56960 58960 58960 58960 58960

6850 6850 6850 6850 6850 6850 6850

Genel Toplam 237780 270930 290832 259209 • 301859 366684 325304



İLLER İTİBARİYLE 
KİREMİT VE TUĞLA FABRİKALARININ 

SAYISI VE KAPASİTESİ

MİLYON ADET

İLİ
FB.
SAYI

KİRE
MİT

NT 
L ,0

MT
1,7

2MT
3,6

3MT
5,7

4MT
7,8

TOPLAM
NT

Adana 3 3,6 16,0 - 7,1 20,6 - 159,0
Afyon. 3 19,4 43,4 4,0 21,6 - - 128,0
Amasya 3 2,6 - - 1,6 1,5 - 14,3
Ankara 22 17,5 37,5 - 68,3 - - 283,4
Aydın 4 4,5 - - 13,5 12,0 - 117,0
Balıkesir' 3 7,0 2,0 - 3,0 4,6 2,2 56,2
Bilecik 2 3,3 0,7 0,8 - - - 2,1
Bolu 2 - 10,0 - - - - 10,0
Burdur 7 1,5 - 16,0 24,5 17,9 - 217,4
Bursa 6 15,5 - - 17,4 11,2 - 126,5
Çanakkale 2 2,8 - - - 1,0 - 5,7
Çankırı 1 2,0 - - 0,6 - - 2,2
Çorum 19 18,3 1,4 0,4 12,5 1,5 - 55,6
Denizli 5 15,8 - - 29,2 2,6 - 119,9
Diyarba-
kır

1 2,5 5,0 - 3,5 - - 17,6

Edirne 1 2,2 1,6 - - - - 1,6
Elazığ 3 3,0 - 3,0 2,8 3,0 - 32,3
Erzincan 2 - 16,0 - - 3,0 - 33,1
Erzurum 2 1,0 10,5 - - - - 10,5
Eskişe
hir

10 64,1 - - 54,0 -■ - 194,4



İLİ
FB.
SAYI

KİRE
MİT

NT
L, 0

MT
1,7

2MT
3,6

3MT
5,7

4MT
7,8

TOPLAM
NT

Giresun 2 _ 6,5 - 1,6 3,8 - 33,9
Gümüşhane 1 5,0 15,0 - - - - 15,0
Hatay 5 8,7 2.0 10,6 40,2 - - 164,7
İsparta 4 2,6 - 0,4 - - - 0,7
İçel 2 - 4,0 - 6,0 5,0 - 54,1
İstanbul 14 36,0 - 169,0 75,5 109,9 - 1185,5
İzmir 11 22,2 2,1 3,0 14,6 11,5 0,5 1 2 9 , 2

Kastamonuı 1 2,0 2,0 - - - - 2,0
Kayseri 1 - 3,0 - 3,0 - - 13,8
Kırklare- 1 2,0 - - - - - -
Kocaeli 1 - - - 1,2 - - 4,3
Konya 13 34,6 35,0 3,0 31,3 8,6 - 201,8
Kütahya 8 24,6 2,0 0,7 5,5 - - 23,0
Malatya 4 4,1 1,5 - 5,5 - - 21,3
Manisa 43 57,0 11,2 6,5 123,6 102,9 1,1 1062,3
Muğla 1 1,0 - - - 0,5 - 2,9
Nevşehir 3 3,0 3,8 - 1,7 - - 9,9
Niğde 1 - 10,0 - - - - 10,0
Ri2e 1 - 15,0 - - - - 15,0
Sakarya 6 6,2 3,0 2,7 - - - 7,6
Samsun 7 10,5 2,5 1,0 9,8 10,7 - 100,5
Sinop 8 4,8 - 1,5 3,0 0,5 - 16,2
Sivas 3 0,5 5,0 - 23,5 - - 89,6
Tekirdağ 5 23,6 64,8 0,3 26,9 11,8 1,1 238,0
Tokat 13 14,9 6,0 9,6 20,1 18,3 4,3 232,5



Ankara Telsizler Bölgesinde yapılan yığma sosyal konut Ana 
Yapı Malmemesi fiat indeksi, birim malzeme miktarları 
ile tüm bina maliyetindeki iştirak payı

Malzeme , 2 . . ı m ıçm 1964 1965 1966 1967 1968 1969 % *
miktar 1964 Bazına göre $ değerler

Demir 20,228 kg 21,19 21,19 22,63 24,70 24,84 24,84 7,53
Çimento 177,6 kg 17.13 13,41 19,41 20,55 20,55 20,55 6,07

Kum - Çakıl 0,693 m3 15,10 15,10 16,78 12,59 17,61 15,31 5,14

Tuğla 213,5 Ad. 17,85 17,85 23,34 23,34 23,34 23,34 6,95
Kiremit 4,14 Ad. 1,36 1,36 1,94 1,94 1,94 1,94 0,58

Taş 0,176 m3 2,28 2,28 2,47 2,51 2,62 2,66 0,77
Kireç 10,03 kg 0,58 0,58 0,90 0,90 0,90 0,90 0,26
Kereste

Doğrama 0,016 21,94 21,94 23,93 25,91 25,91 25,91 7,61
cate, Kalıp 0,046

Cam
2 mm 0,046
3 mm 0,052 2,58 2,58 2,64 2,62 2,62 2,62 0,52

Buzlu 2 mm 0,004
İndex 100 102 114 115 120 118

*) 1966



ILI
FB.
SAYI
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4MT
7,8

TOPLAM
NT

Trabzon 3 - 54,0 - - - - 54,0
Uşak 4 3,7 - 4,9 6,8 0,1 57,2
Yozgat 1 2,7 - 2,5 2,5 - - 13,3
Zonguldak 9 6,3 1,0 14,0 14,8 14,7 - 161,9

277 462,6 393,5 249,0 674,8 383,9 9,3 5507,0

NOT: NT : Normal tuğla 190x90x50 mm
MT ; 1,7 Normal tuğla (Modüler

tuğla) 190x90x85 mm
2MT : 3,6 Normal tuğla (2 “ ) 190x190x85 mm
3MT : 5,7 Normal tuğla (3 " ) 190x190x135 mm
4MT : 7,8 Normal tuğla (4 " ) 190x190x185 mm

Gerçek Kapasiteleri Saptaramadığından
1. Ankaradaki 22 Fb. dan tahmini 20 milyon MT toplam kapa

sitesi olan Çankaya, Karadeniz, Nizam ve özdenek fabri
kalarının,

2. Bolu İlindeki iki Fb.dan Düzcedeki Uğur Fb. sının,
3. Bursadaki 6 Fb. dan Orhangazideki, Orhangazi Fb. sının,
4. İstanbuldaki 14 Fb. dan Kapıcıoğlu Fb. sının kapasitesi

yukarıdaki kapasitelere dahil deyildir.

TOPLAM NT :
Çeşitle boyuttaki tuğla kapasitelerinin, normal boyut
taki tuğlaya çevrilmesi sonu bulunan toplam miktarlardır.



Mesken Genel Müdürlüğü Araştırma Dairesine ait A tipi sosyal konut projesinden
2çıkarılan ana yapı malzemesi m de tüketim miktarı ve tüm maliyetteki oranı

M a l  z  e  m  e

1 9  6  7Yılı İçin

* 2 Katlı * 3 Katlı * 4 Katlı
1 m2 
İçin 
Malzeme

Tüm
Maliyette 
Oranı $

1 m2 
İçin 
Malzeme

Tüm
Maliyette 
Oranı $

1 m2 
İçin 
Malzeme

Tüm
Maliyette 
Oranı ft

Demir 17 kg. 6,37 15 kg. 6,25 13 kg. 6,11

Çimento 185 kg. 6,60 162 kg. 6,60 151 kg. 6,56
Kum - Çakıl 0,741 m3 6,50 0,037 m3 6,37 0,584 m3 6,22
Tuğla 166 Ad. 5,29 163 Ad. 5,91 175 Ad. 6,75
Kiremit 9,6 Ad. 1,32 6,4 Ad. 1,00 4,8 Ad. 0,8
Taş 0,352 m3 1,94 0,234 m3 1,48 0,176 m3 1,18
Kireç 13,5 kg. 0,37 12,4 kg. 0,39 11,8 kg- 0,40
Kereste 0,071 m3 8,83 0,056 m3 8,19 0,49 m3 7,66
Cam 0,010 m2 0,67 0.10

2m 0,73 0,09 2m 0,75

*) Bodrum üzerindeki kat adedi.



Muşt'a İnşa edilen Sosyal konutun 
Ana Yapı Malzemesi birim tüketim miktarı ve 

tüm maliyetteki oranı

M a l z e m e 1 m2 için 
Miktar

Tüm Maliyette 
Oranı $ *

Çimento 187 kg. 8,59
Demir 38,4 kg. 13,82
Kum - Çakıl 0,785 m3 3,73
Kireç 19,3 kg. 0,40
Tuğla 145 Ad.v/ 3,25
Taş 0,238 m3 0,83
Cam 0,26 m2 1,51
Kereste

2
0,093 m 10,41

Dalgalı Saç 2,50 kg. 1,64

3x8 Daireli
Bodrum üzerinde 4 katlı
Betonarme karkas
inşaat Alanı 150 m 
*) 1964 Yılı için



Sosyal Konut Maliyet İndeksi

İşin Cinsi 1964 1965 1966 1967 1968 1969

TL/m2 TL/m2 TL/m2 TL/m2 TL/m2 TL/m2

İnşaat 270,98 282,05 334,64 371,37 390,36 404,81
Sıhhi Tesisat 38,71 45,60 47,69 50,19 53,12 54,90
Eletrik Tesisat ı 20,47 21,81 21,99 23,40 25,37 25,39
Nakliye 35,15 35,15 37,01 27,25 38,42 34,10
Toplam Bedel 365,31 384,61 441,33 472,21 507,27 519,20
İndeks 100 105 121 129 139 142

* 74,2 73,2 75,8 78,6 76,9 77,9

1) Telsizler sosyal konut (A) tipi esas alınmıştır.
2) Balkonların yarı alanı inşaat alanına sokulmuştur.
3) örnek konut yığma olup, bodrum üzerinde 4 katlıdır.
4) Hesaplarda, Bayındırlık Bakanlığı rayiç ve birim fi atla

rı esas alınmıştır.
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III/3 - MERMER, ONÎKS



MERMER ve ORİKS

I.GİRİŞ :

1-1. Sektörün Tanımı ve Sınırlaması :

Mermer; kalker ve dolomitik kalkerlerin ısı ve basınç 
altında başkalaşıma uğrıyarak kristalleşmesi ile oluşan bir 
metamorfik kayaçtır. Kimyasal bileşimlerinde büyük oranda 
kalsiyum karbonat, daha düşük oranda da magnezyum karbonat 
olan bu gerçek (klasik) mermerler kalsit kristallerinden 
oluşmuştur. Ticari anlamda is*; parlatıldığı zaman iyi cila 
kabul ederek göze hoş görünen her türlü kayaç (Kalker, tra- 
verten, granit, siyenit, serpantin, diabaz v.s.. gibi sert 
ve kalker mermerleri) mermer terimi içerisinde kabul edilir.

Mermer zuhurlarında, yataklarına durumlarına göre açı
lan üretim ocaklarından, düzgün geometrik şekillerde blok
lar çıkarılır. Bu şekilde yarı işlenmiş hale gelen mermer 
blokları fabrika ve işleme tesislerinde kesilerek levha 
(plaka) haline getirilir, silme (perdah) ve cilâ işlemi ile 
parlatılarak istenilen ölçülerde yapıların iç ve dış kapla
maları ile süslenmesinde kullanılmak üzere piyasaya tam iş
lenmiş olarak sunulur. Ayrıca özel amaçlarla güzel sanatlar 
alanları için ocaklardan bloklar üretilebildiği gibi daha 
küçük tfyutlularda el sanatları dalında işlenmek üzere kul
lanılırlar.



1-2. Tarihşe :

Cilâlı Taş Devrine kadar inen mermer işleme ve kul

lanımı lıer çağa ayrı bir özellik verir. İlk çağlardan beri 

insanlar yapı, konut ve özellikle tapmaklarını güzel görü

nüşlü mermerlerden yapmağa özen göstermişlerdir. İnsanların 

bu zevki halen değişmemiştir; gelişen endüstri ve teknoloji

ye paralel olarak mermer kullanımının artması da bunun kanı

tı sayılır.

Mermer, metalik bazı madenler gibi endüstrinin başlı

ca hammaddesini teşkil ederek uygarlığın ilerlemesinde önem

li etken olmamış, fakat çağların yetiştirdiği bütün sanatkar

ların gözleri mermer üzerine işlenmiş ve hatta dünya*nm 7 

harikası mermerden yapma anıtlardan ibarettir.

Türkiye ilk çağlardan beri mermer ülkesi olarak bili

nir. Eski zamanlarda dünya pazarlarında aramla» çe

şitli üstün mermer tip ve kalitelerinin Türkiye'de bulunduğu 

ve dünya mermer piyasasında çok önemli bir rol oynadığı tari

hi kaynaklardan anlaşılır. Anadolu’nun birçok yerlerinde 

Hitit, İyon, Roma- Bizans, Selçuk ve Osmanlı uygarlıklarından 

kalma sanat eserleri ve yapıtlarda, ileri bir mermer işleme 

tekniğine rastlanır. Bu eserlerde; dekorasyon ve haykeltraş- 

lık alanlarında çok çeşitli ve değerli mermerlerin kullanıl

dığı görülür. Bütün mermer çeşitleri kullanılan yerlerin ya

kınlarında ki zuhurlarda açılan mermer ocaklarından sağlan

mıştır. Halan bu ocaklarda, eski çalışma tekniğinin izlerini 

(ocak aynası ve paşalar) ve hatta taşıma yollarının kalıntı-



larını görmek mümkündür.

2. MEVCUT DURUM;

2-1. Sektörün Kuruluğu :
Türkiye'nin jeolojik durumu, zengin ve çeşitli mermer 

yataklarının mevcudiyetini olası kılmaktadır. Şöyle ki; Batı 
Anadolu'da yar alan Menderes ve Kazdağ ile Trakya'da ki 
Istranca, Orta Anadolu'da Kırşehir, Kuzey Anadolu'da Bolu 
ile İlgaz, Doğu Anadolu'da Bitlis kristalin masiflerinin 
esas litolojik birliğini metamorfik şist ve mermerler oluş
turmaktadır. Bunların dışında Paleozoikten Miosen'e kadar 
geniş alan kaplıyan çeşitli kalker, konglomera ve breşler 
mermer olarak kullanılabilecek nitelikleri taşırlar. Ayrıca 
ana tektonik kırılmalarla ilgili olarak birçok traverten ve 
kalkar oııiks mermer oluşumları da bulunur. Geniş alanlarda 
göi'ülen granit, si.yonit, diabaz, gabro, serpantin ve snfibe- 
lit gibi volkanik kayaçlardan da mermer olarak faydalanma 
olanakları vardır. Bütün bu zuhurların büyük kısmı tarihi 
zamanlarda mermer olarak işletilmiştir. 2500-3000 seneden 
fazla atmosferin yıpratıcı etkisi altında kalan mermerler 
bu günde sağlamlıklarını korumaktadırlar. Bu da Türkiye 
mermerlerinin ne kadar üstün bir kaliteye sahip olduğunu 
gösterir.

Türkiye'de mermer potansiyelini araştırma yönünden 
Cumhuriyetimizin ilk senelerinden beri yapılan araştırmalar 
da yüzlerce çeşit ve 100 milyonlarca hi? toplam görünür ve



jeolojik rezervler tesbit edilmiştir. Ayrıca yapılan ekonomik 
ve teknik araştırmalarda gerek işletme ve gerekse pazarlama 
olanaklarının da incelenmesinde Türkiye'nin, kristalli (ta
na li ve hakiki) mermer bakımından dünyanın en zengin razerv- 
lerini içerdiği anlaşılmıştır.

Mermer, 605 sayılı Taş Ocakları Nizamnamesine tabi 
maddeler içerisinde yer alır. 6309 sayılı Maden Kanunu'ııun 
2. maddesine göre de gerekli belge ve işlemlerle Maden 
Kanunu kapsamına kapsamına alınabilir.

1968 yılında yapılan etüdlerde, Türkiye'de mermer 
üreten 444 ocaktan 379 unun çalışır durumda ve geri kalan
larının da aralıklı olarak faaliyette bulunduğu saptanmış
tır. Ancak güvenilir İstatistik bilgi noksanlığı nedeni ile 
bu etüdün doğruluk derecesi de şüpheli görülür, fakat en 
iyimser tahminlerin bu rakam civarlarında olabileceğini doğ
rular. 1969 yılında yapılan araştırma tahminlerinde mermer 
blok işleme tesisleri (fabrika) ve atelyaler ise:

İstanbul'da ...........  14 adet kumlu katarak.
"  .....60 " kesme ve cilalama

atölyesi
Ankara'da ............   10 adet kumlu katarak.

"   40 " kesme ve cilalama
atölyesi

İzmir'de ...............  3 » kumlu katarak.
"   12 " kesme ve cilalama

ateİyesi.



İzmir 'de  .............................................  1  adet  suni  mermer  tes is i .

Afyon'da   9  "  kumlu katarak.

"    4  "  kesme ve  c i la lama

ate  İyes i .

Bursa 'da    2  "  kumlu katarak

"   . .4  "  kesme ve  c i la lama

ateİyesi

"      1  "  çeş i t l i  ser t  mer

mer  kesme ve  c i la

lama tes is i .

Bal ıkes ir    2  adet  Kumlu katarak.

"    3  ! l  Kesme ve  c i la lama

ateİyesi .

Konya 'da ...........................................  1  "  kumlu katarak

"     4  "  kesme ve  c i la lama

atelyes i .

Eskişehir  ............................................ 1  "  kumlu katarak.

"    4  "  kesme ve  c i la lama

ateİyesi

Adana   2  "  kumlu katarak.

"     5  "  kesme ve  c i la lama

ateİyesi .

Gaziantep    2  "  kumlu katarak.



Gaziantep 4 adet Kesme ve cilalama atelyesi.
Diker ilallerde 20 adet Kesme ve cilalama atelyesi.

TOPLAM : 4-6 adet Kumlu katarak.
158 " Kesme ve cilalama atelyesi.

1 " Sart mermer kesme ve cilalama
tesisi.

1 " Sun'i mermer tesisi.

Değerlenen bilgilere göre, 1969 yılındaki durum'a 
ek olarak 1975 yılında:

Afyon ..............  2 adat Kumlu katarak.
Ankara .............  5
Çorum .............. 1
İstanbul............ 1
" ...........  4

Tesbit yapılmayan 8

Bütün illerde  62 11

Kumlu katarak.
Kumlu katarak 
Elmas lamalı katarak.
Kumlu katarak.
Kumlu katarak (taknün 
edilir).
Kesme ve cilalama atelyesi

1975 yılında TOPLAM :
66 adet Kumlu katarak.
1 adet Elmas lamalı katarak.

220 adet Kesme ve cilalama atelyesi.
1 adet Sert mermer kesme ve cilalama tesisi. 
1 adet Suni mermer tesisi saptanmıştır.



Türkiye'deki mermer işleme tesisleri genellikle, iklim

koşullarına göre, ortalama 44 hafta çalıştığı kabul edilebi-
3 2lir. Kumlu katarak 460 m /yıl blok işÜyerek 14000 m /yıl 2

cm.lik plaka (Levha) üzetir. Sert mermer kesme ve cilalama 

tesisinde 800 nrVyıl blok işliyerak 20.000-24.000 m2/yıl 

plaka üretilir. Arızı çalışan elmas larnalı katrağm ise 500 

m'Vyıl blok işlediği kabul edilebilir. Genellikle birçok iş

leme tesislerinde bulunan büyük ve küçük elmas diskli kesici

ler de blok keserek mermer levhası üretmektedir.

Bu sektörde kumlu kapasite şöyle olmaktadır :

31600 m'Vyıl mermer blok işleme kapasitesi
o

95000 m /yıl plaka üretim kapasitesi.

Mermer işleme Tesislerinde toplam 2800 kişi işçi olarak 

çalışır.

1 adet Kumlu katarak ile mekanik devam ve al alatlerin

den oluşan işleme tesisinin yatırımı arsa ve bina hariç 1.200. 

000 TL.; 1 adet kenar kesme ve i adet silme- parlatma tezgahı 

ile bunlarla ilgili mekanik donanım ve el aletlerinin toplam 

yatırımı 200.000 TL. 1 adet elmas lamalı katrak ve donanımı 

2.500,000 TL; sert mermer kesme ve cilalama tesisi 4.000.000TL, 

suni mermer tesi3i 6.000.000 TL. dolayında yatırımı gerekti

rir. Sektörde işletme sermayesi ve hammadde stoğu yatırım tu

tarının % 20 sini oluşturmaktadır.



Tablo; 1975 yılında Başlıca Mermer Ocakları ve Bulunduğu 
İllar :

İL ; ADET : DURUMU :_________
Adana  6 ............... Bir kısmı davamlı çalışır.
Adıyaman........  1............... . Çalışmıyor.
Afypja ........  26................  Bazıları davamlı çalışır.
Amasya  3 ............... Aralıklı çalışır.
Ankara  26 ...............  Aralıklı çalışır.
Antalya  2 ...............  Çalışmıyor.
Aydın  2 ...............  Çalışmıyor.
Balıkesir....... 239............... Bir kısmı aralıklı çalışır.
Bilecik.........   15..............  Bir kısmı aralıklı çalışır.
Bingöl.... ....... 1...............  Çalışmıyor.
Bolu..........  10............ Bir kısmı aralıklı çalışır.
Bursa.......... 19................. Bir kısmı davamlı çalışır.
Çanakkale   6........... . Aralıklı çalışır.
Çankırı........ 7............   • Bir kısmı davamlı çalışır.
Çorum.......... 12................. Bir kısmı çalışmıyor.
Denizli........  21........ ........ Bir kısmı davamlı çalışır.
Edirna..........  2............... . Çalışmıyor.
Erzincan....... 4.................  Bir kısmı devamlı çalışır.
Erzurum........ 5 ............... . Bir kısmı aralıklı çalışır.
Eskişahir...... 14 ................  Bir kısmı devamlı çalışır.
Gaziantep  2 ...............  Bir kısmı aralıklı çalışır.
Giresun.........  4................  Çalışmıyor.
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Hakkari   1 .,
Hatay.  4 ..

İçal  4 .

İstanbul  2 .

İzmir*  17 •

Kars  1 .
Kastamonu   4 .
Kayseri.   9 .

Kırklar® li  5 .

Kırşehir  6 .
Kocaeli  4 .
Konya  6 .

Kütahya  12 .

Manisa  6 .
Maraş  3 «
Muğla  8 .

Çalışmıyor.
Bir kısmı aralıklı 
çalışır.
Bir kısmı aralıklı 
çalışır.
Bir kısmı aralıklı 
çalışır.
Bir kısmı aralıklı 
çalışır.
Fasılalı çalışır. 
Çalışmıyor.
Bir kısmı aralıklı 
çalışır.
Bir kısmı aralıklı 
çalışır.
Fasılalı çalışır.
Bir kısmı çalışır.
Bir kısmı aralıklı 
çalışır.
Bir kısmı aralıklı 
çalışır.
Bir kısmı çalışmıyor. 
Çalışmıyor.
Bir kısmı aralıklı 
çalışır.



Nevşehir.

Niğde... 
Sakarya.

Samsun. 
Sivas..

Tokat... 
Tunceli. 
Uşalt....

Yozgat,

3  .......... Bir kısmı aralıklı
çalışır.

2 ........... Çalışmıyor.
11............ Bir kısmı aralıklı

çalışır.
4 ........ . Çalışmıyor.
4 ........... Bir kısmı aralıklı ça

lışır.
5 ........ Çalışmıyor.
1  .......... Çalışmıyor.
7 ........... Bir kısmı aralıklı

çalışır.
1 ........... Çalışmıyor.

TOPLAM 557 adet (Çalışan,aralıklı 
çalışan vo çalışmıyan 
mermer ocak sayısıdır).

Türkiye'de bulunan toplam 557 adet mermer ocağından 
aralıklı çalışanlarda dahil olmak üzere 47.000 m'Vyıl blok 

mermer üretilir. Bu üretimde 4000 civarında işçi çalışır. 
(İstatistik bilgi noksanlığından ortalama talimin ve kabul
lerden hesaplanmıştır).

Bir mermer ocak işletmesinin sermayesi (mekanik dananın 
tutarı* işletme sormayesi+Stok) uygulanan üretim sistemine 
göre 100,000-6.000.000 TL.,arasında değişmektedir. Yabancı 
sermaye sektör içerisinde yer almaz.



El sanatları dalında üretim yapan işleme tasisleri ise 
İstanbul, Ankara, Kırşehir, Nevşehir, Bilecik, Eskişehir ila 
birkaç ilimizde daha bulunur. Bunların sayı ve kapasiteleri 
hakkında istatistik bilgiler bulunamamıştır. Fakat işlenen ham
maddeyi teşkil eden oniks mermer (Kalker alabaster) ocakla
rından yapılan üretim durumlarına göre 400-500 ton/yıl taş 
işledikleri, 150-200 işçinin istihdan edildiği tahmin edilir.

2-2. Ivie vc ut Ka pa s it e :
Sektörün ana mallarını; mermer ocak işletmelerin

de üretilen blok mermer (yarı ürün), blok kesme ve işleme üni
telerinde (mermer fabrika tesisi) üretilen levha mermer (plaka 
veya tabaka mermer) ile el sanatları dalında üretilen ürünleri 
çeşitli vazo, biblo v.s, ile iç dekorasyon malzemesi v.s..) 
oluşturan Üretim kapasiteleri ile ilgili değerler (2-1) de 
verilmiştir. 1975 ve 1976 yıllarında Göğnük/Bolu'da 10.000-12. 
OOOm /yıl blok üretecek ve bu miktarı işliyecek kapasitede 
tesis .kurulmuştur. Ayrıca Türkiye'nin bir çok yerinde (7-8 
ayrı yerde) büyük kapasiteli mermer blok üretim ve işleme 
entegre tesislerinin kurulma girişimi vardır.

Ana Mallar itibariyi!# 1975 yılındaki kurulu mevcut kapa
site Tablo (2) de verilmiştir.



TABLO: (2)- Mermer Sektöründe Kurulu Kapasite 
(1975 yılı Durumu)

Sıra No: Ana Mal: Kapasite Birimi: Kapasite:

1 Blok mermer m3/yıl 50.000

2 2Levha mermar(2 cm.lik) m /yıl 1.000.000

3 Oniks mermeri (parça) ton/yıl 4.000

4 Yarı mamul ürün(şekillenmiş) ton/yıl 1.000

5 Mamul ürün ton/yıl 500

Kaynak:M.T.A. Enstitüsü Endüstriyel Hammaddeler Daire Başk.

3-ÜRETİr.ı:
3-a Üre t im-Yönt emi-Te kno lo ,j i:
A- Mermer Ocak İşletmelerinde Üretim Yöntemi:
Mermer ocak işletmelerinde üretimin hedefi alıcının ve 

piyasanın arzu ettiği boyutlarda kırıksız ve çatlaksız sağlam 
mermer blokları çıkarmaktır. Mermer piyasasında kalite, renk 
ve desenin yanında boyut ve blok büyüklüğünün de önemi fazla
dır. Bloklar büyüklük ve boyutları mermer yatağında mevcut 
eklem sisteminin durumuna göre uygulanan, genellikle açık 
işletme tekniği ile üretilir. Mermer yatağının işletmeye



alınması için açılacak ocaklarda eklem sistemi ve yapının 
yanında renk, desen ve kristal dokusuna göre en elverişli 
metodun uygulanması gerekir. Her mermer yatağındaki mermer, 
ocak işletmelerinin, kayacın yapı ve dokusu ile ilgili olarak 
kendisine özgü niteliklerine gör» işletme metodu uygulanarak 
geliştirilir.

Kompresörsüz Üretim Yöntemi
Bu metod 2000-3000 senedir uygulanır, işçilik ve emek 

en önemli kısmını oluşturur. Ayrıca mermer yatağının fiziksel 
yapısı da önemli rol oynar. Basit el aletleri ile çıkarılacak 
bloğun mermer yatağından koparılabilme olanağının iyice belir
lenmesi gerekir. Bunun için ana-ikincil eklem, tabakalaşma 
yüzeyleri, mevcut el aletlerinin durumu, çalışma alanı olanak
ları v.s.» dikkate alınarak koparılacak blok belirlenir. Kama 
(Koşturma) yerleri 8-12 cm. boy, 4-5 cm.an ve 15-25 cm. derin
liğinde (Kama'nın gireceği şekilde başlangıçta diktörtgen ke
sit derinlik bitiminde düz çizgi Halinde) uygun bir şekilde 
murç, madırga ve kaşık kullanılarak açılır. Kamalar demir yap
raklarla yerleştirilir. Kamalara varyozla dengeli vurularak 
blok'un ana kütleden yarılmak sureti ile ayrılması sağlanır.
Varyozla vurma sırasında kamalar arasandaku uzaklıkda meyda

na gelen gerilmeden taşın ne şekilde çatlak yapıp yarılacağı 
tecrübeli ustalar tarafından bilinebilir. Koparılan blok (küt
la) ocak yıkınınd- ki uygun biryere devrilerek kiilünk, çarpı- 
cak ve murç ile tesviye edilip düzgün geometrik şekil verilir.



Bu üretim metodu eski vs ilkel olmasına larşm ülke-
3

mizdeki mermer ocaklarının % 40 mda uygulanmaktadır. 1 m 

blok üretmek için sarfedilan zaman vs işçilik:

Alınacak blok'rm saptanması ve afiğ* alma: 3 İŞÇİ saati

Kama(Koşturma) yerleri açılmadı s7 İŞÇİ saati
(3 yüzeyde 2 şer ad.) 

Çatlatarak yarma ve devirm* s3 işçi saati

Şekillendirme ve tesvis* s8 işçi saati.

Kompresörsüz üretim îietodu ile davımlı çalışılmış bir

mermer ocağından, 5 kişi (usta+işçi) den oluşan bir ekip 10-12

m-yay blok üretimi yapabilir. Büyük boyutlu blokların ağır

olması sebebi ile üretilmesi genellikle zor olmaktadır.

Bu üretim metodunu uygulayan mermer ocaklarında %
100 gibi yüksek oranda fire verilir. Yani mermer yatağından

2 m^ hacminde kopartılan kütleden ancak 1 m^ blok üretilebilir.

Yeni açılan mermer ocaklarında ise fire çok daha fazla olur.

Basınçlı Hava ile Uygulanan Üretim Yöntemi 

Bu yönteme kompresörlü üretim yöntemi de denilir.

Hermar ocağında mekanik donanım- olarak yalnız delik delmek 

için kompresör kullanılır. El aletlerinden kaşık, murç ve 

kalın kama (koşturma) dışındakilerden de faydalanılır. Ocak 

işletmelerinde bir martoporferatör ile çalışan kompresörün dahi 

olması üretimi hayli kolaylaştırarak »rttırdğı görülür. Komp- 

rosürlü ocakların çoğunluğunda küçük çapta vinçler de bulunur. 

Bu vinçler basit, üç ayaklı sehpada makara (caraskal)



montrcsinden ibarettir. Bu vinçler mermer ocağında koparıl
mış ve sayalarmış blokların kaldırılmasında ve taşınmasında 
faydalı olarak çalışılan iş saati (zaman+işçi) ai azaltır. 
Komprasörlü çalışmada istenilen boyutta blok çıkarmak genel
likle mümkündür. Blok yüzeyleri kısmen belirli olduğundan 
tesviye işlemi de kolaylaşır. Çünkü mermer yatağından yarma 
sureti ile koparılan bloklar zaten bir miktar düzelmiş (tesvi
yelermiş) durumdadır.

Birinci aşama olarak koparılacak blok saptanır edilir.
Bu saptama işinde mevcut donanım ile kaldırılabilecek ve ta
şıma yöntemleri ila taşınabilecek büyüklükler, blokların sa
tışına tesir edecek desen ve boyutlar rol oynarlar.

İkinci aşama olarak martoperfaratörler yardımı ile blok 
yüzeyleri delinerek belirlenir. Burada delik uzunlukları ve 
delikler arasındaki uzaklık mermerin fiziksel yapısına göre 
değişir. Delik uzunlukları blokların kopartılması sırasında 
kayba sebep olmayacak kadar olmalıdır. Bu da tecrübeye dayanır. 
Gereğinde blok*un tam boyutu kadar olabileceği gibi gereğinde 
2/3 ü kadar da olabilir. Açılmış bir ocakta bu uzunluklar bir 
kaç deneme ile saptanır.

Delikler arasındaki uzaklık ise tamamen bir maliyet 
konusudur, çünkü ne kadar sık delik açılırsa koparma işi o 
kadar kolaylaşır ve sayalama işi de o oranda daha kısa zaman
da bitirilir.



Buna karşılık delik delmek için harcanan zaman, kompresörün 
harcayacağı yakıt ve bunun amortismanı artar. Bu bakımdan 
şöyle bir etüdün yapılması uygundur.

31 m blokun kopartılması ve sayalanması işinde sarfe- 
dilen işçilik ile makine saatlerinin çeşitli kombinasyonları

3vasıtasıyla bir üretim fonksiyonu çıkarılır. Yukarıda 1 m 
olarak olman blokun tam bir küp olduğunu varsayarak iki de
lik arasındaki mesafe 100/delik sayısı=d(crn) olur.

Çoğunlukla delik açılacak yüzey sayısı üç tanedir.
Çünkü devamlı üretimde blokların ön, üst ve bir yan yüzeyi 
daha evvelki üretimler sırasında açılmıştır. Bu bakımdan 
açılıcalc delik= 100/d=3 olacaktır. Örneğin d=20 cm ise 15 
delik d=15 cm ise 20 delik ve d=10 cm.ise 30 delik açılması

gerekir»
Daha sonra açılacak delik sayısın* karşılık olan kopar

ma ve sayalama işçiliği, işçi saati olarak hesaplanır ve şu 
tablo yapılır.

Delik Sayısı İşçi Saati
5 175
10 125
15 85
20 55
25 40
30 30
35 25



Böyle bir fonksiyonun elde edilmesi pek güç bir iş 
değildir, yeter ki bir miktar gayret gösterilsin ve güvenilir 
istatistik tutulsun, Örneğini ay içinde 7 blok üretildiği ve 
her blok için harcanan işçi saati ile delik sayısının ista
tistiği tutulduğunda, aşağıdaki tablo oluşacaktır.

q m
Blok No ; Blok Hacmi Delik Sayısı İşçi Saat

1 2 m3 15 175
2 3.5 m3 22 185

Elde edilecek fonksiyon q=o m 1 şeklinde olacaktır. 
Gerçi delik sayısı=o için q=o almaktadır, fakat fonksiyonun 
ara durumları kullanılacağından limit durumlar bizim için 
gereksizdir. Bu tablonun+oluşturulmasından sonra logaritmik 
olarak log q=loğ o+ log m + log 1 korelasyonu yapılır ve 
katsayılar hesaplanır. Bu bir tür üretim fonksiyonudur. Bu 
fonksiyonun hesaplanmasından sonra grafiği çizilir.

Bundan sonra işletmede bu iş için uğraşan işçi veya 
işçilerin işçi saat ücretleri ile her delik için yapılan ma
liyet hesaplanır. Varsayalım ki 1 işçi saati-1.4 TL. vs 1 de-

3lik maliyeti 5 TL.olsun. 1 m blokun delme maliyeti K olacağı 
kabul edilirse K=1.40 x işçi saati + 5.00 x delik sayısı ola
caktır. Buradan delik sayısı

-J5___________  x işçi saati olur.
5.00 5.00



Bu bir doğru denklemi olup grafik üzerine çeşitli K 
değerleri için bu doğrular çizilebilir ve bunların hepsi de 
birbirine paralel olacaktır. Bu sebeple herhangi biri çizi
lip paralel olarak kaydırılarak eğriye teğet duruma getiri
lir. Ve toğet olduğu nokta (denge durumu) tesbit iilir. Bu 
noktaya karşılık olan işçi saati ve delik sayısı en ucuz 
maliyet için gerekli miktarlardır.

Yukarı.1.aki grafikte en ucuz maliyet için delik sayısı =
21 ve işçi saati= 53 olarak bulunmuştur. Delikler arsandaki

mesafe 100x3
<^ =’~2T—~= -*-4*3 cm.olarak bulunur.

Boyutların değişik olması halinde de buna benzer hesap
lar yapılabilir, yeter ki problemi formüle edilebilsin örne
ğin delik sayısı sterine kompresörün işleme saati bulunarak 
bu saat içinde ne kadar uzunlukta delik delinebileceği hesap
lanır ve bu uzunluk eşit aralıklarla üç yüzeye bölünür.

Deliklerin delinmesi -işamasından sonra üçlü kamalar 
yardım ile blok ana kayadan ayrılır, ocak içinde uygun bir 
yero ya diğer yöntemde olduğu gibi veya vinç ile çekilerek 
tesviyesi yapılır.

Bu üretim yöntemi ülkemizdeki mevcut mermer ocakları
nın % 59 unda olduğu gibi dünya1nın bir çok ülkesinde do uygu
lanır. Ayni zamanda diğer mekanize yöntemlerle üretim yapan 
ocaklarda yardımcı yöntem olarak da çok faydalanılır.
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Kanal Ağma Üretim Yö.ntami :
Komprosöi'lü (Basınçlı hava ila) üretim yönteminde mar- 

toparferatör ile açılan delikler arasındaki mesafe daraltıla
rak biribirina temas ettirilirse kanal açma metodu meydana 
gelir, Ancak bu yöntemin uygulanması bir matkaplı ınartoperta- 
ratörler için kompresörlü üretim yönteminde ki hesaplar yapıl
dıktan sonra (d) mesafesinin delik çapma eşit veya çok yakın 
bulunması halinde ekonomik olur. Bunun için iki ve üç matkapla 
ayni anda paralel çalışabilen seri ve sabit delicilerle uygu
lanır.

Bu yöntem için ayrıca kanal açma makinaları da geliş
tirilmiştir. Sistem istenildiği kadar uzatılabilen ray üze
rindeki bir platformun sağ ve sol yanına 2 cm ya kadar ayar
lanabilir uzaklıkta ys rleşt iri İmiş iki pnömatik deliciden 
meydana gelir. Deliciler basınçlı hava ila çalışır. Bu do
nanımda aralıksız levyeli deliciler ila de seri olarak yan 
yana delikler açılarak mermer yatağından blok çıkartılır.
Ray üzerindeki platforma bağlı olarak pnömatik deliciler her 
yöna dönebilir. Levye bir tekerlek ile zincirli veya zincir- 
siz olarak ray üzerindedir. Bunun için kızaklar eğimli yüzeyde, 
dikine ve yatay olarak çalışabilir. Ayrıca toz taşlayıcı 
alsti denilen deliklerden çıkan tüm mermer tozlarını da taş
lar ayni anda sağ vo solda olmak üzere üçerdon altı delik yan 
yana veya bir daire içerisinde istenilen her yere açılarak 
kesme yapılabilir. Aralarında 2 m. mesafeye kadar üst üste



iki blok da ayni anda kesilebilir, 12 m. darinliğa kadar 
delik delme v* 6 m. derinliğe kadar da kesme yapılabilir. 
Bloklara düzgün geometrik şekillerini vermek için istenilen 
uzunluk ve derinlikte ki delikler bir işçi tarafından deli
nebilir. Bu da hem zaman ve hem de işçilikten tutum sağlar.

Bu yöntem kristalin mermer, oniks mermeri, traverten, 
ser mermer (Granit, siyenit, diabaz, v.s..) ocaklarında uygu
lanabilir. Üretilen bloklar düzgün geometrik şekillere çok 
yakın olduğundan tesviye işlemine çok defa gorek dahi görül
mez. Mermer üretiminin geliştiği İtalya, Fransa, -Portekiz, 
Belçika, İsveç gibi ülkelerde bu yöntemle üretim yapan birçok 
mermer ocak işletmesi vardır.Ülkemizde ki mermer ocak işletme
lerinde mekaniza donanımı yer almadığı için bu yöntem ile 
üretim yapan işletme yoktur. Fakat ilerideki senelerde ola
bilir.

Patlayıcı Maddelerle Yarma Yöntemi :
Daha çok kırık ve eklem sistemleri homojen olmıyan 

kristalin mermer ve kalker mermerler ila sart mermer (Granit, 
siyenit, diabaz, v.s..) ocaklarında uygulanır. Mermer yata
ğına fazla zarar verdiğinden kaliteli blok çıkartma oranı 
çok düşüktür. Uygulanması sakıncalı olduğu için çok iyi ve 
tecrübeli ustalar tarafından denetiminin yapılması gerekir. 
Patlayıcı madde olarak karabarut veya dinamit ile diğer 
maddeler (Trinitrogliserin; amonyum nitrat v.s..) kullanılır.



El aletleri veya murtoperferatör ile açılan deliklere 

kamalar vurulur ve sıkılanır. mermer yatağından koparılacak 

bloğun ağırlık noktasını oluşturan bileşkjleriniıı birleşti i 

delice 2/3 veya 1/3’ü kauar kuraberot konularak ateşlenir.
Bu şeritle yarılma kolaylaştırılır. Granit, diabuz v.s.. gibi 

sert mermer üretim ocaklarında da dinamit ve diyar patlayıcı 

maddeler az oranda kullanılarak blok alınacak kütlenin ana 

kütleden ayrılması saklanır. Bu üretim yönteminde patlayıcı 

madde çok az kullanılır, mermer yatayına kazla zarar verdi

sinden kaliteli blok çıkarma oranı düşüktür. Patlayıcı madde 

miktarı ve delik derinlikleri bu konuda tecrübeli ustalar ta
rafından saptanır. Oldukça tecrübe ve dikkat isteyen bu metod 

bazı ülkelerde uygulandığı gibi ülkemizde basınçlı hava iio 

üretin yapılan mermer ocaklarının ğ 30 unda yardımcı üretim 

yöntemi olarak kullanılır.
Kaya Kasma Diski İle Üretim Yöntemi ;
Bu yöntem mermer yatağındaki bankların elmaslı, silisyun 

karbürlü veya tungsten karbürlü büyük diskler ile kesilmesin

den oluşur. Kesme işlemi dikey ve yatay olmak üzere iki doğ

rultuda, yaklaşık olarak 1.0-2.2 m. derinli :e kadar yapılır. 

Diskin çapı 2,2-4,8 m., kalınlığı 11,5 mm. ve tüm ağırlığı 

4-8 ton olup özel bir araba üzerinde monte edilmiştir. Bu 
araba ray üzerinde doğrultu yönünde 0-90° arasında eğim verile

rek gidebilir. Disk 55-90 HP lik dakikada 330 devir yaptıran 

bir elektrik motoru"'ile hareket eder. Sürtünmeden ileri gelen 

ısınmayı gidermek ve kırıntıları atmak için su ve basınçlı



hava kullanılır. 10 dakikada 1 m. hız ila 1 m.derinliğe 

kadar kesme yapar. Kaya kesme diski ile üretim yöntemi daha 

çok yatay tabaka konumlu mermer yataklarında uygulanır.

Bu üretim yöntemini uygulıyan bir mermer ocağı memle

ketimizde yoktur, fakat İtilya, Almanya ve Belçika'daki bir

çok mermer ocağında uygulanır. I.iermor kütlesinin % 90 hacmin

den blok almak mümkün olmakta, fire (blok almamıyan kısım, 

pasa) lû'u geçmemektedir.

Zincirli Ke.yuKesme iı onanı mı ile Üretim lüiitcmi

Diskin yerini alan uış tarafı diş şeklinde çıkıntılı 

ve keskin parçaların yan yana birleşmesi ve zincir halini al

ması ile meydana gelen düzenden oluşmuştur. Bunlara zincir 

denilir. Zincirler elmas, silisyum ve tungten karbürden yapıl

mış uçlardan oluşur. Kesme işlemi 180° içersindeki yatay ve 

düşey her konumda 1.0-2,5 m. derinliğe kadar yapılabilir.

Zincir iki tarafı dişli volanlı bir kol üzerinde olup bu kol 

özel bir araba üzerine monte edilmiştir. Bu araba ayarlanabi

lir uzaklıkta iki raya oturtulmuştur vs bunun üzerinde hareket 

eder. Zincirle kesme dononımını 80-110 iiP'lik bir elektrik mo

toru ile kuvvet alır. 10 dakikada 0.8 m.lik hız ile 1.5 m. 

derinlikte kesme yapar. Sürtünmeden ileri gelen ısınma ve kı

rıntıların kesilen yerden atı Ması için su kullanılır. Zincirle 

kaya kesme donanımı değişik konumlu tabakalaşmanın bulunduğu 

ocaklarda d^ randımanlı olarak uygulandığı gibi, İtalya'daki 

bazı kapalı mermer işletmelerinde do uygulanır. İtalya'dan



başka mermer üretimi yapan bir çok ü İka da bu yöntemi kullanır. 
Di ar yöntemlere göre daha avantajlıdır. Blok üzarindo işçili
ği, tasviyo ve mayalamayı ortadan kaldırır. mermer yatağından 
p 90 faydalanmayı sağlar. Ülkemizdeki iki mermer ocağında 
kullanılmak üzere monte adilmiş olup ön uygulamaya geçilmiş
tir.

Alavle Kasma (Rok-jet) Yöntemi
Oksijen ila gazyağının (fual-oil de kullanılabilir), 

bir kanal vasıtası ilo yanması esasına dayanır. Bu şekilde 
kütle istenilen doğrultuda ergiyerek kesilir. Bu yöntem yal
nız granit ve siyenit ocaklarınca uygulanabilir. Branşa, İsveç 
ve Güney Afrika'daki bazı ocaklarda kullanılmaktadır. Ülkemiz
de sert mermer işletmeciliği olmadığından uygulayan işletme 
de yoktur.

h-eleloni Be İle IRsmc Yöntemi
Bir çevirici kuvvet vasıtası ile dönen tambura sarılı 

uzun helezon şeklinde, üçlü bükümlü çelik halat (veya hele
zon şeklinde kıvrımları olan çelik tel)'m mermer üzerine 
sürtünmesi sırasında büküm arasına rğ ren silisli kunı( veya 
ebraoiv özellikli kum) il- su karışması sonucu oluşan kesme 
esasına dayanır. Bu kesme olayında kumun köşeli ve bol kuvars
lı uygun ,gr aülomatrode olması gerekir. Silisli kum yerine 
kum imline getirilmiş silisyum karbür de kullanılır. Su ise, 
ham sürtünmeden ileri gelen ısı yükselmesini düşürür ve hem 
de kum tanelerinin büküm arasına düzgün yerleşmesini sağlar



Hslazoni telle kesme donanımında tsl değişik destek
ler teşkil ader ve başlangıçta iki hareketli makara arasında 
devamlı olarak yukarıdan aşağıya doğru belirli bir basınç 
ile sürtünmesini sağlar. Tel genellikle 4-6 mm. çapında olup 
400-1000 m. uzunluğunda olur. Bazı durumlarda dalıa da uzun 
olabilir. Bu uzunluk sürtünme sırasında aşırı ısınan kısmın 
soğumasını sağlar ve çabuk aşınmayı önler. Çevirici kuvvet 
olarak kullanılan motor gücü 7,5-35 HP arasında değişir. Bu 
güç tele 100-500 m/dok.sürat verir. Bir helezoııi tel kesme 
takımının genel olarak kısımları:

Çevirici kuvvet (diozel veya elektrik motoru)
-Delici Lskinalar (Sondaj takımı ve İcarotiyorler) 
-Lelozoni çelik tel.
-La kar..,lar (Yardımcı ve destek, kılavuz ve diğer 

yaruırsc ı ma ka ra la r).
-Germe a erliği. (150-400 kg.)
-Kum ve su tertibatı.
Lelozoni telle kesme donanımında kesme randımanı; 

mermerin petrografik ve mineralojik yapısına, mermer ocağı
nın morfolojik durumuna, mermer ocak aynasının şekil ve düzeni
ne, donanımın cinsine bağlı olarak değişmektedir. Koşullar

2uygun olduğu takdirde 0,3-7,5 m /saat kesme yapılır.

Bu üretim yönteminin ilk defa Anadolu'da Afyon ilimiz 
yakınlarındaki bir mermer sahasındaki tarihi eski ocaklarda 
uygulandığına dair izlere rastlanır. Bu gün dünya'nm bir çok



ülkesinde ve özellikle İtalya'daki mermer ocaklarının % 30 u 

helezoni telle kesme yöntemi ile üretim yapmaktadır. Ülke

mizde 1967 yılında İzmir ilindeki bir mermer ocağında 2 yıl 

süre ile bu yöntemle başarılı mermer üretimi yapılmıştır. 

Ayrıca Manisa ilindeki bir oniks mermer ocağında işletmeci

nin kendi yapısı donanım ile dc bir deneme yapılmassa da 

psk başarılı olunamamıştır. 1975 yılında bu yöntem ile üre

tim yapılan bir ocak yoktur. Fakat 3 adet lıelezoni telkesme 

donanımı bulunmakta ve ocak aynaları hazırlanarak zaman za

man deneme üretimi yapılmaktadır.

B- Mermer İşleme Tesislerinde Üretim Yöntemleri : 

Mermer ocak işletmelerinde üretilen düzgün geo

metrik şekildeki bloklar işleme tesislerinde (bunlara çoğun

lukla "Mermer Fabrikası" da denilir. Çeşitli kalınlıklarda 

kesilerek levha (plaka) haline getirilir. Bu levhalar ayrı 

tezgahlarda s ilme-parlatma ve cilalama işleminden sonra püıü z 

süz yüzeylerin meydana getirilmesi sağlanır. Ambalajlanarak 

piyasaya sunulur.

L-l~ Levha Kesme Sistemleri :

Mermer bloklarının istenilen kalınlıklarda dilim

lere ayrılması işlemi olup her dilime levha (plaka) denilir. 

Kullanılan makina ve donanım çeşitleri.ne göre sistemler 

ayrılır.



- Kataralcla Kesme Sistemi :

Bir raycU hareket edebi lan çorçaveli #rab« üzerine 

vb sarsıntıdan sa llanmyscak şekilde yerleştirilen ra 

liismer blokları üzerinde ayrı bir tablaya monte edilmiş 

30-110 ad«t lama (testere,bıçak) bulunur. Lamalı bir tabla 

çevirici bir kuvvet tarafından ileri-geri hareket ederek, 

mermer blokunun üzerinde sürtünmeyi sağlar. Bu şekilde de

rinlemesine kesilme meydana gelir. Kesme işleminde yardımcı 

olarak kura ve su kullanılır. Kullanılan donanım ile lamala- 

çeşit ve durumlarına göre katrakların tipleri vardır, Kats-

rskların büyüklükleri mermer konulan çerçeveli arabanın
3

boyutu ilo tanımlanır. 1 m hacminde laboratuvar çapında 
3

olanları gibi 14- m blok alarak işleyebilenleri da vardır. 

Dünya levha üretiminin % bO'ı kataraklarda yapılmaktadır.

Kumlu Katarak: Çelik lamalar kullanılır. Katarak ya

tay konumda çalışır, hareketli lamalı tablanın üst kısmın

dan silisli (kuvarslı) kum ile su karışımı sallantılı elek

ten dökülür. Bu kum lamaların hareketi ile kestikleri kanala 

girerek aşındırmayı sağlar ve kesmeyi kolaylaştırır. Kesme 

yukarıdan aşağıya yapılır, ilerledikçe hareketli lamalı 

tabla aşağı iner. Su ise kumun kolayca lamalara yayılmasını, 

sürtünmeden ileri gelen ısının soğumasını ve tozun arınarak 

kesilen parçaların kanaldan ayrılmasını sağlar.



Kumlu lcatrakta  8  m hacmindeki  mermer 120 saatte  kes i-
2

l i r  ve  240 m levha e lde  e  di ldiğ i  orta lama olarak hesaplanır .
2

Yani ,  1  saatte  2  m kesme randımanı  olarak kabul  edi l i r .

Kesme randımanı ,  mermerin c ins ine,  kumun kuvars  yüzdesi  vc  

tane şekl ine,  çel ik  lamanın c ins ine,  katarak donanımının 

çeş idine bayi i  o larak değiş ir .

Kumlu kataraklar ın sabit  lamel i  tabla  ve  kes i ldikçe  

aşa ' . ıys  inen lamal ı  tabla l ı  o lmak üzere  i l -h çeş idi  vardır .

Bunlar ın aras ında kul lanı l ı ş  ve  randıman farkı  yoktur .  

Türkiye 'de  kes i ldikçe  aşayıya  doyru hareket l i  kumlu katrak-  

lar  kul lanı l ı r ,  konur plaka üret iminin 90 '  ı  bu yöntem i le  

üret i l i r ,  mermere i l  iç ’  in  gol i ş t iy i  ülkelerde kul lani l .a ı  kumlu 

katarak»  tüm üret imi  ,j 10  unu geçmez.

ülr . ıas  lamal ı  katarak:  Çel ik  lamalar ın mermer blokuna 

sürtünen ve kesmeyi  yapan kısmı  ince  e lmas  tozlar ı  i le  prese  

edi lmiş  yüzeyden oluşur .  Kumlu katarak büyüklüğü ve  şekl in

dedir .  Kesmede yardımcı  olarak s i l i s l i  kum kul lanı lmaz,  so-
3

yutma i ş i  yalnızca  su  i le  yapı l ı r .  8  m hacim 48 saatte  kc-
2 2 s i l i r  ve  240 m levnu üret i l i r .  Tuı ı i  1  saatte  9  m l ik  kesme

randımanı  vardır ,  La , .a .Laaı ı  monte  edi ldi . , !  tûhnın hareket .

S8-35 -  d . l ik  bir  motor  i le  saylanır .  -

Lima s  lamal ı  kat  araklar ın lamalar ın monte  e ' - i ld iyi  

tablanın durumuna göre  birçok çeş i t ler i  vardır .  Genel  ayrın

t ı lar ı  i le ;  yatay ve  düşey tabla l ı  o larak ikiye  ayrıldığı gibi



mermer  b loklar ın ın  yüklendiği  arabanın  sabi t  ve  yukar ıya  

doğru hareket l i  durumuna göre  de  ik i  çeş i t t i r .  Çal ışma s is 

temi  ve  kesme randımanlar ında  bi r  fark  yoktur .  Yalnız  i ş le

necek mermerin  çeş id ine  ve  mermer  tes is in in  yer leş i re  durumu

na göre  uygulama seçimi  yapı l ı r .

Lemloket imizde 1  adet  e l rnaz  lamal ı  ka tarak ça l ış ı r  

durumda olup yeni  kurulmak üzere  proje ler i  ge l iş t i r i len  bü

tün iş leme tes is ler inde  terc ih  edi lmektedir .  Lermer  p laka  

üre t imi  yapan ülkeler in  toplam üre t imler in in  % 80  i  e lmas  

lamal ı  ka t raklar la  yapı l ı r .

Laasar  Iş ın ı  i le  Kesme Sis temi  :

Elekt r ik  ener j i s inden özelgel iş t i r i lmiş  s is temle  te

min edi len  laeser  ı ş ın lar ı  mermer  b loklar ın ın  üzer ine  b i r  

doğrul tuda  ver i lerek  der in lemesine  kesme yapı l ı r .  Bu s is tem 

yalnız  luboratuvar  ve  yar ı  endüst r iyel  deneme safhas ında olup 

ekonomik görüldüğü takdirde  gel iş t i r i lebi lecek ni te l ik  taş ı r .

Disk  i le  Kesme Sis temi  :

Çevir ic i  b i r  kuvvet  taraf ından dam'■ ' •se l  hareket  ver i len  

0 ,8-2 ,5  m.  çapındaki  d iskin  mermer  b lokunu keserek plaka  hal i 

ne  get i r i lmesi  esas ına  daymır .  Sür tünme en i ler i  ge len  ıs ın

ma su  i le  soğutulur .  Diskin  çember i  e lmas  uçlar  i le  çevr i l 

miş t i r .  Bu kesmede aş ınma e lmas  uçlarda  meydana geldiğinden 

yeni leme yapı labi l i r .  Kesi lecek mermer  b lokunun ser t l ik  du

rumuna göre  çeş i t l i  e lma3 uçlar  vardı r .  Bu kesme s is temi
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1 m.  kal ınl ığ ına  kadar  i s teni len boy ve  endoki  bloklardan 

plaka üret i lebi l i r .  l . Iermer bloklar ı  sabi t  veyahare  kat l i  

t .b la  üzer indedir .  Tabla  p a r e İ J İ  ik i  ray üzerine oturtul

muş olup hareket in e l le  veya otomatik  ayarl ı  o larak ver i len 

çeş i t ler i  vardır .  Mermer bloklar ı  sabi t  o lduğundan,  kesme 

diski  blok üzerinde yatay doğrultuda hareket l idir .  Tabla  

hareket l i  o lduğunda kesme diski  sabi t t i r .  Kesme randımanı  

şöyledir  :
2

-  800 mm. disk  çapı ,  35  I iP.güç 0 ,75 m /saat  kesme

yapar .

-1200 "  "  "  40  İİP.güç 1 ,31 m 2 / saat  kesme

yapar .
2

-2000 "  "  "  45  MP.güç 1 ,65 m /saat  kesme

yapar .

21 m plaka üret imi  iç in  gerekl i  su  ve  e lektr ik  iht iyacı  

şöyledir  :

-800 mm. disk  =  25 l i t /dak. ,1 ,0  Kwh elektr ik

1200 mm. "  =  30 l i t /dak. ,1 ,3  "  "

2000 mm. "  =  40 l i t /dak. ,1 ,4  "

Yukardaki  değerler  normal  kr is ta l in  mermer ve  kalke r-  

ler  iç indir .  Bu değerler  sert  mermer (granit ,  s iyenit  v . s . )  

iç in  % 10-15 fazla ,  t ravertonlerde i se  ğ 10-15 az  olabi l i r .

Ülkemizdeki  mermer plaka üret iminin ta l imini  ğ  4  ü  

bu s i s tem i le  üret i l i r .  Dünya da  gel i şmiş  mermer endüstr i s i



olan ülkolorda de  bu s i s ten uygulamaktadır .

Diskle  kesme s i s teminin çeş i t l i  t ip ler i  şunlardır  :  

-Yürüyen baı ıdl ı  çok diskl i  otomatik  kesme mermer blok

lar ı  band üzerinde değiş ik  l ı ız la  i ler ler ,  sabi t  ve  birden 

fazla  olan diskler  dikey durumda ayni  anda ser i  kesme yapar .  

Ayni  band üzerinde i ler leyen kes i lmiş  plakalar  e l  i le  oynat ı

lan s i lme makinas i  i le  s i l inip  par lat ı l ı r .  Köprülü otomatik  

c i la  maki ı ıas ında yüzeyler i  c i la lanır .  Kenar  c i la lama nıaki-  

nas ında c i la landıktan sonra  banttan a l ınarak anbala j lanır .

25 m /saat  üret im yapar ,  150 l i t /dalc .  su  sarf  eder .

- (T)  blok kesme:  Dir i s i  yatay ve  diğer i  d ikey kes im 

yapan iki  d isk ' in  ayni  anda çal ı şması  sonucu mermer blok

lar ından plaka keser .  Otomatik  va  yan otomatik  t ipler i  

vardır .  Kes im kal ınl ığ ı  kolayl ıkla  ayar lanabi l i r .  Kes i len 

plakalar  band üzerinde s i lme ve  c i la lama kıs ımlar ına  g ide

rek c i la lanmış  şeki lde  son durumlarını  a l ı r lar .  Saatte  25 

m plaka üret i l i r ,  150 l i t /dak.su  sarfeder .

Diger  Kesmelar  :  Bunlar  döner  tabla l ı  kesme,  e l  i le  

kenar  kesme,  ezic i  çapraz  kenar  kesme,  süpürgel ik  ve  pen-  

csr i  lambalar ı  kesme makin&ları  vardır .  Ayrıca  yukarıda  

genel  kaim» s i s temleri  ver i len otomatik  va  yar ı  otomatik  

diskle  kesme malamalar ından başka hidrol ik  hareket  tabla l ı ,  

köprülü olmak üzere ,  30  dan fazla  değiş ik  t ipte  makinalar  

gel i ş t i r i lmişt ir .



Ülkemizde yalnız al ile, hareketli kanar kesmeler 
hemen hemen her mermer fabrika ve atölyesinde birkaç tane 
bulunur.

B-2 Silme ve Cilâlama Sistemleri :
Kesilen mermer levha üzeri az-çok pürüzlü bir 

durumdadır. Bu sistemde kullanılan makinaların amacı pürüz
süz parlak bir yüzey meydana getirmektedir. Bunun için I. 
aşamada levha üzerindeki pürüzler aşındırıcılarla giderilir. 
Bu aşındırıcılar dönen yuvarlak 15-30 cm çapındaki bir kafa 
üzerine monte edilen saymanlar vasıtası ile yapılır. II. 
aşamada ise dönen keçeli kafa ile plakaya çok ince demir 
tozlaı-ı olabildi i gibi 80-200 meş elek altı oksalik asit, 
sodyum tuz kristalleri, kalay, kurşun oksit karışımları ve 
ayni incelikte kükürt tozları olabilir. Bunların dışında 
değişik vistozitedoki sıvılardaki solüsyonları (dispsrs kart* 
şıraları) halinde piyasada satılan cilâ malzemesi kullanılır. 
Silme ve cilâlama işlemi devamlı su altında yapılır. Bir mer
mer levhasının cilalanma müddeti mermerin fiziksel yarası ve

2kristalin doku hornojenitesiııe bağlı olarak 1 m için 15-45 
dakika arasında olmaktadır. Su ve elektrik harcamaları sil
me ve cilâlama makiralarının çeşit ve markalarına göre çok

2değişiktir. Ortalama bir doğar ise 1 m için: 0,3-1*0 kwh. 
elektrik, 10-80 litre su hesaplanır. Çeşitleri ise şunlar
dır:



- O t om tik 3İİeu ve cilâ ma İtinası

- T£arı otomatik silme ve cilâ jaakinası

- Hidrolik hareketli si İma ve cilâ ma İtinası

- hl ile hareketli silme ve cilâ makinesi

- derici küçük silme ve cila makinesi

- Blok yüzeylerini silme ve cilalama ma İtinası

Ülkemizde yalnız bir yerde yarı otomatik silme vs 

cilâ m İtinası vardır. Diyor bütün mermer işleme tesis vo 

atölyelerinde el ile hareketli silııo ve cilalama makinaları 

kulla nıİmakta dır.

1,-3 İ3zcl Amaçlı Kesme ve Cilâ Sistemleri j

Hazar yapımındaki mermer taşlarının oyularak 

şekillenmesi için oyma r.ıskinaları ve mermer harfleri için 

yazı makinaları ile banyo küvet ve kurnalar işlenmesi için 

özci m İtina ve donanımlar bu sistem altında toplan:.bilir. 

Ayrıca hoykeltraşlılt alanında elektrik ve basınçlı hava 

ile hareketli işleme kalem teşkilatını içeren donanımları 

da lap.sar.

Ülkemizde bu ma İtina Ve donanımın hiç birisi yoktur. 

Bütün oyma ve yontmalar basit el aletleri ve kolgücü ile 

yapılır. Di er ülkelerde ise seri üretim yapan ve endüstri

yel düzende ye 1işmiy tesisler vardır.



G —El Sanatları Dalında Üretim Yöntemleri :

Genellikle oııiks mermer ve bazı renkli morina rler ile 

serpantin moloz taşları halindeki parçalardan torna tezgahla 

rınüa şekillendirilip cilalanarak yapılan üretim şeklidir. 

kİ sun-1 lan dalında kullanılacak mermer parçalarının renk 

ve descıı bakmandan göz alıcı olması yanında çok iyi cila 

tutmasına da dikkat edilir. Çeşitli turistik eşya (vazo, 

biblo, kül tablası v.s..) ila yarı kıymetli süs eşyası 

(yüzük taşı, kolye, kol düğmeleri v.s..) yapıldığı gibi 

özel şekil ve boyuttakidış pazar ısmarlamaları da olmakta

dır. Ayrıca; masa çakmak altı, avize, gsce lambası, büro 

malzemesi mobilya takımları, zticcaciya işleri v.s.. yapı

mında da bakır, gümüş- va sarı (tunç) alaşımları ila işleme 

yapılır. Göz nuru ve el lıüneri istiyan bu sanat dalı yur

dumuzun Kırşehir, Hacıbektaş, Bilecik ve Tokat yörelerinde 

yaygın olarak yapılır. İstanbul ve Ankara'da seri üretim 

yapan küçük tesisler de vardır.

Bu sanat dalında cilalama motor gücü veya ilkel 

olarak al ile hareket ettirilen torna tezgahlarında şekil

lenen taş silme ve cilalama tezgahlarında yapılır. Bazı 

işletmelerde silme ve cilanın el ile yapıldığı da görülür.

