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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şeklde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtınca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu- 
lumıaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı’- 
mn kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Bimci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog- 
ranları hazırlanmıştır.

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

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

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

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

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



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

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

Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor 
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeleır • 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama*.- • 
smda) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel ihtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna bağ;- • 
lı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katıı- - 
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtili- - 
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan könulardakci i 
her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yeır - 
veriimiştlr.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli bireır r 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel ihtisas Komisyonları raporlarım- - 
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş ? 
Yıllık Kalkınma Plânı’nm Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle- - 
rini sürdüregeîen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesıi, , 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tıa- - 
sarrafların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyıal 1 
güvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve diü- - 
zenli yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanmadı ı 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel ihtisas Komiıs- - 
yonlannda görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmıişş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü! 
bfr borç biliriz.

DEVLET PLÂNLAMA TEŞKİLÂTI 
MÜSTEŞARI

Kemal CANTÜRK
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I. G î R $/ş
1.1. Sektörün Tanımı ve Sınırlanması

Plastik îşleme Sanayii, Uluslararası Standart 
Sanayi tasnifinin Bölüm 2-3 imalat sanayii, 39 uncu ana gurubu,

399 uncu bölümüne girmektedir. Yurdumuzda ekonomik hayatımıza 
etkisi ise diğer sektörlerle kıyaslandığında dikkat çekici ölçü
de artan plastik işleme sektörümüzü oluşturan sanayicilerimiz 
Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Ticaret ve Sanayi odalarının 
muhtelif sanayi guruplarında yer almaktadır. Diğer bir ifade ile 
Plastik îşleme Sahayicileri yurdumuzda Sanayi Odaları ve Ticaret 
Odalarının yukarıda belirtilen sanayi guruplarına kayıtlı bulun
maktadır. Bununla birlikte ülkemizde herhangi bir odaya bağlı bu
lunmayan çok küçük plastik işleme kapasitelerine sahip sanayiciler
de bulunmaktadır.

Hiçbir odaya bağlı bulunmayan plastik işleme i- 
malathanelerinin tesbitindeki güçlük yanısıra, Odalara bağlı plas
tik işleyen firmalarca envanterinin bu Odalardan çıkartılması ça
lışmalarında da firmalarlgf ilgili bilgilerin gizli olduklarına i- 
şaret edilerek sıhhatli bir şekilde derlenmelerine imkan sağlan
maması nedeniyle detaylı çalışmalara yönelinememiştir.

Bununla beraber yurdumuzdaki sayıları takriben 
1500 dolaylarında tahmin edilen plastik işleyen firmadan ham mad
de olarak ülkemizde en yaygın bir şekilde tüketilen Alçak Dansi- 
te Polietilen (ADPE), Polivinil Klorür (PVC), Polistiren (PS), 
Yüksek Dansite Polistiren (YDPE), Polipropilen (PP), plastikleri
ni kullanan orta ve büyük kapasiteli 882 adet firmanın, Petkim Pet- 
rokimya A.Ş. arşivinde bulunan Kapasite Raporları üzerinden hertür- 
lü gizliliğe uyularak yapılan çalışmalar raporumuzun kaynağını ve 
bir anlamda da kapsamını oluşturmaktadır.

Sektörün kullandığı ana hammadde ve yardımcı mad
deler, üretim teknolojisi ve üretilen ana mallar raporumuzun 11.33 
üretim Teknolojisi bölümü içinde çok geniş olarak açıklandığından 
bu konulara Sektörün Tanımı kısmında ayrıca değinilmesinde bir ya
rar görülmemektedir.

Plastik îşleme Sektörünün ürünleri, dayanıklılık, 
ucuzluk, temiz görünümleri, dielektriki karakteristikleri ve hafif 
olmaları özellikleri ile kolay işlenebiliriiklerlnden dolayı bir 
taraftan, kağıt, karton, cam, Porselen, teneke, kil, çimento, de
mir, pik, kurşun, deri, kösele, ahşap malzeme, yün, pamuk, keten, 
kendir gibi geleneksel hammaddelerden mamul eşyanın yerine ikame 
olurken diğer taraftan ise yeni geliştirilen tüketim alanlarıyla 
günlük yaşamımıza ve Zirai Sulama, îçme Suları, Kanalizasyon, Top-



rak İslahı> Gübre, Turfandacılık, Hayvan Yemleri, Haberleşme, Ener
ji Dağıtımı, Ulaşım gibi, kalkınmakta olan ülkemiz için büyük önem 
taşıyan proje ve yatırımlara önemli ölçüde girmiştir.

1.2. ? a p 1 h Ç e
Plastiklerin memleketimizdeki tarihi takriben 

1880 yılında başlar. Bu tarihe kadar İstanbul'da lületaşından ve 
kehribardan imal edilmekte olan ağızlık, teşbih, nargile ağızlığı 
şemsiye ve kalem sapları v© muhtelif süs eşyaları ilk olarak 1880 
yılında ithal edilen "çubuk" galalit" den yapılmaya başlanmıştır. 
Elde edilen mamuller bilhassa Ortaşark ve Avrupa piyasalarında çok 
rağbet görmüştür.

1925 yılında levha halindeki plastiklerin (bilhas
sa galalit-kazein formaldehit) ithali ile yine İstanbul'da düğme 
imal edilmeye başlanmıştır. Başlangıçta basit usullerle yapılan 
düğmelerin daha sonraları kurulan otomatik makinalarla gerek ka
lite ve gerekse çeşit itibariyle geniş ölçüde üretimi temin edil
miştir.

1935 yılında hidrolik preslere bağlanan kalıplar
la toz halindeki phenol-formaldehit (bakalit) plastiklerden yapı
lan elektrik malzemeleri, radyo kutuları, sigara tablaları, kahve 
fincanları, sabun kutuları ve benzeri eşya piyasaya çıkarılmıştır.

1939 yılına kadar çubuk, levha ve külçe halinde
ki plastik hamjaaddelerinin ithalatı yılda takriben 120 tona kadar 
yükselmişti. Bu yılı takibeden îkinci Dünya Harbinin başlaması ile 
ortaya çıkan ithalat imkansızlıkları yüzünden bu miktar bir hayli 
azalmış ve yeni gelişmeye başlayan plastik sanayiimiz bir durgun
luk devresine girmiştir.

Harp süresince devam eden bu durgunluk harpten 
sonra bilhassa 1952 yılından itibaren polivinilklorür, polistiren, 
polietilen, asetat selüloz, selüloit, üre-formeldehit gibi tanın
mış plastik hammaddelerinin ithali ile canlılık kazanmış vs yeni 
kurulan işletmelerde, piyasanın bir kısım ihtiyacını karşılayan 
çeşitli eşya üretimine başlanmıştır.

Ham maddelerin çeşitliliği yeni tip makinaların 
ithalini de zaruri kılmıştır. Yatırım imkanı müsait olan işletmeler, 
yeni otomatik enjeksiyonlu kalıplama makinaları (enjektör), axt- 
ruder (budinöz), kalender, hidrolik presler gibi o tarihlerde bi
linen üretim vasıtalarını ithal ederek tesislerini teçhiz etmişler 
ve termoplastik ham madde işleme imkanlarını arttırarak üretim çe
şitlerini çoğaltmışlardır. Küçük sermayeli tesislerde ise tek kade
meli operasyonlar İle kolay üretim yapan düşük kapasiteli el enjek-



törleri ve,presler kullanıla gelmiştir. Türkiye'de ilk defa 
yapılan ve tatbik sahasına konulan el enjektörleri bir zaru
retin neticesi olmuştur. Bahis konusu enjektörler, uç kısmı 
Konik ve ince bir deliği olan bir silindir ile (enjeksiyon 
silindiri) bunun içinde el kuvveti ile tahrik edilen bir pis
tondan ibarettir. Diğer enjektörlerin yatık olmasına karşılık 
bunlar dik vaziyette imal edilmişlerdir.

Plastik sanayiindeki hızlı gelişme 1965-1971 yılları ara- 
sıada başlamış ve artan bu ihtiyaçtan dolayı plastik ham mad
delerini yerli almak, üretmek üzere Petkim Petrokimya A.Ş. 
kurmuştur.

1965-1971 yılları arasında piyasada talebin artmasına 
paralel olarak yeni çeşitlerin imali için makina yatırımı ile 
birlikte "kalıp" teminine de önem verilmiştir. İthal malı ka
lıpların çok pahalı olması karşısında basit şekilli olanların 
memleket dahilinde yapılmasına teşebbüs edilmiştir. İthal mâlı 
emsalleri taklit edilerek yapılan ilk kalıplar ayakkabı, ta
ban, ökçe ve bazı mutfak eşyası kalıpları olmuş, ayrıca budi- 
nöz, presler ve basit kalıplama ve üfleme makinaları da imal 
edilmeye başlanmıştır.

Bu devre içerisinde iki veya daha ziyade operasyona ih
tiyaç gösteren eşya üretimine başlanmış ve bunlarda devamlı 
bir artış kaydedilmiştir. Bu eşyanın başlıcalannı ayakkabı, 
ökçe, taban, sun'i deri, yer-duvar ve sofra muşambaları, boru 
ve bağlantı parçaları, • muhtelif fırçalar, filmler, profiller, 
barak, fantazı düğme, toka v-;. t,o 1 etmektedir.



1972-1977 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde 

plîLstik işleme sektöründe ihracaata dönük kapasiteler ile or

ganize modern şirketlerin doğduğu ve bu dönemde Yurdumuza ile

ri teknolojilerin girdiği belirtilebilecektir. 1973 sonu ve 

1974 yıllarında bütün dünya ülkelerini etkileyen Petrol krizi, 

ülkemiz için hammadde temini açısından çok ciddi bir sorun 

yaratmamış olmakla beraber fiat artışlarının, plâstik mamul 

tüketimini olumsuz yönde etkilediği raporumuzun ilerideki bö

lümlerinde belirlenmektedir.

Bu dönemde Yurdumuza giren teknolojiler mey&nmda, PVG 

şişe imali, levha extrüzyonu, vakumla şekillendirme, köpük 

tatbikatları, toz kaplama şerit, monofilaman extrüzyonu, örgü 

çuval imali, PP, PVC ve YBPE film imali uygulamaları belirti

lebilecektir.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde plâstik iş

leyen makinalarm yerli imalâtında da gelişmeler izlenmiş ve 

çeşitli atölyelerde, çoğu kez gerekli teknik bilgiden yoksun 

olarak imal edilen ve mevcut bir makinanın veya kalıbın kopya- 

edilmesi şeklinde yapılan imalât yanısır a, dışarıdan lisans 

ithal edilerek ext.ruder ve enjeksiyon makinaları imalâtına 

yönelen firmalarda kurulmuştur. Yerli makina imalâtının, raa- 

kina ithalâtını önleyici yönde getirdiği sınırlamaların yarar

ları mayanında, yarattığı bazı mahzurlara raporun ilerideki 

bölümlerinde değinilecektir. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde 

ayrıca kalıp ve otomatik torba kaynak makinaları imalinde de 

kayda değer gelişmeler olmuştur.

Belirli büyüme süreçlerini tamamlayan plâstik işleme 

, sektöründeki kuruluşların daha modern işletmeler haline geç

ime yönündeki yeni yatırım ve tutumları da bu dönem içinde ger

çekleşen kayda değer gelişmeler olarak sayılabilecektir.
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Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde tüketilen 

plâstik hammaddelerinin türleri açısından da çeşitlenmeler 

olmuştur.

Özellikle bilgi ve hassas kontrole dayanan PVC işleme 

teknolojisi, Kompaund kullanımından polimer kullanımına yöne

len bir gelişme göstermiştir. Yüksek dansiteli polietilen, 

polipropilen ve polistiren lammaddeleri yanısıra bu dönemin 

bitimine doğru ABS melamin, bunu takiben poliüretanın plâstik 

işleme sektörümüze teknolojileri ile birlikte girdiği belir- l

lenmelidir.

II. MEVCUT DURUM

Yurdumuzda plâstik İşleme sanayii takriben 1955 sene

sinden sonra kurulmaya başlanmış olup bu sanayi dalı plâsti

ğin yaşayışımıza geniş çapta girişi dolayısıyla öneli ilerle-* 

meler göstermektedir. Bu sanayi dalında planlı bir gelişmenin 

olmaması buna bağlı olarak özellikle başlangıçta kurulan tesis

lerin küçük kapasiteli, gayri ekonomik tutulmasına sebep olmuş

tur. Bununla beraber, 3. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 

sağlanan teşviklerden de yararlanılarak ihracata dönük şekil,» 

de büyük kapasiteli yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Plâstik

işleme sektörünün mevcut durumu ile ilgili incelememiz bilgi 

derlemede kaynak bulunamamış olması nedeniyle en çok tüketi

len plâstiklere inhisar ettirilmiştir.

1. Sektörün Kuruluşu ve Sermaye Yapı ki

Plâstik Sanayii Sektöründe faaliyette bulunan 

kuruluşlardan bir kaçı hariç diğerleri özel kuruluşlardır.

Yurdumuzda plâstik mamul imal eden yaklaşık 15OC 

kuruluş mevcuttur. Bunlardan 10 İanesi -Yabancı Sermayeyi Teşvik İflrıtî-



nundan yararlanmakta olup bu kuruluşların toplam yabancı sermaye 
tutarı 228.518.000 TL. dır. Ancak bu kuruluşlar doğrudan doğruya 
plastik işleme sektörü konusunda. yatırım yapmış kuruluşlar olma
yıp plastik hammaddelerini faaliyet dallarında yardımcı madde 
olarak tüketmektedir. Genel bir ifade ile yabancı sermayenin da
ha ziyade kablo sektörüne konsantre olduğu söylenebilir.

•Çalışmalarımızda, başkaca bir kaynak bulunamadığın
dan, sanayiinin envanteri ile ilgili bilgiler, temin edilebilen 
kapasite raporlarından derlenmiştir. Daha önceki bölümlerde de 
değinildiği üzere sayıları yaklaşık 1500 dolayında olan nlastik 
işleyen firmadan, atölye hüviyetinde görülen birçok küçük işlet
menin, herhangi bir odaya kayıtlı olmaması nedeniyle kapasite 
raporları bulunmamaktadır.

Bunun dışında, bir kısım firmanın kapasite raporla
rı da temin edilemediğinden bu çalışmalarımıza dahil edilememiş
tir. Ancak incelenen ve toplam 882 firmaya ait kapasite raporu
nun, toplam sanayici sayısının yaklaşık % 59 u olmasına rağmen,
orta ve büyük çaplı bütün işletmeleri kapsaması nedeniyle, sana
yiinin mevcut durumunu yansıtmakta olduğu kabul edilebilir. 882 
Firmanın kapasite raporlarından alınan değerlere göre sektörde
ki sabit yatırım yıllar itibariyle Tablo 1 de verilmişfir.

Tablo 2, Kapasite raporunda verilen değerlere daya
narak, Tablo 1 de verilen sabit yatırımın cari fiatlar üzerinden 
hesahlanan değerlerini yansıtmaktadır.

Sektördeki sermayenin kapasite raporlarından alman 
değerler üzerinden şehirler itibariyle dağılımı Tablo 3 de gös
terilmektedir. • •

Plastik işleme sektöründe çeşitli tatbikat salvoları 
itibariyle sermaye durumunun incelenebilmesi maalesef mümkün ola
mamıştır. Bununla beraber rijid boru, profil imal eden firmaların 
sermaye toplamının cari fiatlarla 4.480.200.000 TL. olduöu yapı
lan alt komisyon çalışmalarımızda belirlenmiştir.

2. Ileyçut_Kanasite
Plastik Sanayiinde faaliyette bulunan Kuruluşların 

kapasiteleri, 882 kuruluşun kapasite raporlarına dayanılarak, han 
madde tüketimi bazında şehirler itibariyle Tablo 4 de verilmiştir.

Raporumuzun belli başlı kaynağını teşkil etmiş olma
sı açısından Kapasite raporlarının sanayici nezdinde taşıdığı de
ğere ve hazırlanış tarzına kısaca deöinilmesinde yarar görülmek
tedir .



Y I LLAR AL I3  BEDEL İ DEKLATÖR

1943 2 .700 2 .  65
1949 988 2 .35
1951 150 2 .  25
1955 510 2 .  on
1956 10 .015 1 .95
1957 1 .450 1 .90
1950 3 .995 1 .35
1959 300 1 .80
196ü 1 .685 IV  7  5
1961 4 .  565 1- .  70
1962 21 .562 1 .65 .
1963 109 .644 1 .  60
1904 92 .570 1 .55
1965 17 .760 1 .  50

i  1966 23 .199 1 .45
1967 67 .383 1 .  40
1968 118 .624 1 .35
1969 241 .745 1 .30
1970 107 .246 1 .  25
1971 461 .772 1 .  20
1972 289 .311 1 .15
1973 638 .882 l . JO
1974 305 .738 1 .05
1975 185 .426 1 . 0 0

TOPLAM



TABLO- 2 -

PLASTİK İŞLEME SEKTÖRÜ BABİT 
YATIRIMLARI.

 (CAR.I_Fİ AT LARLA )

YILLAR' YATIRIM TUTARI

1 9 4 3 2 . 7 0 0 . 0 0 0

1949 9 8 8 . 0 0 0

19-51 1 5 0 . 0 0 0

1955 5 1 0 . 0 0 0

1 9 5 6 1 0 . 0 1 5 . 0 0 0

195? 1 . 4 5 0 . 0 0 0

1958 3 . 9 9 5 . 0 0 0

1959 3 0 0 . 0 0 0

196Q 1 . 6 8 5 , 0 0 0

1961 4 . 5 6 5 . 0 0 0

1 9 6 2 2 1 . 5 6 2 . 0 0 0

1963 1 0 9 . 6 4 4 . 0 0 0

1964 9 2 . 570.000

1965 17.7 6 0 . 000

1966 23.199.000

1967 67.383.000

1968 118.624.000

1963 241.745.000

1970 ' 107.246.000

1971 461.772.000

1972 289.311.000

1973 638.882.000

1974? 305.738.000

1975 185.426.000

1976 180.126.000

TğpTam '“" 2V38“r346. OM



İSTANBUL 
GAZİANTEP 

* ADANA 
ANTAKYA 
İZMİR 
ANKARA 
BUCAK 
ANTAKYA 
AFYON 
DENİZLİ 
AMASYA 
İSPARTA 
TRABZON 
SAMSUN 
BALIKESİR 
İNEGÖL 
ÖDEMİŞ 
MALATYA 
KÜTAHYA 
TOKAT 
EL AZ IG 
SANDIRMA 
ÇORUM 
BURDUR 
TEKİRDAÜ 
KARABÜK 
K.MARAŞ 
DÜZCE 
SİVAS 
MANİSA 

.MERSİN 
KAYSERİ 
ESKİŞEHİR 
GEMLİK 
ADAPAZARI 
AYDIN 
KONYA 
UŞAK 
BARTIN 
ORDU 
İZMİT 
NİĞDE 
FETHİYE 
FİNİKE

TABLO-3-

ŞEHİRLER İTİBARİYLE SEKTÖR 
YATIRIMLARI 
( TL x 10 3)

1.828.017- İSKENDERUN 1.560
74.158 ÇANAKKALE 500

230.706 — GEBZE 5.000
8.007 ---------

10 Ö. 816 -TOPLAM 2, 877. 346
3İ314 
4.095 

10.495 
10.500
29.197 2 7

643 
1. 529 

10.115 
10.264 
15.965 

125 
230 
600 
325 

1. 550 
10.000 

770 
1. 245 

250 
43.020 

180 
8.500 

10.050 
5B0 

1. 300 
65 642 -
39.270 
1. 101 

69 2 
582 
200 ...

10.418 
6. 850 

257,
1.000 

282. 576 
3. 235 
12.000 
2.115



' _ 10 - TABL0-4- 

PLflSTİK SEKTÖRÜNDEKİ HAM MADDE TÜKETİM KAPASİTELERİ TABLOSU

ŞEHİRLER AP-PJ.
ÜNYE 
ELAZIĞ 
ESKİŞEHİR 
3 ARTI l\!
ANKATYA-İSKENDERUN 
TEKİRDAG-ÇANAKKAL.E 
ŞORUM
BURDUR-İSPARTA
A EY ON
AMASYA
KARABÜK
MARAŞ
DÜZCE
MALATYA
BALİKES İR-BANDIRMA 
ADANA^-MERSİN 
;İZMİT 
TRA8Z0N 
DENİZLİ 
SAMSUN 
BURSA 
GAZİANTEP 
İZMİR 
UŞAK 
ANTALYA 
KAYSERİ-KONYA 
KÜTAHYA 
ANKARA 
İSTANBUL
t 5
SİVAS

i ►
574

- - 2750 - _ _
466 - 170 405 _ 1150i l - 120 1

_ _
811 2372 617 333 _
274 - 523 _ _
12L _ 231 I _

116E 789 - _ _
- - 346 - -
- - 146 - - -

60 _ 426 _

176 230 519 160 34 _
107 _ _ _
50 70 22 _ 1000 -
670 1U01 543 3 24 1577

6045 5.88 L 509 2 600 50
1049 348 .2749 179 1019 -

3862 1251 31 452 -

769 369 1969 95 - -

189 798 864 - 14 -

170ü 29 0 3119 37 939 -

1195 1U30 L4787 43 1763 -

810C 2229 E10D 23 23 31 -

242 125 _ - - -

369U 189 2315 - 693 -

1060 1832 E 86 162 - -

178 119 - - - -

388U 429 402 447 11712 -

48678 14188 '1003 28703 - 222

137 137 - - -

34721 26-433 139885 33517 20137 1372

TOPLAM KAPASITF
(tgn/sene)
ilk

2750
2091
157
3800
1130
351

1956
346
146
60

1006
141
142 

3538
23910

KAYNAK: 882 Firmanın kaptult'e rfporu
( PETKİM PETROKIMYA A.Ş. arşivinden alınmıştır)

H375 ?
6163 
3773 
1851 
5160 

17,99 4 
22,514 - 7

398 
6194 
4633 
297 

5216 
174,506

 27_4_

306.065

'7 i



Plastik hammad delerinin tamamen ithal yoluyla kar
şılandığı tir dönemde o 'tünün şartlarıyla 0 saat/gün ve 300 nün/ 
yıl çalışma esasına göre ve Sanayiciye verilecek ithal müsaade
lerindeki tahsislere baz teşkil etmek üzere tanzim edilmeye baş
lanmış olan kapasite raporları halen aynı kıstaslar gözönünde tu
tularak hazarlanmaktadır. Oysa hu sektördeki teknolojinin bir ge
reği olarak plastik işleyen makinalarm 24 saat/gün esasına göre 
çalışmasıyla verim sağlanabilecektir. Nitekim sektörde tüm ojn çalışma esası uygulanmaktadır.

Kapasite raporlarında belirtilen kaoasiteler mamul 
maddelere göre değil yukarıda da işaret edildiği gibi tüketilen 
ham madde türlerine göre verilmektedir. Ancak hammadde türlerine 
göre verilmiş kapasiteler sanayicinin alacağı tahsiste bir kıstas 
olduğundan gerek duyulması halinde Sanayici raporunda belirtilen 
herhangi bir tür plastik ham maddesi yerine kısmen veya tamamen, 
kapasite raporunda bulunmayan diğer bir tür plastik hammaddesini 
değiştirecek şekilde istediği düzeltmeyi yaptırabilmektedir. Do
layısıyla raporumuzda mevcut kapasitelerin mamul cinslerine göre 
verilmesi imkanı bulunamadığı gibi Kapasite raporlarına dayanıla
rak verilmiş değerler' de bu raporlarda mevcut olabilecek hataları 
taşımaktadır.

Tablo 5 de incelenen 082 firmanın faaliyet gösterdik
leri çeşitli tatbikat sahaları itibariyle sayıları, bulundukları 
şehirlere göre verilmektedir.

Plastik Sektöründe faaliyette bulunan kuruluşlardan 
kapasite raporları incelenen 802 sinin ana makina olarak kulla
nıldığı makina çeşitleri ve sayıları Tablo 6 da aösterilmiştir.
TABLO 6

Makina Tipi Yerli îthal Kaynağı Bilinmeyen Toplam
Enjeksiyon
Ekstruder
Mixer
Presler
Kalender
Spreader
Hamur Mak,

688
1217

93
75
50

408
248
15
15
2

272
166
79

203
84

1468
1631
187
203
136





3. ÜRETİM YÖNTEMİ VE TEKNOLOJİSİ

Plastiklerin şekillenmesinde kullanılan teknolojile
ri açıklamadan önce kısaca kimyasal yapılarını ve sınıflandırıl
malarını açıklamakta yarar görmekteyiz.

Atötolarih zincir halkaları gibi birbirine baölandığı 
büyük molekül yapılı âehtetik maddelere plastik adı verilir.

Plastiğin teşekkülünde birçok atomlar bir araya gele
rek molekülleri meydana getirir. Her atom birleşme değeri ile ya
nındaki atoma bağlanır. Bu yapı bir zincire benzetilebilir. Plas
tikler, Dolimerization, polycondensation, polyyaddition veya tabii 
imalatların modifikasyonu yoluyla elde edilirler. Birçok plastik
ler esas maddeyi teşkil eden "reçine" ile belirlenir. Bunlar saf 
polimerlerdir. Reçineler doğrudan nihai ürün imalinde kullanıla
bildiği gibi, yapılacak nihai ürünün cinsine bağlı olarak bünye
sine birçok katkı maddeleri alarakda şekillendirilebilirler. Plas
tiğin kullanılış maksadını önemli derecede etkileyen bu katkı mad
delerini şu şekilde sınıflandırabiliriz.

1- Katkı Maddeleri

1.1. Dolgu ve güçlendirme maddeleri
1.2. Stabilizatörler
1.3. Plastiazerler
1.4. Renklendiriciler
1.5. Lubricants
1.6. Katalizler
1.7. Antistatik katkılar
1.8. Ateş koruyucular
1.9. Köpürtücüler

Katkı maddelerini yukarıda şekilde gruplamanın 
yanısıra Plastikleride dört grup halinde toplamak mümkündür. Plas
tik işleme teknolojisine geçmeden evvel polimerleri daha yakından 
tek tek ve kısaca tanıtmakta yarar vardır. Bunun için ikinci bö

lümümüzde, plastiklerin gruplanmasını üçüncü bölümde ise Flastik 
Tatbikatlarını inceleyeceğiz.

2-r P l a s t i k l e r

2.1. Termoplastikler *
2.2. Termoelastik materyaller
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*

şeklinde

2.3. Pseudo-Termoplastikler

2.4. Termosetting Plastikler.

Plastik İşleme Tatbikatları

3.1. Ekstruder teknolojisi

3.1.1. Boru ekstruzyonu

3.1.2. Tubuler film ekstruzyonu

3.1.3. Düz film ekstruzyonu

3.1.4. Levha ekstruzyonu

3.1.5. Ekstruzyon kaplama

3.1.6. Tel kaplama ekstruzyonu ve monofilaman 
şerit ekstruzyonu

3.1.7. Şerit ve monoflam Ekstruzyonu •

3.1.8. Profile ekstruzyonu

3.1.9. Köpük Ekstruzyonu

3.1.10.Şişirme ile Ekstruzyon 

3.1.11.0ranül Ekstruzyonu

3.2. İnjeksiyon Teknolojisi

3.3. Termosetting Plastiklerin İşleme Teknolojisi

3.3.1. Compression moulding

3.3.2. Transfer (Plunger) Hocilding

3.4. Döküm Teknolojisi

3.5. Kalender Teknolojisi

3.6. Takviyeli plastiklerin işleme teknolojisi

3.7. Köpük Teknolojisi

plastiklerle ilgili konuları incelemeye çalışacağız.
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I- KATKI MADDELERİ
I.I. Dolgu vg Güçlendirme Maddeleri

Plastiklerin bazı tatbikatlarında yüksek E-Modulas 
ve ternperatür resistansı arzu edilir. Güçlendirme maddeleri 
uzun yıllardır kullanılmaktadır. Polimere dahil edilen bir dol
gu maddesi, polimerin kompozisyonunu modifiye eder ve/veya 
fiatını ayarlar. Ancak bazı sentetik polimerlerde dolğu madde
si kullanılması arzu edilmez. Bir polimerde değişik dolgu 
maddeleri kullanılabilir. Bu polimerden istenen özellik ve 
fiat durumuna bağlı olarak değişebilir. Örneğin bir "glass 
fiber's" ca yününün kullanılmasıyla polimerin E-Modul.ua (Elas- 
tisitesi), gerilme mukavemeti çok yükselir, büzülme ve su 
absorbsiyonu düşer. Dolgu maddelerini kimyasal olarak iki kı
sımda fiziksel olarak 3 kısımda ve karşılıklı etkileme açı
sından iki kısımda tasnif edebiliriz. Buna göre:

TABLO: Dolgu Maddeleri Grupları ve Örnekleri 
A- Kimyasal Yapısına Göre:

1. İnorganik dolgu maddeleri:
Silikatlar:
Kil
Talk
Mika
Asbest
Feldispat
Bentonit kil
Vollastonit
Floriclin
Pumis
Pirofilit
Arduvaz tozu
Vermukulit
Kalsium silikat (Çekiltil- 
miş)
Mağnesium silikat (çökel- 
tilmiş)

Oksitler:
Kristal suyu ihtiva eden 
Aliminyum Oksit
Aliminyum üç ok3İt
Antimuan üç oksit
Magnesyum oksit
Titanyum oksit
Çinko oksit
Silis
Kuvars
Kiselguhr
Tripolit
Piro jenik
Sıvı bileşeni su olan jel 
ve dağılma ortamının gaz 
olduğu jel



Karbonatlar:
Kalsiyum karbonat
Çökeltilmiş
Toz kireç taşı (tebeşir) 
Toz mermer 
Baryum karbonat 
Magnesyum karbonat

Hidroksitler:
Kalsiyum hidroksit (Kire 
Magnesyum hidroksit

Metaller :
Toz metaller
Bakır
Alüminyum
Bronz
Kurşun
Çinko

Odun Özü Madİnleri:
İşlenmiş odun özü 
Protein maddeleri 
Keratin
Soya Fasulyesi unu 
Sentetik elyaf 
Naylon 
Akrlli£
Flor karbon polimerleri 
Poliesterler

Sülfatlar:
Baryum sülfat 
Kalsiyum sülfat

Karbon:
Karbon siyahı
Fırın
Lamba isi
Asetilen
Duman
Termik
Grefit

Çeşitli:
Baryum ferrit 
Manyetit
Mo libd. endi s ulf ür
Cam
Elyaf
Pul
Toz

Selülozit Maddeler:
Odun tozu 
Kabun tozları 
Elyaf

Alfa selüloz 
Pamuk yumağı 
Siaal
Lünt keneviri (jüt) 
Suni ipek (rayon)



B- Fiziksel yapısına göre:

1. Granül Dolgu Maddeleri
Mineral tozlar, Tahta Tozu, Metal Tozları, Kağıt parçaları

2. Lifli Dolgu Maddeleri
- ur <rn »Hin m  t>ır«ı f —— m ■■■ıım — ——m -

Cara lifi, Asbest lif, Metal lif
3. Levha Dolgu Maddesi

Örme kağıt, cam kumaş, Tekstil kumaşı 
C- Karşılıklı Etkilemeli Dolgu Maddesi:

1. Aktife dolgu Maddesi:
Bağlayıcı reçine/Dolgu maddesi reçine/Reçineden daha faz
ladır (Örneğin: Kauçuk içinde karbon siyahı)

2. Pasife Dolgu Maddesi:
« ■ ^ « » ■ • » r o w . M « M n ı ı « ı . ı « n ı ı ı f t ı m ) ı ı — —  — — —  ı

Orta tane iriliğinde taş tozu.

tikleri mekanik güçlendirici fiberlerin spesik gerilim kuv
vetlerini gösteren cetvel aşağıdaki gibidir.