El sanatları dalında üretim yapan tesis ve ateİye

lerin durum ve kapasiteleri istatistik bilgi noksanlığın

dan bulunamamıştır.



Türkiye'de kullanılmakta olan yaygın teknolojiler* 
göre ortalama girdiler Tablo (2) da gösterilmiştir.

TABLO: 3 Mermer Blok İşletme Tesisleri Birim Üretim 
Girdileri.

O(m Birim için)

GİRDİLER : BİRİM : MİKTAR :
Hafriyat : m3 2

İşçilik ve Personel: 3Işçi-gün/nr 0,10

Taşıma ve Sigorta: T L/m3 40

İşletme giderleri : T L/m3 20

Amortisman, : T L/m3 5

Bakım ve Onarım : T L/m3 20

Diğer Giderler : T L/m3 20

Kaynak: 1) M.T.A. Enstitüsü Endüstriyel Hammaddeler Daire 
Başkanlığı 

2) DjP.Ozol Raporları.
Bir mermer ocağında 150 gün çalışıldığı kabul edilerek 
İşçilik ve personel girdileri Hesaplanmıştır.



TABLO: (4-) Lermer İşleme Tesis ve Atölyeleri Birim 

Üretim Girdileri.

2
(n Lirim içi)

GİRDİLLR : BİRİI.ı : I.ıİKTAR :

İşçilik ve Personel : I
2

şçi gün/m : 0,7

İşletme giderleri 
0anar.j i, su, kum dalıil) :TL/m __

Bakım ve onarım : TL/m2 : 5

Amortisman, : TL/m2 5

Diğer Giderler : TL/m2 lu

b. ÜRE Tİ Is 

Tablo

yurt içi üretim 

iniştir. Blok meı

i :

(5)  de vır imn 19ĞO-1375 

miktarları eldeki mevcut 

’mer, mermerin ocaklardan

yılları arasındaki

kaynaklardan derlen

dim t ilen tesviye

edilmiş düzgün geometrik şekildeki durumudur. Levlm mermer, 

mermer bloklarının bir işleme tesisimde (mermer fabrikası)

meydana getirilmiş 2 cm. kalınlığındaki levhasına karşılıktır.

Bu kalınlıktaki mermer levhaları yurt içindeki toplam tüke

timin ) j  30 mı oluşturur, honkli ve oııilcs mermeri ise yalnız



el sanatları t-alında va sim'i maraar ya sı; anda kullanılan moloz 
3taç va 0,2 m ti geçmiyeıa düzdün olmıyan parçaları içirir.

Tablonun ince lönraasiııdan blok mormar ura tininin 1500- 
2000 m /yıl dolayında arttı/jı görülür. Lavlıo, ıuarmor' in de 
ayni durumda olmasından, yurt içindi mar.eer tu ketiı.ıinin yal
nız inşaat saktöründs olduğu anlaşılır. 1565 yılına göre 
1966 yılındaki blok mora er üretiminin normalin üzirindaki 
artını, dış talep ve ihracattan ileri gelir. Ayni zamanda 
inşaat sektörü yatırımları da artmıştır. 1973 yılındaki 
liretimin düşmesi ise inşaat sektörü yatırımlarının azalma
sına.m ileri geldigi şeklinde yorumlana bilir. 1972 yılında 
küçük üretim yapan mermer ocaklarında çalışan tüm mevsimlik 
işçilerin Sosyal Sigortalar Kapsamına alınması iş yeri sahip
lerinin tedirgin olmasına yol açması da etkilemişse do 1974 
yılında aynı üretim düzeyine çıkılmıştır.

TAELO (5) L erin er S e ktörü Yurt içi Üretim

YILLAR Aİ:A j.jiLLAR BİLİL ÜRLTİLl

1960 Blok mermer m3 14.000

La vlıa me rme r m3 360.000

Renkli mermer ve Ton 1.500
oııiks

Blok mermer m3 15.300

1961 Levha mermer m2 390.000

Renkli ve Onilcs 
marmer Ton 1.600



Blok mermer 3m 17.000
1963 Levha mermer 2m 370.000

Renkli ve Oniks 
me rmer

Ton 6.000

Blok mermer 3m 18.700
1964 Levha mermer 2ra 400.000

Renkli ve Oniks Ton 3.000
mermer
Blok mermer m3 22.000

1965 Levha mermer m2 500.000

Renkli ve Oniks 
mermer

Ton 10.000

Blok mermer m3 32.600
Levha mermer T~m 540.000

1966 Renkli ve Oniks 
mermer Ton 8.000

1967 Blok mermer m3 39.700
Levha mermer 2ra 630.000
Renkli ve Oniks Ton 9.500
mermer
Blok mermer m3 41.000

1968 Levha mermer 2m 670.000
Renkli ve Oniks Ton 9.000

mermer
Blok mermer m3 44.300

1969 Levha mermer m? 1.330.000
Renkli ve Oniks 

mermer
Ton 10.000
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Blok mermar
3

m 45.000

1970 Levha mermer 2m 1.340.000
Renkli ve Oııiks 
merine r

Ton 8.000

Blok mermer m3 46.000

1971 Levlıa mermer m2 1.350.000
Renkli ve Oııiks
merme r Ton 8.200
Blok mermar B

j

1 48.000

1972 Levha mermar 2m 1.641.000
Renkli ve Oniks 
ma rmer

Ton 95.000

Blok mermer m3 48.000
1973 Levha mermer im2 1.360.000

Renkli va Oniks
me rmer Ton 11.000
Blok mermar m3 48.000

1974 Levha mermar 2'm 1.200.000
Renkli ve Oniks
me rme r Ton 9.500

1975 Blok mermar m3 51.000
Levlıa ma rme r 1.200.000
Renkli vs Oniks mermar Ton 10.900

Üçüncü Baş yıllık Kalkınma Plam ile verilen hedefler 
ancak % 50 oranında gerçekleşebilmiştir. Buna da 1968 yılın
dan bağlıyarak Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üretim projek
siyonlarında belirtilen ihracatın üretim azlığından yerine 
getirilememesi sebep olmuştur. Üretim azlığının nedeni ise 
m j v c ut mermer işletmelerinin endüstriyel metod ve tekniğin 
gerektirdiği mekanize donanımdan yoksun olmasıdır.
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Mermerin son üç yıldaki ii rot im değerleri ise şöyle dir :

Tablo 6: Mermer Üretim Değerleri (Lilyon TL)

Sıra IIo : Ana Mallar_________________1973 1974______1975

1 Blok mermer 117 122 128
2 Levha mermer 410 378 420
3 Renkli vs Oniks mermeri 22 19 21

TOPLAR : 549 519 569
Satış fiyatları, olarak 1975 yılı ortalama fiyatları 

ile blok mermer ile renkli ve oniks mermerinde ocak teslimi, 

levha mermerde 2 cm. kalınlık fabrika teslimi alınmıştır. (B— 

lok mermer: 2500 TL/m'\ levha mermer - 300 TL/m2, renkli ve

oniks mermeri işlenmiş * 2TL/kğ.
4. DIŞ TİCAROT DURUMU :

a) İTHALAT :
1) Ürün ithalatı yoktur.
2) Yarı üzün ithalatı yoktur.
3) hammadde ithalatı yoktur, 

b) İHRACAT:
Mermer ihracatı blok olarak yapılmış, renkli ve 

oniks mermerinde ise 1974 yılma kadar işlenmemiş parça 
(moloz taş) olarak yapılmıştır.
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TABLO: (7) MEKMER SEKTÖRÜ İHRACATI

Ton,Dolar

YILLAR AHA MALLAR MİKTAR DEĞERİ
1960 Blok mermer 2387 129.100

Renkli ve Oniks 
mermeri 857 57.220
Blok mermer 2355 127.800

1961 Renkli ve Oniks
mermeri - -
Blok mermer 3346 149.100

1962 Renkli ve Oniks
mermeri - -
Blok mermer 4420 166.300

1963 Renkli ve Oniks mermeri 4462 169.300
Blok mermer 5344 190.000

1964 Renkli ve Oniks
mermeri — -
Blok mermer 6209 212.100

1965 Renkli ve Oniks 
mermeri 6353 219.000

Blok mermer 8037 240.900
1966 Renkli ve Oniks

mermeri “ -
Blok mermer 1634 47.400

1967 Renkli ve Oniks 
mermeri 2590 121.000
Blok mermer 1204 39.400

1968 Renkli ve Oniks 
mermeri 2823 177.200



Blok mermer 2007 85.300
1969 Renkli ve Oniks 

mermeri 3391 149.600

Blok mermer 596 28.700
1970 Renkli ve Oniks 

mermeri 1599 108.000

Blok mermer 1317 42.000
1971 Renkli ve Oniks 

mermeri 2697 101.100
Blok mermer 638 92.0000

1972 Renkli ve Oniks 
mermeri 1901 270.000
Blok mermer 2110 281.000

1973 Renkli ve Oniks 
mermeri 9711 225.000

1974 Blok mermer 11.753 1.570.000
Renkli ve Oniks 
mermeri 3.157 423.000

1975
Blok mermer 7.084 944.000
Renkli ve Oniks 
mermeri 4.940 666.000

1976 Blok mermer 11.282
Kaynak: Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret İstat istikleri.

5.STOK DULUMU :
Türkiye'de mermerde yurt içi talebinin de fazla ol

masından üretim yapan mermer ocak işletmeleri ve levha üre
ten kesme tesislerinde stok birikmemektedir. Hatta bir çok 
mermer ocağında pasa olaıak atılması arızalı bloklar dahi 
satılmaktadır. El sanatları dalında kullanılan oniks merme
rinde ise mevcut ocaklar ancak işleme tesislerinin gereksi
nimleri karşılamaktadır. Araştırmalar yol durumu uygun 
olmıyan mermer ocaklarında bile stok kalmadığını göstermiş
tir.



6. YURT İCIİ TALJBİ :
I.iermor üretiminde yurt içi talebini incelemede göz 

unuııde tutulacak en önemli faktör takatimin kalkınmaya para
lel olarak artış miktarıdır, fakat memleketimizde gelişme
miş bir ekonominin mevcudiyeti üretimi talebe bağlamaktadır, 
mermer üreticileri sipariş edilen miktarlarda üretim yapmak
ta ve işletme se emayesi yetersizliği dolayısı ile stok yap- 
rnağ.; yönelmemektedir. Bu durum yurt içinde kapalı bir mermer 
piyasasının ortaya çıkmasına önlemekte ve bu yönde;: de belir
li bir pazar oluşamamaktadır.

mermer kullanma alanları olarak en başta inşaat 
sektörü gelir. Bu sektördeki yatırım harcamalarının artışı ile 
mermertalebi arasında oldukça güvenilir bir ilişkinin varlığı 
görülür. Yapılan.hesaplara göre yıllık mepnar talebindeki ar
tış 30uO-35öO m^ olarak hesaplanır. Pakat işletmeler bunun 

3ancak 1500-2000 m ünü verebilmektedir.
Konut,fabrika , ticari ve resmi bina inşaatlarmdaki 

kaliteli yapıtlar son yıllarda mermer için gittikçe hızlanan 
bir şekilde talebin gelişmesine neden olmaktadır. Ayrıca 

halen geçerli piyasa fiyatlarından % 30-40 gibi bir fiyat 
düşürülmesi ile yurt içi talebi büyük çapta arttırılabilir.
Bu da üretim rantabilitesi ve msvcut kapasitelerin arttırıl
ması mümkündür.



TABLO : (8) İURT İÇİ TOPLAM MERMER TALEBİ

Sıra 

No :

Ana

Mallar Birim 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1 Blok 1000 m3 19 29 38 40 42 44 45 47 45 44 46

2 Levha1000 500 540 800 900 1000 1100 1150 1300 1000 900 1200

3 Oniks 1000 Ton 4 5 8 7 8 7 6 8 4 6 5,5



Kaynak: 1) Devlet İstatistik
Enstitüsü İstatistikleri.

2) 1,1.T.A.Enstitüsü E.hammaddeler Daire Başkanlığı 
Araştırma Raporları.

Yurt içi toplam talep tablosunda (Tablo: 8), daha 
önce değinildiği gibi kararlı bir mermer piyasasının bulun
maması ve inşaat sektöründe yatırımların durumuna göre dalga
lanmalar olmaktadır. Ayrıca ihracatın artması, iç talebe 
göre ayarlanmış olan üretimde yetersizliğe neden olmakta ve 
bu da üretilmiş malın (mermer levha) fiyatının anormal düzey
de artışına nedan olmakta, sonuç olarakda talep azalmaktadır. 
Durum ihracatın fazla olduğu yıllarda yurt içi talep miktar
larının azalmasından kolaylıkla anlaşılır.

Blok mermer ve levha mermer 1967-1972 yılları arasın
daki yurt içi talep değerlerinde pek fazla etkilenme görül
mediği için ortalama değişme oranı hesaplarında kullanılabi-

'ilir. Buna göre 2500 m /yıl yani % 5 civarında talep artış 
hızının meydana geldiği anlaşılır. Ülkemizdeki inşaat sektörü 
yatırımlarında artış hızı ise genellikle % 11 civarında olmak
tadır. Lurmer için % 5 ük bir artış hızının hesaplanması da 
araştırmalarımızın gerçeğe yakınlığını kanıtlar. Dünyü mer
mer talebinin artış hızı ise % 8,5 civarındadır.

Sİ sanatları dalında kullanılan oniks mermeri ve sun'i 
mermer yapımında da kullanılan renkli mermer ve oniks mermar 
talebinde 1967 yılından sonra anormal değişmeler olmuş ve
1973 yılında talep 1965 yılı talebine kadar düşmüştür, halbu
ki 1965 yılından sonra sİ sanatları dalında üretim yapan 
büyük kapasiteler devreye girmiştir. Gerçekte talepte azalma 
olmamış fakat renkli ve oniks mermeri molozlarının işlenme
den ihracı yapıldığı için bir çok işleme tesisi hammadde 
bulamamıştır. Bilinen oniks mermer zuhurları ise talebi 
karşılayacak rezerv miktarından yoksundur. 1968 yılından
1974 yılına kadar bulunarak işletmeye alınan bir oniks



mermer sahası dahi mevcut değildir. 1973 yılında işlenmemiş 
oniks nerasr ilıracı lisansa bağlanarak kısmanda olsa, mevcut 
tesislerin hammadde tıkanıklıkları giderilmiştir. Yurt içi 
normal talebi 4.000-5.000 ton/yıl dır.

karmar tüketimi sosyal refah düzeyi gelişmiş bölge
lerimizde fazladır. Talebin ; 70 ini İstanbul (Trakya ve 
Kocaeli yarımadası), Eşe bölgesinde İzmir, Orta Anadoluda 
ise Ankara ve çevreleri oluşturmakta, geri kalandan % 20 
Adana-Liersin-Aııtakya-Gaziant ep illerinde tüketilmektedir.



7. FİYAT DURUMU :

TABLO 9: Yıllara Göre Blok Mermer Fiyatları
(Ti/m3, Ocakbaşı,Teslim)

Y I L L A R
MERMERCİNSİ 1965 1966 1967 1|68 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
MarmaraGri 750 800 900 900 950 1000 1100 1250 1400 1600 2000
Marmara
Beyaz 1000 1050 1100 1100 1200 1300 1500 1800 2100 2500 3000
Afyon
Kaymak 1100 1100 1100 1200 1250 1400 1600 1850 2200 2700 3500
Afyon
Şeker 950 1000 1000 1000 1100 1300 1400 1600 2000 2400 2700
Afyon
Kaplanpostu

900 2900 1000 1000 1050 1250 1400 1500 1800 2000 2400
AfyonKarışık 900 1000 1000 1000 1050 1200 1400 1600 1900 2200 2500
Bilecik
Pembe 900 900 1000 1000 1100 1200 1300 1400 1600 1800 2400
Adapazarısiyah 900 900 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2400 3000
HaymanaBej 750 800 800 800 900 1100 1300 1600 1800 2200 2700
GebzeBej 750 800 800 800 900 1100 1300 1600 1900 2200 2800
Gemlik
Diabaz 1300 1400 1500 1600 1700 2000 2500 3000 3500 4000 4500
BursaBenekli 950 1000 HOObllOO 1200 1300 14 001600 2000 2400 2700
Gemlik
Porfir 1350 1400 1500 1600 1700 2100 2800 3500 4000 4500 5000
Denizli 
Beyaz tra 
verten I .550 550 600 600 650 850 950 1100 1250 1350 1500Denizli Beyaz 
traverten 600 650 700 700 750 900 1100 1300 1500 1700 1800II.Eskipazar
traverten 700 700 750 750 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Kaynak: 1) Türkiye Mermerciler Derneği Başkanlığı

2) 1,1.T.A.Enstitüsü Endüstriyel Hammaddeler Daire Başkanlığı Pazar Araştırma Raporu.



TABLO 10 : Yıllara Güre Levha Mermer Fiyatları ?(m /T., 2 cm kalınlık)
" ' YTIIÂR- 'MERMERCİNSİ 1965 1966■ 19671968 196 9 1970 1971 1972 1973 1974 1975

MarmaraGri 90 100 110 13C» 150 170 190 210 250 280 300
MarmaraBeyaz 150 160 200 300 350 400 450 500 500 600 600
AfyonKaymak 150 160 200 250 300 400 500 550 600 800 800
AfyonŞeker 120 130 150 170 190 210 250 280 350 400 450
Afyon
Kaplan-
postu 110 120 150 170 180 220 250 280 350 400 450
AfyonKarışık 110 120 140 160 180 200 230 250 300 350 400
Bilecik
Pembesi 100 120 140 160 180 200 230 250 300 350 400
Adapazarı 
Siyah 190 180 250 300 400 450 500 600 700 800 800
HaymanaBej 100 120 140 160 180 200 230 250 300 350 400
Gebze
Bej 100 120 140 160 180 200 230 250 300 400 450
GemlikBiabaz 300 450 500 550 650 750 900 1000 1000 1100 1200
GemlikPorfir 320 500 600 700 800 900 1000 1100 1300 1400 1500
Bursa
Benekli 100 120 130 150 170 180 200 250 300 400 450
Denizli
Beyaz traverten I.

60 60 70 80 100 120 140 150 160 200 200
Denizli Beyaz 
Traverten II.70 70 80 90 110 140 150 160 180 220 250
Eskipazar 
traverten 80 90 100 120 140 170 180 190 200 250 300
Kaynak : 1) Türkiye Mermerciler Derneği Başkanlığı

2) M.T.A. Enstitüsü Endüstriyel Hammaddeler Daire 
Başkanlığı Pazar Araştırma Raporu*



ül  sana t la r ı  na l ındaki  i ş leme tes i s le r ind i  hammadde  

o la rak  kul lan ı lan  ka lker  o ı ı iks  mermer in i  ûevuml ı  b i r le - ; . ç  

ocaktan  başka  üre ten  i ş le tme yoktur .  İ ş le tme o lmamasın ın  

sebebi  ya t ı r ıma güvenl ik  vereb i lecek  rezerv  mik ta r ın ın  sap

tanmamış  o lmas ından  i le r i  ge lmekted i r .  1375  f iya t la r ı ,  ocak-  

baş ı  t es l imi  1-0 ,5  TL/kg  c ivar ındadı r .  Bi lhassa  son  üç  sene  

içer i s inde  ka l i te l i  mermer  o . .üs le r inde  yj  200  ün  üzer inde  

b i r  f iya t  a r t ı ş ı  o lmuş tur .

Geru lc  b lok  mermer  ve  gerekse  lev l ıa  mermer le r in  yur t  

i ç i  f iya t la r ında  sürek l i  a r t ı ş  görü lür .  13u  a r t ı ş ta  1372  y ı 

l ından  sonra  an i  b i r  yükse lme o lmuş tur .  Bu  a r t ı ş ın  üre t im 

yapan  ocaklar ın  aza lmas ından  ve  d ı ş  pazarda  f iy .  t l  r ın  yü‘  -  

se lnesüden  i le r i  ge ld ig i  an laş ı r .  Ayni  a rmana  as  e r i  

ücre t le r in  fuz l r laşn  s ı  yan ında  akaryakı t  v ;  ener j i  f iyat ı 

n ın  yükse lmes i  de  f iya t  1  r ı  e tk i lemiş t i r .
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Dünya mermer fiyatlarının yıırt içi fiyatlarına göre 
özellikle blok mermerlerde çok fazla olduğu görülür. Dünya 
pazarlarında mermer 1974 yılında $ 300 e yakın ani bir fiyat 
artışı göstermiştir. Hatta bu fiyat artışı bazı mermer çeşit

lerinde % 400 ün üzerindedir. Artış daha ziyade kristalin 

mermerlerde meydana gelmiştir. Bunun nedeni, mermer ocak 

işletmeleri yapan ülkelerdeki rezerv olanaklarının azalması 

yanında işçilik va sııerji giderlerinin fazlalaşması olabilir 

Ayric* daha az enerji ve akaryakıt tüketimi ile işlenen mer

merin seramik ürünleri (Karo-fyans ve yer karosu) yerine 

kullanılmasının talebi arttırması da fiyatların yükselmesi

ne neuen oluşmuştur.

İşlenmiş levha mermerin iss yurtiçi ve dünya fiyat

ları birbirine oldukça yakındır. Yurt içi mermer piyasasın

da üretici, tüketici ve toptan fiyatları arasında büyük fi

yat farkı yoktur. Çoğu kaz (% 90) levha mermer üretimi yapan 

işletme tasisi kuruluşları blok mermer gereksinimlerini ken

di ocak işletmelerinden karşılamaktadır. Levha mermeri de 

kendileri yapıtlarda kullanırlar. Üretici toptancı vs tüke

tici ayni kişi olmaktadır. Ancak üretilen levhanın % 30 u 
mermer atölyelerine satılmakta ve bu atelyeler tarafından 

ku 11 anı İma kt a d ı r.



8. ISTInDAM DURUMU :

Mermer sektöründe üretim ünitelerinin ziraat 

düzeyinde olması ve yerleşmiş bir endüstriyel yöntemin uygu

lanmaması nedeni ile istihdam durumu hakkında güvenilir is- 

tatistiki bilgi temin edilememiştir. Ancak bazı .'sayımla

rın kabulu ila gerçekler kısman saptanabilecektir, Teknik 

elamanlar yalnız Maden Kanunu Kapsamına alman mermer ocak

larında .Fenni Nezaretçi olarak görev yaparlar. Ancak bir 

mühendisin 10 sahaya bakabileceği dikkate alınırsa, teknik 

eleman sayısının fazla olmayacağı anlaşılır. Diğer taraftan 

Madan J£a»unu kapsamına alman bütün mermer ocaklarının ancak 
% 20 sinda fiili üretim yapılmaktadır.

$ABL0:(ıı) MSRELiR SEKTÖRÜ İSTİHDAM DURUM :

İS GÜCÜ________________________________ MİKTAR ( Kişi)
A) Mermar Ocak İşletmelerinde: 

a) İdari ve Teknik elaman.
1- Mühendisler,................. ..............  30

2- İdari Müdür................................  10

3- Huhasebeci.................................  40
b)Teknisyen v* Yardımcı İşçiler :

1- Ocak Teknisyeni (Ustabaşı)..................  100

2- Mermer Ustaları................................ 300

3- Mermer Usta Yardımcıları.....................   800

4- Kalifiye İşçi.................................  500

5- Düz İşçi....................... ............



B) Kemer İşleme Ta s is ve Ateİyelerde : 
a) İdari ve Talcnik Eleman.

1— Künendis vs mimarlar» .......................... 10
2— İdari nüdür................................... 6
3— Muııas ebsei.••*•••••••••••«•••••••••••••.•••*••• 20

b) Teknisyen ve Yardımcı İşçiler :
1- Teknisyen...................................... 60
2- Katrak ustalsrı...............................  100
3- Diskle kesme ustaları.......................... 50
-r- Kesme-cilalama ustaları......................  440
5- Döşscıe ustaları.............................   800
6- Usta Yardımcıları............................   400
7- Kalifiye İşçi.................................  500
8- Düz İşçi....................................    500

C) El Sanatları Dalında Üretim Tesisleri :
a) İdari ve Teknik Elaman.
1- İdari nüdür  ............................      3
2- Kulissebaci................................... 10
b) Teknisyen v-e Yardımcı İşçiler :
1- Teknisyen....................................  50
2- İşleme Ustaları.............................. 150
3- İşleme usta yardımcıları...................    200
4- Kalifiye işçi................................  100
5- Düz işçi..................................... 100
Q E.. jL TÖPLAÎ.ıidari ve Teknik -eleman  129 Kişi
Teknisyen ve Yardımcı işçiler....... 5850 Kişi



kermar sektörü toplum 139 idari ve teknik eleman,
0279 teknisyen ve yardımcı işçi olmak üzere 8409 kişi 
doğrudan olarak istihdam etmektedir. Burun dışında dolaylı 
ohnk çalışan ar-cı, desinatör, mi-.sr, alıp satıcı, taşı
macı v.3.. ile uğraşanlarda bulunmaktadır» Bunlar tilıdam 
s-yısı içine alınmamıştır.

memur ocak işletmeleri ve işleme tesislerinde ça
lışın işçiler İş Kanununa şöro çalışırlar, insi mermer ocak 
işletmelerinde ( bu çalışan ocak işletme lirinin ancak >9 30 
unu oluşturur). Ürettikleri mermer blokİerıııın miktarına 
öre ücret ılırlar. Bu usûldeki çalışma mermer ocs ma za- 

r r verildi' i için torkedilmak üzeredir.

kemi e ketimizde tecrübeli mermer ustası bulmak olduk
ça şiiçtür. Komprestirlü ve komprasörsüz üretim sisteminin 
us ul .ne.—aıııı bilen ustalar şene İlikle Sinop, Gümüşhane ve 
Afyon ili-- inde bulunur. Kemer ustaları 1973 yılında 300- 
330 TL/şihı yevmiye ile çalışmışlardı. Açık işletme koşul
larındı neyli aşır bir çalıştırmayı gerektirir ve yılda 
6 e.y (180 gün) ancak çalışma olanağı bulunabilir. Bu mer
mer ustaları ruhanise donanın ile çalışma sistemlerini uygu
layan maktadırlar.

9. i.^Vn-A1 Ddum. Ve., 11, km. 1 i..İjİ kiAR :
Sektördeki yurt içi talebini üretim ancak karşıla-

m.kcta, ayrıca yerine getirilamiyan büyük bir dış talep buluıı-
mektadır. Durum mermerin kullanılış alanlarında yatay ve di-



key bir artış olmasından ileri gelir. Buna karşılık ülkemiz 
mermerlerinin yurt dışında iyi tanıtılamamaktı vs yanlış 
üretim tekniği kullanılması ve endüstriyel sistemin gerek
tirdiği makina ve donanımın kullanılmaması sonucu iıem kalite
nin düştüğü ve hem de üretim miktarının az olmasına neden 
olmaktadır. Dünya inşaat sektörü yatırımlarında genel olarak 
1372-1979 senelerinde bir gerileme olduğu lıalde mermer endüst- 
risi bu gerilemeden etkilenmemiştir. Bu da izalen dünya pazar
larının doymamış olduğunu gösterir, memleketinizin geniş bir 
bölgesini kapsayan 1975 yılında yapılmış bir araştırmaya 
göre inşaat yapıcı ve yapsatçılanının yeterli miktar ve ka
litede mermer bulamadıkları anlaşılmıştır. Daha pahalı olma
sına rağmen kolaylıkla tenin edildiği için mermer yerine 
ser imik ürünlerinin kullanıldığı belirtilmiştir. Çağdaş tek
nolojik yöntemler uygulanıl, ralt yapılacak ocak işletme va 
işleme tesislerinde bu günkü geçerli fiyatların altında mer
mer setısının yapılması mümkün olabilecektir. Bu durumda 
yurt içi ve yurt dışı talebi kolaylıkla karşılanabilir.
Böylecs iç tüketime dönük çalışan mermer işletmeleri geliş
miş olacaktır.

Mermer, Taş oc klan nizamnamesine bağlı olduği 
için doğrudan işletme ruhsatı olınıp hemen işletmeye geçil
mesi gerekir. Ayrıca 3-5 nadir ol ırak da 10 sene süre ila 
işletme ruhsatı verilir. 3-5 sena gibi kısa bir süre içe
risinde ırıerıusr oc». ın» yapılacak büyük bir yatırım



karşı laııamamaktadır. Yani ağılan bir marnlar oca ıııda endüst
rinin geliştiği ülkelerde dahi 3 sensdon önce blok üretimine 
geçilmesi mümkün değildir. Bu durur.ı mermer ocak işletmeleri
ne yanılacak yatırımı engellemektedir.

Mermer üretimimizin miktar vs kalite yönünden yeter
siz olması ihracatımızın arzulanan düzeye çıkmamasının baş
lıca sebebidir. Dış piyas :dıki alıcı firmalar devamlı bir 
ihracat anlaşmasına dayanan güvenilir bir işletme aramak
tadır. Bu temin edildiği tekdirde blok mermer, levlıa mermer 
ve cilâlı Standard boyutlarda levha mermer ihracı yapmak 
her zaman için olası görülmektedir.

İ0- Dİ .-.,h MM .Lh-süı^hD^Kİ DUhUm ve İUDJLBD'MJSİ :
Dünya mermer talebi her yıl % 8,5 artış gösts- 

rir. Son yıllardaki üretim hacmi 1972 1 2 - 1 3  milyon ton 
ve değer olsralc da 300-350 milyon dolar civarında artmıştır. 
Bir çok ülke yeterli mermer yataklarına sahip olmadıkları için 
ihtiyaçlarını ithalat yolu ile karşılamaktadır. Ayrıca 
İtalya, Belçika, Branşa vs Portekiz gibi hem kendi ürettiği 
hem de ithal ettiği mermerleri ihraç ederek kazanç sağlıyan 
ülkeler de vardır.



Tablo 12: Dünya ürati;.dndski üretici ülkslerin 
yarleri :

c'Q 35,4

29,2İtalya.......
Belçika........ 14,0
Portekiz...... c1 4.8
Yagoslavya... . 4.0
Prsnsa....... 3,0
Di erleri....>•«•••« , 0 3,6(



TABLO 13: İthalatçı Ülkelerin Dünya Piyasasındaki Yerleri

Değer % Miktar %

A.B.D......................  31,2............20,1
Almanya....................  24,4   28,7
İtalya.....................  12,2............10,8
İransa.....................  10,9.............7,8
İngiltere...................  9,2............10,6
Diğerleri..................  12,1............14,6
TOPLAM : 100 100

TABLO 14: İhracatçı Ülkelerin Dünya Piyasasındaki Yerleri
Değer % Miktar %

İtalya.................... 55,7 ...........  42,3
Portekiz.................  26,9 ...........  38,2
Belçika................... 4, 3............   2,6
Fransa ................... 4,2............... 3,0
Yunanistan................ 4,1..............  5,3
Yugoslavya................ 3,2..............  7,9
Avusturya................. 1,3..............  0,5
Diğerleri................. 0,3..............  0,2

TOPLAM : 100 100
Komşu ve Denizaşırı bazı ülkelerin üretim,ihracat ve it

halatları Tablo 15 de verilmiştir.
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TABLO 15 : MERMERİN DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUMU

ÜRETİM İTHALAT İHRACAAT

ÜLKE ADI 1971 1972 1973 1971 1972 1973 1971 1972 1973

İtalya (mv ) 1844000 1167000 1299000 172273 161431 - 277.706 281010 290000
B.Almanyam^ 270000 286p00 308000 263292 224644 - 3.763 4168 4500
Belçika 256000 4310 m 540000ın-3 - - - -

(blok ve parça)
14751 14644 6700

İran 15000 ton 18000 18000 - 17.758 28998 20000
Pakistan 2217 ton 1252 1300 - - - -
Avusturya 110000 ton 94000 190000 10236 tonl2283 - 122858 89738 90000
Fransa 226000 220000 2100000 1246 2055 - - - -

Hollanda _ _ 2214000<S( 1666000 150000 _ _

(işlenmemiş)(işlenmemiş)
Yunanistan 63000m 64000 90000 397 ton 593 600 35770 40250 45000
İngiltere 94459000 95516 105909 - - - -
Kaynak : Minerale Year Book.

M.T.A. Dünya Maden Haberleri



I I I -  uLi:^ O la:: AKLA m :

Önceki  bölümlerde (2 . J İ3Vcut  Durum ve (2-1)  

Söktürün Kuruluşu)  ülkenizin raormar bakımından dünyanın en 

zan in  rozervler ins  sa l ı ip  olduğu ve halan i ş let i len i»rm«r  

ocaklar ının i l ler i  yöre  sayı lar ı  ver i lmişt i .  Tesbit  edi lmiş  

rezervler  vs  jeolo j ik  oluşum bakımından bulunması  tahmin e  

adi len çeş i t l i  mermer rezervler i  i se  aşağıdaki  tabloda 

ver i lmişt ir .
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Tablo 16: Türkiye mermer Rezervleri________(I.lilvon m^)
Bulundu ;u il ;________ ___ R e z  e  rv(ja o lo j ik t o]mıin i)
Adana...........................80
Afyon................ ........... 60....(20.m^ü görü

nür ).
Ar.ıssy*......................... 2
Ankara..........................  10
Ant a 1ya........................ 5
Artvin. .......................   50
Aydın............................ 30
Balıkesir.........................1000 (200 m^ü görü

nür).
Bilecik........................   15
Bolu.............................  5
Bursa...........................  100
Çanakkale.....................    50
Çankırı........................   40
Çorum...........................  2
Denizli.........................   500(70 m ü görünür).
Erzincan........................  15

Erzurum.........................  50
Eskişehir....................■... 10
Gaziantep................. ...... 5
Gümüşhane.......................  10
Hakkari.......................    20
Hatay.........................    15
İÇJİ...........................    5



İzmir................................ 200
Kars................................. 5
Kastamonu...........................  10
Kayseri.............................  10
Kırklareli........................... 20
Kirşe, .ir.........................   10
Kocaeli.............................. 5
Konya.............................    50
Küt «Tiyi ............................  100
Manisa..............................  20
Kahraman I,.araş....................... 20
Iviu;j İs..............................  400
II il; d a............................  5
Hiza................................  10
Sakarya  ........... .............. .. 50
Sivas................................ 50
Tokat...............................  10
Uşak................................. 40
Van.................................. 5

Bu mermer sahalarının büyük bir bölümünde 
işletme yapılmamaktadır. Teknik vo ekouo,„ik bakımdan 
değerle ıi-ina* olanakları ila işletmeye almada asası
taçlcil adan görünür re s srv t a s bitlerinin yapılması
için L.T.A. Enstitüsüne hazırlanan mermer Arama 
Projesi kapsamında araştırmalar yapılmağa başlanmış
tır.



IV-ÜR fili. PROGRAMI :

1- Genel Politika :

Ülkemizdeki mevcut mermer ocak işletmeleri ilkel 

metodlarla çok küçük (zanaat düzeyinde) üretim üniteleri 

halindedir. Genellikle işletmelere kompresörden başka bir 

mekanizasyonun girmediği görülür. Bu durumda üretimin bü

tünüyle insan gücüne ve basit el aletlerine da andığı be

lirtilmişti. Bunun içinde zengin mermer rezervlerimizden 

tam randımanla blok çıkarmak mümkün olamamaktadır. Bu sis

temde ocak rezervinin genellikle ancak % 30 undan faydalım

la bilmekte d ir.

Mermer sektöründe yapılacak yatırımların ihraoaoa 

dönük olması gerekir. Bunun için de dış pazarların istedik

leri boyut vo kalitede mermer blokları üretmek ve mermer 

işleme (Levha mermer) tesislerinin geliştirilerek mamul ürüa 

satmanın amaç olması gerekir.

I.,II. ve III. Beş Yıllık Kalkınma Planlarında 

kasul edilen ilke önümüzdeki IV.Beş Yıllık Plan döneminde 

de değişmemelidir. A.B.T.Ülkeleri ile ilişkilerimiz blok 

mermer ihracat imkanlarımızı geliştirecek yöndedir. Zira 

mermerlerimize uyguladığı gümrük duvarını kaldırdığında 

kalite bakımından çok üstün olan mermerlerimiz kolayca 

satılabilecektir. Ayrıca mermerciliğimizin cndüktriyel 

düzeye gelmesi için gerekli mekanizs donanım sayesinde de



üre t imimiz çok fazla artacaktır. AİT ülkelerini# mevcut 
blok mermer piyasası yurt içi fiyatlarımızdan çok fazla olma
sı da kolayca satış yapabileceğimizi gösterir. RCD ülkele
rinin rekabeti aııcek o.-.iks mermerinde olabilir. Ülkemizde 
onilcs mermerinin ham olarak ihracı lin nsa bağlı olup 
üretileli ancak kendi işleme tesislerimizin gereksinimine 
yetmektedir. Ayrıca RCD ülkeleri levlıa olarak işlenmiş mer
merle rimiza iyi bir pezar da olabilir.

2- Talep Çalışması (1978-1987 dönemi) 
a) Yurt İçi Talep Projeksiyonu :

Llermerin en fazla kullanıldığı alan inşaat 
sektörü olduğundan mermer talebini saptamak için önümüz
deki yıllarda nüfuz artışına göre yapılacak konut sayısı 
projeksiyonları jL alınmıştır. Buna göre 1978 de 11.000.00ü 
m2 olan inşaat s lanı İŞ87 de 17.000.000 m2 ye çıkacağı lıe»-- 
saplanmıştır, fakat bu miktarlarda kullanılacak mermer ora
nı kesinlikle saptallamadığından mevcut yurt içi tüketim 
durumlarında hareket atmak gerçek dağarlara dalıa yakın

3olabilecektir. 1975 yılında 51.000 m blok mermer üretilmiş
3bunun 4.000 m ü ihraç edilmiştir. Yurt içinde kullanılan

347.000 m blok mermer 1975 yılındaki talep olarak alınması 
(üretimin talebi karşıladığına göre) gerekir. 197$ ve 1977 
yıllarında d?vreyo girecek olan yatırım teşebbüsleride dik-

3kate alındığında 1978 yılında 5o,000 m tüketim yapılabilir.



Yurt içi mermer tüketiminin normal oldu :u seneler
deki durumun irdelenerek hesaplanmasında talebin her yıl,,

32.500 m arttığı ve bu artış hızının % 5 ortalama değere 
karşılık olduğu hesaplanmıştır. Levha mermer ila el sanat
ları dalında kullanılan renkli vû oniks mermeri içinde 
durumun syni olarak kabul edilmesi gerekir. Levha mermer 
talep projeksiyonlarında 2 cm. kalınlıktaki. mermer levha
sı (m^) olarak alınacak ve 1975 yılında 1.100.000 talep 
kabul edilecektir. Renkli ve oniks mermerinin 1975 yurt 
içi talebi ise 4000 ton civarındadır, her iki ana mal d.ki 
artış hızlarının % 5 olarak kabul edilmesi gerekir.

TABLO: 17 YURT İÇİ UiüISIl TALıiP PROİLKSİYOLU

AKA

I.J3L Birim 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 
Blok
mermerlOOO

m3 53 55 60,9 65,3 70,0 75,0 80 85 91 97 104
Levha(1) 
mermerlOOO

m2 1150 1200 1300 1500 1600 1800 2000 2100 2200 2300 2400
Renkli
ve oniks 
marmeri1000

ton 5,2 5,4 5,7 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0 8,5 9,0

fi) Levha mermer blok mermer sahalarına dahildir.



Ülkemiz da bilinen oniks uurıme r yet e ltlamnm. rezervleri 

azalmış olup y«ni a»xı*l«r bulunmadığı takdirde üretimin yükse 1- 

ınesi mümkün olmıyacaktır.

b- L..ÜÂJAT ImOJlKolYOüu :

Sektörde üretilen blok mermer ve levha mermer ile el 

sanatları alanında üretim mallarının dış pazarın arzu ettiği 

niteliklerde yapılması halinde her zaman için batış olanakla

rının bulunduğunu belirtmiştir. Şimdiye kadar yapılan küçük 

miktarlardaki ihracat ile dış pazar irtibatları kurulmuş va 

tanıtma yapılmıştır. Standard kaliteli ve teslim koşullarına 

tara uyulmılc üzere ihracat anlaşmaları yapılabilir. Ayrıca 

üretilecek her çeşit mermer için dış piyasadaki alıcılar de

vamlı mal alma anlaşmaları için güvenilir bir pazarı temin 

etmeye hazır bulunmaktadır.

mermer gereksinimlerinin büyük bir kısmını ithalat 

yolu ila sağlıyan ülkeler arasında', m.i.D, Almanya,Branşı, 

mollanda, Danimarka, İngiltere, İsviçre ve Ortadoğu ülkaleri 

sayılabilir.

Mermer işlayen başlıca ülkeleri İtalya, Batı 

Almanya, İransa ve Belçika teşkil eder. Bu ülkelerce itha

latın büyük bir kısmı blok mermer halinde yapılmaktadır. Mer- 

mer piyasası olarak sayılı ülkelerin başında İtalya gelmekte

dir ABD , Fransa, B.Almanya, İngiltere, Belçika, Avusturya İs

veç ve İsviçre onu izlemektedir.

İtalya, Fransa ve Belçika esas olarak mermeri işledikten 

sonra ihraç etmek üzere ithal ederler. Bu nedenle alacakları 

blok mermerlerin renk desen ve kalite bakımından



kendilerindi! bulunmıyan çeşitleri teşkil uder. Bu ülkelerin 

ayrıca iç talepleride çok yüksektir.

A.B.D., İngiltere, İsviçre ve Arap ülkeleri genellikle 

içlenmiş cilalanmış 1-evUa halinde rnernıer ithal etmektedirler. 

Bunun yanında sz miktarda do olsa blok hali de mermer de alır

lar.

İngiltere, Belçika, Branşa ve Ortadoğu Ülkeleri mer

mer levlıa ve blokları yanında mermer moloz kırıntılarını da 

ithal ederler.

TABLO: 18 Ll.JRLÜR İl RACA T FRO JEKSİY01ÎU

aha

LAL Birim 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Blok 1000 5,0 
m3

me rme r

6,0 7,5 10,0 15,0 90,0 25,0 30,0 34 37 40,0

Levha 1000 - 
2m

me rma r

- 500 800 900 1000 1150 1300 1450 1580 1750

İşlenmiş 3,0 
oııiks 1000 ton 
mermeri

1,8 2 2,5 3 3 3 4 4 4 5

Tablo: 18 IV. Beş Yıllık Kalkınma planı uygulanmasında 

mermere "ihraç malı" olarak önem verileceği göz önünde tutula

rak yapılmıştır. Dış pazarın istediği kaliteli üretim yapmak 

için mslcanize donatımlı mermar ocaklarının devreye girmesi



- İl -

(yatırım projelendirmesi, makin» ve donanımın seçilmesi, si
pariş,, montaj vs deneme üretimi ile kalifiye eleman yetişti
rilmesi) 3 yıl kadar bir zaman alacalından 1973 yılında yarım 
ve 19CO yılında tam üretim yapılacağı tabibin aailerak 1948 
yılına kadar 5000 m /yıl artış hızı alınmıştır. Gerçekten faz
la sayılabilecek bu artış hızı yatırıma kısa zamanda geçme ve 
iyi bir pazarlama ile olabilecektir. Levha mermer ihracına 
mevcut yeni atılımlarmda devreye girerek 1979 yılında baş
lanabileceği göz önüne alınmıştır. 1980 yılında ise yeni beş 
yıllık plan döneminde kurulacak işleme tesislerinin devreye 
gireceği dikkate alınmış ve ona göre projeksiyon hazırlan
mıştır.

Kalite ve boyutlarda dış piyesinin isteğine uyulmak 
üzere modern mskanize işletmelerin avantajlarından faydala
nılması halinde gerek blok ve gerekse levha halindeki mermer 
üretiminin büyük bir kısmı ihraç edilebilir. Dış pazar ola
bilecek ülkeleri üç gurupta toplamak mümkündür.

- Potansiyel Pazar: Eatı Almanya
İtalya
İngiltere
Amerika
Ürdün
.Fransa
Beİçika
Japonya



- Muhtemel Pazar : Libya 
Küveyt
Suidi Arabistan 
İrak 
İsviçre 
Avusturya 

- Amaç Pazar: Danimarka 
Kanada 
İsrail 
İran 
Suriye 
Lübnan

Dış pazarlardaki mermer fiyatları hakkında genel bir 
bilgi vermek bakımından, ülkemizdeki mermer çeşitlerine b*n- 
ziysn bazı mermerlerin İtalya piyasasındaki blok vs 2 cm. 
kalınlığındaki levlıa fiyatları verilmiştir (Piyatlar: 100 
Liret*2,5 TL. olarak hesaplanmıştır.



T •blo: 19 îtilyss'ûclci B-zı i.. rr.wrlorin i'iyat Duruııu :

BL0K(m 3 )  LlvAAÇn 2 )
TİdARİ ADİ :  TL/  nı 3  T  L/m 2

Bi^nco St : ; tu~rio  vo.di . l .  16 .373 525.-

biüâço P.prod.Garfsgn-n 33.750 970.-

Bianco Tipo P.prod.Garf  a^ı iena 19.750 567.-

Biaı ıco  Paro Cris ta l l  25 .500 900.-

Ei  ı ico  Sfumato Cris ta l l  18 .75u 670.-

Bianco va  nato  Cris ts l l  13 .000 485.-

Gial lo  broccatcl la  28.750 885.-

Lasa  bianco gig l id  s tatuar io  37.125 1237.-

kaocl ı ia  vc  • jc l ı ia  dal  Tic i ı ıo  29.500 862.-

Calacatta  Vagl i  cxtra  26.500 776,-

Barûigl io  Cerrara  c i ı i sro  10.250 305.-

Bsrdigl io  ap.Garfag ,  c i ı iaro  11.750 347.-

Bianco carrara  qual i ta  correnteD.9.375 230.-

Bianco cerrara  qual i t s  bucns  C.  10.875 318.-

Bianco carrara  qual i ta  scetta  B.12.375 365.-

Bt»nco Statuar io  Lacchisto  11.125 330.-

Auris ina  c i ı iaro  e  f ior i to  13.375 402.-

Varde Agui la io  19.350 602.-

Verd*  Antico 20.250 565.-

Verda Alpi  22.500 685.-

Cipol l i ı ıo  verde aquano 17.500 550.-

Varde lavanto a  c i ı iavar i  _____________ 22.123g _  565.  -

Kaynak:Borsa  marmi 1975 yı l l ığ ı .
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C-TOPLAR TRUP IU0.jEl-Sİ10..'J :

Bu sektörde top İcra te,lap, yurt içi tüketimi ile
3

ihracatın toplamıdır. 1380 yılında yapılacak olsıı 96.000 m

blok mermer1 in 10.000 m3 blok ölerek ve 26.000 m3 e kırç.ılık 
2

olan 800.000 m raei'mer levhasının ihraç edileceği ayni yılı
3 2iç tüketimin İsa 60.000 m e karşılık olan 1.500.000 m

3
levha olacakı talimin edilmiştir. 1948 yılında ise 30.000 m 

blok mermer ve 43*000 m3 blolca karşılık olan 1.300.000 m2 

levha mermer ihraç edilecektir.

Tablo: 20 IURRJR SERTÜRİJ TOPLAR TAL.J7 PROJJRSİY0

..HA
I.â*ıLLAR lihil.i 1977 1978 1379 1380 1J01 1382 1)83 lUd -LJ85 1906 87

Blok
mermerlOOO m3 58 61 84,7 101,3 114,3 127,5 200,

Levh* 1000 
nermer

m21150 1200 1800 2300 2600 2800 3000 3300 3500 3700 3301

tenkli
■3 oniks 8,2 7,2 7,7 8,5 9,4 9,8 10,2 11,6 12,0 12,5 14,'
ermar 1000 ton

El saııatl-n «lanuula ki talep ise yeni lıararaadde lan

ın işletmeye açılması ile azalma ve çoğalma gösterecektir. Yeni 

»ha 1ar bulunmadığı takdirde oııilcs mermerin lıam olarak ithal 

lilraesi ve işlenmiş olarak ihraç edilmesi yoluna gidilmesi bu 

.andaki işleme tesislerini yaşatabilir.



3. ÜR81İL ,.35 .mh-İ :
Toplara hedefin hepsi yurt içinden karşılanacaktır, 

hammadde ruZsrvlori, enerji ve iş gücü buna uygundur. Tablo 
(20) deki hedeflere ulaşılması için mermer ocak işletme ve iş
leme tesisleri yatırımlarının çağımız teknoloji ve mckanizasyo-

Onuno oygun olması gerekir. 1980 yılında 96.000 m blok rnerms r 
2ve 2.300.000 m levha mermer üretecek tesislerin kurulması gere

kir. Bu miktarlar saptanan odilsıı 1975 yılı üretiminin % 100 
ünü teşkil adar.

Tablo 21: MERKÜR SkKTÖRÜ ÜRJTÎM IhJDüii’LERİ

__ jrmm--------------
AHA
UAL BİRİM 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Blok 1000 m358 61 84,7 101,3 114,3 127,5 200,9
ra» rma r__________________________________________________________
Levha 1000 m21150 1200 1800 2300 2600 2800 3000 3300 3500 3700 390 
ine rme r____________________________ ______________________________
Renkli 1000 ton
ve Oniks 8,2 7,2 7,7 8,5 9,4 9,8 10,2 11,6 12,0 12,5 13,
me rme rl__________________________ _________________________________

TÛBL0: (20) de verilen üretim hedeflerinin 1975 yılı fiyat
larına göre değerleri :



Tablo 22: Ifcrmer Üretiminin Değerleri (Milyon TL.)

HA
ALLAR1977 1978 1979

Y I L L A R
1980 1981 1982 1983 1984 19851986 1987

lok 145 152,5 211, 
srmsr

8 253,3 285,8 318,8 502,3

enkli 41 36 36,5 
s Oniks 
errnari X

42,5 47 70

X) Renkli mermer ve oniks slsanatları dalında işlenmiş süs 

şyası olarak satılacağı için 1 lcg= 5TL.alınmıştır.

4: UYGUIAkLhSI 11 M.bb T JkHOLOjj ve UUTIL Ül ÜJİLrkİ : 
Mermer sektöründe blok mermer üretimi yapan ocak 

şletrne ve levha üretimi yapan mermer işleme tesislerinin 
ndüstriyel düzeyde ekonomik ve teknik değerlendirmeyi ger- 
3laştirebilecek makine ve donam ile yapılması gerekir, bunun 
çin :

a) Mermer ocak işletmelerinde; her mermer sahasının 
.ndisine özgü işletme koşullarına göre yapılabilecek en 
.»r.tabl üretim yönteminin uygulanması gerekir, bu yöntemler
in uygulanması gerekir, bu yöntemlerden ülkemizin mermerle- 
.. re genellikle aşağıda kilsrdsıı birisi veya birkaç tanesi 
irdan uygulanmalıdır.



- Basınçlı hava ila üretim yöntemi
- Sari (Bilicilerle kanal açma yöntemi
- Zincirli kay;; kasma makinası ile çalığım yöntemi
- Ilelezoui telle kesme yöntemi.
Özellikle zincirli kaya kesme makinası ile basınçlı 

havanın birlikte uygulandığı mermer endüstrisinin geliştiği 
ülkelerde çok olumlu sonuçlar alınmaktadır. Ayrıca ülkemiz dek 
mermer işletmelerinde sorun mermer ocak üretimi esnasında bü
yük kütle ve blokların çakma ve kaldırma güçlüğü olduğundan 
iıar ocağa veya biribirina yakın ocaklara sabit veya gezici 
50-80 tonu kaldıracak büyük kapasiteli kaldırma donanımının 
yerleştirilmesi gerekir. Mermer blok taşımaya yarıyan özel 
çekme vinçli kamyonlarla mermerin ocaktan stok yerine taşın
ması büyük avantajlar Bağlıyacaktır. Ülkemizdeki bu günkü 
mermer işletmelerinde dekupaj hafriyat ve pasa atımı problem 
olmaktadır, bunun için kazıcı, yükleyici va taşıyıcı iş 
makinslari-.ın her büyük işletmede bulunması gerekir. Açık, 
işletme koşullarında ancak 180-200 gün/yıl çalışma yapılan m-e 
iner ocaklarında ölü geçen kış mevsiminden sonra servis va ta
şıma yollarının oıı-rımı ila ocakların temizlenmesi çok yorucu 
ve masraflı olmaktadır, bu iş makinaları yeni mevsimde üretim, 

geçme zamanını çok kısaltacaktır.

Mermer işleme (fabrika) tesislerinde ise dış pazara 
cevap verecek kalitede seri üretim yapacak elmas lamalı kot
ra k, otomatik seri (T) kesme-cilaİsına, sari diskle kesici vs



silms-parlatma makin*larını içeren tagislarin kurulması gare- 
kir. Rant a bilit a s ini kaybetmiş olan kumlu katraklar yarleri
ni elmas lamalı katraklara bırakmalı, yani kurulacak olan
işleme tesislerinde bu katraklar yır almalıdır. Çünkü; 1 kum- 

3lu kstrsk 9 m hacimdeki ınormar bloklarını ortalama 140 saat
te, 1 elmas İcmali kstrak ise 48 saatte keser, Böylace üretim 
girdileri (enerji, su, işçilik) 2/3 oranında azalacaktır. 
İşletme malzemesi olarak silisli kum kullanılmıyacalc ve sonuçt 
1 senedeki iş gününde daha fazla üretime karşılık amortisman i. 
ilk yatırımın fazlalığı olacaktır. Ayrıca elmas lameli katrak- 
ta kaliteli levha üretilecektir.

Zincirli kaya kesme makinası ile üretim metodu uygula- 
yarak 4000 m /yıl üretim yapacak bir işletme tesisinde bulu
nacak makiııa ve danınım şunlardır :

ADÜT_________ CİK3İ_____________________ ________________ ____

3 Zincirli Kaya Kesme makina ve danınımı.
4 Büyük tip Kompresör (4 lısva çıkışlı)
2 Orta tip kompresör (3 hava çıkışlı)

12 Martoparferatör ve donanımı
2 Martopikör vo donanımı
4 Çalana vinci (Bucurgat)
2 30 tonluk kaldırma vinci
1 Gezici 50 tonluk, vinç
1 Dozer (Riper takımlı)
1 Paletli yükleyici kepçe
2 Damperli kamyon



4 Özel blok taşıyıcı vinçli kamyon

1 Treyler (Ocak-liman mesafesine gör»)

5 Hidrolik kriko

Çeşitli El aletleri

3 jeneratör (Her biri 150 Kwh)

1 Servis aracı.

Toplam makina donatım tutarı 35 milyon TL.(gümrüksüz)

dolayındadır,

3
Halezoni talla kesme yöntemi için 4000/m yıl kapasi

teli bir işletme tesisinde :

ADET_____________  GİIi'Sİ_____________________________ _
3 Hızlı hclızoni tel kesme takımı

4 Dalma makinası

3 Bobin sarma makinası

i Eiiçük gezici vinç.

5 Büyük tip kompresör (4 hava çıkışlı)

3 Orta tip kompresör (3 hava çıkışlı)

3 Kızaklı delici

6 Hidrolik kriko

4 Çekme vinçli (Bucurgat)

1 Sabit kaldırma vinci ve donanım

1 Lastik tekerlekli gezer vinç

4 Özel vinçli kamyon



1

Damperli kamyon 

Servis aracı

Çeşitli

1

1

1

Yükleyici kepçe ve donanımı 

Dozer (ripor takabilir) ve donanımı 

Dİ aletleri

Treyler (Ocak-liman taşıma durumuna 

göre )._____________________________________

Toplam makina ve donanım tutarı 25 milyon (gümrüksüz)

dolayındadır.

Yukarıdaki iki yöntem için verilenler genel malzeme ve 

donanım listesi olup bunların dışında işletilecek mermer ya-

marmsr üretiminin bir ocalçtan yapılması çok zordur. Hsr iki 

listedeki uonanımın üç ayrı ve biribiri»rine yakın alanda 

kullanılması gerekir. İki yöntemin karşılaştırılmasında 

Zincirli Kaya kesmede ilk yatırım fazla ise de işletme malze

mesi için giderler lı«lezoni telis kasmada kinden daha az ola

cak ayni zamanda işçilik giderleri de % 50 azalacaktır. Zin

cirli kaya kesme makinasmd* elektrik motoru vardır, helezon! 

telle kasmada aiasal de olabilir, har iki yöntemde de kazıcı, 

yükleyici, taşıyıcı, delici, kaldırıcı ve çekici makina ve 

donanım ortak olarak vardır. Zincirle kaya kssme makinalı 

listedeki donanım ile üretime hazırlanmış uygun ocakların
■X

olması halinde 6000 m /yıla kadar blok üretimi yapılabilir.



biraz zor gerçekleşir.

Uygulanması gerakan teknoloji ve üretim girdilerinin 

gerçek veys gerçeğe yakın birim üretim değerlerini bulmak 

için ön fizibilite bazında çalışma yapılması gerekir.

«) urUn İthalatı: Yoktur.

b) Yun Ürün İtlirl**ı ' ■  Yoktur.

c) Iluaıaa dd* İthalatı; Yoktur.

V- YATIUIL PhOUMAl.J :

Mermer ocak işletme vs lavlıa üretim tesislerinin 

%  j O  yatırım tutarını makiııa vs donanım bedelleri oluşturur.

1) kKl'Uı.UC r Y ^ . İ  m ı.'iulr-s-u-ıh i

Mermer sektöründeki üretim hedeflerine ulaşılması 

için eklenecek yeni kapasiteler Tablo 23 de verilmiştir.

1ALL0: 23 İİUÜK SUKTÖUÜhDU UKLSLJCUK YUiJİ KAP ASİT ULUR :

j .  İdi A,..T ddOJüKSİYOlILARI :

A1IA

MALLAR 1978 1979 1980 1981 1982

Blok

I.Ie rme rİ.IO X X

(1000 ıır/yıl)
23,7 16,6 13,0 13,2

Levha mermer 50 600 500 300 500
(1000 m2/yıl)



Renkli 0,3 0,9 0,4
v* oniks
mermer(1000 ton)

Mimar blok üretimi yapacak bir ocak işletme tesisinde
3birden fazla mermer ocağı bulunacaktır. 4000 m /yıl Optimal 

kapasite kabul «dilebilir. Bu duruma» 1977 -1981 yılları ara
sında 12 yeni tesisin kurulması gerekecektir.

1982-1987 dönemindi ise kurulacak olan mermer ocak 
işletme sayısı 10 yeni tesis olacaktır. Bu tesislerin kısa 
zamanda devreye girebilmeleri için projelendirilerek; servis 
yolları, elektrik enerji imkanları v« işletmeye alma hazır
lıkları (Dekapaj harfiyatı, ocak aynacının açılması, makim 
seçim ve siparişleri) ııin yapılması gerekir.

Mermer blok işleme tesislerinde 1977-1381 döneminde
ptoplama 1.600.000 m lik üretim yapacak yeni kesme tesisle

rinin kurulması gerekir. Bu gelişmekte olan bir ülke için
oldukça büyük miktar sayılır. 1 slmas lamalı katrağın optimal 

2kapasitede 30.000 m'/yıl mermer levha üretimi yaptığı dikkate
alınırsa 54 adet yeni elma3 lamalı katrağın kurulması gereke-

2çektir. Ayni şekilde 1.600.000 m silme ve cilalama makinala- 
rı ils kenar kesme tezgahlarında komple bir tesisds bulunması 
gerekir.

Mermer sektöründeki ma'ccut üretim tesisleri ile hedef
lere ulaşılması olanak içinde değildir. Örneğin; mevcut levha



üretim tesislerinde çoğunluk üretim kumlu katraklarla yapılır. 

1977-1981 yılları arasındaki üretim hedefine ulaşmak için ge

reken 54 adet elmas lamalı katrağm yaptığı üretim ancak 170 

adet kumlu katrakla yapılabilir.

1977-1987 döneminde blok, mermer işi. jerek levlıa üretecek 

tesislerde nıakina vs donanım olarak sari diskle kesicilerin

de üretim yapmaıarı gsrakir.

2. YATIRIM PROCİRAİ.iI ;

Yatırım programı hakkında yapılmış ön fizibilit* 

raporları yoktur. Üçüncü Bsş Yıllık Plan döneminde öngörülen 

yatirımlar mermer sektöründe gerçekleşmemiştir. Ancak har yıl 

Teşvik Tedbirlerinden faydalanarak ithal makina ve donanım 

alma girişimi*rinde 6-7 özel taşabsüsün çalışması olmuş ve 

bunların 5 yılda toplamı 20 yi aşmalarına rağmen bir tanesi 

bile projede gösterdikleri kapasitenin % 50 sine dali ulaşa

mamışlardır. Lu durura bu şirketlerin gerçek bir araştırmaya 

dayanılmadan ön fizibilite raporu hazırlanarak gümrüksüz ma

kina ve donanımı yurt içine sokmak amacında olduğunu göste

rir. Böyle raporlara dayanılarak yatırım programında değer

leri tssbit etmek sakıncalı görülmü; tür. Gerçeğe daha yalcın 

olan genel tahmin ve kabullere dayanılarak Tablo (25) hazır

lanmıştır. Yatırım Tutarı geliştirilen örnek bir proje 

hazırlanarak bunun ortalama değerleri 1000 m ve 1000 ur ye 

göre craıılanmıştır.
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TABLO: 25 İSELER SEKTÖRÜ YATIRI!.: PROGRAM (1975 fiyatlarıyla)

_________________________________  Day-TiLilyon TL.)
PROJENİN İLİIT. tOPLAÎjI 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982ADI TARİHİ

Baş.Bitiş Dış top, 
para par:

Dış Top. Dış.Top. Dış Top. Dış Top. Dış top,, Dış.top.Dış.top.

Blol: üra- 
tırai Yaiıi
yatırım 1976 1982 336 448 18 24 123 164 45 60 21 2o ıB 45 60 63 84
Lavha lira t imi
Yani yatırım

1976 1982 480 657 30 40 180 240 45 60 75 100 30 40 45 60 75 117

TOPLAR 816 1105 48 64 303 404 90 120 96 128 51 68 90 120 138 201



Tablo 25 da kullanılan genel kabuller ise şöyledir :
1975 yılı fiyat durumuna göre; 1000 m /yıl blok ürete

cek bir mermer ocak işletmesinde 3*000.000 TL.Dış para,1.000 
000 TL. iç para olmak üzere 4.000.000 Tl. Toplam yatırım

pgereği vardır. 10.000 m /yıl levha üretimi için 500.000 TL. 
iç,1.500.000 TL dış olmak üzere 2.000.000 TL.yatırım ihtiya
cıdır.

3. YATIRIP BROGRAİ.JKIH SOIIUÇLARI :
Sektörde eklenecek yeni kapasite (1977-1982 yılları

arasında) Tablo (23) (Mermer Sektöründe eklenecek yani Kapa-
siteler) de verilmiştir. 1976 yılında da 51.000 m /yıl blok mermer 

2mermer ve 900.000 m /yıl olan mermer livha üretimi 1982 yı
lında 118.000 nrVyıl blok mermer ve 2.800.000 raf/yıl levha 
marmer üretimine ulaşılacaktır. Bu üretim artışı dış pazar 
olanaklarının fazla olmasından ileri gelir. Buna göre dış 
pazarların arzu ettiği kalitede gerek blok mermer ve gerekse 
levha mermer üretimi mümkün olacak ve dış pazar taleplerin 
daha da artması sağlanacaktır. İç talep ve ihracat projeksi
yonlarının karşılaştırılmasından da anlaşılacağı gibi mermer 
üretimimizin % 50 sinin ihracata dönük olduğu görülür. İyi
kalitedeki blok mermerler 1975 fiyatları ile 7.000 TL/m^

2(FOB Türkiye limanları), levha mermer ise 50C TL/m (FOB 
Türkiye limanları) dolayında kolayca alıcı bulabileceği Tab
im 19 (İtalya'daki bazı mermerlerin fiyat durumu) dan kolay
ca anlaşılabilir.



IV- SAĞLANACAK VARARLAR :
1. KATin DLLIR :

Katma değerin hesaplanmasında IV.Beş Yıllık Kal
kınma Planı dönsminde belirtilen ihracat projeksiyonun ger
çekleşeceği kabul edilerek saptanmıştır. Üretim endüstriyel 
teknik ve makanize donanımlarla yapılacağından dış pazar da 
kolayca alıcı bulabilir. Bunun için 1975 yılı fiyatları 
(F.O.B. Türkiye limanları) üzerinden satış değerleri hesaplan
mıştır.

Blok mermer: 7.000 TL/nr*
2Levha mermer: 500 TL/m

El sanatları dalında işlenmiş yarı işlenmiş eşya:
40 TL/kg.

Yurt içi talebi is» II, vs III, kalite üretim malları 
ile karşılanacak v* sunun fiyatı :

Blok mermer : 2500 TL/m^
. 2Lsvha mermer: 300 TL/m'

İşlinmiş eşya: 20 TL/kg.