Güçlendiricilerin reçine ile iyice bütünleşmesi için 
kullanılan bağlayıcı katkı maddelerinden bazı örnekler ise 
aşağıdaki şekildedir.

Yukarıda açıklanan dolgu maddelerinin yanısıra plas-

Miteriel
Silicon Carbide 
Seryllia Type A 
Boron

10.000-40.000

70.000-200.000

7.000- 15.000

7.000- 15.000

7.000- 11.000 

4.000- 11.000

İron whi3kers 
E-Glas s
Fused 3İlica glass 
Tungsten wire 
Linconia fibers 
S-teel

700- 2.000

500 - 2.000

2.000- 2.800
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TABLO: Cam elyafı-reçine bileşimleri için bağlayıcılar:
Vinil üç etoksi silisyum hidrid

^ - Metakriloksipropil üç met oksisilisyum hidrid
Z3 - (3,4-Epoksisiklohekzil)

Etil üç met oksisilisyum hidrid
3 - Glisidoksi propil üç metoksi

Silisyum hidrid
# - Aminopropil üç eth oksi 

Silisyum hidrid
- Amino etil - # Amino propil üç etoksi silisyumhidrid

y - Kloro propil üç meth oksisilisyum hidrid
^ - Kloro isebutil üç ethoksi silisyumhidrid
p - Siklo hekzil etil üç metoksi silisyumhidrid

Penil üç ethoksi silisyumhidrid amil üç ethoksi 
silisyumhidrid
Vinilüç metli ok3İ silisyum hidrid
Meth acrilato kromic klorüt (velen),*şeklinde Özet
lenebilir.

1.2. Stabilizatörler
Stabilizatörler ve antioksidanlar polimer en

düstrisinin en önemli katkılarıdır. Bu katkılar sayesinde 
polimerlerin faydalanılacak sıcaklık ara,lığı ile kullanma 
ömrü uzatılmaktadır.

İmalatçılar için polimerlerin bozulmasının 
gerek imalat prosesi esnasında gerekse depolama esnasında 
önlenmesi gerekli ve önemlidir. Bu koruma görevini "stabili- 
zers" adı verilen katkı maddesi yapar. Keza nihai ürünlerinde



B- Fiziksel yapısına göre:

1. Granül Dolgu Maddeleri 
Mineral tozlar, Tahta Tozu, M^tal Tozları, Kağıt parçaları

2. Lifli Bolgu Maddeleri 
Cara lifıl Asbest lif, Metal !jfif

3. Levha Dolgyı Maddesi 
Örme kağıt, vara kumaş, Tekstil kumaşı
C- Karşılıklı Etkilemeli /Dolgu Maddesi:

1. Aktife dolgu Maddesi:
Bağlayıcı reçine/nolgu maddesi reçine/Reçineden daha faz
ladır (Örneğin: Kau\uk içfinde karbon siyahı)

2. Paşjfe Dolgu Maddesi:
ı ı ı ı

Orta tane iriliğinde 
Yukarıda açıklant 

tikleri mekanik güçlendir) 
vetlerini gösteren cetvel

tozu#
lğu maddelerinin yanısıra plan

cı haberlerin spesik gerilim kuv- 
aşağıi\aki gibidir.

Ma teri el 
Silicon Carbide/
Seryİlia Type A.
Boron /

İIron v/hıskers 
E-Glass I

Pused silica klasz 
Tungsten wirej 
Linconia fib^rs 
S-teel

'cm
70>000-200.000

10.080-40.000

7.000\l5.000

7.000- \5.OOO

7.000- n\ooo

4.000- 11.000 
700- 2.000 

500 - 2.000

2.000- 2.800

Güçlendiricilerin reçine ile iyice bütünleşmesi için 
kullanılan bağlayıcı katkı maddelerinden bazı örnekler ise 
aşağıdaki şekildedir.



TABLO: Cam elyafı-reçine bileşimleri için bağlayıcılar:
Vinil üç etoksi silisyum hidrid
- Metakriloksipropil Uç met oksi silisyum hidrid

^ - (3, 4-Epoksisiklohekzil)
Etils. üç met oksisilisyum hidrid

H - GlisicMcsi propil üç metoksi 
SilisyunMıidrid.

H - Aminopropi\ üç eth oksi 
Silisyum hidrid

- Amino etil - û\ Amino propil üç etoksi silisyurahidrid
- Kloro propil üç mçth oksisilisyum hidrid

ij - Kloro isebutil üç e^hoksi sijLisyumhidrid
p - Siklo hekzil etil üç \etoksjJ silisyumhidrid

Penil üç ethoksi silisyuqıhiâ(rid amil üç ethoksi 
silisyumhidrid
Vinilüç metli ok3i silisyum
Met'n acrilato kromic klorüt 
lenebilir.

1.2. Stabilizatörler
Stabilizatörler ve ant 

düstrisinin en önemli katkılarıdır, 
polimerlerin faydalanılacak sıcaklık 
ömrü uzatılmaktadır.

idrid
(velen),*şeklinde özet-

ioksidanlar polimer en- 
Bu katkılar sayesinde 
aralığı ile ''kullanma

İmalatçılar için polims 
gerek imalat prosesi esnasında gerek 
önlenmesi gerekli ve önemlidir. Bu k 
zers" adı verilen katkı maddesi yapar

rlerin bozulmasının 
se depolama esnasında 
jruma görevini "stabili- 
. Keza nihai ürünlerinde



oksidative bozulmalarına karşıda "Antioxidant" katkı maddele
ri kullanılır» Bu maddeler plastiği fotokimyasal veya diğer 
çeşit bozulmalara karşı korumaktadırlar.

Örneğin bir stabilizatör, polivinilkloriirdeki hidrojen 
Chloridenin eliminasyonu önler. Keza atmosferik bozulmayı 
yapan Ozeneda antiozonant1lar kontrol altına almaktadır.

Aşağıdaki tabloda poliraer tiplerine göre kullanılan 
antioksidan görelmektedir.

TABLO : Antioksidant kullanımı ile ilgili öneriler

P 0 L I M R A N T İ O K S İ D A N T

Kauçuk (tabii ve sen
tetik dien kauçukları)

Polietilen
Polipropilen
Polivinilklorür
Poliamiııler

Kauçuk (Tabii ve sen
tetik dien kauçukları)

Zamanla Bozulmaya karşı Antioksidant- 
lar:
İki aril aminler
Alkil ihtiva eden iki aril aminler 
Alkil ihtiva eden iki aril aminler 
karışımı
Problem yok 
Problem yok 
Problem yok 
Problem yok
Işıktan Bozulmaya Karşı Antioksi- 
dantlar:
Hidrokinonlarrian türiii lenler veya 
homologları
Hidrojeni başka bir grub ile yer
değiştirmiş fenoller
İki hidrojeni başka bir grub ile yer
değiştirmiş kresoller
Alkil ihtiva eden fenoller
Bis fenoller
Bistiyofenoller
Pirokatecinler türetilenler
Maftolden türetilenler
Alkil ihtiva eden difenil aminler



Polyethylene

Polypropulene

Poly (vinylchloride)

Polyamides (poliamidler)

Kauçuk (Naturel ve sen
tetik diene kauçuklar)
Polietilen

Düşük Planlı küçük tanecikli karbon
siyahı
Hidrojeni başka bir grup ile yer 
değiştirmiş benzofenon
İminazoller
Salisilden türetilenler 
Alkillermiş fenoller artı 
İkilauriltiyoiki 
Propionat
Hidrojeni bir başka grup ile değiş
tirilmiş benzophenonlar
Di sodyum fosfat trigenilfosfit, 
Trisookiil fosfit gibi organik 
fosfitler
Fenolik çeşitler
Hidrojeni bir başka grup ile değiş
tirilmiş akrilonitüller
Hidrojeni başka bir grup ile, yer 
değiştirmiş fenoller * *
Aromatik aminler
Organik fosfitler
Benzoatlar
Isıya Karşı Antioksidantlar: 
Keton-amin reçineleri
Hidrojeni başka bir grup ile yer 
değiştirmiş fenoller
Aromatik aminler
Tiyo eterden türeyenler/Karbon
siyahı



Polipropilen Sülfürlü bileşiklere bağlı alkili
fenoller dilauriltiyo dipropionat 
gibi
Ditiyokarbonatlar

Polivinilklorür Hidrojeni başka bir grup ile yer
değiştirmiş fenoller
Bisphenoller
Organik fosfitler

Poliamidler Posfit asterleri
Aromatik aminler
Metalik Zehirlenmeye Karşı Anti- 
oksidantlar:
N,H'-di-naftil-P-Fenil-Diamin
2-2'- metilenbis (4-metil-6-tert- 
butil fenol salisil aldehid etilen 
diamin artı N-fenil- -naftilamin 
veya fenol veya oktil ihtiva eden 
difenilamin gibi antioksidantlar
Uygun antioksidantlar fazla mik
tarda kullanılabilir bununla bera
ber önemli bir sorun yoktur.

Polipropilen Bakır zehirlenmesi. Özel anti oksi-
dantlarla önlenebilir.
Oksamidler ve ondan türetilenlerle 
birlikte -uygun antioksidantlar özel 
aromatik aminler

Polivinilklorür Problem yok
Poliamin Problem yok

Kauçuk (Naturel ve sen
tetik diene kauçukları)

Polietilen

Stabilizatörler için önemli bir kullanım alanı olan 
polivinilklorür stabilizatörlerinin dökümü ise aşağıdaki gi
bidir.



TABLO: PVC İçin Stabilizatörler

(Metalik bileşikler) Kurşun Kurşun karbonat, tribazic
sülfat, dibazik kurşun fos- 
fit, di bazik kurşun fatalat, 
di bazik kurşun stearat

Kalsiyum (Esas olarak organik asitle- 
Çinko rin steraatları ve esterleri) 
Kadmiyum (Synerjistik sistemler) 
Baryum (Dibutil kalay dilaurik asit 

eseri)
(Dibutil kalay merkaptan)
Üre ve tiyvure bileşikleri 
aminokrotonik asitten feni- 
lindol esteri

Akrilofo3fatlar

Penolik türevler
Ekseriya ikinci derece star- 
bilizatörlerı

Yüksek moleküller 
Düşük moleküller

(Salisilik asit türevleri, 
benzofenon türevleri, hidro- 
aifenilo benztriazoller, 
karbon siyahı)

1.3. Plaatizerler
Plastik reçinesiyle müştereken plasticizerler 

kullanıldığı taktirde reçinenin işlenebilirliği, fleksibili- 
tesi ve de yayma özelliklerinin yükseldiği görülür, özellikle 
Polivinilklorürde plasticizarlerin değişik türlerinin kullar- 
nılmaaı reçineye önemli özellikler sağlar. Plasticizarlerin 
kullanılmasıyla ilgili birçok teknoloji son çeyrek asırda ol
dukça gelişmiş bulunmaktadır. Ancak bir plasticizer'in reçi
nenin elastisitesini nasıl etkilediği aşağıdaki tabloda gö
rülme ktadir.

(Nitrojenli bileşik
ler)

(Porforlu bileşikler) 

(Sülfürlü bileşikler) 

(Epohoitler)

OY absorblayıcı
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Keza plasticizerler plastikler için en önemli vazgeçil

mez katkı maddesi olması nedeniyle bazı tür plasticizer ve 

onların kısaltılmış işaretlerini aşağıda belirtmeyi faydalı 

görüyoruz.

BB Butylbenzylphthalate
DBP Dibutlyphthalate
DCP Dicaprylphtalate
DIBP Di-i-Butylphtlıalate
DIDA Di-i-Ducyladipate
DIDP Di-İ-Decylphthalate
DINP Di-İ-Nonylphthalate
BİOA Di-i-Octyladipate
DİOP Di-i-OctylpIıthalate
DIPT Di-İ-Tridecylphthalete
DOA Di-2-Etpylhexyladipate
DO İP ûi-2-Ethylpexyl-i-phthalate
DOP Di-2-EthyUıexyphthalate
DOS Di-2-Ethylhexylsebacate
DOPT Di-2-EhtyUıexylserephthalate
DOZ Di-2-EthyUıexylazelate
ELO Ehoxidized Linseedoil
TCP Tricresylphosphate
TOP Tri-2-Etîıylhexylphospihate * *
TOPM Te t ra-2-Ethy lhexylpyromeİli tat e 
TOTM Tri-2-EthyUıexyltrimellitate 
TPP Triphenylphosphate 
TİOTM Tri-İ-Octyltrimmelliatate

Türkiye'de DOP,DİOP gibi plasticizerler üretimi yapıl

maktadır.

1.4. KEKKLENDİRİCİLER

Plastiklerde reçinenin yapısına ve kullanma mak
sadına göre değişik renklendiriciler kullanılır. Buna göre 
yapılacak renklendirme çalışmalarında aşağıdaki hususlara 
dikkat etmeliyiz.

TABLO:

Polimer Cinsi Renklendiricide bulunması istenen
Özellikler _____

(Akrilonitril-butadien- -(Isıya., dayanıklılık, ışığı karşı 
sitren komopiler) mukavemet ve iyi dağılma)



(Acetal hemopolimer)

Acetal Copolimer

Akrilik Polimerlar

Klorlu poliet8r

Sellülozuk plastikler

Florlu polimer 

May lanlar

-(Isıya karşı iyi dayanıklılık ve 
yüksek boya saflığı, benzer kimya
sal çeşitlerden daha az saflığa sa
hip bazı organik boyalar acetal 
reçinesinin verim özelliğini düşür
müştür)

-(Isıya karşı iyi dayanıklılık ve yük
sek boya saflığı)

-(Orta derecede ısıya dayanıklılık 
iyi derecede ışığa mukavemet ve 
havaya karşı iyi mukavemet, aynı 
zamanda oksidasyona karşı mukavemet 
polimerîzasyon sırasında biraz oksi- 
dasyon olmaktadır.)

-(Isıya, asits, alkalileri ve şfizücü- 
ye karşı iyi mukavemet klorlu poliet- 
her korozyona karşı fevkalade mukar- 
vim olduğu için kimyasal alet endüst
risinde geniş ölçüde kullanıİnakta
dır. Renklendirioiden istenilen özel
likleri ile aynı düzeyde olmalıdır.)

-(Ortadan iyi dereceye kadar ısı ve 
ışık mukavemet, iyi derecede asite 
mukavemet, bazı çeşit selülozikler 
asitli atmosferde işlenmektedir.)

-(Isıya, asite ve alkolilere fevkalade 
mukavemete-organik boyalar tavsiye 
edilmez.)

-(Isıya fevkalade mukavemet iyi dere
cede ışığa mukavemet ve dedükaiyona 
karşı hassas olmamak, aynı zamanda 
renklendirici kolay dağılabilir olma
sı, ısıya (500°F m



Poli (Fetülenoksit)

Polietilen

Polipropilen

Polystyreaa

Vinilpolimer ve ço- 
polimer

üstündeki sıcaklıklar) ve redaksiyona 
karşı mukavemet fitalociyaninlerden . 
başka birçok organiklerin kullanılma
sını imkânsızlaştırır quinakridonlar 
çözünürlükleri dolayısıyla tavsiye 
edilmez)
-(İyiden fevkalade dereceye kadar ısıya 
dayanıklılık ve ışığa karşı sağlamlık, 
iyi organik boyaların çoğu tavsiye edi
lir. )

-(İyi derecede ışığa karşı sağlamlık 
migrasyona mukavemet, polietilende bo- 
zunmayı hızlandırdıkları için çinko ve 
mangan boyalan tavsiye edilmez.)
-(Isıya karşı fevkalade mukavemet ve 
iyi derecede ışığa karşı sağlamlık iş
leme derecesinin yüksek oluşu birçok 
organik boyalann kullanılmasını önler 
muhtemelen kullanılabilirler, fitalo- 
ciyaninler, auınakrldonlar, ieoindo- 
linenler, azo condenzaayon boyalan 
ve diğer bazılandır.)

-(İyiden fevkalade dereceye kadar ışı
ğa karşı sağlamlık ve dağılabilirlik 
ve ısıya mukavemet, yüksek işleme 
ısısı kullanılması pratik olarak bütün 
organik boyalann inorganik boyalann 
ise en az £ 40 - 50 sinin kullanılma 
a mı önler.)

-(Işığa karşı iyi sağlamlık, dağılabi- 
lirlik ve migrasyona karşı mukavemet 
organik ve inorganik boyaların çoğu 
kullanılabilir, a3ite karşı hassas 
olanlar tavsiye edilmez.)



Polyoarbonates

Epoksi Reçineleri

Alkid Reçineleri

Me lami n- F o rma 1 dalı i d 
reçineleri)

tjre-Fomincaldehid reçi
neleri 
Silikonlar

Poliüretanlar

Penolik Reçineler

(Boyalar tamamen susuz olmalıdır. 
İşleme esnasında mevcut olan çok 
cüzi miktardaki su reçinenin veri
mini düşürmektedir.)
(Isıya ve ışığa iyi derecede sağl 
lamlık özelliği, amonyak, aminler, 
fenoller asit anhidridler vb. özel 
geliştirici katkı maddelerine kar
şı mukavemet)
(Isıya karşı iyi mukavemet, organik 
ve inorganik boyaların çoğu kulla
nılabilir. )
(İyiden fevkalade dereceye kadar 
ışığa karşı sağlamlık asitle in
dirgenmeye karşı mukavemet)
Fevkalade ışığa karşı sağlamlık)

(Işığa ve ısıya karşı fevkalade 
Mukavemet, şekillendirilmiş sili
konlar 500° F in üstünde kullanıl
ması organik boyaların birçok bo
yaların tatbikat için kullanılma
sını önler.)
(Isıya karşı iyi mukavemet, iyi 
dağılım, birçok organik boya ve 
iyi organik boyalar tavsiye edi
lir. )
Isıya, amonyak ve formaldehide kar
şı iyi mukavemet, novalak reçine
lerinin asit katalizi ile iyleşti- 
rilmesinde amonyak çıkar, bazik 
kataliz ise formaldelıid verir.)

sıras

Yağlayıcılar-caydırıcılar (lubricants)
Yağlayıcılar veya kaydırıcılar reçinenin işlenmesi 
makinada akmasını kolaylaştırır va nihai ürünün

kalıptan kolayca çıkarılmasını sağlarlar. Yağlayıcılar bu 
rollerini ya iç tesir denen vizkoziteyi azaltarak ya da dış 
tesir denen makina metali ile F/G arasındaki sürtünmeyi 
azaltarak gerçekleştirirler.



Yağlayıcılar yapmış oldukları 
toplanabilirler.

1. îç yağlayıcılar
2. Dış Yağlayıcılar

Genellikle yağlayıcılar reçineye $ 0,1 ilâ 2-3 arasın
da karıştırılır. Fazla karıştırılması nihai mamulün mekanik 
özelliklerine zarar verir.

Metalik sabunlar ve poliglikoller, sentetik wokslar gi
bi iç yağlayıcılar, vizkoziteyi azaltıcı etkileri yanında faz
la miktarda kullanılmaları, nihai mamulün mekanik özellikle
rine zarer verir ve ısıda bozulmasını kolaylaştırır.

Baryum, kalsiyum, lityum, steonatlar veya palmiyatlar, 
nebati yağlar gibi dış yağlayıcılar ise sürtünmeyi azaltıcı 
etkileri dolayısiyle fazla miktarda :kullanıİmaları formülün 
gelleşme noktasını ‘yükseltirler ve aynı zamanda mekanik özel
liklerin çok düşmesine sebeb olurlar.

Yağlayıcıların çeşitlerinin çokluğu ve kullanılma mik
tarlarının değişiklikler göstermesi nedeniyle aşağıdaki bazı 
grup yağlayıcılar, tatbikat nevilerinede kullanım miktarları 
örnek olarak verilmiştir.

TABLO» Ester Yağları
Polimer Tatbikat Çeşidi Yağ Cinsi Miktar
PVC Ekstrusyon ve Tabii mumlar, Cetil pal- 0.5-2

kalıplama mitate Stearil Stearat,
Dietilen glikolun stea- 
ratlan, asetilen iîıtiva 
eden kısmı esterleri, ka
tılaştırılmış nebati 
yağlar

PVC Kalender <f Montem esterleri 1.1-1.5
PVC Şişirmeyle -Yağ asiti glieeridleri 0.5

kalıplama (kuru (fatty acid plyoeriâe)
karıştırma tek- -Poii methakrilat
iliğinde)

PoIİbtiren Antistatik tesi- -Poli (Oksietilen glikol 
ri olan yağlar mono stearat)

-Butil steanart ~ -Hidro jenlenmiş nebati yağlar
Polyester kalıplama -Waxes

-Camaüba ve Candellila gibi mumlar



Akrilik Re
çineler 
Poliamid

Penolik
Reçineler

Poliole- 
finler

Kauçuklar

Epoksi re
çineleri

Fiber

Fiber

Emilasyon halinde mumlar 
Sentetik ve katılaştırılmış neba
ti alkolilleştirilmiş yağ asiti 
asterleri
Alkoxylated fattyacit aster

Sıcak eritilmİE
iplik
kalıplama

Emulsifie waxlar

Natural waxlar 
Tabii mumlar
12 hydroxystearin (Nostor wax) 
Kastor yağı 
De butil fitalat

12-hidroksistearin (kastor mumu) 
metil hidroksistearin yağ asit
lerinin mono ve digliceridleri, 
glicerilmonostearat)

Iç yağlayıcılar 
Kalıplama 
Özel akış hız- - 
landırıcı 
İç yağlayıcı, 
film katkı mad
delerini ser
best bırakıcı 
ve halat ve kab
lolarda yapışma
yı önleyici olarak
İç yağlayıcılar 12-hidroksistearin (kastor mumu) 

gliceril monorisinoleat, metil 
hidroksistearat 

Kalıp yağlayıcı Oleik asitin sodyum ısethionat 
esteri, sulfonatlanmış nebati 
yağ dikarboksilik asitinin yarım 
sodyum tuzu, yarım esteri)

Kalıp yağlayıcı Oliceril monorisin oleat

Aletle şekil Karbon mumu, dammar mumu
verrae-serbest (200 F m üstü)
bırakıcı



Polivinilalkol Elyaf
Amino reçinele- Moliiny- 
ri Toz

.ya ilayı cı

Slicerilraonorisin oİsat 
Sulfonatlı hint yağı, oksit
lenmiş parafin mumu

TABLO: Hiİrokarbon Yağları

Polimer Tatbikat Şekli Yağ Miktar

PVC Kalıp 3arbest -Mineral yağlar 0,7
bırakıcı iç 
yağlar

-Mum hidrokarbonlar

PS Plast icizer -Mineral yağ 3-5
İkinci bir te
sir olarak iç--
yağlayıcı) •

Polyolef in Elyaf Mineral yağ
Poiamid Elyaf Emülsiye edilebilir 

polietilen
Polyester Elyaf  Bi lhassa Emii ls i fe  edi lebi l ir

ince ienyeler poliet i len
Epokoi  Reci -Ekopsi  kal ıbı Korosen ve petrol
neleri nın hazır lanı-  

s ında ayırıcı  
ma İde

TABLO: Karboksi lat  ve Karbok si l ik Asit  Yağlayıcı ları

Polimer Tatbikat  Şekli Lubricant  Miktar

PVC İç yağlayıcı , -Normal kurşun 1.5
stearat

Şeffaf  ve şef-  -Dibazik kurşun 
stearat

faf olmayan ürün
lerde akışı hız
landırıcı olarak 
yağlama ve ısı 
stabilazatörü ola
rak iki maksatla.

ton yukarı 
1.5 ton 
yukarı



Polikarbonat

Polistiren

Polyester

Polietilen

Nylon
Amino Resin

Şeffaf ürünlerle iç 
yağlayıcı olarak ve 
yenel maksatlar için
Şeffaf ürünlerin 
ekstruzyonu, öğüt
me ve kalenderle- 
me işlerinde.
Zehirsiz iç yağlayıcı

İç yağlayıcı ve 
serbest bırakıcı
Stabilizatör ve iç 
yağlayıcı
İnjek3iyon kalıpla
mada serbest bıra
kıcı
I3i stabilizasyonlu
yağ
Doymamış polyester 
kalıplamalarında

İç tesirli kalıp 
aerbest bırakma mad
desi

Stearik asit 0,5

Cadmium stearat 0.2-0.5

Kalsiyum stearat 0,5 
Kalsiyum risinoleat 
Çinko stearat 0,1

Stannous octoate 0,1

Çinko stearat

Çinko stearat 0.1-0,2

Kalsiyum ste
arat Aliminyum 1.25
stearat Kurşun 
stearat 
Çinko stearat

Oleik asit 1.25

Ekstruzyon ve kalıp- Çinko stearat 1.25 
la

Çinko stearat
Üre ve formaldehit Çinko stearat 0.5-3 
melamin reçineleri 
için kalıplama yağ
layıcı



TABLO :
Polimer

Amil Yayları 
Tatbikat Çeniti

32 -

Yağ Miktar <?o
PVC levha Etilen bis stearmid 1-2

Ekstruzyon Saturated fatty amides 1
PS Ekstruzyon Saturated fatty amides 1 

Etilen bis stearmid 1
Polyester Ekstruzyon Etilen bis stearmid 1
Kauçuk Öğütmede iç yağla

yıcı olarak bil
il a s s a 1o1yu ma d- 
desi yüklendikten 
sonra

Etilen bis stearmid "10

Epoksi Re- Resim boyaları iç:
çeliştirilmiş
novalat

in Toz Naylon 2-5

TABLO: Hidroksil Grubu İhtiva Eden Yağlar
Polimer Tatbikat Çeşidi Yağ Miktar $
PVC Kalenderleme, 

İç yağlayıcı
Stearil Alkol 
Palinityl Alkol

1.5-2

Polyester Torba şekillen Povininil alkol •
dirmede ayırıcı 
film

film, Sellülozdan 
türeyenler

1.5-2

PS Kalıp serbest 
bırakıcı katkı 
maddesi

Polioksialkilen
glikol

Kauçuk

TABLO:

Serbest bırakıcı 

Muhtelif Yağlar

Poli oksietilen 
glikol

Polimer Tatbikat Çeşidi Yağ Miktar $
PVC Toz karışım Kalsiyum karbonat 

(İnce taneli)
Poliamid Makina parçaları Molibdenum di sulfit 

graf i t

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Polyester İç Yağlayıcı

Polikarbonat Kalıp serbest bı
rakıcı

PUR Kalıp serbest bı
rakıcı

Lesitin, raono ve 
di olkol fosfat
lar
Silicone yağı ve 
yer gresi
Silicone

0.1-1

1.6. Katalizler (Reaktif katkı maddeleri)
Katalizler, reaktif reçinelerin işlenmesi esnasın

da gereklidir. Bu bileşikler arasında en iyi bilinenler po- 
liester ve epoksi reçinelerinin işlenmesi sırasında kullanı
lan sertleştirici hızlandırıcı sistemleridir. Sertleştirici- 
ler, i3i veya hızlandırıcının etkisi ile kolayca bozunabilen 
ve radikal zincir polimerizasyonu başlatan organik peroksit
lerdir. Hızlandırıcılar, ekseriya organik asitlerin metalik 
tuzlarıdır.

TABLO
Sertleştirici
BP Benzil peroksit
MEK Metril etilketon per

oksit
CMP Siklohekzanon perok

sit

Hızlandırıcı 
DMA dimetil anilin 
CO kobalt naftenat

1.7. Antistatik Katkı Maddeleri
Antistatik katkı maddeleri plastik ve tekstillerin 

işlenme ve kullanma sırasında elektrikle yüklenmesini önle
yici kimyasal maddelerdir.