Mermer bloklarının satışı yurt içinde işleme 
tesisleri de yapılır. Fakat tüketim levha mermer olduğundan 
katma değer hesaplarında levha mermer satışları alınmıştır. 
Satış kârı yurt içi ve yurt dışı satışlarından giderlerin 
çıkarılması ile bulunmuştur.



Bu verilere göre ulusal ekonomiye yapılacak katkı, 
toplam ve net katma değer Tablo 27 de gösterilmiştir. Mer
mer sektörü yatırımları yaratacağı doğrudan iş istihdamı ya
nında, dolaylı istihdam da yaratacaktır. İşlenmiş mermer lev
ha, blok mermer (yarı işlenmiş ürün) ve el sanat] l dalında 
üretilen ana malların diş pazarlara, satışından öı . li mik
tarda döviz sağlanacağı anlaşılır. Sağlanacak döviz miktarı 
yıllar» göre aşağıda verilmiştir.

Tablo 26 : Mermer İhracatından Sağlanacak Döviz : 

Milyon TL_______________________________________
An* Mal 19 7 7 1978 1979 1980 1981 1982
Mermer 64 90 200 490 685 820



KATLıA DJvjJR ILALRLİL3Kİ 1977 1978 1973
Y I LL 
1980

A R 
1981 1982

Satış Kârı 110 147 336 316 380 449

pirsoni1+İşçilik 160 170 245 305 350 380

Ha 1:1 iy' vj Sişorts 15 18 23 30 33 36

Gjrıc i vj Liuhtjlif mas■ 66 70 103 132 150 161
raflar.
İmrariye(Ruoum va hars 3) 8 10 12 17 18 13

Amortisman 70 93 120 130 144 160

TOPLAR PATRA DJ.iJR : 422 312 032 922 1067 1197

ROT RATi.fı DBÜİ3R : 392 419 712 732 ' 323 1-37



2-DIŞ T10A..1T ETKİSİ : 
a- Toplam Lal İthalatı :

Sabit yatırını teşkil «dan makina ve donanınım it
hal edilmesi gerekir-, Bunun miktarları Tablo 25 da göste
rilen Dış Para değerlerini teşkil eder. Ayrıca lıer sene 
belirli miktarda yurt içinden karşılanamayan işletme mal
zemelerinin itlıali de yapılacaktır.

TABLO: İTHALAT TOPLADI (1976-1982)

De, '<r= 1000 Dolar
TOPıALİ 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Yatırım I.ia lı 17.800 5200 5600 3000 5200 8.100
İşletme Malzemesi 1.200 1200 1400 2200 2200 2.200
İthalat Toplamı 19.000 6400 7000 5200 7400 10.300
İhracat Toplamı 2.600 3500 14400 21700 28500 30500
Dış ticaret dengesi (-) (-) 6400 16500 21100 2Û200

l’Jot: 1 dolar = 17 TL.alınmıştır.

Mermer sektöründe, gelişmemiş bir üretim yöntemi 
kailinildıgı için ihracatımız çok azdır. Bu nedenden yeni 
yatırım atılımı "Dış Ticaret Den esi'nde 1977 ve 1978 
yıllarında (-) değer şeklinde görülmektedir. Bunun başlıca 
etkeni mermer ocaklarının 2-3 sene gibi bir zamanda makina 
ve donanımın montajı vs a İt yapının hazırlanarak dış pazar- 
ların istağiği kalitede üretim düzeyine çıkabilecektir.



Tablo 28 ds bu durum görülmektedir. 1980 yılından itibaren 
yeni tesisler tam kapasite ile üretime geçmiştir.

b) İthalat İkamesi ; I.larmar sektöründe; ürün, yarı 
ürün ve hammadde ithalatı olmıyacağı için ikame söz konusu 
değildir.

3. İSTİhDAh İTKİSİ ;
a) İnşaat aşamasında .yaratacağı iş hacmi s Mermer sökt 

sektöründe yatarım tutarının çok küçük bir oranın inşaat teş
kil ettiğinden dikkate alınmamıştır,

b) İşletme aşamasında yaratacağı iş hacmi :
Tablo (29) da mermer sektöründe yapılacak yatırım

ların yaratacağı iş hacmi verilmiştir. Katma değer Tablosundan 
da anlaşıldığı gibi sektörde doğrudan istihdam yanında dolaylı 
iş hacmi de yaratılacaktır.

TABLO 29 MERMER SEKTÖRÜNDE YARATILACAK İŞ HACMİ

(KİSİ)
Y I L L A R

İŞ GÜCÜ 1977 19 7 o1979 1980 1981 1982
İdari ve Teknik elemanlO 
Mimar ve Mühendisler

40 60 70 70 70

Pazarlama Uzmanı 10 20 30 30 30 30

idareci 10 30 50 60 60 60
Muhasebeci 10 2.0 20 30 30 30



Tsknisyen vs Yardımcı 20 50 90 120 120 200
Elamanlar T«knls.yen( Şef)_____________________________________
Ust abaşı(Çeşitli) 40 200 600 1000 1000 1000

Usta (Çaşitli) 200 800 2000 3000 4000 5000

Sağlık Mcmuru(Prof®s- 
yone1)

10 20 30 40 40 40

Ulaştırma Taknisyanleri 50
)

500 800 1000 120ü 1200

Operatörleri(Çeşitli) 40 150 200 300 300 300

Mühabare Te knisyeni 20 50 60 60 60 60

İdar® Yardımcıları 100 400 800 1500 1000 1000

Kalifiye İşçi 400 3000 5000 6000 7000 8000

Düz İşçi 2000 5000 6000 8000 9000 9000

TOPLAM 2920 10280 15740 13800 23910 25960

Yurdumuzda bu güne kadar mermarcili, imiz galişmasi için 
bir çok çalışmadır yapılmış ıra dsğarli ö-.arilsrdu bulunulmuş
tur. IV. Baş Yıllık Kalkınma Plaııı Dönaminds bu sektör® önem 
verilmesi g*rskir. Rezerv bakımından Dünya'nm *n zengin mer
mer yataklarına 3alıip olan ülkemizde kararlı bir endüstrinin 
kurulması için:

a- Ksrmar sektörü ihracata dönük olarak düşünü lrae 1 id ir. 
b- Mevcut işlstmelerin geliştirilerek mekanize



yöntemlerle  üret ime geçmeler i  sağlanmalıdır .  Bu şeki lde  kal i-  

t s l i  mermer içeren bazı  mermer yataklar ındaki  rezervler in ko

runarak zarar  görmeler i  önlenebi lecekt ir .

c-  Ülkemizde mermer sahas ı  o larak Marmara Adası  ve  

Afyon İsç ihisar  yöreler i  b i l inir .  Bu yataklarda yüzlere® se

neden bu yana i lkel  yöntemlerle  i ş letmeler  yapı larak kolay 

ocak açı lacak yar ler  değerlendir i lmiş  v*  paaaiar  rezervler in 

üzerine at ı larak yeni  açı lacak i ş letmsİer i ı ı  i lk  ça l ı şma ( i ş

letmeye a lma)  masraf lar ını  çoğal tmışt ır .  Ayrıca  bu günkü üre

t imin % 70  i  sözü geçen sahalardaki  mermer ocak i ş letmîlar in-  

don y„pı l ı r .  Bu yöredeki  mevcut  ocakla  ı rulcaniza  idi le  re  k  g i-  

l i ş t i r i lmel idir .  Büyük kapas i te l i  yeni  teşebbüsler in ülkemi

zin diğer  yöreler inde de bulunan iyi  kal i t *  ve  zengin rezerv

l i  mermer yataklar ında yapı lması  sağlanmalıdır .

d-  Mermer ocak i ş letme tes i s ler indeki  yat ır ım tutar ını  

makina ve  donanım bedel ler i  i le  a l t  yapı  ve  i ş letmeye a lma 

. .arcamalar ı  o luşturur .  Mermer i ş leme tes i s ler indeki  yat ır ı

mın % 80  i  y ine i thal  mal ı  makina ve  donanım tutar ıdır .  Bazı  

özel  donanımları  i t l ıa l  adarak bunlar ın yurt  iç inde yapı lmala

r ı  mümkündür.  Kendi  olanaklar ımızla  mermer ocak i ş letme ve 

i ş leme r . ıakinala  mı  yapan fabrikalar  kurulabi l i r .  Bu takdirde 

i ş letme malzemslar i  ve  yedek parça  g ider ler i  yurt  iç inden kar

ş ı lanacak ve  tes i s ler in  zaman kaybı  önlenerek döviz  tasarru

funda ds  bulunul»bi lecekt ir .



s- Taş ocakları iliz anmama siıı» da’ıil olan mermer, bu 
lîizamnarosye göre verilen ruhsat müddetinin az olması sebebi ile 
büyük yatırımları güven altına alamamaktadır. Bunun için nı rmer 
Ladan Kanununa dahil edilmeli veya gerçekçi bir değerlendirme 
projesi (fizibilite etüdü) ile 20 seneden az olmamak üzer® 
ruhsat verilmelidir. Spekülasyon yaratmamak için 3 sans içe
ririndi işletmeye alma hazırlığı yapmamış ruhsatların iptaline 
ds gidilebilir. Ayrıca mermer ocak işletmeleri rizikolu ve 
ilk yatırını büyük olduğundan ilk üç sene rusum alınmaması 
mermerciliğin gelişmesine yol açabilecektir.

f- Mermer sektörüne bir Kamu vaya Yarı Kamu kuruluşu
nun sahip çıkarak ihracat'a dönük değerlendirme yatırımlarına 
girişmesi gerekir. Bu amaçla "Türkiye Mermer İşletmeleri 
T.A.Ş."kurulabilir. Böyle bir kuruluş gerçekleştiği takdirde 
mermer sektöründeki; kredi, rnakina vs donanım yoksunluğu 
v.s.. de ortadan kalkacak ve dış pazarlarla doğrudan bağlan
tıya geçerek Ülkemizin mermerlerinin aracılar tarafından ya
bancı isimler sltmda dünya piyasalarına sürülmesi önlenecek
tir. Böyle bir kuruluş büyük küçük diğer mermer işletmelerinin 
üretimlerini de kanalize etmelidir.

g~ El sanatları dalında işlenerek çeşitli süs «şyası 
yapılan oniks mermeri (alsbato) zuhurlarına ait bilinen rezerv
ler bitmek üzeredir ve bu dalda üretim yapan işletmeler ham
madde sıkıntısı çekmektedir. En kısa zamanda yurt çapında
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etüd ve arara* yapılarak yani rezerv sahalarının buluaması 
garakir.

h- Dış pazarların araştırılarak mermerlarimizin ger
çek değerleri ile alıcı bulması sağlanmalıdır.

i-M.T.A.Enstitüsü tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklat’ 
Bakanlığı emri ile önemli projeler arasına alınan"Mermer 
Arama ve Değerlendirme Projesi" 1976 yılından itibaren uygu
lanmaya başlamıştır. Bu projenin çalışmaları sırasında mem
leketimizin birçok yerinde çok zengin mermer rezervlerinin 
bulunacağı bir gerçektir. Bu rezervlerin biran önce işletme
ye alınarak yurt ekonomisine katkıda bulunması için (f) da 
belirtilen bir belirtilen bir kuruluşun oluşturulması gere
kir.

k- Yurdumuzda geniş «lan kaplı/.;. ıs kaliteleri çok 
yüksek olan granit, siyenit, diabaz, gabra v.s.. gibi vol
kanik oluşumlu sert mermerlerin de değerlendirilerek işlet
meye alınması için tedbirler alınmalıdır.

1- Uzun vadeli ihracat programını mümkün kılacak bir 
arama ve işletme mastar programının hazırlanıp plan dönemi 
sonuna kadar kamu öncülüğünde gerçekleştirilmesi, yani oniks 
vs travartsn işleme tesislerinin kurulması.



III/4 - PERLİT



PERLİT;
1,GİRİŞ;

Perlit,doğal camsı volkanik bir kayaç olup, uygun 
bir temparatürde, ani alev temasına getirildiği zaman 
genleşen bir aliminyum silikattır.

800-1100°C de bünyesindeki % 2-7 oranındaki su
yun buharlaşması ile, hacmi 1-32 defa büyüyebiluekteair. 
Genleşme için kimyasal bileşim yüzdesi ve efektif su yiiz- 
desi önemlidir.

Genleşmiş perlitten, içinde hava kabarcıkları bulu
nan, hafif beyaz, ince, donuk, havadan nem çekmeyen, alçak 
ve yüksek ısılarda tecrit özelliği olan, yanmayan asit ve 
alkalilere dayanıklı bir agrega meydana gelir. Perlitin 
genleşmeden önceki ağırlığı 1200-2700 kg/ar'’ tür. Genleşmegsistemi ve ısısına göre ağırlığı 12-240 kg/ur arasında 
değişmektedir.

Tipik bir perlitin kimyasal analizi de şöyledir.
Silifedioksit SiOp % 71,0-75,,0
Alüminyum, .'.oksit ai2o3 % 12,5-18,.0
Sodyum... oksit Na,0 % 2,9- 4,,0
Potasyum oksit k2o % 4-,0-5, 0
Kalsiyumoksit CaO % 0,5- 2,,0
Demiroksit Fe205 % 0,1-1, 5
Magnezyum oksit MgO % 0,03-rO,,5
Titanyumdi oksit Ti02 % o1tf\

oo .2
Mn02, So^,PeO, % 0— 0 , ,1
Gr,Ba,PbO

2. SEKTÖRÜN TANIMI VS SINI}(LANI. ASI;
Perlit sektörü, yurdumuzda çok az bir geçmişe 

sahiptir. Çeşitli yörelerde açılan küçük çaptaki işlet
meler ve benzeri yerler talep azlığı gibi sebeplerden 
dolayı kapanmıştır.



Halen bir fabrika faaliyet halindedir. Ve yurt içi talebi 
karşılayabilme etedir.

Bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika'da üretimin çok faz
la olmasına sebep, perlitin kullanılma alanlarının iyi tanı
tılması sonucudur.

Perlit, peııel olarak şu alanlarda ve belirtilen 
,/üzdelorde tülce bilmektedir.

1- Siva agregası % 35
2- Beton " % 25
y- Filtre Malzemesi % 23
d- Tecrit " % 8
3- Ziraat(Bançe) % 4-
6- Çeşitli % 5

Bununla beraber perlitin iıer gün gelişen çok geniş 
bir kullanılma alanı vardır. Perlitin kullanıldığı bütüıı 
sakaları içine alan bir listenin nazırlanması konusunda 
şimdiye kadar hiç bir çalışma yapılmamıştır, önemli olan 
esas nokta, belirli kimyasal vo fiziksel ihtiyaçları kar
şılayacak materyali ara,yan endüstrilere yani bir takım 
fikirlerin verilmesidir. Bunun için birçok İn ketlorin
Üniversite vc* Araştırma kurumlan teknolojik yönden çeşit
li endüstrilerin ihtiyaçlarını ara s,; tı rma kta dı rl a r. Buna 
ı-aralel olanakta perlit üreticileri söz konusu yeni kul
lanılanı ulamları,.ın İh ti.-açlarını karşılayabilecek tane 
büyüklü • vo /oyunluk oranlarım saklamaktadırlar.

Yapılan deneme ve nesaplara dayanılarak kut1 i ola
rak söylenebil ir ki perlit, ne üzerine bineri yükten ne de 
plakalar altımda sıkışmaktan hac, İncen hiçbirşey kaybet
mez. Dayanıklılı, ı ve üstün özelliği ile dışarıdan gele
cek bu.ün zorlamalara karşı dirençli ayrıca sıcaktı, m 
yıpratıcı tesirlerine karşıda dayanıklıdır.



1-îıışaat alai.ıııda ısı-ses tecrit maddesi olarak 
perlit agrejesinin kullanılması:

Dün./a perlit üretiminin % 60'ı bu alanaa kullanı
lır. Perlitin en önemli özelliklerinden biri dönük 1:31 

iletkenli, idir. Alınılmış inçaat tiplerinde kul i anılmak 
üzere ,• anı i.: ıs- genleşmiş perlit ile uıııiı telif yoğunluk
larda cine edi Lca termik iletkenlik (faktörleri) tormodina 
mile hesapları yapalı ıştır. Bu neticelere göre ısı-ses 
tecrit ı.ıalzenesı olarak çok üstün olduğu saptanmıştır.

Amerikan perlit enstitüsü tarafından yasılan dene
melerde 1 cm. kalınlı ıııdaki . erli t sıvası 8--İÜ cm tuğla 
duvara, 18 cni betonarme perdeye, 25 cm tuş duvara ısı 
geçirgenliği bakımından 0şdeğerdir.

a—Sıva agregası olarak kul Lanıİması:
Binaların iç ve dışımdaki sıvalarda kumun yerini 

perlit almaktadır. Kumdan 20 defa dana hafif olduğu için 
işçiliği lıafif ve az yıpratıcıdır. Kalınlığı 20 mm',yi 
geçen porlitli sıvalarda iki tabaka halinde ku-ianılır. 
Perlit tane yüzeylerinin kumdan daha oüyük olması sebebi 
ile daim çok suyu ihtiyaç vardır. Porlitli sıvanır, avan
tajları..! , u şu i:ilde sırallyabiliriz.

1- Sıcaklık değişimlerine direnci fazladır.
2- Sıcaklı, ın yo.nesi ve kaybolmasını önler.
5- Para tasarrufu sağlar. Çünkü tek tok alacalar 

ualitme ol. -o/ir cam... d ar. Bundan dolayı ucuzaur. Bunda:, 
baç.ka perlitin kullanılması ile zaman tasarrufu su. Lanın.

Porıitik ,, a. îı.araa oda sıcaklığı aşağı yukarı su- 
o cir. ısınını kurun ması ıç n : mile ılau .. n i, i t aynı za

manda rut.-setten kon-unmayada yardım eder. Çok rutubetli 
yerlerde,lokanta, mutfak, ..amam ve boyahanelerde perlit 
çok elverişli bir maddedir.

b-Ateş.u Karşa Korumada;



Bir yarada ataşe karşı keruıması gereken bütün kı- 
rı: i ı 11', rğ L;p.cl a.c ..aa’.ır bctciilci Icjx‘ onurdu. Ancak perlitin bu
lu: ar. ası ile Det.n.dan il ar i gelen .fasla ağırlıktan kurtulun- 
r;: . tur.

c-Botunda Perlit Kullanılması:
Hafiflik, yatımazlık ve izolasyon özelliği., perliti 

bina çatılarında ve bu tip özellikleri gerektiren diğer 
ina at türlerinde beton izolasyonlarınca ideal agreğat 
haline getirmiştir. Köprü, tünel ve diğer inşaat tiklerin
de "ıionioad" dayanakiaı-ı o larak da ku. lanılır, 

d— Birike t tayınında Kulları 1 ması:
Tuğla-Kirenit yapımı..da, tuğla kilinin içine ko

nul arak fırınca pişirilir daru. dirençli ve yalıtımlı tuğla 
kiremit elde edilir. Buna "Seraniuperlit" imalatı denir. 
Prefabrik, nazır evlerin yapımı oda levha olarak veya tak
viyeli iske!ete püskürtülerek kullanılır.

e-Babrika bacalarının ısı tecritindo:
Bacaların ısı tecritindeki kullanım büyük ekonomik 

faydalar sağlar. İşçiliği kola./, firesi yoktur. Kem çekti- 
i için uzun seneler kullanılır. Hazırlanması kolaydır.

2- Perlitin filtre alanında kullanılması:
Özgül a, ıriıtının düşük olması nedeni ile filtre 

yapı um; a j jntuud-ıe olma avantajına şahittir, özel inleme 
ve LeJ.irii nieron büydkiig’ündekj. partikuilerin varlığı 
peı-liti. filtre yapımında gerekli kılmaktadır.

5- Abra Şii'lerde kullanılması:
Perlit, abrasif özelikleri sebebi iri e dolgu madde- 

fei olarak kullanıldığında ekonomik olanaklar sağlar. Bu
nun için temizleyiciler; cila ve sabun türleri yapımında 
geniş çapta kullanılır.

4- Kalafat macunlarında kullanılması:
Perlit çalışma ve muhafaza süresinin uzatılması ya 

da istenen ekonominin sağlanıu.tsı nedeni ile özel nihai 
ürün tiplerinin geliştirilmesi gayesi ile çeşitli macun
lara dolgu malzemesi olarak ilave edilir.



5- Dökümhanelei'do kullanılması:
Yapılan .enemeler, perlitin dökümhanelerde döküm

cüler taralından bazı önemli konularda kullanılabileceğini 
g o s te rmi ş t i ı* .

Döküm veya perdah kumlarına ilave edildiğinde genleşme 
hususlarına tesir etmekte ve sonuçta meyadana gelen reddedil
miş malzeme miktarı azaltılmaktadır. Döküm sırasında meydana
gelen çukurları hemen hemen ortadan kaldırmakta ve birçok 
durumda, temizleme ve ; ordahlanıa süresini azaltmaktadır.

6-Kütle kariçım metodu ile erillin gübrede kulla
nılma sı:

KütLe karışı;., perlit gübresi, ezellikle evlerde 
bahçelerde ve serlerde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. 
Diamonyum fosfat, üre ve potas ayrıca bentanit vc ^er.lcç- 
tirilmiş perlit gibi maddelerin kuru olarak karıştırılması 
ile yapılmış elan basit bir gübredir.

Özellik; eri ise şöyle sıı-ylıy abiiiriz. 
a- Düşük hacim afırlıL ı.
b- Dana iyi bir gürünüm sağlar. Reııgl açık ve iıer 

yeiMO aynı beyazlıktadır.
c- Depoda .yapıp topaklanmaz. Gübre serpme makinesi 

ile kİaylıkİa serpilir, 
d- S) ez s uzdur.
e- Uygularması kolaydır. Ren; inin açık .loşu nedeni 

ile Serpilme veya üst üste serpilme olmaz.
f- Depolama: Üst üste 12 torbanın bulunduğu iepoda 6 

ay süre ile muhafaza edildikten sonra, tabanda bulunan torba
lar, bel hizasının iki misli yükseklikten, yassı olan her iki 
yüzeyleri üzerine birer kez yere atıldıklarında hiçbir topak
lanma göstermemişlerdir.

a- Gres ve yağ emicisi olarak 
b- İnert katalizör olarak ilaçlarda, 
c— Boyaıaıaa



d-Ate-şo du,/tınıkiı ürünler imalinde (refrakter blok) 
ateş tugiası ya.-ıu udu, tav fırınları, dövme fırınları, 
izabe fıııııları .

e- Sabunlara gresin katılması.
f- Petrol kuyularında.
g- Sıcak su ve buhar ileten boruların izolasyonun

da .
h- Kriyujeııik mühendislik dalında (150°C altındaki

i 11: a ti t i a rda )
i- Oksijen hidrojen gibi sıvı gazların izolasyon 

tamlarında.
j- Paketloır.e(Ambalaj) malzemesi v.s. olarak daha 

birçok kullanım alanları vardır.

2- TohİHCE:
Ucuz ve basit kullanımı dolayısı ile perlite yapı 

malzemeleri filtrasyon, metalürji endüstrisi ile tarım ala
nında geniş ölçüde yer verilmesi delerini arttırmaktadır. Bu
nun ve endüstriyel niteliklerinin neticesi olarak perlitin 
- nemi son 20 yılda hızla artmıştır.

1949 yılından önce perlitin ticari amaçla kullanıl
ma alanı çok küçüktü. Hatta 194-9 yılından önceki bazı lite- 
ratürlerde pomza başlı, 1 altında perlitten İnşaca bahsedilen 
nıekte idi. Esas, önemi, 1952 yılında hafif beton agregaların 
da geniş ölçüde kullanılması İle faydaları anlaşıldıktan 
sonra başlamıştır. Bu çoki de perlitin endüstri değerine 
ilişkin olarak kullanılma alaniarıda hızla' gelişmektedir.

Konumuzu teşkil eden perlit, Endüstriyel Hammaddeler 
içerisinde sınıfla, dirilir ve Türkiye'de 6J09 sayılı Maden 
Kanunu Kapsamındadır.

II-HLVC'u i Ot t..::
Türkiye'de üç perlit fabrikası kurulmuş olup, bun

lardan Halen bir tanesi faaliyet halindedir. Faaliyet ha
linde oIan"BABALK"şirketi vo diğer iki fabrika İstanbul 
ili sırımları iç inde o ir.



Erzincan'da 100.000 t/y (tahmini) kapasiteli bir
perlit ham agrefa üretim işletmesi vardır. Bu işletme önü
müzdeki yıllarda genleş, e tesisi kurarak, elde edilen ürün
den, izolan yapı elemanları üretecektir.

Öte yandan Etibank, İzmir Cumaovasından 180.000 
ton/y perlit madeni işleyobilen bir besisi 1/78 Nisanında 
devreye sokacağını planlamış bulunmaktadır. Burada 50.00Cm^ 

genleşmiş perlit üretilecektir.
11.1. SEKTÖRÜN KURULUŞU:
Faaliyette bulunan Pabalk Tic.San.Ltd.Şti.dir. 

Fabrikanın 1976 verilerine göre eleman durumu aşağıdaki 
gibidir.

Teknik eleman (3),Teknisyen (2),Kalifiye İşçi (3)>
Düz İşçi (16) adet.

Şirket 500.000 TL.sermayeye sahiptir. Halen fabrika
nın 5 milyon TL.lık bir anonim şirket haline getirilmesine 
çalışılmaktadır. Yabancı sermaye katkısı mevcut değildir. 
Fabrika hanımadeyi, Eskişehir, Biga ve İzmir’den temin et
mektedir.

- Perlit ile ilgili olan diğer iki kuruluş ise şun
lardır:

- Elyaf’lı Çimento Sanayii ve Tiç.An.Ş.
1,5 milyon TL.lik sermayeli Şirket hammaddeyi,Biga-1- 

dan temin etmektedir.
 Erzincan (Molla Köy) Perlit İşletmesi:
İşletme il sınırı içindedir. Perliti direkt olarak o-

caktan üreterek, tasnif edip piyasaya sürmektedir. İşletmenin
kapasitesi 100.000 t/y'dir.

Silahtarağa Perlit Fabrikası:
9- 10 sene evvel kurUlmuştur. Halen ekonomik neden

lerden dolayı kapalıdır.
11.2. MEVCUT KAPASİTE:
Perlit sektöründe 1975-1976 yılları itibarı ile kuru

lu kapasite yanlızca PABALK Perlit Fabrikasina aittir.



Fabrikamı, kapasitesi 1000 t/y dır. Ancak üretim 
talebe karşılık kapılmakta ve yarı ka> ..site ile çalı ;ıl- 
maktacur.

19 77 yılı;.d a fabrika kapasitelini 5000 t/y, 1970 de 
İse 10.000 t/y1a çıkarmayı düşünmektedir.

19?o Nisan1 da ise kbibank İzmir Cumaovasmda loO. 
000 t/y neriit madeni işleyen bir tesisi işletmeye sekocak
tır. z n, .5- Ukkıiivis

/.a. Ü.kni..: :Ökkk..İ VI fşKN LjJİSİ:
Ocaklardan lıaın perlit açık işletme yöntemiyle üre ti 

lir. Genellikle patlayıcı madde kullanılır. Bazı ocaklar 
gevşektir ve riperli dozerle sökülebilir. Gerekti^ inde eks
kavatörle çökülüp yüklenebilir. İşletmede < etıel sorun per
litin aşındırıcı olmasıdır. Bu da mekanik akşamların ömrü
nü kısaltmasına sebep olur. Ocaktan üretilen perlit kırı
cı ve öp ü uddülorden geçirilerek işlenilen irliLe kadar 
küçültülür. Ve tane irilik.erine göre sınıflandırılır.

Genleşmiş. Perlit ..-urdumuzda küçük kapasite ile üre
tilmektedir. Genel olarak teknolojisi basittir. Belirli bir 
tane iriliğine getirilen ham perlit, çeşitli manyetik ayır
ma ve ön ısıtmalardan sonra, uygun bir genleşme, tem- ara türü 
seçilerek dikey eğik ve hatta pasif per itler döner fırında 
genleştirilmektedir. Daha sonra çeşitli siklonlardan geçiri 
lerek torbalanmakta ve özellikle FnKLİSOL ve ni.'.İL adı 
altında polietilen torbalar içinde piyasaya verilmektedir.

Halen PAMLK1 ın kullanıldığı teknolojide bir deği
şiklik mevcut değildir. Sadece sistemde, Fuel-Oil kullan
mak için bir dizi çalışmalar ./anılmaktadır.

Bu duruma : ora 1 kg. Perlisol ve i kg Terfii üze- 
zirden üretim girdilerini aşa; ıda, tablo 1 dt^ verebiliriz.
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Tablo 1: Perlit Sektöründe Üretim Girdileri

GİKDİLFI? 1 Kc PLRLİS jL 1 Kk PERFİL
Hammadde 35 27
Mazot 60 70
İşçilik 68 84
Ambala j 43 51
Tamir Bakın, 20 50
Llektı-ik 5 7
Diy.er İşit.MasrT. 5 5
İdari Hasraf1ar 17 21
Amortisman 25 57
Satış Masrafları 20 58

ToiJİanı
299 550

Kaynak: PAEALK-Perlit Fabrikası (A.Arbatlı)



Btibank'm kurmakta olduğu Perlit tesisinin üretim girdilerinin 
de şöyle olacağı planlanmıştır.

Tablo : 2 : Maden Devejbopmanı Ana Girdiler Kullanıdıı:

Türleri Yılda kullanıcak 
Miktar

İşletmeye Maliyet 
Birim fiyatı

Toolam
TL

Sağlanacağı
Yer

1.Hammadde
2. İşletme 
Malzemesi __ _ 477.560 _

a.NH^NOj 27-600 Kğ 5,60 11/Kg. (154.560) Yurt îçi
b.Dinamit 2.760 Kğ. 25,00 TL/Kğ. (69.000) Yurt İçi
c. Eiek-Kapsül 15.000 Adet 3,60 TL/Ad. (54.000) Yurt İçi
d. Ötekiler — — (200.000) Yurt İçi

3.Yakıt,Ener,ii Su 1.150.4-00
a. Mazot 350.000 Lt. 2,50 TL/E®. (875,000) Yurt İçi
b. Benzin 73.000 Lt. 2,80 ÎL/Lt. (204.400) Yurt İçi
c. Yağ (65.000) Yurt İçi
d. Su 40.000 v? 0,15 Tl/m5 (6.000) Yurt İşi
T O P L A  M 1.627.960)



Tablo 3*_Kırma.Eleme,Tasnif Tesisi Ana Girdiler Kullanımı:

Türleri Yılda kullanılan 
miktar

İşletmeye Haliyet 
Birim fiyatı

Toplam Sağlanacağı 
Değer Yer
i ü

1.Hammadde 13.370.000
a.Perlit cevheri 180.000 Ton 74,28 ; L/T on i3.37O.OOO) Maden

Sahası

2. İşletme malzeme
sisı _________________ — — —

3. Yakıt,Ener;ii,Su 3.128.000
a.Elektrik 2.232.000 Kv/h 0,30 :L/Kwh (1.1Lfo.000) Yurtiçi

b. Fuel-oil 1.333.600 KS 1.300 ./Lor:

000O0O *—
*

Yurtiçi
c. Su 80.000 uP 0.15 ÎL/nP (12.000) Yurtiçi

T 0 F L A 11 16.49fa.600



Türleri Yılda kullunıluca! 
milce ar

içle Lme/s maliyet 
Birin; i i./a i l

To lc'.r 
De; er

Bayla- 
i.acat ı 
Yer

1. Hammadde 
a. Kırılmış 

Perlit

2.1gletmo Haiz.
3 . fiueı-,i i .Yakıt,Su

a.Elekti-ik
b.Fuel-oik
c. Su

8.000 ton

500.000 Kw
1.150.000 Kg

40.000 m-3

206,00 'İL/Ton

0,50 TL/Kwlı 
1,500 i L/Ton
0 , 1 5  TL/M- 3

1.646.000 
(1.648.000)Kırma

1.9ol.000
(250.000) Yurtiçi
(1.725.000)Yurtiçi
(6.000) Yurtiçi

(U
1

T O P L A M : 3.629.000



J.b  •  Üre  t  i  t . - ı :

Tablo 5: Yurt İçi Üretiri

YILLAR BİRİM MİKTAR DLĞER (TL)

1960 _
1961 _
1962 ___ _
1963 _
1964 .. . ___ _____
1965 4.000 _
1966 »» 4.300 _
1967 tt 3.500 __
1968 ♦» 2.500
1969 tt 3.800
1970 Ton 380
1971 tt 14.290
1972 tt 28.971
1973 tt 14.736
1974 tt 16.563
1975 tt 20.300 300. > v )0

Üçüncü beş yıllık kalkınma piaı ı ile verilen he-
defler ve bunların gerçekleşmeleri aşat ıda verilmiştir.

YILLAR 1972 1973 1974 1975 1976
Program 45.000 40.000 30.000
Gevçk. Tahin. 30.400 35.000 30.000 20.000
Gevşekleşme _29^000_ —İÜrZOOO____ 16.0Û0__ 20.oog__

Kaynak:  DPT.5 .  Beş  Y ı l l ık  Programlar ı .



4.DIŞ TİCALLT 
4.  a . İTHALAT

Tasnif  edi lmiş  veya genleşt ir i lmiş  perl i t  i thala
t ı  .yoktur.  I tLal  edi len bazı  mamul maddeler  perl i t  içer-

CIO Kot. Cİİ !'•

4 . a . 1 . ÜLUH İTHALATI ........................... ...

4 .a .d . YAL T Jü i iA  İT .  ALÂTI ............... ... t »

4.  a .  Ş. i iA__ :ıDDı İTHALATI .................. ... t t

4.b. İîL AÇ/.Tl

Tablo :6 : Perlit Sektörü İharcatı (Ton)

Yıllar 1971 1972 1973 1974

Miktar 7 450 20 373 8 910 15 100

Tablo :7 : Perlit Sektörü İhracatı ((DOLAR. FOB Cari Piatlarla

YILLAR 1973 1974 1975

Değer 74.755 606.645 146.198

Kaynak : DİE. Raporları.

5.  STOK DUıbi .ü 
Üretim talebe güre yapıldığı  iç in stok miktara oldukça 
s ınır l ıdır .

Tablo 8:  Perl i t  Sektörü Stok Duru.u (Ton)

YILLA!

1960
1970
1971

T JVC Al. AYI...uAL:uIC



YILLAR TÜVÖNAH AYi;a,A.:;ı:ı

1972
1973

1.921
7.308

1974
1975

Kaynak: D.İ.E. Yayanları.

7. FİAT DÜSIJYU:
İstatistiklerde verilen tek kurulu kapasite ile 

il, ili fiat durumunu şöyle verebiliriz.
Ham cevherin oaakbaşı teslimi 35-100 TL.Ham cev

herin fabrika teslimi 250.300 TL/t dır. İşlenmiş cevherin 
fabrika fcesi.im fiyatı ise 2500-3500 TL/t dır.

PABALK per-it fabrikasının mamul perl.it fiatları 
ise aşağıdaki ficidir.

( X )
Perlisul 200 TL/nr'* Fabrika Teslimi

325 " İşyci'i Teslimi

Perfii 5 TL/kg.İstanbul ili dahilinde 
" 18 11 İthal fiatı (Fransa)

(X) Perlisul: Perlit Betunu 
Perfil:iiltre sanayi için. 
Kaynak:Pabalk Perlit Fabrikası.



Oca.  m fabr ika ,  /n  mesafes i  ar t t ıkça  ham perl i t in  
ma üye t i  ar tmaktadır .

Ham (Ti ivönun)  per l i t  CİF  (Avrupa)353-778  TL/t (1971)  
öğüdlmüş e lenmiş  f i lerdik  per l i t  5300-3900 i l / t  

d ır .  [2100-pOOü .L/ t  (1971)]
8. İOliriDAı.i Dili J.,.Ü

Perl i t  sektöründe tek  üret ic i  uurutcunua PABALR 
per l i t  fabr ikası  ver i lmektedir .  Buna güre  fabr ikanın is 
t ihdam • turuuunu verebi l i r iz .

Tablo  9r Şektda İs t ihdam Dur ıau

İS  GÜ İÜ________________________________________________________________________

1.  İdar i  ve  Teknik  e leman 
a- (3)  Teknik  e leman

b-  İdareci  e leman ş irket in  kendis idir .

2 .  Teknisyen ve  Yardımcı lar ı  
a - ( l )  Teknisyen

3.  Kal i f iye  işç i  
a - ( l )  Kal i f i  ye  işç i

4 .  Düz İşç i  
a - (16)  Düz İşç i

Kaynak:  Pabalk  Per l i t  Fabfc ikası
Digğr  per l i t  i ş le tmeler inde çal ışanlar ın  sayıs ı ,  

i s tat is t ik lerde diğer  ’EKM iç i , .de  tutulduğundan ayrı  ayr ı  
ver i lememişt i r .



9.  I .37GUT DUKUi .  VE İ ’ I İ - .A.  lELAİR:

Per l i t  konusundaki  en  önemli  t ıkanıkl ık  muide :  in  
yeter i  kadar  tanınmamjş  o lmas ından kaşnakla  maktadır .  Per
l i t in  kul lanı ı  a lanlar ının  aç ı lmas ı  i le  üret im ar tabi le
cekt i r .  Kurulmakta  u lar ı  tes i s ler in  ka  er i teni  türet i r  : . r -  
t ı ş lar ıu ı  kar  ı l a .yabi lccek  dür  dedir .  Dıçar ıy  .1 ikrar  edi
len  per l i t  ta sni f  ed i lmiş  per l i t  değ i ld i r .  Bu da  ihracat ı  
s ın ır lamaktadır .  Per l i t in  tasni f  ed i lmiş  ve/ve/a  ../ön
leş t i r i lmiş  .  a ide  i . ı rac ı  i ç in  önler ler  a l ınual i d :  1  .

10 .  Dİ  GER i  i t . J j   -  - 1:  r  Be  e .  J— VE i :  )n :  er..:..oi



Tablo 1 .0::

Üretici_____ Ülkelere p;öre Dünya Tuvanan Perlit Üretimi (Ton .yıl)

ıa.6.?.. 1968 1969 1970 1971 197a 1)73
Avustralya 1411 1066 1132 838 1000
Yunanistan 113961 164-012 150368 I68588 160614
Meks ika 10571 9978 10160 12306 12000
Yeni zelanda 1072 1869 2052 2000
A.B.D. 579170 505968 555  752 ' 551000 55  0000
İtalya 50000 70000 50000 55000 80000
Macaristan 50000 55000 60000 65000 70000
Japonya 20000 25000 30000 40000 50000
Dinerleri 5000 5000 10000 12000 15000
Toplam 830653 857934 867412 904764 940614
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Dünya perlit üretiminde sürekli bir artış gözlen
mektedir. Genleştirilmiş perlit üretimi ise hain perlit 
üretimi yapan ülkelerin dışında da önemli gelişmeler gös
termektedir. Önemli miktarda Fransa, SSCB, Bulgaristan 
dışardan ham perlit alıp menleştirilmiş perlit üreten 
ülkelerdir. Yunanistan perlitini ham ve tasnif edilmiş 
halde ihraç etmektedir.
III. ÜLKE OLANAKLARI:

Türkiye’de perlit madeninin mevcudiyeti uzun zaman
dan beri bilinir. Endüstri değerinin bütün Dünya'da anla
şılarak, bilhassa inşaat sektöründe kullânım alanının ge
lişmesi, Türkiye'deki perlit zuhurlarının:jeolojik teknik 
ve ekonomik yönden değerlendirilmesini gerektir:-.iştir.
M.T.A. Enstitüsü 1908 yılında hazırlanan proje gereğince 
araştırma yapmaktadır.

Yurdumuzda işletilebilecek dumu*da çok zengin per
lit rezervleri vardır. Tesbit edilen bu yataklar aşağı
daki tabloda verilmiştir.

YüKn___________________________  MİkTAR . ( 1000 ton) (Mk)
Anka ra-Kızılcahaı.ıam 34.200
Ankara-Çubuk Bölgesi 32.000
Ankara-Çamlıdere d, 000
Balıkesir-İvsi. di 35.000
Çanakkale-Biga 3.©00
Çankırı-Orta 30.000
Eskişehir-Seyitgazi 20.000
Erzurum-Pasinler 100.000
İzmir-Cunaovası 60.000
Îzmir-Foça 16.100
İzmir-Berga.a 16.500
İzmir-Dikili 8.000



Kars-Sarıkato. ş 
Man ish-S areıhanlı 
Manisa-Ze,tindağ

YO RE MİKTAR (X) İ000 toıı)Mk) 
1.500.000

17.700
18.500

N e v e i ı i r-A e ı g ö 1 
jievşehir-Deıo kuyu 
Van-hrçiş -Adileenaz

862.000(Gr+Mh) 
850.000 

1.400.000
Mk: Mümkün Toplam 4.5H.400
Gr: Görünür 
iıiı :1.1un te mel

Kaynak:ı..TA Yayınları 1975 
IV. ÜKbTİk PROGRAMI
ı. oe.-el polItIka
Perlit sektöründe- halen mevcut bir fabrika faali

yet halindedir. Yetkililerin verdikleri bilgilere göre, 
fabrika 1/2 kapasite ile çalışan modern bir tesistir. 
Hammadde iyi kalitede o i atı İzmir ve yöresinden gelmek
te dir.

Sektör yurt içi talebine göre 400-500 t/y üretim 
yapmaktadır. Kvvolki konularda da belirtildiği gibi, per
lit yurdunuzda henüz tam olarak tanınmış değildir. İnşaat 
sektörü başta olmak üz. ıe, di.- er bazı sanayi kurmiıışla- 
rıuda önoml-i bir tüketim olana, ı vardır. Bu yüzden Perlitin 
yurt içi -de tm.ıtı,ması için, geniş ve süratli bir kampan
yanın açılması gerektir.

öte ya: dan Stibank İzmir Cumacvasında, Ege perli
tlerini değerlendirecek bir fabrikanın devreye girmesi 
için son hazırlıklarını, yapmaktaaır. Diğer madenlerde de 
olduğu gibi ihracata dönük bir üretin politikası.-m geliş
ti s ■ l: nesi, bilnassa i./i kaii teli, batı nnaeıolu j.-er.Lıneri— 
nin, bu fabrika tarafından işlenmesini ihraç limanlarımıza ya
kınlığından ve Yunanistan Perlitleri ile rekabet bakımından 
büyük önem taşır. Fabrika senede 180.000 ton perliti işleye
bilecek kapasitededir.



Erzincan Mollaköy perlit işletmesi hali hazırda 
100.000 t/y lik kırılmış ve tasnif edilmiş kalitede perlit 
üretim kapasitesine sahiptir. AET ve PCD ile ilişkilerimiz 
açısından Türkiye Perlitlerinin, Avrupa'da ve diğer ül
kelerde büyük bir dış pazar bulmaması için sebep yoktur.

2. TALEP ÇALIŞMASI
a. YURT İÇİ TALEP PROJEKSİYONU
Perlitli yapı elemanları Türk piyasası için yeni 

birer ürün olarak ortaya çıktığından, ancak tüketim pro
jeksiyonlarının temelini piyasada mevcut sahip yapı mal
zemeleri üzerine toplanan veriler teşkil edebilir.
İzocam ve Ytong gibi .. apı malzemeleri perlitli malzeme
lerin almaşığıdır. Ayrıca bu rakip malzemeleri üretim 
veya satış rakamları için, projeksiyonların dayanacağı 
sıhhatli bilgi temini de mümkün olmadığından, inşaat 
yüz ölçümlerine dayalı bir metod kullanılması uygun 
olmuştur.

Türkiye'de izolasyon gerektiren tüm çatı alanla
rının ve iç duvar alanlarının saptanması gerekmektedir.

DİE kaynaklarından elde edilen bilgiler aşağıda
ki rakamlar yurt içi talep hesaplanmıştır. Tablo 7: 
deki şekilde ve diğer verilere göre saptanmıştır.



Tablo : 11 : Perlit Tüketim Projeksiyonu

YILLAR
MİKTAR 
(TON)

1935 1986

49•500 541900

_1977_ _1978_ _1979

5.000 6.000 7.000

_1980_ 

15.500

193?

60•400



Eu yüne kadar on civarına a perlit genleştirme tesisi 
kurulmuş ve çalışmayarak faaliyetini durdurmuştur. Aşağıda 
inşaat sektörünü yıllar itibarı ile perlit kullanabileceği 
çatı ve iç duvar a •.anlar projeksiyonu verilmiş ;,ir. l’abiatiy 
lo bütün burada % 300 perlit kullanılacağı düşünülemez.

YILLAR Çatı i z o1a s.a1a ı n(000 m"3) İç duvar alan(000)TOPLAi

1977 5.037 5-712 10.79-9
1978 5-375 6.000 11.375
1979 5 - 712 6.299 12.011
1980 6.050 6.9-97 12.599-
1981 6.388 6.886 13.279

■
O

 
1—

1

6. 726 7-179 13.905
1983 7.069 7.972 19.536
i’9 o<,4- 7.902 7.765 15.167
19 7.739 8.059 15.798
l^bG 8.077 8.352 16.929
138 7 ü.9-15 0.  845 17.050

Kaynak:  JS fc ibauk Yayınlar ı  1976  
b .  T i z  A C . v l  İ l  a J E K E İ  k . i . ü



Tablo : 12 : Perlit İhracat Projeksiyonu (Tasnif edilmiş Perlit Olarak)

YILL.
I ı i  İ  KT AR 
(TÖS)

Bur
genlaş t i r i  
^ •Beş .  y ı l

C.
Tablo  13 ;

YILL/ .2____
L İ İ . 2  i '

(T . . /N)

Ib77 197ü 3977 1980 19öl 1982 1989 198»

20.000 25.000 55-000 80.000 11.000 150.000 19-5-000 16.000

1Ç286 İ2ÜZ
120.000 177.000 186.000

aaa  . . a l . - : .  za ra lmakta  o lan  y ı lda  100 .000  t /y  nam o  e r l i  t  (öğütü lmüş ,  
l : : ı - - ; t .n  e )  l a  Ice l i  İzmir  Cuuaovas ı  p - .Tİ i t  ya tak la r ı ; .m t  a r t  kapas i te  
i t i  ,1a : ;  û  au j ı inu-  faa l iye te  peçece , - ; ;  i  var  ray ı lmı : ;  : ; ı r .

'.L ' / 1 i .. - Jv lhl.il: d. . • i. • J

Por l ı  " n j t . . d a : : i  t a leb i  (Taani ı  ed i lmiş  per l i t

1977 1978 1979 1980 İpol ltS2 1985 1989

25.000 91.000 92.000 955.00 152. d ' . - .  . >0209.200

1795 1906 i 5^7
219.500 251.900 296.900

-5
2-



5.  ÜRETİM HEDERLERİ:

Üret im hedef i ,  yukarıda öngörülen toplam ta lebi  
karş ı layacak şeki lde  olmal ıdır .  Ayrıca  bir  miktar  s tokun 
öbür  yı la  devri  öngörüluûştür .

Tablo  14 :  Per l i t  Üret im Hedef ler i :

YILLAR 1977 197ü 19  üö 1961 19  d
MİKTAR
(TON) 30 .000  36-000  69 .000  96 .000  135 .C

1969-  1903  1906 1907

185.000  206 .000  225-000 235.000 250 .OC

4. UYGULAN..ASI GEREKEN TEKNOLOJİ VE ÜIÜTİM GİI.DİLKKİ:

Evvelki  konularda aç ıklanan kırma,  öğütme,  e leme 
ve  menleşt i rme teknolo j is ini  yaygınlaşeırmal ıuır .

Ayrıca  başta  İmar  İskan Bakanl ığı  o lmak üzere ,  
özeLl ikle  denrecı  bölgeler i  ve  yü sok yer leşme bölgeler i  
i ç in  pel i t in  diğer  ezel l ik ler i ,  e tki ler i  araşt ı r ı larak 
de ,  er lendir iemel idir .  M.T.A.  Enst i tüsünde gerekl i  tek
nolo j ik  araşt ı rmalar  yapı lmaktadır .

5. İTH-CLAT PROJEKSİYONU

Perl i t  i thalat ı  düşünülmemektedir .
v- YATi :  i l ;  peüİhaki

1 .  Eklenecek Yer . i  Kapasi teler :



Perlit Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasite
- Yıl baş.

Proje Adı İm?.Süre

Perlit gen.
Filtre yard.. 
projesi 2 yıl

Tablo : 15

YILLAR Ür.Hed. Kapasite Kapa.

1976 5.000 10.000

Birim Ton 

İşe Ban. Üretim

1977 15.000

1978 80.000 110.000 Perlit genleş, 
tirme kırma 
.tasnifi______ 1978 180.000 (HAR)

2.YATIRIM PROGRAMI
Tablo 16 : Perlit Sektörü Yatırım Programı

Işın
Pro.'o.O. ■. Adı Başl.
Perlit genleş, 
tirme Yard.Te s 1977

Tarihi „ . ,Proje top.
Bitiş Dış top. Dip

(Bin IL)
1976 1977 1978 1979

Dış top Dış top. Dış top.

1978 1.500 1500

Perlit kırma 
tasnif Genleş. 1974 1978 25.264 151.557

Kaynak: Pabalk ve Etibank



3 •  YATIj■  I . . .  PPüUnJU.  Bü2 UÇLARI
Bu p lan  dönemi  sonundaki  top lam kapas i te  200 .00ü  

"yaklap . ık* ton/y ı l  ögütü ımüş  per l i t  o lacak

2 .  DIŞ  TİGAi■ aT ETKİSİ
a—To lam i sa l  x  imala t  Ta leo ıs
Per l i t  sek törümde,  i tha la t ,makina  vc  teçh iza t  yö

nünden  o lacakt ı r .  Bu  i tha la t  büyük çapta  d ip  m-  sek törde  
de  t. i . e  a l ı ' . a ıy inda ı ı ,  burada  b i r  t ab lo  ver i lmemiş t i r .  Sade
ce  PAEA1.IL tes i s le r i  i ç in  100 .000  dolar l ık  a ıak ina  i tha l i  
öngörü lmüş  our .  h t ibunk’  ı r ı  İzmir  Guı . ' . aovas ında  kuru is ıuk ta  
o lan  Per l , . t  Kı rna- tasn i f  ve  Genleş t i rme tes i s le r i  i ç in  
1 ,3  mi lyon  d- - la rLık  makina  i tha l i  öngörü lmüş tür .

b- İ  tha l  s ,  t  İ  kâme s  i :
Yurdumuza  P . rn t  ad ı  a l t ınca  sadece  Se .c l i şeh i r  

Alüminyum Tes i t ,  i , SSCB t a ra f ından  peLh. i t  .o t i r i l -
! i . . i ş  r . i r .

Genle  n : ı  i .  .■  per l i t  i tha la t j 'na  .  ok tn ' .  Ano3k"Dİk . f  ■  
adı  a l t ı  e l  a ,  2  mis l i  f i n a l e  m .■  1  a  .  .  I  ıh  > ;  . i .  per l i t  i c ra  ı  t ]
/  3  ; .  _L t  .  O  .  L  2-  •

Yeni .  , . an . t im a r t ı ,  ca  b . ı  .h  . .  • •  : i : r :h ;  ü t .  y ı  i r i n  :■  ce  
t i r .  kucak  çeş i t l i  i s iner  a t .  :  a . -  e .  İL . ,  l .1  . t i
i .n j . asy ' .n  man İl  i  - i r  ,  .h .ç  s .  İma;  . . .  ö t . ,  e .  . .  i  i  d -  
c  i r  lo r  u l ı ra . .  . l a  ■  ■  ı  r .

Oze i  sekm* nxr  miKani ’  j .n .  y  : .n  u  ı  ada . . .  e t 
t i recek ,  ancak  h t ibc .nk  dnn .a  e  a  i ç ;  nacakt ı r .

Gerek  Et iuan .v  ve  ,  ;  ■ .  . a  . .  a  e  I  .  va  ı  f  l ı  _ .  ç  .
i s t imuar  e . j . ece j ;  t  i . iv

Bina  i r . şna  « i .  ü .a  v ;  .  ı  i  a  i . '  r  yç . , .  ımn n  eupce . - ' . t i i  .  
b -  İ ş i  t a ,  a r  a  ;..a nnn .  mo ay ı  h  . acmi  tab i

7  *  CİO V i  i  !  Î i i  İ  ;  o  Li 1  ,



İ ş  Gücü Toplam 1975  1976 ı r 7 719  76 1979

I . İda re Lek j ı ik  e l  o : ; :  an
a  . ' r j ü i ı i k  e l e ; an

i :  i r ;  İ  S 2 2 5 14 14
E i , oJ  j i e t  Ve t .S l iT ıaü 1 1 1 1 1

Tıp la  i l : İ l i  u lu  i  a r 1 1 1 1 1

b .  İda r ec i  ve nü  t e ;  abb i ı -  c 5 5 5 9 9
) İ .T  v e  nenece rLor .1 1 1 1 1
Teke l ey  en  v e  .  a .  duac ı  n i r .

Tek n ieyen vo  T^ j  . rU .ke ın  o r 2 2 5 ?5 25
İde r e  ve Yard ı r . ı c ı ly r ı 1 1 2 2 4

p • ka  1  . i  1 : i . yo  i . şÇ i S 6 6 22 25
■4  .  D i i  s  İ şç i 12 12 12 57 65

VII . AiX Abl ÖITCCnÜLL, ; r n ;  r .  ;  :  .LuL / Jı rLuk :

Tü  rk i . /o 'de  pe r  J  i t  i  i n . ; . a  a  t uu laemo i  - a  1 'i i ı i r ,  bu  tü r
e le : . . an i a  r  e  ly a r . a r . inua  once l ik le '/ o 5 *Sİk i  b i r pu za ra san in

C :  acap ı va  i . * r  e ,.mı  kabu l  ed i J ı ı . i . j u i r . La l  üs tün 1Ü;iü de nye l i
f i  a  t  i l - e  ly  i o  iY  'i< ı  i  i  z  e  c ı  11 i  , e  y i  ti c i  vo •-> e t i :l t ıoı b i r

.  •  i  a  a  j: ] .  a : ea  ça l ı e . s a  b u  piyasa . uzde s in i  i l e rd en i  t a ı* i  h  j .  o  ı—
de  a  r e  t ı r a r i  ! i  r .

Pe r l i t ûu fuk  f i a t l a  sa  t . . 1  , a s ı  :  e rc i . ü . Da  p  nül i l c t l i iUİ—
icr  t a r . f ında . a  i r  a  r e  cu . i i i . cuL  ç - 1  .l\ : o lay  b i r  r e ad ır e  o ldu ,  u
i c i r ı ,  ı . \ ..zar vı ... üretim l an  Lan ; . . a n  ı  a i  k .. a  t  i ü  t . . i t e  a  i i ' .
Unun » .oa; .  re lerde  t ın  ına  ucr .  t i  a r t t ı , . ı  iç in  per l i t i  c eulu Y -  
ü i iç  o larak do. i l ,  ] ıamc.yade veya kut  . /a r ı  ra . ,u l  h  .üne  e l -  
û ik te ı ı  sonra  taoı ı lması  uy  undur .  Yine  i ıcr  ik i  ha lde  de,
. azarlai'in ûrutiiH neme nine om siJiH ,ianuıi'ilîiialai''i 
nere  k i r .
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Perlit kullanımı deprem bölgelerinde zaruri olmalıdır. 
Tarım sektöründe kullanımı çoğaltılmalıd ır. Araştırmalar ya
pılmalıdır .

Genleşmeden dolayı meydana gelen hafifleme taşıma üç- 
retlerini, birim miktar başına, arttırmaktadır. Bu bakımdan 
genleştirme tesislerinin ihracat limanlarında kurulması gerek- 
mekt edir.

Yurdumuzda geniş rezervi olan ve kullanımı özellikle 
enerji tasarrufu bakımdan önemli olan bu madenin inşaat sek
töründe yaygınlaştırılması için, Bayındırlık ile İmar İskan 
Bakanlıklarında gerekli tedbirler alınmalıdır. Kritik boyutla
ra ulaşan konut sorununa, sosyal hudutlar kapsamında, kumu ve 
mahalli idareler tarafından el atılması gerekmektedir. Perlit 
toplu sosyal konut yapımı için başlatılacak projelerin çok 
uygun ve ekonomik inşaat malzemesi girdisini oluşturabilir. 
Etibank'm sorunun bu boyutunu görecek bunun dışında diğer 
büyük yerleşim merkezlerinde de derhal genleştirilmiş perlit 
üretimine başlanması gerekmektedir.



IV/1 - BARÎT



BARİT

1. GİRİŞ 

I. Sektörün Tanımı ve Sınırlanması

Barit, baryumun en yaygın minerali olan baryum sülfat

tır. (BaSo^). Kil çözeltileri içinde destek maddesi olarak, 

kayaçlarm çimentolamasında, petrol sondajlarında, sondaj 

deliklerini ve duvarlarını stabil hale getirmede, boya en

düstrisinde litopon imalinde, deri ve şeker endüstrisinde, 

fotoğraf kağıdı imalinde, seramikte emaye elde edilmesinde, 

cam yapımında, tıpta, kauçuk endüstrisinde, ilaç sanayiinde, 

radyo lambaları imalinde ve kimya endüstrisinde kullanılmak

tadır.

Teorik olarak $ 65.7 baryumoksit (BaO) veya İ» 58.8 bajv- 

yum ve $ 34.3 kükürttrioksit (So^) içerir. Özgül ağırlığı 

4.5 dir. Dünya barit rezervlerinin 180-200 milyon ton civa

rındadır. Başlıca rezervler ABD (70 milyon ton) Türkiye (10 

milyon ton) ve B. Almanya'dadır. (7 milyon ton) Türkiye'deki 

rezervler renk, tenör ve yabancı maddeler yönünden yüksek 

kalitelidir. Baritin toplam dünya madenciliğindeki değer 

olarak payı yüzde 0.007 dir. Bu değer Türkiye için yüzde 

0.218 dir.

Baritin en yaygın kullanım alanı sondaj çamuru hazır- 

lanmasındadır. (Dünya tüketiminin 7 0 ' i )  Baritin yoğunluğu^ 

nun yüksek (4, 5) aşındırıcılığmın az olması, yüksek basınç 

ve ısı altında kimyasal sabitliğini koruması, manyetik özel

liğinin olmaması ve ucuz olarak temin edilebilmesi petrol 

endüstrisinde yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. Barit 

sondaj çamurunu ağırlaştırarak gaz çıkışını önleme, sondaj



deliği duvarlarını stablize etme ve gevşek yeralti tabaka

larının sertleştirilmesi gibi fonksiyonları yerine getirir. 

Bu dalda barit yerine kullanılabilen madde bentonittir. Di

ğer bazı ikame maddeleri de denenmiştir. Fakat baritin bu 

alanda yerini koruyacağı anlaşılmaktadır. Türkiye'de de 

14101 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan standarta göre bu 

sanayii için kullanılacak baritin özellikleri şöyledir.

Sondaj Kalitesi Barit için API 13-A(1969-ABD) Standardı 

özgül Ağırlık Min 4.20

Yaş Elek Analizi 74 mikron (200 meş)max artı $ 3

44 mikron (350 meş) min artı fi 5

Eriyebilir Toprak Alkaliler Ca olarak max 250 ppm.

Barit radyoaktif ve X-ışınlannı absorbe edebilir, ve 

bu yüzden de nükleer enerji santralları yapımında betonun 

içinde kullanılmaktadır.

Barit kimyasal etkenlere karşı dayanıklı olduğu için 

de malzemenin direncini artırmakta, bu yüzden de plastik 

yer karoları ve lastik sanayiilerinde dolgu maddesi olarak 

kullanılmaktadır. Boya endüstrisi için 20 mikrona kadar 

öğütülmüş, fi 96-98 BaSo^ lük, beyaz renkte cevher talep 

edilir. Baritin flokülasyon özelliğinin az oluşu, su ve yağ 

içinde kolayca dağılışı, asitlere, alkalilere, çözücülere 

olan direnci ışık yayma ve beyaz renk verme özelliği boya 

sanayiinde kullanılmasını sağlamaktadır.



Cam sanayiinde barit fi 98 saflıkta \e 4-20 mikron boyu

tunda istenir. Camın kolay işlenmesini ve parlaklığının art

masını sağlar. Özellikle prese edilmiş camların imalinde 

barit tercih edilir. Boya endüstrisinde kullanılan litofon 

fi 60 ZnS ve fi 40 BaSo^ dan elde edilir. Bu madde boya sana

yiinde yerini titanyum-dioksite bırakmakta fakat lastik 

sanayinde yaygın halde kullanılmaktadır. Bunun dışında barit- 

ten elde edilen BaS, Ba (OH)^ ve BaCo^ çeşitli yerlerde 

kullanılır. Kimya sanayiinde yüksek tenörlü (fi 95-98 BaSo^) 

ve 4-20 mikron tane boyunda barit talep eder.

1970 lerde dünya barit üretiminin fi 73-75'i petrol 

arama endüstrisinde, fi 10-15'i kimyasal baryum bileşikleri 

elde edilmesinde, fi 4-6 si dolgu maddesi olarak, fi 2-4 U 

ise cam endüstrisinde kullanılmıştır.

8/6/1973 gün ve 7/6533 sayılı kararname ile barit lisan

sa tabi olarak ve Enerji ve Tabi i Kaynaklar Bakanlığının 

oluru alınarak ihraç edilmektedir. 1974 yılına kadar Türki

ye'den serbestçe ihraç edilen barit'e hükümetçe 1974 de par

ça barit ihraç yasağı konmuştur. 1975 de bu yasak kaldırıla

rak ihracatın yalnız fi 25 inin öğütülmüş olması kaydı konmuş, 

parça barit ihracı, bu şartla, serbest bırakılmıştır. Tabii 

baryum sülfatın gümrük tarife numarası 25.11.10 dur.



2.  Tar ihçe

Yurdumuzda  bar i t  madenci l iğ i  1963  y ı l ında  baş lamış t ı r .  

Bar i t  üret imi  1966  -  1971  devres inde  20-35 .000  ton/yı l  c ivar ın

da  deği şmiş ;  1972  de  66000 1973 de  i se  90000 ton/yı l ' a  u laşmış

t ı r  Bar i t  rezervler i  Maraş ,  Konya ,  İ spar ta ,  Burdur ,  Anta lya ,  

İçe l ,  Kütahya ,  Kocael i ,  S ivas ,  Giresun ve  Muş  yöre ler inde  bulun

maktadır .  Yurdumuzda  bar i t le  uğraşan f i rma sayı s ı  15  c ivar ında

dır .  Son y ı l larda  d ı ş  ta lepler in  çoğa lmas ı  üzer ine  b i lhassa  Göl

ler  Bölges inde  Amanos  dağlar ında  köylüler  çevredeki  bari t  f i -  

lonlar ından üret im yaparak  ruhsat  sahip ler ine  sa tmayı  mes lek  ha

l ine  get i rmiş t i r .  Teknik  ça l ı şma yapmamalar ı  nedeniyle  önlenme

s i  gereken b ir  faa l iyet t i r .

I I .  Mevcut  Durum

Yurdumuzda  Muş ,  Konya ,  Adana ,  İçe l ,  Trabzon,  Gümüşhane,  

Anta lya  ve  Yaraş  i l ler inde  i ş le t i len  Bar i t  yataklar ı  mevcuttur .

1960  lardan i t ibaren üret im önem kazanyaya  baş lamış t ı r .  20  

b in  ton c ivar ında  üret im yapan büyük üret ic i lerden Bar i t  Maden

c i l ik  ve  Hamdi  Bozbağ  Maraş  yöres inde ,  Bozkurt  Madenci l ik  Içe l -  

S i l i fke  yöres inde ,  Alanya  Madenci l ik  i se  Anta lya-Alanya  yöres in

de  üret im yapmaktadır .  Ruhsats ız  üret im oldukça  yaygındır .  Üre

t imin ş imdiye  dek  kamu denet im ve  g i r i ş imci l iğ inden yoksun o la

rak  ge l i şmes i  bugünkü ver imsiz  ve  b i l imsel l ikten uzak  sürec in  

nedenidir .  Yı l lar  i t ibar iy le  i ş le tme sayı s ı  şöyledir .



DİE'ne Maden Dairesine Göre(Üretim
Göre Yapan İşletmeler)

1967 6

1968 5

1969 6

1970 6 6

1971 8 8

1972 13 11

1973 14 12

1. Sektörün Kuruluşu

Barit sektöründe devlet ve yabancı sermaye iştiraki 

ile çalışan işletme yoktur. İşletmelerin hepsi özel sektör ku

ruluşu olup genellikle az sermayeli küçük işletmelerdir. İşlet

me teknikleri bilimsel değildir. Cevher işleme tesisleri yok

tur.