Bu maddeler nem çekicidir ve tercihan iyonize olan 
bileşiklerdir; plastiklerin esas hacmina dağılmış olarak bulu
nur ve kısmi olarak yüzeye doğru ilerler ve bu yüzeyde hidro
fil bir tabaka meydana getirirler.

Plastiklerde kullanmak üzere antistatik katkı mad
deleri olarak katyonik bir madde olan stlarunidopropildirne- 
til-2-hidroksietil amonyum nitrat tavsiye edilir.



Bu katkı mailelerinin reçinenin içine katılması nedeniy
le kalıplama işlemine karşı dayanıklı olmaları gerekli olduğu 
için ısıya karnı mukavim olmaları istenilen en önemli özellik
tir.

1.8. Atoç. Almayı önleyici Katkı Maddeleri
Katkı mailelerinin veya polimer unsurlarının alev 

almayı önleyici etkisi karmaşık bir olaydır. Alev almayı ön
leme isi polimerlerin yanmasının üç genel safhasının birinde 
veya her üçünde sağlanabilir.

Alev almayı önlemek için önerilen 3 genel mekaniz
ma a ş'ağıda veriİmiştir.

1. Bazı durumlarda alev almayı önleyici madde poli
merin ııısal bozmamasını katalize eder ve alevin ucundaki er
cimi" polimer kütlesinin ani olarak viskositesinin düşmesine 
sebçb niur.

2. Alev'almayı önleyici madde, gaz karışımının bi
leşimini ve alev alma noktasını değiştiren ve/veya katı faz
da kondersazyon sonucu polimer üzerinin alev almayan karbon
lu bir tabaka ile kaplanmasını sağlayacak şekilde alev ucuna 
yalım olarak ceryan eden pyrolih reaksiyonad değişiklik mey
dana getirir.

Alev almayı önleyici madde yakıt gaz gava karı
şımına yanma reaksiyonunu önleyen gaz verir.

Alev almayı önleyici katkı maddeleri polimere 
işleme sırasında katılan fakat kimyasal olarak diğer madde
lerle birleşmeyen reaktif olmayan katkı maddeleri ve işleme
nin bir safhasında polimer yapısı ile birleşen reaktif katkı 
maddeleri olmak’ üzere iki tiptir.

$azfazı alevlenmeyi önleyici maddeler 
Katkı maddesi Ticari İsmi Ü r e t e n
Klorlu parafinler Cerechler Imperial Chemical Inst-

ries ltd.
Tributil Fosfat Disflamol Farben Fabriken Bayer AG
Trifenil Fosfat Disflamel TP " " " "
Kresilaifenil Fosfat Disflamol DPK " " " "
Trikresil Fosfat Disflamol TKP " " " "



1.9. Şişirme Maddeleri (Köpürtücüler)
Şişirme maddeleri polimer yapısında gözenek veya 

hücre meydana getiren maddelerdir. Hücreler sıkışmış bir ga^- 
zm genleşmesi, bir sıvının buharlaşması veya bir katının er
gimesi gibi fiziksel bir değişiklik ile meydana geliyorsa 
şişme maddesi fiziksel şişirme maddesi olarak isimlendirilir. 
Hücreler maddenin ısısal bozunması sonucu gaz çıkması sonucu 
meydana geliyorsa katkı maddesi kimyasal şişirme maddesi 
olarak isimlendirilir.

Fiziksel Şişirme Maddeleri
Şişirme verimi

Şişirme Molekül Yoğunluk Kaynama Buharlaş- Kayna- 100
Maddesi Ağırlı. g/ml Noktası ma Isısı ma Nok- C«fe

cal. (150)/^tasında

ıı-pentan 72.15 0.616 36.1 86.0
"*360

216 261
Siklopentan 70.15 0.74 49.2 270 323
n-lıelczan 36.17 0.655 68.7 80.4 212 232
z-metilpentan86.17 0.653 60.2 76.5 207 232
1-hekzen 84.17 0.669 63.5 25

94-89077.0

219 243
Siklohekzan 84.17 0.774 80.8 266 281
n-heptan 100.20 0.679 98.4 206 207
Benzen 78.11 0.874 80.1 94.1

98.6°
324 342

Toluen 92.13 0.862 110.6 294 286
Klorometan 84.94 1.325 40.0 404 482
Metilalkol 32.04 0.787 64.6 263.°7o204.O'

679 752
Etilalkol 46.07 0.785 73.3 491 521
Etileter 74.12 0.708 34.5 89.8 240 292
Aseton 58.08 0.785 56.2 125.3 365 413
Metiletil- 
ke ton 72.10 0.810 79.6 103.4 324 344

Kimyasal Şişirme Maddeleri

Kimyasal şişirme maddelerinin seçimi maddenin yük
sek ısılarda bozulma hızına bağlıdır.

Bileşik, vüksek basınç i’nti a eden genleşme (ex- 
pansion) işleminde kullanılacak ise maddenin bozulma hızı 
basınçtan etkilenmemelidir,



Kimyasal Bileşik Ticari İsim Üreten Bozunma Gaz verimi
_________ ______ I3131 oC cm /g

Benzolsulfahidra- Porofor BSM Bayer 90-100 
zid
Azohikzahidroben- Profor 254 
zonitril

Bayer 130-104 

Bayer 180-200Dinihosopentame- Profor DNO 
tilen-tetramin (80$ ig)

Vulcanel BN(So$ ICI
iğ)

Azodikarbonamid Profor ADC Bayer 190-230

130

90

240

220



2. PLASTİKLERİN GENEL TANIMI
1.1. Thermoplastikler

1- Polietilen (PE)
Şekli : Tane (Granül), toz
Üretimi: Etilenin, Yüksek basınç, alçak basınç veya phillips 

metodları ile polimerizasyonu
önemli İşleme Teknikleri: İnjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon, 

şişirme, sintering, kaplama, köpük, döküm
İşleme sıcaklığı : 180-250°C
Kullanım sahaları : Ucuz oluşu ve fevkalâde kimyasal

mukavemeti nedeniyle elektrik mühendisliğinde, ev 
eşyalarında, mimaride ana plastik maddesi olarak; 
oyuncaklarda, spor eşyalarında, makina parçalarında 
ve örtülük olarak,

Ticari İsmi : Hostalen G, Vestolen, Lupolen, Al-
kathene, Marlex, Pertene.
1.2. Polipropilen (PP)-jjf

Şekli : Granül (iso taktik), sert kütle (staktik)
Üretim : Propilenin polimerizasyonu 

H H
 Ö - C  Polipropilen isotaktik

H CH^
Önemli İşleme Teknikleri: İnjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon, 

şişirme kaplama
İşleme sıcaklığı : 200-300°C
Kullanım sahaları : İnjeksiyon ile şekillendirilmiş

teknik parçalar, tıbbi kullanım veya labratuar için
siterilize edilebilen aletler, elyaf: çuval, halı, 
şerit

Ticari İsmi : Hostalen PP, Vestolen, Moplen,
Poly-Pro
1.3. Polibuten (PB)

Şekli : Granül
Üretim : Buten-ı in polimerizasyonu, İ3otaktik



işleme Teknikleri : İnjeksiyon kalıplama, ekstruzyon 
İşleme sıcaklığı : 180-250°C
Kullanım sahaları : Tüpler, levhalar, panolar.
Ticari İsmi :

1*4. Polistiren ve Kopolimerler (PS,BS,ABS,SAN)
Bulunuşu
Üretim

İşleme teknikleri

İşleme sıcaklığı 
Kullanım sahaları 
Ticari İsimler

Köpükleştirilmiş küreler, tane
Stirenin polimerizasyonu, butacken ve/ve
ya akrilonitril ile kopolimerizasyon
İnjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon, köpük 
tatbikat thermoforming, kalendering
160-280°C
Ev eşyaları, oyuncak, paketleme eşyaları
Polystyrol, Lustrex, Vestyron, Stirop- 
losto, Styron, Hostyren

1.5. Polivinilklorür ve Copolimerler (P7C ve KOP)
Şekli s Toz, granül, macun
Üretim s Vinil klorürürn polimerizasyonu (emülsi

yon, süspansiyon, bulk)
Ekstruzyon, kalendering şişirme, injek
siyon kalıplama, dökme, doldurma kalıp
lama, sin toring, daldırma köpük tatbi
katı

İşleme teknikleri

İşleme sıcaklığı 
Kullanım sahaları

Rijid PVC

Modifiye PVC, Kopo- 
limer
Plastize PVC 

Ticari İsim

s 140-190 C
s Değişken özellikleri dolayıaiyle esnek 
eşyalardan (suni deri) rijid eşyalara 
(mobilya profilleri) kadar geniş bir 
kullanım sahası vardır.

: Levha, profil, boru, ambalaj eşyaları 
(şişe, film 1, oluklu levha.

: Band, teknik parçalar
: Levha, film, suni deri, tüp, kablo kap
lama, yağmurluk, spor eşya

s Hostalit, vinoflex, ve3tolit solvic, vin- 
nol, corvic



Şekli

Üretim

1.6. Cellulostik Esterler (CA) (AB) 

: Granül, film

İşleme teknikleri: 

İşleme sıcaklığı :

Selülozun asetik asitle, butrik asitle 
esterlenmesi ve her ikisinin koosteri

İnjeksiyon kaplama, ekstruzyon

160-220°C

Kullanım sahaları: Tarak, el fırçası, bijuteri, hesap cetveli,
güneş gözlüğü, çizme aletleri, cetvel, 
tekstil makinaları parçaları, telefoh, fo
toğraf filmi el aletlerinin tutma yerleri.

1.7. Polyamidler (PA)

: Granül, tozŞelcli :

Üretim : Poliamid, monomerleri asit amine grubu ile
birbirine bağlanmış polimerlere verilen 
isimdir.

H IN - (CH ) -00 OH Karbon atomu sa-
c. Lx H j-j

t sıyı: Z+l
Poliamid tipi I : Lactamin polimerizasyonu

H HN-(CH„)„ - NH.Co- (CH_ ) -C0 OH2 X 2 y n
Poliamid tip II : Diamin ve dikarboksilik asitin polikonden-

zasyonu
İşleme teknikleri: İnjeksiyon kalıplama, ekstruzyon, daldırma 

kalıplama, sintering, döküm, katalitik 
döküm.

Kullanım sahaları: İyi özelliklerinden dolayı teknik eşya,
dişli dişi, mil yatağı, kenet parçaları, 
kayan parçalar, fotoğraf malzemesi, oyun
cak parçaları, çamaşır makinası parçası, 
anahtar.

Ticari İsim : Ultramid, Naylon, Rilson, Perlon Vestamid,
Şiramid, Pla3kon

1.8. Poliürethanlar (PUR)

Şekl'- Granül (therınoplastik)
Sıvı reçine (elastomerler ve thermosetler)



Üretim : Di ve Poliolerin ve di veya polirso ciyanat-
ların birbiri ile çoksal birleşmesi Macro 
moleküllerinin doğrusal veya karmışık yapıda 
oluşu reaksiyona giren bileşiklerin yapısına 
bağlıdır.

İşleme teknikleri:Thermoplastikler: İnjeksiyon kalıplama, 
ekstrüzyon, şişirme
Thermositler, elastomerler: Kompresyon ve 
transfer kalıplama, katalitik döküm, köpük, 
kaplama

Kullanım sahala- Küçük teknik parçalar, dişli dişi, dişli 
rı çark, çamaşır makinası parçası, suni damar

ve organlar
Ticari isim :

1.9. Polietilen Terefitalat (PETP)
Şekli i Granül
Üretim : Etilen glikol ve terefitalik asitin polikon-

denzasyonu, kopolimerler.
İşleme teknik- : Eğirme, injeksiyon kalıplama, eketsüzyon 
leri
İşleme sıcaklığı:200-260°C Kalıp ısısı: 140°C
Kullanım sahası: Makina parçaları

Elyaf: Kumaş halı, ip, fotoğraf filmi, man
yetik şerit

1.10. Polikarbonatlar (PC)
Şekli : Granül
Üretim s Karbonik asitin aromatik dikidroksi bileşik

leri ile polikondersazyonu 
İşleme teknik- : İnjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon, şişirme, 
leri film, dökme Qİşleme sıcaklı-: 270-320°C Kalıp sıc&klığı: 80-120 C
ğı
Kullanım saha- : Teknik parçalar, örtü, ev eşyası, tabak, 
lan tıbbi kullanım için cam, elektrik geçirme

yen film, helezonal tabakalar.
Ticari İsim : Makrofol, makrolan, lexan, merlon



1.11. Poliasetaller (POH+COP)
Şekli : Granül
Üretim : Form aldehidin polimerizasyonu, kopolimer-

ler (polimethilen oksit)
İşleme teknikleri:İndeksiyon kalplama ekstruzyon, şişirme
İşleme sıcaklığı: 180 -230°C
Kullanım sahaları:Teknik parçalar, otomobil endüstrisi arma

türler, yay, kayan parçalar, örtü, elektro
nik parçalar.

1«12. E p o k s i
Şekli : Granül
Üretim : Bisfenol A ve epiklorohidrinin polimerizas-

' yonu
İşleme teknik- : İnjek3İyon kalıplama, ekstruzyon 
leri
İşleme sıcaklığıı. 200-290 C
Kullanım sahaları?Teknik parçalar, örtülük film, elektrik 

izalasyonunda
Ticari isim : Araldit, lekutherm, Epikote, Rütopax

1.13. Polifenilen Oksid (PPO-COP)
Şekli : Granül
Üretim : 2,6 dimetilfenolün olcsidazyonu
İşleme sıcaklığı: 340T 380°C Kalıp sıcaklığı: 120-150°C
Kullanım sahaları:Teknik eşyalar, yapı parçaları, elektrik 

izolasyonunda, yay, ısıya mukavim makina 
parçaları

1.14. Polimetil Panten (PMP)
Şekli : Granül
Üretim : 4-metil penten-1 in polimerizasyonu
İşleme teknikleri: İnjeksiyon kalıplama, şişirme
jşleme sıcaklığı : 260-320°C
Kalıp sıcaklığı : 60°C
Kullanım sahaları: Şeffaflığı nedeniyle tıbbi maksatlarla,

labratuar aletleri



1.15. Polisulfonlar 
Şekli : Granül
Üretim : Olefin ve sülfür diolcsitin kopolimerizas-

yonu
İşleme teknikleri: İnjeksiyon kalıplama, ekstruzyon, şişirme 
İşleme sıcaklığı: 340-390°C 
Kalıp sıcaklığı : 100-160°C
Kullanma sahaları:Uçak yapımında: oluk, lcapı iç contası

2.2. Termoelastik Mataryeller
2.2.1. Polimetil Metakrilat (PMMA)

: Granül, tablet
: Metilmetakrilat polimerizasyonu süspansiyon 
(kalıplama maddesi), bulk (panolar)(kütle)

işleme teknik- : Kalıplama maddesi: İnjeksiyon kalıplama, 
ekstruzyon şişirme

Panolar: Thermoforming, bağlama
İşleme sıcaklığı: Fevkalade şeffatlığı nedeniyle ışık mühen

disliğinde ve optik aletlerde. Lamba, ışık 
kubbeleri, ışıklı reklam levhaları, optik 
mercekler, tabak

2.3. Südo (Psende) Termoplastikler
Bu gruptaki plastik maddeler, davranışları ther- 

moplastik'lerinkine benzer fakat GI fonksiyonları ve işlene- 
bilirlikleri farklı olan ve tam olarak thermoplastiklerin 
tarifine uymayan maddelerdir.

2.3.1. Polifloro-Karbonlar (PTRE.PLTFE)
Şekli : Toz, yarı mamul mal
Üretim : Trifloroklar veya tetra floro etilenlerin

polimerizasyonu 
İşleme teknikleri:Kompresyon sintering
Kullanım sahaları:Isıya mukavim makina elemanları, alet yapı

mı, olum, örtülük mil yatağı,

Şekli
Üretim
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2.3.2. İonoinerler
Şekli : Granül halinde bulunur.
Üretim : Etilenin akrilik asidle copolimerizasyo-

nu ile elde edilir, yanoı Ma-tuzudur.
önemli Proses tek-: Ekstruzyon, şişirme kalıplama, kaplama,
nikleri enjeksiyon kalıplama
önemli özellikleri: Amorf, geçirgen, cam görünümü, sert. Oda

sıcaklığında ionik şekilde çapraz bağla
nıyor (conically crosslinked), yüksek 
sıcaklıklarda termoplastikdir.

Proses temperatürü: 290-330 C
Kullanım alanları : Şeffaf levhalar, şeffaf filmler (paketle

me için), yiyecekler için şişeler (bitki
sel yağlar ve şampuanlar için)

2.3.3. P o 1. i m i d
Şekli : Çubuk ve tabaka
Üretimi : Pinomelitik asidle benzidinin polikonden-

sasyonu ile elde edilir.

önemli Proses tek-: Machining
nikleri
Önemli özellikleri: Yüksek temperatüre resistansıdır. fişti:

0 800/Kg. Uzun dönem temperatüra 250 C, 
kısa dönem 400 C

Kullanım alanları : Hava ve deniz gemiciliğinde
2.4. Termoseting Materyaller,

2.4.1. Fenol-Formaldehid reçinesi (PF)
Şekli : Kalıplama metaryali olarak toz halinde,

katı reçine topak şeklinde, likid halin.- 
de.



Üretimi

Reçine Mertebeleri; 
R e s o 1 s

Resitol :

Resite :

Fenol, sulu formaldehid solüsyonuyla iste
nen kondensasyon derecesine kadar kondense 
edilir. Diğer katkı maddeleri ilave edile
rek bir mikzerde karıştırılarak öğütülür. 
Bütün bunlar ham maddeyi üreten tarafından 
gerçekleştirilir.

A-basamağı: Eriyebilen, sertleştirici, çö
zünün
B-baöamağı: Sertleştirici, kabarabilen, 
zor eriyen (hardly fu3ible)
C-basamağı: Tamamiyle iyileştirici (filly<- 
cured), erimeyen ve çözünmeyen.

Genellikle bütün teknik reçineler resol 
mertebesinde bulunurlar ve katıdırlar.
Son tamamlayıcı reaksiyonu, yani polikon- 
densasyon reaksiyonunun tamamlanması, 
proses esnasında etkilidir. Resol'dan re- 
site geçiş.

Önemli Proses tek-: Kompresyon ve transfer kalıplamada, kapla- 
«dderı ma) döküm levha (laminating), köpürtme.
Fabrika durumu : Temperature: 140-180°C
Uygulama alanları : Kalıplanmış materyaller: Elektrik endüst

risinde: tıpa, yuva, makina konstrüksiyo- 
nunda: kaplama ve makina elemanları ola
rak.
Tabaka kağıt, oyulmuş yüzeyler.
Sert yüzeylerde (hand board) alkalide çö
zünmüş keresol-resols.
Tahta tutkalı, öğütücü çarklar için reçine 

2.4.2. Amino-PtSstikler (UF,MF)
Üre-formaldehid, melamin formaldehid reçii. 
neleri:

Şekli : Kalıplama materyali toz halinde, katı re
çineler topak halinde, likit 

Üretimi : Formaldehid'in üre ile kondensasyon reak
siyonu girmesiyle, rezp.melaminin sulu or
tamda likitürünleri 60 resin ihtiva ederek 
üretilir. Depolama zamanı soğukta 3 aydır.



Önemli proses tek- : Kompresyon ve transfer kalıplama, en-..
nikleri jeksiyon kalıplama, laminasyon, kapla

ma, köpürtme.

Proses şartları : Bu reçineler suda ve birçok organik
solventlerde erimezler.

Fenol ve kereson reçinelerine nazaran 
daha şeffaftırlar. Parlak materyaller 
ve laminasyon materyalleri üretilir, 
daha kırılgandırlar. Büzülmeyle mukave
meti azalma eğilimi gösterir. Bu yüz
den elyafla kuvvetlendirilmesi gere
kir.

Yapısından dolayı, MF zincir meydana 
getirme olasılığı UF göre daha fazla
dır. Bu yüzden melamin reçineleri neme 
karşı daha duyarlı ve ısıya karşıda 
üre reçinelerine göre daha dayanıklı
dır.

Uygulanması s Kalıplanmış maddeler, ev aletleri, ta
bak, elektrik parçaları, makina kap
laması, helezon kabuklar, yuvalar.

Dekorasyon için lamine edilmiş mater
yaller. Ağaç materyaller için birleş
tirici, tutkal.

2 . 4 . 3 .  Doymamış Polyester (UP)

î Çimento şeklindeki kalıplık materyal
ler topak halinde.

: 1. Dialkollerle dicarbonik asitlerin 
esterifikasyonuyla.

2. Polikondensasyonla
3. Stiren karışımı ile
4. Aktürasyonla
5. Stirenin polimerizasyonuyla.
3. Metodla teslim edilen reçinelerde 
30 oranında stiren bulunur. Sertleş
tirici ve hızlandırıcı ilave edilerek 
veya "cuning reaksiyonuna" enerji ila
vesiyle ortaya çıkar.

Şekli

Üretim



Derişen elyaf uzunluklarındaki cara elyafı 
katkı maddesi olarak kullanılır.

Reçineler saydam olduklarından parlak ka
lıplaşmış maddelerde kullanılır.

önemli proses tek-:Kompresyon ve transfer kalıplama, laminas-
nikleri yon, kaplama, döküm, V3.

Önemli özellikleri: Kuvvetlendirici materyalin çeşit ve mik
tarına bağlıdır. En çok kullanılan mater
yal camdır 80 e kadar.

2.4.4. Bpoksi Reçineler (EP)

Şekli : Granül halinde, kalıplama materyalleri,
yüksek viskositeli likid reçineler.

Üretim : Epoksi gruplarla sertleştiricilerin kom
binasyonudur (Defalarca ilave yapılması 
mümkündür)

Önemli Proses Tek-:Kompre3yon ve transfer kali]al^na, enjek-
nikleri siyon metodu, laminasyon, kaplama, döküm.

Önemli Özellikleri:Yüksek akışkanlık (fluidity), proses es
nasında az doneler,yüksek denge durumu 
(dimonsional stability)
Kalıbın hızlı kapatıldığı anlarda; içer
de kalan havayla meydana gelen kabarcık
lar tehlike yaratıyor.



3. PLASTİK İŞLEME TATBİKATLARI 
3.1. Ekstruder Teknolojisi

Plastik İşleme sektöründe geniş tatbikat sahala- 
rina sahip ekstruderler (Budinüzler) esas olarak bir silindir 
ve bu silindir içinde dönen bir archimed vidadan ibarettir. 
Ebadları silindir iç çapı olarak belirtilen çeşitli büyüklük
teki ekstruderler aynı zamanda tek, çift ve daha fazla vidayı 
havi olmaları bakımından farklılık gösterirler. Aşağıdaki 
resimde tek vidalı bir okstrudenın şematik resmi görülmektedir. 
Ekstuder silindiri genellikle elektriki ısıtıcılarla ısıtıl
maktadır.

Plastik materyal vidanın bir ucundaki huniden 
silindir içine girmekte ve vidanın dönüşü ile ileri doğru 
itilirken kısmen silindir cidarından geçen ısı kısmende vi
danın hareketi ile hasıl olan sürtünme ısısı sebebiyle ısı
narak erimektedir. Erimiş plastik nateryal silindir ucuna 
bağlı ağızdan ekstrude edilir, bilahare soğuması sağlanarak 
ağız şekline veya ekstrudenin önünde çekme hattmdaki sisteme 
bağlı olarak arzu edilen nihai üretim şekli gerçekleştirilir.

Genellikle granül halindeki plastiklerin işlen
mesinde tek vidalı ekstruder kullanılmaktadır. İlerdeki bar- 
hialerde değinilecek plastik toz karışımının işlenilmesinde 
ise iki vidalı ekstruderler kullanılmaktadır. Hatta bu konu
daki ileri ülkelerde yüksek üretim kapasitesi vede kaliteli 
üretim için çift kademeli dört kademeli dört vidalı ekstru- 
der yapımına başlanılmış bulunmaktadır.

Değişik üretim tatbikatlarında kullanılan ekst
ruder hattını, üç parçada düşünmemiz mümkündür.

1. Ekstruder bölgesi
2. Silindir ucundaki şekillendirme (ağız ve kar- 

fa) bölgesi
3. Soğutma, çekme, sarma bölgesi.
Birinci parça ekstruder bölümüdür. Ekstruzyon 

tatbikatlarının değişmez parçasıdır. Ancak istenilen üretim 
kapasitesi ve de kalitesini sağlamak için ekstruderlerin ide
al verimi, minumum enerji tüketimi ve dehassas bir yapıya 
sahip olması sanayicilerin büyük kesimi tarafından arzu edil
mektedir. Geniş tatbikat sahalarında kullanılan ekstruderin 
yapımına memleketimizde de başlanılmış bulunmaktadır. İki



firma lisans altında malrina yapalaktadır. Diyor 3-4 firma ise 
kendi imkanlarıyla hassas olmayan tatbikatlar için ekşimeler 
ve çekme hatları yapmaktandırlar (örneğin, P3 film, P3 branda, 
P3 yranül makinesi PVC hortum vs. gibi).

3katruderlsrin önüne takılan veya yerleştirilen 2. ve  
2. parçalar ise plastik içirme tatbikatının ana karakteristi
ğini tosbit eder. İlerideki b üı islerde bu parçalar birleşti
rilerek "çekme" sakillendirme hattı" gibi ifadelerle belir
lenecektir.

Kkstruderlerin şenel tanımını takiben aşağıdaki ekst- 
ruden tatbikatlarını sırayla inceleyelim.

3.1.1. Boru 3kstrusyonu

Bu metodla PH, PVC ve ABS boru imali mümkündür.
PS ve ABS boru imali granül halinde bulunan reçinenin doğru
dan tek vidalı okstruderde işlenilmesiyle elde edilir. PVC 
boru üretimi ise daha önce belirtilen katkı maddelerinin ba^- 
zılarının, toz karışım halinde reçine ile harmanlanmasını 
takiben çift vidalı ekstruderde işlenmesiyle elde edilir.

• .
Plastiğin ekstrudo edilmesi esnasında silindir 

içinde açığa çıkan gaz silindir üzerinde delikten alınarak 
kesiksiz bir şekilde silindir ağzından erimiş plastik akaşı 
sağlanır. Silindir ucuna yerleştirilen plastiğe şekil veren 
kafayı terkeden plastik değişik metodlarla son şeklini vakum 
altında veya mastar içinde soğutularak alır.



Sert bir yapıyı alaıı boruyu çekici lastik uant sabit bir 
çeki kuvvetiyle soğutma banyosundan çeker. İstenilen boru u- 
zunluğuna ayarlanan kesme ünitesi sayesinde boru otomatik ola
rak kesilir ve kenara alınır. Bilahare bağlantı yapabilmek 
maksadıyla boru uçları sıcak tatbikiyle istenilen şekillendir
meye tabi tutulur. Ayrıca imalat esnasında kesimden önce boru 
markalamaya tabi tutulur.

Türkiye'de PVC, PE boru imalatı son derece ilerlemiş bu
lunmaktadır. Büyük kapasiteli kuruluşlar mevcuttur. Memleketi
mizin ihtiyacı karşılandığı gibi iîıracaat yapabilecek kapasi
tede mevcut bulunmaktadır. Bu konuya Raporumuzun diğer kısım
larında ağırlığı oranında yer verilecektir.

3.1.2. Tubular Film Ekstruzyonu
Tubular film ekstruzyon işlemi yanındaki şekilde

Tubular film ekstruzyonunda 
erimiş plastik arzulanan çap
ta ve kalınlıkta tubular fil
mi verebilmesi için dairevi 
kesitli bir ağızdan çekilir. 
Bazı şartlarda yatay ve aşağı 
doğru bir ekstruzyon yönü 
seçilmekte beraber yaygın 
olan yukarı doğru bir ekstrus- 
yon yönü tatbikidir. Bütün bu 
metodlarda ekstrüde edilen 
hamur ağız civarında soğutul
makta ve tabular film, ağız
daki torpedo vasıtası ile, 
film genişliği arzulanan çap
ta olacak şekilde hava ile 

doldurulmaktadır. Böylece aynı ağızdan çeşitli genişlikte film 
elde edilmesi mümkün kılınmıştır.

Film, içindeki hava kaçmayacak şekilde kıskaç mer
daneler arasından geçirilir. Hava bu merdanelerle ağız, arasına 
hapsedilmiştir. Sarılmış filmin genişliği veya şişirilmiş ba
lonun çapı muhafaza edilen hava hacmi ile tayin edilir. Film 
tabakasının kalınlığı ekstrudenin hızına, üfleme oranına ve 
film sarma hızına bağlıdır. Böylece üfleme oranında ve sarma 
hızındaki değişikliklerle sarılmış filmin en ve kalınlığınca 
aynı ağzı kullanarak çeşitli dereceler elde etmek mümkündür.

çizildiği gibi yapılmaktadır. 
ŞEKİL: 2

S



Türkiye'de katlanmış genişliği 4 metreye kadar film ya
pan ekstruder ve çekme hatları yapılmaktadır. Piyasada fazla 
sayıda yerli makina kullanılmaktadır.

3.1.3. Düz Film Ekstruzyonu
Plastik film imalatı turbular film prosesi yanın

da düz yarıklı bir ağızdan ekstrude etmek ve bunu ya su ban
yosu içine daldırarak (şekil 3) deki gibi ya da su soğutmalı 
merdaneler üzerine döküm yaparak soğutmaktan ibarettir (Şekil 
4) deki gibi.

1. Ağı z
2. Soğutma tankı
ŞEKİL 4:

• «3. Yön verici merdane 5. Kesici
4. Tahrikli çekme ünitesi 6. Sarma merda

neleri
a. Ekstruder
b. Yarık levha 

kafası
ı c. Soğutulmuş 

merdane
d. Kalınlık gös

tergesi
e. Kesilmiş şe

rit sarıcı
f. Film sancı
ları .

Düz film sancıları sürat tekniğine sahiptir.
İmal edilen filmin optik özellikleri fevkaladedir. İmalattaki 
sürat yüksekliği verimi artırır.

3.1.4. Levha Ekstruzyonu
Düz film imalatının benzeri bir teknikle 

levha üretimi yapılır. Elcstruden erimiş halde çıkan plastik, 
yarığı genişlik ve kalınlık yönünden ayarlanabilir bir kafadan 
ekstrude edilir (Şekil 5 deki gibi).



Merdaneler arasında soğutularak çekilen plastik tubular 
filme nazaran daha kalın bir yapı gösterir. Bir bant üzerinde 
devamlı olarak taşınan levha arzu edilen uzunluklarda kesilir. 
Bilahare polimer türüne ve kullanılma maksadına göre hevhaya 
değişik şekiller verilir.

a. Ekstruder s)b. Levha Bkstruzyon ağzı h. Kesici
c. Tahrikli çekme merdaneleri i. Çekme merdaneleri
d. Laminasyon
e. Levha
f. Yön verici merdane

3.1.5. Bkstruzyon Kaplama

Mekanik düzeni yönünden düz film ve levha üreti
mine benzeyen bu tatbikat süratli imalat tekniği ve de yarık 
kafadan akan plastiğin kağıt, aliminyum, bez gibi bir yüzeye 
yapışarak soğuması ve bir merdaneye sarılması nedeniyle önem
li bir tatbikat olarak vasıflandırabilinir.

Şekil 6 da şematik olarak görüldüğü gibi bir ru
lodan boşalarak gelen kağıt, yarık bir kafanın altından geçer
ken üzerine akan plastik filmle beraber soğuk bir merdane 
üzerinden geçer. Soğuyan ve kağıda yapışan plastik birçok 
özellikler kazanmış olarak ambalaj tekniğinin önemli ham mad
desi olur.

Memleketimizde bu konuda 1976 ve 1976 yıllarında 
üretime geçecek önemli sınai kuruluşlar faaliyettedir. Halen 
birçok kuruluşta küçük çapta kaplama tatbikatı yapılmaktadır.



Ş3KİL 6:

3»1.6. Tel Kaplama (Kablo) Ekstruzyonu

Sınai kalkınmanın en önemli tüketim malzemelerin
den biri olan kablo ekstruzyon tekniği ile öteden beri memle
ketimizde yapılmaktadır.

Kablonun çekirdeğini teşkil eden metal tel ekst- 
ruderin ucuna takılan kafanın içerisinden ekstruder silindir 
eksenine çapraz bir vaziyette geçirilir. Kafa içinden çekilen 
tel üzerine ekstrude edilen plastik kaplanmış vaziyette kafa
dan çıkar (Şekil 7).

Plastik kaplı tel kafayı takiben soğutma banyosu
na girer. Banyodaki soğutma işlemi ayarlı olarak yapılır. Soğur
mayı takiben hava ile kurutulmuş kablo kullanılacağı maksada 
göre voltaj tatbik edilen bir test cihazından geçirilir. 
Plastik kaplamada bir arıza var ise test cihazı derhal arıza- 
yı belirtir. Kaplama normal ise kablo sarılır.

Önce tek tel olarak kaplanan kablo bilahare yine 
ekstruzyon tekniği ile daha çok sayıda kaplanacak tel olarak 
ekstruder kafasından geçirilir. Böylece çok telli kablo kaplan
ma imkanıda aynı teknik ile sağlanır.
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ŞEKİL 7:
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Memleketimizde kablo imalatı ileri bir düzeyde ya
pılmaktadır.



3.I.7. Şerit ve Monofleman Ekstruzyonu
Memleketimizde en yaygın şekilde uygulanan plas

tik tatbikatlarından biride ŞERİT (İnce bant) ekstruzyonudur.

Ekstruderden tubular olarak çıkan film veya yarık 
bir kafadan çıkan film soğutulmuş bant halinde iken jiletler
le boyuna vaziyette kesilir. Önce yavaş dönen birinci merdane 
grubundan geçen şeritler ısıtılarak bir fırın içinden geçiri
lir. Bilahare birinci gruba nazaran daha hızlı dönen merdane 
grubundan geçen şeritler ence daha daralmış boyca uzamış ve 
mekanik sağlamlığı artmış vaziyette ayrı ayrı masuralara sar- 
nlırlar.
ŞEKİL 8:

Masuralara sarılan şeritler bilahare arzu edilen 
maksatlar için kullanılır.

Şerit tatbikatına çok benzer olarak ekstruder kar- 
fasmdan flemanlar olarak çıkan plastik doğrudan bir su ban
yosuna sokularak soğutuluyor (Şekil 9). Bilahare çekme işlem
lerine tabi tutulan monoflemanlar daha üstün mekanik özellik>- 
lere sahip olarak masuralara sarılır. Bilahare arzu edilen
maksatlar için kullanılır.

a. Ekstruder d. Streching I.Kısım g. Sabit banyo II
b. Monofileman ağız e. Streching Banyo I h* Stretching III
c. Soğutma banyosu f. Streching II.Kısım Kısım

i. Sarma ünitesi



3.1.8. Profil Ekstruzyon
Boru ekstruzyon tekniğinin benzeri bir tatbikat 

olan profil ekstruzyon ekstruderin önünde bulunan kafanın ya
pısına bağlı bir kesit şeklin ekstrude edilerek soğutulması 
ve istenilen formun plastik parçasına verilmesidir (Şekil 10).

Bu teknoloji ürünleri inşaat sektöründe kullanılan 
birçok elemanın yerine geçecek parçaların yapımını sağlamakta
dır. Keza otomotiv endüstrisinin bazı parçalarıda aynı teknik 
ile elde edilir. Bu teknikte önemli olan profil kalıbı, soğu
tucu kalibratörüdür.

Memleketimizde bir firmada profil imalatı yapıl
maktadır. 
ŞEKİL 10:
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3.1.9. Köpük Ekstruzyon (Profil)
Geçmiş konularımızda değindiğimiz gibi plastik 

lerin çoğu içerisine konan köpürtücü katkı maddeleri (Bloıving 
Agent) sayesinde köpürürler. Böylece gr/cm değerleri düşerek 
daha hafif plastik malzemeler elde ediliyor. Ancak bu tür 
plastiklerin mekanik özellikleri daha ldüşük oluyor. Bununla 
beraber imal edilen köpük profillerin dış yüzeylerinin, iç 
kısma nazaran mekanik sağlamlığı daha yüksek oluyor.



Kopuk profillerin imalatı ekstruzyonla profil imalat tek
niğinin aynı olup, kalıp vs kalibratör dizaynları farklılık 
göstermektedir. Bu tür teknik ile boru, pencere-kapı profili, 
düz tahta profili gibi tahta yerine ikame edilebilir profil 
yapımı mümkün olmaktadır. İnşaat sektöründe önemli yeri bulu
nan bu tür imalat henüz memleketimizde başlamamıştır„

3.1.10. pişirme İle Ekstruzyon
Plastiğin ekstruderden ergiyerek önüne konan ka

fanın şeklini alarak çıktığını diğer tatbikatlarda görmüştük. 
Yuvarlak bir veya bir kaç yarıktan boru gibi aşağı doğru akan 
plastik, belli bir uzunluktan sonra plastiğe şekil verecek 
kalıbın içine girer. Hava ile şişirilip soğuyan plastik şişe, 
bidon vs. gibi formlarda kalıptan tahliye edilir.

Bu imalat kesim kesim yapılabileceği gibi devam
lı ve kesiksiz bir şekilde do yapılabilir. (Şekil 11) de tek 
bir şişe imalatının şematik görünüşü verilmektedir.
ŞEKİL 11:

1.Tubing die
2.Cut-off divice
3.Parıson
4.Cooled mold 
Ş.Sizing mand-
rel

G.Stripper pla- 
te

lüjctrusion blo'.v- 
molding of a 
bottle ’.vith in- 
temal sized 
neck by blovving 
from belov/.

3.1.11. Grandi Ekatruzyonu
Esasen bir nihai ürün tatbikatı olmayan bu tek

nik poz polimerlorin veya iki ayrı granülün elde edilmesi 
için ekstruderden istifade edebilme tekniğidir (Şekil 12).



Ekstruder silindirini flemanlar halinde terkeden plas
tik, kafaya yerleştirilmiş devamlı dönen bir bıçak tarafın
dan silindiri terkeder etmez kesiliyor. Hava veya su ile 30- 
ğutulan bu plastik tanecikleri kurutup, eledikten sonra grü- 
nül haline getiriyor.

a. Ekstruder
b. Graniil bıçağı
c. Su girişi
d. Su çıkışı
e. Elek
f. Siloya

Meuleketimizde bu teknik çok kullanılan bir tekniktir. 
Hurda plastiklerin tekrar granül haline getirilmesinde kul
lanılmaktadır.



■Sf 3.2. İnjeksiyon Kalıplama Teknolojisi
İnjeksiyon kalıplama işleminde belli bir miktarda

ki homojen eritilmiş kütle, iki veya Uç kısımdan meydana gel
miş olan bir kalıp boşluğuna itilir. Kalıp kapalı tutulur ve 
soğutulur. Belli bir müddet sonra kalıplanmış madde kafi mik
tarda sertleşir ve dışarı atılır.

Sf 3.2.1. İnjelcsiyon Kalıplama Tekniği

İnjeksiyon kalıplama tekniğinin bu esas fonksi
yonu diğer çeşitli tekniklere, makina ve kalıp dizaynındaki 
değişiklerle, dönüştürülebilir.

Bu alandaki ihtisaslaşmanın ilerlemesiyle bir
likte, her işleme teknolojisi için pekçok yeni makina üre
tiliyor.

Geleneksel injeksiyon kalıplamada makinalarda 
büyük bir ayrılma vardır. Bu makinalar yapısal elementlerin
deki dizayn değişikliklerinden, döndürme mekanizması ve 
kontrol sistemindeki farklılıklardan birbirinden ayırt edi
lirler, esas teknik kavramlarda pek fark yoktur.

injeksiyon kalıplama makinaları 2 esas yapısal 
parçadan meydana gelmiştir;

Sıkıştırma ünitesi ve injeksiyon ünitesi.
Geleneksel injeksiyon kalıplama makinaları yatay 

şekillidir. Burada sıkıştırma ve injeksiyon üniteleri yatay 
olarak bir eksen yönünde çalışır.

Diğer kullanış şekilleri aşağıda bahsedilmiştir.
Ekonomik olması için injeksiyon kalıplamada 

"shot1' sıklığındaki artışa ve daha yüksek "shot" ağırlığına 
doğru bir eğilim vardır. Modem injeksiyon makinaları 3 fonk
siyonel kadjmodp çalıştırılabilir. Bile, yarı otomatik, oto
matik. Makina elle çalıştırıldığında bütün fonksiyonlar elle 
kontrol edilir. Kontrol yarı-otomatik olduğundan, bir anah
tar çalışma devresini başlatır, tek bir fohksiyonMnsüresi 
büyük bir itici kuvvetlerle belirlenir.

Otomatik kontrolda anahtar çalışma devresini 
başlatır ve bu otomatik olarak tekrarlanır. Bir metoddan di
ğerine geçiş genellikle bir anahtarla olur.



İnjeksiyon kalıplamadaki teknik güçlükler kısmen bütün 
işlem parametrelerinin sabit tütulması gerçeğinde saklıdır. 
Bu parametrelerin birindeki herhangi bir değişiklik sistemde 
esaslı bir düzeltmeyle neticelenir.

Meselâ eriyiğin plastifian silindirde kalma süresi ar
tırıldığında eriyiğin ısısı da artar, ki bu akışkanlığın 
azalması manasına gelir ve bu da injeksiyon basıncında azal
mayı gerektirir. İnjeksiyon başmcı azaltıldığı zaman, kalıp 
yükü gecikir ve böylece kalış süresindeki basınç artmalıdır. 
Böylece, açıktır ki, makinanm elle çalıştırılması mümkün 
olduğu kadar yeknesaktır ve otomatik çalıştırma metodu çok 
elverişlidir.

Ek olarak, otomatik çalıştırma metodları maliyette önem
li azalışlara götürür ve böylece günümüzde otomatik olarak 
kontrol edilebilen makinalar teknik açıdan mümkün olduğu 
müddetçe uygulanırlar.

3.2.2. Genişlemiş Maddelerin Kalıplanması
Genişletici katkı maddeleri ihtiva eden maddele

rin işlenmesinde son olarak düşük basınçlı injeksiyon kalıp
lama makinaları geliştirilmiştir.

injeksiyon ve kalıp kilitleme üniteleri kalıplan^ 
mış yapısal köpük parçalarının üretimi için kalıbın minimum 
4-6 mm duvar kalınlığı gereklidir. Böylece soğutma süresi 
nisbeten uzundur ve plastikleştirme için kafi kalır. Silin
dir hacmi büyük olmalıdır. Injekte zamanının süratini artır
mak için ayrı bir akümülatör gerekir. Minumum duvar kalınlı
ğının yüksekliğinden dolayı sıkıştırma ünitesi küçük injek
siyon ünitesiyle karşılaştırıldığında nisbi olarak büjjHiktür. 
Sıkıştırma basmçı ise düşük olabilir.

Thermoplastic yapısal köpüklerin üretimi için 
kalıplar farklı şekilde olmalıdır. Kalıptaki genişletici ba
sınç düşüktür, böylece düşük sıkıştırma kuvvetine müsaade ede 
-eder. Bunun için kalıplar aliminyum, dökme çinko alaşımı ve
ya çelikten yapılır. Hatta küçük parça numaralar için tutkal 
kalıplar kullanılabilir. Kalıplar kafi miktarda soğutulmuş 
olmalıdır, fakat soğutma kanalı soğuktaki şoku önlemek için 
kalıp boşluğu yüzeyinden mümkün olduğu kadar uzak olmalıdır. 
Havalandırma kanallarının eni maddeyi sıkıştırmadan 0.2 mm. 
ye kadfer olabilir. Prensip olarak kalıp açıklığı genişleyici 
eriyiğin boşluğa havayı itmesini mümkün kılacak şekilde at- 
kilenmeliair ve (genişleyici gazın basıncın ilerlemesini 
önleyecek şekilde).



Vida soğutma 
su girişi

Su çıkışı
Değişebilir hızlı 

motcr

Besleme Besleme kısmı 
hunisi Su gömleği

İsıtma ve soğutma bölgeleri 
| Bölge 1 | Bölge 2 j Bölge 3

soğutma Isıtıcı Termokupllar Eriyik
Su Girişi Kangal Bant Sığ Berin termokuplu

%ml k Silindir Soğutma Vida Soğutma Filtre Ayırıcı 
Su Çıkışı Su Borusu demeti Plâka

Resim 1 - Pclythene için extruder



Standard bolting pattern with M 30 
according to TKS 400 2339

* 1 Mechanical ejectors

rf 2 Central hydraulic ejector
Piston rod 80 mm dia.

| Stroke 200 mm
max. Ejecting force. 31.2 mtr.tons.



ütün yukarıda bahsedilenler genişletici katkı 
maddelerde yapısal köpük kalıplaması üretimi için geçerliJir.

ûu durumda kalıplama maddesine hiçbir genişleti
ci katkı maddesi ilave edilmez. Eriyiklerin genişletilmesi için, eri
yik hortuma geçmeden önce, nitrojen veya CJ„ konulur.

3.2.2. 2 Renkli injeksiyon Kalıglama

2 renkli injeksiyon kalıplamada en çok kullanılan 
teknik 2 renkli injeksiyon kalıplama makinaları ile gerçekleştirilir.
2 fazlı kalıpta bir rengin kalıplanması bir maça parçasına injekte e- 
dilir. Kalıp sonra bir dönel tablo ile ikinci, ayrı bir silindire 
transfer edilir ve orada ikinci renk injekte edilir. Maddenin 2 kotı 
iki renkli kalıplamada thermoplastik bir akı ile birleştirilir.
jlii uu rı

Cylinder I injects into mould A
H A ~

İn mould A the inner part of the moulding is 
pre-injected
Cylinder II completes the moulding in moold B 

A

Table turns by 180"

z> C

Kilitleme ünitesi hidrolik olarak hareket eden 
bir mafsallı manivela ile çalışır.

İnjeksiyon ünitesi kapatma ünitesine parclel şe
kilde yerleştirilmiş 2 vida plastikleştiriçişinden ibarettir ve birbi
rinden bağımsız olarak ayar edilebilir, meselâ her silindir farklı renk
lerle çalışabilir. Ek olarak, injeksiyon basıncı, hızlar, ısı ve zaman 
tek tek ayarlanabilir.

Ready moulding is ejected from mould B
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Enjeksiyon oranı, injeksiyon basıncı, vida hızı ve 
ejeksiyon ve soğutma süresi hepsi sonsuz değişkendir.

Makina için elektrik kontrol sistemi makinanm yanında
ki kendi kontrol kabinesi içine yerleştirilmiştir. Isı dü
zenlenmesi her silindir için ayrı olarak ayarlanabilir.

2 renkli otomatik injeksiyon kalıplama makinalarının 
tatbikatı:

1) Bir operasyonda iki farklı veya aynı kalıplamanın 
injeksiyon.

2) Bir kalıplamada 2 farklı renk. Bu durumda da 2 kalıp 
gerekmektedir. Bir kalıp önceden bir silindir içine injek- 
te edilir. Bu kalıp daha sonra dönel tablo ile ikinci ailin- 
dire transfer edilir ve orada II. renk injekte edilir. Aynı 
zamanda bir kalıp tekrar I. silindire injekte edilir.

Her operasyonda bir iki renkli kalıplama üretilir.

3) Bir kalıba 2 silindir vasıtasıyla aynı zamanda injek- 
siyonlama. Bu durumda iki aynı veya 2 farklı renk injekte 
edilebilir.

3.2.4. İnjeksiyon Kalıplama Makinalarının Dizaynı

İKM net olarak fark edilecek şekilde iki üniteden mey
dana gelir. Sıkıştırıcı mekanizma destekleri bir kalıbı açar 
ve kapar. Uygun bir sıkıştırma basıncında onu kapalı pozis
yonda muhafaza eder. İkinci ünite injeksiyon takımıdır ve 
plastiği katı parçacıklardan devamlı yarı akışkan ve akışkan 
kütleye dönüştürür ve onu kapalı kalıba injekte eder.

Çok büyük makinalarda 2 ünite taşıma sebepleri nedeniy
le sıyrılır ve ortak bir temele kurulur.

3.2.5. İnjeksiyon Kalıplama Makinalarının Sınıflandı- 
rıİması
İKM Çeşitli prensiplere göre sınıflandırılabi

lir; bunlar: Sıkıştırma ve injeksiyon birimlerinin tanzimi, 
bu ünitelerin nüvesi (nuber), ünitilerin şekil ve döndürme 
mekanizması, sıkıştırma ünitesindeki maksimum sıkıştırma 
kuvveti, injekte hacmi ve injeksiyon ünitesinin plastikleş- 
tirme kapasitesi, gibi konulardır.



0.2.-M. 2||̂ k= İL:®sd̂ İ_§§Lcİİ
injeksiyon ve sıkıştırma ünitesinin biı 

eksen üzerinde yatay şekilde düzenlenmesi en çok rastlanan dizayn şek
lidir. ;>u dizayn şekli daha küçük mukinalar için değiştirilebilir. Su 
arada injeksiyon ünitesi kel ir. kapatma mekanizması ile kalıp destekle
yici platinler arasına yerleştirilir.

mo küçük makineler için kullanılır, du şekildeki düzenlenmenin sebebi 
bir taraftan yerden tasarruf etmek için, diğor taraftan kalıbın dikey 
açıklığına eklenecek parçaların yerleştirme imkanını sağlamak içindir.

Aynı eksen üzerinde yapılmış şekillerdi 
injeksiyon kalıbın açık yüzeyine yukarı yünde tatbik edilir. Fakat 
eğer injeksiyon yönü kalıbın açılış ve kapunış hareketi de yukarı doğ
ru olursa, yani direk olarak ayırım çizgisine olursa, makinenin iki ü- 
nitesi 90° açı ile kapanır.

3.2.r:. 2. A£işül_2gkiller_{uesignler)
büyük injeksiyon kalıplama makinaiarın- 

da sıkıştırma ve injeksiyon ünitelerinin yatey düzenlenmesi açısal 
şekilde de olabilir.

İsteğe bağlı olarak injeksiyon ünitesi 
ya eksen üzerinde veya açısal durumda olan makinular vardır. Açısal 
şekilde olan orta büyüklükteki L<l' de, in jeksiyon tjhitesi yatay olcîrak 
düzenlenir, kapalı ünite ise dikey durumdadır, bu şır anlarız gelir:



Kalıbın açılış yüzeyi de yataydır ve böylece metal parçaların 
elverişli şekilde yerleştirilmesi mümkündür.

3.2.5.3. Birden Fazla Injeksiyon veya Sıkıştırma Ünitesi

Özel çizimlerle 2 veya daha fazla injeksiyon 
ünitesi bir sıkıştırma ünitesi ile birleştirilir veya diğer 
taraftan birden fazla kapatma ünitesi bir injeksiyon ünite
siyle birleştirilebilir.

2 farklı maddenin bir kalıplanmış parçası veya 
veya 2 farklı rengin injekte edileceği zaman 2 paralel in
jeksiyon ünitesi olan makinalar uygulanır. Böylece injeksi- 
yon üniteleri ayrı ayrı hareket edebilir ve kalıbın kuvvet 
(fiiç) tarafı 180 döner, böylece 2 renkte injekte edilebilir.

-injekte edilen parçaların uzun bir soğutma za
manına ihtiyaç gösterdi ;ide çeşitli sıkıştırma ünitesi olan 
teçhizatlar kullanılır. Burak sayısının kalıplanmış parçalar
la doğru ilişkisi olduğu zaman, injeksiyon silindirinde eri
yiğin kalma süresi kısadır. Bu sadece ısıya duyarlı maddeler
de katı PVC gibi, önemli değil, karşılıklı bağlı maddelerde 
de önemlidir (Uıermosets, elastomers!ler gibi).



Hu cicozların kapatma üniteleri, dönel 
tablo üzerine yerleştirilmiş injeksiyon ünitesi etrafına, yarım daire 
şeklinde, dikey durumda konmuştur. Yarım daire şekli yerine kapatma ü- 
niteleri sıralar belinde de olabilir.

'u Hurumdc in jeksiyon ünitesi kapatma 
ünitelerine paralel kayan bir taşıyıcı üzerindedir.

Sabit injoksiyonünitesi ve dikey ve 
yatay kapatma üniteleri olan başka şekillerde vardır.

o.2.d.4. Sn ;laciikleştiricili Injeksiyon Ünite
leri

büyük miktarlardaki plastik maddelerinin 
eritilmesini elde etmek için, ön plastikleştirici silindire sahip maki- 
nclar geliştirilmiştir.

u silindirdeki plastikleştirrae prosesi
c-ks t r edere ekine benzer.

Enjaksiyon şişirme kalıplamasında, injekte edi
len plastik (Ponison) şişirme tüpü bulunan ve hareket edebilen mandrel- 
in etrafında kalıplanır. Sıcakken penisen şişirme kalıbına alınarak 
içeriye hava verilir. Ekstruzyon şişirme metoduyla et kalınlıjı daha 
iyi kontrol edilebilen parçalar yapılabilir, fekat ekonomik faktörler 
yüzünden boyutlar sınırlıdır.

Proses iki kalıp gerektirdiği için, bir kalıp-
lık ekstruzyon şişirme metoduna göre Jufıa fazla aletle işleme masrafı
na sebeb olur.



Avantajlar:
Ayarlama ve bitirme işlemlerine gerek yoktur. Sabit 

et ve boyun kalınlıkları elde edilir.

Dezavantaj:
Her parça için iki veya üç kalıp gerekmesi, pabalı 

oluşuna sebeb olur.

Dört basamaklı enjeksiyon şişirme makinası
1. Ponison’un tamamen kalıplanması
2. Kalıbın kapanıp, şişirilip, soğutulması
3. Ürünün alınması
4. Soğuk mandrel

KPB



Kalıbın bozulmasını önlemek için mekanik, optik ve 
elektrik! emniyet cihazlarına da yer ek vardır. Bu tür cihaz
lar, kalıplanmış ürün imlıptaa alımadığı takdirde, otomatik 
olarak devreyi kapatır (Bak şekil 4).

Otomatik transfer la.lıplama makinasınıa yedek akaamıj
a) Tablet taşıyıcısı
b) Aktarıcı teçhizat
c) Asansür
d) Vibratör
c) Taşıyıcı l:ayış
f) Stripper
ş) Taşıyıcı kavın
iı) Yüksek frekans ön ısıtıcı
i) Otomatik transfer kalırlarla presi

Tornoplastiklerin işlenmesinde kulla nılau., vidalı ön 
plastikleştirmo işlerse otomatik transfer kalıplama metodunda 
da kullanılmaktadır. kalıplanacak toz bir huni vasıtası ile 
yatay olarak hareket eden vida kanallarına, doldurulur, plas— 
tikleştirilor ve vidanın önüne basılır. Vidanın dönüşü ile 
plastiklegmiş madde, transfer silinririne basılır ve buradan 
transfer pistonu maddeyi kalıp boşluğuna iter.

Bu ön plastikleştirici 'ünite, ya direkt olarak silindi
re bağlıdır veya ölçme aleti ve on ısıtıcı aletin yerini alan
ca!: şekilde ayrı bir ünite olarak tesis edilir.

Yatay Piston Hareketli Otomatik Transfer Kalıplama 
Hakinalan
Ön şekillendirme işlemi yapılmadan; i o ğrudan doğruya 

tozun kalıplanması yatay piston hareketli otomatik Transfer 
Kalıplama ;oakınalarında gerçekleştirilir (Çekil 5)«

Transfer pistonunun ve kilitleme ünitesinin j'atay hare
keti nedeniyle, hammad-.luiiin akışkanlığı istenen düzeyde olur. 
Toz huniden aşağıya akar ve ön ısıtıcıdan ve tartı opereyin- 
den yeçerek silindire yolir ve buradan kalıba enjekti edilir. 
Transfer pistonu uakinanın bir parçasını teşkil eder. 0,5 
ilâ 1 mm. ara3indaki nozullar beslene ağzı kanalları olarak 
kullanılır. Bu nozullar fazla aşınmayac uğramadan değişti
rilebilirler, Kalıplanmış ürünün kalıptan çıkarılmasında 
itici kollar kullanılır (Çekil 6.)



Kalıba beslenen hammadde miktarı, kalıplanmış şeklin 
ağırlığından fazla olduğundan, fazla madde, pistonun temas 
yüzeyleri (landing fuces)nden veya açık (flash) kalıbın ağ
zından dışarıya çıkar (Bakınız Şekil 2). Ancak positif bir 
kalıp (positive mold) kullanıldığında kalıba beslenen ham 
madde miktarı kalıbı tamamen doldurur (Şekil 3).

Kürleme müddetinin sonuna kadar kalıp basınç altında 
kapalı tutulur. Bu müddetin hitamında kalıp açılır ve bitmiş 
ürün dışarı alınır, kalıplanan ürünün üstündeki çapaklar 
basınçlı hava ile alınır.

Kalıplamada uygulanan basınç, kullanılan hammaddeye 
ve kalıp ürününün derinliğine bağlıdır. Ördeğin fenolik 
reçinelerde gerekli olan basınç 150 kg f/cm , üre ve melamin 
reçinelerde, 400 kg f/cm2 seviyesindedir.

3.3.2. Transfer Kalıplama

Transfer kalıplama metodu ile kompresyon kalıp
lama metodu arasındaki belli başlı farklar aşağıdaki çizelge
de verilmektedir.

Kompresyon Kalıplama Ham Madde Transfer Kalıplama

Kalıp Şarjlama

Kalıp Kapanması

Basınç Tatbiki

Kürleme
i

Kalıp açılması
f

Parçanın alınması

Dozlama-Besleme

Tabletleme

Ön Isıtma

Kalıp Kapanması

-Finishing

Transfer Fotonun 
Şarjlanması

I
Enjeksiyon ve ba
sınç tatbiki

Kürleme
IKalıp açılması
IParçanın ve besle

me ucunun alınması

Kalıp temizlenmesi Kalıp temizlenmesi



Görülebileceği gibi, her iki tekniktede dozlaraa ve ön 
ısıtma ilk kademeyi teşkil eder. İkinci kademede ise, kalıba 
basılacak miktarın kalıp boşluğuna veya transfer hücresine 
şarjlanması yapılır. Kompresyon kalıplamada ısı ve basınç al
tında, hammadde kalıpta yumuşar ve kalıp boşluğunu doldurur 
transfer kalıplama prosesinde ise, silindirde yumuşar ve bes
leme ucundan transfer kalıbına beslenir. Her iki tür kalıpta 
kürlanme işleminden sonra açılır ve kalıplanmış ürün alınır. 
Transfer kalıplamada, beslenme ucunda alınması gerekmektedir.

Kompresyon kalıplama metodunda fazla miktarda hammadde 
beslenmesi yapıldığından, kalıbın ayrılma yerlerinde çapak
lar meydana gelir ancak transfer kalıplamada bü çapaklar çok 
ince olur.