Cevher ocak başında kaba bir ayıklamaya tabi tutulur ve 

parça cevher halinde iç ve dış piyasaya sunulur.

1973 yılında barit işletmelerinde toplam 224 kişi çalış

maktaydı. Bunların 93'üyer altı işçisi, 124'ü yerüstü işçisi 

7'si ise memur ve hizmetli olarak çalışmıştır. İşletme başına 

16 çalışan düşmektedir.

Etibank 1975 de ilk defa olarak 15000 ton üretimde bulun

muştur. Beyşehir-Şarkikaraağaç, Antalya-Gazipaşa, civarında 

ruhsatları vardır.



2.  Mevcut  Kapas i te

Maden üret im tes i s ler in inkapas i te ler i  hakkında  b i lg i  

bulunamamışt ı r .

Sadece  bar i t  öğütmek amacıy la  kurulmuş  tes i s  mevcut  

deği ld i r .  Genel  maksat l ı  endüstr iye l  hammadde öğütme tes i s ler i  

kapas i te ler in in  b ir  k ı smını  bar i t  öğütülmes ine  ayırmaktadır lar .  

Bunlardan MAYAŞ ş i rket in in  kapas i tes i  30000 ton/yı l  o lup  b i^yük 

ö lçüde  bar i t  i ş lemektedir .

Et ibank Anta lya  Bar i t  konsantre  tes i s ler i  yapım sa f

has ındadır .  Öngörülmüş  kapas i te  100 .000  ton/yı l  d ı r .

Bundan başka  öze l  sektöre  a i t  3  tes i s  kuruluş ,  3  te

s i s  de  pro je  sa fhas ındadır .

3 .  Üret im

a.  Üret im Yontemi-Teknolo j i

Genel  o larak ,  ü lkemizde  bar i t  yataklar ı  aç ık  i ş 

le tme yöntemiyle  i ş le t i lmektedir .  Ser t  k ı s ımlar ,  bas ınç l ı  hava  

i le  de l inen del ik ler  pat layıc ı  madde  i le  pat la t ı lmaktadır .  Ka

pal ı  i ş le tme usulüyle  pek  ça l ı şmamaktadır .  Sadece  arama amacıy-  

le  ga ler i  aç ı lmış t ı r .  İ ş le tmeler  sür fas 'a  yakın  o lduğundan an

cak  i lerde  kapal ı  i ş le tme hal ine  ge l inebi l i r .

Maden i ş leme tes i s ler i  i ç in  b ir  teknolo j i  vermek o la

naks ızdır ,  çünkü Özel l ik le  bar i t  i ş lemek üzere  kurulmuş  b ir  te

s i s  yoktur .  Kurulacak  tes i s ler in  teknolo j i s i  i lerde  ver i lecek

t i r  .



b. Üretim 

Tablo 1î Barit Yurt îçi Üretimi (Ton)

Sıra Ana 
No Mallar 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

3.

Cevh er 
(Tüvcjnan)

Ayıklama ve 
Yıkamaya Gön
derilen

Ayıklanmış ve 
Yıkanmış

6.000 12.400 18.680 35.056 22.203 33.134 29.543 28.547 65.896 92.152 47.800 18.774

4.150 2.810 2.500 2.200 3*390 3.100 15.240 36.759

2.483 1.514 1.860 1.658 2.500 2.155 13.412 33.191

Üretimin firmalara dağılımı da şöyledir. (Bk. Arka Sayfa)



Tablo 2 Barit Üretiminin Bölgelere Göre Dağılımı (Ton)

Bölge 19 7 0 19 7 1 19 7 2 19 7 3 19 7 4 19 7 5

Adana - Bahçe - _ 983 200 _ _

Antalya - Gazipaşa 
Alanya 3.390 7.738 17.296 22.580 18.793 4 50

Kayseri-Yahyalı 159 607 87 - - -
Kütahya-Tavş anlı 280 250 270 800 - 600

Maraş 25.715 19.500 26.076 25.169 12.132 8. 500

Sıvae - 452 - - - -

îçel - - 20.98 5 33.284 4.642 1.050

Gümüşhane - - - .200 1.500 -
Trabzon - - - 7.579 4.121 -

EDiğerleri - - - - 7.200 6.674

T O P L A M 29.544 28 . 547 65.697 89.812 48.388 17.274

* Çeşitli bölgelerden maden toplayıp, öğüten üreticiler veya yukarda sayılan bölgeler dışında üretim 
yapanlar.
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4• DIŞ TİCARET DURUMU

a. İthalat

Tablo : 3 Bari t Sekrörünün ürün ithalatı (Ton)

Sıra
No :

Ana
Mallar 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1. Barit 200 742 - 25 297 1.889

b. İhracaat

Bari tiı 1970 yılından sonra ürün, yarı ürün veya hammadde ihtalatı olmamıştır.

Tablo : 4 Barit Sektörünün ihracatı (Ton)

Sıra Ana 
No : Mallar 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

1. Barit - 1.835 22.873 16.682 25.476 26.784 26.945 38.243 110.530 69.573 35.406 175.191

Kaynak : ®ış Ticaret İstatistikleri

Tablo 5: Barit Sektörü İhracatı (Bin *0 (FOB, Cari Fiatlarla)

Sıra No: Ana Mal 19 7 3 19 7 4 19 7 5 19 7 6

1. Barit 1.770 1.248 1.Î79 6 .469



İHRACATIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI DA ŞÖYLEDİR.
(1000 Ton)

Ülkeler 1970 1971 1972 1973

B. Almanya 17 13 20 41

Sovyetler B. - 9 12 29
ABD 1 1 2 22

İsviçre - - 2 9

Libya 7 2 1 4

İtalya - - - 3

Diğer Ülkeler 2 2 1 3

Toplam 27 27 38 111

5. Stok Durumu

Tablo : 6 : Yıllara Göre Barit Stok Miktarı

Yıllar Tuvönan Stoklar Ayıklanmış yıkanmış Stoklar

1966 - 830

1967 15.960 900

1968 14.490 1.651

1969 10.437 1.572

1970 5.777 249

1971 4.767 258

1972 9.460 672

1973 15.232 5.428

6. Yurt İçi Talebi

Çeşitli verilerin karşılaştırılması ile yurtiçi barit 

talebi hakkında aşağıdaki tablo elde edilmiştir.



Tablo : 7 Barit Sektörü Yurtiçi Talebi (Ton)

Sıra 
No :

Ana
Mallar 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1. Bari t
(Öğütülmüş) 1.3 1.4 1.5 1.5 2.6 3.0 2.05 3.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0

I
I



7. PİAT DURUMU

Baritin toplam ihracat veya ithalat kıymet! 

lam ihracat veya ithalat miktarına bölünmesiyle bulut 

ma barit fiatları aşağıdadır.

Tablo 8: Fiat Durumu

Yıl İhracat İthalat_________

1970 150,064 TL./Ton 38 5,57 TL./Ton

1971 185,68 TL./Ton

1972 218,56 TL./Ton

1973 224,256 TL./Ton

1974 17,936 //Ton

1975 41,78 //Ton

1976 36,90 //Ton

Barit fiatları 1966-70 dönemlerinde 10-11 f 

smda sabit kalmış fakat sonra sürekli artış gösterm: 

rit üreticilerinin toplam gelirinin üreticilerin top] 

miktarına bölünmesiyle bulunan ortalama üretici fiat] 

gıdadır.

Yıl TL./Ton İhraç fiatıyla aradaki Park TL,

1970 120,18 30

1971 163,71 22

1972 155,44 63

1973 176 48

Görüldüğü gibi ihraç fiatları devamlı artar 

ci fiatları aynı hızla artmamış, küçük sermayeli birçı 

cinin malını toplayan ihracatçılar kârlı çıkmıştır.



Dünyada barit fiatları aşağıya çıkarılmıştır.

1974 1975 1976
Satış Şekli t/lt TL./Ton t/lt TL./Ton £ /lt TL/Ton

Öğütülmüş beyaz, 
boyalık kalite
$96-98 BaSo4

$ 99'u 350 Mesh

1-5 tonluk 
partiler 
halinde 
İngiltere- 
de Teslim

1550- 
45-50 1722 60-70

1988-
2319 70-80

2135-
2440

Mikronize 
Min. $99'u 20 
mesh elekaltı

İng. de 

Teslim
189 5- 

55-57 1964 90-10C
298 2- 

» 3313
2745-
3355

Öğütülmemiş 
Min $ 92

Dökme
CİF

344-413
10-12 18-21

596-696
18-21

549-
641

Sondaj Çamuru 
Kalite, öğütülmüş 
D - 4, 2

Torba
lanmış
CİF

620-758
18-22 26-29

861-961
26-28

793- 
8 54

Yükardaki tablodan görüldüğü gibi öğütülmüş baritin 

fiatı sürekli artmaktadır. Öğütülmemiş baritin fiatındaki ar

tış nisbeten daha yavaştır. 1976 da TL./Ton da görülen düşme 

stirlin değerindeki düşmeden dolayı meydana gelmiştir.

Yıllara göre barit yurtiçi satılan miktar ve kıymetle

ri aşağıya çıkarılmıştır.

Yıl Miktar
Ton

Ortalama Fiat 
TL.

Kıymet
TL.

1966 12.623 88 1.121.256

1967 25.631 83 2.137.793

1968 26.559 87 2.317.244

1969 33.511 91 3.069.350
1970 29.695 120 3.568.967



Yıl Miktar
Ton

Ortalama Fiat 
TL.

Kıymet
TL.

1971 22.935 163 3.754.884

1972 53-695 155 8.346.233

1973 95.283 176 16.859.558

1974 44.872 10.760.077

1975 7.043 (1 ) 3.918.600

(D 1974 yılı sonunda "ihraç edilen barit*in"$ 25'inin parça 
geçişinin öğütülmüş olmasına ilişkin alman Bakanlar Kuru
lu Kararı satış rakamlarının geçici olarak düşmesine yol 
açmıştır. Öğütme tesislerinin kurulmasından sonra 1976 yı
lında satışlar çok büyük bir sıçrama göstermiştir. 1976 yi 
lı ihracatı 175 bir tonu aşmıştır. Halen yaklaşık 600 bin 
ton düzeyinde öğütme kapasitesi vardır.

8. İstihdam Durumu

Tablo : 9 İstihdam Durumu

i ş ç i l e r

Y ı l Çalışanlar
Toplamı

toplam Yeraltında Yerüstünde Memur vc 
Hizmet
liler

1966 39 39 39 -

1967 56 47 47 9

1968 51 43 3 40 8

1969 98

VOco00 82 10

1970 65 49 49 16

1971 116 100 22 78 16

1972 216 201 90 111 15

1973 224 217 93 124 7



9. Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar

Türkiye'nin barit üretim miktarını etkileyen dış,pa

zar durumu ve üreticilerin küçük üretici olmasıdır. Küçük üre

ticiler hem madeni istenen evsafta işleyememekte hem de üretim 

teknolojilerinin yetersizliği üretimin büyük birimler halinde 

gelişmesini engellemektedir. Finansman zorluklarımda ayrıca 

eklemek gerekir.

Türkiye barit rezervi zengin olmakla birlikte pazar

da etkin değildir. Dış pazarların durumuna göre üretimi ayar

lamaktadır. (Bu durum alınması gereken önlemler bölümünde ince

lenecektir.)

10. Diğer Ülkelerdeki Durum ve İrdelenmesi

Dünya'da barit üreten belli başlı ülkelerin üretim 

miktarları aşağıda verilmiştir.

(Bin Ton)
Ülke Adı 1970 1971 1972 1973

ABD 860 8 50 815 870

Comecon 600 650 650 700

B.Almanya 416 411 373 370

İrlanda 227 193 233 266

Meksika 319 279 261 231

Pern 170 200 235 225

İtalya 217 202 178 166

Kıta Çini 150 150 150 150

İran 100 80 80 120

Hindistan 50 55 48 116

Tayland 16 63 97 115

Fransa 105 105 110 110



Ülke Adı 1970 1971 1972 1973

Pas 85 85 93 102

Yunanistan 100 70 85 100

Kanada 120 120 77 98

Türkiye 30 29 65 90

Diğer Ülkeler 19 5 218 300 321

T O P L A M 3-750 3.800 3-8 50 4.150

Tablodan da görüleceği gibi en önemli barit üretici

leri ABD, B. Almanya ve Comecon içinde Sovyetler Birliğidir. 

Ancak diğer ülkeler içinde de bir çok şirket Amerikan kökenli

dir.
ABD de baritle ilgili dünya çapında faaliyet gösteren 

4 büyük firma vardır. Bunlar Magcobar Division Of Dresser İndüs- 

tries, Baroid Division of National Lead Go. Milchem înc. ve 

İMCO Drilling Services firmalarıdır.

Magcobar şirketi ABD dışında Kanada, İrlanda, Yunanis

tan, İran, Meksika, Venezüella, Libya, Kuveyt, Nijerya ve Avus-t- 

ralya da alt kuruluşlara sahiptir. Baroid şirketi ABD dışında 

Kanada, Brezilya, Peru, Trinidad, Venezüella, İtalya, Libya, 

İngiltere, Tayland, Avustralya ve Endonezya'da alt kuruluşlara 

sahiptir.

ABD dünyanın en b^yük üreticisi olduğu gibi en büyük 

barit ithalatçısıdır da. Yıllık ortalama barit ithalatı 550 

bin tondur. Bu ithalat genellikle parça barit şeklindedir ve 

Amerikan menşeli şirketlerin merkeze ham madde aktarımı şeklin

dedir.

ABD menşeli şirketler petrol endüstrisine hitap eden 
barit piyasasına hakimdirler.



B. Almanya dünyanın ikinci büyük barit üreticisidir. 
Üretimin büyük bölümünü Metallgesellschaft1 a bağlı Sachtleben 
A.G. ve Deutsche Baryt-İndüstrie (Dr. Rudolf Alberti) firmala
rı karşılamaktadır.

B. Almanya da hem ithalat hem ihracat yapmaktadır. 
Parça halinde ithal edilen barit endüstrinin istediği biçimde 
hazırlandıktan sonra ihraç edilmektedir.

Sovyetler Birliğinde Üretilen- 300-350 bir ton barit 
iç tüketimi karşılayamadığı için Kuzey Kore, Bulgaristan Roman
ya, Yugoslavya ve Türkiye'den ithalat yapmaktadır.

Son yıllarda dünya barit tüketimi, petrol aramaları
nın yoğunlaştığı Meksika körfezi, Kuzey Denizi ve Avustralya'ya 
kaymıştır.

Dünya Barit rezervlerinin durumu da şöyledir.

Ülke___________________________  Rezerv (1000 s. Ton)
ABD 75.000
Kanada 4.000
Fransa 4.000
B. Almanya 7.000
Yunanistan 4.000
İrlanda 3.000
İtalya 5.000
Meksika 4.000
Fas 6.000
Peru 2.000
Yugoslavya 3.000
Eiğer Batı Bloku Ülkeleri 50.000
Diğer Doğu Bloku Ülkeleri 33-000

200.000
Bu durumda dünya rezervlerinin 40-45 yılda tüken^efe1 anlaşılmaktadır.



III. ÜLKE OLANAKLARI

Yurdumuzun barit rezervleri sıhhatli olarak saptanamamış

tır. Barit yataklarının dağınık oluşu ve baritin yeni yeni önem 

kazanması yüzünden değişik rakamlar ortaya atılmaktadır.

S. Alpan Türkiye barit rezervini 10.000.000 ton olarak 

vermekte, 47.000.000 ton da beklenen rezerv göstermektedir.

("An Assessment of Mining Activities in Turkey")

III. Beş Yıllık Plan Endüstriyel Hammaddeler özel İhtisas Ko

misyonuna göre bu rakam 1972de 1.010.000 ton görünür, 5.500.000 

ton muhtemel cevherdir. Türkiye Madencilik Bilimsel Kong - 

resinde bu rakam 20.000.000 ton olarak verilmiştir. Maden Mü- 

hendisleri O'dasınca yayınlanan Türkiye Yeraltı Servet olanakla

rı ve Dünyadaki Yeri adlı kitapta barit rezervimiz 9.400.000 

ton olarak verilmektedir. 1935-1975 arasında MTA'ca saptanan 

barit rezemrierinin listesi şöyle verilmektedir.

Rezerv Görünür+Mühtemel Rezerv
Durumu Yeri (x 1000 Ton.)

Antalya-Alanya
Gazipaşa 3000 t(Mümkün, etüdler devam

Ediyor)

Maraş,Türkoğlu 500 t
Adana-Bahçe

Konya-Beyşehir 12000 t(en iyi saha)

Muş-Bilir-Kasar 750 t(Görünür Anlamda)

MTA derleme servisindeki çeşitli raporlarda Beyşehirdeki 

jeolojik rezerv 12.000.000 ton, Gazipaşada mümkün rezerv 

5.000.000 ton olarak verilmektedir.
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Tüm bu rakamlara bakarak Türkiye barit rezervinin 10.000.- 
000 tondan az olmadığı, baritin yeni yeni önem kazanması ve ara
ma çalışmalarının devam etmesini de göz önüne alarak, bu raka
mın artma olasılığının çok olduğunu söyliyebiliriz.

Yataklarımızın tenoru $ 96 BaSo^ ile İ° 69,5 BaSo^ arasın
da değişmektedir.

IV. ÜRETİM PROGRAMI
1. Genel Politika

Türkiyenin barit politikası ihracata dönük bir poli
tika olmalıdır. Yurtiçi talebi miktar olarak çok önemli değil
dir. Barit rezervlerimizin fazlalığı ve kalitesinin yüksekliği, 
Türkiye'yi önemli bir barit ihracatçısı ülke haline getirmek
tedir. Ne var ki sattığımız baritlerin fiatları dünya fiatları- 
nın çok altındadır. Barit ihraç ettiğimiz ülkeler genellikle 
büyük barit üreticisi ülkelerdir. Bu ülkeler ucuz fiatlarla 
aldırları ham cevheri, öğütüp yüksek fiatlarla ihraç ederken, 
bir taraftan da tekel yarattıkları için dünya barit piyasasın
da ve fiat mekanizmasında çok etkili olmaktadırlar.

Bunların yanında ülkemizde barit üretimi ile uğraşan 
firmalar ufak ölçekte faaliyette bulunan ve dolayısıyla üretim
leri dış piyasa isteklerine bağımlı kalan firmalardır. Bu durum 
biyük çapta üretime ve barit öğütme tesislerinin kurulmasına 
engel olmakta dış piyasa karşısında zayıf duruma düş ölmektedir.

Türkiye'nin barit konusunda genel politikası, baritin 
üretiminden, öğütülüp dağıtılmasına kadar bütün faaliyetleri 
organize edecek şekilde ETİBANK'm piyasaya girmesi ve ihraca
tın mümkün olduğu kadar öğütülmüş şekilde tüketici ülkelere ya- 
polması olmalıdır.



2. Talep Çalışması

a. Yurt içi talep projeksiyonu

Türkiye'nin barit tüketim kapasitesi yılda 4-5.000 

ton civarındadır. Bunun 1.500 - 2.000 tonu sondaj çamuru hazır

lanmasında kalan bölümü boya sanayiinde kullanılmaktadır. TPA01- 

nun barit tüketiminin 1982 de 3*000 ton/yıl, MTA'nın tüketimi

nin de 1.500 ton/yıl'a çıkacağı tahmin edilmektedir.

Deniz sondajlarının başlaması ile plan dönemi 

sonunda yıllık tüketimin 14.000 ton/yıl1a ulaşacağı söylenebi

lir.

Tablo 10: Barit Yurtiçi Talep Projeksiyonu (Bin Ton)

Ana
Mallar 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Barit
(Öğütülmüş) 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0 14,0 36,0

b. İhracat Projeksiyonu

Baritin ihracat durumu doğrudan doğruya dış pa

zara bağlıdır. Baritin parça veya öğütülmüş şekilde satılması 

da önemlidir.

Önemli ithalatçı ülkelerin toplara barit ithalatı

na oranla parça cevher halindeki ithalatları şöyledir:



ABD i 95
SSCB i 62
Fransa İ 97
B. Almanya i 81
İngiltere İo 45

önemli ihracatçıların toplam barit ihracat:
deki parça cevher oranı ş öyledir.

İrlanda 1o 94
Peru i 100
Meksika i 92
B. Almanya i 69
Kanada i 72
Yugoslavya i° 44
Fas i 65
Yunanistan i 80

ABD dışı ülkelerin barit ticaretinin i 63'
cevher barit , i 37'sini öğütülmüş barit teşkil etmektedir

Dünya barit tüketiminde 1960-73 arası görülen 
artışın devam edeceği varsayılırsa 1980 yılında dünya barit üre
timi ve tüketiminin 4.8 milyon tona ulaşacağı ve i 80 inin yine 
sondaj işlerinde kullanılacağı anlaşılmaktadır. Bu tüketimin 
bifyük bölümünün ABD, SSCB, Ortadoğu, K. Afrika, Kuzey Denizi 
gibi sondaj bölgelerinde yoğunlaşacağı tahmin edilmektedir.

Dünyanın en önemli barit ithalatçıları sırasıyla 
ABD, SSCB, AET ülkeleridir. Bu ülkeler navlun ücretlerini düşür
mek için bariti mümkün olduğu kadar komşu ülkelerden ithal et
meye dikkat etmektedirler. Bünya dış ticaretinde öğütülmüş ba
rit - toplam barit oranının İ° 22 den i 25'e çıkacağı tahmin edil
mektedir.



Türkiye'nin barit ihraç edebeleceği ABD, SSCB 
AET ülkeleri Libya ve Ortadoğu ülkelerinin yıllık barit ihraca
tı cevher olarak 968.000 ton, öğütülmüş olarak 181.000 tondur.
Bu ülkelerin öğütülmüş barit ithalat oranlarının aynı kalacağı
nı toplam varsaj^ai^ak ve Türkiye'nin bu pazardaki rolünü İ° 8 '- 
den cevher olarak $ 12-15'e çıkacağı, öğütülmüş barit olarak 
İo 10 dolayında olacağını kabul edersek (Kaynak: Etibank Barit 
Pazar Etüdü) 1980 yılında barit ihracatımızın büyük bölümü 
öğülülmüş olmak kaydıyle, bin ton'a yaklaşacağı tahmin edil
mektedir.

Yukarda verilen rakamlar Etibank'm yaptığı pa
zar araştırmalarına dayandırılmıştır. Şu anda 100,000 tonluk 
bir öğütme tesisi kuruluş halindedir. 100.000 tonluk bir tesis 
İmar Bakanlığından tasdik belci emektedir. 50.000 tonluk değirmen
ler tevsiat halindedir.

Barit üreten özel firmalarla yapılan görüşmelerde 
yıllık öğütülmüş barit ihracatımızın 350.000 ton'a yaklaşabilece
ği fakat parça barit ihracatının çok küçük rakamlarda kalacağı 
ifade edilmiştir. Barit üreticileri Türkiye baritlerinin yüksek 
kalitesi yüzünden Kuzey Denizi, İran, Irak pazarlarına girebile
ceklerini ve hatta sondaj kalitesi barit için büyük bağlantılar 
yaptıklarını ifade etmişlerdir. Bu durumda 1982 yılında barit 
ihracatımızın en aşağı 360.000 ton civarında olacağı tahmin 
edilebilir. Bu miktarın ne kadarının öğütülmüş barit olacağı 
piyasa koşullarına bağlıdır.

Tablo 11: Barit İhracat Programı (Bin ton)

Ana
Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
Barit 195,0 220,0 250,0 285,0 320,0 360,0 480,0



c. Toplam Talep Projeksiyonu

Bu sektörde toplam talep ihracat ve yurtiçi tü

ketimin toplamı olacaktır. Üretim rakamı bu toplama, yani top

lam talebe eşit olacağından ayrıca tablo olarak verilmemiştir.

3. Üretim Hedefleri

Toplam Talebin hepsi yurtiçi Üretimle karşılanacaktır.

Tablo : 12 Barit Sektörünün Üretim Hedefleri (Bin Ton)

Ana
Yallar 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198 2 198 7

Barit 180,0 201,0 227,0 258,0 29 5,0 331,0 374,0 516,0

4. Uygulanması Gereken Teknoloji ve Üretim Girdileri

Yapılan araştırmalarda cevher hazırlama kısmında ri- 

perleme usulünün patlayıcı maddelere göre daha ucuza malolaca- 

ğı, işletme kapasitesi büyüdükçe riperlemenin avantajlarının 

daha da artacağı görülmüştür. Yıkama tesislerinde Çeneli ve ko

nik kırıcılar kullanılacaktır. Öğütme kısmı bir roller mili’deıı 

oluşacaktır.

5. İthalat Projeksiyonları

Barit konusunda herhangi bir ithalat söz konusu de

ğildir .



V. YATIRIM PROGRAMI

1. Eklenecek Yeni Kapasiteler

Toplam talebin önemli bir kısmını meydana getiren cev

her üretimi için Etibank'm Beyşehir/Höyük'te kuracağı tesis

ler söz konusudur. Diğer madenlerden üretim zaten devam etmek

te, artan kapasite karşısında üretim sürelerini arttırarak ih

tiyaca cevap vermektedirler. Etibank tesislerinin kapasitesi 

130.000 ton/yıl tuvenan cevherdir.

Öğütme tesislerinin kuruluşu da doğrudan talebin art

masıyla orantılıdır. Çünkü tesisin bütün kuruluşu değirmen ve 

kırıcıların ithal edilip monte edilmesinden ibarettir. Aşağı

ya bu plan döneminde kurulması düşünülen projelerin listesi 

verilmiştir.

1. Etibank Barit Projesi

Cevher üretim ve yıkama tesisleri Beyşehir/Hö

yük, öğütme tesisleri Antalya'da kurulacak.

Tamamen ihracata dönük Yıllık Kapasite: 130.000 ton tüvenan 

cevherden 100.000 ton satılabilir cevher. Yatırım Başlama Ta

rihi 1976 Deneme işletmesine alınma tarihi : 1978

2. MAYAŞ (Madencilik Yatırım A.Ş.) Barit projesi 

Kuruluş Yeri : Bandırma

Barit Ocakları : Beyşehir

Kuruluş için İmar İskan Bakanlığından izin bekliyor. Kapasi

te ilk etapta 60.000 ton/yıl sondaj kalitesi barit ikinci etap

ta 100.000 ton/yıl boya ve sondaj kalitesi barit.

3. Mehmet BAŞER

Kuruluş Yeri : Şarkikaraağaç



Kapasite : 100.000 ton/yıl

Değirmenler sipariş edilmiş 1977 Ağustosunda devreye girecek;

4. Ertan BALİN : Erkal Beynelmilel Ticaret 

Kuruluş Yeri : Antalya

Kapasite : 100.000 ton/yıl

Kuruluş halinde, 1977 Ocağında devreye girecek

5. Endüstri Mineralleri : (EMAŞ)FUAT KARAYAZICI

a) Kuruluş Yeri : İskenderun

Etüd Halinde

b) Kuruluş Yeri : Muş

Kapasite : 50.000 Ton/yıl

6. Hamdi BOZBAG

Kuruluş Yeri : Bahçe — ADANA

Kapasite : 20.000 ton/yıl

1977 de devreye girecek, pazar durumu uygun olur

sa .1978 de kapasitesini 45.000 tona çıkaracaktır.

7. Kaya KARAKAYA

Kurulu değirmenler barit öğütülecek şekilde tev

si ediliyor.

3. Yatırım Programının Sonuçları

Yatırım programı sonunda Türkiye'nin yanlız barit 

öğütmek için kurduğu tesis kapasitesi 600.000 ton/yıl'a yakla

şacaktır. Bu kapasitede öğütülmüş barit ihracı zor olmakla be

raber bu tesisler gerektiğinde başka madenlerde öğütebilir.



Tablo : 13 Barit Sektörü Yatırım Program (Bin TL.)

işin Tarihi Eroj e Top. 1 9 7 6 1 9 7 7 19 7 8 19 7 9 1 9 8 0  1 9 8 1  1 9 8 2
A d ı Başlama Bitiş Diş Top. Dış Top. Dış Top. Dış Top • Dış Top. Dış Top. Dış Top. Dış Top.

Etibank 
Barit Pro- 
i esi

1976 1978 27000 128090 17000 37137 10000 29 58 5 13862 - 47506

Erkal Tica
ret Barit 
Tesisi

1976 1977 800 24000 800 24000

Mehmet * 
Baş er

1976 1977 800 24000 800 24000

Barit Maden
cilik A.Ş. 1976 1977 700 13500 700 10000 - 3500 1

IV)
May aş * 1976 1977 800 20000 800 20000

o\
1

EM AŞ 1977 1977 15000 15000

TOPLAM 30100 224590 19200 95137 10800 68085 13862 - 47506

* Bu şirketlere ait yatırım rakamları kesin rakamlar değildir.



IV. SAĞLANACAK YARARLAR

1. Katma Değer

Katma Değerin hesaplanmasında kullanılacak barit satış 

bilançosu (Etibank tesisleri için) şöyledir.

YULAR 1 979 1 9 8 0  1 9 8 1
Satılacak Miktar (Ton/Yıl) 60.000 80.000 100.000

Yıllık Satış Hasılatı

Us. / 3.600.000 4.800.000 6.000.000

TL. 54.000.000 72.800.000 90.000.000

(60 //Ton = 900 TL./Ton üzerinden)

Tam Kapasitede Üretim Giderleri

Hqyük Açık Ocak 8.775.000 TL.

» Yıkama 13.012.000 TL.

Antalya Öğütme 38.963.000 TL.

Barit Maliyeti 389.63 TL./Ton

Brüt Katma Değer

işçi ve Personel Giderleri 7.967.000

Genel Giderler 1.230.000

Faizler 10.989.882

Gayri Safi Kâr 51.037.000

Amortismanlar 5.195.266

Net Katma Değer

76.419.148 TL. 

71.223.882 TL.



2.  Dış  Ticaret  Etkis i  (1976 Fiat lar ıyla)

Milyon TL.

Toplam 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Yatır ım Malı  30 ,1  19,2  10,8

Ham Madde 

Yarı  Ürün 

Ürün

İthalat 30,1 19,2 10,8

Toplamı

İhracat
Toplamı 1378,0 105,5 117,6  132,7  150,8  171,9  193,0  217,1  289,4

Dış  Tica
ret  Dengesi 1347,9

3.  İ s t ihdam Etkis i

Et ibank Tesis ler i  İç in

Açık Yıkama Öğütücü Toplam 

İdareci  ve  Tekmik Ocak
Elemanlar  .12  14

Teknisyen ve  Yardımcı
Elemanlar  34 29

İşç i  36  18 28 8  2

Toplam 95
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Erkal Ticaret

Teknik Eleman 5

İşçi 40

45

Bari t Madencilik

Teknik Eleman 2
Tekniker ve Memur 5 
İşçi 12

17

Tahmini Toplam İstihdama Etkisi

Teknik Eleman 15

Tekniker ve Memur 20

İşçi 200

235

VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN ÖNLEMLER

Türkiye dünya barit rezervlerinin yaklaşık $ 10*una sa

hip bir ülke olmasına karşın dünya üretimindeki payı $ 0,6 dır. 

Barit ihracatımız genellikle parça barit şeklinde olmakta ve 

kendileri zaten büyük barit üreticisi olan ülkelere yapılmak

tadır.

Bu ülkeler Türkiye'den aldıkları bariti öğütüp, arındırıp 

dünya piyasasına vermektedirler. Dünyada sondaj kalitesi ba

rit için arz fazlası, buna karşın kimya kalitesi barit için 

arz eksikliği vardır.



Arz eksikliğinin sebebi ocakların zengin kısımlarının tü

kenmesi ve yabancı madde arıtma işlemlerinin pahalıya malolma- 

masıdır. Dünyadaki bu duruma karşın Türkiye'de üretilen bari

tin tenörü genellikle yüksektör ve yabancı maddelerin ayrılma

sı kolaydır. Türkiye'nin bu rezerv ve kalite üstünlüğünden fay

dalanması gerekmektedir. Barit satış fiatlarımız genellikle çok 

düşüktür. Alınması gereken önlemler:

1. Etibank barit işine güçlü bir şekilde girmeli, özellik

le barit işleme tesisleri ivedilikle işletmeye açılmalıdır.

2. Barit ihracatı tek elden ve işlenmiş, sondaj veya 

kimya kalitesinde barit olarak yapılmalıdır.

3. Barit ihracatı barit üretici ülkelere değil doğrudan 

barit tüketicisi ülkelere yapılmalıdır.

4. Maden Dairesi örgütlenerek Barit sakalarının iyi iş

letme yönünden denetlemelidir. Sadece işçi sağlığı yönünden 

denetimle yetinilmemelidir.

5. İşletme sahipleri belli plân ve programa göre üretim 

yapmalı mostralar gelişi güzel tahrip edilmemelidir.

6. Yeni kurulacak tesislerin en değerli baritleri ucuz 

fiatlarla tüketmeleri Önlenmelidir. Sondaj piyasasına satıla

cak baritler sondaj işi için seçilmiş baritler olmalı, daha 

kaliteli baritler bu işte kullanılmalı.

7. Kimya sanayii için barit piyasasına girilmelidir. Ya

bancıların konsantre tesislerinde elde ettiği baritleri Türki

ye kazanarak elde etmektedir. Bu da ucuz fiata bol kimya kali

tesi barite sahip olmamızı getirmektedir. Türkiye kimya kalitesi



barit pazarına girebileceği gibi kendisi de tesis kurabilir. 

Bu iş için yaklaşık 600 milyon liralık yatırım gerekir.

8. Sondaj piyasasına barit satılırken büyük barit sa

tıcıları gibi sondaj ve çamur teknisyenleri ile birlikte pa

zara girmeli, bu iş için gerekli eleman yetiştirilmelidir.

9. Başta Sultan Dağları, Bitlis Masifi, Antalya ve 

Maraş olmak üzere Türkiye'nin bütün önemli barit yatakları

nın fizibilite kademesinde etüdlerinin yapılarak, bunların 

yatırıma hazır hale getirilmesi gerekir.

10. Silisli baritlerden konsantre üretimi konusunda 

araştırma yapılması ve olumlu sonuç alınırsa gerekli tesisle

rin kurulması gerekir.



IV/2 - BENTONÎT



BENTONİT

I- GİRİŞ t
1- Sektörün Tanımı ve Sınırlanması ;
Bentonit, teknik dilde " en az % 85 i Montmorilonlt 

mineralinden ibaret ince taneli bir kil" olarak tanımlanmak
tadır. Kimyasal formülü (OH^SiOgAl^/^o* nH20 olarak belir
lenen Montmorilonlt1 in kristal yapısı, mikanın ki gibi 
yapraklıdır (tabakalı). Yapraklar 2 çeşit olup, ortadaki 
oktaedrik alümina yaprağının her 2 tarafında birer tetraed- 
rik silis yaprağı bulunur. Bu yapraklar arasında devamlı bir 
bünye suyu mevcuttur. Buı suyun içerdiği kation ise, başka 
kationlarla kolayca yer değiştirebilir. Bentonitin bütün 
önemli özellikleri bünye suyundaki bu katyondan doğmaktadır. 
Bünye suyunun tahribi (320° nin üstünde ısıtma) bentonitin 
bütün özelliklerinin ortadan kalkmasına sebep olur. Bünye 
suyundaki katyonun cinsine göre 2 tip bentonit ayrılmaktadır 
Bunlar alkali bentonitler ve toprak alkali bentonitlerdir. 
Alkali bentonitler (Na-Bentonit) tipik, suda şişen ve bir 
jel teşkil eden bentonitlerdir. Toprak alkali bentonitler 
ise suya karşı, herhangi diğer bir kil gibi davranırlar, ya
ni dağılarak yayılırlar. Bundan dolayı da yarı bentonit ismi 
ni alırlar.

Aşağıda, özellikleri ile ilgili olarak, bentonitin 
kullanılış yerleri, tüketim hacmine göre sıralanacaktır»



1- Viskozite, jellenme ve tiksotropik özellikleri 
sayesinde, petrol ve su sondajlarında kullanılan çamurların 
hazırlanmasında;

2- Absorbe ve katalitik özellikleri sayesinde; madeni 
ve yemek yağlarının rafinasyonunda, şeker ürünlerinin arı
tılmasında, şarap ve meyve sularının berraklaştırılmasında, 
kanalizasyon sularının temizlenmesinde; deterjan sanayiinde;

3- Bağlayıcı ve plastik özelliklerinden dolayı, dö
küm kumlarının, demir cevheri peletlerinin bağlanmasında, 
hayvan yemlerinin granüllenmesinde, seramik sanayiinde;

*+- Sızdırmazlık ve sıvama özelliklerinden ötürü ba
rajlarda, su arklarında;

5- Tarım korumada haşarat öldürücü ilaçların ve sa
nayiin dolgu maddesi talebini (lastik sanayii gibi) karşı
lamak bentonit geniş tatbikat alanları bulmaktadır.

Ancak, yukardaki özelliklerin hepsine aynı tip ben- 
tonite rastlanmaz. Genellikle alkalibentonit (Na-Bentonit), 
çok gelişmiş vizkozite, tiksotropik ve plastik özelliklerine 
sahip iken, Ca-Bentonit üstün ağartıcı ve absorpsiyon hassa- 
ları gösterir. Buna göre, Na-Bentonit sonda -j çamuru hazır
lanmasında, döküm kumu ve pelet bağlayıcı olarak uygulama 
sahası bulurken; Ca-Bentonit, hayvani ve madeni yağların, 
şeker, meyve suları v.s. nln rafinasyonunda kullanılacaktır.



Ayrıca, asitle işlem (aktivasyon), soda ile sodyumlaştırma 
gibi özel muamelerle çok spesifik hizmetler özel için kil cins
leri de geliştirilmektedir.

Na-bentonitin dünyadaki tipik örneğini Wyoming'teki 
killer teşkil etmektedir. Aynı özellikleri Türkiyede Reşa
diye bentonitleri gösterir. Çankırı, Enez bentonitleri ise, 
tipik Missisipi bentonitlerinin benzerleri olarak Ca-bento- 
nitleri gurubuna dahildirler,

1957 yılında ABD de tüketilen toplam 1,^5 milyon ton 
bentonitln % 38,3 U sondaj çamuru hazırlanmasında, % 26.0si 
döküm kumu bağlayıcılığında, % l1*,1* U yağ tasfiyehanelerinde 
% 21^3 hde diğer alanlarda kullanılmıştır.

2- Tarihçe :
Bentonit, eski çağlarda ve bilhassa Romalılar dev

rinde, daha sonraları Anadoluda, "başkili" olarak bilinmek
te ve kullanılmakta idi. Modern dünyada ise, 100 yıl kadar 
önce adeta yeniden keşfedilen bentonitin, sanayide yerini 
alabilmesi için 1920 leri beklemek gerekmiştir. Daha sonraki 
20 yılda ise, bütün kullanılım alanlarında gelişmeler sürat
le gerçekleşerek son hacimlere daha o yıllarda erişilmiştir. 
Türkiyede ilk ciddi talepler petrol sondajlarının başlatıl
ması neden ile, 19*1-0 ların ortalarında hissedilmeye başlan

mış; I96O ırdan sonra ise, gelişen sanayiin arıtma,



rafinasyon, döküm kumlarını bağlama sorunlarını çö

zümlemek ve nihayet son aşamada da demir-çelik fabrikaları

nın hammadde İhtiyacını karşılayacak peletleme tesislerinin 

bağlayıcı kil isteklerini gidermek üzere, bentonit önemli 

sanayi hammaddelerinden biri olmuştur,

II- ME7C0T DURUM »

1-Sektörün kurulusu ı

Alıcı müesseselerin gittikçe büyük talepleri yanın

da, nitelikleri belirli yüksek kaliteli mal istemeleri ve 

bunları şartnamelere bağlamaları; başlangıçta küçük arıtma- 

rafinasyon tesislerinin, sınırlı ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere kurulmuş, küçük kapasiteli firmaların ortadan kalkma

sına sebep olmaktadır,

Bentonit üretici özel 2 büyük firmadan başka, halen 

Esenboğa yolu üzerindeki Emko, Sincan/köydeki Doksan (Sıra

sı ile Çankırı ve Sorgun bentonitlerini işlemektedirler) 

isimli firmalar vardır, Eskişehir de Dolsan isimli firmanın 

(Çevredeki hammaddeyi işlemektedir), Karabük çevresinde 

Nuriş isimli bir firmanın, Erzincanda da 3-1* küçük firmanın 

mevcudiyeti bilinmektedir. Ayrıca İstanbul ve İzmir çevrele

rinde, geçici olarak bentonit öğüten tesisler bulunmaktadır.



Bentonit sahalarının bu çalışmanın yapıldığı dönemde 
"Taş Ocakları Nizamnamesl"ne bağlı olmaları, Maden Dairesin
den alınabilecek bazı bilgilerinde alınamaması durumunu do
ğurmuştur. Ayrıca envanter çalışmalarını da yerinde yapma 
olanağı bulunamamıştır. Bu bakımdan bilgi derlemede bazı 
eksiklikler olmuştur.

Önemli üretimde bulunan her 2 firmanın, SAMAŞ ve KA- 
RAKAYA'nm, maden sahaları da, Tokat-Reşadiye kesiminde yer 
almaktadır. Bunlardan SAMAŞ (Sanayii Madenleri A.Ş.), kurulu 
kapasitesi 30.000 ton tuvönan olduğu halde, hala bunun 60-70 

%1 ile çalışmaktadır. Müessesenin başında, biri merkezde 
diğeri fabrikanın başında olmak üzere 2 mühendis bulunmakta
dır.

KARAKAYA firmasının kapasitesinin 15-20.000 ton civa
rında olduğu; tahmin edilmektedir. Firmanın esas sahaları 
(Taşocakları Nizamnamesi) Reşadiye de olmakla beraber, Elazığ 
da (Sarıyakupköyü) da ikincil bir üretim yapılmaktadır. 
Firmanın tesisleri Elazığ da bulunduğundan, Reşadiyede çıkar
tılan hammadde işlenmek üzere Elazığ'a sevkedllmektedir.

Küçük firmaların kullandıkları işçi sayısının çok dü
şük olduğu ve devamlı çalışmadıkları bilinmektedir.



2-Mevcut Kapasite ;
Tablo lsBentonit Sektöründe Kurulu Kapasite 

(1975 durumu)

Sıra No Ana Mal Kapasite
1-SAMAŞ Bentonit 30,000 ton
2-KARAKAYA tl 15-20.000
3-EMKO İt 3-^000 ton

KaynakıSAMAŞ ile görüşülmüş, KARAKAYA ile temas sağlanama
mıştır, Bu firma üzerine verilen bilgiler tahminidir, EMKO 
ile ilgili bilgi, Maden Dairesinden (üretim olarak) temin 
edilmiştir,

3-Uretlm : 
a-tJretim Y ön t emi-T ekno lo.1l t
Bentonltin hazırlanma teknolojisi oldukça basittir. 

Ancak, özel kullanılış amaçlarına yönelik ürünler söz konu
su olduğu Kainân aynı şey söylenemez. Bu alan ileri sanayii 
ülkelerinde pek çok araştırmalara konu olmuş ve olmaktadır. 
Madeni yağların, gıda sanayiinde kullanılan yağların rafi-
nasyonunda, şarap, şeker v.s. in durultma, arıtma tekniğinde, 
kimya ve ilaç sanayiilerinin özel amaçlı Kullanıra yerlerinde, 
aynı zamanda katalizör rolü oynuyan özel kil lerin esasını 
bentonit oluşturur.
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Buna göre liretim teknolojisini 2 kademeli kabul etmek gerek
lidir. Araştırmalarla ilgili ikinci kademeye burada değin
mek yerine, ürerine dikkati çekmekle yetinilecektir.

Kil yataklarının işletilmesi oldukça basit isede bü
yük istihsaller için iyi ve işe özel bir ekipman şarttır. 
Bunda bentonitin fiziki özellikleri etkili olmaktadır. Büyük 
ve ağır makinalardan ziyade, fazla el emeği kullanan adi 
kazma ile çalışma veya hafif ekskavatörler, kepçe ve kamyon 
kullanılımı tercih edilmelidir, Bilhassa yağışlı zamanlarda 
özel tedbirlerin alınması gereklidir.

Yskatlardan çıkartılan kilin piyasa arzına kadar ge
çirdiği teknolojik işlemler; 200 meşe kadar 2 kademeli ola
rak öğütülmesi, eleklenmesi ve paketlenmesinden ibarettir» 
30-42 % rutubetle ocaktan çıkartılan ham kil, bir kesici-bes- 
leyici sistem yardımı ile birinci kademe kırıcıya sevkedilir. 
Buradan, band ile döner fırınlara (fuel oll) nakledilen ki
lin rutubeti, sıcak hava ile 8$ e kadar düşürülür. Yine band 
veya helezon taşıyıcılarla silolara aktarılır. Yurdumu2da 
bu ilk muamelelere pek lüzum kalmamakta, güneşte kurutma ko
layca bu safhanın yerini, bir dereceye kadar, alabilmektedis

Kurutulan kilin 200 meşin altına inceltilmesi merdane 
yardımı ile gerçekleştirilmektedir.



2. ci kırıcıdan çıkan malzeme ise» siklonlarda tutulur, ana 
depolara nakledilir, ve sonra da özel makinalarla ambalaj
lanır. Toz bentonit kaçaklarını önlemek üzere 2. kademe kı
rıcısından itibaren atmosfere doğrudan açılışların hepsi, 
vakum ile çalışan bir toz çökertioi sisteme bağlanmalıdır.

b-Ur e tim :

1962 lerden 1973 yılına kadar, yurt İçi üretim 
15-16.000 tonu (Etibank piyasa etüdü) geçemediği için, fazla 
talepler ithalatla karşılanmakta idi. Odevirlerdeki yurt 
ihtiyacı ise (R.Hall raporuna göre) 20.000 tonu bulmaktadır.

İlk güvenilir üretim rakamlarına 1973 de rastlanılmak- 
tadır.(Maden Dairesi). Ancak, buradaki verilerin, "Taşocağı 
Nizamnamesi" ne bağlı ocakların üretimlerini içermediği de 
açıktır.
Tablo 2:Yurt içi Bentonit Üretimi (Birim ton)

hıra l.o. 1969
YILLAP

1975 1974 1975
1-Hacıbevli 4000(xx) - 3606(XX)
2-Şama.ç(l.eşar!
3-Karakaya(Sl 
Reşadi;- e)

iye) - 865(1:1:) 13.720 (X ) 29.644(XX)azıy
7 4000(11:1.) 5000(Tah.) lO.OOO(Tah)

4-DiOerleri ? 10.000(1:)
(XXX) (•/>-)

o.ÖÖ0(X) 18.865 18.220(XX»D 43.250(mx)
Kaynak:ÎT1 ■ ş hıllık i-rogranı hazırlığı sırasında Etibank'

ir: , :ı ;iı piyasa etiidü rakkamı
XX )i. ad-.: Dairesi Başkanlığındaki Bilgiler

1 /erkleri (Barakaya firması bu müessese ile 
taahhüt halindedir.)

XX1> > ) ;■. r e: Yıllık Kalkınma Programı 1974 ve 1975 di linı- 
lr.'indeki bilgiler.



SAMAŞ'ın verdiği bilgiye göre, 1 ton bentonitin sa
tış fiatı Reşadiye, Ocak başı teslim 950 TL veya FOB Samsun 
1250 TL dir. 1975 Döneminde fiyatlarda % 50-55 artış oluş
muştur.

Ayrıca, 3»Beş yıllık kalkınma planı 197*+, 1975 ve 
1976 yılları uygulamalarından, aşağıdaki verilern çıkartıl
ması faydalı görülmüştür. Plandaki 1973 gerçekleşme tahmini 
35000 ton, gerçekleşme İse 8800 tondurCgerçekte 18-20.000 
ton olması gerekir).

1974- programı *+5.000 ton, gerçekleşme tahmini 20.000 
ton, gerçekleşme ise 15.000 tondur(18-20.000 ton olması 
gerekir).

1975 program *+0.000 ton, gerçekleşme tahmini 20.000 
ton olup gerçekleşme miktarı heniiz elde yoktur. Ancak 1975 
yılı fiili üretim rakamının, yukarıda verilenden (*+3250 ton) 
çok farklı olmaması mümkündür.

Bu yazılanlar açıkça göstermektedir ki, planlamanın 
73 yılı rakamları fazla kötümser, buna mukabil 197*t ve 1975 
rakamları gerçeğe oldukça yakındır.

*+-Dıs Ticaret Durumu t 

Aşağıdaki rakamlar gözönüne alındığında, yurt içi bentonit 
üretiminin önem kazanmağa başladığı 1973 yılından evvel it
halatın 1000-2000 ton civarında (kıymet olarak 500.000- 
1.000.000 TL) değiştiği, 1973 ten sonra ise 25 ton civarına



düştüğü; buna karşılık Ihracaatm 1970 ten önce hiç sevi
yesinde İken, bu tarihten sonra süratle yükselmeye başladı
ğı ve 2500 tonu; aştığı (kıymet olarak 1.700.bin TL, dan 
fazla) görülmektedir. 197? rakamları ise 10.200 ton ve 
12.867 bin TL. dir. 

a)İthalat i

Tablo 3sB«ntonit İthalatı (TON)

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
(1)

1976

984 2087 870 1936 316 193 14-8 26 27 5,3

Kaynak; DİE Neşriyatı (1) ; 9 aylık

Tablo U-jBentonitin ithalatı, cari değeri (bin TL olarak)

1967 1968 1969 1970 -1971 1972 1973 1974 1975
(1)

1976

591^96 910,2 1+69.0 94-7,8 612,3 4-08,2 323,4- 123,0 124-,9 62,3

Kaynak;DİE neşriyatı (1) : 9 aylık



b-îhracaat ;
Tablo ÇîBentonit ihracatı (TON)

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 197^ 1975 1976

_ 11+00 >+91 2020 21+20 10200 10150

Kaynak:DÎE neşriyatı 

Tablo 6:Bentonit ihracatı (FOB,cari fiatlarla, Bin TL)

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1971+ 1975 1976

_ _ 311.9 261,8 376,7 1731,8 12867,7 ı’+ı+M

KaynakjDÎB neşriyatı

5-Stok Durumu ;
Bu güne kadar stokları belirleyen özel bilgiler bulun

mamakla beraber Maden Dairesinin, sadece Maden kanunu kapsa
mına giren sahalar ve son 3 yıl için, belirttiği üretim ve 
imrariyesi ödenmiş miktarlar farkından stokları ortaya çıkar
mak mümkün olabilmektedir»



Tablo 7* Bentonit Stokları Durumu

Sahalar ________ İ2Z2_________________ 197»+__________________ ______________
__________ Üretim îmrar fark=stok Üretim İmrar fark=stok Üretim tmrar fark=stok

Hacıbeyli U-000 _ bOOO _ 538 3606 2652 99+
Samaş Reşadiye 76V 100 664 13210 W*1 8769 29651 128M+ 16807
Kar a kay a-
Reşadiye ??? ??? ?? ?

>+Ğ6>+ 8769 17761

KaynaksMaden Dairesi



6-Yurt icl talebi :
Üretim ithalat ihracaat ve yukarıda hesaplanmış olan 

stok durumlarına göre son 3 sene için yurt içi tüketimlerinin 
aşağıdaki tablodaki gibi hesaplanması gerekir.

Tablo 8:Bentonit yurt içi tüketimi (ton olarak)

1973 197»+ 1979
12328 7057 15.316

Kullanılan formüls^urt içi talebi=üretim + ithalat - 
-(ihracat + stok). Halbuki bu rakamları, aşağıda veri

lecek ve nisbeten gerçekleri dile getiren rakamlarla karşı
laştığımızda büyük farklılıklar görülmektedir.



Tablo 9sBentonit'te Sektörlere göre Yurtiçi talep 

Sondaj sektörüsTPAO 1970 yılından beri 2500 t(ileride ̂ -OOOt)

DSİ halen 3-^000 t( " 5-6000t)

MTA " 1300 t( " 2000t)

Shell (ithal malı olarak)600 t

Diğerleri *+00 t

Döküm sanayii sözel kuruluşlar M--9000 t

Diğerleri 1000 t

Rafinasyon *

Sabun v.s. s

2-kOOO t 

1000 t

l6-21+000t

Bu miktarlar sanayiimizin en az ihtiyaçları olduğuna ve iş

ler de aksatılmadan yürütülebildiğine göre, ya kaynağı bilin- 

miyen yerli üretimlerle veya özel isimler altında dışarıdan 

ithal edilerek karşılanmaktadır.

Bu nedenlerle Bentonit yurt içi tüketimininson üç yıl 

aşağıdaki şekilde oluştuğu tahmin edilmiştir.

Yurt içi tüketim 1973 197*+ 1975 bin
ton

20,0 25,0  33,1



7-Fivat Durumları ;
197b senesinde meydana gelen dünya hammadde fiyatları 

genel artışına kadar, yurt içinde bentonit fiyatları ton 
başına, ocak başı teslim 600 TL. civarında idi. 0 tarihte 
bir yükselme olmuş ve fiyatlar 950 TL. sına çıkmıştır. Buna 
ayrıca, 250-300 TL yı bulan bir nakliye ücreti eklemek ge
rekmektedir! TPAO nun ödediği ücret, Batman da teslim 1250TL 
dır ki, bu da yukarki rakamı doğrulamaktadır.

Samaş'ın verdiği bilgilere göre, dış piyasalarda,
Türk bentoniti kalitesinin üstünlüğü sayesinde, CİF Samsun 
95 I dan alıcı bulabilmektedir.

Dış piyasada, ABD menşeli bentonitin tonu halin 
b8-$2 $ dir. Son senelerdeki fiat oynamalarını ise, 1971 
başlarında evvela hafif bir düşüşle ( £ 2l+-26); sonra 197*+ 
martında birinci bir yükseliş (£ 3^-36), daha sonra da 1975 
nisanında 2. bir yükselişle belirlenmektedir.

Dış piyasada, hiç bir işlem görmemiş parça bentonite 
olan talep çok yüksek olup, fiatlar 25-30 $ dir. İthal malı 
"özel bentonif'in (tonsil toprağı, moskof toprağı v.s.)fi'Atl 
ise,istatistik! bilgilere göre (DİE yayınları) U-700.TL dir.
(1975 te ton özel bentonit 125.000 TL ye ithal edilmiştir).



8-îstihdam Durumu :
Sektör emek-yoğun teknolojiyi içermektedir.
SAMAŞTA1 ta, 8 er saatlik üçer vardiya halinde (pazar 

günleri dahil) çalışılmakta, Karakaya firmasında da benzer 
kadroların ve çalışma usulünün geçerli olduğu tahmin edil
mektedir.
Küçük firmalarda ise istihdam edilen işçilerin sayısının 
8-10 u geçmediği ve bütün sene devamlı olmadıkları sanılmak
tadır. îşçi temininde bir zorluk bulunmamakta ve düz işçi 
kısa sürede (6 ay-1 yıl) kalifiye duruma geçebilmektedir. 
Kalifiye işçinin, düz işçiye oranı 3/2 dir(SAMAŞ'ta).
Tablo lOsBentonit sektörü istihdam durumu

Js gücü SAMA S KARAKAYA EMKO
l-Idarl ve teknik eleman 

a-Teknik elemanlar 
(1)-Mühendis 
(*t)-Doktor (Farttaym) 
(5)-İdareci

1
1
1

2-Teknisyen ve yardımcı 
elemanlar
a-Teknisyen, tekniker
b-Sürveyan
c-îdare yardımcıları 3-^

3-Kalifiye işçi i+8

lf_Düz işçi 32

Kaynak? Şirket Yöneticilerinin verdiği sözlü bilgi
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9-Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar;
Uygulama alanlarının devamlı genişlemesi, evvelce 

mevcut olanların da büyümeleri nedenleri ile iç talep art
makta (petrol sondajları, su sondajları, su arkları ve gö
let yapımları, yağ rafinasyon sanayii, madeni yağlar rafi- 
nasyon sanayii, kimya ve ilaç sanayileri, döküm kumları 
bağlayıcı kil ihtiyacı ve düşük tenörlü cevherlerin pelet- 
lemnesi sorunlarının ortaya çıkması), bu da üretimi devamlı 
zorlamaktadır. Sektörün kısa bir geçmişe sahip olmasına 
rağmen bu gün erişmiş olduğu seviye ilerisi için ümit veri
cidir» Kanımızca aşağıda sıralanacak hususlara önem verildi
ğinde, dar boğazların süratle aşılması mümkün olacaktır.

a-Teknolojinin geliştirilmesi s Sorun, cevherin yalnız
ca (çıkarımı) ve öğUtülmesiolarsk görülmemeli; üretim şir
ketleri aynı zamanda araştırmaya da açık olmalıdır. Bunun 
için bu gibi şirketlerin kaliteli bir araştırıcı ekip teşkil 
etmeleri, D.P.T.ca istenmelidir. Böyle bir ekip, Üniversite
nin ve kullanıcı müesseselerin araştırıcı kadroları ile de
vamlı işbirliği yaparak, en modern teknolojiyi memlekete 
getirebilir ve daha da geliştirebilir. Bu sayede tonu 1250 
TL ye ihraç edilen bentonitin yerine, tonu 5 hatta 10.000 
liraya '(özel killer" ithal etmek durumundan kurtulmak .müm
kün olacaktır.



Aynı çalışmalar geniş istihdam olanakları da yaratacaktır.
b-Kapasite yetersizliğiîBilindiği gibi 1962 lerde 

üretim, ilkellik nedeni ile çok düşük bir seviyede idi. Son
ra ihtiyaçların etkisi altında bir gelişme oldu ve fazla 
İstihsal yapılabilmesi için kapasitelerin arttırılması ge
rekli oldu. Bu gün dahi, hem iç piyasanın her gün yükselen 
ihtiyaçlarını karşılamak, hem de dış piyasalarda ürünlerimi
zi iyi tanıtmak ve vazgeçilmez ürün haline getirmek, ancak 
kapasitenin arttırılması ile mümkün olacaktır.

c-Pazarlama noksanlıklaruPazarlara iyi ve sabit kali
teli mal sevkadebilmekle birlikte, zaman faktörünü iyi değer
lendiren bir kuruluşun aracılığını sağlamak gereklidir.
Bu yolun tercihi, ürünlerimizin değerini, bilhassa dış pazar
larda tanıtmada ve yerleştirmede faydalı görülmektedir. Bu 
gün iç piyasa ihtiyaçları, devamlı artmakla birlikte yine de* 
sınırlıdır* Sektörün atılımı ve bu sayede, yurda önemli, mik
tarlarda döviz getirebilmesi için, piyasaya çıkılması şarttın 
Pazarlama konusunda da elastik bir tutum izlemek gerekir. 

10-Diğer Memleketlerde Durum ve İrdelenmesi t 
1972 yılma kadar, en büyük ithalatı Batı Almanyadan 

yapıyorduk. 2 ve 3« sırada İngiltere ve İtalya geliyordu. 
Halen yine aynı memleketlerden özel killerin getirtilmesine 
devam edilmektedir.



Fakat ilginç olan husus yine aynı ülkelerden İngiltere ve 
îtalyanın, aynı yıllarda bizim normal kalitedeki cevherimiz 
için en iyi müşteri olduklarıdır. Buna göre, bu anılan ülke
lerin ileri teknolojilerini, bizim hammaddelerimizi işlenmiş 
hale getirerek bize satmak suretiyle değerlendirdikleri an
lamına gelir. Kaynakları bizden daha zengin olmamakla birlik
te Yunanistan ürünlerini yarı mamul halde ve önemli miktar
larda pazarlayabilmektedir.

Dünva Devletlerinin Üretimleri
Bu konudaki kaynakların sınırlı oluşu, dünya devlet

lerinin istihsallerine toplu bir bakışı mümkün kılmamaktadır. 
Bununla beraber, üretici memleketlerin rakipsiz olarak ba
şında gelen ABD deki seneler itibariyle gelişmelerin İzlen
mesi, genel bir bilgi edinilmesini sağlıyabilmektedlr. Görü
leceği gibi, bentonit için ayrıntılı rakamlar, ancak 1970 
senesine kadar şlde edilebilmektedir. Bu tarihten sonra, 
ABD'nin kil üretimi, tüm olarak bahis konusu olmaktadır. 
Yalnız 1970 senesi İçih, her 2 rakam da (yani hem toplam kil 
tonajı, hem de bentonit tonajı) mevcut olduğundan üretimin 
gidişi hakkında belirli bir "İkir sahibi olmak mümkün olmak
tadır. Bentonit için verilen projeksiyon rakamları ise, sek
törün geleceği bakımından ilginçtir.



Tablo llsA.B.D, Bentonit Üretimi
CT0N)

1925 19*+0 1950 1957 1968 1969 1970 1971 1971+ 1975
Bentonit l*+850 251032 973833 \b5i\b5 2*+38000 26*+0000 2533000 3200000
Ağartıcı
kil 922000 985000 982000

Toplam
kil 56300000 51+8ÖOOOO 6UD0000 50900300

Kaynakjlndustrial Minerals 1965-76
Tablo 12ıABD-Na-Bentonit üretimi ve projeksiyonu (xl000

short ton)

Döküm sanayii Peletle- Petrol Arazi Hayvan 
me sondajı İslahı yemi

Diğer Toplam Üretim 
ihtiyaçlar kura yas

1970 *+50 
1975 550 1980 
1985 2000

700 515 50 70 
1000 800 165 70 
11+00 1800 3000

160110 19*+5 2229 2695 3200 £+600 5900 
7700

Kaynakılndustrial Minerals sept.l975,P«19



Diğer önemli bentonit üreticisi memleketler arasında, 
İngiltere, Güney Afrika, İtalya, İspanya, Yunanistan, Arjan
tin ve Cezayir! saymak mümkündür. Japonya ve Batı Almanya 
ise büyük çapta üretici memleket olmamakla beraber, büyük 
miktarlarda ithalat yapmakta, kendine gerekli olandan fazla
sını ise işleyerek tekrar satmaktadır. İtalya (Sardunya ada
sında Petro de Fogu'nun 22 NW inde ) ve Yunanistan (Miloş 
adası), çok müsait konumlu (sahilde) yataklarını kısa süre
de işleyip değerlendirmek için, büyük kapasiteli fabrikalar 
inşa etmektedirler. Rezervler 15-25 milyon ton olmakla bera
ber, fabrika kapasiteleri, 100-200.000 ton olarak seçilmek
tedir. Burada sırası gildiği için, İngiltere'nin yalnız kil 
sektöründen gerçekleştirdiği kaPancm, bütün madencilik 
sektöründen elde ettiğinden fazla olduğunu hatırlatmak fayda
lı görülmüştür.

Şimdi de yakın komşumuz Yunanlstanm üretimi üzerinde 
kısaca durmak istiyoruz.



Tablo 13:Yunanistan'in Bentonit Üretimi
(ton olarak)

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Parça ben
tonit 90526 1255V+ 136000 206861 1929*+! 2127^0 375^13

Öğütülmüş
bentonit 12659 15020 ^31^ 2979 105^2 15560 17595

Kaynakslndustrial Minerals (Dec 1973)

Yunanistan; bütün üretimini öğütmesini sağlayacak 
fabrikanın inşasını beklemeden, derhal üretemine başlamış ve 
piyasaya yerleşmiştir. Yunan parça bentonltleri için en iyi 
pazar, Kanada demir sanayii olarak belirlenmektedir. Kanada, 
pelet yapımında bu bentonitleri tercihan almaktadır. Şimdiden 
üretim 375.000 tonu geçmiştir.

III-ÜLKE OLANAKLARI :
Bentonltler daha ziyade, bazik (kuvars yokltiğu) cam

sı volkan küllerinin, aglomera ve breşlerin, magnezyumca 
zengin suların etkisi altında devitrifikasyon, ayrışma ve 
alterasyon geçirmelerinden meydana gelir. Bu değişimlerde, 
uzun süreler deniz altında kalışların (NaCl) da etkisi oldu
ğu tahmin edilmektedir. Bentonit yatakları ilk teşekkül yer
lerinde kalabildikleri gibi, yer değiştirerek uygun kesimler
de çökeimekte,böylece sedimanter olabilmektedirler.



Geniş rezervli yatakların daha çok bu tipte oldukları görü
lür. Yukarki jeolojik şartların en iyi şekilde üst Kretase 
ve Eosen de ortaya çıkmış olmaları nedeni ile, dünyâda ve 
ülkemizdeki bentonit yataklarına daha ziyade bu yaştaki for
masyonlarda rastgelinir. Gerçekte ülkemizin bilinen en önem
li bentonit buluntuları, Pontit ve Anatolit kuşaklarını ih
tiva eden kuzey Anadolu kesimi boyunca yer almaktadır. Bu 
noktalar yeni yatakların bulunmasında da yol gösterici olabi 
lir. Bilinçli, dikkatli ve sabırlı aramalar sonucunda, bugün 
bilinenin kat kat üstünde yeni rezervlerin bulunması çok müm
kündür ve beklenmelidir.