Transfer kalıplama metodu özellikle kalın cidarlı ve 
komplike parçalı ürün elde etmeye uygundur. Çünkü, sürtünme 
ve kondüksiyon yoluyla İsı tatbikatı daha fazla olur. Diğer 
taraftan transfer kalıplamada, hammaddenin pota veya hücre
den kalıp boşluğuna transferi için kompresyon kalıplamaya na
zaran daha yüksek basınca gerek vardır. Ayrıca, transfer ka
lıbının kalıbın içindeki iç basınca karşı kapalı tutulabilme
si için gerekli olan kilitleme basıncı oldukça yüksektir. Bu 
güç, transfer basıncına, (genellikle 500 kg f/cm2 veya bazen 
2000 kg f/cm2 ye kadar) ve kalıp boşluğunun alanına, potaya 
ve besleme kanallarına bağlıdır. Dolayısıyla, transfer metodu 
ile belli bir pres ile daha küçük boy ürünler elde etmek müm
kündür.

Transfer kalıplama metodunda, ön ısıtma işlemi olmadan 
transfer pistonu şarja tam gücünü tatbik eder ve 10 ilâ 50 
saniye bu durumda tutar. Aradan geçen süre İçinde, hammadde 
ısı altında yumuşar ve eriyiğin viskositesi, kanallardan ka
lıp boşluğuna akacak şekilde düşer. Şarj bu safhaya gelince 
transfer bir kaç saniyede gerçekleşir,

Viskositede meydana gelen değişikliğe etki eden ısının 
kaynağı, transfer hücresinin duvarlarından neşrolan kondüksi- 
yondur. Kanalların uzun ve dar olmaması icap etmektedir aksi 
halde, kalıp boşluğuna şarj yapılmadan önce kürleme reaksiyonu 
başlar.



Otomatik Kompresyon ve Transfer Kalıplama Makinaları

Bu metodda, kalıplanacak hammadde, volumetrik olarak 
veya ağırlık altında, kalıp açıldığında besleyiciler yoluyla 
kalıp boşluğuna akıtılır ve kompresyon ile kalıplama işlemi 
başlar. Kürleme işlemini müteakip, parçalar ejektürlor vası
tasıyla alınır ve çapaklar basınçlı hava ile temizlenir.

Kalıbın bozulmasını önlemek için mekanik optik ve elekt
rik!. emniyet cihazlarına da gerek vardır. Bu tür cihazlar, 
kalıplaşmış ürün kalıptan alınmadığı takdirde, otomatik olarak 
devreyi kapatır (Bak Şekil 4)

akşamı t
a) Tablet taşıyıcısı
b) Aktarıcı teçhizat
c) Asansör
d) Vibratör
e) Taşıyıcı kayış
f) Stripper
g) Taşıyıcı kayış
h) Yüksek frekans ön ısıtıcı
i) Otomatik transfer kalıplama presi

Termoplastiklerin işlenmesinde kullanılan, vidalı ön 
plastlkleştirme işleme otomatik transfer kalıplama metodunda 
ia kullanılmaktadır. Kalıplanacak toz bir huni vasıtası ile 
yatay olarak hareket eden vida kanallarına doldurulur, plas
tikle ştiri'ler ve vidanın önüne basılır. Vidanın dönüşü ile 
plastikleşmiş madde, transfer silindirine basılır ve buradan 
transfer pistonu maddeyi kalıp hoşluğuna iter.



Bu ün plastiklegtirici ünite, ya direkt olarak silindire 
bağlıdır veya ölçme aleti ve ön ısıtıcı aletin yerini alacak 
şekilde ayrı bir ünite olarak tesis edilir.

Yatay Piston Hareketli Otomatik Transfer Kalıplama 
Makinalan

Ön şekillendirme işlemi yapılmadan; doğrudan doğruya 
tozun kalıplanması yatay piston hareketli otomatik Transfer 
Kalıplama ınakinalarında gerçekleştirilir (Şekil 5).

Transfer pistonunun ve kilitleme ünitesinin yatay hare
keti nedeniyle, hammaddenin akışkanlığı istenen düzeyde olur. 
Toz huniden aşağıya akar ve ön ısıtıcıdan ve tartı apereyin- 
den geçerek silindire .gelir ve buradan kalıba enjekte edilir. 
Transfer pistonu makinanın bir parçasını teşkil eder. 0,5 
ilâ 1 mm. arasındaki nozullar besleme ağzı kanalları olarak 
kullanılır. Bu nozuller fazla aşınmaya uğramadan değiştiri
lebilirler. Kalıplanmış ürünün kalıptan çıkarılmasında itici 
kollar kullanılır (Şekil 6).

3-4. Döküm Teknolojisi

Likid reçineler, 3olventli, solvent3İz veya toz 
halinde boş kalıplara veya kontine bantların üzerine yayılır. 
Kimyasal çapraz bağlama (cros3-blming) reaksiyonuyla, solven- 
tin buharlaştırılrnası veya eriterek ve dondurarak ürün veya 
film yapılır.

Boş kalıplardaki döküm (casting) Reçineleri:

Likid reçine doldurulur ve dondurularak eşya elde
edilir.
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3.4.1. Bmbedding; (Gönıme)

Erabedding; bir parçanın materyalle daha çok reçi

neyle Örtülmesidir. Belli bir dış şekle sahiptir.

Sentetik reçineler embedded metodu ile elektronik 

•ve elektrikle kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bu kulla

nırı! yeni alanlar bulundukça artmaya devam edecektir.

Vacuum

Iîrnr rr
i nM

Tı mı
I iri n

Kurutma

Reçinenin karıştın] 

ması

Döküm karışımı 

Isıtma (our:ng)



3.4.2. r oldurma (Dip Molding,!:

D-ldurma prosesinde, cJnldurma kalıbı hamurun içine 
batırılır, fırında ısıtılır ve soğutularak kalıptan çıkar
tılır. Likid ortamı, hamur halinde değilse; plâstik bir 
haldeyse bu metoda solvent kalıplama denir.

Solvent oda sıcaklığında uçacağı için ısıtmaya 
gerek yoktur.

I
DİP MOLDIrSĞ 

Solvent  molpinc»

Doldurma

3.4.3. Devri Kalıplama (Rotasyonal Kalıplama)

Büyük ölçülerdeki içi boş ve bilhassa kalın duvarlı 
eşya; çif eksenli devri kalıplama metodu ile imâl edilmektedir 
Büyük ölçülerdeki eşyanın bu m e hor; ile elde edilmesinin, di
ğer plâstik işleme metodlarına nisbetle önemli ölçülerde 
ekonomik olduğu kat1 iye ile teşbih edilmiştir. Bu metodtaki 
işlem şekli şöyle sıralanabilir:

1- Kalıba, imâl edilecek eşya ağırlığınca plâstik
ozunun doldurulması,

2- Kalıbın bir Ocak içinde ısıtılması esnasında, 
birbirine dik iki eksen boyunca aynı anda döndürül
mesi ,

3- Isıtmayı takiben kalıbın Ccaktan çıkarılması ve 
soğutulması.

BURADA HER İŞLEM HAKKINDA KISA BİLGİ VERELİM:

1- Kalıp açılır ve içine miktarı önceden tayin edilmiş 
plâstik tozy doldurulur. Genellikle kalıplar basit mengene 
sistemleri ile kapacılır ve sıkıştırılırlar. Ancak büyük ve 
ağır kalıpların kapatılmasında sağlam cıvata ve kaıbatlı 
somunlar (kelebekler) kullanılmaktadır. Toz miktarı, elde 
edilecek mamûlun duvar kalınlığı dikkate alınmak suretiyle 
toy in edilir.

ı

C A S T I N G

Döküm
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2- Kalıp, devri kalıplama makinesinin hareketli platfor
muna yerleştirilerek tesbit edilir. Kalıba doldurulan plâstik 
tozunun cinsine ve imal edilecek eşyanın duvar kalınlığına 
bağlı olarak 200-400 C ye kadar ısıtılmış makinenin ocağı 
içine özel tertipler vasıtasıyla sürülür. Kalıp fırın içeri
sinde nisbeten alçak bir hızla iki dikey eksen etrafında dön
dürülür, (yaklaşık 15-20 devir/dakika)

Bazı kalıplamalarda bu hızın arttırılması iyi sonuçlar 
vermektedir. Kalıbın şekline bağlı olarak aynı ölçüde her iki 
eksende de hız arttırılması gerekli değildir. Esasen yeni ma
kinelerde hız, her iki eksende de 100 devir/dakikaya kadar 
yükseltilebilmektedir. Ancak alçak hızlı çevrimlerde dahi 
plastik tozunun kalıbın iç yüzüne tamamen yayılması mümkün ol
maktadır.

Ocakların ısıtılması maksatıyla çeşitli metodlar kullar- 
nılmaktadır. En yaygın metod ocağın sıcak hava ile ısıtılma
sıdır. Bunun yanısıra doğrudan doğruya alevle ısıtılan ocak
lar da kullanılabilir.

Devri kalıplama metodunda imal edilen eşyanın duvar ka
lınlığı ile orantılı olmak üzere i3itma müddeti farklı değer
ler göstermektedir. Ancak 1,6-4,8 mm duvar kalınlığı için 
ısıtma müddeti 7-15 dakika arasında değişir.

Isıtma ve dönme esnasında kalıp içinde bulunan plâstik 
tozu evvelâ kalıp yüzeyine dağılır. Bunu takiben kalıp yü
zünden itibaren erimeye başlar. Bu kalıp içindeki bütün tozun 
erimesine kadar devam eder. Ancak ısıtma periodunda teşekkül 
eden hava kabarcıkları sebebiyle mamülün duvarı içinde ve iç 
yüzeyinde boşluklar meydana gelmektedir. Bu esnada ocak sıcak
lığının bir miktar yükseltilmesi ile kabarcıkların uzaklaştı
rılması mümkün olmaktadır. Düzelmenin hızı kullanılan plasti
ğin yoğunluğu ve viskozitesinin bir fonksiyonu olarak değiş
mektedir. Mamûl eşyanın duvarları içinde kalabilecek hava boş
lukları fiziksel özelliklerinde önemli düşmelere yol açabile
ceğinden bilhassa ağır gerilimlere tâbi tutulabilecek eşyanın 
imâlinde, yüksek sıcaklık ve uzun ısıtma devri tavsiye edilir.



3- Isıtma devrinin bitiminde, kalıp ocaktan çıkarılarak 
soğutma hücresine aktarılır. Kalıbın dönme hareketi burada da 
devam etmektedir. Soğuk hava üflemesi veya su püstürtülmesi 
suretiyle kalıp soğutulur. İmâl edilen eşyanın fiziksel özel
likleri bakımından soğutma hızı büyük önem taşımaktadır. Ni
tekim bu period esnasında yapılabilecek hatalar ile mamul 
eşyada büzülme ve şekil bozulmalarına rastlanabilir. Soğutul-. 
masını takiben kalıp platformdan sökülür ve sonra açılarak 
içindeki mamûl çıkarılır. Eğer soğutma esnasında kalıp içine 
su girmişse müteakip kullanma için muhakkak kurutulması gere
kir.

Devri kalıplamanın ısıtma periodu, diğer plâstik işle
me metodlarına göre bir hayli uzundur. Bu sebeple küçük boy 
ürünlerin imali ekonomik değildir. Ancak bu metodia kullanı
lan kalıpların nisbeten ucuz olmaları ve aynı platforma bir
den fazla kalıbın yerleştirilebilmesi sebebiyle önemli mik
tarda ekonomi sağlanabilmektedir. Nitekim 2 m genişliğinde 
plâtformu bulunan makinelerin imâli ile tek bir büyük veya 
çok aşyıda ufakeşyanın kalıplanması mümkün olmaktadır.

3.4.4. Kontine Metal Bant Dökümü

Film solüsyonu kontine bant üstüne dökülür, sol- 
vent uçar ve film alınır.



3 • 4. !i. Tekerlei; Dökümü

Film solüsyonu tekerleğin etrafından çekilerek 
kurutulur ve alınır.

PLASTIC PLASTICIZER SOM/ENİ"

3.4.6. Takviyeli Plastiklerin Bile Kalıplanması;

Cam kumaş kalıbın içine yerleştirilir, üzerine 
plâstik püskürtülür. Kalıp ürünü ortaya çıkar.

F i g. 5 6a
Hand-I.ay-
Up
Mol ding

Fig. 56 b
Contact 
Mo İdi ng

Elle kalıplama Kontak kalıplama



3.4.7. Takviyeli Plâstiklerin. Kontak Kalıplaması

Takviyeli materyaller, cam elyafı kaplama kalıba 
bir tabaka halinde konur, daha aonra kalıptan serbest bırak
tıran madde karıştırılır. Her tabaka reçine curingle oda sı
caklığında aşılanır.

3.4.8. Takviyeli Plâstiklerin Sprayla Kalıplaması

İki ayrı kaptaki reçine kompressed havayla taşı
narak tabancadan püskürtülür. Birinci kapta reçine+hızlandı- 
rıcı, İkincisinde reçine+hareketlendirici bulunur. Yanbükül- 
müş cam taşınarak, istenen uzunluklarda kesilir. Bu üç madde 
birbirleriyle birleşerek yüzeye püskürtülür.



3o 4.9. Bağ Kalıplama:

Proses sırası:

1- Takviyeli plâstik kalıbın içine (cam ve termo-
sel reçineleriyle) yerleştirilir.

2- Materyal daha sonra bükülebilir bir film diyaf
ramıyla kaplanır.

3- Basınç uygulanır.

4- Basınç altında rötuşu yapılır (ısıtılarak)

3-9 Kalenderlerle; (Perlah Lama)

Kalender kelimesi, iki dönen merdane veya cisim 
arasına kısıştırarak düz ve parlak tabalcalar elde etmektir. 
Değişik kızlarda dönen iki veya daha fazla merdane arasında 
işlenen tennoplâstik ve elostomerler kontinı'i bir film halin
de kalenden çekilebilir. Bir plâstik filmin imalini şematik 
olarak aşağıda resimde görebiliriz. .

Mikserin içine hara madde genellikle toz halinde 
konulur, arzulanan katkı maddeleriyle karıştırılır. (Dolgu 
maddeler ve plâstizizen gibi) daha sonra iki merdane arasın
dan geçirilir, (kalender'e verilmeden önce), Kalender'den 
önceki metal dedektör, merdaneler için çok tehlikeli olana 
r.ıctal parçalarını ayıklar. Bazı nıakina sistemlerinde materyal 
ünce akarüderden geçirilir. Ve metalik filtreden geçirilir. 
Bazı rnodem kalenderlerde; mikzer, merdaneler ve dedektör 
yerine büyük bir okstrüden kullanılır. Meydana getirilen film 
daha sonra soğuk merdanelerde veya su banyolarında da soğutu
lur.

İJu proseste istenen ürüne göre birçok değişiklik
ler yapılabilir.

Kalenderler çok hassas bir yapıya sahiptirler. Ka
lenderler genellikle merdanelerin konumuna .göre adlandırılır
lar. Değişik ınerlane konumları şematik olarak gösterilmekte
dir.



Kalender teknolojisi bugün için ileri ve klasik bir tek
nolojidir. Yer karosu yapımı ve kauçuk-Karbon Siyahı karışım
larını hamur haline getiren iki veya üç merdaneli kalender
ler memleketimizde mevcuttur. İleri teknolojinin bulunduğu 
yerlerde kalender metoduyla 1-1,5 metre genişliğinde çok in
ce desenli, çok renkli PVC film imalâtı yapılmaktadır. Bu 
teknolojinin yatırım tutarı oldukça yüksektir.

Plâstik film yapıma için kalenderleme şeması.

Profil çekmo cam elyafıyla i.akviyeli plâstiklerden 
sürekli profil üretimi için uygun bir yoldur.

Yan bükülmüş ipler (roving) takılır, emprenye 
banyosundan geçerek mandrel tarafından dağıtılırlar.
Son olarakta ebat.land.inci kalıptan çekilirler. Reçine 
ısıtma tünelinden geçerken erirler, Biten profiller alınarak, 
çubuklara konulur. Bu profiller boyuna büyük bir dirence 
sahiptirler, enine olan dirençleri ise averajdadır.
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3.5.2 Kaplama Metodları:

Film yapılabilen plâstik materyaller değişik amaçlar 
için kaplama maddesi olarak kullanılır. Kaplama yo fonksiyor 
amaçlar için (Su geçirmez kaplama, yanmaz kaplama, tocril 
kaplama, ga.-; geçirmez kaplama us.) yo da dekoratif amaçlar 
için yapılır. Plâstik haricindeki kaplamalar, seramik, emaye 
knpl oma, metnllik kaplama, kumlu kâğıt kaplama us. burada e] 
olinmemak tadır.

Kaplama prosesinin fırçn, merdane, bıçak ue apraj 
gibi kısımlara ayrılması güçtür (süspansiyon, erginişsolusyt 
uoya toz halindeki aplikasyonu için).

Ekteki resimlerde değişik kaplama örnekleri şemacik 
olarak gösterilmiştir.



Kııife-on-blanket coater.

< j  -  ^ 0 8



llcvernc-roll eoaliııg, three-roll arrangcment.

Engraved-roll coating unit.



PlastiC coatıng coıııpound (from premuer) 
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L Embosser

7j Calembr-coating arraııgemcnt.

Dual rcMrmd

Fuaion-extrusion coater with embossing.
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_x/ polished-surface 
drying drum

Snubbing 
pressure ban 

(optional)

Steel backing roll

Drum rast coater; roating metered onto «ubetrate.



M İ  I V  _______1 /  S

Water-cooled 
plastısol dip tank

Dip-coating üne. Dip coating with meniscus-forming roll.

W h i r l - s i n t e r i n g :  ^

H e a t e d  o b j e c t s  
d i p p e d  i n t o  a  g a s -  
w h i r l e d  p o w d e r  
b a t h  b e c o m e  e v e n l y  
c o v e r e d  w i  t h  f ' u s e d  
p l a s t i c

Powdered resin 
hopper

Powdered-resin coating on textile substrate.

Pressure sprav-eoating no/.zlc; hydrauiic uirleös atomization.

Air suppiy 

— Coating suppiy

Secondary 
aır suppiy 

ı— Coating suppiy 

Air suppiy

Air-atomized electrostatic spray nozzle.

Extemal air-mix spray.

Rotary s sal



3 . 6 .  Takviyeli Plastiklerin İşleme Teknolojisi

3.6.1. Tenninolo ji

Kuvvetlendirilmiş plastikler, en az iki ma
teryalin kombinasyonuyla meydana gelir. Plastiklerin daha 
sert hale gelmesidir.

Bir materyalin daha sert oluşunu anlayabil
mek için ana fiziksel ve mekanik terimleri bilmek lazımdır: 
Stres, elastik modulüs, yüzey gerilim (tensile strenght), 
kopma uzanımı vs.

3.6.2. Kuvvetlendirici Materyaller

Kuvvetlendirici materyaller doldurucu (fil
lere ve elyaflı olmak üzere bölünürler. Doldurucular organik 
veya inorganik coınpo.undlardır; toz, granül veya küre (globu- 
lar) şeklinde bulunur, elyaflı kuvvetlendirici materyaller 
monofilamant1  m meydana çıkmasını sağlarlar.

3.6.2.1. Doldurucular (fillers)

a) Anorganik doldurucular:

Kalın duvarlı ürünlerin üretiminde kullanılır. Kalıp konst- 
rüksiyonunda, kalıp parçalarında. Reçineler daha pahalı oldu
ğu için doldurucular fiatı düşürmek içinde kullanılır. Fakat 
bu fi at düşüklüğü, kimyasal ve fiziksel özelliklerin azalmam
ama sebeb olur.

Spesifik ağırlığı daha az olan doldurucular günden güne önem 
kazanmaktadır. Yüksek kaliteli ürünler için carn toplar kul
lanılmakladır (30 ja çapında). Çapı 3-20 mm olan kil toplar
da büyük eşyaların yapımında kullanılır. Daha çok polyester 
reçinelerine ilave edilen yapı elemanı olarak kullanılır.

b) Organik Doldurucular:

BeliulozG artıklar, deri kırpıntıları, yün artıkları vs. 
f'iat düşürmede kullanılan dolduruculardır. Ucuz kalıplanmış 
e şyaLa rda kul lanılir.

3 . 6 . 2 , 2 .  Elyaflı DoIdurucular:

a) Elyaflı kuvvetlendirici materyallerin karşılaştırması.

b) Cam elyafı:

Monofilamanlardan yapılan kuvvetlendirici materyaller.



Önemli Anorganik Dolduruculor

Kayna miktarı j kuvvetlendiril
miş plastik ö- 
zellikleri

T— . ■ — ■■ -i —
lal durucun un.■ h » jvurıng o ».•■i- 
kisi

Kaolin 20 yi Yovaşç . 
Yavaşlatıcı

Quartz
Flour

30 ,a YUksek aşınma 
resiotansı

Aronaceous
CİU TİZ

50 % Kalıplar için

Glaos powcîer 20 yi Yavaşlatıcı

Asbestos
Powder

30 A Yavaşlatıcı

Grap'ıite 10 % Çok geçirgen - Yavaşça 
Yavaşlatıcı

| Siiiciurn
j Curboncite 
1 Powdcr

30 %
Yüksek : ’.ınr.i : 
rosistcn-ı

'avaşiatıcı

Talc 15 'l ’ Yav_§ç a 
, Yjvaşj tj -ı

Antinontrioxide lö % Kendi isen 'ine 
sönd'Jrüc'J .i

Titanium 
Dioxide

T. ,/
1

Şeffaf olma
yan

Zitıc w!iite ıs y. Şeff .f olma
yan

Cltolk 20 % Şeffaf olma- Yavoş ça
ı yun | Yavaşîotf.ıcı



Önemli Elyaflı Kuvvetlendirilmiş Materyaller

Çapı Özgül Gerilim E-Modül Erime Fiat
Micron Ağırlık Direnci Nok.
Micron O B U-

» kg/mm^ kg/mu/ oc (E-glass-1

Asbestos
(chrysotile) 0.02 2.6 130-300 16.000 1500 0.15
S i sal 125-500 1.45 85 4.500 - 0.5
Polyamide 10-40 1.14 84 2 80 250 2
Polyester 10-30 1.4 70 420 250 3
3-glass 10 2.55 350 7.300 1300 1
S-glass 10 2.5 490 8.700 1650 3-30
R-glass 10 2.5 475 8.300 - 3-10
Silica 5-10 - 75-100 - - 50
Quartz 9 2.2 700 7.100 1925 100
Carbon 3 1.4 140 17.500 3650 200-900
(95-98 !°C)
Graphite 7-8 2.0 200 40.000 3650 900
( 99 İ°C)
Boron/tungs-
ten 100 2.6 350 42.000 2100 1000
Steel 5-250 7.8 420 21.000 1600 6-150

Alo0 Whis- kers
0.5-10 4.0 2800 70.000 2050 24000

Graphite 
whiskers - 2.25 2100 70.000 3650 -

SİC vvhio- 0.5-10 3.2 2000 50.000 2300 13500
kers
Si_N„ whis- 

3 4 kers
1-10 3.1 1400 38.500 1900 -



Saf Doymamış Plastiklerle Cam Elyafıyla Kuvvetlendirilmiş 
Polyesterlerin Fiziksel latası

Özellikler Test Meto- Birim Saf B e r a b e r
du Reçine 30 / 60 İ° 60 5»

Glassfibre Glass- 
mat fibre

Gerilim
Direnci

DİN
53 455 kp/cn/ 600 1000 2000 3500

Uzama 53 455 fi
i° 2 2 2 2

Bükülme
Direnci 53 452 kp/cm" 1000 1500 2500 4100
Elan tik 
Modül

kp/cm1" 
x 10 3 35 30 120 200

Sıkıştırma
Direnci 53 454 kp/cm2 1300 2500 4500 5000
Çarpma da- 
yanıklılığ

53 453
1

cakp/cm^ 8 50 80 110

Termik
Genleşme
Katsayısı

VDE
0304

4/1

pro oC 
x 10“ °

80 30 25 20

Isı di
renci

DİN
53 453 OC 60 70 105 130

Yarı bükülmüş iplik (rovin;ş) Bükülmemiş paralel, konti-
ne filomandan yapılır.

Staple elyaflar: 50 mm. uzunluğundaki lifler (staple), 
cam fi lamanla rmd an kesilir; keçeyle (mats), eriyen ve erime
yen reçinelerin yardımıyla prosese girer.

Yapağı (Fleece): Cam elyafından yapılır, laminasyon 
için tabii ve suni elyafda vardır.
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f o l y e s t o r  o i v a f i _ r f  e l a s t i k  ö z c l l i k i . ^  
r i n d e n  e l e l u y ı  e n  i y i  d i n u a i k  m u k a v e m e t i  v e r  . ' D  a l y  f l .  r  ! ı ı %  C . - ı r  o i y .  -  
f i n e  g ö r e  m u k a v e m e t i  ç o k  f j h a  f a z l  ı  ı r .

Fiziksâİ
zeliikler . irim 1 e / Cara elyafıyla 

kuvvetlen 1irilmiş 
-.eiyoster

10 pı. . y e r-tor si- 
■ yafıyl : kuvvetlen- 

.‘irilmiş palyester
Çarpma^
la. :yanıklıiılıkpcm/csı" 58 200
Tekrarlama
Çarpma
Jayanıklılıf'i

,\i rı İma
dan ön
ceki

ç ^ j X r* rn ■ _■ 
sjyısı

400ü 2.SOO.OC.O

serilim
Airenci ,  p  kp/cm " 3ûûû 1.50C

E-aiodUl kp/cn^ 100.000 35 .OCıÛ
Ayrılma da
yanıklılığı 3

4
5,5

?
2 , 7

S u  erimesis A by
20° C anc
4 weeks

1,0-1, 9 0,8-1,2
1Tempercture

direnci
'erten s 
oC

85 6o

ûansite j / ^ g / c m 1,5-1,6 1,1-1, z



3.6.3. "iljstik Tipleri

Termosetting tipi kuvvetlendirilmiş plastikler

POLYESTERS EPOXIES PHENOLICS M ELAMIN ES SILICON ES

dclivery form ba9e resin in 
copolymcrlz- 
able monomer

viscous liqulds 
to brittle 
solids

Solutions or 
dry powders

Solutions or 
dry powders

Solutions in 
organIc soi- 
vents

products of cure no no yes yes yes

roortv temp. cure yes yes no no no

typical cure temp, 80 - 120°C 80 - 130°C W 0 1 00 o
o

o 130 - 170°C 150 - 200°C

Processing*
handlay-up ++ + - - O
spraying ++ 0 - - -

filament winding ++ ++ o - -

continuous laminating ++ - - _

puîtruslon ♦ ♦ - - -

bag moulding + + o - o
prepreg (glase fabric ba-je) o ■f +' + +

moukimg compounds + ■f + + 0

■ + 4-f + •M-
ö

hcttt A^İStİı ^
w,co* t! v

♦
O

♦
■f

■f
0

♦
+

\  *

;Fı'L jk->-____________
0 ■f + O •

• * passlblc/good 
> »ot po*sible/p*or 
.» TCstrtcted/fal*

•• *** >600°C

♦+ 400 - 600°C 

+ 250 - 400°C 

o 150 - 250°C 

- <150°C



- Table S :  |
POLY-

PROPYLENE

PP

POLY-
ACKTAL

POM

POLY-
PHENYT.ENE-

OXIDE

PPO

CFLLULOSICS POLYESTER

PETP

typical inject. moı 
non reinforccd

lding temp.
200 - 300°C 100 - 220°C 230 - 340°C 170 - 250°C o i250 - 270 C j

20 - 40% glass fibre 250 - 300°C 200 - 225°C 2G0 - 340°C i  250 - 280°C '

typical inj. m. pre 
non rcinforccc!

? 'estire (kg/cm ) ı
750 - 1500 750 - 1500 1000 - 1500 750 - 2000 750 - 1500

ooo
20 - 40% glass libre 750 - 1500 750 - 1500 1000 - 2500 i 750 - 2000

O ~ o Effect of glass relnforeement
o ' o on nropcr'.ies
A  2  V
+ O l

g i- 3â  r t  °

tensile strcngth 

elongation 

E-modulus 

flexural strcngth 

lmpact strength (notched) 

heat distortlon temp.

/
X

/
/
/
/

/ 
X 

/ 
/ . 
/ 
/

/
X

-

/
X

/
/
X

/
N

/
/
/
/

♦ ® o© ı

l a  |
n « o
£ s; or> O Tİ 
£ ■§ =

v / 1

Properties (glass reinf.)*

mechanical

clectrtcal

hcat rcsistnnce-short** 

heat resistance-continuous 

Chemical resistance 

weak acids 

vveak alkalies 

organic solvents

o

+

0

+

+

0

0

+

0

0

+

+

*

0

*+

0
+

0
0
O

+

+

*
O

+

0

*

ILYSULFONE POLYVINYI.-
CIILORIDE

PVC

POLYAMIDES

PA

.
POLY-

STYRENES

PS

STYRENE-
ACRYLO-
NITRILE

SAN

ACRYLO-
NITRILE

BUTADIENE-
STYRENE

ADS

POLY-
ÇARBONATE

PC

H.D POLY- 
ETUYLENE

PE

130 -390°C 150 - 175"C 220 - 310°C 170 - 240°C 180 - 250°C 190 - 260°C 260 - 320°C 220 - 300°C

100 - 340°C 150 - 175°C 250 - 310°C 220 - 270°C 200 - 260°C 230 - 260°C 270 - 320°C 230 - 300°C

1000 - 1500 1000 - 1500 750 - 1500 750 - 2000 750 - 2000 750 - 2000 1000 - 1500 750 - 1500

1000 - 2500 1000 - 2500 1000 - 2500 1000 -  2500 1000 - 3000 1000 - 2500

K
\/
/
/

/
X
/
/
/

/
X
/
/
/
S

/
X
/
/
/
/

/
X
/
S
/
/

S
X
/
/

X
/

/
X
/
/
X

/
X
/
/
/
/

+
+
+

+

O

+

©

O

+

o
0

+
+
o
e

e
+

O

O

+
+

y
0

0
+
0

+

°

+
+

O

@
+

+

+
+ •

+
+

+
+

+
o
0

+

.*&•
+

ı İ U m k U n  Prosesler v e  Ö z e l l i k l e r i
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Methods of Processing:
Fig. I is a survey on the most important processing methods 
for reinforced plastics.