Halen hepsi özel sektöre ait olmak üzere Reşadeye'de 
(tokat) yalnız SAMAŞ sahalarında 1 milyon ton görünür, 350 
milyon ton muhte.mal rezerv, Çankırı çevresinde 150-200 000 
ton görünür 5-6 milyon to n mümkün; Kurşunlu Çerkeş ve İlgaz 
çevresinde bir kaç yüz bin görünür; Kalecik-Hancılı köyünde 
görüüü r 18 milyon, muhtemel+mümkün 54 milyon ton; Sungurlu'da 
görünür 400.000 ton, mümkün 5-6 milyon to:.; Keskinde 50.000 
ton görünür, 250.000 ton mümkün ve Enez (Edirne) de görünür* 
muhtemel 150 milyon, mümkün 500 milyon ton; Çanakkale (Ayvacık) 
3a 40.000 ton görünür, 500.000 ton muhtemel; ayrıca henüz ra
kama vurulmamış miktarlarda Erzincan, Tirebolu, Ordu, Sincan- 
köy ve Eskişehird e bentonit yerleri bilinmektedir.



Bunların dışında güneyde Toridler kuşağında da bentonit te

şekkülüne uygun koşulların bir ara doğmuş olması mümkün ve 

muhtemeldir. Örneğin, Elazığ yakınlarında ve Malatya çevre

sinde bentonitin olabileceğini gösteren çalışmalar yapılmış

tır. (MTA Eindüstriyel Hammaddeler Dairesi arşivi).

Yukarki rakamlar toplandığında 18-20.000.000 ton gö» 

rünür, 500.000.000 ton kadar muhtemel ve 566.250.000 ton 

mümkün rezerv bulunur. Bunların ancak 1/3 ünün, Na-bentonit 

olduğu kabul edilse bile, bu küçümsenmiyecek bir rezerv sa

yılır. Teknolojinin çok hızlı gelişmelere sahne oluşu kar

şısında, bentonite olan ihtiyacın bugünkü gelişme ile devam 

edeceğine dair ise hiçbir garanti verilemiyeeeği açıktır. 

Buna göre bu günkü koşullar hızla değerlendirilmeli, böylece 

yurt ihtiyaçlarının karşılanması yanında, önemli döviz gelir

leri sağlanabllmelidir.

Ancak, ülke olanaklarının çok geniş ve ümit verici 

olmasına rağmen yatakların teker teker iyice bilindiği söy

lenemez. MTA Enstitüsünün, bilinen ve kısa sürede keşfedile

ceği muhakkak olan yeni zuhurların Jeolojik etüdlerini yap

ması, sınıflandırması ve her özel halde tutulacak yolu dü

zenlenmesi, işletme proje tiplerini hazırlaması gereklidir. 

Bunlar yapıldığı takdirde, beklenen üretim patlamasının ger

çekleşmesi mümkün olabilecektir.



IV-ÜRETİM PROGRAMI t

1-Qenel Politika s
SAMAŞ*an verdiği bilgilere göre optimum kapasitenin, 

brüt 30.000 ton civarında saptanması uygun düşmektedir.
Bunun gerçeği tam yansıtıp yansıtmadığı, birkaç senelik uy
gulama sonuca anlaşılacaktır. Aslında, bu miktarın 1/3 kadarı 
su olduğundan, öğütülmüş mal olarak (*+-8 % sulu) «ilde edilen 
miktar, 20-2lt-.000 tona ancak erişmektedir. Üretim yönteminin, 
ıfurt koşulları için en uygunu olduğu söylenebilir .Tabii güneş
leme ile, su ilk önce 15-20 % ye kadar düşürülmesi, yakıttan 
tasarruf sağlamaktadır. Siklonların daha da geliştirilerek 
toz olarak meydana gelen kayıpların daha da azaltılması 
mümkündür. Birkaç yıllık uygulama, başka aksaklıkların mev
cut olup olmadığını ortaya çıkartacaksa da, üretim arttırımı 
için "30.000 tonluk kapasite" lerin peş peşe devröyp sokmak
la sorun çözülebilir. Bu birimlerin, Yunanistanda halen ya
pıldığı gibi 100.000 tonluk veya İspanyadaki gibi 35-70.000 

tonluk veyahutta îtalyadaki gibi 200.000 tonluk seçilmesi 
mümkündür.

Amaç gittikçe artan bir üretimle, paralel giden pazar
lamanın gerçekleştirilmesi olmalıdır. Ayrıca, özel maksatlı 
kullanımlar için geniş araştırmalara girişilerek, yüksek 
fiyatlarla ithal mecburiyetinde kalman "özel killer"in 
ithali de adım adım önlenmelidir.



Petrol sondajlarında, madeni yağların rafinasyonunda- 
ki uygulama dolayısı ile, R.C.D. ve diğer Arap memleketleri
ne, nakil ucuzluğu ve el emeğinin memleketimizdeki bolluğu 
nedenleri ile ihraç olanaklarının doğması gerekir, AET ülke
lerine ise, bugünkü ilkel koşullarda bile bentonitin satıl
ması olanağı olduğuna göre, bunun gelişmesi de beklenir, 

2-Talep Çalışması
Bentoniti kullanan ve U-. plan döneminde kullanacağı 

düşünülen sektörlerin gelişmeleri gözönüne alınarak aşağıda
ki tablo hazırlanmıştır.
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Kullanım
Alafiı

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

Pik ve Çelik
Döküm 2b t e 25,9 28,3 37,7 »t0,l M+,6 59,1 55,7 62,‘f 70,2 79,1 117,0
Petrol veSu 
Sondajları 8,5 9,5 11,8 12,0 13,0 ll*,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0
Pelet Tesisleri _ — — OD O 12,0 12,0 16,0 27,0 27,0 IfO^O lf0,0 50,0

Lastik, Tarım, 
İlaç ve Yem 
Sanayileri

6,0 6,8 7,7 8,7 9,8 11,1 12,5 13,9 15,b 17,1 19,0 21,0

Şeker ve Şarap 
Sanayii

I

1,7 1,8 2,1 2,3 2,5 2,8 3,1 3,5 3,8 S3 V
Rafinasyon ve 
Sabun 5,5 6,2 7,0 7,8 8,7 9,8 11,0 1-2,3 13,8 15,*+ 17,3 19,3
Geçirmedik
Malzemesi 3,0 5,0 8,0 10,0 12,0 19-, 0 16,0 18,0 20,0
Diğerleri s° S? 5,0 6,0 7,0 8,0 9,5 11,0 13,5 15,0 16,5 18,0

Toplam 50,1 5»t,6 61,6 82,3 97,9 110,0 126,9 151,0 166,6 195,5 213,5 227QyO



b-lhracat Projeksiyonu;
Halen 10.000 ton civarında bulunan ihracatın, bazı 

önlemler alınmak koşuluyla, kısa surede k-5 katına çıkabile
ceği tahmin edilebilir. Gerek çok iyi kaliteli mal, gerekse 
aktifleştirilmek üzere satılacak parça nal şevki ile, dış 
piyasa elde edilebilir. Burada kalitenin olduğu kadar, ya
pılan anlaşmalara uygunluğun önemi de son derece büyüktür.

Tablo !5sBentonit Sektöründe İhracat Projeksiyonu
(TON)

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
10200 12000 15000 20000 25000 35000 60000 120000

e-Tonlam Talep Projeksiyonu-:
Tablo l6sBentonit Sektöründe Toplam Talep Proj>ksiyonu
_________________________________________       imi
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
60300 66600 76600 102300 122900 11+5000 186900390000

3-t)retim Hedefleri 
Gerekli kapasiteler zamanında devrfcye sokulabidlği 

taktirde, hammadde, enerji ve işgücü yönünden üretim hedef
lerine varmada bir güçlük çıkacağı düşünülmemektedir. Tek
nolojik bakımdan, aktivasyon sahasında mevcut geriliğin ise, 
araştırma yaparak kapatmak mümkün olabilecektir. Tablo 16 
aynı zamanda üretim hedeflerini de göstermektedir.



Uygulanması Gereken Teknolo.1l ve Üretim Girdileri: 
Petrol, madeni ve yemek yağları rafinasyonlarında, 

dökümkumu bağlayıcısı killerin hazırlanmasında, özel teknik
ler üzerinde araştırmalar yapılmalıdır. Bunlar üzerinde ay
rıntılı etüdler yapılmadan görüş ileri sürmek yersiz olacak
tır. Ancak, bu araştırmalarda başarı sağlanabilirse, bu ko
nularda da gerekli teknoloji tatbik edilerek, tonaj bakımın
dan büyük rakamlara erişmemekle beraber, satış değeri yüksek 
ürünler elde edilebilecek ve dünya piyasasına arzedilebile- 
çektir.



1.Eklenecek Yeni Kapasiteler
Tablo 17»Bentonit Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasiteler

Yıllar
Üretim
Hedefi

_ m~ ....

Başında
Kapasite

Vıl içinde Eklenecek Yeni Kapasite
Kapasite

ProjeAdı inşa
Süresi.Yıl

işe Başlama 
Tarihi

1977 66600 60000 30000 Bentonit 1 1977Öğütme
1978 76600 90000 30000 İt 1 •1978
1979 102300 120000 30000 n 1 1979
1980 122900 150000

1981 14-5000 150000 50000 tt 1 1981
1982 186900 200000



2- Yatırım Programı 
Bu konuda elde yapılmış fizibilite etüdleri olmadığı 

için ayrıntılı yatırım programı verilememektedir. Fakat 
30,000 tonluk birimlerin 15 milyon lira civarında maliyetleri 
olduğu söylenebilir. Bu durumda, plan devresi içinde hepsi 
iç para ile ödenecek 60-70 milyon liralık bir yatırım düşü
nülebilir. Kamu sektörü, demir çelik ve petrol üretimlerinin 
gereksindireceği bentoniti gerekli kalite ve fiyat düzeyinde 
sağlıyabilmek İçin ilk tesis 1979 da olmak üzere, bu sektör
de yatırım yapmalıdır. Halen programlarda, bu alanda kamu 
yatırımı yoktur,

Vl-Sağlanacak Yararlar
Yurt İçinde talebi süratle artan btt ürüne olan ih

tiyaç karşılanacağı gibi ihracat imkanları da belirebilecek- 
tir. Emek yoğun bir işlem olduğu için de istihdam olanakları 
yaratacaktır.



IV/3 - DİATOMÎT



DİATOMİT 
1. GİRİŞ:
1-Sektörün Tanımı Ve Sınırlanması:

Diatomit, diatome adı verilen silisli alglerin 
kavkılarının yığışması sonucu oluşan bir çökeldir. Alman
ca ve Fransızca literatürde "Kieselgur",İngilizce litera
türde ise "diatomaceaus earth veya diatomite"adları kulla
nılır. Danimarka'nın kil ve tüfle karışık diatomitlerine 
ise "Moler,Molerde veya moler eartlı" adı verilir. Diatome 
kavkısı amorf silis (opal) den (Si02xnH20) yapılıdır. Kavkı 
iriliği 2-200 mikron arası değişir. Diatomitin en önemli 
özellikleri kavkıdan aldığı yüksek gözeneklilik ile düşük 
özgül ağırlık ve beyazlıktır. Kuru halde özgül ağırlığı 
0.15-0.40 g/cm5 arası değişir. Opal sertliği 4.5-6.0 ara
sı olmakla birlikte kayacın sertliği 1.5 dan fazla değil
dir. Genellikle gevşektir, un gibi elde dağılır. Renk beyaz, 
açık bej ve gri arası değişir. Yüksek abgorbsiyon özelliği 
vardır. Ağırlığının 5 misline kadai' su çekebilir. Isı ilet
kenliği düşüktür.
JOO°C de 0,8, 800°C de 0,10, 1200°C de ise 0,11 (kcal/m2 
oC h) Basınç direnci'5-18 kg/cm2 arasındadır. Porozitesi % 
80-85 dir. Kimyasal bileşimi için bir standart verilemez. 
Genellikle % 70-90 arası Si02 ile K20 ve iÇel'ir*
Diatomit için yapılması gereken en önemli testler şunlar
dır? Nem kapbamı ve ateş kaybının saptanması, kimya ana- 
liei,mikroskopi (Diatomeierin büyüklüğü ve şekli, tam 
veya kırıklı oluşu,kum, kil veya karbonat varlığı) tane 
boyu analizi, pH-değeri, ıslak yoğunluk ve süzme hızı.



Diatomitin kullanma alanları şunlardır:
1- Filtre ( süzmeJhnaddesi
2- Dolgu maddesi
3- İzolasyon maddesi
4-Absorbent
5-Hafif aşındırığı ve temizleyici
6- Taşıyıcı
7-Katalizör ve katalizör taşıyıcı
8- Silikat imali
9- Yapı malzemesi
10- Kimyasal gübreler için kalıplanmayı önleyici unsur ola

rak,
Süzme alanında diatomit toz halinde, prep'arat olarak veya 
sıvılara karıştırılarak kullanılır. Bira,şeker meyva suları, 
petrol ürünleri, içme suyu, alkollü içkiler gibi kullanım 
alanları için değişik süzme hızlı diatomitler aranır. Süzü- 
cülerde saf, uzun ve iri formlardan oluşan diatomitler 
aranır. Diatomit, filtrasyonunun hızını ve randımanını 
arttıran çok gözenekli olma, geniş süzme yüzeyi sağlama, 
yağ ve bakterileri absorbe edebilme ve hacimli olması nedenij 
kullanılan oranın az olması gibi özellikleri sonucu endüst
riyel filtrasyonda önem kazanmıştır.

Diatomit hafifliği, sağlamlığı, elastikiyeti, kim
yasal maddelere karşı dayanıklılığı, ısıyı az geçirmesi, 
ışık, yansımasını azaltmasın gibi özellikleri dolayısıyla 
dolgu maddesi olarak kağıt,plastik, lastik, kibrit, boya, 
cila, temizlik malzemesi, ilaç ve kozmetik sanayilerinde 
kullanılır. Dolgu maddesi olacak diatomitlerde saflık, be
yazlık, ince taneli doku, yüksek gözeneklilik ve düşük dö
küm ağırlığı istenir. Yüksek yağ emici özelliği, kimyasal 
reaksiyona katılmaması ve düzgün yüzey sağlaması nedeniy
le mat boyalarda kullanılmaktadır. Kağıt endüstrisinde 
katranın sistemi tahrip e4- ■'mesi ve yapışmaması için dia
tomit kullanılmaktadır.



Diatomit yüksek gözenekliliğinden ötürü ve erime 
noktası yüksek olduğundan ısı ve sese karşı iyi bir izola
tördür. Duvar ve döşemelerde kireç ve çimento ile asbest 
tozu karışımlı plakalar halinde basılarak kullanılır.
Buhar ve gaz borularında diatomit sıvaları, yüksek fırı
nın dış kaplamalarında diatomit tuğlaları ısı kaybını ön
lemek için kullanılır.

Yüksek emme özellikleri dolayısıyla (şekil değiş
tirmeden kendi ağırlığının % 50-200 arasında su emebilir), 
diatomitten desinfeksiyon maddelerinde, boya sanayiinde, 
gübrelerde yararlanılır. Aynı şekilde diatomitten metal, 
metaloksit, asit-tuz kontaklarında katalizör taşıyıcısı, 
sülfürlenmeden polimenzasyona kadar çeşitli işlemlerde de 
katalizör olarak yararlanma imkanları vardır. Özellikle 
margarin sanayiinde yağ sertleştirilmesinde katalizör ta
şıyıcısı olarak diatomit aranır. Fischer Tropsch sentezin
de Toryumoksit-diatomit katalizörü kullanılır. Hafif aşındı
rıcı ve temizleyici olaıak çamaşır detarjaniarında, leke emi
cilerde, cilalarda ve oto parlatıcılarında diatomit kulla
nılır.

Diatomit çimentoda su muhtevası fazlalığını gi
dermek, honıojeniteyi ıslah etmek için kullanılır.

Seramik, glazür ve ultramarin ile çeşitli cam ima
linde diatomitten yararlanılır.

Yapı malzemesi alanında diatomit çimento, harç ve 
bentonitli hafif tuğlalarda karışım malzemesi olaıak kul
lanılır. Betona % 3 diatomit ilavesi ile betonun basınç 
direncinin % 20, çekme direncinin % 10 arttığı gözlenmiş
tir. Bu alanda düşük kaliteli diatoıııitlerden de yararla
nılabilir.

Diatomitin bunlardan başka zararlı bitki, mantar 
öldürücüsü,ilaç yapımı, diş macunu yapımı gibi çok çe
şitli kullanım alanları vardır.

Diatomit piyasada üç ana ticari cinste pazarlanır:
1- Tabii diatomitsKalsine edilmemiş, kurutulup öğü

tülmüş olarak,



2- Kalsine diatomit: Gaz ve akaryakıtlarla döner 
fırınlarda kavrulmuş, öğütülmüş halde,

3- Kluıt-beyaz kalsine diatomit:Eriyebilen alkali 
tuzları ile Dirlikte kalsine edilmiş demirsiz beyaz renk
li, çok ince öğütülmüş halde.

Bazı ticari diatomitlerin fiziksel özellikleri 
aşağıda verilmiştir

Diatomitin gümrük tarife numarası 25.12.30 dur. 
Kiselgur adıyla " " " 25.12.20 dir.
Tropolit. " " " 25.12.10 dir.
Dikerleri   25.12.90 dir.

Bu da gösteriyor ki aynı madde çeşitli isimler
altında ithal edilebilmektedir.

2. Tarihçe:
Dünyada diatomit yatakları 1940 yılında M.İC.A. 

tarafından incelenmeye başlanmıştır. 19#0 da Ankara Kızıl
cahamam ve Çankırı Karaağaç'ta aramalar yapılmıştır.

Diatomit aramaları halen devam etmektedir. 
Diatomit işleyen tesis mevcut değildir. Türkiyede diato
mitin kullanım yerleri filtrasyon, dolgu, yumuşak parla
tıcı ve izolasyon malzemesi alanlarıdır. Dolgu maddesi ola
rak boya ve tarım koruma ilaçlarında, izolasyon maddesi 
olarak ateş tuğlalarında, süçme maddesi olarak da şarap 
bira, meyva suyu ve gazyağı süzmesinde kullanılır.
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filtre vasıflı Doldurucu 
vasıfl1

Cilalayıcı
vasıflı

Nitelikler
Tabii

Kalsine
edilmiş

Eriyebilen
alkalileri*
talsine
edilmiş

Akıtma
nisbeti

fazla
olan
kalsine

Tabiî Tabii
Eriyebilen 
alkalile rle 
kalsine edi] 
miş

Filter-celite
Standart
süper
celite

Hyflosuper-
celite

Celite*
545

Celite
379 Snow

floss
Süper 

? floss3

İhtiva ettiği nem (fi) 4,0 0,5 0,5 °7 5 3,0 4,0 0,5
150 meş üzerinde 
arta kalan (fi) 0,5 2,5 4,0 11,5 0,2 0 0
325 meş üzerinde 
arta kalan (fio) 0,2 0,2
Ağırlık kaybı lb/ft^ 7,0 8,0 9,0 11,0 8,0 8,0 9,0
Yaş Yoğunluk M 15,5 17,0 17,0 17,0 19,0 22, 0 28,0

Su absorpsiyanu(^) 220 220 220 220 185 190 160
Renk
Tabii Parlaklık

Gri
62

Pembe
52

Beyaz
87

Beyaz
86

Gri
60

Gri
69

Beyaz
92

Hakim taneciklerin 
uzunluk ölçüsü(mikron) 15-0,5 18-3 25-4 40-10 10-0, 1 4-0,1 6-2

1) Saf ve ince diatomite verilen isim
2,3) Diğer özel isimler



II-mVGUT DÜRÜM:
1- Rektörün Kuruluşu;

Diatomit sektöründe işletilen ocaklardan başka,
maden işleyen bir tesis yoktur. Yalnız şeker fabrikalarında,
az miktarda kalsine diatomit üretilmektedir.

Şeker fabrikaları 1976-1979 yılları arasında gerçek
leşecek bir proje ile yılda 3-000 ton kalsine diatomit üre
tecektir.

Devlet İstatistik Enstitüsü 1970 envanter çalışma
larına göre Türkiyede Diatomit ve Kiselgur adı altında ruh
sat alınmış İd saha mevcuttur. Ruhsatların adet olarak da
ğılımı şöyledir:

Afyon (1),Ankara (2),Aydın (3),Çankırı(5)»Denizli 
(1) Eşkişehir(l), Biğde (l),Van (1) 1976 yılında Etibank 
Genel Müdürlüğü Nidğe ili dahilindeki bütün diatomit taş
ocağı ruhsatlarını Maden Kanunu kapsamına aldırmıştır.

2- Mecut Kapasite:

Tablo 1; Diatomit Sektöründe Kurulu Kapasite

Sıra No.  Ana Mal__________________ Kapasite Birimi Kapasite
1 Kalsine Diatomit Ton 250

3. ÜRETİM;
a.Üretim Yöntemi-Teknoloji

Diatomit genellikle açık olarak işletilmektedir, 
örtü/diatomit kalınlık oranında 1/1 ekonomik olarak kabul 
edilir. Fındık irilirine ufalanan diatomit, döner bantlar
da 100°G den 900°C ye kadar fırınlanıp nem ve organik madde
ler uzaklıştırılır, öğütülüp elenir, hava basıncı ile var
sa kum ayrılır. Bazı durumlarda, özellikle Fe miktarı fazla 
olduğunda % 1-5 NaCe veya NagCO^ katılarak kalsine edilir. 
Demir klorür olarak uzaklaştırılır.



Eriyebi len a lkal i ler le  kaİs ine  edi len diatomit in  süz
me özel l i s i ,  meydana gelen şu etki ler  güzünden artar .

1)  İnce  taneler  hal indeki  diatomit ler  b iraraya top
lanır .

2)  Diatomit in  üst  yüzey a lanı ,  son iş lemi  görmüş 
diatomit in  bir im hacmi  kadar  küçülür .

3)  Nem çıkarma s ıras ında yok edi lemeyen ki l  mineral 
ler inin  a lüminyum si l ikat  hal inde dışar ı  a t ı lması  kolayla
ş ır .

*4- )  Mamul  maddenin rengi  beyazlaş ır ,  
b) Üretim:

Tablo  2 :  Yurt  İç i  t î re t imi :

S ıra  Ana
No.  Mal lar_____________________ Y ı l l a r _______________________ ____

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

1 Diatomit  4358  5990 5733 10184 10031 10000 4000 5000 20000
 (2,6)* (6,0)

X)Parantez  iç indeki  rakamlar  milyon TL olarak değer ler i  ver
mektedir .

1966-1970 üret imler i ,  I I I .Beş  yı l l ık  plan endüstr i 
yel  hammaddeler  özel  iht isas  komisyonu raporundan,  yurt  
iç i  ta lebi  rakamlar ından i thalat  rakamlar ını  ç ıkararak,  
ihracat  rakamlar ını  toplayarak e lde  edi lmiş lerdir .
1970-197d rakamlar ı  1973>1974,1975,1976 programlar ından 
ç ıkar ı lmışt ı r .  Maden Daires i  İs tat is t ik ler inde diatomit  
ayr ı  b ir  kalem hal inde gözükmediği  iç in  s ıhhat l i  b i lg i  
bulmak zor  o lmaktadır .

1975 üret iminin 8 ,2  b in  ton olduğu tahmin edi lmek
tedir .

I I I .  Beş  yı l l ık  planda 1972 yı l ı  i ç in  üret im 3-500  
ton,1977 yı l ı  i ç in  6000 fcoh,1982 yı l ı  i ç inde 10000 ton ola
rak planlanmışt ı r .



Uretimin III.Beş yıllık plan hedeflerinin üstünde seyret
tiği söyle ne bil ii'.

Tesbit edilebilen üreticiler ve oıtalama üretimle
ri ^öyledir.
Firma İl
layla Madencilik Koli. 

Şti.
Afyon 500

Rıfat Tepebaşı Çankırı 750
Kadir Karağaç Afyon 250
Can Tosun İzmir 500

Aydın 500
Hilmi Alaşkan Balıkesir 100

4. DİS DİCARET DULUMU:
Tablo J: Diatomit Sektörünün İthalatı:

Ton
Sıra No. Ana Mal Y ı l l a r

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
1 Diatomit 19 32 34 48 166 348 306 274

1974 1975
294 232

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Yıllık ista
tistikleri x) İthalat rakamları Ticaret Bakanlığı İstatis
tiklerinde Kiselgur Diatomit Tripoli to; ragı ve diğerle
ri olarak gösterilen kalemlerin toplamıdır.



Tablo 4: Diatomit sektörümün ürün ithalatı

(CIF-.cari fiatlarla)
Sıra
No.

Ana
Mallar

Y ı l l a r
1973 1974 1975

1 Diatomit 1608x 88 91

Kaynak: Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Yıllık İstatistikleri 
x)
1975 yılı ithalat değeri bin TL. üzerinden verilmiştir.
(?) O) Yarı ürün ve hammadde ithalatı yoktur. 

b)İhracaat
Tablo 5: Diatomit Sektörü İhracaatı (Ton)

Sıra
No. Ana 1909 Mallar 1970 1971

Yıl
1972

1ar
1973 1974 1975

1 Diatomit 150 307 - 2 12348 160

Kaynak: Ticaret Ba}canlığı Dış Ticaret Yıllık İsta
tistikleri.

Diatomitin ihraç rakamları içinde, ithalatta oldu
ğu gibi Ticaret Bakanlığı tarafından Tripoli toprağı,kisel- 
gur, diatomit ve diğerleri şeklinde gösterilen kalemlerin 
tümü dahil ddilmiştir. Burada dikkati çeken nokta ihracat
taki kabarık rakamların diğerleri olarak belirtilen ka
lemden gelmesidir. 1971 deki 307 tonun 300 ü, 1974 ihracı
nın tümü, 1975 deki 160 tonun 10Ş it bu kalemdedir.
1971 deki 300 tonun tümü Yunanistan'a ihraç edilmiştir.
1974 iuracaatı Belçika-Lüksemburg1 a, 1975 ihracaatmın tümü 
İran'a yapılmıştır.



Tablo 6 : Diatomit Sektörü ihracatı ..(Bin
(FOB, cari fi atlarla)

Sıra Ana Y ı 1 1 a r
N  o . Mallar 1973 1974 1975
1 Diatomit 0,225 234,091 9,612

5- STCE DURUMU :

Diatomit stok durumu hakkında bir bilgi bulunama-
mıştır. Zira taşocağı ruhsat sahiplerinin üretim değerlerini 
bildirme zorunluluğu yoktur.

6- YURTİÇİ TALEBİ :

Tablo 7 : Diatcmit Sektörü Yuriçi Talebi Ton
Sıra Ana
No. Mallar 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1' mîtta" 4377 6022 5767 10082 10031 10041 4306 5272 7946 8200
Kaynak : Tablo 3,4,7

Yurtiçi talebi 1969-1971 arası 10000 tonda sabit
leşmesine rağmen sonra tekrar düşmüştür. Genellikle yurtiçi 
talebi istikrarlı değildir. Bu istikrarsızlığın sebebi dia
tomit kullanma alanlarının yaygınlaşmamış olması ve yerine 
konulabilen maddelerin fiat ve pazarlama durumundaki deği
şiklikler olabilir. 1 9 7 4 yılı tüketiminin büyük tüketiciler 
arasında dağılımı şöyle olmuştur.
Filtre için Ton/yıl

Efes Pilsen 85
Tuborg 60
Tekel Paşabahçe 20
Şeker Fabrikası 200

Meyva suyu, meşrubat, 
kuru temizleme
şarap, yağ fabrikaları



1974 de yapılan 294 ton ithalatın büyük bir kısmı John 
Menville (ABD) firmasından yapılmıştı!'.

Türkiyede'ki 150 özel teşebbüs şarap fabrikasından 
yalnız 4 tanesi diatomit filtre kullanmakta geri kalanı 
asbest filtre kullanmaktadır. Bu rakam da diatomitin henüz 
yaygınlık kazanmadığını göstermektedir.

(ton/yıl)
Dolgu için 
DYO
Hektaş 
Tarım koruma 
ÇBS 
BP
Agromere

Toplam:

Ham

100

500

500

Aktif
1.0

0.5
3.0

4,5(Ton/yıl) 
Ton/yıl 
500 

1500 

500
 22_
2550

1100
tzolaöyon tuğlası için 
Süper ateş tuğlası 
Haznedar Ateş tuğlası 
Sümei'bank " "
Ak-Alev

Toplam:
Ayrıca Keçiborlu Kükürt İşletmeleri 5000 ton/yıl ka

dar diatomiti zir ai tuz kükürde karıştırmaktadır.

7- FİAT PUF. İh,ili:
Dünya diatomit üretiminin artışıyla birlikte fiatlar da 
artmaktadır. 1975 yılında ABD de ortalama fiat 60 #/ton
dur. Filtre diat amitinin fiatı 65 jf/t, dolgu maddesi olarak 
diatomitin fiatı 62 $>/\, izolasyon dia t o mi tinin 50 İ/t, 
hafif yapı malzemesi diatomitinin 45 #A> hafif aşındırıcı 
diatomitin 125 #/t dur. Ortalama ihraç fiatı 80 tf/t civa
rındadır.

1974 petrol zammıyla birlikte fiatlar yükselmiştir. 
1975-1976 dünya piyasasında diatomit fiatları aşağıda veril 
miştir.



Cinsi__________ Kalitesi_________ Satış gekli Birimi 1973 fiatı

Cezayir CİF;Avrupa ±-/t 40-45 45-50
Kizelguru TL/t 1346.40-1514.7C1 1385.87-1539.85

İ / t 130-170 145-190
ABD Ürünü Kavrulmuş 

ve hava ile 
filtre edil
miş

Birleşik 
Krall ücta
teslim

TL/t 4306.89-5632.09 4395-24-5759.28

ABD Üıünü Fluk-kavrul- t /t 130-180 150-210
muş ve hava 
ile filtre 
edilmiş

t i  t »

TL/t 4306.89-5965-39 4546.8O-6365•52



1970 yılında Türkiy.-de diatomit fiatları jşöyleydii

Ham 96-145 TL/ton 
Öğütülmüş 100 "

Aktif(ithal)2000-4330 TL/ton

Türkiye diatomit piyasasında ise ithal ve ihraç fiatları 
arasında büyük farklılıklar vardır. 1975 de Türk i;yeııin 
ihraç ettiği diatomitin fiatı 100 85/1 iken ithal ettiği 
diatomitin fiatı 400 î^/t dur .  İhraç edilen diatomltin fia- 
tı, dünya- fiatlarıııdaki artmaya karşılık, düşmüş ve 1975 
de ihraç edilen diatomitin fiatı 70 2/t olmuştur. 1974 ve 
1975'de  i thal  edi len diatomit in orta lama fiatları da şöy- 

ledir .

Cinsi 1974 1975 (85/ton) Gümrük tarifesine güre
izahı

Tripolit 196 225 25.12.10
Kiselgur 405 510 25.12.20
Diatomit 221 351 25*12.50
Diğerleri 216 525 25.12.90

İthal diatomitin iç piyasadaki fiatı ise 19-11000 
TL/tona kadar yükselmektedir.

8. İSTİHDAM DURUMU:
Bu konuda herhangi bir bilgi bulunamamıştır.

9* MEVCUT DUDUM VE TIKA; 1KLIKLAR:

Diatomitin mevcut durumu ve tıkanıklıkları üç 
gurupta inceleyeceğiz. Rezerv, arama ve işletme, tüketimi.

Türkiye'de diatomit sektöründe rezerv sıkıntı
sı yoktur. Ülke imkanları kısmında bu durum ayı-ıntıları 
ile gösterilecektir. Arama konusunda diatomit yatakları
nın yerleri ve rezervleri saptanmış olmakla birlikte, bu 
yatakların kullanım yerleri konusunda yeterli aı-ştırma 
yapılmşşdeğildir.



Hangi  d ia tomit  rezervinin  f i l t rasyon,  hangis in in  izolasyon 
veya dolgu iş lemler i  iç in  uygun olduğunun saptanması  gerek
mektedi r .  Dia tomit  i ş le tmeler i  küçük iş le tme terdi r . ,Rantabl 

çal ışacak,  modern madenci l ik  tekniğinin  uygulanacağı  
i ş le tmeler  hal ine  get i r i lmeler i  iç in  konuya Et ibank ' ın  
e l  a tması  gerekmektedir .  Ayr ıca  diatomit öğütme,  temizle
me ve  kalsinasyon tes is ler ine  gerek vardı r .

Dia tomit in  tüket im a lanlar ı  tam olarak anlaş ı labi l 
miş  deği ld i r .  Birçok tüket im a lanında dia tomit ,  yer ine  
kul lanı lan  maddelerden daha üs tün özel l ik lere  sahipt i r .  
Üste l ik  yurdumuzda büyük rezervler i  vardı r .  Bu sektörde
ki  en  büyük t ıkanıkl ık  d ia tuuı i t in  pazara  g i rememesidi r .  
Dia tomit in  geniş  kul lanım alanlar ı  o lmasına  karş ın  bel l i  
b i r  sanayi in  ana  hammaddesi  o lmaması ,  üzer inde  yeter i  ka
dar  durulmaması ı ıu  sebep olmuştur .

10- DİĞER ı,ELLE KET LEB Dil DUküll VE İRDELEiiı.lESİ;
Dünyanın  en  büyük yataklar ı  ABD1 dedir .  Kal i forniya-  

n ın  Lompoc ve  Monterey yataklar ında  toplam 250 m.ye  ula
şan dia tora i t ler  vardı r .  Avrupa 'n ın  en  önemli  d ia tomit  ya
taklar ı  Danimarkadadır .  Sovyet ler  Bir l iğ i , Japonya ve  Kore ' 
de  d ia tomit  ya taklar ı  vardı r .  Afr ika 'da  önemli  d ia tomit  
ya ta l ı  Cezayirdedir .  Kenya 'da  yüksek,Mı  s ı r 'da  düşük kal i te
l i  d ia tomit ler  vardı r .

Dünya dia tomit  üre t iminde de  ABD başfca gelmekte
di r .  ABD ayr ıca  Sovyet ler  Bir l iğ i  har ic indeki  bütün dia to
mit  ya taklar ın ı  da  teknoloj i ,  ruhsat  g ib i  yol lar la  denet im 
a l t ında  tu tmaktadı r .

Dünya 1970-1973 yı l lar ı  d ia tomit  üre t im durumu 
aşağıya  ç ıkar ı lmış t ı r .

Üret ic i  Ülkeler_______________ 1970________ 1973 (Ton)_____________

ABD

SSCB
Danimarka

542000
370000
237600

565200
390000
220000
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Uretici Ülkeler Ü20 m± (Ton)
Fransa 
B.Almanya
Diğer Avrupa ülkeleri 
toplamı
Arjant Ln*Peru
Kanada+Mcksika

166000
88600

200000
45490

125000
11300
45400

108600
15600
49600

Bu ülkeler aynı zamanda en büyük iiıracat. çılardır. 
İthalatçı ülkeler ise B.Almanya,İngil&ere, Kanada,İsveç, 
Hollanda,Avusturalya,Belçika,İtalya ve Branşadır.

1—İç Anadolu'nun Güney-dogusu:Kayseri,Nevşehir ve 
Niğde illerinde bol miktarda diatomit zuhuru vardır. Hır- 
ka(Kayseri)Tüıkiyenin bilinen en büyük diatomit rezervidir.
Bu bölgedeki rezervlerin toplamı 100 milyon tonun üstünde
dir. Etibank'm ruhsatları bu kesimdedir.

2- Ankara-Çankırı bölgesi: Çankırı’da Çerkeş-Orta- 
Şabanözü arasında kalan bölgede, Ankara'da Kızılcahamam 
ve Ayaş'ta diatomit zuhurları varuır. Rezerv 2 milyon 
tonun üstündedir. Çankırıda bir kısım yataklar işletilmek
tedir .

3- Batı Anadolu bölge si:Afyon (500.000 ton),Kütah
ya (Alayurt),Uşak(Kayağıl),Aydın (Karacasu),Deııizli(Tır-
kaz)»Balıkesir (Gönen), ve Bursa (Orhaneli) da diatomit zuhur
ları vardır. Aydın (Karacanu)rezervi filtrasyon için uygun 
bir diatomittirb

4- Dogu Anadolu bölgesi: Saptanmış rezerv olmamasına 
karşın bölgenin jeolojik yapısı uygundur.

III- ÜLKE OLA'. .AKLAII:
Türkiye'deki diatomit zuhurlarıdört grupta toplana

bilir.



IV- ÜI-.HLİ,., i HU G i ■.•ALİ:
I- Genel Politika:

Diatomit.sektörünün problemleri ûiatomitin tüketim piyasası
na sokulamuması ve diatomit işleme tesislerinin olmama
sıdır. Bugün dünyada kullanılan diatomitin büyük bir bölü
mü filtre işlerinde kullanılrrıaktauır. Diatomit bilinen en 
iyi süzme ortamlarından biriaiâir. Diatornitiıı Türkiye gı
da endüstrisine girmesi, diatomit işleme tesislerinin var
lığı ile de ilgilidir. Halen şeker şirketinin işletmekte 
olduğu pilot işletme se/iyesinde bir diatomit kalsine 
tesisi vardır. 2 ton/ gün kapasiteli bu tesis, plan döne
minde kurulması düşünülen fabrika için deneme işletmeleri 
yapmaktanım Türkiye'nin bu plan dönemindeki genel po
litikası diatomit kalsine tesisini gerçekleştirmek, diato- 
mitlerin çeşitli kullanma alanlarıyla ilgili teknolojik 
çalışmalar yapmak ve diatomit üretimini arttırmak olmalı
dır.

2-Talep Çalışması (1976-1967 dönemi)
a) Yurtiçi Talep Projeksiyonu;
Şu anda Türkiyeııin diatomit tüketimi yılda 6000 

ton civarındadır. Genel politika kısmında açıklanan îre 
alınması öngörülen tedbirler kısmında da açıklanacak hu
suslar gözönüne alınırsa diatomit talebinin 4.Beş yıllık 
plan devresi sonunda yılda 30.000 tona çıkması beklene
bilir. Etibank tarafından yapılan bir talep tahminine gö
re şarap ve bira fabrikalarının diatomit kullanacağı var- 
sayılırsa 1980 kalsine diatomit tüketimi 3400 ton olmakta
dır. Buna meyva suyu ve içme suyu tasfiyesi için gerekli 
diatomit ve kaisine diatomit üretiminin yaratacağı yeni ta
lepleri de eklersek 1980 de 5000 tonluk bir kapasiteye 
ihtiyaç olacaktır.



Plan sonunda devreye girmesi beklenen Ege Gübre Sanayii'ne 
ait Kompoze Gübre Tesisleri de yılda 5000 ton aktif olma
yan diatomit tüketecektir.

b) İhracaat Projeksiyonu:
Diatomitin şu anda görülen ihracaatı ham diato

mit şeklindedir ve çok ucuz fiata ihraç edilmektedir. Di
atomit genellikle bir çok' ülkede üretilen ve dünyada rezerv 
vi itibariyle darlığı çekilmeyen bir maddedir. Bir endüst
rinin ana hammaddeâi olmaması da önemini azaltmaktadır.
Bu bakımdan ihraç olanakları açısından fazla iyimser ol
mamak gerekir. Bugünkü şekliyle? yapılan ihracaatın ise 
önlenmesi gerekir. Diatomitli tuğla ihracı ise bilhassa 
Arap memleketlerine, olanak dahilindedir.

Projeksiyon çalışmalarında ihracaat öngörülmesi 
bu bakımlardan gerçekçi görülmemektedir.

c) Toplam Talep Projeksiyonu:

Yıllar itibariyle toplam talep şu şekilde öngörül
müştür.

Tablo 8: Diatceıit Sektörü Toplam Talebi (Ton) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987 

8500 9000 10000 15ooo 2oooo 25ooo 50000 58000

5• Üretim Hedeiheri;
Yukarıda gösterilen talebin tümünün yurt için

den üretilmesi öngörülmektedir. Üretimin bu seviyeye var
ması kalsine diatomitin tesisinin kurulmasına, yapı mal
zemesi ve gübre alanlarına diatomitin girmesiyle mümkün 
olacaktı!'.



Madenin rezervi, işlo tilmesi vs. gibi konularda önemli bir 
güç ük yoktur.

Tablo 9 : Diatomit Sektörünün Üretim Hedefleri

Sıra
No.

Ana
mal 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

1 Diatomit 8500 9000 10000 15000 20000 25000 30000 58000
4. Uyçul anması Gereken Teknoloji ve taretimin Girdi

leri:
Dünyada dintomit kaisinasyonu için ./aygın olarak Jolı- 

Menville şirketinin patenti kullanılmaktadır. Türkiye'de 
kurulması düşünüleni tesis için Türkiye Şeker Fabrikaları 
kendi pilot işletmelerinde bir teknoloji geliştirmiştir.
Bu tesisin yatırımıyla ilgili bil .iler yatırım programı 
kısmında verilecektir.

5. ithalat Projeksiyonları:
A. Ürün İfcnalatı:

Genel olarak diatomit ithalatının d.Bcş yıllık 
plan devresi içinde durdurulması öngörülmektedir. Yalnız 
kaisine diatomit tesisleri devreye girinceye kadar yıllık 
250 ton civarında olan ithalat giderek artabilir. Aktif 
diatomit tüketiminin esas olarak artması fabrikanın dev
reye girmesinden sonra olacağı için ithalat rakamları çok 
büyük artışlar göstermeyebilir.

b-Bu sektör için yarı ürün veya hammadde ithali 
söz konusu değildir.

V- : ATİ. L.. PKOUhALI;
1-Ekloııecek Yeni Kapasiteler:



Şu anda kurulu diatomit öğütme ve kalsinasyon te
sisi yoktur. 1982 yılı üretimi için 30.000 ton tüketim kapasl
tesi öngörülmüştür. Bu kapasitenin 7000 tonu kalsinasyon 
tesisi, 23000 tonu öğütme tesisi olarak devreye girmeli
dir. Bu kapasitelerin devreye girmesi de diatomit tü
ketim alanlarının açılması, ile mümkündür. Öğütme ünite
leri tüketici kuruluşlar tarafından kurulabilir. Plan 
devresi içinde bir kalsinasyon tesisinin kurulması zorunlu
dur. Şeker Fabrikaları JOOO ton/yıl kapasiteli bir tesis 
için hazırlıklarını tamamlamıştır. Bu tesisin kuruluşu 
DPT tarafından reddedilmiştir. 4 Beş yıllık plan devresi 
içinde bu tesis daha büyük kapasite ile gerçekleştirilme- 
lidir.



Tablo 10:

Diatomit sektöründe eklenecek yeni kalsinasyon tesisi kapasiteleri
Yıl içinde eklenecek yeni kapasite

Yıllar Üretim Hedefi Yıl başında 
kapasite Kapasite Proje İnşa 

adı Süres
yıl

İşe 
i Başlama 

tarihi
Üretim
Hedefi

1976 250 250 _ ... ____________________ _ _

1977 250 250 5000 Aktif 3 
diatomit

1977 -----

1980 5000 5000 ■ " 2 1980 5000

1) 82 7000 7000 2000 »1 _ — 7000



2- Yatırım Programı ve Sonuçları;
Halen elimizde 3000 t/yıl kapasiteli golcer şirke

tinin Aktif diatomit tesisi projesi vardır. Gıda sana,,1i 
ve içme sularında diatomit kullanılması yaygın hale ge
tirilirse bu miktarın yetmeyeceği açıktır’. Çünkü üretile
cek aktif diato.Tıitin 2100 tonu şeker şirketi tarafından 
kullanılacaktır. Bu kapasitenin önce 5000 sonra da 7000 to
na çıkması uygun olacaktır. Yatırını de, erlerinin bu durum
da yeniden hesaplanması gerekmektedir. Aşağıya eldeki pro
jenin (J000 t/yıl) rakamları verilmiştir.

(°2 )°‘6 

C1
Formülünü uygulayarak 7000 tonluk tesis için 

yatırım miktarını 37 milyon lira alarak verebiliriz.



TABLO 11 :

Dlat ' .  ı i ı l t  üv-ktörü : ıün yat ı r ım programı  (1979  ı ıauıar : -  . r I ’ . , )____________ ( f l u l  ' u ^

Projenin  İ ş in  Tar la l  P ı- . j . j e  Toı  .  19/7  I j /o  i ' ) / ;
adı Baş lama bi t i  D ı s  Tor 1 .  Dı ı ;  T .  Dış  T .  Dış  T  .Di :

Akt i f  1977  1980 _  22  290
dia i /o i t i i t

ro
w



Kapasite: 3000 t/yıl aktif diatomit
900 " klasifiye ham diadornit

Yıllık fc,elir 17923000 TL 
Yıllık gider 15000000 TL 
Gayrısafi kar 2925000 TL 
Finansman kaynakları 

öz: 5250000 TL
DYB kredisi: 17000000 TL 
Ekonomik ömür: 10 yıl
Aktif diatorait filtrenin bez filtreye üstünlüğüj

1- Şerbet artımı, şekerden kazanç
Beyaz şekerden kazanç yılda 5250 tor: olacaktır. 
Şeker fiatını 7j20 TL/kg alırsak şekerden ka
zanç 57800000 TL/yıl dır.

2- İşçilik ve filtre bakımından tasarruf 
Filtre boziıden tasarruf yılda 84000 m olacaktır.
20 TL/m birim fiatı üzerinden tasarruf l.bfcJO.OOO

TL.dir.
3-Teknolujik kolaylık
4- Şeker kalitesinin yüksekli, i
5- Yer tasarrufu
Kuruluş için teknoloji şeker fabrikalarında geliş

tirildiği için patent veya lisans süz konusu olmayacaktır.
Bütün hammadde kaynakları incelendikten sonra Aydır- 

Karacasu'danıi diatomitiıı en uygun olduğu görülmüştür. Ham
madde buradan temin edilecektir.



jıa Girdiler :

Yıllık İşletmeye Değer
kullanma maliyeti Bin TL.
miktarı

)iatonıit 6000 ton 650 . 3900
Cimyevi madde 300 ton 1000 300
unbalaj malzemesi 1500G0 adet 3 450
)iğer işletme
tıalzemesi c 300
îlektrik 15xl0'?kwh 0,86 1290
;Iazot 12x10 ^lt 2,38 2856
5u 5750 m3 4.00 23

4169

Personel:

Memur 4 (1 şef,l mühendis, 2 ambar memuru) 

İ^Çi 23

ieçici " 24
riizmetli 4

Parasal Durum:

Birim sanayi maliyeti 4494 TL
" satış " 5000 TL
" " fiatı 5750 TL
" " (ham) 750 TL

Te t kar 1959700 TL

Jeker ve filtre kazancı yüzünden kar:
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37800000 +  1680000-12075000=27405000 TL 
(çeker  (F i l t re  Diatomit  f ia t ı
a i ' t ımı)  bezi )  5 -75x210000

VI-  SAPLA,vACAK YArAHhAK:

Dış  Ticeret  Etkis i :
a -Toplam Mal  . i thalat  ta lebiyoktur
b-  İ thalat  ikamesi

1975 de  91000 #  o lan diatomit  i thalat ı , tes is  kurul
madığı  takt irde ,  diatomit  i l i t re ler inin  yaygınlaşması  i le  
200000 $  bulabi lecekt ir .  Tes is in  kurulması  hal inde bu 
miktar  ikame edi lmiş  o lacakt ır .

VII -  ALIhMŞI  UhGüHİİ i l iN TEDBİELKRş
1-  Bat ı  Anadolu 'da,öze  İ l ik le  süzmeye uygun diato

mit  iç in  aramalar  yapı lmal ıdır .
2-  Et ibank diatomit  madenci l iğ i  sahasına  girmel idir
3- İşlenmemiş diatomit ihracı ve toplam diatomit

i thalat ı  önlenmel idir .
4-5 .maddenin gerçekleşmesi  iç in  diatomit  i ş leme 

tes is i  bu plan devres i  iç inde mutlaka kurulmal ıdır .  Şeker  
ş i rket inin  e l inde yet işmiş  e leman vo teknolo j i  vardır .  Te
s is i  kuracak ş irket  o larak Et ibank seç i l i rse  bu e leman
ve teknolo j is in  t ransfer  edi lmesi  gerekmektedir .  Kuruluş  
yer inin  seç imi  tekrar  gözden geçir i lmel i ,  Aydın*da ku
rulma imkanlar ı  araşt ı r ı lmal ıdır .

5-  Aşağıda incelenen diatomit  kul lanma yer ler inde 
diatomit  ikamesi  iç in  gorekl i  tedbir ler  a l ınmal ıdır .

a-  Süzme’  sahasında diatomit  en uygun maddedir .
Yurt  imkanlar ı  uygundur.  Dışa  bağımlı  süzme ortamlar ı  ye
r ine  diatomit  kul lanı lmal ıdır .  Gıda sanayi inin  ülkemizde 
büyük gel işme kaydetmesi  konunun önemini  ar t t ı rmaktadır .



Halk sağlığı açısından da içme suyu filtrelerinde 
di&tomit kullanımı uygundur.

b- Yapı malzemesi alanında
1- Deprem bölgeleri için hafif yapı maİzenıesi(Dia- 

tomit tuğlası) yapımı için pilot tesis çapında bir araş
tırma yürütülmelidir. Bu araştırmayı MTA,Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğü veya Üniversiteler gerçekleştirebilir. Diatomit 
tuğlasının gerçekleşmesi ihraç imkanları da yaratabilir.

2- İzolasyon maddesi ve çimentoya katkı maddesi 
olarak kullanımı teşvik edilmelidir. Isı kaybının önlen
mesi, çimento direncinin arttırılması yönünden bu konu 
öne mİidir.

c- Dolgu maddesi olarak kullanım alanları konusun
da MTA tarafından pilot tesis çalışması yapılmalıdır. 
Türkiye'deki diatomitlerin saf, demir oranının az, beyaz±> 
lık derecesinin yüksek olması diatomiti önemli tir dolgu 
maddesi haline getirmektedir. Başka ülkelerde kalsiue edil
mesi zorunlu olan diatomitlere karşılık yerli diatomitlerin 
bir kısmı ocaktan alındır,ı gibi kullanılabilir. Bu da yerli 
diatoınitıere büyük avantaj sağlamaktadır.

d- Azotlu gübre taşıyıcısı olarak da diatomitin 
kullanılması teşvik edilmelidir. Kurak iklim kuşağına 
giren Türkiye'de havadaki en küçük nemi dahi çekebilen 
diatomit, gübrenin toprağa kolayca karışımın sağlayacak
tır. Yine silisi kıt topraklarda öğütülmüş diatomit doğ
rudan gübre olarak kullanılabilir. Bu konuda Toprak-Su tara
fından araştırmalar yapılmalıdır.





IV/4 - LÜLETAŞI



T -MEVCUT DUİUM:
1- Sektörün Kunkiuşu:

Yeryüzünde sadece Eskişehir yöresinde bulunan bir mineral 
(Sepiolit) türü olan lüle taşının özelliği nedeniyle bu 
sektöre ait kuruluşları birbirleri ile yakından ilgili 
iki ayrı gurup olarak ele almakta fayda vardır.

a. Lüle taşının madenciliği ile ilgili kuruluşlar:
Bu gurupta ele alınması gereken kuruluşların yapı

ve sayılarında 1971 den bu yana kayda değer bir değişim- 
lik olmamıştır. J.beş yıllık plân dönemi arifesinde öneri
lenin aksine geçen süre içinde büyük madencilik işletmele
rini gerçekleştirecek ekonomik güce sahip kuruluşlar olu- 
şamanııştır.

Madencilik alanındaki gelişme ancak koşulların el
verdiği oranda ve özellikle lületaşı veriminin ve kalite
sinin yüksek olduğu yörelerde, kompresör, havalı maden
cilik aletleri,jeneratör ve benzeri madencilik techisatı-in 
nın kullanılmaya başlanması şeklinde olmuştur. Bugünde,bu 
madencilik kesiminde,lületaşınm oluşumu özelliği nedeni 
ile tamamı özel sektörün elinde bulunan madan sahalarında 
üretim unsuru olarak, her zaman olduğu gibi, keyfi olarak 
kuyularda çalışan yöre sakinleri görünmektedir. Arzu edi
lebileceği şekilde madencilik üretimi yapılabilmesi mevcut 
kuruluşlarda henüz gerçekleştirilememiştir.

b. Lületaşınm işlemeciliği ile ilgili kuruluşlar: 
Bu kesimde ele alınması gereken kuruluşlar 1970 öncesi, 
çoğunlukla ham lületaşını ihracata hazırlayan atölyeler 
görünümünde iken, ham lületaşı ihracın yasaklanmasmuan 
sonra pipo işletmecisi haline gelmiş ve söz konusu atöl
yelerin yapısında bu yönde değişiklikler olmuştur.



Lületaşından pipo ve diğer hediyelik eşyaları imal 
eden kuruluşların sayısı, bskişehir İl merkezinde; 8 ihra
cat yapan büyükçe (5 ile 15 işçi) kuruluş olmak kaydı ile 
toplam 60 kadardır. Pipo imalatının büyük kısmının yapıldı
ğı bu kuruluşların dışında, lületaşı madenciliğinin yapıl
dığı köylerde küçük ev atölyeleri mevcuttur ki bunların 
toplam sayıları 300 kadardır. Bu küçük ev atölyelerinde 
işlenen pipolar ucuz mal olarak tüccar tarafından toplanmak
ta ve.yurt içinde ve dışarda kalitenin aranmadığı haller
de pazarlanabilmektedir.

Pipo imal eden atölyeler dışında, 1970 yılından 
sonra gelişen pipo ihracatı neticesi yan imalat kuruluşları 
olaraközellikle pipo ucu, pipo irtibat parçaları ve pipo am
balaj kutuları imal eden 10 kadar atölye gelişmiştir. Bu 
atölyelerde imal edilen kaliteli pipo parçaları sayesin
de ihracı kolaylıkla mümkün kaliteli pipo türleri imal edi
lebilmektedir.

2. Mevcut Kapasite;
Lületaşının madenciliği ile ilgili olarak bügün- 

de bir kapasiteden söz etmek mümkün değildir. Ocaklarda çalr 
şan işçi sayısı, çalışılan mevsim ve çalışılan damarların 
taş verimliliği gibi değişkenlere bağlı olarak ham lületaşı 
üretimi büyük değişiklikler göstermektedir. Yıllık toplam 
ham taş üretimi ile ilgili sıhhatli istatistik! bilgi bul
mak maalesef son derece güçtür, bu nedenle alâkalı işlet
melerde yapılan soruşturma neticesi âlde edilen yaklaşık 
yıllık ham taş üretimi 500.000 pamuklumuadili taş veya 
5.500 sandıktır. Üretilmekte olan taşların tamamı yurt 
içindeki atölyelerde değerlendirildiği için, ham ıttaş ihra
cının mümkün olduğu yıllardan kullanıla gelen sandık bi
rim esası artık yavaş yavaş terk edilmektedir. Sandık bi
rimi yerine pipo imal edilebilecek büyüklükte (Pamuklu) 
taş adedi taş üretimine ve pazarlanmasına esas olmaktadır.



Pipo üretimi ile ilgili olarakta sıhhatli kapasite 
tesbiti njümkün değildir. Pipo imalatçısı kuruluşların be
yanlarına dayanarak tespit edilen pipo üretimi miktarı ay
lık yaklaşık ^0.000 adettir.

Ham lüle taşı ve pipo dışında sektörde yeri olan 
diğer mamullerle ilgili takribi kapasiteler 1975 yılı esas
olmak kaydı ile Tablo 1 de gösterilmiştir.

TABLO 1: Lületaşı Se ktöründe Kurulu Kapasite 1975
Yılı Durumu •

Sıra No: Ana Mal Kapa.Birimi Kapasite
1. Ham lületaşı Adet Pamuklu 

Sandık
500.000
3.500

2. Lületaşı Pipo Adet 360.000
3. Suni Lületaşı 

Pipo Astarı Adet 240.000
4. Pipo Ucu Adet 600.000
5. Pipo İrtibat 

Parçası Adet 600.000
6. Ambalaj Kutusu 

(Pipo) Adet 120.000

Tablo 1 de verilen değerler ilgili kuruluşlardan 
sağlanmış olup aynı zamanda 1975 yılı fiili üretim rakam
larını vermektedir. Kurulu mümkün üretim kapasitesi olarak 
verilen bu değerlerin % 30 fazlası alınabilir.

3. üretim
a. Üretim Ybntemi-Teknolo.’ıi:

Gerek madencilik üretim yöntemlerinde gerekse pipo 
imalât yöntemlerinde son 5 yıl içinde çok az değişiklik ol-> 
muş, mekanize olma yolunda sınırlı girişimlerde bulunulmuş
tur.



Ham taş ihracı yasaklandığı için gaieneksel ihraç 
malı yarı ürün taş hazırlama yöntemleri artık eskisi gibi
uygulanmamaktadır. Pipo imalatçısı elindeki ham taşı en 
randımanlı şekilde değerlendirerek doğrudan taşa pipo 
şeklini vermektedir, 

b. öretim ;
Sektörün üretim birimi olarak adet Pipo alınmak 

sında kanımızca fajtda vardır. Üretilen ham taşların şekil 
ve büyüklük olarak uyğun olanlarının tamamı pipo imalatı 
amacına yönelik olarak kullanılmaktadır. Ancak pipo ima
line elverişli olmayan taşlar, diğer süseşyaları veya 
suni astar imalatında kullanılmaktadır.

1970 yılından bu yana pipo üretimi miktarlarında, 
ham taş üretimindeki yetersizliğe bağlı olarak yak
laşık % 10 seviyesinde bir yıllık artış olmuştur. Bu ar
tış oranına göre saptanan yıllık pipo üretim rakam
ları şöyledir:

Tablo 2: Pipo Öretimi:

Yıllar Miktar (Adet)
1970 200 000

1971 220 000
1972 242 UOO
1973 266 000
1974 292 000
1975 322 000



tîretlmle ilgili 3. beş yıllık plân projeksiyon he
deflerine ulaşılmış, özellikle ihracat hedefleri aşılmıştır.

Pis Ticaret Durumu»
a. İthalat»
Sektörle ilgili, bu raporda kayda değer ithalat 

söz konusu değildir.
b. İhracatı
Ham taş ihracının kontrol altına alınmasından 

sonra iki yıl ihracatta bir azalma olmuş, takip eden yıllar
da süratle yeni şartlara adapte olan pipo imalatçısı kuru
luşların geliştirdikleri pipo kalitesinin dış pazarlarda 
müşteri bulması ile ihracatta süratli bir gelişme olmuştur. 
Halen üretilmekte olan toplam pipo miktarının yaklaşık %20 

si resmen ihraç olunmaktadır. Bunun dışında turistik bir 
eşya olan İtiletaşsı piponun gene dahilde turistlere satılma
sı nedeni ile % 20 gibi bir miktar dolaylı olarak ihraç 
edilmektedir. Adet olarak üretilen pipo miktarının % M) mı 
teşkil eden ve doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilen 
bu pipo türleri genellikle iyi kaliteli imalat türleri oldu
ğundan, değer olarak üretilen tüm pipo değedinin yaklaşık 
% 60 mı teşkil etmektedir.



Tablo 3; Lületaşı Pipo İhracatı
   (Bin dolar. FOB.Cari Flatları)
Yıllar Miktar
1973 830

197^ 960

1971) 1100
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5. Stok Durumu:
Lületaşı sektörümde dar boğazı iıara lületaşı 

üretimi olduğu ve yurt içi ve urt dışı talebin tam ola
rak karşılanamaması nedeni ile ham taş ve/a mamul pipo 
stoku oluşması söz konusu değildir.

6. Yurt İçi Tulüoi:
Lületaşından mamul pipo ve aiğer süs eşyaları 

yalnızca Kskişehir yöresine özgü turustik eşyalar oldu/un
dan yurt içi talebi iç ve dış turizmdeki gelişmelere para
lel olarak artmaktadır. Turizm alanındaki geli.şme oranı 
pipo üretimindeki artışa oranla daha fazla olduğundan 

bu gün olduğu gibi Herki yıllardada pipo üreten kuruluş
lar için talep bir sorun olmayacaktır.

7. 1 l.yat Duım.tu:

Sektörde fiyat açısından, ham taş, iç piyasa 
mamul fiyatları ve ihraç malı ürün fiyatları incelenmiş
tir.

Ham lületaşı ihracatının yapıldığı yılLarda lüle
taşı pipo imalatı Viyana*da kurulu birkaç firmanın teke
linde idi. Bu kuruluşların yayılan itibariyle üretimlen 
çok sınırlı olduğundan kullanılan ham taş miktarı da sınır
lı idi. Üretilen az sayıda ve iyi kalite piponun ise sa
tış fiyatları çok yüksek olduğundan bu pipolara olan ta- 
lepue sınırlıydı.

ilam taş i. racı yasaklanınca yabancı imalatçı kuru
luşların yaratmış oldukları lületaşı pipo pazarı otoma
tik olarak Tüıkiye'ye yöneldi. İlk yıllarda yapılan ih
racat partilerinin işçilik ve kaliteleri dış pazarlar
da alışılmış olanın altında idi. Oysa fiyatların ucuz 
o iması lületaşı pipoyu yabancı ülkelerde her isteyenin 
alabileceği bir tüketim malı haline getirdiği için dış 
pazarlarda sürüm arttı ve talep fazlalaştı.



Bu arada  ka l i te  . /önünden  ge l i ş t i ren  mamul ler in '  a r 

tan  ta lep le  b i r l ik te  f ' iyaHar ın ında  ar tmas ı  o la ş ı l ı g ı  doğ
du .  İhraca t ın  ağ ı r l ık  kazanmas ı  ne t i ce s i  dah i ldek i  f iya t 
l a rda  da  a r t ı ş  o ldu ,  öze l l ik le  s ık ınt ı s ı  çek i len  l ı am ta ş  
f iya t l a r ı  son  y ı l l a rda  o lağan  üs tü  b i r  a r t ı ş  gös terd i .
Net ice  o la rak  sektör le  i l g i l i  kuru luş la r  gerek  madenc i 
l iğ i  gerekse  p ipo  imala tç ı l ı ğ ı  i l e  a l âka l ı  o l sun ,  ham ih

raca t ın  yasak lanmas ından  sonra  daha  f az la  yarar  sağ layab i le 
cek ler  b i r  ça l ı şma  zemini  bu ldular .

Tab lo  Uo  Yı l l a ra  Göre  Sektörde  F iya t  Durumu:

S ı ra  No : Ana  Mal : 1971 1972 1973 1974 1975

1 . Ham Taş  
(Pamuklu)

30-TL . •10cj- 60-TL. 80-TL. 100-TL.

2. Pipo(Dahi . l i
Sa t ı ş )

50-TL. 60-fL. 80—İL. 100-TL. 150-TL.

9- Pipo(İhraç) 2-4 S 4-6 2 6-8 S 8-102 10-15-2

8 .  İ s t ihdam Durumu:

1971  y ı l ından  bu  yana  sektörün  i s t ihdam durumunda  
kayda  değer  b i r  değ i ş ik l ik  o lmamış t ı r .

9 .  Mevcut  Durum ve  T ıkanık lar :
Lü le ta ş ı  madenc i l iğ inde  i ş l e tmeler in  mekanize  

ed i lmeler i  ancak  çok  s ın ı r l ı  o l a rak  gerçek le şeb i lmiş t i r .  
Ar tan  ham ta ş  t a leb ine  para le l  o la rak  ar tan  ta ş  f iya t ı  para

le l inde  her  ne  kaaar  t a ş  i s t ihsa l inde  be l i r l i  b i r  u fc tma  o l -  
ınuş sada ,  bu  ye ter l i  değ i ld i r .  Sektbr ı in  be l l i  ba ş l ı  dar  bo
ğaz ı  o la rak  ham ta ş  ye ter s i z l i j .  i  devam e tmekted i r .

Lü le ta ş ı  i ş l emec i l iğ i  i l e  i l g i l i  mevcut  durum 

Lee ,  öze l l ik l e  ihraca ta  dönük  kuru luş la r  aç ı s ından  mem
nun ed ic id i r .  Son  uoş  , / l  l i ı .  ı a  İÜ  o fcde  Lü le ta ş ı  p i ro  ı a r : : u l -  

ler i  kal  i  •  a :  •  -  1 :  .  v ,  ' . a  n  .  . .  ıe  l  uuze.ye  ulaşmış—



Tıkanıklık olarak bu kesimde yeterli ham tuş bulu
namaması yanı sıra, iuracata uygun kalitede pipo işleyebi
lecek sanatkar elemanın yeterli sayıda mevcut olmaması ve 
bu türde elemanların bilinçli bir eğitimle yetişmcleiini 
sağlayacak kuruluşların mevcut olmaması ortaya çıkmaktadır.

10. Direr memleketlerde durum ve irdelenmesi;
Türkiye dışında lületaşırın benzeri bir nam 

ma.denin bulunmaması vo memleketimizden ham taş ihracatı 
yapılmaması nedenleri ile bizde olanın benzeri bir lüle
taşı sektörü diğer hiç bir ülkede mevcut değildir. Bu konu
da tekel olmamız kolayca ihracata yönelmemişe olanak sağ
lamaktadır.
n ÜhhK 0 i A AKLARI:
Ülke olanakları açısından geçen beş yıllık dönem suresin
ce çok fazla bir değişiklik olmamıştır.

Eskişehir yöresindeki belli başlı lületaşı yatak
larında 1965>-196C> yıllarında yapılmış olan ve 1.200.000 
sandıklı muhtemel ve mümkün ham maş rezervinin saptandığı 
çalışma bu konuda tek çalışma olajak kalmıştır. Bu rezerv 
miktarı bugün içinde ilmi bir çalışmaya dayanan tek veridir.

Potansiyel üretim olanaklar ile ilgili 1971 yılın
da önerilen önlemler kısmen gerçekleşmiş ve oldukça olumlu 
sonuçlar doğmuştur.
1- Lületaşı maden işletmelerinin daha randımanlı hale geti
rilmesi arzu edildiği seviyede gerçekleşememiştir. Bu konu
da, maddi o.l aııakları çok sınırlı olan işletmelerini koope
ratifleşmesi halinde ilgili devlet kuruluşlarınca yardım
cı olunması faydalı olacaktır.
2- Düşük kaliteli lületaşı parçalarının ve işleme kırpın
tılarının suni lületaşı imalinde kullanılması Eskişehir'de ku 
kurulu Sadık uzkesici ve ort.Koll.Şti.adlı kurulşş tarafın
dan gerçekleştirilmiş ve üretilen pipo astarları dış ülke
lerde ara t ■ an bir mamul haline gelmiştir.



Gene bu imalat türü ile ilgili olarak Kskişehir 
sanayi odanı aracılığı ile T.B.T.A.K. a yaptırılmış olan 
teknolojik uyarlama araştırması, malesef çok yetersiz kal
mış ve suni lületaşı üretimi konusunda iıiçbir yenilik veya 
faydalı gelişme sağlayamamıştır. Bu konuda daha bilinçli 
ve olumlu neticeler verecek çalışmalara ihtiyaç vardır. 
9-Maden kanunu hükümlerinin lületaşı işletmelerine tam 
olarak uygulanmasına ilişkin öneri bugün içinde geçerli- 
d i r.
1 1 1 — - O  İndi Ih't-nd:
1- Genel Politika:

Lületaşı pipolar her devirde olduğu gibi bu gün de pa
halı ve nadide keyf araçlarıdırlar. İhracat yapılan ülke
ler refah seviyeleri yüksek kalkınmış Avrupa ülkeleri ile 
Amerika birleşik devletleridir. Belli bir üretim kalitesi
nin altına düşmemek şartı ile bu gün yapılmakta olan bir 
milyon dolar seviyesindeki toplam pipo ihracatının kolay
lıkla aıtınası beklenebiLir.

İhracattaki bu artışın kısa sürede gerçekleşebil
mesine tek engel yeterli kaliteLi lületaşının temin edileme
mesidir. 1971 yılında hazırlanan ilk raporda önerildiği 
gibi lületaşı madenciliği ve işlemeciliği ile uğraşan ku
ruluşların binleşerek güçlenmeleri ve ihracatta aracı ku
ruluşları ortadan kaldırmaları arzu edilen bir t>elişıııe 
olacaktır. Bu sayede gerçek lületaşı esnafına daha fazla 
maddi menfaat sağlanacak ve dolayısı ile sektör dar boğa
zını teşkil eden nam taş üretimini artırmak için maden iş
letmeciliğine daha fazla kaynak aktarılabilecektir, halen 
yanılmakta olan ihracatın büyük kısmı (takriben % 80 i) 
İstanbul’daki dış ilişkileri kuvvetli aracı kuruluşlar ta
rafından gerçekleştirilmektedir.



Bu kuruluşlar azami kâri sağlayabilme amacı ile ehl olma
yan ellere işledikleri (genellikle köy atölyelerinde) dü
şük kaliteli ve ucuza temin ettikleri pipoları ihraç etmek
tedirler. Bu durum kaliteli pipo üreterek dış pazarlarda 
iyi bir isim yapını,ya çalışan gerçek lületaşı sanatkârının 
aleyhine olup, istikrarlı bir lületaşı inracat politikasının 
uygulanabilmesi için iiıraç edilen pipo kalitelerinin kontrol 
altına alınmasında ilerisi için fayda vardır.

a) Yurt icl talep projeksiyonu:;
Lületaşı işleyen atölyeler lıam madde temin edemedik

leri için genellikle kapasitelerinin altında bir üretim yap- 
maktadırlar. Bu nedenle ham lületaşına olan yurt içi talebi 
arzın çok üzerinde seyretmektedir. Bu durumun ilerki yıllar
da değişmesi mümkün görülmemektedir, özellikle iç ve dış 
turizm konularındaki gelişmelere paralel artan lületaşı pi
po ve diğer hediyelik eşya talebi kanımızca daima ham lüle
taşı üretiminde sağlanabilecek artışın üzerinde olacaktır.

1975 yılında fiili işlenen lületaşı miktarı yakla
şık 2400 Sandık veya 360.000 adet Pamuklu eşiti olmuştur.

Bu miktar 19?1 yılında tespit edilen 1975 yılı talep tah
mininin (1.400 sandığı iyi kalite olmak üzere 2.000 sa.dık) 
çok üzerinde olmuştur. İşlenen 2.400 sardık iyi kalite lülo
ta şına ilave olarak gene 1975 yılında tahminen 400 sandık 
cılız kalitesinde taş da suni lületaşı veya diğer Hediyelik 
eşyaların imaLinde kullanılmıştır.

Sektörde faal olarak çalışan kuruluşların kanaatle
rine göre lületaşı yurt içi talebi.ii.ae yıllık yaklaşık % 10 
nisbetinde bir artış o i mak taa 1 . Bu artışa esas oian Lam 
taş istihsalindeki sınırlı artış ,ıisbe tidir. Bu artış, nis
petini geıecek. ,vj li .; d; ra 1:1 sov i,/ede- ivuiacaK farz ede
rek tespit edilen ,yurt içi ouıea orejeıisiyonu aşıg ıda ve
rilmiş bir»



Tablo 5: Yurt İçi Talep Projeksiyonu:
Yılı Sandık: Pamuklu muadili taş adedi:
1978 3^-00 510.000
1979 3.750 562.500
1980 >+.125 618.750
1981 ^.550 682.500

1982 5.000 750.000

1983 5.500 825.000
198^ 6.050 907.500
1985 6.655 998.250
1986 7.300 1.095.000
19.87.. 8.050 . 1.207.500

h) İhracat projeksiyonu:
1971 yılından 1975 yılına kadar geçen süre zarfında 

ham lületaşının ihracının yasaklanması neticesi pipo ihracı 
süratle artmış ve 1975 yılında toplam pipo üretiminin tak
riben % 25 i tutarında pipo ihraç edilmiştir. Bu oranın 
ilerki yıllarda istikrarlı olarak ve yıllık takriben % 2 
oranında artması beklenmektedir. Bu esasa göre ilerki yıl
larda Lületaşı pipo ihracatı 1975 fiyatları esas alınarak 
aşağıdaki şekilde bir artış gösterebilecektir»



„______   Tablo 5: . Lületaşı Pipo İhracatı Projeksiyonu:

Yılı: İhracatın toplam pipo TL olarak

.  üretimine oranı:________ ____ ihracat tut,.

1978 % 29 21.000.000.00 TL

1979 % 31 25.000.000.00 TL

1980 % 33 29.000.000.00 TL

1981 % 35 3^.000.000.00 TL

1982 % 37 ^0.000.000.00 TL

1983 1° 39 *+6.000.000.00 TL

1984- % >+1 53.000.000.00 TL

1985 % *+3 61.000.000.00 TL

1986 % >+5 70.000.000.00 TL

1987.______________________ _____________İM._________________ _ 81.000,000,00,TL



c) geplam Talep Projeksiyonu:
ilanı 'lületaşı i..racı yapı Lmadigi için yurt içi ta

lep jşro jeks iyonu aynı zamanda toplam talep projeks iyonuna 
eçittir.

t±ıiı_Iie^d;G±'ler;i^

Bundan önceki bölümlerde ifade odiluigi gibi, 
sektör üretim miktarını sınırlayan dar boğaz bam lületa
şı istihracıdır. Talep daima yüksek seviyede olduğundan, 
sektördeki üretim nam lületaşı istihracında sağlanacak 
artış oranında olacaktır. Yurt içi talep projeksiyonu bu 
nedenle aynı zamanda üretim hedefleri olarak da alınabi
lir.

d. Uygulanması gereken teknoloji ve ürucinı glrdile- 
J. o i’ ı;

Sektör, madencilik kesiminde uygulanmakta olan ilkel 
yöntemlerini geliştiril, .eoi dışında teknolojik bir ,-.eliç
meyi gei ektir-, .emek redir. Pipo oymacılığı kısmen mekan ize 
edilmiş olun bu konuda ve suni lületaşı i. .alinde uygula
nabilecek yeni gelişmeler faydalı olabilecektir. Pipoların 
standartlaştırılması ve ambalaj mal senelerinin geliştiril
mesi ciddi inraculcı kuruluşlar tarafınsan büyük ölçüde 
gerçekjeş tiril, iş tir.



5  •  İ tha la t  P ru . jukG i . .  l an :

Sek tö rün  i t i ı a !  a t ı  t ; e rok t i r e , eek  i i :  L i .ync ı  çok  s ın ı r l ı  o lup  

sadece  madenc i l ik  i ş l e tme le r inde  ku l  kan ı l acak  i ; , ;  mak i tu»-  
l a ı -mın  i tna ia t ı  s ez  konu  su  c i t* r  *

IV- fATId n, toGKAkI:

1-  ü n lenecek  yeni ka 1  a . :  i  tu  l er :
Sek tö rde  lü le t a ş ı  i ş l emec  i  L i . t  . i  i l e  uğ raşan  ku ı  u i  un la r !  u  

ha lo ı  nam Lüle taş ı  , / e t e r s l s i i f ; i  neden  L  i l e  kapa  a  i  t e  f az la 
l a r ı  mevcu t  tu r .  Bu  kapas i t e  f az la s ına  de le r l e :  u i i ' i l eb i l -  

ı nos i  ve  . /u r ,  i  kapa r i  çe le r in  ek lemes i  nam lü le t a ş ı  i s t ih rac ı -  
.  ■■  ,  maden  LçLe t ıue i ı - t in in  t ; e i i ş t i r i l e rek ,  a r t ı r ı lmas ı  ile  

mümkündür .  Bu  konuda  meydana  çe leb i l ecek  doş i ş ik l i  k i e  r l  ön 
cüden  t ahmi .n  e tmek  mümkün  o lmamakla  be raoe r  yu i ' t  i ş i  t a l ep  

p ro jeks iy  o r ıu  o la ı  ak  t eab i t  ed i l en  ü re  t im mik ta r l a r ına  u la 
ş ı l a c a k  Ka  a r ,  i  t u  a r t  ı .  ş i a r ın ın  sa ,  danaca ,  ı  va r  savu lnen tna ı r ,

, i .  V a t ı  r iü i  .■  ro  ; r amı :
Sek tö rde  i ı aLİ  mnerda  bu  bö lümde  söz  konusu  ed i l eb i l ecek  

b i r  . a t u m  mevcu t  de?  i ld i r .  G loba l  o la rak  i l e r i ;  i  y ı l ı  a rda  
19b?  y ı lma  kadar  mun  t e l i f  s a  f t ı a  t a rda  to .  l am 2Lj.Qüû .000,üü 
d . (197b  y iL ı  f iya t l a r ı  i l e )  tu t a r ında  ya t ı r ımın  pe rçok leş ; : ; e~  
o  L  .  : u i ı  t u ; ;  o  Lo . i i - .

T  O " ! '  •  •  a  d i l  •
• '  ~ '  -  1 '  '  '  •  '  -  -  -  ■  ı n    ______________________ •_

1-  K a l m a  De ;  e r :

Sok tu rdu  nam İ t i l a  t a ş ı  i sL i .u raCi  ve  monte  I  i  1  L i l e tn . /  mamulün  
UIV t İlil J. oiîi Ilûlül'l : 1 • ti ü.'di; JL L\:. ÜİC Q K K.’ü o Ki’.; UCf • I’İil ko 1- L !. —

rak  s  a 1  ta ;  .mas ı  o lana ,  l  yunur .  1975  . / ı l ı  l ' i , ' a l lar ı  i l e  her  
;  a; . .u , .  i  u  o . ; i  e  i  i  n  i  e  t  : r  ■ 1 1 .  l  .  ı  LŞlerer . -k  i :  ■  in l in , -  e  ; ;  
s i  sa fha lar ı :  La  t ak  r i :  en  İOO.ûOo İL  s ı  tu tar ında  katma do— 
per  sa ,  i  u- .nuktndır .  Bu usanan  nare int  ude  u  i '  sa ,  ta  an  ş  i l 
l a  r a  , . ore  sa ,  insan  kutu . .a  de  er  m ir .  tama i l  aşağ ıdak i  La. ; -  

l oda  ver i lmiş t i r :



Tablo  6: Katma Değer :

Tı11ar  : Pamuklu  Adedi : 1975 f iyat lar ı  i le  
Değer :

katma

1978 910.000 51.000.000 TL.
1979 962.500 56.250.000 TL.
1980 618.750 61.879.000.00 TL.
1981 682.900 68.290.000.00 İ L *

1982 790.000 79.000.000.00 TL.
1985 829.000 82.900.000.00 TL.
1984 907.900 90.790.000.00 TL.
1985 998.290 99.829.000.00 TL.
1986 1.099.000 109.900.000.00 TL.
1907 1.207.500 120.790.000.00 TL.

2.  Dır -  Ticare t  e tk is i ;
Lüle taş ından üre t i len  her  tür lü  hediyel ik  eşya  ve  özel l ik
le  lü le taş ı  p ipolar  geniş  çapta  ihracat  o lanağı  o lan  ürün
lerdi r .  Sektörün yurdumuz dış  t icare t in i  o lumlu yönde e t 
k i leyecek bu özel l iğ ine  karş ın  i tha la ta  ih t iyaç  duyulma
yan bi r  rektör  o lması  d ış  t icare t  aç ış ımızı  kapatmada azda 
olsa  devamlı  b i r  ka tkı  sa t layacagi  iç in  önemlidi r .  İhra
cat tan  saplanması  beklenen pel in ler in  y ı l lara  göre  dağı l ı ş ı  
Tablo  6 :  de  ver i lmiş t i r .

5 .  İ s t ihsam Etkis i ;
Sektör le  i lg i l i  4 .  beş  y ı l l ık  p lân  döneminde gerçekleşmesi  
söz  konusu olan  önemli  b i r  ya t ı r ım olmadığı  iç in  i s t ihdam 
durumu i le  i lg i l i  o larak  ancak ar tan  ta lep  para le l inde  
bi r  ar t ı ş ın  o lması  beklenebi l i r .  Bu ar t ı ş  özel l ik le  dar  
boğazı  teşki l  eden lü le taş ın ın  madenci l iğ i  i le  i lg i l i  ve  
tar ımsal  faa l iyet in  s ın ı r l ı  o lduğu kı rsa l  yöre lerde  bulu
nan lü le taş ı  ocaklar ı  sağlanacak is t ihdam ar t ı ş ı  i le  yö
renin  ekonomik hayat ına  müsbet  b i r  ka tkıda  bulunacakt ı r .
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VI - ALIL1.1ASI FAYDALI TaDBİRLKR:

1.İşletilebilir lületaşı yataklarının kati bir envan
terinin ve rezerv, tesbitinin yapılması; yeni yatakların bu
lunması, özellikle Konya(Yukan)zuhurlarının incelenmesi.
2.Lületaşı maden işletmeciliğinin modern yöntemleri, üreti
mi artırıcı uygulamaların getirilmesinin sağlanması.
5. Lületaşı ocaklarında malzemenin özelliklerine uyğun 
şekilde değiştirilmiş maden kanunu hükümlerinin uygulanma
sının sağlanması.
!+. özellikle i.raç edilen mamullerin kalitelerinin dış pa
zarlarda menfi bir durum yaratmı.yacak düzeyde olmasının 
kontrol altına alınmasının sağlanması.
5. İhracatta iyi bir pazar ve fiyat etüdü yapılarak ihra
cat fiyatlarının mümkün olan en yüksek düzeye çıkarılmasını 
sağlamak.
6 . Çok sayıda küçük işletme ve atölyeler olarak çalışmakta 
olan lületaşı işleyici ve madene ilirenin birleşerek koope- 
tifleşmelerini sağlamak
7. Lületaşı işlemeciliği sanatının gelişmesini ve gerekli 
kalifiye işçi yetişmesini sağlayacak eğitim kuruluşların 
mevcut meslek liseleri veya sanat okulları bünyesinde kurul* 
malarını sağlamak.
8. Lületaşı esnafının ham madde yönünuen geleceğini güvence 
altına alabilmesi için belirli bir ham lületaşı stokunun 
teşekkülünü sağlamak.
9 • Yabancı ülkelerde ilgili fıiai'iara katılarak lületaşı 
ürünlerimizin dışarda daha iyi tanımlamalarını sağlamak.



IV/5 - GRAFİT



GRAFİT
1-GİRİS:
1-Sektörün Tanımı:

Grafit karbonun allotroplarından biridir. Diğeri 
elmastır. Elmas 1850 C° üstünde ısıtılırsa grafite dönü
şür. Grafit elmasın tersine yumuşak bir mineraldir. Tabi
atta kristalleşmiş grafit veya amorf grafit halinde olup 
magmatik ve metamorflk kayaçlarda şist ve mermerler İçinde 
bulunur. Stabil karbonun çok yüksek sıcaklıklarda kristal
leşmesinden krlstalen grafit meydana gelir. Yaprakcıklar 
şeklindedir. Amorf karbonda yaprakçıklar çok ince ve gözle 
görülmeyecek haldedir.

Kok kömürünün mühim bir kısmı grafittir. Son yıllar
da dünyada tabii grafite rakip olarak, petrol koku veya 
antrasit aglomeralarınm elektrik fırınında *+000°C de işle
me tabi tutulması suretiyle suni grafit imal edilmektedir.

Grafit metal parlaklığında, yağlı ve bükülebilir 
şekildedir. Sertlik derecesi 1, özgül ağılığı 2 dir. Çizgi
si kül rengindedir.

Dünyada Seylan, B.Almanya, ABD ve Meksika da zengin 
grafit yatakları vardır. Bu ülkelerde doğrudan doğruya sa
tışa çıkarılacak grafit yatakları yoktur. Tenörlü $10-30 
arasıdır.



Zenginleştirilerek % 60-95 yapılır ve satılır.
Grafit refrakter oluşuna ve fiziksel özelliklerine 

göre çeşitli alanlarda kullanılır.
1- Enaz saf grafit (kül oranı % S-l^ ve daha fazla 

olanlar)kurşun kalem imalinde, paslanmaya karşı koruyucu 
boyalarda, döküm kalıbı macunları ve refrakter kaplamalarda 
ve fırınlarda refrakter macunları yapımında kullanılır.

2- Daha saf grafit( % 6-8 küllü)yaİniz veya yağlarla 
karışık olarak sürtünme parçalarında kayganlığı kolaylaş
tırma kullanılır.

3- Kristal grafit çeşitlerinin belli başlı kullanma 
yeri metalürjide ve eritme potaları imalindedir.

Grafit yanmalara karşı yüksek derecede dayanıklıdır. 
(Oksijen içinde 600° de hiçbir değişiklik göstermez) ken- 
diside 3800° de erir. Isıyı çok üstün derecede iletir .
Pota imali için, ana macun İçine % 25-30 grafit çubukları 
eklenir. Ana macun daha ziyade refrakter kil veya nadir 
topraklardandır. Grafit, potaların ısı iletkenlikteki tutu
munu daha etken hale getirir.

b- Grafitin en saf çeşitleri,( % l küllü)elektrik 
bataryalarındaki kuru pillerde, elektrik cihazlarındaki 
elektrotlarda ve dinamo bataryalarında kullanılır. Son yıl
larda çok saf grafit, atomik grafit olarak refraktörlerde 
belirli tonajda kullanılmaktadır. Suni grafit ise sürtünen



parçalarında kayganlığı kolaylaştırmada ve elektrod imalin
de tabii grafit ile rekabet etmektedir»

Ayrıca günümüzde iletkenliği, bakırdan daha fazla 
olan grafit ihtiva eden sentetik bir madde elde edilmiştir.

Bu kadar kullanma alanı olan grafitin yurdumuzda 
ekonomik bir şekilde mevcut teknolojik metodlarla cevher 
zenginleştirmesi yapılmadığından üretim de yapılmamaktadır.

Grafit ihtiyacımız tabii grafit, kolloidal grafit 
v® suni grafit olarak ithal edilmektedir. Ayrıca grafitten 
ateşedayanıkİDeşya olarak (Karni, potafırın» kapsül, tapa, 
mesnet, kalpotası, kılıf, tüp boru, çubuk v.s.), kurşun 
kalem, kurşun kalem kurşunları olarak ithal edilmektedir, 

Dökümcüler döküm kumuna karıştırmak için sabit kar
bon tenörü % h0-60 olan amorf grafit kullanırlar. Dünyada 
Kore ve Avusturya amorfgrafitlerini bu amaçla önemli ölçü
de tüketilmektedir. Türkiye'de ise bu amaçla taş kömürü 
tozu (1000 TL/TonJ kullanılmaktadır. B\mun yerine % 60 0 
tenörü olan Artvin amorf grafitlerinin kullanılması için 
M.T.A, Enstitüsünce çalışmalar yapılmaktadır*

Grafit üretimi bakımından dünyada belli başlı ülke
ler SSCB, Kuzey Kore, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Çin Halk 
Cumhuriyeti, Avusturya, Madagaskar Cumhuriyeti, Batı Alman
ya, Norveç, Srilanka, Romanya, Brezilya, İtalya, Japonya,



G. Afrika Cumhuriyeti, Arjantin, Burma, A.B.D. dir.
Türkiye grafit zuhurlarına, Îstanbıjl-Çatalca, Çanak- 

kale-Biga, Muğla-Milas-Ören, îzmir, Aydın, İzmir-Tire, 
Yozgat-Akdağmadenl, Artvin, KUtahya-Aslanapa, Balıkesir-Go- 
nen, Kırklareli-Pmarhisar, Çanakkale-Yuvalarköy,Gediz-Yağ- 
murlarköyünde rastlanır. Ancak mevcut zuhurların tenörleri- 
nin düşük olması ve teknolojik cevher zenginleştirme işlemi
nin ekonomik olamaması nedeni ile üretim yapılamamaktadır.

2- Tarihçe»
Grafit denilen maddenin kullanılmaya başlaması XVI. 

Yüzyıldadır. Grafit ilk olarak karşın kalem yapımında kulla
nılmış olup ilk cevher yatağı İngilterenin Cumberland eya
letinde bulunmuştur»

İngiltere: maden ocağı uzun müddet işletilmiş üretim 
başka ocak olmadığından uzun müddet devam etmiştir. XIX. 
yüzyıl sonlarında Sibiryada bir ocak açılmıştır.

167*+ yılında İngiliz kimyager Conta kalem imaline 
geçmiştir. Bunun için toz grafit aramaları 19̂ 1 den itiba
ren yapılmış birçok zuhurlar muhtelif senelerde tetkik 
edilmiştir» 19*+3 yılında S.Pekmezciler tarafından îstanbul- 
Ç a ta İca-Domuz d er o mevkiinâe bulunan grafit zuhurundan başka 
hiçbiri işletilmeye değer görülmemiştir»



Buradaki üretimde devamlı ve verimli olmamıştır. 1960 yılın
da 12 ton, 1961 yılında 2 ton, 196? yılında 20 ton üretim 
yapılmıştır. Fakat üretimler yurt ihtiyacını karşılamamış, 
diğer ülkelerden ithal edilmiştir. Halen hiç üretim yoktur.

II- MEVCUT DURUKi
Türkiyede henüz ekonomik grafit yatağına rastlanma

mıştır.
M.T.A. Enstitüsünce yapılan aramalar neticesinde bu

lunan yataklar ve rezerv durumları ülke olanakları kısmın
da verilmiştir.

II-I, Sektörün Kurulusu:
Grafit üretimi yapan bir kuruluş yoktur.
II-2. Mevcut Kapasite;
Yataklarımızın tenörü düşük olduğu ve ekonomik zen

ginleştirme yapılamadığı için grafit üretimimiz yoktur. 
1960yılmda 12 ton, 196i yılında 2 ton, 19&5 yılında 20 ton 
kadar üretimimiz olmuş ancak yurt içi talebini karşılayama
mıştır. Son olarak bir Alman firması ile işbirliği yapan 
bir anonim şirket grafit pota ve elektrot üretimi için teş
vik belgesi alınmıştır. Ancak hammadde ithal edilecektir.

II-3. Üretim:
a) Üretim Yöntemi-Teknolo.11:
Türkiyede henüz iyi bir zenginleştirme yapılamamıştır. 

Çalışmalar flotasyon yoluyla yapılmış iyi bir netice alına
mamıştır.



Dolayısiyla üretim yapılamamıştır. Genel olarak dünyadaki 
grafit zenginleştirme yöntem ve tesisleri aşağıda verilmiş
tir.

Yas Yöntemler;
I. Yağsız
a) Tablo konsantrasyonu
b) Buddles (bir nevi döner masa)
II. Az miktarda Yağ bulunan veya bulunmayanlar
a) Logwashers (yalaklı yıkayıcılar)
b) Yüzdürme hücreleri veya "Skin-flotation"lar
c)"Oscillatör"le (bir nevi taraklı (tırmıklı)sınıf- 

landırıcı) konsantrasyon
III«Yag-Köpük flotasvonu
a) Callow sistemi
b) Mineral-ayırma sistemi
c) Basit sistem
d) K ve K sistemi(bir nevi flotasyon, makine aşağı 

ve yukarı çarparak havalandırmayı temin eder.)
Kuru Yöntemler
I.Hava sınıflandırıcısı
II.Kuru eleme usulleri
III.Havalı konsantreler (hava seperatörleri)

a) Hooper konsantratörü
b) Sutton, Steele ve Stecle kuru tabloları



IV. Elektrostatik usuller
a) Huff sistemi
b) Sutton, Steele ve stecle dielaktsit konsantratör-

leri
Her yatağın grafit içeriği sertliği ve diğer mad

deleri farklı olduğu için zenginleştirme sistemide farklı 
yapılmaktadır.

Seylan tipi cevher genellikle elle» hava seperatörle- 
ri ve su akımlı aletler vasıtasıyla zenginleştirilmektedir.

Amorf grafitler ise elle, öğütmeden sonra hava sepe- 
ra türleri ve eleklerle zenginleştirme işlemi görürler.

Zenginleştirme işlemleri en çok pulcuklu (flake) tip 
grafitlerde uygulanır. Değirmenler elekler ve flotasyon 
hücreleri tesisatın esaslarıdır.

Madagaskar grafitleri de hidrolik metodlarla zengin
leştirilmektedir.

Grafit rafinerisi en zor yapılan bir minaraldir.
Sanayiinin arzu ettiği % 99 luk grafit elde etmek 

için HF veya NaOH ile kimyasal muamele yapmak ve mevcut 
silisi gidermek gerekli olup bu yol da çok pahalıdır.



b) Üretim:
1960 yılında 12 ton
1961 " 2 "
1965 " 20 ton grafit üretimimiz olmuştur.

1965 yılından sonra üretimimiz olmamıştır, İstatistiklerde 
de kayıt yoktur.
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ll-1*. Pas Ticaret Durumu: 

a)îthalat

Tablo İs Grafitten Üretilen ürünler İthalat

(Miktar Kg. Değer Bin TL. )

Yıllar

Grafitten ateşe 

Mukavim Esva

Kurşun Kurşun Kalem 

Kalemler Kurşunları

Miktar 272.900 1.230.310 2. »+52
1970

D«ğer 2.576,7 3.302,3 57,0

Miktar »+82.000 20.515 1.350
1971

Değer »+.990,5 280,9 138,9

Miktar 579.500 35 1.90»+
1972

Değer 5.208*61 8,2 279,0

1973
Miktar 175. >+oo 3.715 »+.10»+

Değer 3.250,2 2»+7, 2 »+69f»+

Miktar 295.500 2»+ 3.038
197*+

Değer »+.885,7 1.9 667*3
Miktar 15»+. »+10 272 »+.3H

1975
Değer »+.288,8 27,1 >+52,7

Kaynak:(D.İ.E.) Dış Ticaret Yıllık İstatistikleri



Tabii,kolloidal vo suni grafit ithalimiz aşağıda 
verilmiştir.

Tablo 2. Tabii,Kolloidal ve Suni Grafit 
_________  İthalatı ________________________________

Yıllar
Miktar Ton 
Değer( 10001'L)

Tabii
Grafit

Kolloidal Suni 
Grafit Grafit

1970 Miktar 413,1 0,094 85,384
Değer 1345,3 3,9 682,0

1971 Miktar 403,63 5,1 168,8
Değer 1555,7 32,9 1503,6

1972 Miktar 354,8 0,38 >+6,02
Değer 1805,9 22,3 201*+, 9

1973 Miktar 521,9 3,9 70,98
Değer 1847,45 38,6 1989,1

1974 Miktar 517,2 0,197 58,45
Değer 256*+,7 25,2 1795,7

1975 Miktar 572,6 0,570 149,9
Değer 4658,9 36,9 3825,4

1976 Miktar 596
Değer 255.4 bin İ

KAYNAK:(D.î.E.) Dış ticaret Yıllık İstatistikleri



Tabi grafit ithalimiz 1970-1971 yıllarında Batı Al
manya, Avusturya, Hollanda, İngiltere,İsveç,İtalya,Norveç- 
ten, 1972-1973 yıllarında Batı Almanya,Avusturya ABD,Fran
sa , İngiltere , İtalya Kanada,Norveç ve KUsyadan olmuştur.

Suni grafit ithalimiz 1970 yılında Batı Almanya,İn
giltere Avusturya,1971 yılında, Batı Almanya.Çekoslavakya, 
Fransa,İngiltere, Hollanda, Japonyadan 1972-1973 yılların
da Batı Almanya, Doğu Almanya,ABD,Fransa,Hollanda, İngilte- 
reden olmuştur.

Kolloidal grafit ithalimiz 1970 yılında Batı Alman
ya, 1971 yılında Batı Almanya,Hollanda 1972-1973 yılla
rında Batı Almanya, A.B.D. Fransadan olmuştur.

Tabii grafit ithalatımız 1960-1969 yılları için aşa
ğıda verilmiştir.

Tablo '\t 1960-69 Dönemi Tabii Grafit İthalatı
J^l^r___________________ Miktar (Ton)
1960 110.5
1961 80,3
1962 80
1963 107
1964 139
1965 140
1966 145,7
1967 235,9
1968 247,2
1969 327,9
1960-1969 yılları Kolloidal, Suni grafitten

mamul madde ithalatları şöyledir.



Tablo 3 A. Grafitten Mamul Üşya ithalatı
Miktar Ton

Yıllar Kolloidal
Grafit

Suni ı 
Grafit

Grafitten 
mamul eşys

Kurşun 
ı Kalem

.r.YT-.K —
Kurşun 
Kalem ucu

1960 - 0,004 105,08 524,92 1,05
1961 - 44,58 564,46 0,80
1962 0,2 1,14 107,21 356,46 1,73
1963 0,015 - 141,82 559,02 1,92
1964 - 11,97 120,07 302,77 0,54
1965 - 33,02 168,11 433,89 1,45
1966 0, 86 12,68 154,59 633,28 0,37
1967 0,11 55,99 209,23 732,73 2,91
1968 4,54 38,01 378,37 590,78 1,10
1969 0,15 50,80 0,364 6,56 ------------

II-4.b) İhracat:
Grafit ve grafitten mamul eşya ihracımız yoktur. 

Yalnız 1975 yılında 93101 kg miktarımda ve 478509 dolar 
değerinde kurşunkalem ihracımız Irak,Lübnan-Suriye ve Su
udi Arabistana olmuştur.
II-5. Stok Durumu:

Üretim olmadığından yoktur.
II-6. Yurt İçi Talebi:

Üretimimiz ve ihracımız olmadığı için yurt içi 
talebimiz ithalatımıza eşittir.

Kurşun kalem gibi ürün üretim durumları saptanama- 
dığından için onların yurt içi talebide bulunamamıştır.



li-7.Fivat Durumu:

Tablo 9: Grafitten Mamul Madde Flatları (TL/kg)

Grafitten ateşe Kurşun Kurşun Kalem

Yıllar dayanıklıeşva kalemler kurşunları

1970 9w-1+1+2 2,689 32,266

1971 10,359 13,69 102,88

1972 8,988 ? 196,59

1973 18,530 66, 59 119,389

197*+ 7,599 81,66 222,999

1975 27.776 99.59 105,003

Tablo 5s Grafit Ortalama îthal Fiatları
(TL/Ton)

Tabii grafit Kolloidal Suni

Yıllar erafit grafit grafit

1970 3256y7 92021,3 7987,8

1971 3899,9 6959,8 8907,6

1972 5089,95 58689,2 93783,1

1973 3539,7 9897,9 28023,9

19?9 9958,8 128060,8 30721,6

m... .8.136, 69869 25519,5.



Tablo 6; Dün.ya'da Grafit Matları (1974-1976)
Torbalanmış 
(Seylan Malı 
Fob Kolombo) £t İngiliz sterlini

Satış Ocak 1974
Kalitesi Birimi fiatları Aralık 1974 

f iatları Mart 1975 fiatları Şubat 1976 fiatları
Sert Bü./ük parça £ /İt 125 151 151 200% 97-99 C l/ton 43Öb 4681 5002,62 6"23'4
Sert normal parça " 
% 9̂ -95 C m 116

3596
116
3543,07

146
455T

Sert normal parça " 80 80 101% 90-92 C t l 2653 2480 2650,39 3148
Kıymık halinde toz " 125 80 151 200% 97-98 C t » 4506 24S0 5002,62 6234
Kıymık halinde toz " 77 80 80 101% 90-92 C t » 2653 2480 2650,39 3148
Kıymık halinde toz ” 60 60 60% 80-89 C 2067 1860 1987,8 2306
Cips % 90-92 C t » 77 80 80 101

3 % 80-83 C » 1
265360

620-806
60 2650,3960

5148
74

% 50-55 C ♦ t
2067
55

1860
37

1987,8
37

2306
35

1206 248-589 1225,81 1091



11-8. İstihdam Durumu:
Grafit üretimi yapılmadığı- için istihdam durumu da söz konu
su değildir.

11-9. Mevcut Durum Ve Tıkanıklar;
Rezervlerimizin terörlerinin düşük olması ve ekonomik zen
ginleştirme işlemleri yapılamaması nedeni ile grafit üreti
mimiz yoktur. Yurt içi talebimizi ithalat yoluyla karşıla
maktayız. İleriki çalışmalarımızda grafit rezervlerimizden 
faydalanmak için, ekonomik zenginleştirme yolları aranma
lıdır. Olumlu neticeler aldığımız takdirde yurt içi talebi
mizi karşılayabilir. İthalimizi azaltır veya tamamen kaldıra- 
biliriz.

11-10. Diğer Ülkelerdeki Dunu;
A.B.D.nin kristal tabaka grafit rezervi en az 600.000 ton
dur ve yataklar Teksas, pensil vanya ve New yoEk'tadır.

Dünyanın geri kalan ülkelerinde grafit rezervi tah
mini 100 milyon ton kristal tabaka grafit, bir kaç milyon 
tonda amorf grafittir.

Batının önemli amorf grafit yatağı Meksikanm Son 
ora şehrinde olup, 20 mil uzunluğunda 10 mil genişiiğin- 
dedir. Milyonlarca ton grafit ihtiva ederler.

Dünyanın bilinen geniş amorf grafit rezervleri Avas- 
turalya,Avusturya,Kore Cumhuriyeti ve SSCB dedir.

Seylan ınamorf ve kristal grafit rezervleri miktar 
olarak bilinmemektedir. Fakat geniş yatakları vardır.

Dünyanın bilinen en geniş tabaka grafit rezervi 
Madagaskar Cumhuriyetindedir. 600 mil uzunluğunda ve 100 
mil genişligindedir.

Avrupanm en önemli grafit yatakları Avusturya,Norveç 
Batı Almanya,İspanyadır. Avusturya amorf grafit üretir.

Kristal tabaka grafit geniş rezervleri Brezilya, 
Kanada ve Çin de mevcuttur.
(Kaynak: Mineral Facts and Problems)



Dünyanın en önemli grafit üreticileri; S.S.C.B,Ku
zey Kore, Kore Cumhuriyeti»Meksika,Çin Halk Cumhuriyeti, 
Avusturya»Madagaskar Cumhuriyeti,Batı Almanya,Norveç, 
Seylan,Romanya,Brezilya,İtalya, Japonyadır,

A.B.D. üretim miktarı özel şirketlerin güvenilir 
bir bilgi vermemeleri sebebiyle bilinmemektedir.
_______Tablo 7; Ülkelere Göre Dünya Grafit Üretimi:_ Short ton
Ülkclcr^-jj 1970 1971 1972 1973 p
Arjantin 8ü 162 165 165
Avusturya 30570 23581 20693 18972
Brezilya 2800 3015 3ü58 -
Burma 86 168 239 -
Çin Halk

Cumhuriyeti (T) OooKNrA 35000 53000 33000
Batı Almanya 1808ü r 13986 12509 -
İtalya 2302 701 852( T) üü-00
Japonya 1615 1162 9ü0 (T) 880
Kuzey Kore (ffi) 83000 h 85000 85000 85000
Kore Cumhuriyeti 65621 79938 üü959 -

Madagaskar
Cumhuriyeti(T) 21903 r 2217ü 20194 (T) 15000

Meksika 613ül 56125 60 7ü 8 65000
Norveç 11ÜÜ7 r 9136 95üO (3) 7711
Romanya T - 6600 6600 6600
Seylan - 7921 7871 T 7900
G.Afrika Cumhuriyeti 771 1262 95ü 860
Rusya T 83000 90000 90000 90000

Toplam: Üİ562Ü >+33925 397682 NA



T.Tahmini P: îlk rakamlar, rsyeniden gözden geçirme
1) Yakardaki ülkelere ilâveten Çekoslavakya»Hindistan,Güney 
Rodezya, Güney Batı Afrika ülkelerinde grafit üretimleri 
olmasına rağmen mevcut bil.ilerin olmamasından bilinmemekte
dir .
2) İthal edilmiş ham grafitten grafit üretimi
3) A/S SkaLond GrafifitverlP firmasının üretimi 
NA: Mevcut değil
KAY'NAR: Mine ra İs ,Year Book 1972,1973 volüme 1

Tablo 8: Amerika Birleşik Devletlerinin
1973 .yılı Tabii Grafit Tüketimi

Kristal Amorf Toplam.
Kullanılma Mik. Değer Mik. Değer Miktar Değer
yerleri. short dolar short dolar short dolar

ton ton ton
Bataryalarda 9-36 293383 508 368209 999 611587
fren donatım
larında 681 339258 1919 726316 2595 1066079
Karbon üre ti
minde 629 W 921 W 1050 695751Potalarda im
biklerde maden
kazıcıları,
kesiciler ve
üfieçlerde 2692 586351 175 67861 2687 659212
Dökümhanelerde 9606 W 18159 W 22765 3819752
Yağlayıcılarda 1369 788678 2331 652820 3695 1991998
Kursunkale iller
de 1972 711916 796 193117 2218 909533
Toz Ketallerde 363 W 720 W 1085 326766
Re frak terlerde 361 112870 7918 575119 8379 687989
Lastik sanayiin
de 179 110291 229 51398 398 161689
Çelik imalatın
da 936 93893 112+9 9095995 11805 9189858
Digcr yerlerde ^297 877059 551 200997 9698 1Ü?6056

Toplam: 18233 72972(86 99216 8590979 62999 15707790



y.  B i reyse l  f i rmalar  hakkında  güveni l i r  net ice ler  o lma
dığ ında ; :  toplamda göster i lmemişt i r .

Kaynak:  Minera le  Year Book 1973  Volüme 1)

Tablo 9 :  Diğer Ülke ler in Graf i t  İ tha la t ı

(T l on)

Ülke ler 1970 1971 1972  1973 )74

Bat ı  Almanya  

Avusturya
i  t  a  1  y ;  i

26862

1/79
14081

29163
2747

10092

22075  22119  

5806  3864

26786

III  — Ühni’-ı  OrAit -ıKhnRI:

Türkiyede  bugüne  kadar  ekonomik  gra i i t  yatağı  bulu
namamışt ı r .  İ ş le t i len  yutakta  yoktur ,  ün  son  yapı lan  Artv in  
g ıa ı i t i  ü ı . ' i i t  ver iû idir .Bu yatak  üzer inde  ça l ı şmalar  devam
etmektedir. Çata lca  Domuzdere  yatug mda i lerde  ça l ı ş ı la -
çakt ı r ,  il.T .A.  Enst i tüsünün yapt ığ ı aramalar  net ices i  bu-

1 unaıı yataklar ve rezerv  nurumlar ı aşağıda  ver i lmiş t i r .

Yeri j eo lo j ik
Rezerv  ( ton) Düşünce ler

Çanakkale -Biga 5000 Sabi t  karbonu düşük 
ekonomik  deği l

iviug 1 a  -Mil 3 5-0 re n 15000 Daha detayl ı  arama 
gerekmektedir .

İzmir -Tire 350U0 Zenginleşt ir i lemedi
düşük tenor  % 3>5-6 
ekonomik  deği l

İzo ı i r -Aydın 300000 Düşük tenor
Yo z k  a  t -A kda  g ma de  n i  200000 Düşük tenor

Artv in 100000 Çal ı şmalar  devam 
ödiyor(ümit l i

Toplam: 970000
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Bingöl civarında kısa süreli yapılan ön çalışmalar
da % 2T} sabit karbonlu grafit bulunmuştur. Çalışmalar de
vam etmektedir.

İzmir İli Tire İlçesi Başköy ve civarımın ayrıntı
lı grafit etüd raporunda anlatıldığına göre bu bölgenin 
grafit yatakları % 6 civarında sabit karbonlu 150000 ton 
görünür, 200000 ton muhtemel rezervle ümit vericidir.

Diğer ülkelerde % 3-2.5 sabit karbonlu cevherle
rin bile:işletildiği düşünülürse bu yatağın işletilebilir 
sınırlar içinde olduğu görülür. Ancak laboratuvarlarda yapı
lan zenginleştirme çalışmalarında % 8,5 sabit karbonlu cev
her % 30 sabit karbona kadar çıkarılmıştır. Oysaki piyasa
daki en düşük 'tenörlü grafit % 60 sabit karbonludur ve dö
küm sanayiinde kullanılmaktadır. Boya ve kurşun kalem ima
li için ise % 98 tenörlü grafit kullanılmaktadır.

İleride yeni yöntemlerle zenginleştirmede iyi sonuç
lar alınacağı ümit edilmektedir.

Eğer bu bölgedeki grafiti cevherinde zenginleştirme 
yapılamazsa t.T.Ü.ce geliştirilmekte olan karbonlu suni 
gübre imali için kullanılması düşünülebilir.

Ayrıca grafit aramaları Kütahya-Aslanapa-Tava.Balı- 
kesir-Çığmış köyü, Kırklareii-Pınarhisar.Çanakkale Yuvalar- 
köy,Gediz Yağmurlar köyünde yapılmıştır. Yatakların terör
leri düşük bulunmuştur. Bir kısmıda grafit değildir. Köaerv- 
ler tam olarak saptanamamış, ekonomik görülmemiştir.

Ülkemizde ilk programlı grafit etüdlerine, MTA Ens
titüsü olarak, 1970 senesinde İzmir-Kütahya,Muğla,Aydın 
illerini kapsayan bir alanda başlanmıştır.

1970 yılında etüdü yapılan Kütahya İli Aslanapa bu
cağı Tava köyü ile Gediz İlçesi Yağmurköyü arasındaki gra
fit saha lamım saptanarak zuhurlarına göre, zengin bir 
rezerv isede; alınan nümuııelerin yalnız birinin analiz 
sonucu grafit bulgusunu vermiş, diğerleri könıür olarak 
sınıflandırılmıştır.



1967-1970 yıllarında etüdü yapılan Yuvalarköy 
(Çanakkale) ve Çığmış koy (Balıkesir) grafit şist maden ya
taklarının her ikiside ekonomik değildir.

İstanbul ili-Çatalca ilçesi Kalfa köyü zuhuru 
numune analiz neticesi % 0,29 0 tesbit edilmiştir.

197^ yılında grafit potansiyeli yüksek görülen 
Yozgat Akdağmadeni çevresi etüdleri yapılmıştır. Yozgat 
Akdağmadeni ve civarınıııın genel grafit prospeksiyonu 
ile Hatapaları dere zuhurun daki grafitin sabit kârbon 
oranı % 48,73 olarak saptanmıştır. Aynı yerden alınan diğer 
bir numune içinde ise grafitin saptandığı çok fazla karbo - 
nat karışımın!içerdiği karbon oranı açısından % olarak bir 
rakam verilemeyeceği belirtilmektedir. Aynı bölgenin diğer 
bir nümunesinde yapılan mineralojik tetkik neticesinde 
"Numunede çok ince taneli grafitlerin meydana getirdiği 
grafit toplulukları ile karbonat (kalsit) izlenmektedir'. 
Grafit numunenin % 35-43 ni kapsamaktadır" denilmektedir.

Grafit zuhurunun ekonomik boyutlara ulaşabilme ola
nakları araştırmak üzere Almanya ve Japonya’ya numuneler 
gönderilmiş analiz sonuçlarında % 8-17 arasında karbon sap
tarımı ştır.

Yapılan Mikroskobik etüdlerle de amorf grafitin, 
varlığı saptanmış, ancak mineral konpozisyon olarak grafit 
oluşumunun çok ince ve iç içe büyüme şeklinde bulunduğu 
bildirilmiştir. Bu kaynakların ileride değerlendirilebilece
ği tahmin edilmektedir.



1975 senesinden beri Artvin grafit aramaları yapılma* 
tadır. Bu yatağın değerlendirme çalışmaları devam etmekte
dir. Ayrıca İzmir-Tire Uzgur köyü civarında da önemli yatak
lar tesbit edilmiş ve işletme raporları 197b yılında Ener
ji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunulmuştur.

IV-ÜKETİM PHüGİÎAflI:
1- Genel Politika:
Yurt İçi tüketiminin yerli üretimle karşılanmasıdır.
Ancak ümitli saha olmadığından 
azdır.
2- Talep Çalışması;
a-Yurt içi talep projeksiyonu
Tablo 10: Grafit Yurtiçi Talep

Yıllar Tabii grafit
.. (ton)

1976 bUU
1977 700
1978 800
1979 900

1980 1000
1981 1100
1982 1200

19 83 1300
1984 1400
1985 1500
1986 1600
1987 1700

işletme kurulması ihtimali

Projeksiyonu

Tabii kolloidal suni grafit
(Toblam ton)__________

800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900

Bu projeksiyon DPT 1975 ve 1976 programları grafit 
ithalat tahminleri ve (DİE) grafit ithalat durumu gözöm’n- 
alınarak yapılmıştır.



Tablo 11: Grafit Üretim Projeksiyonu
________  ______ ____________________ (İOOÇL ton)_____

't 1982 ±2S 1985 1986 1987

'o; ü,L 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8
«rafr _________ _____  _  ________________________________

î ■,..: la t Pro 1 aksiyonu
 (1000 ton)

1979 1980, 1981 1982 1987______

1,2 1,2 1,0 0,1

r - ali::"Afi öngörJ; <ı tsibIhlbr

Düşük tenörlii grafit yataklarımızın tenörlerini yük
seltecek yeni teknolojik zenginleştirme araştırmaları ya
pılmalıdır, Olumlu ve ekonomik neticeler alındığı takdirde 
rezervlerimiz değerlenecektir.

Yüksek tenörlii Artvin amorf grafitlerinin dökümhane
lerimizde kullanılan taşkömürü tozunu ikamesi için çalınma
lar yapılmalıdır.

_J; /  ’/Ö_ .xr977

Toplam 0,8 :5s>grafit  __________





IV/6 - ASBEST



ASBEST

I.GİRİŞ;
Asbest lif karakterinde olan bir mineraldir.Krizotil 

ve Ajnfibol olmak üzere iki genel guruba ayrılır. Sanayide 
kullanılan asbestin % 90'ı krizotil cinsindendir. Gümrük ta
rife no:25.2̂ .00 dir.

Son 10 yılda tüketimi % 7 artan asbest dünya'da başlı
ca şu ülkeler tarafından UretilmektedirjKanada, SSCB, Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Rodezya, Çin Halk Cumhuriyeti, ve ABD.

1973 yılında dünya asbest üretimi U-,2 milyon tonu geç
miştir. Kanada, SSCB, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti1nin 
1973 üretimleri şöyledir;Kanada:1.790«783 ton, Rusya:1.280.000 
ton, Çin:210.000 ton, Güney Afrika Cumhuriyeti;32?.000 ton,
Bu ülkelerin dünya üretimindeki payı % 85'tir.

Yurt içi asbest lif tüketimi sürekli artış göstermek
tedir, Yapılan yaklaşık hesaplara göre, 1969 yılında 10.000 
ton olan asbest lifi tüketiminin 1980 yılında 38 bin olacağı 
hesap edilmiştir,

İthalat güçlükleri ve lif asbest temininin zorlukları 
nedeniyle bir çok tesis % 60 kapasite ile çalışmaktadır. 
Asbestli çimento sanayi hızla gelişmekte lif asbest talebin 
% 80 ini kapsamaktadır. Diğer sanayi dallarında da artan ta
lep karşısında hammadde sıkıntısı baş göstermektedir.



Bclli Başlı Ürünleri:
Amosit:(FeMg)SiO^.1-5 HgO
En çok Güney Afrika Cumhuriyeti çıkarmaktadır.
Krokidolit:(NaFe) (SiOg^. FeSiOg.HgO nidir. Lifli

amfibollerden en çok bilinenidir»
Krizotil en iyi bilinen asbest kaynağıdır. Lifleri

ipek gibi ve sağlamdır.(3MgO).2Si0p.2H„0 formulündedir.
asbest

TremolitîCa2MgjSig022(0K)2 açık yeşil bir/tipidir. 
Anthofolit:(MgFe)^Sig022(0H)2 de bir asbesttir. Eski

şehir civarında yaygın olan amfibolit asbestler beyaz renk
lidir.

Asbest lifleri lif boyuna göre şöyle sınıflandırılır.
Gurup Asbest tipi

1 Krizotil lif
2 m ıı

3 Tekstil lifi
Asbestli Çimento lifi

5 Kağıt lifi
6 Sıva lifleri
7 Kısa lifler



1-SEKTÖRÜN TAKIMI VE SINIRLANMASI:
Sektör, asbestli çimento sanayi, yer karosu, bai.ata 

v.b. kuruluşlarda tüketilen asbest lifi üretimini kapsar. 
Yerli hammadde ve ithal malı asbest kullanılmaktadır.;. Anca 
sanayiciler tarafından ithal malı asbest daha pahalı olması
na rağmen standartlara uygun olduğu için tercih edilmektedir.

Rezerv bakımından oldukça büyük potansiyele sahip ol
duğumuz halde, yeterli üretim yapılmamaktadır.

2-TARİHÇE:
Memleketimizdeki asbest zuhurları çok eskiden beri bi

linmektedir. 1935 yılında MTA Enstitüsü kurulduktan sonra, 
etüdleri yapılmaya başlanmıştır. Amyant evvelce Maden Nizam
namesine tabi tutulmamış ve Taşocakları Nizamnamesinde bıra
kılmıştır. 12 Nisan 13^1 tarihli 608 sayılı kanunun 5 ci 
maddesine göre İktisat Vekaleti tarafından idare olunan 
Taşocakları kapsamında bırakılmıştır. 0 tarihten sonra k268 
sayılı kanunla (17.6.19l+2)m3denler arasına alınmıştır.

II-MEVCUT DURUM;
Türkiye'de 22 kişi veya kuruluşa ait ruhsatlı saha 

mevcuttur. Bunların az bir kısmı halen üretim halindedir. 
Diğerleri çeşitli nedenler ile kapatılmıştır. Son durumlara 
göre faaliyet gösteren ayırma tesisleri, Sivas'ta (3)> Anka,.

ra'da (1), Bursa'da (1), Erzincan da(l) ve Eskişehir'de (1) 
olmak üzere (7) tesistir.



Yurt içi üreticileri arasında rekabet yoktur, îthal 
mail asbest daha pahalı olduğu halde, sanayiciler tarafından 
tercih edilmektedir. Yerli asbest, üretim anında ithal malı 
asbeste katkı maddesi olarak kullanılmaktadır.

II.1.KORULU KAPASİTE
Türkiye'de mevcut üretim kapasitesi 5*000 Ton/yıl'dır. 

Ancak bu üretimin asbest cinsine göre dağılımını saptama 
olanağı bulunamamıştır. Lif ayırma tesisleri, ekonomik kapa- 
oietlerin altında kurulmuştur ve verimli çalışmamaktadırlar. 
Bu yüzden gereksinimi % 70'i ithal edilmektedir.
Tablo IsAsbest Sektöründe Kurulu Kapasite
______________________________________________________ (TON/YIL)
Kuruluş_________________________    Kapasite
İnşaat Malz.Ltd.Şti. 32

İt 1+62
II 35

Amyant Sa.A.Ş. 3.155

Bekir Şahan 300
Halil Yılmaz
Mevlut Eren 100

Bakırkaya Maden Ltd. __
Bilfer Tic.S.Ltd,Şti. 160

Emin Özgür 531

Mihalıççık 1.000
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Tablo 2 s Asbest Sektöründe Üretim Kapasitesi

MADEN SAHİBİ 
ADI İL

YÖRESİ
İLCE KÖY ÜRETİM(TON)

Bilfer Ticaret ve 
Sanayi Ltd.Şti. SİVAS ZARA BEYPINARI 1.060

Emin Özgür » I t! 531
Elyaflı Çimento 
Sanavi A.S. ERZİNCAN ILIC GEDENEK 1.000

Kaynaks Madenlerimizin faaliyetleri.

II.2 ÜRETİM
II.2.1. ÜRETİM METODU VE TEKNOLOJİSİ:

Ham cevher üretiminde yer üstü ve yar altı işletmeci

lik sistemleri uygulanmaktadır. Yer üstü (açık ocak) siste

minde basamaklar yapılarak dibe doğru inilmekte, önce örtü 
tabakası kaldırılmakta sonrada cevher üretimi yapılmaktadır.

Yer altı sisteminde ise oda-topuk usulü ile ham cev
her çıkarılmakta, boşalan yerler dolgu malzemesi ile . aldu- 

rulmakta ve sonrada topuklar alınmaktadır.



II.2.2. ÜRETİM MİKTARI: 
Tablo 3sAsbest Üretimi (TON)

YILLAR KAM CEVHER AYIKLANMIŞ
1969 5.533 1.5V7
1970 3.27^ 957
1971 3.893 -

1972 k , 92b -
1973 b.775 -

197^ 15.737 -

1975 17.OOO(Tahmini) -

1976 20.000(Program) -



II .2.1. Fİ ATLARIN DURUMU:
Tablo i+îAsbest ^urt Dışı Fiyatları

Krizotil Lifleri Kanada $/Ston FOB Türk Lirası TL/Ton 
Gurubu 197*+ Temmuz-1975 Temmuz 197*+ Temmuz-1975Temnuz

(1) 2.007-2.8.1+2 31.00Q —44-259
(2) 1.087-1. 5*+*+ 16.000-24.045
(3) 5l2-8l+0/121+-l. 119 7.96O-I3.06O/II.275-

18.517
(*+) 276-321/+00-671+ *+.291- 4.901/5.229- 10.496
(5) 20İ+-313/290-339 3„172"4.866/4.516- 

5.291
(6) 149-211 2317-3.286
(7) 62.12-89.171 1.422-2.024

Kaynakîİndustrial Minerals 1975
II.
II.

2.4.DIŞ TİGARST 
2.4.1.GSNEL DURUM

Türkiye'de asbest uzun yıllardan beri üretilmekte ise
de, hiçber zaman ülke tüketicine yetecek kadar bir üretim ya-
pılmamıştır . Asbest kullanan endüstri kuruluşları, hammade
yönünden dı şarıya bağımlı kalmakta ve bu nedenle gelişememek-
tedir. Hammadde yönünden dışarıya bağımlılık nedeniyle asbest

ten üretilen mallar yurt içinden karşılanamamakta ve iolayısı 
ile ithalat yapma zorunluluğu doğmaktadır. Diğer yan ian asbest 
ten üretilen eşya ithalatçılarının talebi olan asbest yurt içi 
üretimi ile karşılanmadığından, saf lif asbest ithalatı zorun
luluğu doğmaktadır.



Gümrük tarife cetvelinde 25.2U.Q00 kot numarası ile 
gösterilen lif asbest ithalatında devamlı bir artış kaydedil

mektedir. Bunun başlıca nedeni asbestten üretilen madde tü

ketimindeki artış eğilimi ve yurt içinde üretilebilen asbest

ten üretilen eşyaların ithalatının kısıtlanmasıdır. Ancak 

şimdiki durumda bir kısım mallarda ithalat tamamen durmuş, 

bir kısmında ise kısmen durmuştur.

Tablo 5:Asbestten Üretilen Ürünlerin İthalat curumu (TON)

Güm.No: Cinsi 197U 1975
65.12.20
68.12.90

Asbestli çimentodan üretilen 
Asbestli çimentodan üretilen

levha 3,7 19,2
muhtelif eşya 77,3 92,7

68.13 . 10 Yer karoları 133,1 U99,5
68.13 .90 Asbestten mamul muhtelif eşya Uo8,2 365,6
68.1U-.10 Fren balataları 12,1 6,8
68.1U.90 Kavrama balata 9 8 

32,9
9,2 
93 7U8.08.10 Asbestli filtreler

8U.6U.10 Asbestli kauçuk conta *+5,8 82,2
Ul0,88U.6U.20 Muhtelif eşya 261,5

8U.6U.90 t l  1 » 52; 1 62,3

KayraksD.İ.B.Dış Ticaret İstatistik.

İthalat çoğ^ınlukla şu ülkelerden yapılmaktadır:Kanada, 

SSCB, G.Afrika, İngiltere ve İtalya,



II.2A.2.YARI ÜRÜN İTHALAT:

Tablo 5'de verilmiştir.

II.2.1+.2.1Ham İthalat

Yıllara göre lif' asbest ithalat tablo 6 da gösteril-iş

miştir.

Tablo 6:Lif Asbest İthalatı

Ana Mallar 1970 1971 1972 1973 197b 1975 1976
_______________________________________   M__ M D___________ K D

Lif Asbest 751+5 1059^ 11577 9881 1U-58U- 16357 61533 19681B3237 

II.2.V.2.2. İHRACAT:

Asbest ve asbestten Üretilen madde ihracatına kaynak

larda rastlanmamıştır.

11.2.5. STOK DURUMU:

1969'da 786 ton ham ve 580 ton konsantre, 1970'de 681 

ton ham ve 230 ton asbest stoku olmuştur,

11.2.6. YURT İÇİ TALEBİ:

^’ablo 7:Asbest Sektörü Yurt İçi Talebi. ,, N

Yıllar Üretlm(TUV) Ithalat (LİF)  Toplam(l i£

1970
1971
1972
1973 
197^ 
1975

3.27^ 7.5*+5 a.>+Ğ2
10.59^ 11.681+
11.577 12.956
9.881 11.218

1b.  581+ 19.002
16.357 21.135

b.775
15.777
17.000

K:\ nak:DÎ3 Yayınları.



Gerek ^evlet İstatistik Enstitüsü ve gerekse Maden 
dairesi Başkanlığı, Yurt içi üretimini sadece tüvenan olarak 
vermektedir, İthal malı asbest ise genellikle lif olduğundan, 
toplam talep tek cins olarak göstermek için tüvenan cevherin 
% 28 inin lif olarak alınabileceği varsayılmış ve toplam ra
kam elde edilmiştir.

II.2.7. PARAŞIL D3ISRLER:
Tablo ;::Asbest Sektöründe Parasal Değerler

Yıllar Lif ve Tüvenan(bin TL) ORT.Değer(TL/Ton)

1969 1.907.5 9-33
1970 1.776.9 527

Yurtiçi Satışları sonucu elde edilen parasal değerlerdir. 
Kaynak: Maden İstatistikleri. 1966-1973
1975 ve 1976 da yapılan ithalatlarda lif asbest ortalama 
olarak, sırasıyla, 569-2 ve 8659 TL/Ton'a ithal edilmiştir.

II.2.8.İSTİHDAM DURUMU:
Tablo 9:İstihdam Durumu:
Personel________________________ Adet
Teknik eleman V
İdari eleman 5
Teknisyen.Yar.Elm.
Düz işçi 170
Kalifiye isçi___________________ 200
TOPLAM 379



- İl

11.2.9.TIKANIKLIKLAR ve AKSAKLIKLAR:
Asbest lif talebinin 1982 yılında 80000 ton olacağı 

saptanmıştır. Geniş rezervlere sahip bir ülke olduğumuz hal
de, bu yatakları yeterince işletememekteyiz. Tüketimin itha
lata dönüklüğü devam etmektedir.

İthal malı asbest yerlisinden % 70 daha pahalı oldu-
ithal asbest

ğtt halde tercih edilmekte ve yerli asbest,/yanında katkı 
maddesi olarak kullanılmaktadır.

1970 yılındaki asbest üretim kapasitemiz 5000-7000 

ton asbest lifidir. Süratle artan talebe karşılık, ihtiyacın 
ithalat ile dengelenmesi zorunluluğu doğmaktadır. İç üretimi) 
hızla arttırılması gerekir.

Mevcut fabrikalar asbest açısından ithalata dönük bir 
şekilde üretim yapmakta, ithalattaki çeşitli zorluklar ile 
de tam randıman ile çalışamamaktadır.

Ülkemizde bulunan asbest rezervlerinin kısa lifli 
oluşu ithalatı arttıran bir etkendir.

11.2.10. Diğer Ülkelerde Durum
Dünya asbest üretiminin önderliğini Kanada yapmakta

dır. Bu ülke üretiminin % 90 nını ihraç etmektedir. Üretim
de ikinci sırayı alan SSCB daha çok iç tüketime dönük bir 
üretim yapmaktadır. Dünyadaki belli başlı üreticilerin du
rumu aşağıda gösterilmiştir.



Tablo 10:Dünya Asbest Üretimi

1972 1973 197^
1- KANADA 1530 1690 1655
2- 3.S.C.B. 1220 1280 1350
3- BREZİLYA U-7İ+ 819 II
1+- G.AFRİKA 321 333 335
5- ÇİN 200 210 210
6- İTALYA 133 11+9 l'+8
7- A.B.D. 119 136 102
8- G.RODEZYA 80 80 80
9- İSVİÇRE 3>+ 37 38
10- ÇEKOSLAVAKYA 33 37 1+0

11- KIBRIS 27 28 28

12- JAPONYA 1b 8 5
13- HİNDİSTAN 12 12 21

1*+- YUGOSLAVYA 11 9 12

15- KORE 5 6 6
16- TÜRKİYE 5 5 11+



III.YURT İMKANLARI
Ülkemiz asbest yatakları yönünden zengindir. Ham 

asbest olarak görünür, muhtemel ve mümkün rezerv etüdlari 
aşağıda ,tabloda verilmiştir.
Tablo ll:Asbest Sektöründe Ülka Olanakları

Yeri
ili İlce

X
Köv Rezerv(000 t)

Ağrı Cumaçay (Krizotil) 30
Bursa Orhaneli Çöreler( " ) 10
Eskişehir Klhallıççık Tatarcık(Amfibol) 500
Erzincan İliç Gedenek (Kr,Amfb) 200
İzmir Urla Yağcılar(Krizotil) 10
Muğla Köyceğiz Armutalan( " ) 8
Sivas Zara ( " ) 100
Uşak Eldeniz Gökçebel (Amfibol) 103

Kaynak:MTA 50. Yıl yayınları.
* Görünür, muhtemel ve mümkün rezervler.