Takviyeli İliştiklerin 'inanli 7 :tbi: .t.l .irinin iemjtik gösterilişi



6.4.4. /ecusa foraing: Sviyük parçaların yapımın
da arası ra kullanılmaktadır. Gövde yapımı ribi, az sayıda, fazla dikKct
istemeyen ve komplike olmayan şekiller için kullanılır.

d.4.5. Soğuk Kalıplcms: Kclıp masrafları oldukça 
düşüktür, bu yüzden bu meiit&d fazla büyük dinensionları olmayan ve iki 
yüzeyide iyi olan parça üretiminde- kullanılır. Ortalono parça soyısı 
5000 dir.

6.4-. 6. Kompression Kalıplarsa-, Kuvvetlendirilmiş 
plastiklerden çjövde ycpınında uygulanan methcei ’ur. Araba gövdeleri, san
dalye parçaları, banyo küveti, teknik parçalar.

' 5.4.7. Çek katlı metodu (sıultı iayer proce.ss): Lif
le kuvvetlendirilmiş kaplar, boş cisimler vc borular bu prosesle çubuk
olarak üretilebilirler.

6.4.3. boltrision: Tek yenlü mekanik mukavemetin 
gerektirdiği yerlerde kullanıl ;n bir prosestir. Otomatik bir sistem ol
duğu için ücretler çok düşük tutar.



122T

6«4o9. KontinU Luminasyon: 8üyUk levha yapımı 
için uygun bir metoddur.

- -"VV'-'V ~ vvv X



6.4.10. Enjeksiyon Aalıpldrrra: Basit şekilli, kü
çük cisimlerin yapımını sağlayan ucuz !>ir yoldur. /.rtan tecrübelerin 
ışığında (bilhassa termoset’ler ‘o) bu method diğerlerinden üstün gel
mektedir.

6.3. Elyafla Kuvvetlendirilmiş Plastiklerin Uygulaması

Çok geniş bir kullanım alanı vardır. Çeşitli proses met- 
hodları uygulanabilir, değişik karakteristikleri vardır, kullanım alan- 
lar* yalnız ham maddenin fiatıyla sınırlanır.

Yeni bir plastik madde, özellikleri teknik bir kuruluş 
tarafından garanti edildiği zaman veya basit bir üretimle ekonomik bir 
avantaj sağladığı zaman kullanılır.

6.5.1. Çalışan Metaller işin Yağılan Aletler

Çalışan metaller için kalıp ve aletler bu plas
tiklerden ekonomik olarak üretilebilir, kuvvetlendirilmiş materyaller 
iyi bir ölçü dengesine sahip oldukları için, yük altında sağlam olduk
larından, hafif olduklarından, metallere göre çeşitli ve ucuz proses 
imkanlarına sahiptirler. En önemli olan kuvvetlendirilmiş plastikler
den yapılan kalıp ve aletlerin basit bir yapıya ve kısa zamanda elde 
edilme özelliğine sahiptirler, üretimleri, uzun zamanda elde edilen ma
teryallere bağlı değildir, mahir bir işçilikte gerektirmezler.

Avantajları :

Çelik mamullere göre daha basittir, işlem zamanı 
daha kısadır ve maliyeti daha düşüktür. Ou özelliklerinden dolayı mamu
lün tipi kolayca değiştirilebilmektedir. Ou yüzden küçük üretim sayıla
rı içinde ekonomik olabilmektedir.



Çarpma aosistansı yüksektir v« .'Jz yüzeylere sa
hipti r.ler.

Kolayca tcrr.ir edilip, yeniden üretilebilir.
•.İrstin teknikleri, kullanımı sırasında uygııijn:- 

cak b.-skı (stress) ye nöre Je^i.jnsktseir. üelirli modifikasyonlarla, 
jnılun birçok ur. ti;.', metodu neçerli iir. . un., iîjve ol arak, sertleş
tirilmiş çelik plastik dökün içine konmak suretiyle kullanılabilir.

6.5.2. elektrik 'ühendis' i ■ in 'eki iyşjul.iması

Hu elanda, kuvvetlendirilmiş plastikler levhalar, 
dorular ve kalıplanmış Ürünler olarak kullanılmaktadır. V :inız iyi e- 
lektriksei özelliklerinden jo.il, yüksek mukavemet - üçüne v«. boyutsel 
denge, (dinension. 1 stability) sinden dolayı tercih edilmekte ir.

Kuvvetlendirilmiş al .stikler yüksel: frekanslı e— 
l.ektrik almalarını tam olarak geçirebilmektedir. au radar yapılarının 
üretiminde ve kaplanmasında kullanılmaktadır.

Kısa . I . J İnu  mühendisliğinde günden güne d  dac çok
kullanılmaktadır.

Anten kaplamaları ve :raç antenleri y.pımındû
kullanılmak t-:, dır.

6.5.3. Kaplar şConiJİnorc.)

Değişik amaçlar için kullanılan kaplarda hafif 
oldukları için ve çok iyi çarpma mukavemetine sahip oldukları için uy
gundurlar.

6.5.4. Mckina KonstrUksivonu

Birçok makine parçalarının kaplanması ve korun
masında büyük avantajlar sağlamaktadır.

6.5.5. Araç Konstrüksi^onu

Kuvvetlendirilmiş plastiklerin en önemli kullanım 
alanlarından biri tekne yapımıdır, aövde yapımında sağladığı avantaj
lar: basit ycpılışo sahip olması, su geçirsıezliÇi, çarpmalara karşı çok 
deştik olması ve çok ,;z bakıra masrafı gerektirmesi.



Kuvvetlendirilmiş in . !< n .îik v ntjj s^r..
lacıjı bir kulda arob j gövdelerinin yapımıdır. orijindijı ..jantajI .t.
İsa; hafif çurpıaalord-jn biç z r_r görmez, sos geçirmeme özelliğine sa
hiptir, hafiftir ve kolayca t enir edilebilir, iıasor yalnızca lok„i bir 
şekilde bulunur ve kolaylıkla tamir edilir.

6.5.6. Kajılor, Tanklar, Borular ve Kanallar

/icici ve kerresif maddeler için kullanılan boru vs 
kaplarda, yüksek basınç borularında kullanılır. Sağladığı avantajlar 
ise: yüksek kimyasal resistunsa sahip olması, büyük bir mukavemetli 
olması ve hafifliği.

6.£.7. Ogak yapımında

çak sanayinde çeniş uir kullanın alanın:: sahip
tir. Kanat parçaları, kuyruk parç.ları, bölme duvarlar vs.

Kenesin' tcntümının ytspıraı çalışmaları yapılmakta
dır.

6.5.8. Spor Aröglan

Başlangıçta başarısız olunmasın: rağmen balık 
kamışlarının ^80 i cam çubuklardan igluss-rod) yapılmaktadır» Küçük 
botlur, oklar, hokey sopası ve i:ızqk yapımında»

6.5.5. Motosiklet ve Başlık Yapımında

Büyük bir kullanım alanıdır» Çok öz bir ağırlık
la büyük koruyucu özelliklere sahiptir. Madenciler için parlak ışık- 
landırıcılarla yapılır.

iîobilya alanında ise koltuk ve sandalye yapımın
da kullanılır.

6.5.10. İ2i22£_Ü2n21**2^£
Düz levhalar, iyi ışık geçirgenliğine sahip olduk

ları için çatı kaplanmasında kullanılır. Ticari binalarda pencere yeri
ne. Duvar ve kapılarda dekoratif omaçlarla.

Yüksek mukavemet gücü ve hafif olması cjm elyafıy
la kuvvetlendirilmiş plastiklerin, inşaat sanayiindeki önemini arttır
maktadır.
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3.8 Kopü|< teknolojini

3.8.1. Expandable Pulyu.;yrene (Köpük Polis iren tatbikatı)

iyi bir i/al as yon ve arnbalSj mal .'emeni olan expanciable 
polis iren çok küçük anecikler halinde bulunur, üç şekilde 
işlemeye tabi u ulur:

1- Enjeksiyon köpük polis tiren

2- Blok " 11

3- Eksitruzyon blok, köpük "

Bu uygulamaların her birinde Polistiren 1 öpiik ana 
hammadde olarak kullanılır. Köpük polis tiren çok küçük mikron 
mertebesinde tanecikler halinde olup 1. ve 2. uygulamada 
ön şişirme işlemine ı.abi tutularak boyu1 lan, uygulanan 
sıcaklığa bağlı olarak 2Ü-30 misline kadar şişirilebilir.

On şişirme işlemi değişik yön .emlerle yapılabilir. 

Örneğin: Buharla, suyla, sıcak havayla

Genellikle buharla şişirme uygulanır. Bir silindirin 
İçine yerleştirilen döner kol vasıtasıyla expande edilecek 
köpük karıştırılır, buhar uygulanmaya başlanınca şişirme 
derecesine göre işleme devam edilir. Aşağıdaki resimde bir 
şişirme apareyi görülmek .edir.(besim:1,

On şişime işlemine tabi tutulan köpük bilahare kuru
tulur ve dinlenmeye bırakılır. Bu müdde’ şişirmenin hacimce 
değerine bağlı olmakla beraber, en a~ hir gün uygulanmasında 
yarar vardır. Bekleme esnasında hava şişmiş taneciklerin 
daha fa :1a genişlemesini sağlar. Şişirmede yükse , sıcaklık 
taneciklerin yanmasına sebep olur. Nihai ürünce bu, anolen- 
ırıeye yol açar.

Ekspande Polis t iren, hammaddesi, imalâtı takiben elek
lerden geçirilerek ince, orta ve büyük tane boylarına göre 
tasnif edilir. Bunun birçok türü mevcuttur.

1- ENDEKS İYON KALIPLAMA:

İnce tene Ekspande Polistiren şişirilmesine takiben 
aliminyum kalıplara enjeksiyon presle onjekte edilir.
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Belli bir aman uygulamanıncan sonra suyla soğu ulmuş 
kalıp ininde ar :u erilen form la ambalaj mal emesi elde edilir 
Genellikle enjeksiyon uygulamalarında kullanılan kalıp ali- 
ıniinyum, ç ol ile w e çinkodan yapılır, kalıplarda buhar enjek ee 
edilebilecek delikler bulunur va buhar buralardan gönderilir. 
Geniş bir uygulama sahası meucu - ur. .Gemlekeimi-de bu uygu
lama y ap 11 m ak ' ad ı r.

2- BLOK KALIPLA'-ifl:

Büyük boncu polis iren şişirilme ve dinlenmeyi . aki
den, büyük blok par nlar yapımı için geniş kalıplara, şiş iği 
'.aman hacmi "ol urnenk şekilce konulur.

Kalıbın Kapa ilmesini nkiben buhar uygulanır, soğu- 
-Uİur ve bilf'hare °lıp nn büyük blok köpük parçalar alınır. 
Blok köpükler en a 1 gün dinlenmeye bırakılır, işenilen 
rarksr ,lrr için esimi yapılır.

Resim: 2 Blok Polise iren



«Bİıp içerisindoki köpüğün tam kaynayabilmesi için, 
buharın bloğun iç nok asına kadar nüfus etmesi gerekir.
Blok dans ites i yükseldikçe ısı izolasyonu artar ancak mali
yeti de artar, flrtu edilen maksada göre dansi e ayarlaması 
ön şişirmeyle yapılabilir.

■bşşmş

** m v ,
t  f  A »  a r  9

aaaaaa

mm
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3 -  E ' C  3 P f l ı ' J D  A B L E _  B L O K  P P L  I  3 1 3 0 . 3  :

Bu uygulama dshn 'iyede rok sürn li blok imnli mckso- 
dıyla kullanılır. Ekspnnco polis tiren tiçık bir karırl içerisine 
ekoriide adiloroi: ok s tru -'yon kefesin' on şikar, bilâhorct kalıp 
içorisindö son blok şeklini alır. Oinlondirilmoeini takiben 
I: oc il ir,

Ekspsndeblu polisiiranin diğer kullanım sahaları ise:
1- inşaat.sanayi:

inşan,. sanayiinde ısıya ve sose karşı iz alasyon mal
zemesi olarak kullanılan ekspandable polis tiren, prefabrik 
yapılar a hafifliği dolayısıyla, dış duvar elemanı ol ora!; 
kullanılir.
2 -  Amba la j  s anay i i :

3u dal a polis iren çarpma ve sıkışmalardan müteessir 
olabilecek her çeşit eşya ve yiyeceklerin ambalajında kulla
nıl ir.

3.3.2. Polyüro arılar: (PUk köpük;

re,ren köpükleri normal olarak küsocyana tes ve hidro
ksille bi en polye hers veya polyester 1 le hasırlanır. Dür 
ve hafif kollara ;branr:h sahip polyo'orler flexible köpük 
ynpııında; aha şok kollara sahip polymerlerdon ise deha 
ser. köpükler yapılır. ' öpük ı fmming - genellikle işinrie 
su bulunan sis- emle or oy" şikar, isneyono e vo su arasındaki 
reaksiyon köpük için ■ n i ı sağlarlar, der köpük yapımında, 
alçal; kaynama not .rama sahip richlonofiuorome' hane şişirme 
m •' esi (blouing agen ol arak çullanıl ıs'. Uygun kavalye ; vo 
s -bil i . e lerlo köpük formasyonu kontrol esilir. Bununla 
beraber r'nhr f a l '  köpük üre'imi için bü.ün k a t k ı  maddeleri 
(one-sho . process , gerekon reaksiyonların birbirini akip
0 en s o p l e r  halinle yapılmasına ise "propolymer process" 
tenia

Polyüre.cn üretiminde en şok kullanılan icari nıetodj 
aşağıdaki şekilde (1+2=3 ır.
H - B - t H  (İ ) Dilydroxy coıııpoun. (Polyester, polye,heri
' ûı -. 1-I'!CG Diisocyona e (2 )
1  k - G - C  - M H - B 1 - N H - B - n  )  -  ( 3'  Polyurethane.ti >, n

° e



3 . 8 . 2 . 1  I s o c y a n s t e s :

L i L o r n l u r  ! n  i s o c y e n n :  e  y a p ı m ı  i ç i n  b i r ç o k  i n e  h o c i  
b u l u n m o k  t a d ı r ,  e k  L i c e l i  i d b  t h o r  i s e  p r i m e r  a m i n l e r i n  
p h o s g e n s L i o n  '  ı d ı r ,

T o l y l e n e  v e  4 ,  A - i p h e n y l m e  L h a n e - r J ü s s c y a n a t e  e n  f a r l a  
ö n e m e  s a h i p  . i c a r i  i s o c y o n a  e  1  b i r l e r .

3 .  2 .  2 .  P o l y e  h e r s :

P U R  h a  :  ı r l  a n  ı ş  ı n ı i a  p o l y h y d n o x y  c o m p  o u n r l l  a r  ı n  i ç i n d e  
i c a r i  o l a r a k  e n  ö n e m l i s i  o l a n  p o l y e  h e r l e r  k u l l a n ı l ı r .

İ l k ,  P U R  C i r e  k i m i  i ç i n  h a t ı r l a n a n  p o l y  t h e r ,  p o l y o x y  t e  :  r a m e  : h y -  
l e n e  g l y e o l ' d ı r .  G ü n ü m ü z d e  e s n e k  ( p l e x i b l e ;  P U R  ü r e t i m i  i ç i n  
k u l l a n ı l a n  p o l y e t  h e r ' l o r ,  p r o p l u n e o x i d e  v e / v e y a  e t h y l e n e  
o x i d e ' d a n  d e r i v e  e d i l m e k t e d i r .

P o l y o x y p r o p y l e n e  r i o l ' l e r i  g ü n ü m ü z d e  P U R  ü r e . i m i  
i ç i n  k u l l a n ı l a n  p o l y e  h e r l e r  i ç i n d e  e n  ö n e m l i  s ı n ı f . . i r .

3 .  8 .  2 .  3 .  P o l y e s t e r e :

P U R ' u n  i l k  g e l i ş i m i  e s n a s ı n d a ,  p o l y e s  e r l e r  p o l y o l  
i ç i n d e  e n  ç o k  k u l l a n ı l a n  b i r  . . i p  i .  D o y m a m ı ş  p o l y e s t e r ’ l e r i n  
k u l l a n ı m ı  P U R  ü r e t i m i n d e  a r  u  e d i l m e d i ğ i  i ç i n ;  a m a m e n  d o y m u ş ,  
c e r h a ç y  g r u p  y e r i n e  h y  ‘ r o x y l  g r u b u  i h t i v a  e d e n  p o l y e s  e r l e r  
k u l l a n  i l m e k  L e d ı r .

Table 1. Properties of Som e Ifcocyanates (8)

4- ^ Compound
Melting 
point, °C

Boilıng 
point, °C Sp gr «D Mol wt

Flash pt 
open cup,

k-,^tolylene diisocyanate" ‘  /19.5-21.5 120/10 mm 1.22(25/15.5°) 1.5654» 174 132
(65:35) tolylene diİ8ocyan»U;°'4,£,<- 3 5-5.5 120/10 mm 1.22(25/15.5°) 1 5666» 174 132
(80:20) tolylene diisoryHnuUî0,fc,e,rf' 11 5-13.5 120/10 mm 1 22(25/15.5°) 1.5663» 174 132
4,4'-dipbenylmetlıane dii*o«-yanate 37-38 194-199/5 mm 1.19(50°) 250 202
dianisküne diisocyanate» 119-122 200-210/0.5 mm 296
tolidine diisocvanjate* 69-71.5 264
bexam*thylene diisocyantU?* 140-142/21 mm J. 04(25/15.5) 1 4516“ 168 140
m-xylyl«ne dfisocyanate» 150-152/3 5 mm 1.16(20°) 188
phenyl isocy anate*-» -30 165 1.09(20/4°) 1.5367»-» 119
p-ch)oropheny] isocyanai***’'4 28 87.5/10 mm 154 110
o-chlorophenyl isocyanate4 86/10 mm 154
Tn-chlorophenyl'isocyanat«* -4 72/10 mm 154
3,4-dichlorophenyl isocyaıınte0-* 42 113/10 mm 188
2,3-dichlorophenyl isocyatınU:* 27 108/10 mm 188
metbyl isocyanate* 38 57
ethvl iaocyanate*-* 59-60 0.90(20/4°) 1.3801» 71 <-7
n-butyl isocyanate* 115 0.88(20/4°) 1.4043“ 99 <27
n-propyl isocy anate* 83-84 0.90(20/20°) 85 <27
octadecyl isocyânate»'* 10-20 170/2 mm 0.86(25/15.5°) 1.450“ ~295 185



Table 2. Majör Suppliers of Polyethers

Chemical Identification Type of polyol Trade name Mol-wt range Supplier

poly(oxypropylene) glycols diols Niax Diol 400-1000 Union Carbide Corp.
Pluracol P 400-4000 \Vyajidotte Chemicals Corp.
Voranol P 2000 Dow Chemical Co.
Poly-G 400-2000 Olin-Mathieson Corp.
PPG 400-2000 Jefferson Chemical Co.
Actol 21-56 2000 Allied Chemical Corp.
Fomrez E D 2000 Witco Chemical Co.

poly(oxypropyIene-5-o\yethylene) glycols (block copolymers) diols Pluronic 1000-2800 Wyandotte Chemicals Corp.
poly(oxypropylenej adducts of glycerol triols Niax Triol LG 1000-3000 Union Carbide Corp.

Pluracol GP 3000 Wyandotte Chemicals Corp.
Voranol GP 2700-5000 Dow Chemical Co.
Poly G 1000-4000 Oün-Mathieson Corp.
Triol G 400-3000 Jefferson Chemical Co.
Actol 31-56 3000 Allied Chemical Corp.
Fomrez ET 1500-3000 Witoo Chemical Co.

poly(oxypropylene) adducts of trimethylolpropane triols Pluracol TP 300-4000 Wyandotte Chemicals Corp.
poly(oxypropylene-5-oxyethylene) adduct of trimethylol-

propaoe triols Pluracol TPE 4500 Wyandotte Chemicals Corp.
poly(oxypropylene) adducts of l,2,6-hexanetriol triols Niax Triol

LHT 700-4400 Union Carbide Corp.
poly(oxypropylene) adducts of pentaerythritol tetrols Pluracol PeP 400-600 NVyandotte Chemicals Corp.

poly(oxypropylene-6-oxyethylene) adducts of ethylenediamine
(block copolymers) tetrols Tetronic 1000-5000 Wyandotte Chemicals Corp.

poly(oxypropylene) adducts of sorbitol hexols Niax Herol LS 700 Union Carbide Corp.
Pluracol SP 500-700 Wyandotte Chemicals Corp.
Atlas G 500-5000 Atlas Chemical Co.
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3 .8 ,2 .4 .  PUR Formj j l a syon la r ı

Qu/ı  PUR  formülasyonlan  aşağıya  verilmektedir .

1 . 4 .  Soıne Typical PLK-Kormulati ons

Typical Medium-Deneily Slab Foam Fornıulation

Conıpositüm

polyether triol, 3000 mol w t 100
Hİlicone L-520 or SF-1034 1.0
A^-ethylmorpholine 0,4
triethylenediamine 0 05
atanııoua octoate 0.45
water 3.3
TDI, «0:20 42.5
TDI iııdex 104

Hi(?h-l)enı»ity Foam Slab Formıılatlonft

Camposition

polyether triol, «3000 mol wt 100 100 100
silicone SF-1034 1.25 1.25 1.25
triethylenediamine 0.15 0.15 0.15
atannoııs octoate 0.25 0.25 0.25
water 4 2.25 2.25 2.25
TDI,* 80:20 32 2 .36 3 38.3
TDI index 105 115 125

High-Load-Bruring Polyether Foam Foraıtriatfon

Componitûm

polyeihar trioT, 3000 mol wt 85 0
Ouadrol* 15.0
TDİ, 80:20 ' 47 .5
wator " 2.3
ailirone I ,-620 or 8F-1034 1.6
A^'-dimethflpiperiMmro 0.1)
Tl)! imfoc Şgğ* v. lÖD

•

Seİf-Estlngulniting Polyethef F<Mn»

73 w  WT 7”;* T f Formulatum *
-İ- y ''■-■H'

polyBther ırk* SOAp mol ırk 100
•tfımnoıu octonto ' ’ l) tt <
dibin yitirt dilmmte " 0 *
wnt«r ' , 3.5
trielhylmrfUmİM t . 0 09
Mİİcotto I>—120 t ; ■ f. l.«-
•wxookikon.il i tt- , 9.B •
TW -V ' 43.8
PironMHto. TÎ3P- j - 15
TIKindM İ - i’ . 103

î



3.8. 2. 5. Kopülc Makin ası:

Ekte şematik olarak gösterilen PUT; Köpük makinesi iki 
dişli pompası, A.C. motorlarıyla çalışan, iki ayrı pompanın 
taşıdığı materyal değişik miktarda olup, hu ma taryeller in 
karışımı l/l den l/l,5 oranına kadar çıkabilmektedir. Bu 
oranlar dişli pompaların ayarlanması ile değişebilir,
Kompountların oranı 1/2,5'i geçerse, pompalar tekrar ayar
lanır. Pompaların hızı ‘i20'*'cn '..il 00 ' e kadar ayarlanabilir.

Makinenin kofa kısmında karıştırıcı, ye otomatik 
olarak hava ve soiventin verildiği bir boru bulunuyor.
Elektromo-onla çalışan karıştırıcı sayesinde kafadan iyi bir 
karışım elde ediliyor, karıştırıcı 850 le 12000 r/nıin 
arasında ayarlanabilmektedir, iki poliüretan kompsuni karış
tırılarak pompalar vasıtasıyla is tonon oranda kafaya basılır. 
Bu karışım arzu edilen miktarda kalıba injekte edilir. Bilâ
hare kafa scılventle temizlenir. Belli bir zaman sonra PUR 
ürün kalıptan alınır.



b- Üretim Gir 3-ileri :
Plastik İşleme Sanayii ürünlerinle maliyeti oluşturan 

(Sınai Maliyet) cirdilerin' (inout) en önemlisini hammadde kale
mi oluşturmaktadır. Hammaddelerin maliyet içindeki oranının çeşit
li plastiklere tatbikatı dikkate alındığında % 60-95 arasında de
ğiştiği görülmüştür. Örnek olarak örtülük ambalajlık filmde sınai 
maliyet içinde hammadde unsurunun oranı d 90 a ulaşmaktadır. Boru, 
sun’i deri ve enjeksiyon ürünlerinde sınai maliyet içinde ham mad
de oranı ise »70 civarındadır.

Aynı analiz, Türkiye’deki işçilik ücretlerinin Avrupa'
ya nazaran daha ucuz olması hammadde oranlarının Acrurvı'ya göre 
daha yüksek olması sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ancak hammadde 
fiatlarmın da Avrupa'ya nazaran yüksek olduğu belirtilmelidir. 
Raporumuzun diğer ^ölümlerinde hammadde fiatlarını yükselten en 
önemli unsur olarak plastiklere uygulanan » 40 nisbetindeki istih
sal vergisine ayrıca değinilecektir. Plastik işleme ürün fiatlarm- 
daki hamadde yüzde oranı Batı Avrupa ülkeleri İle karşılaştırıl
malı olarak Tablo 19 da verilmiştir.
TABLO : 19

(d. olarak)
Mamul Cinsi Batı Avrupa ülkeleri T ü r k i y e
PE filmler (Örtülük, am- 
balajlık) 5 0 9 0

Oyuncak, mutfak eşyala
rı gibi enjeksiyon ü- 
rünleri 3 0 - 5 0 7 0

Şişe- bidon gibi üfleme 
ve kalıplama ürünleri 40-50 7 0

Ayakkabı 40-50 7 0

Boru 40-50 7 0

Sun'i deri 4 0 - 5 0 7 0

Kaynak: European Chemical News Oct. 12.1973
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Aşağıdaki tablolarla görüleceği üzere işçilik sınai ma
liyet içinde % 8-15 arasındadır. Keza cenel imal aiderleri ve sa
tış giderlerinin maliyet içindeki oranları oldukça düşüktür. Ra
porumuzda inceleme imkanını bulabildiğimiz plastik ürünlerin sı
nai maliyet oluşumları aşağıdaki tablolarda detaylı olarak göste
rilmiştir. Her türlü elastik mamul,- maliyet araştırmalarımızın 
sapsamı içine alınamamış olmakla beraber, incelenen ürünler sek
tördeki en geniş üretim sahalarını kapsamaktadır.
TABLO : 2 0

PE örtü birim maliyet masraf nevi oranları

Masraf Nevi Oran 8
Ham madde masrafları 95. a

Personel masrafları (Îşçilik-Pers .) 1.3
Sigorta masrafları 0.3
Amortisman masrafları 0.4
Bakım masrafları 0.2

Elektrik masrafları P. 8
Genel işletme masrafları 0.3
Genel imal masrafları 0.8

SINAÎ MALİYET 100.0
TABLO : 21

PE Tcrba birim maliyet masraf nevi oranları

Masraf Nevi Oran S
Hammadde Masrafları 80.2
Personel - İşçilik 3.6
Sigorta masrafları 0.3
Amortisman masrafları 0 . A

Elektrik masrafları 2.o
Bakım masrafları 0.2

Genel işletme masrafları 0.7
Genel idare masrafları 2.7
SINAİ MALİYET 100.0



■r 114 -

TABLO : 22
OVC Boru Birim maliyet Masraf Nevi oranları

Masraf Nevi Oran %
Hammadde 78
Yardımcı maddeler 4.9
Direkt isçilik 9
Endirekt işçilik 3
Amortisman - Verçi 1.6
Ditfer masraflar 3. §
SINAİ MALİYET 100.0

TABLO : 23
1.6 mm. lik Yer Karosu Detaylı Maliyet Yüzdeleri

Masraf Nevi Oran %
Hammadde, yardımcı maddeler 66.37
Malzeme ve yedek parçalar 0.99
ücret \e maaşlar 12.10
Yakıt, enerji, su 12.64
Genel imal masrafları 4 .33
Diöer masraflar 3.72
SINAÎ MALİYET 100. 0



TABLO t 24

2 m lik Yer Muşambası Detaylı Maliyet Yüzdeleri

Masraf Nevi Oran %

Hammadde ve yardımcı maddeler 7 3.9
Ücret ve maaşlar 9.9
Yakıt, enerji, su 2.0
Genel imal masrafları 10.3
Fire 3 .8
SINAİ MALİYET 100.0

NOT: Maliyet analizlerinde T,C.Sanayi, ve Teknoloji Bakanlığı Ka
lite ve Fiat Tescil Dairesi çalışmalarından yararlanılmıştır

c- üretim Miktar ve Değerleri :
Sanayiinin mamul maddeler olarak ürettiği miktarların 

tesbitini doğrudan doğruya veren bir kaynak bulunamadığından ön
ce sektörün fiili plastik hammadde tüketimlerinin tesbiti yapıl
mıştır. (Tablo 25,26,27,28,29,30).

Daha sonra her bir çeşit hammaddenin değişik tinleri
nin kullanım sahaları belirlenerek, çeşit mamul ürün gurupları 
için tüketilen hammadde miktarlarının tahmini tesbiti yanılmış
tır (Tablo 31,32,33,34,35).

Bu şekilde bulunmuş hammadde tüketim miktarlarından ya
rarlanarak mamul madde üretim miktarlarını tesbit etmek için, çe
şitli tıtblkat sahaları itibariyle mamul madde irinde ağırlıkça 
plastik hammadde (polimer) kullanımının aşağıda verilen yaklaşık 
yüzde değerlerinden faydalanılmıştır.
Polivinil Klorür :
Rijid Ea j . Şişe ve Levha : % 97
Rijid Boru Profil : % 95
Flex.Exr,Flex Inj (x) : % 40
Yer karosu ve müzik plağı 
kopolimeri (x) : % 40
Pasta tatbikatları î % 35
Akü seperatörü : % 50



Polietilen (Alçak Yoğunluk) •

örtü, Hortum, torba (x) * % 90
Ambalajlık film torba (x) • % 95
Enjeksiyon ürünleri (x) : % 80
Şişirme (x) • % 65
Karko ve diğerleri : % 20

Polietilen (Yüksek Yoğunluk) :

Enjeksiyon (x) : % 80
Şişirme (x) • % 65
Çuval, monof (x) : % 90
Boru (x) j % 90

Polistiren .

Enj. ürünleri (x) : % 80
Vakum şekillendirme (x) s % 80
Köpük (x) : % 95

Polipropilen •.

Enjeksiyon (x) • % 80
Çuval, halat (x) • % 90
Ambalaj - %100
Elyaf • % 95

NOT: (x) Fire, artık ve hurdaların tekrar işleme sokulduğu ve do
laylı yoldan temin ham maddeler dikkate alınarak veril
miştir .

1970-1976 yılı plastik hammadde tüketimleri (polimar) ve 
yukarıda verilen faktörlerden yararlanarak incelenen dö
nem süresinde çeşitli mamul türleri itibariyle üretim 
miktarları hesaplanarak Tablo 19,20,21,22,23 de verilmiş
tir.



YILLAR İTİBARİYLE POLİMER BAZINDA PLASTİK HAM (MADDİCE R_TÜKETİMİ (TON_)

TABLO -25-

YILLAR ADPE pvc PS ___YDPE____ PP _____ TOPJ-AM ,

1976
r '

60.000 57.000 13.500 13.600 11.700 154.100

1975 53.000 48.000 13.300 11.000 14.500 139.800

1974 44.000 36.750 7.900 6, 000 5.700 100.350

1973 52.000 40.200 11.400 5. 000 7.900 116.580

1972 42.700 33.250 13.325 6.100 7. 300 102.675

1971 34.900 27.000 6. 200 4. 500 2. 600 7 5.'200

1970 20.150 18.800 7.000 3. 500

_

600 58.050

Kaynak : Deulet İstatiktik Enstitümü İthalat İstatistikleri 
Petkim Petrokimya A.Ş. üretim değerleri

NOT 1976 değerleri tahmini değerlerdir



ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLENİ TÜKETİM DAĞILINI

Miktar (ton)

Yıllar Toplam Örtü,Torba 
Hortum

Ambalajlık Film 
Torba

Şişirme Enjeksiyon Kablo Ve 
Diğerleri

19 76 60.000 28.200 16.800 3.000 9.000 3.000

19 75 53.000 25.000 15.400 . 2.500 7.500 2.600

1974 44.000 21.500 12.600 1.300 6.600 2.000

1973 52.000 25.000 16.500 1.200 7.800 1.500

1972 42. 700 19.500 13.900 1.500 6.400 1.400

1971 34.900 14.000 13.600 1.100 5.200 1.000

1970 28.150 10.950 11.300 900 4.200 800

NOT: Toplam Tüketim değerleri DİE ithalat istatistikleri ve Petkim Üretimi 
değerlerinden tahmini YDPE ithalat miktarlarının düşülmesiyle bulun
muştur.

Toplam tüketimin mamul türleri arasındaki dağılımı Petkim'in 1970-76 
Yıllan arasındaki türler itibariyle ADPE satış değerleri dikkate a- 
lınarak tahmin edilmiştir.



TABLO : 27 POLÎVÎNİLKLORÜR TÜKETİM DAĞILIMI

Miktar (ton)

Yıllar Toplam
Polimer

Rijid
Enj.
Şişe
Levha

Rijid
Boru
Profil

Flex.Ext. 
Flex.Inj.

Yer karosu 
Müzik Pla
ğı Kopoli- 
meri

Pasta Tat
bikatı

Akü Sepera- 
törü

1976 57.000 3.100 27.000 13.300 3.000 10.300 300

1975 48.000 2.500 22.000 12.400 2.600 8.250 250

1974 36.750 2.000 17.500 8.350 1.900 6.800 200

1973 40.200 2.200 18.500 9.650 2.400 7.300 150

1972 33.250 1.400 15.425 8.200 2.000 6.100 125

1971 27.000 600 11.400 7.600 1.900 5.400 100

1970 18.800 450 6.600 5. 700 1.400 4.700 50

NOT: Toplam tüketim değerleri, DİE ithalat istatistikleri ve Petkim üretim 
değerleri esas alınarak bulunmuştur.
Toplam tüketimin tatbikat sahaları arasındaki dağılımı Petkim'in 1970-76 
yılları arasındaki, türler itibariyle PVC polimer satış değerleri dikka
te alınarak tahmin edilmiştir.



TABLO: 28 POLİSTÎREN TÜKETİM DAĞILIMI

Miktar (ton)

Yıllar Toplam Enjı Ürünleri K ö p ü k Vakyum Şekillendir.

1976 13.500 4. 700 1.100 7. 700

1975 13.300 4.655 1.000 7.645

1974 7.960 2.300 600 5.000

1973 11.48(3 3.800 800 6.880

1972 13.325 4.600 900 7.825

1971 6.200 2.000 300 3.900

1970 7.000 2.000 300 4.700

NOT: Toplam Tüketim değerleri, DİE ithalat istatistikleri ve Petkim üretimi 
esas alınarak bulunmuştur.

Tüketim dağılımı Petkim'in 1975 yılı II. yarı ve 1976 yılı ilk altı ay
lık, miktarları dikkate alınarak hazırlanmış takribi değerlerdir.



TABLO 29

POLİPROPÎLEN TÜKETİM t DAĞILIMI (TON /YIL)

Yıllar Toplam Çuvalİlk Enjeksiyon Ambalajlık Film El y af

1976 11. 700 8.500 2.000 5 00 700

197 5 14.530 8.000 5.5 30 400 600

1974 S. 740 4.440 800 100 400

1973 7.910 6.210 1.700 - -

1972 7.290 5. 790 1. 500 - -

1971 2.550 1.550 1.000 - -

1970 630 - 630 - -



TABLO: ^}G YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLENİ TÜKETİM

DAĞILIMI

Miktar (tor.)

i Yıllar Toplam Çuval, Monof. Enjeksiyon S i ş i r n e B o r u

1976 13.600 2.600
. . . . .

1.600 9.100 300

19 75 11.000 2.100 1.350 7.300 250

1974 6.000 1.000 850 4.000 150

1973 5.000 450 800 3.500 50

1972 6.000 200 1.200 4.600
• __ _

1971 4.500 100 1.000 3.400

1970 3.500 800 2.700 -
j

NOT: Alçak ve Yüksek yoğunluk Polietilenlerinin, Güm.Tar. ve tst. numarala
rının aynı olması nedeniyle ithalat istatistiklerinden YDPE ithalatı
nın ayrı olarak çıkartılması mümkün olamadığından, yukarıda verilen 
Toplam Miktarlar Sanayici crörüşleri ve Petkim Satış değerleri dikka
te alınarak toplam PE ithalatından tefrik edilmiştir.

Toplam Tüketimin türler itibariyle dağılımı, Sanayici görüşleri ve 
Petkim'in türler itibariyle satışları dikkate alınarak tahmin edilmiş
tir.
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TABLO- 31 -

..........  YÜKSEK YOGUNLUK POLİETİLEN MAMUL MADDE MİKTARBARI(TON/YIL) -

YILLAR TOPLAM ClIV/ml. monof. ENJEKSİYON ŞİŞİRME BORU

1976 19.220 2.090 2 ..000 | ? 14.000 330

19 75 15.530 2.330 1. 690 11.230 280

19 7 A 8,495 1.110 1. 060 6.155 170

J 973 6.940 500 .1.000 5.385 55

1972 8. 800 220 1. 500 7.080 -

1971 6. 590 110 1. 250 5.230 -

1970 5.155 - 1.000 4.155 -



T A B L O  - 3 2  -

A L 2 A K  Y L ^ U l v i l U K  P O L İ E T İ L E N  M A M U L  M A D D E  T Ü K E T İ M İ  ( T O N / Y I L )

Y I L L A R T O P L A M
ÖRGÜ  TORBA  

HORTUM
A  ı 1 0  A  L  A  0  L I  K  
F İ L M  TORBA E  N O E K S J Y O M Ş İ Ş İ R M E

K A B L O  V E  
D İ Ğ E R L E R İ

1 9 7 6 8 0 . 0 1 5 3 1 . 3 3 0 1 7 . 6 8 5 2 . 000 1 4 . 0 0 0 1 5 . 0 0 0

1 9 7 5 6 9 . 9 1 0 27 . 780 1 6 . 2 1 0 1. 6 9 0 1 1 . 2 3 0 1 3 . 0 0 0

1 9 7 4 5 4 . 3 7 0 23 . 890 1 3 . 2 6 0 1 . 0 6 5 6 . 1 5 5 1 0 . 0 0 0

1 9 7 3 5 9 . 0 3 5 2 '<  .  7 80 1 7 . 3 7 0 1. 000 5 . 3 8 5 7. 5 0 0

1 9 7 2 5 1 . 8 7 0 2 1. 660 1 4 . 6 3 0 1. 5 0 0 7. 0 8 0 7.0 0 0■
1 9 7 1 4 1 . 3 5 0 1 5 . 5 5 5 1 4 . 3 1 5 1. 2 5 0 5. 2 3 0 5 . 0 0 0

1 9 7 0 3 4 . 2 2 0 1 2 . 1 7 5 1 1 . 8 9 0 1. 0 0 0 5 . 1 5 5 4. 0 0 0



T  A 0 L Ü - 3 3 -

P V C  M A M U L  H A D D E  M İ K T A R L A R I ( T O M / Y I L )

R I O I D  E N 3 '  R İ 3 İ O  B O R U  
Y I L L A R  T O P L A M  Ş İ Ş E . L E U H A  P R O F İ L

1 9 7 6 1  { 0 2 . 1 0 0 3 . 2 0 0 2 8 . 1 2 0

1 9 7 9 8 4 . 1 1 0 2 .  5 7 5 2 2 . 9 1 0

1 9 7 4 1  6 5 . 7 4 5 2 . 0 6 0 1 8 . 2 3 0

1 9 7 3 7 2 . 3 2 5 2 .  2 7 0 1 9 . 2 7 ü

1 9 7 2 |  6 0 . 6 B 0 1 . 4 4 0 1 6 . 0 6 0

1 9 7 1 i  5 1 . 8 7 5 6 2 0 1 1 . 8 7 5

1 9 7 0 3 8 . 5 1 5 3 6 0 6 . 8 7 5

F L E X . C X T .  Y E R  K A R O S U  M Ü Z İ K  P A S T A  A K Ü  S E P A
F L E X  İ  N ü  _ P L A  £ I  , _ K  O  P  O  L  İ M  E  R  İ _  _ _  T A T B  İ K A T I .  R A  T L  R U

3 3 . 2 5 0 7 .  5 0 0 2 9 . 4 3 0 6 0 ü

3 1 . 0 0 0 " 6. 5 0 0 2 0 . 6 2 5 5 0 0

2 0 . 8 7 5 4 .  7 5 0 1 9 . 4 3 0 ' 4 0 0

2 4 . 1 2 5 6 . 0 0 0 " 2 0 . 8 6 01 3 0 0

2 0 . 5 0 0 5 .  O Û O 1 7 . 4 3 0 2 5 0

1 9 . 0 0 0 4 .  7 5 0 1 5 . 4 3 0
i

2 0 0

1 4 . 2 5 0 3 .  5 0 0 1 3 . 4 3 0 1 0 0



TABLO-34-

POI.İSTİ nEM MAMUL MADDE MİKTARLARI (TON/YIL )

YILLAR TOPLAM ENFEKSİYON KÖPÜK l/AKUM ŞEKİLLENDİRME

1976 16.660 5. n75 1.160 9. 625

1975 16.430 5. 320 1. 050 9. 560

1974 9.755 ?.d75 630 6. 250

1973 14.190 4. 750 J40 8. 600

1972 16.430 5.7 50 950 9.780

1971 3.690 2.500 315 4. 875

1970 2. 500 315 5. 875



T ABL0-35-

POLİPROPİLÇM MAMUL MADDE MİKTARLARI(TOM/YIL)

YILLAR TOPLAM ÇÜUALLIK ENJEKSİYON AMBALA OL IK FİLM ELYAF

1976 13.180 9.440 2. 500 500 740

1975 16.830 3.390 6.910 400 630

1974 6.450 4,93ü 1. 000 100 420

1973 9.030 6.900 2.130 - -

1972 S.310’' 6.43u 1. 880 - -

1971 2.970 1.720 1. 250 - -

1970 790 T 790 - -



1970-1076 yill.-i.ri arasında plastik mamuller üretiminde, 
diöer sektörlerdeki üretimle kıyaslandığında büyük bir artış ol
duğu ve bu büyümenin, diğer ülkelerin ekonomilerinde de etki ya
pan 137i Petrol Krizi dönemi haricinde düzdün bir görünüm verdi
ği tablolardan anlaşılmaktadır.

Sektörün tarihçesi bölümünde de kısaca değinildiöi ü- 
zere incelendicği dönemde :

- ADPE sera örtüsü, hortum, torba
- PVC örgü çuval
- PP örgü çuval
- YDPE örgü çuval üretiminde büyük gelişmeler görülmüş

tür. Tarımda sulama ve gübrelemenin öneminin anlaşılması sonucu 
artan PVC rijid su boruları, yağmurlama tesisleri ve hortum tale
bi plastik işleme sektörünün artan üretimi ile karşılanmıştır. 
Keza turfanda sebzeciliğin önem kazanması ve hububatın muhafaza
sında plastik örtülerin yaygın olarak kullanılmaya başlanması 
ADPE sera örtüsüne elan talebi aynı şekilde PP ve YDPE örgü çu
valların, sebzelerin üretim yerlerinden tüketim 'sahalarına nak
linde kullanılmaya başlanılması bu ürünlere olan ihtiyacı önem
li ölçüde arttırarak plastik işleme sektöründeki gelişmeye yön 
vermiştir.

ADPE ve YDPE şişirme
ADFE ambalajlık film
PVC rijid şişe, levha plastik ürünlerindeki artış ö- 

nemli ölçüde diğer sahayi ürünlerinin ambalajında kullanılmaları 
nedeniyle bu sahalardaki büyümeye paralel bir gelişme göstermiş
tir. Özellikle YDPE şişirme (bidon) tüketimindeki artış boya, 
tutkal ve diğer kimyasal ürünlerin üretimine paralel bir gelişme 
göstermiştir. Şeffaf PVC rijid şişe ve levhalar üretimi ileri 
bir teknoloji getiren sahalar olarak değerlendirilmelidir.

İleride standartlar bölümünde de değinileceği üzere ri
jid PVC şişe üretimindeki çelişme yanlış bir uygulama sonucu kı
sıtlanmış olmakla beraber bütün gelişmiş ülkelerde likid yağ, 
sebze, kaynak suları vs. sıvıların ambalajında kullanılan PVC şi
şeler sadece iç talep açısından değil Yakın Orta Doğu Ülkelerinin 
su ihracı yönünden de potansiyeli olan bir saha olarak dikkate 
alınmalıdır. PVC rijid levhalar ilaç sanaviindeki çeşitli tablet
lerin ambalajından başlayarak bisküvit, sabun vs. gibi çok geniş 
bir sahayı kapsayan malzemelerin ambalajına giren yeni bir ürün 
olmuştur.



PVC yer karosu
PVC kablo (flex, ext)
PE kablo
PVC boru gibi ürünlerin üretimi, sanayi ve inşaat sek

törleri ile alt yapı yatırımlarındaki gelişmeye paralel fakat 
bu gelişmeyi belirli bir zaman farkı ile geriden izleyen bir ar
tış göstermektedir.

ADPE, YDPE ve PP enjeksiyon ürünlerinin üretimi, mela- 
min ham maddesinin bu uygulamada geniş ölçüde kullanılmaya baş
laması Sonucu olumsuz olarak etkilenmiştir. Melaminin yerli ü- 
retiminin bulunmaması ve bu üründen yapılan mamullerin gıda mad
deleri ile temasını belirleyen tüzük taslağının olmayışı açısın
dan konuya yaklaşımda bulunulmasında yarar görülmektedir.

Sektör, üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında gelişme 
göstereceği tahmin edilen sahalar doğrultusunda büyümüştür.

Jfl PS köpük üretimi, soğuk hava depoları, balık kombinala
rı, meyva suyu ve süt fabrikaları gibi yatırımlara bağlı olarak 
artmaktadır. Ancak ham maddesi yerli olarak üretilen PS könüğü, 
tümüyle ithalat yoluyla temin edilen poliüretanın rekabetinden 
korunmasında yarar görülmektedir.

Ham maddesi yerli üretilen Ve vakumla şekillendirilerek 
buz dolabı iç gövdesi, diğer ev malzemeleri ve yoğurt kapları 
yapımında kullanılan PS antişok, ithal yoluyla karşılanan ABS nin 
rekabetinden olumsuz yönde etkilendirilmelidir.

Sektörün buraya kadar incelediğimiz ürünlerinin 1975 
yılı fabrika satış fiatları :
ADPE örtü, torba, hortum 19 TL/Kcr

tl Amb. Flim torba 22 TL/Kg
II Enjeksiyon 20 TL/Kg
II Şişirme 28 TL/Kg
II Kablo, Diğer 32 TL/Kg

YDPE Çuval, üonof 53 TL/Kg
•1 Enjeksiyon 23 TL/Kg
II Şişirme 30 TL/Kg
II Boru 25 TL/Kg

PVC Rijid En.Şiş. Levha 50 TL/Kg
II Rijid boru prof. 26 TL/Kg
•1 Flex. Enj. Ex. 40 TL/Kg
II Yer karosu 38 TL/Kg
II Sun'i deri 35 TL/Kg



PS Köpük 40 TL/Ko
Vakum 30 TL/K g

" Kristal mutfak eşyası 22 TL/Kc
PP Cuv-ıllık ^8 TL/K n

Enjeksiyon 24 TL/Kg
" Film 35 TL/Kg
" Elyaf 33 TL/Kg.

olarak tesbit edilmiştir. 1975 yılı fiatları ve Tablo 31-35
den yararlanılarak Sektörün 1970-1976 yılı üretim delerlerine 
yaklaşım sağlanılabilecektir.

4. Dış Ticaret Durumu 
a) î_t_h_a_l_Q_t

1) Örün ithalatı :
Sektörün ürettiği malların ithalatı miktar ve 

deŞer olarak Tablo 36-37 de gösterilmiştir. 1970-1975 dönemini 
kapsayan ve Ticaret Bakanlığı kaynaklarından yararlanarak derlenmi 
ithalat istatistiklerinden de görüldüğü gibi, ülkemize ithal edile 
plastik işleme sektörü ürünleri dikkate alınmayacak ölçüde azdır. 
Ancak raporumuzda kısmen dikkate alınmış olmakla beraber Yerli Ka 
lo Sanayiinin, kablo ithalatından olumsuz yönde etkilenmekte oldu
ğunu belirtmekte yarar görülmektedir.

Her ne kadar ithalatta aranan yerli imal durumu 
belgeleri ile kablo ithalatı belirli ölçülerde kontrol edilmekte 
ise de, hızla, sanayileşen ülkemizde özellikle beyneİmine1 kredi 
kuruluşlarından şadlanan imkanlarla Gerçekleştirilen yatırımların 
dış kredilerin teminindeki şartlar uyarınca açılan ihalelerde fiat 
açısından yerli kablo sanayiimiz yabancı sahiplerine karşı başa
rılı olamamakta ve bu durur kablo ithalatının artmasına sebep cı
rnaktadır. Bu hususa raporumuzun ilerideki bölümlerinde avrıca deci 
nilecektir.

2) Yan Ürün İthalatı •
Raporumuzun 3. üretim Teknolojisi bölümünün 1. 

No.lu paragrafında belirtilen katkı maddelerinin Plastik ham mad
delerine ilavesi ile hazırlanan Kompaundlar ve Masterberler (kon
santre) sektörün yan ürünleri olarak dikkate alınabilecektir, An- 
cak gerek gelişen teknolojinin, bazı istisnalar dışında yan ürün 
(Kompaund) kullanımını gereksiz kılması gerekse S-^mnaund ve ”aster 
beclerin sektörde üretilebilmesi, yan ürün ithalatını gereksiz kıl 
maktadır. Nitekim Kablo Sanayiinin çok hassas hazırlama ve formülü 
lendirmeye dayanan bazı tür kompaund ihtiyacı dışında ülkemiz-in 
yan ürün ithalatı yapılmamaktadır. Çok önemsiz miktarları kansayar 
kompaund ithalatı "3. Ham Madde İthalatı' miktar ve değerleri apa
şına katılmıştır.



TA8LO- % -

MAMULLER 1970
PLastıkten levha 
şerit yaprak 
(39.07.10)

116.835

Plastik sofra ve 
mutfak eşyası 
(39.07.20)

3. 391

Plastik boru 
te ferruatı 
(39.07.31)

27.908

Plastikten mamul 
diğer eşyalar 
(29.07.39)

266.517

plastikle kaplanmış 
elyaf veya iplikten 
örgü eşya 
(46.01)

-

plastikten mamul
ayakkabılar
(64.01)

2. 660

TOPLAM

---------------------
417.33.1



TABLO- 3^ - PLASTİK SEKTÖRÜ ÜRÜN İTHALATI MİKTARLARI (KG)

MAMULLER

jpiastikten levha, 
ışerit yaprak 
!(39.07.10)

Plastikten sofra ve 
mutfak eşyası 
(39.07.20)

Plastik boru 
te ferruatı 
(39.07.31)

Plastikten mamul 
diğer eşyalar 
(39.07.39)

Plastikle kaplanmış 
elyaf veya iplikten 
jörgü eşya

I (46.01)

Plastikten maibul 
ayakkabılar 
( 64.01)

84.763 ı 3C.990

TOPLAM

617

8.452 , 47.374

---------- i----------

130. 246 : 112.093

221.302

8. 381

12.113

114.763

216 20

224.488 ,190.480

1 8

356.657

20.335

33.464

74.075

250.183

11

328.564

778

113.299 ' 32.534

5.802 60.265

14.249 1 12.169
I

Î24.113 i 447,504

458.340 ! 582.472
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3) Ham Hadde ithalatı :
Sektörün ham madde ihtiyacından yerli üretimle kar 

şılanan miktarlar dışında kalan kısmı ithalat yoluyla saklanmakta
dır. Tablo 38 de 1974>-1976 döneminde gerçekleştirilen Plastik ham 
maddeler ithalatı miktar ve defler olarak verilmektedir.

Sektörün plastik ham madde ihtiyacını teminde den
geli ve güvenilir koşullara kavuşturulabilmesini sağlamak amacıyla 
Hükümetlerimizce alınan 7/7020 ve 7/7203 sayılıEk'-'ncmik istikrar tec 
birlerini kapsayan kararlar uyarınca Plastik Ham maddelerinin itha
latından, Petkirc Petrokimya A.Ş. sorumlu tutulmuştur. Ayrıca, dış 
piyasa ihraç fiatları yaklaşık olarak ;
1971 yılında FOB 160-200 g/ton
1972 yılında FOB 200-280 //Ton
1973 yılında FOB 280-400 #/Ton
1974 yılında FOB 800-12000/Ton
1975 yılında FOB 800-600 g/Ton
1976 yılında FOB 700-470 $/Ton
gibi büyük değişmeler gösteren plastik ham maddelerinin ithalatından 
dahili pazarımızın etkilenmemesini sağlamak amaçiyin3 .bu maddele
rin ithalatı ile görevlendirilen Petkim Petrokimya A.Ş. ne 1973 yı
lından itibaren her sene yenilenen kararnameler ile ithalatta mua
fiyet sağlanmıştır. Bu şekilde kalkınmakta olan ve tarıma önem ve
ren ülkeler için özellikle önem taşıyan Plastiklerin dış piyasalar
daki spekülatif fiat hareketlerinin yerli sanayimizi imkanlar ölçü
sünde az etkilemesi sağlandığı gibi, Petkim Petrokimya A.Ş. ne II 
inci ve III üncü Petrokimya Komplekslerini tesis etmede önemli bir 
kaynak da sağlanmış olmaktadır. Ancak sözü edilen muafen ithal ka
rarnamelerinin her yıl yenilenmesi çalışmaları sırasında cecikmeler 
olması ve bu şekilde birbirinin takip eden iki kararnamenin geçer
lilik süreleri arasında boşluklar doğması, Petkim Petrokimya A.S. 
ince yapılan ham madde ithalatının uzun vadeli ve Ülkemize yarar 
sağlayacak bağlantılara ve programlara dayandırılmasını mümkün kıl
maktadır. Bu hususa raporumuzun 9. Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar 
bölümünde değinilmiştir.

b) I_h_r_a_c_a_t
1970-1975 döneminde gerçekleştirilen plastik ürünler 

ihracatı, Ticaret Bakanlıflı Kaynaklarından yararlanılarak hazırla
nan Tablo 39 da verilmektedir.

Tablodan da görüleceği üzere Plastiklerin ihracatın
da ülkenin toplam ihracatı içinde önem taşıyan bir düzeye ulaşılma
mış olmasına rağmen 1975 yılında ihracatın difler yıllara kıyasla 
dikkat çekici bir artış gösterdiği söylenebilecektir.



TABL0-3B-

MADDELER

POLİETİLEN
MİKTAR
deGer

POLİVİNİL 
KLORÜR .
MİKTAR
deGer

POLİSTİREN

MİKTAR
deGer

POLİPROPİLEN
MİKTAR
deGer

M

20.670
60.131

10.147
70.816

6.203
21.718

2.555
8.405

12.12.

24. 509 
B5.302

15.930
62.164

13,325
49,910

7.İ35
25.822



TABLO . 39 - PLASTİK İŞLEME SEKTÖRÜ İHRACATI
MİKTAR : 
DEÖER: $

KG

19 ı'U 1971 1973 '... 'VT7C " . "1975“
MAMULLER DEĞER MİKTAR DEĞER MİKTAR DEÖER MİKTAR DEÖER MİKTAR DEÖER MİKTAR deCer MİKTAR

Plas tikten
levha şerit 
y ap rak 
(39.07.10)

878 296 1.050 ı .000 3.001 2.575 22.352 17.274

■

~

Piktik sof
ra «e mut
fak eşyası 
(39.07.20)

“
*

“ - - - 5.426 2.503 23. 021 8.860

Plastik
baru tefer
ruatı, 
(39.07,31)

- - 11.377 12. 385 35.923 40.062 167 430 149.857 368.624 438.9072248526 1805805

Plas tikten
mamul diğer
eşvalar
(39.07.39)

3.356 128 41.172 65.405 232.468 209.301 206.182 334.628 897.971 172850 229.623 94.066

Plastikle
kaplama 
elyaf veya _ _ 69 2 9. 254 - _ - - -

iplikten or
gu eşya 
(46.01)
Plastikten
mamul ayak
kabılar - - - - 3. 079 ■ - - - -
(64.01)

TOPLAM 4.234 426 54.291 88.044 271.470 249.983 376.613 487060 1294873 631.534 2506970 1908773



Plastik işleme sektörü yatırımlarındaki teşviklerin 
ihracat şartına ballanmasının, ihracattaki verri iadelerinin Orta 
Doğu ülkelerindeki siyasal krizler ile Petkim Petrokimya A.ş. nin 
ihraç edilen bazı plastik mamullerin ham maddeleri için özel fiat 
uygulama veya fiat carantisi verme yönündeki girişimlerinin sonucun
da görülen bu çelişmenin 1976 yılında da izlendiği belirlenmelidir.

Petkim Petrokimya A.Ş. nin ihraç adilen Plastik ma
mullerindeki ham maddeler için dahili piyasa fiatlarına nazaran da
ha düşük fiat uygulama veya fiat garantisi verme yönündeki riri- 
şimleri desteklenmeli ve daha etkin bir biçime sokulmalıdır, ihra
cattaki verci iadeleri her tür plastik ürünlere teşmil edilmeli ve 
değişen dış oiyasa fiatları devamlı olarak izlenmeli, oranlar değiş
tirilmelidir. Bugünkü şartlar içinde çoğu kez, ihraç edilecek malın 
ham maddesinin geçici ithali daha avantajlı bulunmaktadır. İhracat 
formalitelerinin basitleştirilmesi daha geniş bir sanayici kesiminin 
ihracata yönelmesine olanak verecektir.

5. Stok Durumu
Sektör metininin' biribirinden çok farklı ürünleri kao- 

sayan çeşidinin bulunması ve bu dalda faaliyet gösteren sanayici
lerin hem sayıca çok ve hem de sermaye teknoloji ve kuruluş ba
kımından büyük ayrıcalıklar göstermesi mamul stokların tesbitini müm
kün kılamamaktadır.