IV.ÜRETİM PROGRAMI
Önümüzdeki IV. beş yıllık kalkınma döneminde yurt 

içi talebinin yerli üretim ile karşılanması hedeftir.



j'7.1 Talep Çalışması 
IV.1.a. Yurtiçi Talep Projeksiyonu 
Bu sektördeki talebi asbestli boru, asbestli levha 

ve diğerleri olarak guruplandırabiliriz. V.Plan döneminde 
asbestli boru yurtiçi talebi ve bu borular için gerekli as
best miktarları tablo 10 da gösterilmiştir.
Tablo 12: Asbest gimento Boru Üretim Programı ve Gerekli 

Talep Projeksiyonu _____ ________________________________________(bin ton)
Ana
Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
1.Asbestli 118,0 138,8 
Çimento boru

162,V 198,3 22V,7 261,6 V29,l

2.Asbest
(lif) 18,88 22,21 25,98 31,73 35,95 VI, 86 68,66

Bu durumda yurtiçi asbest talebi de şöyle olmaktadır.
Tablo 13sAsbest Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu

(bin ton)
Ana
Mallar 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987
1.Asbestli 18,88 
boru

22,21 25,98 31,73 35,95 VI, 86 68,66

2.Asbestli 5,9V 
levha

6,V7 7,06 7,69 8,38 9,lV IV, 72

3.Diğerleri 1.68 1,88 2,11 2,*+2 2,79 3,21 6.11
Toplam lif 26.50 
asbest Yurtiçi7 
talebi

30,56 35,15 Vl,8V V7,12 5V,21 89,V9
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IV.l.b. Toplam Talep Projeksiyonu
Toplam talep yurtiçi taleple aynıdır.

IV.l.c. îhracat Projeksiyonu
Bu sektörde ihracat olmayacaktır.

IV,2. Üretim Hedefleri
Sektörün üretim programı aşağıda verilmiştir. 

Tüvenandan life geçerken % 28 lik bir verim öngörülmüştür. 
Tablo 1^-sAsbest Sektörü üretim Programı

(bin ton)
Ana
Mallar

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

l.Tüvenan
Asbest

37,5 *+7,9 62,5 78,6 9S6 112,9 217,5

2.Lif 
Asbest

10,0 13A 17,5 22,0 26,5 31,6 63,9

IV.3. UYGULANMASI GEREKLİ YENİ TEKNOLOJİ VE ÜRETİM
GİRDİLERİ

Krizotil Asbest işletmeciliği: a) Açık işletme re 
b) Yeraltı işletmesi olarak iki şekilde incelenebilir. Ko
şullara göre bir tanesi seçilir. Açık işletme hakim olan 
bir işletme çeşidi olup ekonomiktir. Açık işletme biribiri- 
ne paralel yarmalar veya merdiven sistemi ile yapılır. 10 m 
genişlik 15-20 m derinlikte çok büyük yarmalar yaparak



açık işletin* yürütülebilir.
Yeraltı işletmeciliğinde (Cevher damarlar halinde 

ise) oda topuk ve (masif kütle halinde ise) çökertme metodu 
uygulanır.

Bir asbest tesisinde en mühim işlem, a-Kırma, b-Ku- 
rutmadır. Kırma sonucunda liflerin iriliği 12-25 nun'ye indi
rilir ve kurutulur.

Kırma Uç safhada yapılır, 1-Çeneli kırıcılarla 150 
mm'ye indirilir. 2-Konik kırıcular 50-60 mm'ye indirilir.
3-Daha ince kırmada da darbeci kırıcılardan faydalanılır.
Her kısımdan sonra eleme işlemi yapılıp taşları ve tozları 
ayrılır, lifler lif açıcılarda açılır, lif kesin üretilecek 
lif guruplarına göre (1-5 lif hattından) meydana gelir. Bu 
safhada lifler lif emicileri vasıtası ile taş ve tozlardan 
ayrılır. Temizlenmeden sonra sınıflama yapılır. Bu işlem 
silindirik eleklerle olur. Lif depolarında toplanan asbest 
torbalama ünitelerine gönderilir. Lifler spiral bir sıkış
tırıcı ile sıkıştırılmış hale getirilir. Çıkış ağzına torba
lar konur ve asbest torbalara girer. Taşayıcı hatlarla ağızlan 
lan kapatılmak üzere bir diğer bölüme gönderilir. Torbalar 
kağıt ve naylon olabilir.



Silindirik lif açıcı kesiti:

12o / Dak(ö&v,V)

K rizotil asbestin kalitesini saptamak için, şu testler 

yapılır:

1- Lif uzunluğu

2- Taş tayini

3- Dir«uaç

4^- Renk durumu



IV.4-, İTHALAT PROJEKSİYONU:

Yurt içi taleple üretim arasındaki fark ithal edile
cektir. Yanlız bazı asbest türleri Türkiye'de üretilmesine 
karşın ithal edilmektedir. Örneğin yer karoları için kulla
nılan 8 numara toz asbest Türkiye'de bol miktarda bulunmak
tadır. Asbest ithalatında Türkiye'de üretilmeyen veya üreti
mi yetmeyen türlerin ithaline, kontrollü olarak izin veril
melidir.
Tablo lJsAsbest İthalat Projeksiyonu

Ana
Mal 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1987

Lif
Asbest

16,5 17,16 17,65 19,81+ 20,62 22,61 25,6

V. YATIRIM PROİRAMI

V.l. Eklenecek Yeni Kapasiteler
Şu anda Sivas*ta Bilfer Şirketi tarafından bir lif 

ayırma tesisi kurulmaktadır. Stibank'da bir tesis kurmayı 
planlamaktadır. Aşağıdaki tabloda kurulu kapasite il» üretim 
hedefi arasındaki farv İri* toplam bir yatırıra programı gös
terilmiştir.



Tablo l6ıAsbest Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasite
__________________________________________  (bin ton)

Üretim Yıl Basında Yıl teinde Eklenecek 
Yıllar Hedefi Kapasite Kapasite İnşa Süresi tşe Başlama
 tün_________________________________________________
1977 10.0 7.5 2.5 1 1976

1978 13.*+ 10.0 3A i 1977

1979 17.5 13A ı+.ı ı 1978

1980 22.0 17.5 w.5 ı 1979

1981 26.5 22.0 >+.5 ı 1980

1982 31.6 26.5 5.1 i 1981



V*2»Y*tın* Programı 
Tabla 17>Asbe*t Saktörii Yatırı* Programı (1975 Fiatları)

(Milyom TL.)
Proja Adı îsİ» Tarihi Proie Tod. 1976 1977 1978 1979 1980

Başla** Biti; Dış Topla* Dış Tap. Dış Tap.Dış Top.Dış Tap. Dış Tap.

Asbest Lif 1977 1982 
Ayıraa

10 300 20 40 100 100 10 40



VII.ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER:
Lif asbest talebi İle İlgili tahminler sonucu, en 

büyük tüketimin asbestli çimento sanayi dalında olacağı gö
rülmektedir. 1980 yılı toplam talebinin % 73.6 sını bu sana
yi dalı kapsamaktadır. Yapılan çeşitli araştırmalara göre, 
ithal yoluyla karşılanacak olan mavi asbestin talebinin 
% 99,1'i Te aaozit asbest talebinin tamamını asbestli çimen
to sanayinde kullanılacaktır. Bu nedenin Türkiye asbest den
gesi, asbest çimentola boru üretimi ile doğrudan etkilenebil, 
mektedir.

İyi kaliteli liflerin kullanıldığı balata, klingerit 
ve asbest dokuma üretimi önümüzdeki yıllarda büyük gelişme
ler gösterebilir. Krizotil tipi uzun liflerin üretim ve it
halatını dengelemek için bu sanayi dallarındaki gelişmelerin 
iyi takip edilmesi gereklidir. Kısa lif tüketiminde bir dar
boğaz beklenilmektedir.

Lif asbest talebinin en geniş çapta yurt içi kaynak
larından temin edilmesi ana hedef olarak kabul edilmelidir. 
Yurt içi kaynaklarından yeterince temin edilemeyen mavi as
best ve amosit için belirli düzeyde ithalat gerekecektir.



î*>t içi krizotil asbest üretimi için ise, İyi bir 

in. tıın planlaması gereklidir. Değişik yataklardan üretilecek 

aube..tin, ihtiyaca en »ygmn şekilde planlanması ve talep 

f â r l  s ,  yuratılmaması önemli bir hmsmstmr. Bm planlama 

ithalata meydan vermemesi bakımından değer taşımakladır.

Şimdiye kadar yapılan rezerv araştırmaları 6 gmrmp 

ve daha kısa liflerde bir arz fazlası olacağını göstermekte

dir. Ancak kısa lif kmllanan endüstrinin iç piyasadan ham

madde bulabilmelinin sağlıyacağı rahatlıkla süratle gelişme

si ve bm arz fazlasını kmllanması beklenmektedir. Bm gmrmp- 

lardaki asbest ve asbestten üretilmiş ürünlerin ithalatı 

önlenmelidir.

M.T.A Enstitüsü bu plan devresi içinde arama çalışma

larına büyük hız vermesi gerekir. Öngörülen üretim ancak bm 

şekilde karşılanabilir. Etibank'm da lif ayırma tesisleri 

için yatırım yapması gerekir.





IV/7 - ZIMPARA
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ZIMPARA 
1. GÎRÎŞ
1. Sektörün tanımı ve sınırlanması:

Zımpara genel olarak AlgO^+F^O^ formülünde metamorfik 
bir mineraldir. Ekseriya SiOgVe Ti0o havi'dir. Sertliği 9 
yoğunluğu 4,2 dir. Suni abrazifler (Aşındırıcı) yapılmadan 
evvel elmas hariç, korendon ve zımpara en elverişli ve en 
sert aşındırıaı idi. Bu gün suni abraziflerin, birkaç özel 
hal hariç, mddern üretim metodlarına doğal çeşitlerinden 
daha elverişli ve çok daha iyi bir şekilde uyabildiği ka
bul edilmektedir. Bu nedenle sektör yüksek alümina tenoru 
nedeniyle önem kazanmaktadır.

Zımpara bazı yerlerde öncelikle kullanılmakta^ır.örne
ğin hassas optik aletlerin merceklerin parlatılmış?.', gibi* 
Son yıllarda zımpara yüksek A120j tenoru nedeni ile özel 
çimento yapımında kullanılmakta ve başta Fransa'ya olmak 
üzere önemli ölçüde ihracat yapılmaktadır.

2. Tarihçe: Zımpara madenciliği ülkemizde oldukça yay
gındır. 1923-1953 yıllarında Türkiyenin zımpara
satışları Tablo 1 de verilmiştir.

ÎABL0-1 1923-1953 Dönemi Zımpara Satışları
YILLAR Satış fTon) Yıllar Satış (Ton)
1923 6.896 1939 9.978
1924 6.108 1940 8.556
1929 7.500 1941 5.142
1926 4.574 1942 5.251
192? 6.620 1943 6.445
1928 11.145 1944 4.022
1929 7.603 1945 5-058
1930 3.267 1946 10.752



YILLAR SATIŞ (TON) YILLAR SATIŞ (TON)
1931 3.9-88 19^7 10.700
1932 6.323 199-8 10.694

1933 7-017 199-9 7.885
l9>+3 7*794 1950 *+.103

1935 11.991 1951 6.749
1936 12.983 1952 4.724
1937 12.115 1953 1.073
1938 8.9-52

1936 yılında Zımpara işleten firmalar şunlardır;

TAgL0;2 1936 yılı zımpara İsletmeleri:
Firmanın Adı 
Tarika Biraderler

Tarika Biraderler 
Rlşar Abot

Ernest Abot

Vital
Vital
Albert Yaşova 

Kitapçı Veresesi

tmraratı (Ton) 
3.600

Madenin bulunduğu yer 
Muğla-Milas-Şeyhköy 

(332-326)
Ferman
Aydm-Söke,Sergin 160
Kayabaşı 3.000
İzmir Tcrbalı-Almanbogazı 600
Denizli-Çardak- Yolaltı 155
Mugla-Milas-Mesken-Kadıköy 950

" " Şerefeğridağ 500
" " Elmacık 550

İzmir-Kuşadası-Havuzlu 157
Muğla-Milas-Kozagaç 1.562

Nebiköy-Yeniköy 375
" " Taş keşiği,Kızıl

meşe,Eskihisar 1.229
Kırcagız 813

Bunlar işletilen ocaklardır. Ayrıca Fransız Kapsi 
Hügo Brandi'nin Manisa-Gördes,Akçaalanda; Mösyö Abot,



Slipe vearkadaşlarınırijtzmir-Tire-Karsak1 ve Araplı köylerin
de ,BuldanlıEmin Veresesi’ninDenizli Buldan civarında ve Mi
las, Yeniköy îaşkesiğl nde imtiyazları vardı.
II. Mevcut
1. Sektörün Kuruluşu:

Halen Türkiyede en büyük üretimi Lütfullah E. Kitap
çı Madencilik Limited Şirketi yapmaktadır. Sahaları Muğla,
Aydın ve İzmir civarındadır.

Diğer bir üretici de Burhanettin Veral1dır. İstanbul'- 
da zımparadan Degirmentaşı üretmektedir, işletmesi Aydın 
Karacasu'dadır. Diğer bir üretici Etibank olabilir. Henüz 
zımpara ihracatına başlamamıştır. Ancak yakında, 99 yıllık 
İmtiyazın sona ermesi üzerine Kozagaç köyündeki büyük rezerv 
li zımpara sahasına sahip olacaktır.

Manisa-Akhisar, Uşak-Banaz, Aydm-Söke , Denizli ,Bul
dan civarında Muğla-Yatağan'da başka şahıslara ait ruh
satlar mevcut ise de henüz faaliyet yoktur. M.T.A. Ensti
tüsü birçok zımpara ruhsatını Etibank'a devretmiş ise de, 
faaliyet gösterilmemiştir.

Etibankın IV cü Beş yıllık dönemde faaliyet gösteril
mesi beklenmektedir. Etibankın verdiği istatistiki rakam
lar Diyasporit için olduğundan buraya alınmamıştır.

2.Mevcut Kapasite:

Zımpara Sektöründe Kurulu Kapasite 1975 yılı itibariyle 
şöyledir.

3. Üretim:
a) Yöntem,teknolojit Genellikle zımpara Detritit 

yataklarından elde edilir. Bir çoğu Alüvyonlar arasında 
parçalar halinde yaygındır. Köylüler elle toplayarak bir 
kenara yığar ve ruhsat sahibi satın alır.

T&blotl
filTâ-üg.

1

_________ Kurulu Kapasite (1975 bin ton)
Ana Mal     Kapasite Birim______ Kapa sKapasite.

8oZımpara
cevheri

Birim Ton



Bazı bölgelerde örneğin Selçuk-Karacasu civarında meta- 
morfik kalkerler içerisinde mercekler halinde bulunur. 
Bunlar biraz daha bol rezervlidir. Ancak toplama cevhe
rin kalitesi iyidir. A^O-j tenörü yüksektir. Burada genel
likle açık işletme uygulanır. Diğer yerlerde giderek meka- 
nize çalışmakta, patlayıcı madde kullanılmaktadır-. Halk 
arasında krizma. usulüyle anılan toplama şekliyle üretim 

yapılır. Son yıllarda birikim fazla olan kısımlarda ağır 
iş makinalariyle çalışmaktadır. Bir yandan toprak kısım
lar elenmekte ve zımpara elek üstünde kalmaktadır. Değir
men taşı yapımı için zımpara öğütülür ve MgO ile birleş
tirilir. Bileği taşı için presle sıkıştırılarak kalıba 
konur.
Tablo: 4 Üretim Birim Girdileri ____________

Giderler _______________Birim________ Miktar

İşçilik Ton/lşçi-Saat 0,150

Akaryakıt Ton/Kg 1.5

Patlayıcı Madde Ton/Kg 0,05

Kapsül Ton/adet 0,02

Fitil Ton/m 0,02

Makina vaeı Ton/Kg 0.1 .... .

b) Üretim:

Zımpara üretimi belirlidir, son yıllarda devreye gi
ren KARBOSAN ZIMPARA taşı fabrikası üretimi imalat sek
törüne girdiğinden burada irdelenmemiştir.

Tablo: 5 Zımpara Yurtiçi Üretimi t (Tüvenan)

YILLAR______________  MİKTAR’d'BİNTONİ DE&ER CMlL TL)
1960 8

1961 9
1962 10,6

1963 10,6

1964 19,3
1965 20,5



YIT.T.Aft MİKTAR (BİNTON) (DEĞEF MİL U)
1966 36,9
1967 31,1
1968 372
1969 55
1970 116
1971 83
1972 99,8
1973 92,3 23,08
1974- 150,8 37, 7
1975 120,7 (Geçici) 30.2
1976 yılının ilk altı ayı rakamı 60.000 ton dolayındadır.
Kaynak: D.Î.E. Yayınları

Üçüncü Beş Yıllık Plân ile verilen hedeflere ula
şılmıştır. Ancak yıllık programlara ulaşılınamamıştır.
Son aylardaki zımpara flatları ortalama 250 TL/ton dur*

4-. Dış Ticaret Durumu: 
a) İthalat:
(I) Ürün ithalatı:

25.13*10 toz ve çaplı taneler halinde, 25.13.20 diğer şe
killerde zımpara taşıdır. İthalat bunlarda olmuştur. 
Tablo:6 Zımpara Sektörü İthalat Durumu

Yıllar______________ Miktar (Ton)________ Değer (TL)
1970 1,34- 14-, 133
1971 0,57 13,21
1972 0,2 26,15
1973 - -
1974- 21,1 14,530
1975 4,16 11,895
Kaynak: Dış Ticaret İstatistikleri Tic.Bak.

(2) Yarı Ürün ithalatı: Zımpara sektöründe yarı 
ürün ithalatı, yukarıda verilen zımpara taşı, şeklindedir. 
Başka ithalât yoktur.



(3/ Hammadde ithalâtı yoktur.
b) İhracat: Zımpara ihracatımız yıllara göre şöyledir. 
Tablo: 7 Zımpara Sektörü ihracatı

Y ı l l a r Miktar (Ton) fDeger Bin d o l a r )
1960 9,1
1961 9,8
1962 8,7
1963 8,8
1964 9,2
1965 16,7
1966 26,8
1967 20,6
1968 23,5
1969 48,3
1970 65,9
1971 86,7
1972 75,0

19,30(1)'1973 64,2
1974 89,4 1058,8
1975 58,7 851,7
1976 49,9 818,1
(1) Milyon TL cinstr.den 
Kaynak: Tic.Bak Tic.İst.Yıllığı
5. Stok Durumu: Elde edilen cevherler satış arasındaki
fark stok olarak kabul edilmektedir. Halen süresi dolan 
imtiyazlı sahada şirket 90,000 ton stok olduğunu iddia et
mekte ise de bunun hukuksal duruma idarece saptanacaktır. 
Aşağıda bu husus hariç üretim ile satış arasındaki fark 
stok olarak belirtilmiştir.



Tablo 8 Zımpara Sektörü Stokları Durumu: (1000 ton)
Yıllar Stok
1963 11,6
1964 9,5
1965 14,9
1966 10,9
1967 12,9
1968 16,7
1969 23,2
197® 18,4
1971 55,8
1972 39,1
1973 17,2
Kaynak: D.Î.E. Yayınları

7. Fiat Durumu: îhraç fiatlarındaki gelişmeler
aşağıda özetlenmiştir.
Tablo: 9 Ülkemiz zımpara ihracat fiyatları
Yıllar Batış fiyatı (Tl/Ton)
1963 99
1964 98
1965 108
1966 103
1967 95
1968 108
1969 87
1970 110
1971 131
1972 128
1973 141
1974 200
1975 241
1976 387



Tablo 10 Avrupa Zımpara Taşı Fiyatları
Cinsi Satış Birim Mart Mart

Şekil 1975 1976
Fiatı Fiatı

Zımpara CİF Sterlin/t 75-80 75-80
Taşı
(îri Taneli, U/t 2525-2693 2310-2764-
Avrupa^
Zımpara Taşı Sterlin/t 80-90 80*-90
(orta ve ince
taneli)

TL/t 2693-3029 24-68-2771
Bunlar toplam ithalatçı fiatlarıdır. Karbosanın en küçük
taşı 50 U.olarak parekende satılmaktadır. Bu tüketici
fiatıdır.

8. İstihdamı durumu: Son üç yıldaki durum şöyledir.
Tablo t 11 Z'ımpara Sektörü İstihdam DurumuJ

ÎŞKÜcü . Yıl 1ar
1.İdari ve Teknik Elemanlar 1972 1973 1974- 1975
a. Teknik Elemanlar

(1) Mühendisler 1 1 1 1
(2) İdareci ve Müte

şebbisler 3 3 2 2
2. Teknisyen ve Yardımcı 

Elamanlar.
a. Teknisyen ve Tekniker 1 1 1 1
b. Sürveyanlar 2 2 3 3
c. Ustabaşı 1 1 1 1
d. Ulaştırma teknisyeni 6 8 10 12

(Şoför)



3. Kalifiye işçi 10 10 11 12
4. Düz işçi 75 80 85 90

Genellikle işçiler sigortasız çalıştırıldıklarından 
ve ruhsat sahibi adına toplama yaptıklarından gerçek mik
tar daha fazladır. Iş saatleri günün devam boyuncadır. 
Genellikle tütün kalktıktan veya buğday biçildikten sonra 
üretim başlar. Havalar iyi olduğunda kışın daha çok üre
tim yapılır.

9. Mevcut durum ve tıkanıklar:
Sektörde yüksek alümine tenörü nedeniyle çimento açısından 
önemli ölçekte talep oluşabilir. Ayni çimentonun Türkiyede 
yapılması ve bir kısım kapasitenin Türkiyede kullanılması 
faydalı olur. Önümüzdeki plân döneminde 18 ilde kurulacak 
çimentofabrikalarındanen az ikisi (Muğla ve Denizli) yük
sek alüminll çimento yapacak biçimde planlanmalıdır.

10. Diğer ülkelerdeki durum
Batı Almanya Yunanistan ve S.S.C.B bu sektörde en önemli 
üreticiler arasındadır. Belli başlı üreticilerin durumu 
aşağıda gösterilmiştir.

üretim İthalat İhracat
Ülke

/1971 1972 1973 1971 1972 1973 1971 1972 1973
Yunanistan 262 385 7 0,4 0,5 0,5 255 378 400
Fransa - - 65 65 70 3 5,5 4
B.Almanya - - - 40.3 167,7 175 391,3539,8 550
Hollanda - - - 5 8,1 8,5 9 7,7 8
Ispanya - - - 2,5 5,4 5,5 2,8 13 14
Rusya 110 115 120 - - 93 104 110
İsviçre - - - 5,9 3,7 4 2,5 2,5 2,7
tngiİtere - - - 2,4 2,6 3 15 14,2i 15



Tojılam abrazif olarak zımpara için önemli rak'p 
diğer aşındırıcılar suni aşındırıcılardır. Teknoloji 
her gün yeni bir aşındırıcı geliştirmektedir.

II. Ülke olanakları:
Yurdumuzun özellikle paleozoik yaşlı Menderes Masifi zım
para rezervi yönünden zengindir. M.T.A. Enstitüsünce tes- 
bit edilen rezervler şöyledir.

İLt
Manisa

II

İzmir
II

Uşak

Aydın
II

Muğla

İlçesi

Akhisar

MEVKİİ

Merkez
Tire
Banaz

Söke
Karacasu

Milas
II

Yatağan

REZERVİ(BİNTON) 

20(muhtemel)

80 ( "
50 (Mümkün

Akçaalan_, ve 
Kavalan kö.
Komçay boyu 
Kaplandağı
Hasançavuşlar 190 ( "
Ulubey (Banaz 200 ( "
Çayı Vadisi
Bir Arim Bölge 1.4-00( " 
Bingeç 251( Muhte

mel
Karaoğlan dağı 7*000( 
Eğridağ-Madendağ 53(
Aladağ 76(
Salkım 62 (
Şeref 4-8 (

Lütfullah E.Mtapçı Madencilik Limited Şirketi kendi sa
halarındaki rezervi(görünür) 1.300.000 ton olarak ver
mektedir.

IV. ÜRETİM PROGRAMI 
I. Genel Politika:

Diğer madenlerde olduğu gibi öncelikle yurt içi 
tüketimi karşılamak sonra ihracat .yapmaktır.
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2. Talep Çalışması
a) Yurt içi talep projeksiyonu:

Burada kullanılan aşındırıcılar ve değirmen taşı ihtiyacı 
esas alınmıştır. Talep da a çok İstanbul,İzmir,Adana ve 
Bursa gibi sanayi şehirlerinde çok yaygındır. Zımpara yurt 
içi talep tahminleri verilmiştir.

Tablo: II Zımpara Yurtiçi Talebi(Ayıklanmış)
YILLAR YURT ±Cİ TALEBİ(BİN TON) ~

b) ihracat Projeksiyonu:
Lütfullah E.^itapçı Madencilik Limited şirketi ihraç tahmin
lerini senelik kontratlar yapıldığı gerekçesiyle vermemekte
dir. Ancak Çimento Sanayii Türk zımparasına alıştığına göre 
ani* fiat artışı yapmazsak veya Yunanistan damping yapmazsa 
satış devam edecektir. Nitekim 1976'nın ilkaltı ayında 26. 
436 ton ihracat yapılmıştır. Buna göre önümüzdeki yıllar 
ihracat tahmini şöyledir.

1977
1978
1979
1980 

1981 
1982

1983
1984
1985
1986 
1987

8 , 0

10,0

12,0
15,0
18,0
21,5
25,0
29,0

35.0
42.0
50.0



Tablo: 12 Zımpara ihracat talep tahmini (Ayıklanmış)

Yıllar________________________  İhracat (Bin Ton)
1977 65
1978 70
1979 75
1980 95
1981 80
1982 85
1983 92
1984 98
1985 105
1986 115
1987 150

Üçüncü Plan Döneminde özellikle yıllık program
larda öngörülen miktarlara ulaşılamadığı projeksiyon ha
zırlanmasında gözönüne alınmıştır. Etibankın Diasporit ih
racatı Alüminyum cevheri adı altında olduğundan buraya kon
mamıştır a
C. Toplam talep projeksiyon
Tablo: 13 Zımpara Toplam Talep Tahmini Ayıklanmış (Bin Ton)
YILLAB Toplam Talep
1977’”' 73,0
1978 80,0
1979 87,0
1980 90,0
1981 98,0
1982 106,5
1983 117,0
1984 127,0
1985 140,0
1986 157,0
3-987 180,0



3. Üretim Hedefleri:Daha rantabl işletmeler için 

Etibank'm da devreye girmesi halinde aşağıdaki üretimler 

hedef alınmalıdır. Aradaki fark bir yandan ek ihraç yeri 

bulunarak diğer yandan yerli alüminli çimento üretimi şek

linde tüketilmelidir.

Tablo s 1*+ Zımpara Sektörü Üretim Hedefi (Bin Ton)

-YILLAR . Zımp;

1976 70

1977 75

1978 80

1979 87

1980 90

1981 98

1982 106,5

1983 117

1981+ 127

1985 İM)

1986 157

1987 . _______ 180



, Uygulanması Gereken Teknoloji ve üretimin Girdileri
Halen uygulanmakta olan teknoloji aynen devam edeceğin” 

sn yeni tablo yapılmamıştır» Bilhassa özel sektör yeni 
.r yatırım düşünmemektedir» Gittikçe işçiliklerin artması 
>nucu makinayla çalışma artacaktır»
, İthalat Projeksiyonları
IV»eti Dönemde ithalatın kalkması öngörülmiû.tür,
a) ürün ithalatı yoktur.
b) Yarı ürün ithalatı yoktur.
c) Hammadde ithalatı yoktur.

. Yatırım Programı
1. Eklenecek yeni kapasiteler

Yukarda belirtilen üretim hedeflerine ulaşılmak için 
her yıl yeni yatırımlar yapılması zorunludur. Yeni ağır iş 
makinaları devreye sokuyacak ve bazı ocaklar açılacaktır. 
Eu durumda aşağıdaki tablo yapılabilir.



Tablos 15 Zımpara sektöründe eklenecek yeni kapasiteler
Yıl içinde eklenecek yeni kapasite (Bin Ton)

üretim Yılbaşında Eklenecek Proje înşa îşe Baş.
Yıllar Hedefi Kapasite Kapasite Adı Süre tarihi
1976 80 75 5 Zımpara 1 yıl 1976
19 77 85 80 5 üretimi
1978 85 85 - fl

1979 85 85 - tl

1980 90 90 5 İt

1981 95 95 5 İt

1982 100 100 5 İt

2. Yatırım Programı
Bu üretimin gerçekleşmesi için aşağıdaki yatırımlara 

ihtiyaç vardır. Burada belirli fizibilite raporları olmadı
ğından benzer işletmeler için yapılması gereken yatırım 
miktarlarından yararlanılmıştır.
Tablo s 16 Zımpara Sektörü yatırım programı (1975 fiatlarıyla,
Milyon TL)______________________________ gggg____________
Proje îşin Tarihi
Adı_ Başlama Bitiş Pro.le Top. 1976 77 78 79 80 8l 82_____
Zımpara 1976 1982 35 5 5 5 5 5 5 5



3. Yatırım Program sonucunda 20000 ton fazla üretim yapı
lacaktır. Bu üretim için daha fazla işçi çalışacaktır. İş
letmeler daha modern olacaktır. Modernizasyon ve İdame,yatı
rımlarını da içermektedir.
VI. SAFLANACAK FAYDALAR

1. Katma Değer 
TABLO s 17 Zımpara sektöründe Katma Değer
    (1975 fiatlarıyla Milyon TL.J_________________
Yıllar Katma Dei

1976 21

1977 22,5

1978 2b-

1979 25,5

1980 27

1981 28,5

1982 30

2. Dış Ticaret Etkisi
Her yıl milyonlarca lira döviz yurda gelecektir. Bu sek

törde ithalat olmadığından denge lehtedir.
İthalat ikamesi: Her yıl zımpara taşı ve sorel çimentosu 

için yurt dışına giden 10 binlerce dolar döviz yurtta kala
cak, ithal edilmekte olan zımpara taşları yurdumuzda yapıla
caktır.



Vll» Alınması öngörülen tedbirler.

Mekanize üretim ve büyük kapasiteli eleme tesisleri 

kurularak ihracatın arttırılması için tedbirler alınmalıdır. 

Yüksek alüminalı çimento yapımına geçilmelidir. Etibank 

zımpara işletmeciliğine başlamalıdır.



IV/ 8 - TALK



TALK

1. GÎRÎŞ

1.1. SEKTÖRÜN TAKIMI VE SINIRLANDIRILMASI:
Bir magnezyum silikattır. H2Î,J8 3 formülü ile

gösterilir. Magnezyum bakımından zengin ka.yaçlarm ayırışı- 
mmdan, bilhassa sıcak suların tesiri ile değişmesinden mey
dana gelir.

En çok bilinen türleri:

Sabun taşı: Min % 50 talk ihtiva eden bir kayaç- 
tır. Yeşilimsi kurşuni renktedir. Elektriğe direnci yük
sektir. Asit ve sıcaklığa dayanıklıdır.

Steatit: Genellikle masif talk ihtiva eden mine
rale verilen bir addır. Yüksek tenörlü elektirik izolatör
lerinde kullanılan seramik yapımına elverişlidir.

Rensselaerite: Bir mineral adı olup eskiden, sert
liği balmumuna benzer ve talk ile aynı kimyevi kompozisyona 
sahip olduğu sanılan bir minerale denmekteydi. Fakat bu mi
neral talkın yumuşaklık ve kendine has yağımsı yapıcından 
yoksundur.

Fransız Tebeşiri: Yumuşak ve kompakt bir talk çe
şididir.

Pirofillit: Sulu aliminyutn silikattır. Talka çok ben
zer.



Asbestin: Bir çeşit talka verilen ticari bir isim
dir. Talk, saf, beyaz, gümüşümsü, beyaz -gri muhtelif ye
şil tonlarında,siyahımfeı, ayrıca sarı»kahverengi, veya ya
bancı madde ihtiva ettiği hallerde kırmızımsıdır. Sertliği 
1-1,5, yoğunluğu 2,75 dir.

Talk üretiminin önderliğini japonya ve ABD beraber 
götürmektedir. Avrupa ülkelerinin tümünün ürettiği talk 
ABD veya Japonya'nın ürettiğinin % 50'si kadardır.

Sektör boya sanayi, seramik,kaplama, dolgu, kozmetik 
ve ecza sanayii ve diğer kuruluşlarda tüketilen talk üreti
mini kapsar.

Türkiye'de talk üreten ve tüketen kuruluşlar olduk
ça azdır. Talkın kullanıldığı yerleri tüketiliş sırasına 
göre şöyle sıralayabiliriz.
1-Boya Sanayii: Bu sanayi dalında genellikle, talkın yük
sek tenörlüleri kullanılmaktadır.
2- Seramik sanayii: Seramikçiler çeşitli eşyaların yapımın
da profilliti ya talkla birlikte ya da yalnız kullanırlar. 
Steatit cinsi öğütülmüş talk, büyük ölçüde sentetik talk 
yapımında kullanılır. Seramik sanayinde kullanılacak talk
lar ekseriy a 200 mesh lik elekten geçecek şekilde öğütü
lürler. Çok ince öğütmeye rastlanılırsada bu daima lüzum
lu değildir.

3. Kaplama (Dolgu) Sanayii: Kaplama sanayi talk tüketicimi 
olarak son yıllarda oldukça büyük artışlar göstermiştir 
Özellikle düşük kaliteli talklar bu amaçla kullanılmaktadır 
Haşarat öldürücü i'laç sanayii ile yan-ımazlık^ ateşe dayanık
lılı^ havaya direnç ve değişmezlik özellikleri nedeniyle as
falt ve merdane kaplamalarında yaygın kullanımı vardır.

1.2. TARİHÇE:
Ülkemizde talk uzun seneler Taşocağı Nizamnamesine ta

bi idi. Ancak 1975 yılı başlarında Maden Kanunu Kapsamına 
alınmıştır.
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M.T.A. Enstitüsü 1953 yılından oeri talk aramaktadır.

II. MEVCUT DUfiUM:
II.I. SEKTÖRUK KURULUŞU;

Ülkemizde talk üretici kuruluşlar 5 ilimizde top
lanmıştır. Bunların hepsi özel sektöre aittir.

Üretim gayet ilkel bir şekilde mevsimlere ve çeşit
li koşullara gire yapılmaktadır*-

Tablo 1 ? Talk Sektörü Mevcut Durumu:

İLl İLÇE BUÇAK-KÖY
Konya Merkez Yaglı-Bayat
Kütahya " Enne

" Emet Çavdarhisar
" Domaniç Merkez-Balamir

Köyü,Kumlu Çukur 
Bilecik Merkez Kurtköyü

II II II

'» II II

Çankırı " Dümeli
" İlgaz Kızılsın

Çanakkale____________Çal____________

Kaynak: Madenlerimizin Faaliyetleri, 1973-M'.T.Â.



II.2. MEVCUT KAPASİTE:
DPT'nuı 3. beş yıllık kalkınma plân için hazırlattığı 

1972 Ö.İ.K. raporlarında da belirtilen sorun devam etmekte 
olup liretim kapasitelerini saptamak ^anağı bulunamamıştır. 
Tahminlere göre senede 2-500 ton civarında üretim vardır.

Ancak şahsi görüşmeler ve yazışmalar sonucunda talk 
talebinin verilen bu üretim değerinin çok üstünde olduğu 
saptanmıştır. Bu saptanan miktarın hemen hemen tümünün yurt 
içinde karşılandığı bilinmektedir. Fakat sistemli bir üre
tim ve tüketim istatistiği mevcut değildir.

II. 3. ÜRET İM:
II. 3-a. ÜRETİM YÖNTEMİ VE TEKNOLOJİSİ*.

Talk genel olarak açık işletme şekili ile üretilmek
tedir. Bilhassa Aydm-Bozdoğan steatit işletmesi ve Tarım 
Koruma'nın hammadde aldığı Bilecik ocakları, açık işletme 
halinde lir. Burada giderek ağır iş makinaları kullanılmaya 
başlanılmıştır. Açık işletmede önce örtü tabakasının deka- 
pajı yapılır,şonra basamaklar teşkil edilerek talk alınır. 
Yu uşak olduğundan genellikle patlayıcı madde kullanılma
maktadır.

Orhanelin'de ise kapalı işletme uygulanmaktadır. 
Burada amyant aramaları için açılan galeriden yararlanıl
makta ve talklı kısımlarda sürülen bacalardan elde edilmek 
tedir.

Talkın maden kanununa geçişi yeni olduğundan işletme 
leri genellikle ilkeldir.

Üretim girdileri, ba^it usulle çalışıldığı takdirde, 
yan taşlar sert değil ise ve örtü az ise şöyledii': (Diğer 
madenler gibi ayrıntılı istatistikler olmadığından benzer 
işletmelerden alman rakamlar verilmiştir.)



GtRDtLER
işçilik
Mazot
Amortisman

Kg/Ton 
TL. /Ton

BİRİM 
saat ton

MİKTAR
5
0,5
25

II.5.b. ÜRETİM:
Geçmiş yıllarda Üretimin aşağıdaki şekilde gerçek

leştiği tahmin edilmektedir.
Tablo 2: Talk Sektörü Üretimi:

II.4- DIŞ TİCARET DURUMU:
II.4.a. İTHALAT:

1973 1974 ve 1975 yıllarındaki talk ithalatı şöyledir.
1973: yok: 1974: 548.686 kg: (1647 bin TL)
1975: 410 493 kg. (1807 hin TL.)- 1976. 506 ton(13ö hin

Yıllar Miktar (Ton)
1973
1974
1975
1976

21200
25000

30000

35000

II.4.a.1 ÜRÜR İTHALATI 
Yoktur.

II.4.a.2.Yarı Ürün ithalatı: 
Yoktur.

II.4.a.5 HAMMADDE İTHALATI: 
Yoktur.

II.4.b. İHRACAT:
Talk ihracatı 1973 ve 1974 yıllarında, ülkelere 

ve miktarlara göre şöyledir.



Tablo 3: Talk Sektörü İhracatı (kg)

ÜLKELER 1973 19 T 4_________ 1979
Batı Almanya 2.000 - 20.000
İngiltere 20.100
İran 5.000 80.000 47.000
Libya 20.010 - 60.000
Lübnan - 20.000 21.000
Suriye - - 15.000
Ürdün - - 10.000
Yunanistan 18.850 25-000 5*700

TOPLAM 65-520 125.000 178.700

Kaynak: DPT Dış Ticaret İstatistikleri.
1973,1974 ve 1975 yıllan için fiat ve değerler 

aşağıdaki gibidir.
Ta,bloJjL_Talk Sektörü İhracat^^^, CariFiyat-

ANA MAL 1973 1974- 1975 iarla)
Talk 5*100 11.469 18.263 (ihracat tutarı)

78,80 91,75 102,02 (ihracat fiyatı)

Kaynak: DlE Dış Ticaret istatistikleri
II.5* STOK DURUMU:

Stok durumu için kaynak bulunamamıştır.
II.6. YURT İÇİ TALEBİ:

Çeşitli yazışmalar ile tesbit edilen talk tüketicisi 
sanayi kuruluşlarının talepleri tablo 5'de verilmiştir.



TABLO 5: Talk Sektörü Yurt İçi Talebi.

Kullanılan Sanayi Dalı Kullanılan Miktar Temin Edilen
 _______________________  Yer

Tarım Koruma İlaçları 18.000 ton/yıl Bilecik Marmara
Adası

Boya Sanayi 300-400 ton/yıl Bandırma Kütah
ya

Lastik Sanayi 10-20 ton/.yıi ithal
Sanayii Pudraları ve 1-000-1.200 t/y Kütahya-Balıke-
diger pudralar si-r Bilecik

Ayrıca,Çanakkale Seramik 100 ton/yıl,Sümerbank 
30 ton/y ve Eczacıbaşı 30 ton/yıl,steatit cinsi talk tü
ketmektedir.
Kaynak : Şahsi görüşme ve yazışmalar

II.7- FIAT DURUMU: ■
TABLO: 6 Talk Sektörü Yurt İçi Fiat Durumu 

SAHAYI DALIMA GÖRE BİAT TL/TON
Öğütülmüş Kozmetik Talk ?800-2000

" Şeker-,jiklet-İlaç 2100-3500
Tarım ilaçları sanayi dışında kullanılan talk için fiat 
çok değişkendir

Kaynak: MTA Yayınları.
TABLO 7: Talk Sektörü Yurt Dışı Fiatları.

Yıllar Tip (Kalite) Fiat (Sterlin/ton
1973 Norveç-Çin 30-54
1974 " 30-70
19ye_______________ ^_______________________  30-110_______
Kaynak: Industrial Minerals 1975«



ıı.8. İstihdam durumu:
Basit ve küçük ocaklar halinde işletme yapıldığı 

için sürekli bir istihdam durumunu saptamak mümkün olma
mıştır.
II.9. MEVCUT DURUM VB TIKANIKLIKLAR:

Yurdumuzda yaygın olan talk yatakları gerekli şekil
de üretilmemekte, öğütme tesisleri madenlerden uzakta oldu
ğundan iyi kalitede olanlar işletilmekte, diğerleri köreltil 
mektedir.

Maden Kanunun kapsamına yeni alındığından hukuki so
runlar giderek azalmaktadır. Ocaklardan çıkarılan talk iş
lenmediğinden ihracat yapılmamaktadır. Aksine lüks tüketim 
olarak pahalı kozmetikler ithal edilmektedir.

araştırması yapılmamıştır.
11.10. DlGER MEMLEKET LEBDEKİ PUHUM:

Diğer ülkelerdeki durum,1971,1972 ve 1975 yılları 
itibari ile talk üretim inracat ve ithalatında söz sahibi 
ülkeler ve Avrupa toplamı olarak düzenlenmiş ve Tabloda 
verilmi ştir.

Ayrıca ucuz bir dolgu maddesi olduğu halde pazar

TABLO 8: Talk Diğer Ülkelerdeki Durum:
YLİlar 
J aponya

Üretim ihracat ithalat

1971
1972
1973

1.571.000
1.507.000
1.548.000

1.854.000 220.000
765-000 136.000

173 262
A.B.D.
1971
1972
1973

940.559
959.217

123.352 15.765

1.057.000

AVR.T

1971
1972
1975

975.443
1.151.586

695.679

260.726 200.756

Kaynak : Minerale Yearbook 1973



III. ÜLKE OLANAKLARI:
Türkiye'de talk oluşumları oldukça yaygındır, 

hemen hemen her bölgede talk mevcudiyetini gösteren belirti 
vardır. MTA Enstitüsü tarafından 18 zuhur etüd edilmiştir. 
Bu zuhurların illere göre dağılımı şöyledir;

Balıkesir (4-), Bolu (2), Eskişehir (4), İsparta 
(1), İzmir (1),Kocaeli (4), Sivas (2).

Ülkemizde biliner ve etüdü yapılmış olan talk 
yataklarının rezervi oldukça fazladır. Sadece Aydm-Bozdo- 
gan mevkiinde 500.000 ton kadar görünür talk rezervi mev
cuttur. Ayrıca İzmir Urla'da da asbest ile birlikte böyle 
bir rarervin mevcudiyeti bilinmektedir.

Talk şimdiye kadar büyük tüketim merkezlerine 
yakın bölgelerdeki ocaklarda işletilmiş, bunlarla ilgile- 
nilmiştir.

Talk genellikle klorit ve serpantin şistleri ile 
birlikte ve daha azolarak dolomitler ile birlikte bulunur. 
Magnezyumlu minerallerin ayrışmaları ve değişmeleri neti
cesinde meydana gelir.

Talk metamorf sahalarda, bilhassa kontoktlarda oluşur.
Bu itibarla metamorfizmaya uğramış, sedimanter volkanik 
kayaçlar ve ultrafanik ve mafik magmatik kayaçlarla bir
likte bulunur. Genellikle yata :1ar kıvrımlanmış, faylanmış 
ve metamorfizmaya uğramış arazilerde toplanmıştır. Bu iti
barla Türkiye talk bakımından en elverişli yapıya sahiptir.

MTA Enstitüsünce etüd edilen sahalar tablo'da 
verilmiştir.



TAdLÜi 9 TÜRKİYE REZKRv^Rl:

İL İLÇE KÖY MEVKİİ REZERV KALİTE VE DEĞERLENDİRME

BALIKESİR Erdek Kızak 20.000 ton görünür+Muhtemel. 
{ tahmini)

M M Yana 5*800 ton görünür+Muhtemel.
" M Rahmi merası 1.000 ton muhtemel
n M Ahlat Bayırı Cüzi Değersiz

Bolu Budumu Dereköy 50 ton görünür Mahallinde faydalanıla— 
bılınır.

» M Çengeller Cüzi Ekonomik degıl.

Eskişehir merkez Avlamış » II

• » Lacın n

II Mıhallıççık Sazak " Mahalli olarak fayda— 
lanı labılımr*

•1 Çifteler Orhaniye 11 H U  H

1sparta Merkez Darıvıren Cüzi Değersiz
II w Oeyrak •1 II

İzmir " Bar lidere •* II

Kocae1ı Sapancı Bat iliye 3.000 ton görünür+Muhtemel değersizM II Balkaya Cüzi Değersiz
Kuruçeşme n M

Sivas Zara Tuzla gölü 7.500 ton görünür+Muhtemel
Çağlayan



IV. ÜRETİM PROGRAMI:
IV.1. GENEL POLİTİKA:

Birçok endüstriyel hammaddelerde olduğu gibi 
talk sektöründe'de Yurt içi ihtiyacının yerli üretim ile 
karşılanması asildir. Başta seramik ve kozmatik sanayii 
olmak üzere birçok sanayi kolunun istediği kalitde talk 
üretimi genel politika olmalıdır.

Ayrıca uygun fiatla öğütülmüş ve piyasanın is
tediği şekilde talk üretim ve ihracı yapılabilir

IV-2- TALEP ÇALIŞMASI:
IV.2.a. YURTİÇİ TALEP PROJEKSİYONU:

TABLO: 10 Talk Sektörü yurt içi talep projeksi
yonu

YILLAR 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
MİKTAR 35.000 41.000 51.000 60.000 64 000 70.000 81.000
(TON)

IV.2.b. İHRACAT PROJEKSİYONU
ihracat düşünülmemektedir

IV.2.c. TOPLAM TALEP PROJEKSİYONU
Yurt içi talepin aynısıdır.

IV.3. ÜRETİM HEDEFLERİ:

Yurt içi talep kadar olacaktır.
IV.4. UYGULANMASI GEREKLİ TEKNOLOJİ VE ÜRETIM

GİRDİLERİ:
Ruhsatlar maden kanununa göre, uzun süreli 

verilmeye başlandıkça, hak sahiplerinden modern işletmeci
lik istenmeli ve ocaklar büyük çapta üretime alınmalıdır.



Birçok sahada kapalı işletme yerine açıt işletme uygu
lanmalıdır

Talk zenginleştirilmesinde:
A İlk öğütme (Çeneli Konkasör)
B. İleri Öğütma (Çeneli)
C. Konveyör
D Sulandırma
ET Kurutma ve eleme (3/8) inç'lik ürün alıcı 
F- Üçüncü Öğütme (Bilyalı Değirmen) ve 16 me^h'lik elekten 
geçirme şeklinde bir üretim süreci düşünülmelidir. Sektörde 
üretim girdilerinin başlıcası işçiliktir.
IV 5- İTHALAT PROJEKSİYONLARI 
IV.5-a. ÜRÜN İTHALATI: yoktur 
!V-5.b YARI ÜRÜN İTHALATI: yoktur
IV.5-o. HAMMADDE İTHALATI : yoktur
V.l. EKLENECEK YENİ KAPASİTELER

TABLO: 11 Talk Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasiteler.
Yıl içinde Eklenecek Yeni Kapasite 

Yıllar Üretim Yılbaşında Kapasite Proje İnşa İşe Başlama Üretim
Hbdefi Kapasite Adı Süresi Tarihi Hedefi

1976 35 31 4 Talk 7 yıl 1976 4
1977 41 35 6 6
1978 51 41 10 10
1979 60 51 9 9
1980 64 60 4 4
1981 70 64 6 6
1982 81 70 11 11

V.2. YATIRIM PROGRAMI
Yukarıda belirtilen kapasite artımının sağlanması için 
aşağıda gösterilen yatırımların gerçekleştirilmesi ge
rekmektedir. Bu yatırımların tutarları benzer sektör-
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lerdeki değerler esas alınarak bulunmuştur. Bilhassa ile
riye dönük fizibilite etüdlerininbulunmamamCablonun ha
zırlanmasını güçleştirmiştir. Ayrıca yerli makina malzeme 
kullanılacağından dış para yoktur.

TABLO 12: Talk Sektörü Yatırım Programı:
(1975 fiatları ile milyon TL)

Projenin İşin Tarihi Proje
Adı Başl. Bitiş Top. 1976 1977 1978 £9 80 81 82
Talk 1976 1982 25 2 5 5 45 2 5 5,5
V.3. YATIRIM PROGRAMININ SONUÇLARI

Yukarıdaki yatırımlar yapıldığı takdirde üretim 
kapasitesi 50.000 ton artacaktır, işletmeler modernleşecek, 
yeni istihdam olanakları ortaya çıkacaktır.

VI. SAĞLANACAK YARARLAR
Yukarıda belirtilen yatırımlar yapılarak, talk üre

timi gerçekleştiği taktirde aşağıdaki katma değerler elde 
edilecektir.

VI.1. KATMA DEĞER
Tablo 13: Talk Sektörü Katma Değeri(1975 yıl fiatı)

(Milyon TL)

YILLAR KATMA DEĞER ENDEKS
1976 28 100
1977 32,8 117
1978 40,8 145
1979 48 172
1980 51,2 180
1981 56 200
1982 64,8 224



VII. ALINMASI ÖNGÖRÜLEN TEDBÎRLER

Evvelki konularda da belirtildiği gibi, talk teza
hürleri Türkiye'nin bulunduğu jeolojik yapıdan dolayı ol
dukça yaygındır. Bu yatakların planlı vehedeflers uygun 
olarak değerlendirilmesi gereklidir.

Üretim hedefleri planlanırken, hedef olarak alınan 
miktarlar ülke içi talebinin v°k altında gösterilmektedir. 
Bu aradaki fark yine Yurt içinden karşılandığı halde ista
tistiklerde değinilmemektedir. Üretim daha plânlı ve 
kontrollü bir şekilde yapılmalı, yurt içi talebi karşıla
nırken ihracat olanaklarının araştırılması ve modern üretim 
yöntemine dönülmesi gereklidir.

öte yandan 500.000 ton rezervli Bozdoğan talkının 
kuvarstan ayrılması ve an az 20-30.000 ton/yıl kapasiteli 
bir tesisin kurulması için gerekli girişimlerin yapılması
dır. Bu arada talk etüdlerine devam edilmelidir.





IV/9 - FLORÎT



I. Giriş :

1. Sektörün tanımı ve sınırlanması :

25.31.20 tarife no.lu Fluorit Pigmatit-Pnomato- 
jen, Hidrotermal ve sedimenter maden yatakları sınıfına girer. 
Tortul ve magmatik kayaçlar içinde ticarete elverişli miktarda 
bulunur. Kalsiyum ve flüor bileşiğidir. Formülü CaF^ dir. Saf 
fluorit içinde $ 51 >3 kalsiyum İ» 48,7 flüor bulunur. Fluore- 
sans ve renk özelliğini etkileyen nadir toprak elementleri 
genel olarak fluoritin içinde bulunur, örneğin itriyum. Hemen 
hemen her renk fluorite rastlanır. Çoğunlukla sarı, yeşil, mor 
beyaz rentedir. Nadir olarak saydamdır. Isıtıldıktan sonra 
rengi kaçar ve beyaz bir toz haline gelir.

Kuvars (SiO^), Kalsit (CaCO^), Barit (BaSO^), 
Zirkon (ZrSiO^ ve Zr02), Hematit (Fe20^), Topaa (AlgSiO^ , 
F0H2) Titanit (CaTiSiO^), Dolomit (CaMg(C03)2), Fluoritle 
beraber bulunan belli başlı minerallerdir. Fluoritin sert
lik derecesi 4, özgül ağırlığı 3,2 dir. Çizgi rengi beyaz olup, 
camsı parıltılıdır. Dilimini oktahedraldir.

2. Tarihçe

Fluorit, Fluşpat, Fluorspar, Fluorine veya kal
siyum fluorit adıyla anılan bu mineral çok eski zamanlardan 
beri bilinmekteydi. Eski Romamıların muhtemelen Orta Doğudan 
getirdikleri ve yarı kaymetli bir süs taşı saydıkları fluorit- 
ten yaptıkları zarif bardak ve vazolar müzeleri süslemektedir.



Flucrit hakkmdaki ilk yazılı kayıt G. Agricolanin 1546 yılın
da neşrettiği "Bermannus Sivendere metallica" adlı kitapta bu
lunmaktadır. Bu kitapta Fluoritin ağır, kaygan, yumuşak ve ci
lâlı az sert bir süs eşyası olduğundan, ateşe atıldığında gü
zel renk verdiğinden, akıcı olduğundan madenleri eritirken ka
tılırsa, onlarıda akıcı yaptığından, ayrıca ressamların boya 
maddesi olarak kullanıldığından bahsedilmektedir.

XVII yüzyılda az miktarda fluorit İngiltere Cor- 
nwal'de demir dışı madenlerin eritilmesinde kullanılmıştır.

Fluorit süstaşı olarak W. Adanı'ın 1945 yılındaki kay
dına göre 1775 yılında İngiltere-Dersbahire'deki Blue John 
madeninden elde edilmiştir. Daha sonra 1899-1901 yıllarında 
bezik şaft fırınlarında çelik elde edilmesinde kullanılmıştır.

Fluorit cevherin saflığına göre değişik yerler
de kullanılır.

1. Metalürjide,Siemens-Martin ve elektrik fı
rınlarında çelik elde ederken curufu akışkan yapıcı bir ortam 
olarak kullanılır.

Metalürji sanayi için kullanılmasında,1940
yılından önceki fluorit satış şartlarında istinelen özellikler
maka; $ 5 SiO^, maks $ 0,3 S az miktarda BaSo^,CaC0,, Baz $ 85

CaF parça cevher iken savaştan sonra min $ 60 CaF„ parça cev- £ ^
her max 20 SiOg $ 10 BaSO^ta çevrilmiştir.



Metalürjide kullanılacak cevherin parça 
cevher olması lâzımdır. Toz cevher ancak biriket yapılırsa 
kullanılabilir.

İskenderun Demir Çelik Endüstrisine ait 
fluorit alış şartları Baz % 65 CaF^» max $ 15 SiO^ Minumum 
İ» 75 CaF^, max % 15 SiO^ olarak verilmiş ve 1 ton çelik is
tihsali için, 6,6 kg İo 75 lik fluorit kullanıldığı belirtil
miştir.

Karabük Demir Çelik İşletmelirinde fluorit 
yerine kolemanit kullanılmaktadır. Alınan son bilgilere göre 
Karabük Demir Çelik İşletmelerinde kullanılan takribi kole
manit miktarı 4000 ton/yıl.

Ereğli Demir Çelik İşletmesinden aldığımız 
bilgilere göre işletmenin yıllık fluorit tüketimi 500 tondur. 
Fluorit yerine kolemanit kullanmaya başladıklarından fluorit 
tüketimleri az olmaktadır. Kullandıkları metalurjik fluoritte 
aradıkları özellikler ise şöyleidi.

Aktif CaFg $ 70 min., Sİ02: $ 5 max, Kü
kürt % 0,25 max.

0aF2 miktarı, Si0o miktarının 2,5 katının 
toplam OaFgden çıkarılması ile hesaplanmaktadır. (Burada 
bulunan miktar effektif Fluorit miktarıdır. Örneğin % 80 CaF^ 
ve İ» 6 Si02 bir numunenin effektif fluorit i $ 65 dir). SiOg 
miktarı ise perkleorit asit metodu ile tayin edilmektedir. 
Alınacak fluorit parça büyüklükleri ise 20 mm ile 100 mm ara
sında olacaktır.



İskenderun Demir Çelik Endüstri tüketimi 
1000 ton fluorittir. Makine Kimya Endüstrisi Kurumundan aldı
ğınızı bilgilere göre, 1973 yılında fluoritte aradıkları özel
likler CaFp $ 75 minjSiO^ 1° 15 max, CaCO^ 15 max dur. Son 
şenede fluoritte istedikleri özellikler şöyledir.

Kimyasal analizin # 80-90 CaF^, $ 8 max 
SiO^ İ° 15 max CaCO^, % 0,2 S, tane ebadının ise 3-60 mm ara
sında tozsuz olması.

Fluorit Alüminyum endüstrisinde de kulla
nılmaktadır. Alümünadan Hail Heroult metodu ile Alüminyum üre
timinde elektrolit olarak kriyolit^ AlF^, MgF^, CaF^ ve diğer 
bazı fluorit tuzları kullanılmaktadır. Etibanktan alınan bil
gilere göre 1976 programmında Seydişehir Alüminyum fabrika- 
smında 1 ton Alüminyum içine 1,94 ton Alumina, 0,030 ton 
Kriyolit, 0,003 ton Fluorit kullanılacaktır. 1976 yılı sene
lik ihtiyacı ise 1330 ton, kriyolit .175 ton fluorit ve 1750 
ton Alüminyum florür olacaktır.

2. Kimya sanayiinde hidro flüorür, asitin 
en önemli hammaddesidir. 100 kg hidrojen flüorür asiti elde 
etmek için 195 kg saf fluorit ve 245 kg konsantre sülfürik 
asit kullanılır.

Hidroflorik asit fluoro karbon plastik
leri, yüksek oktanlı benzinler, paslanmaz çeliklerin yıkanma
sı, metallerin temizlenmesi, camların cilalanması, soğutucu 
maddelerin imali, laboratuvarlarda atom enerjisinde uranyum 
tetra ve heksa fluoritlerin yapılmasında kullanılır. Hidrof
lorik asit ayrıca kriyolit (Na^ALF^) den elde edilir.3 6



Fluoritten hidrofluosilisikasit (H SİF,) 2 D
yapılır. Asit yapımı için fluorit saf olmalıdır. 2. Dünya 
Savaşından önce fi 98 CaF^» nıax fi 1 SiO^> max fi 0,5 CaCO^ 
şeklinde olan cevher şartları 2. Dünya Savaşından sonra fi 97 
CaF0 minimum, fi° 1,5 SiOQ max, ince taneli cevher haline dön
müştür.

Flüorür bileşiği yapan Na, NH^, K, Mg, Ba, 
Al, Po Zn ve li flüorürler hafif metal endüstrisinde kullanı
lır.

3. Fluorit seramik ve cam endüstrisinde de 
kullanılır. İnce taneli fluorit opal ve flint muhtevalı camlı- 
rm üretiminde kullanılır. Bu fluorit yüksek CaF^ muhtevalı 
olup, fi 95-96 CaFg, max fi 4 SiO^, max fi 0,12 Fe2°3 bileşimin
de olmalıdır. Aynı bileşimdeki fluorit seramik sanayiinde çe
lik ve demir üzerine emaye kaplanmasında da kullanılır.

Seramik dereceli fluorit aynı zamanda fi- 
bercamları (fiberglass) magnezyum endüstrisi ve kil biriket- 
lerin hazırlanmasında kullanılır.

Renksiz ve kristal fluoritler mikroskop 
prizma ve mercekleri, teleskop, spektroskop mercekleri olarak 
kullanılır. Bu sahada, sentetit fluoritler daha çok kullanılır.

Paşabahçe cam sanayii 1976 fluorit tüketi
mi 500 tondur.



4. Fluorit bü3 eşyası olarak kullanılır.

Derbyshine fluoritlerin koyu pembe ve sarı 
renklerine "Blue John" adı verilmiştir. Bunlardan kül tabla
ları, çanak ve duvara asılan- tabaklar gibi süs eşyaları yapı
lır.

5. Fluorit optik endüstrisinde de kullanılır.
Fluorit çok düşük dispersiyon, düşük refraitsiyon indisi ve 
izotropisi gibi uygun fiziksel özellikleri nedeniyle özellik
le mikroskop mercekleri olarak kullanılır.

6. Fluorit çimento sanayiinde de bir ara kul
lanılmış fakat fırın içinde aşındırıcı faaaliyeti olduğundan
sonra terk edilmiştir. Fluorit taş yünü endüstrisinde de kul
lanılmaktadır. Kalker, Manyezit, Alümin-Silika eriyiklerine 
fluorit katılırsa 2-3 mikron gibi küçük çaplı lifler elde et
mek mümkündür. Bu husus taş yünü imalinde fluoritin kullanıl
masını mümkün kılar.

II. Mevcut Durum :

Fluorit rezervimiz yurt ihtiyacını karşılayacak durum
da olup ithalimizde son yıllarda azalmıştır.

II.1. Sektörün Kuruluşu :

Fluorit üretimi yapan kuruluşlar özel sektör
kuruluşlarıdır. Bunlar Matkim Madencilik Ltd. Şti. Emin Atay,
Refik Gürkoy, İbrahim Tamer, Fluorit Madencilik ve Sanayii
Ltd. Şirketi, Ahmet Oğuz Akal, Bamaş Büyük Anadolu Madenleri
A.Ş., Mustafa Kaplan, Muazzez Akdeniz vb. dir. Bu kuruluşların 
kapasiteleri aşağıda mevcut kapasite kısmında (Tablo 2) veril
miştir.
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Yine bu kuruluşlara ait işçi, memur ve müstahdem 
durumu aşağıda istihdam durumunda (tablo 13) verilmiştir.

Sermaye durumu ve türü hakkında bilgi yalnız 
Bamaş Büyük Anadolu Madencilik A.Ş. ait bulunmuştur. Bu şir
ketin sermayesi başlangıçta 500000 TL. iken sonradan 
4.200.000 TL. çıkarılmıştır. Türk Ticaret Hanunun hükümleri 
dahilinde 1969 da kurulmuş bir anonim şirkettir. 25 yerli or
tak ve 475 hisseden meydana gelmiştir.

Yukarıda adı geçen, Matkim Madencilik Ltd. Şti. 
ve Emin Atay, Mastafa Kaplan, Muazzez Akdeniz'e ait şirketler 
1973 yılından evvel üretim yapmışlardır.

1963-1973 yılları Fluorit özel sektör işletme 
sayıları şöyledir.

Tablo : 1 Fluorit Sektöründe İşletme Sayıları

YILLAR İŞLETME SAYISI

1963 1
1964 4
1965 5
1966 5
1967 3
1968 6
1969 7
1970 6
1971 5
1972 6
1973 5



II-2. Mevcut Kapasite

Fluorit üretimi yapan kuruluşların 1975 yılına 
ait kapasiteleri bulunamamış olup en son 1973 yılı kapasite
leri aşağıda verilmiştir.

Tablo : 2 Fluorit Sektöründe Mevcut Kapasite

Sıra No. Ana Mal Yeri Kapasite
Birimi Kapasite

l.Bamaş Büyük Ana
dolu Madenleri 
A.Ş. Fluorit Elazığ-Keban Ton 

Nimri
315

2.Fluorit Maden
cilik sanayi 
Ltd. Şti.

II Kırşehir-Kaman 
Molla Osmanlar " 571

3.İbrahim Tamer II Kırşehir-Çiçekdağı 
Yeni Yapan " 765

4.Refik Gönköy II Kırşehir-Çiçekdağı " 
Pohsenli

114

5.Ahmet Oğuz Akal II K.Kaman-İmancı " 170

Kaynak: Madenlerimizin faaliyetleri (1973)

II-3. a- Üretim Yöntemi ve Zenginleştirilmesi 

Göçerime Usulü :

İnce ve eğimli fluorit damarları göçerme 
usulüyle işletilir. Bu yöntemde cevher belirli bir bölgede 
tavandan göçertilir. Bu suretle işçinin ayak altında biriken 
cehverin bir kısmı ana galeriye açılan kapaktan vagonlara ak
tarılır. İşçi tavandan martoperforakör ile yeniden cevher ke
ser ve boşaltma işlemi yapılır.



Bu şekilde ayak, aşağıdan yukarıya doğru 
çalışır. Kırılmış cevher tavan ve taban tutan suni bir ramble 
dolgu malzemesi ödevi görür. Bu Usulde çalışma tarzı aynı şe
kilde cevheri tamamen yeniden oynatıncaya kadar devam eder. 
Göçertme veya cevherin tamamı söküldüğü halde, ayak altı ha
zır parça cevherler dolu duruma gelebilir. Bütün cevher gö- 
çerttilip kendinden boşluğu doldurunca bazı ham taşlar cev
here karışabilir. Bu karışmayı önlemek zordur, ancak taban ve 
tavan sert taş ise karışma azalır . Üretim sırasında tavan 
kubbe şeklinde göçertilirse kaza olma ihtimali azalır.

Cevher asağ:dan boşalt irilirken kendi
oağırlığı ile akması için kapak tertibatının 45 den daha dik 

olması gerekir. Bazı cevher yataklarında cevherle taş arasında 
kesin hudut yoktur. Yeni cevher tönörü azala azaia taş haline 
döner. Bu gibi durumlarda göçertme sınırları analiz sonuçları
na göre saptanır. Göçertme usulü genel olarak ince damar ha
linde bulunan cevherlere uygulanır. Tavan ve taban oldukça 
sert ise 1 m kalınlığa kadar bu üsul uygulanabilir. Ayak ge
nişliği 25-30 m. ye kadar olabilir. Fakat bu taktirde bırakı
lacak topuk miktarı artacağından topuk içindeki cevheri almak 
zordur ve hatta kübik kasalı yöntemle üretim gerektirebilir.

Rambleli (Dolgulu) İşletme Usulü :

Duvar ve karışımları önlemek üzere fluo- 
rit madenlerinde göçertme usulu yerine bazen ramble usulu 
kullanılarak üretim yapılır.



Bu usulde cevherden kesilecek bir dilim 
yerine bir miktar yabancı madde koyarak doldurmak gerekir. Cev 
herden kesilecek dilimler yatay veya eğik meddiven şeklinde 
tavandan kesme olabilir.

Cevherle taşın karışmasını önlemek üzere 
doldurulan taşın üstüne tahta saç levha konur. İşçinin ayağı 
altındaki doldu malzemesinin yükselmesiyle birlikte, tahmin 
edilerek yükseltilen bir malferesi yapılır ve bu fereden cev
her ana galeriye sevkedilir. Göçertme usulunde olduğu gibi 
rambleli usulde geniş damarlar veya kitle cevherler işlenir
ken büyük topuklar bırakmak gerekir.

Oda-Topuk Metodu :

Topuk bırakılarak işletme yöntemidir. Ge
nel olarak kömür madenlerinde kullanıldığı halde İngiİterenin 
Berbyshine-Masson Fluorit yataklarında bu usulde üretim 
yapılmıştır. Sonradan bu yöntem 2. Dünya savaşı sırasında 
Kanadalı mühendisler tarafından muntazam topuk usulüne çev
rilmiştir.

Zenginleştirme

Fluorit üç nedenle zenginleştirilir.

1. Cevher içine karışmış kil, kum ve 
organik maddeler ve kurşunun temizlenmesi için. Gerekli 
temizleme, basit eleklerle, döner veya şaft yıkayıcılar için
de kuru veya yaş olarak yapılır. Örneğin Edgar Ailen maki- 
naları bu temizlemeyi yaparlar.



2. Metalurjik cevher için, barit, sülfi ti
ler ve silis çok az olmalıdır. Bu nedenle konsantr e edilecek 
cevhere graVite konsantrasyonu gerekir. Bu işlem jigler, sal
lantılı masalar ve flotasyonla yapılır.

3. Fluorit asit yapımı için kullanılacak
sa cevher çok saf olmalıdır. Bu nedenle cevher önce elle te
mizlenir, sonra flotasyona gönderilir.

Fluorit ceherinin oluk ve şaft içinde
yıkanması :

Bazı cevher sadece elle ayıklama ve kuru 
eleme ile diğer kısımlar ise bir yıkayıcı ile konsantre edi
lir. 1930 yılında kullanılmaya başlayan şaft yıkayıcı 0,3 
çaplı sekizgen şeklindedir. Birbirinden 2,5-10 cm. ara ile de
mir kanatlar kaynak yapılmıştır. Uzunluğu 3,60-5,50 m. dir. 
Şaft eğimli olarak bir oluk içine yerleştirilir. 1,5 beygir 
gücündeki bir motor dakikada 12 ile 40 devim yapacak şekilde 
döndürülür. Püskürtülen su 5 cm. lik bir borudan sevk edilir.

Yaş yıkama döner trommel tipi yıkayıcılar
da da yapılabilir.

Eleme ile konstantrasyon artması aşağıdaki
gibi olabilmektedir.

Cevher Konsantre
CaF9 1° 63,8 1° 80

SiO? 1° 33,2 1» 16,2
CaF2 i 70,1 1° 87
Sİ0? 1° 16,6 1° 9,1



Fluorit cevherinin gravite ile konsantras
yonu

Fluorit konsantrasyonu Harz tipi 4-5 böl
meli jiğlerle yapılır. Tanelerin ayrımı döner trommel veya 
vibratör eleklerle yapılır, Fluoritle beraber bulunan diğer 
minerallerin yoğunlukları kalsit 2,72, kuvars 3,65, karpit, 
3,88, Blend 4, Barit 4,5 Pirit 5,02, Galen 7,5 dur.

Batırma yüzdürme işlemi, fluorit, barit ve 
sülfitlerin batırılıp kuvars ve kalsitin alınması, fluoritin 
yüzdürülüp diğerlerinin batırılması şeklinde iki kademelidir.

Gravite ile konsantrasyonda cevher tenö- 
rü aşağıdaki gibi artmaktadır.

Cevher Konsantre
CaF2 1° 22,89 1° 69,81
Si02 1° 19,94 /o 6,91
Fe203 İ° 0,14 İ° 0,82

Fluoritin flotas.yonla konsantrasyonu

Flotasyon için cevher bilyalı değirmen
lerde kırılır klasifikasyonda 8 meşlik eleklerde elenir, kim
yasal işleme tabi tutulur. En büyük zorluk kalsiti ayırmak
tır.

Flotasyon yoluyla zenginleştirmede cevher 
tenöinindeki artış aşağıdaki gibidir.



Cevher Konsantre

CaF2 i 22,29 i 89,3
Sİ02 İo 18,94 İ 2,47
CaCO^ i 56,66 i 4,87

Flotasyonla elde edilen Konsantre fluorit 
başlıca kimya endüstrisinde kullanılır.

Baritli bir fluoriti flotasyonla konsant
re etmek için lignin sülfonat, sodyum fluorit ve yağ asidi 
kullanılır.

Ayrıca kimyasal yolla konsantrasyonda 
fosforitten suni gübre elde ederken asidülasyon safhasında 
fluorit elde edilir. Burada çekilen gazlar arasındaki flüor 
asidi gazı kireç taşına etki ettirilerek fluorit elde edi
lir.

M.T.A. Teknoloji Labaratuvarlarında

Keban kalkerli fluorit cevherlerinin meta- 
lurjik kalitede zenginleştirme düzeni araştırmaları yapılmış, 
zenginleştirme hedefi olarak effektif CaF0 tenörii i 50 den 
fazla 1 mm fraksiyonunun İ 25 az olması ele alınmıştır. Jig 
ve sarsıntılı masada yapılan zenginleştirme işleminden ^49,3 
randımanla effektif İ 54,45 CaF2 tenörlü konsantre elde edil
miştir. Ancak metalurjik kalitede, gravimetrik metotlarla 
zenginleştirme işleminde yeterli randıman alınmamıştır.



Asit kalite zenginleştirme için ince frak
siyonların flotasyon yolu ile konsantresi öngörülmüş ve bu 
konsantrelerin aglemere edilmesi ile metalurjik kalitede flu- 
orit eldesi mümkün görülmüştür.

Keban silisli fluorit cevherinden metalur- 
jik evsafta konsantre elde etmek için (bilhassa Karabük Demir 
Çelik Fabrika işletmeleri şartlerına uygun effektif CaF^ te- 
nörlü i° 50 den fazla 1 mm fraksiyonunun İ« 25 den az) en uygun 
kırma ve zenginleştirme düzeninin bulunması için çalışmalar 
yapılmıştır. Yapılan zenginleştirme metoduna göre tane irili
ğini çok küçültmeden iri fraksiyonların jig ile ince fraksi
yonların sarsıntılı masa ile zenginleştirilmesi uygun görül
müştür.



Üretim Girdileri :

1973 yılında fluorit işletmelerince 1 ton fluorit işin 
kullanılan üretim girdileri aşağıda tabloda verilmiştir.

TABLO : 3 Birim Üretim Girdileri

Girdiler Birim Miktar

Maden Direği m3 0,055
Patlayıcı maddeler Kg 0,837
Kapsül Adet 5
Fitil m 8,734
Makina yağı Kg 1,051
Akaryakıt İt 15,408
Kömür Kg 6,201
Odun n 3,100
Karpit H 1,175
Elektrik Kws 1,136
İşçilik Saat 74,85

KAYNAK: Madenlerimizin faaliyetleri (1973)



-7 mm ye kadar kırılan fluorit cevheri jig ve sarsıntılı masada zenginleştirilme- 
sinden # 83,1 randımanla effektif # 65,36 CaF2 tenörlü elde edilmiştir .

KBban silisli fluorit cevherinden metalgrjik evsafta konsantre elde etmek için 
uygulanan metod basittir ve yurt içinde imal edilebilecek teçhizatla endüstriyel çapta 
uygulamalar yapılabilir.

(Kaynak Dr. Erdem Karakaş'm konularla ilgili raporları) Ayrıca Ortadoğu Teknik 
Üniversitesinde de benzer çalışmalar yapılmıştır. Bir fikir vermek üzere durum aşağıda 
şematik olarak gösterilmiştir.

I. Eleme yıkama
i

Tuvonanın triyajı

Fluorit Cevheri Zenginleştirme Metodları
life GrsaM.te
A
Jigler

III. Flotasyon4 .

Bilyalı değirmenler

Kuru eleme

Şaft yıkayıcılar

Zenginleştirme neticesi 
cevher konsantre

CaF2 $63,8 $ 80

Si02 963 3,2 #16,2

Döner trommel veya 
vibratör elekler

I ~__________________Batırma yüzdürme 
işlemi(Tane iriliği 
2,5 mm den büyük ise 
Zenginleştirme neticesi 

Cevher konsantre
CaF2
Si02

#22,89
#18,94

#69,81 
# 6,91

Eleme (8 meşhlik elek
ler. )
________ rJt,-------Kimyasal işlem

Zenginleştirme neticesi 
Cevher konsantre

CaF2
S iO 0

#22,89
#18,94

#89,3 
# 2,47
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II.3.1. ÜRETİM :
TABLO : 4 Yurtiçi Florit Üretimi

Yıllar Tuvönan
Ayıklanmaya Yıkamaya 
Konsantreye gönderilen Elde Edilen

Miktar
(Ton)

Derece İçindeki 
İo Safi Cevher 

(Ton)

Miktar
(Tfcn)

Derece
*

İçindeki 
Safi Cevher 

(Ton)

Miktar
(Ton)

Derece
%

İçindeki
Safi Cev
her 

(Ton)
1963 652 80 525 — - - - - _

1964 2111 80 1689 - - - - - -

1965 1077 65,6 707 308 79,8 246 295 80 236
1966 1753 77,8 11365 - - - - - -

1967 604 70 423 - - - - - -

1968 1726 67,2 1161 1184 66 783 1012 72,5 734
1969 2089 69,3 1449 1345 70 942 1054 75 790
1970 1887 59,7 1126 1365 59,6 813 1077 68,5 730
1971 2694 55,1 1486 1340 60 304 991 68,2 676
1972 2311 70,4 1623 915 64,2 584 698 73,1 507
1973
1974

1935
1538

71,0 1375 429 56,6 243 360 70,0 852

KAYRAK: Maden istatistikleri (D.İ.E.)(1963-1970) ̂ 1966-1973 ) Tuvönan Fluorıt 1960
üretimi 358 ton 1961 38 ton, 1962 üretimi 600 tondur.
Maden Dairesi bilgilerine gö8® 1975 fluorit üretimi 1185 ton dur.



11.4 Dış Ticaret Durumu:
11.4 a.l. Ürün İthalatı:

Ürün olarak fluorhidrik asit ithalimia şöyledir.

TABLO : 5 Plorit Sektörü Ürün İthalatı
Miktar: m

Y I L L A R
Ana Mal 1963 1968 1969 1970 1971 197*

Fluorithidrikasit 2 1 40 55 24 94

Kaynak: D.İ.E. Dış Ticaret Yıllık İstatistikleri

TABLO : 6 Florit Sektörü Ürün İthalatı ^
Miktarı: m 
Değer : TL.

Y I L L A R  
1973 1974 1975

Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
119 80917 3746 366100 347 70950

Kaynak: D.İ.E. Dış Ticaret Yıllık İstatistikleri
(D.İ.Eneait) Ticaret Bakanlığı İstatistik Bilgileri

1968 yılı ile 1969 yılı arasındaki fluorhidrik asit ithalat 
artışı nedeni hu asiti kullanan fabrikaların artması veya 
kapasitelerini artırmalarıyla olmuştur.
II.4.a.2. Yarı Ürün İthalatı Yoktur.

Ana Mal
Fluor hidrik asit



II.4.a.3 Fluorit İthalat Durumu:

TABLO: 7 Florit İthalatı
(Miktar Ton Değer TL.)

1970 1971 1972 1973 1974 1975
Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer
1730,7 809577 200 30274 2347 2630873 117634 1480942 653,6 871976 160,1 461835

Kaynak; Dış Ticaret Yıllık istatistikleri (1970-1971)(1972)(1973)(D.İ. E.) Ticaret 
Bakanlığı istatistik bilgileri (1974-1975) (D.İ.E.)
Fluorit ithalinin 1970 yılında Fransa'dan, 1971 yılında İngiltere'den 1972 yılın

da ABD*den 2Î17,6 ton, İngiltereden 110 ton, İsviçreden 19,4 ton, 1973 yılında ABD'den 
1066 ton, İngiltereden 60 ton, İsviçreden 50,34 ton olmuştur.

1972-1975 yılları arasında fluorit ithalimizde her sene azalış olmuştur.
Bu durum üretimimizin ileriki senelerde yurt içi talebinizi tamamen karşılayacağını gös
termektedir.
1960-196# yıllarında fluorit ithalatımız yoktur. 1965-1969 yılları ithalatımız yöyledir.

Yıllar "965 1966 1967 ~1968 1969
Miktar(Ton) 2651,3 305,6 3524,9 1199,3 2552,3

Kaynak: D.P.T. Endüstriyel Hammaddeler Özel tjıtisas Raporu 1972



ıı.3.4.ı.2. İhracat

Fluorit ve flüor hidrikasit ihracatımız yoktur.

II.3.5. STOK DURUMU:

TABLO : 8 Florit Sektöründe Stok Durumu
STOKLAR (Ton)

Yıllar
Ayıklanmış yıkanmış 

Tuvönan veya Konsantre edilmiş

1963 - -

1964 - -

1965 19 789
1966 117 303
1967 138 -
1968 142 -

1969 980 -
1970 474 217
1971 402 -
1972 393 -

1973 499 -

Kaynak : Maden istatistikler (1963-1970)

(1966-1973)



ıl.6. Yurt İçi Talebi:

TABLO : 9 Florit Yurtiçi Talebi
(Ton)

Ana Mal 1960 1961
Y I L L A R
1962 1963 1964 1965 1966

Fluorit(l) 358 38 600 652 2111 3728 2059

Y T L I A S '
Ana Mal 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Fluorit(l) 4129 29 25 4646 3506,7 2894 4513 3111 X2191,6 4200
(tahmini)



(1) İthalat+Üretim-İhracat formülüne göre hesaplanmıştır. (İhracat Yoktur.) 
X Üretimin geçici miktarı ile hesaplanmıştır.
1963-1973 yılları derecelerine göre fluorit satış fiyatları şöyledir.

Tablo £ 10 Florit Yurtiçi Fiyat Durumu

1 9 6 3 1 9 
ANA MAL Derece Ort.F. Derece 

1 TL 1
6 4 1 9 6 5 
Ort.F. Şerece Ort. 
TL 1 TL

19 6 6 
F. Derece Ort 

1 TL
19 6 

•F. Derece 
1

7
Ort.F. 
TL

Tuv'önan Fluorit 80 479 80 442 60,4 365 75,2 359 70 395
Konsantre " - _ __ - - -

De*968rt. 1969 F. De.Ort.F. 1970 1971 De. Ort.F. De.Ort 1972 .F. De. Ort.F. 1973 De. OOrtDT.
1 TL 1 T!. 1 TL 1 TL 1 TL 1 TL

Tuvönan Flonrit 70 366 58,2 521 55 600 50 428 63,1 660 68 600
Konsantre 73,7 559 75,2 413 72,6 601 S8;6 702 73,2 1027 70 944

Kaynak : Maden İstatistikleri (D.İ.E.)

Tablo : 11
Flourit İthalat Ortalama Fiyat Durumu

YILLAR 1970 1971 1972 1973 1974 1975

Ortalama Fiyat 467,77 1513,7 1120,9 1258,94 1334,2 2884,65
TL/T on__________________________________



TABLO : 12 Florit Yhrtdışı Fiatları

Kalite
Şat ış
şekli Satış Birimi

Mayıs 1974 Aralık 1974 Mart 1975 Şubat 1976 
fiyatı Fiyatı Fiyatı Fiyatı

Metalurjik İngiltere k/t* . . 15-20 15-20 15-30 15-30
Kalite Madende B/ton 5İ7-SS9 465-620 496,95-993,90 467,6-935,2
Eti az Teslim

<$, 70 CaF2

Asit kalite Torbalanmış i /ıt 32-38 32-50 35-50 40-55
Kuru baz İngiltere' de 

Teslim
Tl/ton HO3 -1309 992- 1178 1159,55-1656,50 1277-1714

1 97 CaF2

SeramikKalite CİF i/İt 27-31 27-31 30-40 30-40
Öğütülmüş TL/ton 930-1068 837-961 999,90-1325,20 841,7-1247
1 93-95 5aF2

i :İngiliz Sterlini 
Xt:Long ton 1016 Kg 
TL.: Türk Lirası

Kaynak:Maden ve Metal Piyasaları (1974,19767



Fluorhidrik asit ithalat ortalama fiyat durumu :

Yıllar Ortalama Fiyat (Tl/m̂ )

1970 427,2

1971 1414

1972 1165,5

1973 679,95

1974 97,75

1975 204,45



Tablo 13 : Florit İşletmelerinde Ücret ve Sosyal Yardım

Yıllar ÖDENEN ÜCRETLER SOSYAL YARDIM
Yer

Altında
Yer

Üstünde
Memur ve 
Müstahdem

Toplam Ayni
Yardımlar

İşçi Sıgor. Emekli San. Top. 
ödenen dışına ödenen

1970(0) 159725 94107 5682 5 3106 57 13910 67831 - 81741

1971(ö) 296618 147419 73035- 517072 53260 73120 - 126380

1972(0) 723469 153047 127182 1003698 18788 127257 - 146045

1973(0) 606859 127192 31000 76 5051 48354 104722 - 153076

Kaynak Maden İstatistikleri (D.İ.E.)
Fluorit madeni özel sektörün maddi imkanlarına göre zaman zaman işletilmektedir.



II. 8 İstihdam Durumu s

Tüm fluorit işletmelerinde çalışanlar olarak aşağıda 
verilmiştir.

Tablo: 14 Fluorit sektöründe istihdam edilenler (kişi)

İş Gücü 1970 1971 1972 1973 197‘
1- İdareci ve

Teknik Elemanlar
a) Teknik elemanlar 6 5 6 5 5

b) İdareci ve Müteşeb
bisler 7 6 5 5 5

2- Teknisyen ve Yar
dımcı elemanlar 2 4 6 3 4

3- Kalifiye İşçi 8 12 17 8 10

4- Düz işçi 34 57 80 60 70

II. 9 Mevcut Durum ve Tıkanıklar

Yurdumuzun fluorit rezervi talebimizi karşılayacak 
durumdadır. Ancak işletmeler küçük çaplı ve kendi olanakla
rına göre çalışan işletmeler olduğundan talebimizi karşılaya

mamaktaydı. Bu nedenle ithalat yoluyla açığımız kapatılmak
taydı. Son yıllarda ithalatımız azalmıştır. Önümüzdeki sene- 
lerdede kalmıyacağı tahmin edilmektedir.

Üretimde evvelki yıllara oranla azalması ithalatında 
benzeri şekilde gelişmesi fluorit talebimizin azaldığını 
göstermektedir.
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Fluorit kullanan Demir Çelik Endüstrileri kolemanit 

denemeleri içinde oldukları için fluorit giderek daha az 

kullanmakta veya hiç kullanmamaktadır.

Kimya endüstrisi henüz yurdumuzda yeterince gelişme

diği için hidroflorik asit imali de yapılamamakta, ithal 

edilmektedir. Bu nedenle fluoritin en önemli kullanım alan

ları tıkanıkl durumdadır.

11.10 DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM :

Bugünkü durumda ekonomik olabileceği dünya fluorit 

yataklarının rezervleri 300 milyon ton kadardır ve ortalama 

tenörleri $ 35 CaF^ dur. Dünya tüketimi ise 5 milyon ton 

$ 90 CaFg luk cevherdir. Bu koşullarda bilinen rezervler 

dünya tüketimini ancak 20 yıl daha karşılayacak durumdadır. 

Süper fosfat üretiminde yan ürün olarak elde edilen flor da 

800 ton 35 lik fluorite eşdeğer olmakla beraber yalnız 

fluorit ihtiyacı için fosfat kayası işlenememektedir,

1974 yılından önce fluorit yerine çelik endüstrisinde 

kolemanit kullanılması denemeleri yapılmış, daha sonra yine 

fluorite dönülmüştür.

Florit kullanan alüminyum ve cam lifi endüstri dal

larında tüketim azalmıştır. Kimya ve seramik endüstrisi dal

larında fluorit tüketimi artmış veya aynı seviyede durmakta

dır.

Dünya fluorit üretiminin yaklaşık <1 40 nı A.B.D. leri. 

tüketmekte iken bu miktarın ancak '10 u kendisi üretmekte

dir. Dünya üretimin büyük çoğunluğu az gelişmiş ülkeler ta
rafından yapılmaktadır.



Dünya 1973-1974 yıllarında fluorit rezervi şöyledir.

(1000 ton olarak)

Tablo : İŞ
Ülkeler Rezerv
A.B.D. 17000
Kanada 7000
Meksika 45000
Fransa 15000
İtalya 14000
İspanya 13200
İngiltere 24000
Tayland 30000
s.s.c.s. 13000
Çin Halk C. 13000
Afrika 6000
Diğerleri 49000

Toplam j 300000

Tabloj 16 - Dünya 1974 yılı ortalama $ 90 CaF^ üretimleri

(1000 Ton)
Ülkeler Miktar Ülkeler Miktar
A.B.D. 194 Tayland 380
Kanada 180 S.S.C.B. 500
Meksika 1300 Çin Halk C. 300
Fransa 300 Afrika 785
İtalya 180 Diğerleri 785
İngiltere 185 Toplam 4.994

Kaynak : Yer Bilimleri Şubat 1976



11.3.10. DİĞER ÜLKELERDEKİ DURUM

Tablo : 17 DÜNYA ÜLKELERİ FLUORİT ÜRETİMİ (Şhort ton )

ÜLKELER 1970 1971 1972 1973
KUZEY AMERİKA
KANADA (Shiplents) 136800 80000 179700 151000

Meksika 1078594 1301779 149039 1196992
A.B.D. (Shipments) 
Asit Derecesinde 
Metalürji Derecesinde

106262
165808

133348
116999

116104
132497

Toplam 269221 272071 250347 248601
GÜNEY AMERİKA 
Arjantin 32689 r 79734 66334 T 66000
Brezilya 38600 r 50000 78235 T 71000
AVRUPA
Çekoslavakya(T) 90000 100000 100000 100000
Fransa
Asit Derecesinde Metalürji Derecesinde 191461

79331
208978 T 111022

e
t 215000
115000

Toplam: 320000 270792 T 320000 T 330000
Doğu Almanya (T) 90000 90000 90000 90000
Batı Almanya 
(Satılabilir) 98173 93351 102154 95828
İtalya 318861 325833 305244 259630
Romanya (T) 17000 17000 17000 17000
ispanya Asit Derecesinde 315272 344676 (T)320000

Metalürji Derecesinde 
TOPLAM 376621

_ 54819 
370091

99614
444290

(T)110000
(T)430000



— 30 -

DÜNYA ÜLKELER FLUORÎT 
(Short Ton )

ÜRETİMİ

Tablo: 17 (Devamı)
Ülkeler 1970 1971 1972 1973

İsveç
Seramik Derecesinde 
Metalürji Derecesinde

— 550
450

3300
2700

Toplam : 1000 6000

Rusya (T) 450000 460000 470000 490000

İngiltere 
Asit Derecesinde 
Metalürji Derecesinde 
Ungraded

158700
59400
4400

155400
62800
1100

(T)
(T)

155000
65000

Toplam : 213044 232500 219300 (T) 220000

AFRİKA
Birleşik Arap Cumhuriyeti 710 990 (T) 1000

Kenya 4303 7232 11527 28968

Mozambik 136 9059 1575 —

Güney Rodezya (T) 165 165 165 165

Güney Afrika Cumhuriyeti
Asit Derecesinde 
Seramik Derecesinde 
Metalürji Derecesinde

155450
15265
92782

157502
19688
15184

204262
4933
22647

Toplam : 497 237374 231842

Tunus
Asit Derecesinde 
Metalürji Derecesinde

31311
5020

44696
6046

47735
3633

Toplam : 33841 36331 50742 51368



DÜNYA ÜLKELER FLUORİT ÜRETİMİ 
(Short ton )

Tablo : 17 (Devamı)

Ülkeler : 1970 1971 1972 1973

ASYA
Burma (T) 140 222 248 (T) 220

Çin Halk Cumhuriyeti 300000 280000 280000 280000

Hindistan 5122 342 5 3418 3097

Japonya 8853 14022 9147 (.1) 8800

Kuzey Kore (T) 33000 33000 33000 33000

Kore Cumhuriyeti 52668 56272 30861 24423
Mongolya (T) 88000 88000 110000 110000

Tayland 350785 451235 412915 367079
Türkiye 1835 1200 (T)1200 2168

Avusturaiya — 511 901 1 . 410

Toplam : 4597008 5013290 4974333 4927.349

G: Geçici netice.
T: Tahmini
r: Yeniden gözden geçirme.

Kaynak : Mineralle Year Book (volüme 1 1973* Volüme 1 1972)

Bulgaristan ve Kaş'ta fluorit üretimi olmasına rağmen 
üretim miktarı kesin olarak öğrenilmemesi nedeni ile yukarı
daki listeye ilave edilmemiştir.



Tablo : 18 - A.B.D. Kullanış Yerine Göre Fluorit Tüketimi
(Short ton )

YILLAR ÇELİK
HİDRO
FLORÎK
ASÎT

CAM EMAYE
İŞİ

DEMİR
Lİ DÖ
KÜMLER

DİĞER
LERİ TOPLAM

1970 552764 750731 18759 2617 23145 24388 1372404

1971 540910 701844 12875 2258 31565 55290 1344742

1972 560570 6156663 7408 1978 24299 21411 1276329

1973 404159 660916 8794 2175 53847 13366 1344309

Kaynak: Metal Statiatics 1974 (American Metal Market 
Fairchild Publications)



III. ÜLKE OLANAKLARI

Türkiye fluorit rezervi iç talebi karşılayacak durum
dadır. Türkiye'deki fluorit sahalarından onbeşi hakkında ön 
bilgiler mevcuttur. Elazığ, Edirne, Kırşehir, Kütahya, Sivas, 
Yozgatta mevcut zuhurların önemlileri Sivas-Divrik, Kırşehir- 
Kaman, Yozgat-Yerköydedir.

Endürstriyel Hammaddeler Şubesi 1974-1978 fluorit pro
jesine göre Kütahya, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Elazığ bölge
lerinde etüd ve aramalar yapılmaktadır.

Proje yatırım tutarı 13 000 000 TL. olarak hesaplanmış
tır. Şimdiye kadar yapılan etüdler sonucu bulunan zuhurlar 
rezerv kalite ve tenör durumu aşağıda verilmiştir.

Tablo : 19 Plorit Rezervleri

Yeri Görünür, Muhtemel 
rezerv (ton) Kalite ve tenör

Kırşehir-Kaman 
Bayındır köyü

125 000 Effektif i* 
CaF2

35 - 40

Elazığ-Keban 2 000 Effektif İo 50 Ca?2
Yozgat-Şefaatli
Yerköy

150 000 t 65 CaF2

Küt ahy a-T av ş an11 
Ovacık

3 000 $ 75 CaF2

Toplam 280 000 1*

Kaynak : M,T.A.E.H.M. Şubesi Teknik Bürosu



Elazığ-Keban-Nimri, Sivas-Yıldızeli-Katıralan, Sivas- 
Divriği Efendi Deresi, Kütahya-Tavşanlı-Ovacık, Kırşehir- 
Çi'-Çekdağı Efendi Deresi, Kütahya-Tavşanlı-Ovacık, Kırşehir- 
Çiçekdağı Pohrenk, Kırşehir-Kaman-İsahocalı, Kırşehir-Kaman- 
Bayındır, Kırşehir-Kaman-Molla Osmanlar, Kırşehir-Çicekdağı- 
Merkez, Kırşehir-Çiçekdağı-Yeniyapan, Kütahya-Gediz-Karlık 
yatakları özel sektörler tarafından zaman zaman işletilmek
tedir.

Öte yandan kurulacak gübre kompleksleri, baca gazların
dan çıkan fluoriti değerlendirebilecektir. Üretim kapasite
leri büyük olduğundan elde edilen miktar önemlidir. Akdeniz 
IV gübre kompleksinin yılda 3 000 ton kadar fluorit ürete
ceği düşünülmektedir.

IV. ÜRETİM PROGRAMI :

1. Genel Politika

Yurt içindeki kaynakların işletilerek, yerli sa
nayiinin ihtiyacının karşılanması asıl hedeftir. Başta AJ.Ü— 
minyum Sanayii olmak üzere fluorit kullanması gereken sana
yii kolları için ithalata izin verilmemelidir. Talebin yurt 
içinden sağlanması gerekir. Bu amacın gerçekleşmesi için 
projeksiyonlar yapılmıştır. Ayrıca gübre fabrikaları baca 
gazlarından çıkan Felementini. tutarak değerlendirmelidir.



IV* 2. Talep Çalışması :

a) Fluorit Yurt îçi Talep Projeksiyonu 

Tablo : 20 Florit Yurtiçi Talebi

Yıllar Miktar (Ton) Kıymet (bin TL.) 
(1973 fiyatları ile)

1975 4200 4.500
1976 4700 5.100
1977 5200 5.700
1978 5700 6.300
1979 6200 6.900
1980 6700 7.500
1981 7200 8.100
1982 7700 8.700
1987 11.200 12.500

Yukarıdaki tablo, D.P.T. 1975 programı, fluorit yurt 
içi talep tahminleri, yıllık artışları göz önüne alınarak 
1987 ye kadar olan talep tahminleri yapılmıştır.



1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Alüminyum Sanayii İçin, Alümina, Alüminyum Flüorür, Kriyolit, 
Fluorit Talebi

Alümina Alüminyum Kriyolit Fluürit
Miktarı Flüorür Miktar Miktar

(Ton) (Ton) (Ton) (Ton)

67.900 910 1.050 105

132.890 1. -781 2.055 205,5

144.530 1.937 2.235 223,5

144.530 1.937 2.235 223,5

144.530 1.937 2.235 223,5

144.530 1.937 2.235 223,5

209.520 2.808 3.240 324

232.800 3.120 3.600 360

261.900 3.510 4.050 405

261.900 3.510 4.050 405

261.900 3.510 4.050 405

261.900 3.510 4.050 405
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B. İhracat Projeksiyonu

Fluorit ihracı olmadığı için ihracat projeksiyonu ya
pılmamıştır.

C. Toplam Talep Projeksiyonu

Pluorit ihracımız olmadığı için toplam talep projek
siyonu yukardaki talep projeksiyonun aynıdır.

IV. 3. ÜRETİM HEDEFLERİ PROJEKSİYONU :

Yurtiçi talebinin aynısıdır.

IV. UYGULANMASI GEREKEN TEKNOLOJİ VE ÜRETİM GİRDİLERİ :

Genellikle tüvanan cevher tenörü düşük olduğundan 
konsantre edilmesi gerekir, bu takdirde üretim girdileri 
makine, malzeme ve enerji yönünde artacak, ocaklarda makina= 
ile çalışıldığı takdirde işçilik azalacaktır.



IV.5. İthalat Projeksiyonu

IV-5. a) Ürün İthalatı :

Hidrofluorik asit ithalatı geçtiğimiz 
yıllarda çok büyük değişmeler gösterdiğinden projeksiyon 
için bir baz bulunamamış, projeksiyonuda yapılamamıştır.

b) Hammadde İthalatı (Fluorit)

Yapılmıyacaktır.

V. Yatırım Programı t

1- Eklenecek yeni kapasiteler

Sanayiinin ihtiyacı ı, yurt içinde karşılanması 
asıl olduğundan yatakların işletilmesi ve ayrıca silisli,dü
şük dereceli fluoritlerin konsantsasycnu şarttır.

Bu nedenle aşağıdaki tablo yapılmıştır.



Tablo : 22 - Fluorit Sektöründe Eklenecek Yeni Kapasiteler
Yıl içinde eklenecek yeni kapasite

Yıl
Üretim Başında İşe Başlama Üretim
Hedefi Kapasite Proje İnşa Tarihi Hedefi

Yıllar Ton Ton Ton Adı Süresi Yılı Ton

1976 4700 4200 500 Fluorit 5 1976 3000
1977 5200 4700 500 İstihsal ve 

Konsantresi
1978 5700 5200 500
1979 6200 5700 500
1980 6700 6200 500
1981 7200 6700 500
1982 7700 7200

Kırşehir-Kaman civarında yılda 10.000 ton konsantre fluorit kapasiteli bir tesis içi
plan dönemi sonunda yatırıma başlanacaktır. 

2. Yatırım Programı
Tablo : 23 - Fluorit sektörü Yatırım Programı (Milyon TL.)

Proje Adı İşin tarihi 
Başlama Bitiş

Proje Toplamı 
Dış Toplam 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Fluorit 1976 1982 15 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5



3. Yatırım Programının Sonuçları :

Yıllarda belirtilen yatırımlar yapıldığı taktir

de, yerli sanayiinin ihtiyacı yurt içinde karşılanacak çevreye 

iş imkanı sağlanacaktır. İlerdeki istihdam durumu ayrıca gös

terilmiştir.

VI- Sağlanacak Yararlar :

1- Katma Değer

3000 TL. Satış fiyatı üzerinden bulunan katma de

ğerler.

Tablo : '23 - Pluorit sektörü katma değerleri (Milyon TL.)

Yıllar Katma Değer Endeks

1976 14,1 100

1977 15,6 100,6

1978 17,1 120,5

1979 18,6 131

1980 20,1 141,5

1981 21,6 152

1982 23,1 162,5

2- Dış Ticaret Etkisi

a) Toplam mal ithalat talebi : Yukarda belir- 

tidiği gibi IV cü 5 yıllık plan döneminde ithalatın kesilme

si öngörülmüştür.



b) İthalat ikamesi.

Yurt içinden fluorit üretilmekte aşağıdaki 
döviz ikame edilmiş olacaktır.

Tablo : 24 - Florit Sektöründe İthalat İkamesi
Yıllar İkame edilecek Döviz (Bin Dolar)
1976 9
1977 10
1978 10,9
1979 11,9
1980 12,9
1981 13,8
1982 14,8

3- İstihdam Etkisi

Aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo : 25 - Fluorit sektörü yaratılacak iş hacmi

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

1.İdarefti ve Tek
nik elemanlar

a)Teknik eleman. 6 7 8 9 10 11 12 13
b)İdareci ve mü
teşebbisler 6 7 7 7 8 8 8 8

2.Teknikyen ve Yar
dımcı elemanlar 5 5 5 6 6 7 7 7

3.Kalifiye İşçi 28 31 34 38 41 44 48 51
4.Düz İşçi 112 125 139 152 165 179 192 205



VII- Alınması Öngörülen Tedbirler.

Fluorit maden sahaları özel sektörün elindedir. Örne
ğin Kaman civarında 16 ayrı şahsa ait saha mevcuttur. Bunla
rı bir birlik altında toplamak, sahaların rezervlerini birleş
tirme bakımından önem taşımaktadır. Ayrıca düşük tönörlü flu- 
oritlerin zenginleştirilmesi için bir tesis kurulmalıdır.

Demir Çelik Sanayii dışındaki fluorit için Kimya Sana
yiine yönelik yatırımın yapılması düşünülmelidir.

Demir Çelik Sanayii, kolemanit dışında, azda olsa flu
orit kullanmaktadır. Ayrıca Cam Sanayii, Seramik Sanayii, Alü
minyum Sanayii v.s. fluorit kullanmaktadır. Buna göre fluorit 
yataklarının değerlendirilmesi gerekmektedir . MTA bu göreve 
ağırlık vermelidir.

Kırşehir Kaman civarında 10.000 ton kapasiteli bir 
kamu fluorit konsantre tesisi kurulmalıdır.

Dördüncü Gübre Kompleksinin hidroflorik asit ve bun
dan kroyilit üretimi konusunun araştırılması.

Başta Kırşehir ve Yozgat olmak üzere Türkiyenin bütün 
florit yataklarının MTA tarafından fizibilite kademesinde etüd 
edilmesi ve işletmeye hazırhale getirilmesi.





IV/10 - DİĞERLERİ



IV Beş Yıllık Kalkınma Planı 
Sanayi Hammaddeleri Özel İhtisas Komisyonu

(Plan dışı bırakılan madenler hakkında genel rapor)

GİRİŞ: Yurdumuzda bulunmayan veya küçük zuhurlar ha
linde bulunup ta işletilmeyen, yahut işletme konusu oldur- 
ğu halde yurt ekonomisindeki ve madencilik sektöründeki bu
günkü ve gelecek plan dönemindeki yeri ihmal edilebilir olan 
maden ve hammaddeler şunlardır:

-Trona (tabii soda) -Zirkon
-Sr-tuzları (sölestit) -Rutil
-Lösit -Güherçile
-Potas -Korindon
-Mika -Zeolit
-Vermikülit -Nefelinsyenit
-Süs taşları -Olivin
-Boya toprakları -Kryolit
-Tebeşir -Arduaz
-Atapuljit -Pirofillit

Bu raporda yukarda adı geçen metal dışı madenlerle il
gili olarak ve plan modeline uyularak toplu bilgi verilmiştir.

MEVCUT DURUM:
Sektörün Kuruluşu:Bahis konusu hammaddelerden sade

ce Van Gölü sodası, sölestit, mika, tebeşir ve boya toprakla
rı ile yarı kıymetli süs taşları zaman zaman işletme konur- 
su olmaktadır. Lösit, Vermikülit, zeolit, nefelinsyenit ve



arduaz zuhurlarının ise sadece varlığı bilinmektedir. Van 
Gölü sodası ve çevredeki sıcak kaynakların bıraktığı soda 
halen mahalli halk tarafından bir miktar üretilmekte ve kul
lanılmaktadır. Bir özel şirket ile Etibank tarafından soda 
üretimi için geçen yıllarda teşebbüse geçilmiş, bazı tesis
ler kurulmuş (Arın Gölünde) ve yabancı firmalar tarafından 
fizibilite etüdleri yapılmış, buna rağmen herhangi bir sonu
ca ulaşılamamıştır. Mika üretimi için de mahalli madenciler 
zaman zaman teşebbüse geçmişler, birkaç yüz tona ulaşan üre
timlerde bulunmuşlar, fakat onlarda bir sonuca gidememişler
dir. Bu gurubtaki madenlerden halen sadece stronsyum (söles- 
tit) tuzlar Sivas'ta işletme konusudur. Hamdi Bozbağ adına 
ruhsatlı sahalardan 15-20 işçi ile üretim yapılmaktadır. Sek
törde başkaca bir kuruluş yok kabul edilebilir.

Üretim; Mahalli ihtiyaçlar için yurdumuzda ne miktarda 
tebeşir, boya toprakları, ve tabii soda üretildiği bilinme
mektedir. Mika üretiminin tamamen durmuş olduğu, geçen se
nelerde üretilen birkaç yüz tonluk mikanın ise pazar buluna- 
mayışı ve kalitesinin düşüklüğü nedeni ile ocakların başında 
beklediği bilinmektedir. Sivas sölestit işletmelerinden ise 
1974/75 döneminde 7500 ton üretim ve bunun sataşı yapıldığı 
ve sölestitin Japonya'ya sevkedilmek üzere İ3kendurum lima^- 
nına indirildiği bilinmektedir. 1976 yılında ise 3200 ton
luk bir sölestiv üretiminin yapılacağı ve Japonya'ya ihraç 
edileceği tahmin edilmektedir.
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İthalat: Yukarıdaki listede adı geçen hammaddelerden 
sadece soda, potasyum tuzları, mika, süs taşları, bazı bo
ya toprakları, zirkon, rutil ve kryolit her sene değişen 
miktarlarda ve düzensiz olarak ve değişik isimler altında 
ithal edilmektedir. İthalat miktar ve değerleri hakkında
kesin bilgi bulunmamakla beraber aşağıdaki hususlar göz- 
önünde tutulmalıdır.

SODA: Özellikle cam sanayii için önemli bir hammadde 
niteliğinde bulunan soda büyük ölçüde ithal edilmektedir. 
Soda kimya sanayiinin bir ürünü olduğu için burada ele a- 
lınmayacaktır. Ancak dünya'da üretimi ve ihracatı yapılan 
soda'nın gittikçe artan miktarlardaki bölümü tabii soda 
(trona) kaynaklarından elde edilmektedir. Nitekim A.B.D. de 
Trona sodasının üretimi Solvey usülü ile elde edilen soda 
üretimini geçmiştir. Mersin soda fabrikası 150.000 t/y üre
tim kapasitesine, bilahere 300.000 t/y kapasiteye ulaştığın
dan soda ithalatı duracaktır. 1976 yılı programına göre 
16,100 ton= 33,3 milyon TL.seviyesinde soda ithal edilecektir,

POTASYUM TUZLARI: Yurdumuzda potas üretimi olmadığın
dan potalı gübre ihtiyacının tamamı ithalat ile karşılanmak
tadır. 1976 programı 94 milyon TL. değerinde 30.000 t.K^O 
{İo 50) ithalini öngörmüştür. Plan dönemi sonu olan 1982 yı
lında potaslı gübre ithalatı / 50 K^O olarak 52.000 t. sevi
yesine ulaşacaktır.



MİKA: Mika ithalatında belirli bir trend izlenememekte- 

dir. Bazı yıllar birkaç milyon ÎL. tutarında muhtelif cins mi

ka ithal edilmiş olduğu görülmemektedir. Plan döneminde mika 

ithalinin yılda 5 milyon TL.lık bir seviyeye çıkacağı tahmin 

edilebilir.

ZİRKON-RUTİL: Özellikle seramik ve refrakter sanayii i- 

çin plan döneminde yılda birkaç milyon TL. değerinde ithalat 

yapılacağı tahmin edilebilir.

SÜS TAŞLARI ve BOYA TOPRAKLARI: Her iki konuda gizli ve 

açık değişik isimler altında önemli ham, yarı mamulve mamul 

ürün ithalatı yapılmaktadır. İthalatın miktar ve değeri ile 

plan döneminde ne şekilde gelişeceği bilinmemektedir.

KRYOLİT: Alüminyum sanayiinin gelişmesi ile önemli öl

çüde florit ve sentetik kryolit ithaline lüzum hasıl olacak

tır. Konu florit raporunda incelenecektir. IV. Gübre Komplex- 

ine Hidroflorik asit ünitesi dahil edildiği takdirde kryolit 

ithalatı durabilir.

İhracat: Bahis konusu madenlerden sadece sölestit ihra

catı yapılmaktadır. 1975 de 7500 t.luk üretimin ve 1976 için 

öngörülen 3200 tonluk üretimin tamamı ihracat içindedir. İh

racat genellikle Japonya'ya yöneliktir. Plan döneminde adı 
geçen diğer madenler önemli bir ihracat konusu olmayacaklar

dır. Gerekli tedbirler alınırsa sölestitin yanında tabii soda, 

mika, vermikülit ve bazı süs taşları da ilerde ihracat konu

su olabilir.



Yurt içi talebi: 1975 yılına kadar olan devrede yerli 

sanayimizin sölestit, lösit, atopuljit, gühercile, nefalin, 

syanit, olivin, arduaz ve pirofillite herhangi bir talebi 

olmamıştır. Bu sebepten adı geçen hammaddelerde üretim ve

ya ithalati yoktur. Vermikülit, korindon, zeolit ve kryolit 

talebi ise birkaç yüz ton ve birkaç bin ton civarında, çok 

düşük seviyelerde olmuş ve tamamı ithalat ile karşılanmış

tır. Talep miktarı yine bi seviyelerde olan boya toprakları 

süs taşları, tebeşir gibi hammaddelerde ise bir miktar yerli 

üretim yapılabilmiştir. Mika, zirkon ve Rutil'de ise tamamen 

ithalat yoluyla karşılanan talebin birkaç bin tona ulaştığı 

söylenebilir. Yurt içi soda talebi ise 1976 yılında 91.100 t. 

potaslı gübre talebi ise 30.000 t. seviyesine ulaşmıştır.

Fiat ve İstihdam Durumu: Bahis konusu hammaddelerden sa- 

dece sölüstit ihracat gayesi ile ve 15-20 işçi kullanılarak 

istihsal edildiğinden istihdam konusunda bunun dışında bir 

bilgi verilmez. Yurt içi fiyatları ise ithalata bağlıdır.

Diğer Memleketlerde Durum: 1974 yılı dünya soda üretimi 

yaklaşık. 20 milyon tondur, ve bunun İ» 181 i tabii soda kaynak

larından (trona) elde edilmiştir. ABD'nin soda üretimi 1970 

yılında 6,4 milyon tondan 1974 de 6,7 milyon tona ulaşmış o- 

lup bunun $ 53 ü Trona'dan elde edilmiştir. Nüfus, yüzölçüm 

ve sanayileşme durumu Türkiye ile mukayese edilebilecek ülke

lerin yıllık soda üretim ve tüketimleri 500.000 t. seviye-



sindedir. Potasyum tuzlarında dünyü üretim ve tüketimi yak

laşık olarak 20 milyon ton K^O seviyesinde bulunmaktadır.

Ham potasyum cevheri olarak batı Almanya 1970 yılında 21 

milyon tonluk bir üretim seviyesine ulaşmış olup bu alan

da en zengin ülkelerden biridir. Dünya Boya üretimi ise

1973 yılında 12 milyon ton olmuştur. Bu üretimde kullanılan 

İnorganik hammaddelerin payı tonajda $ 18, kıymette 32 dir. 

Aynı yıl 4,4 milyon t. boya üreten ABD bu üretim için

178.000 t. talk, 250.000 t. kalker, 135.000 t. kaolin, ve

37.000 t. mika kullanılmıştır. Dünya vermikulit üretimi

1974 yılında 532.000 t. olmuştur. Bunun 342.000 tonu ABD.

175.000 t. ise Güney Afrika menşeylidir. Tabii Kryolit es

kiden olduğu gibi yine Grönland adasından üretilmektedir. 

Danimarka'nın yıllık Kryolit ihracatı 30.000 t/y civarında 

bulunmaktadır. Olivinin önemli üreticilerinden olan Norveç 

1974 yılında 300.000 tonluk bir üretim seviyesine ulaşmış

tır. Nefelinsyanit üreten birkaç ülkeden biri olan Norveç'in 

1973 yılı nefelinsyenit ihracatı ise 192.000 t. olmuştur.

En önemli mika ülkelerinden biri olan Hindistan'ın 1973 yı

lı mika üretimi 14.000 tondur. ABD nin üretimi ise toz mika 

dahil (1974) 100.000 t. civarındadır. Zirkon ve Rutil'de Av- 

usturalya en önemli ülke durumunu muhafaza etmektedir.

ÜLKE OLANAKLARI:

Yurdumuzda zirkon, rutil, güherçile, korindon, kryolit, 

profillit, atopuljit yataklarının mevcudiyeti bilinmemektedir. 

Arandığı ve bilinen zuhurlar geliştirildiği takdirde işletme

ye elverişli zeolit, olivin, arduaz, nefelinsyenit, tebeşir,



boya toprakları, süs taşları yatakları artaya konulabilir.Di

ğer hammaddelerin rezerv durumu ise aşağıda olduğu gibidir.

Stronsiyum Tuzları:(sülestit)= Sivas bölgesinde alçıta- 

şı içerisinde adeseler halinde önemli sölestit yatakları 

mevcuttur. Bunlar senede 5-10.000 t. üretime imkan vermek

tedirler. Pazar imkanı bulunduğu ve sondajlı aramalar yapıl

dığı takdirde birkaç yüzbin tonluk bir rezerve ulaşabilir.

Tabii Soda: (trona)= En büyük tabii soda kaynağı Van 

Gölüdür. Şimdiye kadar daha çok arın gölünden üretim yapıl

masına çalışılmıştır. Analiz sonuçları numunenin alındığı ye

re ve mevsimine göre Van Gölü suyunun beher m den 5-9 kg so - 

da üretilebileceğini ortaya koymuştur? ki böylece göl suyun

da bulunan toplam soda rezervi yüzmilyonlarca tona ulaşmakta

dır .

Lösit: Potaslı bir feldspat türü olan lösit, fosfat ile 

kalsine edilerek bir cins termik süperfosfat imaline kullanı

labilir. ve bitkilere potas yönünden de faydalı olabilir. 

Eğer talep vaki olursa yurdun muhtelif bölgelerine dağılmış 

lösitli kayacalarm etüd edilmesiyle yurt içi talebi karşı

layacak rezervler kolaylıkla bulunabilir.

Potasyum tuzları.: Kayatuzu yataklarında potasyum arama

ları netice vermemiştir. Lösit ve Clokoni yataklarımı ise po

tas .



kaynağı gözüyle bakmak doğru değildir. Tuz domlamda yapılan 

ve sayıları gittikçe artan petrol sondajları takibedilerek 

ilerde hakiki potasyum tuzu yataklarına rastlanabilir. Bu - 

gün için bilinen en önemli potasyum kaynağı Şebinkarahisar 

Şaphane, Foça, Konya, Kütahya ve Aksaray'da bulunan alünit 

ve alünitli kaolinlerdir.Bunların rezervini 8-10 milyon ton 

arasında tahmin etmek gerekir. Eğer alünitlerden potaslı güb

re, sülfat asiti ve alümvia üretimi teknik ve mali yönden 

mümkün hale gelirse alünit rezervlerinin 20 milyon tona çı

karılması da mümkün görülmektedir.

Mika Zuhurları: Yurdumuzda Ege bölgesi menderes masifin

de Eskişehij>Sarıkayada ve Bitlis masifinde, özellikle Diyi- 

arbakır Lice'de mika zuhurları olduğu bilinmektedir. Fakat 

gerek kalitedeki düşüklük, gerekse düzenli bir maden işlet

mesini besleyecek pazar imkanının bulunmaması üretim teşeb

büslerin yarıda bıraktırmış tır. Bahis konusu zuhurların de

tay etüdleri de yapılamadığı için rezervleri bilinmemekte

dir. Pazar durumu geliştiğinde yurt içi talebi karşılayacak 

mika rezervleri bulunabilir. Plan döneminde Simav feldspat 

yataklarını değerlendirecek bir konsantrasyon tesisi kurul - 

duğu takdirde feldspat ve kuvars yanında yurt ihtiyacını kar

şılayacak miktarda muskovit mikasının da yan ürün olarak ü- 

retilmesi mümkün hale gelecektir. Simav feldspat yatakların

da bulunan ve yan ürün olarak elde edilebilecek mika rezer

vinin sondajlı aramalarla 50-100.000 tonluk bir seviyeye çı

karılması mümkündür.



Vermikülit: Yurdumuzun muhtelif yerlerinde vermikülit 

mikasına rastlanmaktadır. Hekimhan-Kulıncak ta bulunan yatak

lardan bazıları yaprak halinde ve damar tipindedir. Cevher 

zenginieş tirme işleminine ihtiyaç gösteren vermikülitlerin 

rezervi ise en az birkaç yüzbin tondur. Hafif anbalaj malzen- 

mesi olarak kullanılması gerçekleştiği takdirde Kuluncak ver- 

mikülitleri yurt ihtiyacını uzun süre karşılayabilir.

TOPLAM TALEP PROJEKSİYONU ve ÜRETİM HEDEFLERİ:

Bu raporda durumu incelenen hammaddelerden lösit, kıy

metli ve yarı kıymetli süs taşları, Boya toprakları, Tebe - 

şir, Atopuljit, Zirkon, Rutil, Korindon, Güharcile, Zeolit, 

Nefelinsyenit, Olivin, Kryolit, Arduaz ve Pirafillit için 

herhangi bir üretim hedefi olarak vermek ve talep projek - 

siyonunu ortaya çıkarmak mümkün olmamaktadır. Dünya talep 

ve üretimlerine kıyas edilecek ve bir sonuca varmak gerçek

çi olmamaktadır. Kryolit talep ve üretimini florit ile Pro- 

filliti Talk ile, zeoliti tras ile atopuljiti Bentonit ile 

birlikte düşünmek ve bunların birbirlerini ikame ettiklerini 

gözönünde bulundurmak gereklidir. Diğer hammaddelerde top

lam talep ve üretim hedefleri aşağıda kısaca incelenmiştir.

Tabii Soda(Trona): Türkiye 1976 toplam soda talebi 

91.100 t. olup bunun 156,5 milyon TL. değerindeki 75 bin to

nu yerli üretimle karşılanacaktır. Soda sanayiimizin



kapasitesinin 150.000 t/y olması ve bunun 300.000 t/y sevi

yesine yükseltilebilmesi tabii soda(trona) üretiminin plan 

döneminde mümkün olamayacağını göstermektedir. Ancak bundan 

15 sene evvel Yugoslavya'nın 0,5 milyon t/y, Polonya'nın 

1 milyon t/y, Batı Almanya'nın 1,5 milyon t/y seviyesine so

da üretimine ulaştıkları düşünülürse plan düzeni sonuna doğ

ru yurdumuzda ya yeni bir soda fabrikasının kurulması veya 

tabii kaynaklardan soda üretilmesi aktüelbale gelecektir. 

Solvey metodu ile yüksek enerji kullanılarak üretilen soda 

güneş enerjisi ile elde edilen Trona ile rekabet edememekte

dir. ABD de solvey metodu ile çalışan son 4 soda fabrikası - 

nın da 1980 yılına kadar kapanmış olacağı ve soda üretiminin 

tümünün Trona'ya dayalı hale geleceği tahmin edilmektedir. 

Bu gelişmelere parelel olarak Van gölünden soda üretimi plan 

döneminde projelendirilmelidir.

Sölestit: Yurt içi talep ihmal edilebilecek kadar az o- 

lacak ve toplam talebi ihracat meydana getirecektir*. İhraç 

imkanlarına bağlı olarak 1978-1982 yılları arasında sölestit 

üretiminin 5.000 -10.000 t/y seviyeleri arasında değişmesi 

beklenmelidir.

Potasyum Tuzları: Yurdumuzun 50 K^O eşdeğerli potas- 

lı gübreye olan talebi aşağıdaki şekilde gelişecektir.

1977 

1982 

1987 
199 5

33.000 +

52.000 +

67.000 +
69.000 +



Alünit madenlerimizden potaslı gübre üretmenin gelecek: 

plan döneminde de gerçekleşemeyeceği ve toplam talebin tümü

nün ithalat ile karşılanacağı beklenmelidir.

Mika: Türkiye birkaç bin ton olan toplam mika talebini 

Bitlis ve Menderes masiflerindeki mika zuhurlarından temin 

edebilir. 1982 yılı için gerekli terbirler alınırsa Diyarba- 

kır-Lice'den 500 t/y, Simav-feldspat konsantratöründen 1500 

t/y olmak üzere toplam 2000 t/y seviyesinde bir mika üretimi 

hedef olarak alınabilir.

Vermikulit: Plan dönemi sonlarına doğru Hekimhan-Kulun- 

cak vermikulit yataklarından hafif ambalaj malzemesi yapmak 

üzere 1000 t/y seviyesinde bir vermikulit üretimi hedef ola

rak düşünülebilir.

YATIRIM PROĞRAMI-SAĞLAHACAK. PAYDALAR-TEDBİRLER:

Profillit: Talk yatakları ile birlikte arınması dışında 

herhangi bir yatırım konusu olmayacaktır.

Arduaz: Özellikle Hakkari yolunda bulunan zuhurlarının 

mahallen kullanılmasını teşvikten öte bir tedbir yoktur.

Olivin: Türkiye olivin yataklarının aranması ve forste- 

rit tuğla tekniğinin geliştirilmesi faydalı olabilir.



Nefelinsyenit: Türkiye'de bulunan nefelin yataklarının 

etüdü ve oam sanayiinde kullanılmasının denenmesi faydalıdır.

Korindon: Türkiye'de korindon aranması dışında alınacak 

bir tedbir yoktur.

Güherçile: Türkiye'de ekonomik olabilecek güherçile zu

hurlarının aranması dışında tedbir yoktur.

Zirkon-Rutil: Bm hammaddelerin özellikle sahil plaserle- 

ri içinde aranmasından başka bir yatıram yoktur.

Tebeşir: Belirecek mahalli ihtiyaçları karşılayacak zu

hurlarının aranması dışında bir tedbir gerekli değildir.

Atopuljit:Bentonit» sepiolit ve manyezit bölgelerinde ato 

puljit aranması dışında bir tedbire gerek yoktur.

Süs Taşları: Simav ateş opal sahası, Dursunbey-Fatsa 

ametist sahalarının geliştirilmesi ve yeni zuhurlarının araş

tırılması dışında yapılacak yatırım yoktur.

Boya Toprakları: Belirecek ihtiyaçların karşılanması iç

in yeni zuhurların aranması dışında tedbir yoktur.
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Kryolit: Dördüncü gübre kompleksine HF-ünitesi ilavesi 

ve buradan elde edilecek florik asitten alüminyum sanayii - 

nin ihtiyacı olan Kryolit1in sentezi bir araştırma konusu 

yapılmalı, kârlı ise gerçekieş tirilmelidir.

Vermikülit: Hekimhan-Kuluncak vermikülit sahalarından 

1000 t/y seviyesinde bir üretim ve bunun için gerekli gen - 

leştirme tesisinin kurularak hafif ambalaj malzemesi imali

nin fizibilite etüdü yapılmalıdır.

Mika: Diyarbakır-Lice mika yatakları etüd edilmeli, re

zerv ve kalitesi müsaidse 500 t/y kapasiteli bir işletmeye 

konu edilmelidir. Simav feldspat yatakları için bir konsan- 

tratör kurulmalı, buradan 1000-1500 t/y mika üretilmelidir.

Lösit: Lösit ile fosfatların kalsinasyonundan elde edi

lecek Rhenanio-fosfatının üretim tekniği ve faydası araştı

rılmalıdır.

Sölestit: Dış pazarlar geliştirilmeli, ihracat teşvik 

edilmeli, daha sonra yeni yataklar bulunmalı ve üretim 

10.000 t/y seviyesine çıkarılmalıdır.

Potas: Alünitlerden ve alunitli kaolinlerden potaslı 

gübre sülfat asiti ve alümino üretimi konularındaki araş

tırmalar kesin bir sonuca bağlanmalıdır.



Trona: Van Gölü sularının bir kanal ile Bitlis vadisine 
akıtılarak elektrik üretilmesi ve bilahere bu suların Siirt 
ovalarındaki tuzlalarda buharlaştırılarak soda elde edilmesi 
plan dönemi içinde Kamu projesi olarak ele alınmalıdır.



Tablo; 1

İthalat Durumu (Ton)

______________ Y I L L A R
Cinsi 1960 1962 1963 <,1964 1965
Zirkon 100
Mika
Vermikülit 
Tabii Kriyolit

150 200 300 300,5
32,6



Tablo : 2. İthalat Durumu 
Değerler ve miktar (1000 TL, ton) 
Y ı l l a r

1970 1971 1972 1973 1974 1975
Cinsi Mik. Değ. Mik. Değ. Mik. Değ. Mik. Değ. Mik. Değ. Mik. Değ.

Zirkon 638 50,9 104,4 313,8 - - 944 105,7 16,6 920 97 282

Mika 20,6 35,9 46,5 200, 5 6,2 43,7 40,7 285,5 52,9 357,5 104,1 953,7
Vermikülit 1,9 6,6 19,5 50,0 - - 81, 5 27,4 0,75 6,3 20 66,2
Tabii Kryolit - - - - - - 4 28,1 5, 2 54,9
Boyayıcı 
t opraklar 12,65 24,8 0,15 5,6 2,63 9,5 — _ 500 1199,6 4,7 40,5
Potasyun 
sülfat 
(31.04.20) 
(* 52 K20)

- - 200 211,8 16,263 18024,4 940 1795 - - 1 18,0

Tebeşir 0, 6 12,7 146,6 160,5 0,075 1,3 0,1 0,3 3,1 18 192 137,2
Lösit, nefelin 
Nefelin siyenit - _ — _ — — 19,08 285,2 37 79,3 20 38,3
Sd. karbonat 
(25.32.90) 351,3 :117,4 581,1 2299,3 259,8 766,8 653,2 2803,1 539,5 4764,4 615,7 8142,
Titanyum 237,85 624,5 445,8 1275,8 2612, 26567,4 6555,2 1727,5 501,5 2887,2 2132, 2 17857.



Tablo :  3

İhracat  Durumu

Miktar  ( tan)  

Değer  (b i rül )

Y I L L A R

CİNSİ

1970 1971 1972 1973 1974 1975
Mik.  Değ .  Mik .  Değ .  Mik .  Değ .  Mik .  Değ .  Mik .  Değ .  Mik .  Değ .

Mika
(25 *20 .00 )  9  16 ,2  — — 1 1 ,1  — —       --------------------------------------------------------------------------------------

Boyayıc ı
topraklar
(15 .09 .00)  —---------  35 ,2  8 ,4  — — — ----  --------  ----------  --------  --------

Tebeş i r  600 ,5  180 ,3  1158  517 ,7  699  288 ,3  522  224 ,2  4 ,084  2 ,7331  3296 2984,9

Strons iyum
Karbonat
(25 .32 .90)  3232  315 ,3  125ıO 1107,2  23841 2185,2  8920 ,8  6?2 ,8  37 ,030  9099,7  16651,52193,0



Diğer Ülkelerde Üretim Durumu

Sr. Tuzları: Yıllar 1970 1971 1972 1973 1974

-ÜüvELER

Arjantin 225 2.137 1.096 l'ılOO.
Rusya 950 - - - -
Pakir tan 321 399 343 13 -
Meksika 4.724 35.063 21.424. 18.273 -
İngiltere 6.000 9.700 4.400 4.338 -
İtalya 352 835 735 735 -
İspanya 2.225 8.500 8.000 8.000 -

(1000 ton)
Potas

Rusya: 2.882 - - - -

D.Almanya: 2.013 2.426 2.418 2.556 -
İsrail 284 1.000 920 878 -

ABD 2.259 2.587 2.412 2.600 ro • o o

Kanada 2.400 3.628 3.495 4.421 —

B.Almanya 2.031 2.815 2.845 2.975 .2.619

Fransa 1.573 1.870 1.620 2.069 -

İspanya 542 604 638 572 -
İtalya 243 080 281 258 -



MİKA 1970 1971 1972 1973 1974

ABD 107.909 115.392 110.420 107.108 133.000

Hindistan 48.241 46.275 47.055 38.053 46.349

Güney Afrika 
Cumhuriyeti. . 7.568 7.166 4.24 5 6.000 2.870

Norveç ..... . 4.350 3.479 4,000 4.445 4.500

Arjantin 1.404 3.057 3.150 2.940 2.900

Brezilya 2.020 2.200 2.550 1.739 1.800

Fransa 3.098 4.600 4.000 4.000 4.000

Portokiz 1.935 1.403 1.656 1.700 1.700

Meksika 560 708 826 - -

Zirkon (ta

Rusya .... 30.000 - - - -

Brezilya... 4.000 4.496 4.578 - -

Tayland.... 2.000 1.526 366 - -

ABD..-........... 10.38 5 12.421 13.825 14.681 -
Avustralya 395.352 412.947 360.192 374, 024 352.672

Malezya 860 2.543 2.010 - -
Malagasi Cumh. 3 3 14.000 - -



Korundum 1970 1971 1972 1973 1974

Rusya 6.600 6 500 4.000 7.000 -

Hindistan 330 318 391 218 -

Güney
Rodesya 5.500 _ _ _ _

G.Afrika 
Cumhuriyeti ... 280 241 294 269 _

Kanada ««..«..» 200 - - “

Mücevheriaşları 
(Gem Stones) Birim:('000 karat)

Rusya 1.800.000 11.850.000 1,900.000 - -
Angola 1.810.000 1.618.000 1.574.000 -

G.Afrika 
Cumhuriyeti 2.200 (Kg) 1.100 (Kg) 1.350  (Kg) - — _

Merkez Afrika 
Cumhuriyeti 1.566.000 1.516.000 1.520.000 -

(tan)
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