Ancak Petkim Petrokimya A.Ş. nin ham madde ithalatı ile 
görevlendirilmesi ve bu kuruluşun ithalata oaraiel olarak sanayiin 
ihtiyacı olan plastik ham maddelerinin takriben iki aylık talebine 
eş miktarda asgari stok tutma stratejisi sonucunda sektörce tutulan 
plastik ham maddeleri stoklarında, azalma olmuştur. Plastik ham mad
desi stoklarının, sayıları 159^ ü bulan firmalarca ayrı ayrı tutul
mak suretiyle büyük miktarlara ulaşması yerine tek elden tutularak, 
gerek ülkemizin belirli döviz imkanlarının bağlanmamış olması çe
nekse sektörü- oluşturan sanayicilerin işletme sermayelerinin di
ğer ihtiyaçlara yöneltilmesi açısından sağladığı varar önemlidir. 
Aşağıda verilmekte elan Tablo 40 da 1973-İS75 döneri için Petkim. Ham 
Madde stokları verilmektedir.
TABLO 40 PETKİM HAM MADDE STOKLARI

Ton
MADDELER Y I L L A R

1973 1974 1975
Polietilen 6.147 15.903 9.508
Polivinilklcrör 5.717 12.848 11.194
Polistiren - 165 5.211



6. Yurtiçi Talebi
Geçmiş yılların stok değişimleri bilinemediğinden, yurt 

içi Plastik ürünler talebi Tabir 42, Tablo *1 de verilen üretim 
ile Tablo 36 ve Tablo 39 da gösterilmiş ithalat ve ihracat miktar
larından yararlanılarak hazırlanmıştır.

Sektörün mamulünün ithalat ve ihracatı, üretin ile kı
yaslandığında dikkate alınmayacak ölçüde önemsiz kaldığından ra
porumuzun 3.c. üretim miktar ve dererleri bölümünde belirtilen gö
rüşlerimiz yurt içi plastik ürün talebindeki eöilim ve değişme
leri de aynen yansıtmaktadır.

7 . Fiat Durumu
Sektörün,
- Bakır ve Alüminyumdan etkilenen- Kablolar 

Bez, Plastifiyandan etkilenen - Sun'i deri
Yer muşambaları

- Plastifiyandan etkilenen - FVC flex enjeksiyon
P'’C flex extrüzyon

ürünleri dışında kalan diöer mamullerin fiatlarının etkinlik sıra
sına göre Plastik ham madde fiatları, işçilik ücreti, enerji ve a- 
mortismanlar bedellerinin fonksiyonunda oldu"-u söylenebilecektir.

Plastik ürünlerin ana mal orunları itibariyle 1976 yılı 
fiatları Tablo 43 de verilmektedir. Görüleceği oibi -ı.ıstik ürünle
rin nihai tüketiciye intikal fiatı ile '.'.unların fabrika fiatları ta
raşında takriben % 35 fark bulunmaktadır. Punur. » 15 i to-tancı kâ
rı olarak teşekkül etmektedir.

Plastik ürünlerin daha önceki yıllara ait fiatlarının sag-- 
lıklı bir biçimde cesbiti mümkün olamadığından raporumuza dahil a- 
dilmemiştir.

bununla beraber Tablo 44 de verilen yıllar itibariyle 
Plastik ham maddeleri fiatları esas alınmak ve yukarıda belirtilen 
plastik ürün türlerindeki etken unsurlar da gözönünde tutulmak su
retiyle geçmiş yıllardaki mamul ürün fiatları sa.-tanahilecektir.

Sektördeki mevcut rakebet ortamında üretici kâr oran
larının düşüş•nösterdiği oenel bir kanı olarak ifade edilebilecek
tir.

Yurdumuzda plastik ham madde fiatları ile bazı mamul 
ürün fiatları Fiat Kontrol Komitesinin denetimine bırakılmıştır.



T A? TABLO - -

İLLLAR.

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

v d r _e_

19.220 

15.530 

8.495 

6.540 

0 . 0 0 0

^ A D. P E

I 80.0İ5
i
( 69.910

; 54.370

! 5?.035

î 51.870 

6.59° ! 41.350

5.15i 34. 220

ŞLE_MJE SEKTÖRÜ YURT İÇİ TALEBİ J.T£N}

P V C PGLISTIREM

102.100 

64.110 

65.745 

72.825 

60.660 

51.075 

39. 515

16.660 

16.430

9.755 

14.190 

16.460

7. 690

8. 690

POLIPROPILEN TCPLEfl

13.180 231.175

16.830 202. 810

6.450 144.015

9. 030 162.020

0. 310 146.140

2. 970 110.475

790 87.370



TABLO

YILLAR ÜRETİM

1975 202.800

1974 144.800

1973 162.000

1972 146.000

1971 110.500

1970 87.400



TABLO- 43 -

ÜRÜN

ÜRÜN TÜRÜ ___________ FflBfi

ADPE-Örtü,torba,kutu 
Amb.film,torba 
Enjeksiyon 
Şiş irme 
Kablo v.b.

YDPE -Çuval monof 
Enjeksiyon 
Şiş irme 

Boru

PUE-Rijid Enj.Şişe,Levha 
Rijid boru,profil 
Fİ e x Enj. E x t.
Yer karosu 
Bun'i deri

PS Köpük
Vakum ürünleri 
Kristal Enj.

PP Çuval-monof, 
Enjeksiyon 
Ambala jlık film 
Elyaf

tl/kg

TOPTANCI TÜKETİCİ

22 27
25 31
23 28
33 40
37 05

61 73
27 32
36 47
29 35

5B 69
30 3 6
46 55
44 §3
41 49

48 -

34 41
27 33

55 66
28 33
41 53
30 -

_F_İ_ATL AR_Î_

İKA _Ş_ATI_Ş____

19
22
20
28
32

53
23
30
25

50
26
40
30
35

40
30
24

48
24
35
33



Tablo : 44

MALIN CİNSİ

PLASTİK HAH MADDELERİ FIAT DEĞİŞİMLERİ

1971

ADPC
Ortü-torba-hortum 7,7QO 
Ambalajlık film 9.401
Enjeksiyon- 7.700
Kabloluk

1972

9. 023 
9.401 
9.023 

İO.500 10.500

1973

14.450 
17,860
14.450 
13.000

1974

18.080 
20.419 
18.088
25.978

(TL/TON)

1975

15.400 
16,800 
15. 400 
25.929

YDPE
Şişirme-enjeksiyon- 
Boru-Mono filaman

16. 100 
18.080

PVC
Süspansiyon: 8.050
(Rijid injek,levha, 
şişe, fittin, boru,Prof.)

fley. >'■ • ,

Emüls iyon:
(SPn'i deri)

Kopolimer:
(yer karosu,plak)

Polistiren
Kristal
a r l t i şok  ( beyaz )
An  t i şok (Na tu re l )

12. 600 
8. 400

9, 520

6. 4O0

14.280

16. 600

18.067

21. 020

15.400

18.760

17,640

16.800 
19,600 
18, 200



8. istihdam Durumu
Raporumuzun çeşitli bölümlerinde işaret edildiği oibi 

takriben 1509 kuruluşu kapsayan plastik işleyen firmadan bilgi al
madaki güçlükler nedeniyle çalışmalarımızda 882 sanayiciye ait ka
pasite raporu kaynak olarak kullanılabilmiştir.

İncelenin 882 firmanın kapasite raporlarından alının iş 
gücü bildirimleri, Komisyon çalışmaları sırasında tesbit edilen brüt 
aylık ücretlerle birlikte Tabir 15 de verilmektedir.

Sektörde yetişmiş eleman bulmada karşılaşılan güçlükler 
herkes tarafından görüşbirliöi edilen bir şikayet konusudur. Çözüm 
Devletin öğretim kurumlarından ve Petkim Petrokimya A.Ş. nin yetiş
tirme ve geliştirme konusunda teknik hizmet yapmasında aranmaktadır

Sektörün sayıca büyük bir bölümünü oluşturan küçük ka
pasiteli işyerlerinde çalışma ve şartlar uygun değildir. Orta ve 
büyük kapasiteli kuruluşlarda ise uygun ve hatta örnek sayılacak 
koşullar saklanmıştır. Çalışma 3 vardiya esasına göre haftada 18 
saat olarak yapılmaktadır.

9. Mevcut Durum ve Tıkanıklıklar
Sektörün üretim ve ihracat açısından büyümesini kısıt

layan raporumuzun çeşitli bölümlerinde yer almış tıkanıklıklar aşa
ğıda maddeler halinde dökülmüştür.

- Yerli Makinalar ; Dahilde hiç yanılmamış ve d'layısiy- 
le denenmemiş bir makinanın ithali için dahi müsaade alınamamakta
dır. Sonuçta yatırım için alınmış teşviklerin kullanılma imkanla
rının kısıtlanması yanısıra düşük verimli makina kullanımı nedeniy
le beklenen sonuçlar alınamamaktadır.

- Kapasite raporları : Sanayi Sektörü envanteri bakımın
dan önemli bir kaynak olması gereken kapasite raporlarında, çoöu 
kez Sanayicinin yaptığı ürün dahi belli olmamakta "Plastik eşya" 
gibi kapsamı sen derece geniş bir ifade kullanılmakla yetinilmek- 
tedir. Sektörde çalışma 24 saat/gün esasına göre yapılmak zorunlu
luğu bulunmasına rağmen kapasite raporları 8 saat/gün olarak düzen
lenmektedir. Makinalarm kapasite ve verim kıstasları, teknolojinin 
yeni gelişmeleri sonucu ortaya çıkan verilerle uyuşmamaktadır.

- İstihsal Vergisi: Ham maddeye uygulanan % 40 istihsal 
vergisi oranı diğer geleneksel mallar ile kıyaslanamayacak kadar 
yüksek uygulanmakta ve bu görünümü ile günlük hayatımızda çok büyük 
yer işgal eden plastikler, lüks eşya sınıfına alınmış telakki edil
mektedir.
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TADLD-- 45 -

1975 YILI SONU İTİBARİYLE 882 
FİRMANIN İSTİHDAM DURUMU VE 

ÜCRETLER

İŞ GÜCÜ PERSONEL SAYISİ AYLIK ÜCRET
BRÜT TL.

1) İDARİ VE TEKNİK 
ELEMANLAR

a) MÜHENDİS 322 5000-15.000
b) İDARİ PERSONEL 2796, 2500-12. 000

2) TEKNİSYENLER 635 6000-7000

3) KALİFİYE İŞÇİ 1946 3000

4) DÜZ İŞÇİ 19626 1800

T O P L A M  25325



- Dry Bland, Premix ve Pasta hazırlama ameliyeleri 
sırasında istihsal vergisi doğup doğmadığı ilgili sanayicile
rin de iştiraki ile teşekkül edecek bir uzmanlar kurulunca 
incelenip sonuca bağlanmalı ve maliye Bakanlığı Hesap uzman
ları ile sanayici arasında süregeden Temyiz ve Danıştay ko
nusu olmuş sorun çözümlenmelidir. Uzmanlar Kurulunun vereceği 
hükme göre mevzuata gerekli açıklık getirilmeli eğer gereki
yorsa istihsal vergisi alınacak bu kararı müteakip uygulan
malı, sektörü büyük ölçüde akamete uğratacak olan eski yıl
lara ait tahakkuk eden Hazine alacakları affa bağlanmalıdır.

- Plâstiklerin gıda maddeleri ambalajında kullanılma
larını esasa bağlayacak olan Gıda Maddeleri tüzüğü çıkartıl
malıdır.

- flit yapı hizmetleri öncelikle sektör açısından en 
önemli sorun haline gelmiş enerji kesilmeleri ve kısıtlama
ları olmak üzere haberleşme ve ulaşımda karşılaşılan dar 
boğazlara çözüm bulunmalıdır. Plâstik işleyen sanayicilerin 
modern bir yerleşim içinde toplanmalarını sağlayacak sanayi 
siteleri kurulmalıdır.

- Son günlerde önemli bir sorun olma temayülü gösteren 
işçi hareketleri, alınacak adil ve gerçekçi tedbirler ile 
bertaraf edilmeli ve işyerlerinde huzur sağlanmalıdır.

- İhracatı teşvik maksadıyla tesbit edilen vergi 
iadesi hadleri, bütün ürünleri kapsayacak şekilde genişletil
meli ve iç ve dış pazarlar hammadde ve mamul madde fiatlan 
devamlı takip edilerek gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.

- Beynelmilel dış krediler ile yapılan ihaleler 
yoluyla memleketimize başta kablolar olmak üzere plâstik 
mamullerin girmesi önlenmelidir.

- Ürün standartlan ülke gerçeklerine ters düşmeyecek 
şekilde tesbit edilmeli, mevcut standartlar ise bu görüşle 
seviye edilmelidir.

- Sanayiciler tarafından, işçinin vazgeçilmez ve tabii 
bir hakkı olarak telâkki edilmekle beraber Kıdem tazminatı 
uygulamasında işveren açısından işyerini kapatacak derecede 
ciddi bir sorun olarak telâkki edilen Kıdem Tazminatı uygu
lamasına işçi ve işveren yönünden adil olacak bir çözüm 
getirilmelidir.

- Kredi temininde özellikle küçük ve orta büyüklükte 
kapasiteye sahip sanayicilerin karşılaştıkları dar boğazlar 
çözümlenmeli, Ticari .bankaların çok kısa vadeli ticari kredi
ler yerine, sanayi kredileri vermesini sağlayacak tedbirler 
getirilmelidir.

- Bakanlar Kurulu'nun 7/7203 sayılı kararı ile sana
yiin plâstik hammaddelerini ithal etmekle görevlendirdiği 
Petkim Patrokimya fl.Ş.'ne bu ithalâtinda sağlanan birer 
vıl süreli muafen ithal yetkisinin bu kuruluşun uzun vadeli 
ithal bağlantılarını gerçekleştirebilmesini teminen uzun va
deli olarak verilmesine imkân verecek Bakanlar Kurulu kara
rının çıkartılmalıdır.



PLASTİKLERİN DÜNYADAKİ TÜFFT İPLERİ , T CEPLERİ 
VE KULLANIM SAPALARI

A. BATI AVRUPA (İLKELERİ
Dünyada belli başlı ülkelerin kişi başına plastik tüke

timleri (1972-1°73) plastiklerin özellikle,. Japonya, Fatı Alman
ya ve Amerika'da Giderek arttığını Göstermektedir. (Kaynak 3astic 
İN 5/75 S* 73)

Dikeler 1972 1°7 3
Amerika 53,10 60.38
Japonya 41. 28 53.20
B.Almanya 71.14 81.96
İngiltere 29.41 32.62
Italva 31.99 35.13
Fransa 42.20 48.29
Plastik hammaddelerinin satışı lc75 yılının ikinci yarı

sında giderek artış göstermiş ve bu tüketim seviyesi ln76 yılın
da, 1975 e nazaran % 20 lik bir artışla devam, etmektedir.

Ancak geçen 1975 yılı içinde, üretici firmalar plastik 
üretimi için gerekli hammaddelerin fiatlarmın artması nedeniyle 
üretimde bir kısıtlamaya eritmeyi avantajlı bulmuşlar ve bu neden
le hemen hemen bütün ülkelerde 1975 vılı plastik hammadde tüketi
minde bir azalma meydana gelmiştir. Bu durum müteakip istatis- 
lerde belirtilmektedir.

Avrupa'da Plastikler Tüketimi (Kav: Chemical t-’eek
11/5/1.97-4 S: 40-41)

% Biivüme % Rüviime
1900/73 1974/70

PVC 15 ■8
ADPE 19 9
YDPE 22 8
PP 33 14
PS 16 7
Akrilotitril-
butadien-stiren 22 9



Batı Avrupa 'ilkelerinde genel ■'lastik türlerinin. tüke
tim tahmini aşağıda verilmektedir, Tablonun tetkikinden de m.g- 
rülebilecedi gibi PolivinilklorUr 1 yıllarına kadar vina en 
fazla tüketilen olasti k türü olacaktır,

Plastiklerin tüketim tahminleri (ono Ton) (Kav C E
“ 2/24/1975 S i  1/7

(o no
he. T

197 ” 1976 la70 la3a
AıDFB 3.24 A  .03 4 .«5 5.73
YDPB 1.04 1.35 1.76 2.17
PS 1.21 1.52 2.01 2.55
PVC 3.62 ’ ,3p 5.10 6.47
T o p l a m . 9.11 11.23 14.07 16.87

177’ de Patı Avrupa ülkelerinde Kisi kaşı PVC Tüketimi 
aşaŞıda verilmektedir,

ü l k e ___________ BVC kg/kişi
ı Batı Almanya 17
Belçika 16
Hollanda 1'
Danimarka 13
Morveç 11
Finlandiya 10
îtalva a
İsveç 9
İngiltere 3
İsviçre 7
İspanya 4
Geniş bir tüketim alanı bulunan PVC nin v-atı Avrupa’da. 

197' ve 1975 tüketim delerleri (x looo ton) aşadıda verilmekte
dir. (Bay; Modern Plastik 1/76 S? 3)

PVC Tüketimi (1000 m Ton)

Sert PVC
1°74 1975

Dişe 210 100
Film-Levha 3 6 a 2*0
Enjeksiyon 75 55
Boru 77n 5fin
Profil 390 350



Plak C5 55
Difier 55 3"
To.rîlîRijid (ter t
PVCj ı nno 1. 1
Plastifio PVC
Suni Deri 275 195
Film-Lovha 325 2 57
Yer kanlama 219 ı?n
Profil-Tüp ICO 1 ’ 9
Tel-Kablo 335 305
Diöer 20 lr
Ara Tonlam 1.320 1.050
Di«cr (kaâıt
kaplama vs.) 5,50 120
T o n l a m  3.620 2.530

Sert nvc nin anceniş tüketimi rijirl boru ve profil saha
sında olun bu miktar giderek. artış göstermektedir. Boru imalinde 
kullanılan poliolofinler ve ?vc arasında bir mukayese yamldıSı 
takdirde durum PVC lehinedir,

Batı Avrupa'da Plastiklerin Boru tealinde tüketimi 
(1000 ton) Kay Kunststofte Bernter 3/76 S-, 5___________

1972 la73
Poliolefinler 117 137
PVC 625 7°0
T o p l a m  7 ' 1 933

Batı Avrupa.’da plastik boruların kullanım yerleri iğinde 
en geniş sahayı Drenaj boruları ila kimyasal madde ve ''■ivecek bo
ruları kaplamaktadır.

Kay: Polimer Age 2/75 C 25
1972 (POP ton)

Kimyasal madde 
ve yiyecek 4.350
Drenaj 4.950
Akıntı boruları 1.500
Di5er 700



- i r ? - ^ S
DefcLslk. ülkelerde PVC boru ve kalınlanmış
ü 1 K 1964 19<S 1966 19^7

parçaların kişi 
3 orr ıo fo

banı takatimi (kg/kişi) 
l<?7n ıo71 1072

SarJ- r̂r: Ev Drenaj Borusu Tüketimi 
t>‘ 1 e 19C4 1°65 1966 1^67
-A Irar. /=

lof 1 Of: r lo7n

7.760

1971
°.10P ll.im 11..'7° 12.910

Aı jrikr. 
Pranra 
tngiıte.'e 
İ «v î 7 
fsna: ya
fl”Ubt' ;v£

l.". .590 19. p‘o

10.27? 13.250

22.720 28.330
20.?oo 27.190

3.760
2. 100

30.680 
97. 5 0 0  
35.570

3 .600 
2.800

1072
0.6 0.65 0.65 0.9 1.1 2.1 2.4 2.8 3.3 3.8
0.15 0.2 0.3 6.4 o.6 0.7 0.9 1.2 1.9
0.4 0.5 0.6 O.S 1.2 1 . 8 1.6 2.0 2.6

o.S 0.9 l. e> 1.1 1.3 1.3
4.1 " .7
0.4 0.5

o.s 0.6 0.8
2.7 3.1 3.6 4.0

anal boruları Tüketimi *

ı»«4 1969 1966 1967 1968 1969 197 0 1971 ln72 1973
5. 300 6.720 19. 8«C! 31.108 42.280 52.994 72. 0<

18.900
2 . 090 3.630 5.220 6.290 7.900

11.100

1072 1973
25.359



Ta\olo ■-

"er'-. t" 1 Voru ve Fitinoler Tüketimi

ü 1  ~ e lo^ - 1005 1 " 6 6 1°07 1009 1 0 ^ ° 1°70 1 0 7 i l °7 7 1"73

. lmtnys» 30.."50 3'."oo 35.500 50.oıo 61.100 116.700 1  1 .’ 5 0 1 7 2 . 0 7 0 7'i-!_07n 335.230

.■ j^^jriks •> e . 5 1 n7 °.*on 55,»'" I0 5 . 5 5 0 19^. P9Pi -v r o r r 250. 7 3 0 ■ 5 0 9  7 9 0
■*?'>“ " r 5 0 0 7 *.700 30.500 1 2 . 0 0 0 53.500 67 . “ > 0 0 0  1  o n 01 0  5 . 0  0  0 126.300
i jvri X T. 0 X* 30. 0 7 0 I 3 . 0  0  0* 0  . ' C 0 50.1-0 70. 0 7 3 77.760
.tsvc j 72. '70 33.075
+ S).:-'.r.jy£ 1  -1. onn 17.100
.'.vtı ’tur-'.'. 5 . 0 0 5 7.700 0.960
1\V£ u*" 'i 5 7 0 . 0  0  0
jG'.-)CxıV(? 751.630 320.230 377. 1 7 0 *0 9 . - - 0

T*V»lo
• si c VV- r'oı ulsrır ı (Gaz Boruları ’oahil) 1 "üketin.i ?. , ’

Ü 1  k 1364 1°65 loşr 1°67 1  or,« 1  r» ç n 1"7 0 1071 1072 1"72

İr v'yr. 21.750 23.700 2 - . 1 2 0 ?" .710 1  O #- pr ’5.7 6 0 '2.370 52.700 57.300 55.250
17".350

7r?.m_ ı
tn-iltcre 12.710 ır*.n\ı 15.3107 0  . 3 ' 7 75.317 7 2  .716
*Svrç 6 . f 00 7.0C0
isnur'P 5.500 1 0 . 5 0 0
yvuptvr’va
JfTonva 00.3’O 112 .7°0 137.700 153.72



”2tı ftlnanya'da PVC Basınçlı ■’.orularm, di~"r taMi 
ıralzc-pelerle i kano * si

?VC j^ıc pVrcf ire e t o Dckne Denir
1A * ? 25 fa 55

1 ^ • ^ 0 an 5?
1-^5 7 9 2 0
1<>6P • T 15 7
1967 51 11 7?
l^fS 52 12 7*
196° 57 f 3 5
1 a 7 rı 57 7 7 D
lc,71 £ 1 •D e ~
ln73 ç * 5 71
l" ? 1 «: "5 5 e 7
/ J'btc-İ2Bacı ımanya da ^VC ^olimrorilen ve 'Dç'rin ’sbest
"ipantc ve Dökme Demir ile ik~ re % r i

T  T _ •. p, CS'sbest Di~,entD Dc ’rc Denir
dvc

l-f;-. ? n R /T •
ıne ■ 3n 1 p r p
lpr5 17 C p
i''•56 37 17 51
1967 I 4710C-3 51 11 e-
1*6" ' 7 "! D * 0
1°7 9 d o 12 * 0
1°71 o 1° ? r-

1A7 2 51 11 7*7
1°7 3 f.f l*' o •'



TaVolo •
'-2r r t" z v 

U 1 - ̂
’oru ve 
lo« -

Fitinoler Tüketimi 
1965 1 ° 6  6  1 0 ^ 7 1007 1060 1°70 1 o-»ı I0 7 7 1073

. İ7 «?.ny& 30..»50 3 ‘. °00 35.590 50.010 61.170 116 .700 1  1 . ’ 5 0 173.070 7 0 7 . 0 7 0 335.290
_r \—ji jL?cs.3 9 .5in 3°.'/»O 5 5 . 0  -o0  0  . ■* 6  0 ln5.550 133.070^ 0  r 7 0  0 350.730 3 0 3 . 7 5 0

Tr-'" ' tıf*' t>nn V.7P0 39.500 i 3 . orıo 53.600 67.700 0  « . 7001 0  o . 6  n 0 176.300
\i).n i İt.sr̂ 39.070 11.0(50 ' 0  . " 6  060.1 ’ 0 70. 0 7 5 73.760
İSVC î 73. '70 33.075
+ S).r.n̂ e 1  * . 0 0 0 17.100
l'.vv * 5  tur 6.005 7 . 7 0 0 0.060
i'.vru*" - 0,7 0 .0  0  0
•Jr.po**Vf? 351.630 325.230 377 .170 ' 7 7  1'0
T*V>U : îö
■ :U :-v. r ■oı uların (Gaz Boruları r'ahil) ’"'iletini i . , •
iî 1 ir. - 19«q 10P5 l<>pr 1067 înr.n 1 0 £  0 I070. ln71 1°72 1"7 7
İr \r”'o 21.750 23.790 2'.120 ? A  .710 0 0. - O"75.360 '3.370 52.750 57.300 59 . 25 0
j-s-ıkr 17° . 350
7ranLı
*r~iltrra 12.710 16.o*ı 19.91070 . 3 ’ 7 35.317 77 .716
*SvfÇ 6 . C 0 0 7. 500
îspo.rv"' 5 . 500 10.500
i'VUFt'.TVa
.7? •Tonva 06 .3  1 0 112.7°0 13 3.700 153.721



Jİtfs ' i (

ratı ftlmnya’da PVC Basınçlı boruların, d i'“•ar taMi 
ma 1 ?. c-rr-e 1 er 1 e i kano 9 si

?VC i^ s v c s t, D t manto BCJcns ronir

1n fi 7 15 İt 55
1 " r- ' ’0 tft S1'
ln«5 a 5 20

* O 15
15^7 51 11 77
I°f 9 52 1? 7'
196° 57 *
İP 7 0 57 7 "5 r
lc,71 <1 <; 7 ?
1°72 ^ * 5 71

ç 1 5 ^3

(Jbto-i2
Bacı xn>an”?. da ^VC ^oli^rooilen ve "D^'nin ’sbest
"İTantc ve Dckme Do.’"ir ile ik^me % r i

nr. iRo i - S'sbest Di^ento Dökme Demir ]
rvc

l"f R Ç. '
ıne-’ 3n 7 O r. r
ır-rs 3- 10 c n
ln5f 37 .12 51
1967 1n 4°.
lOf’ 51 11

7 O.1. *0
1°7 P d o 12 * 0
lc71 İR O 1? ?r
1^7 2 5** 11 17
1°7 3 *6 İP 1 ■'

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



73$o: ^3
Batı Almanya'ön PVC ve Kilin Kanal Boruları Yapımın
da kullanım yüzdeleri (K.Tf. 100-200)

PVC Toprak Kiink

1968 17 83
195Q 2« 74
1^70 3İ 6 9
1971 40 69
1972 49 51
1973 54 46

Yukarıda verilen tablodan da görüldüğü üzere, Plas
tik hammaddeler özellikle boru yapımında giderek büyük bir tü
ketim seviyesi göstermekte ve tabii malzemelerle büyük çapta 
ikame edilmektedir.

Bu durum Bat.ı Almanya yanısıra Rusya içinde geçerli-

d İ r -

1°75 Yılında Plastiklerin Diler Tabii malzemelerle 
kullanım % si Kavnaks Kunststoftberater 3/7 5 ?: 61

%

Çelik
Dökme Demir
Beton
Kil
Asbest Çimento 
Plastikler

88 .5
3.3
ö. 5 
0 . 5 
3.5 
4.0

Batı Avrupa ülkelerinde Polistiren, ADPE, YDPE, PP, 
AES ve Poliüretan ve takviyeli Plastiklerin değişik kullanım 
sahalarına göre tüketimi (000 m Ton) Kasnak: Modern Plastics 
1/76 S: 9



TaWU: ^
Batı Avrupa Polistiren tüketimi (000 ton)

197 1 197 5

Aletler 105 80
Otonotif End. ıs 10
Mobilya 50 60
Ev Aletleri 130 110
Paketleme 470 415
Buz dolabı 100 70
Ayakkabı Topudu 25 20
Oyuncak 60 50
Diğer 9 5 60
T o p l a m 17ÖSÖ 875
Köpük PS
İnşaat İ3S 120
Paketleme 100 100
Diğer 25 20
T o p 1 a m K,b S 260 240

Ta.« o .s*
Batı Avrupa PE Tüketimi (000 ton)

1974 1975
YDPE
üfleme 4 50 4 55
Film Levha 40 45
Enjeksiyon 395 390
Monofil Film 55 50
Boru 45 45
Tel Kablo 10 10
Dijer 5 5
T o p l a m 1.000 1.000



ADPE
Şişirme 75 70
Eks. Kaplama 170 110
Film Levha 2.165 1.670
Enjeksiyon 350 230
Boru 115 95
Tel Kablo 125 115
Diğerleri 100 70

T o p l a m 3.100 2.360

Eatı Avrupa PP T ükotimi (000 ton) 15̂ 0

1974 1975

Film 60 60
Kalıplama
Ekstrüzyon 366 335

Elvnf Şerit 17 5 130
Bükme Elyaf ğ 5 75

T o p l a m 6 6 0 6 0 0

Batı Avruoa ABS Tüketimi (000 ton)

197 î 1975

ABS
Otomotif 39 33
Aletler 65 A 8
Elektronik 27 21
Mobilya 13 15
Boru-Fitinq 8 7

Süs eşyaları 43 33
T o p 1 a m 200 160



Entı Avrupa Poliüretan Tüketimi (A-0 ton)

r-C*.
I—1 1975

Elastik Tatb. 460 410

Yarı sert -
Otomotif 30 25

Yarı sert -
Ayakkabı 66 55

Sert 140 130

T o p l a m
j

6 9 0 6 2 0

Tablo '■ (>o
Batı Avruna Takvi', ali Pla stikler fTermose
(00n Ton)

197 4 197 5

Gemi-Denişeilik 57 4 8
İnşaatta 95 73
Tüketim eşyala

rı 38 35
Elektrik! 52 47
Boru tank 85 59
Nakliye (otome-

tif) 68 53
DiÇer 3 5 30

T o p 1 a m 430 355

Belli başlı Avrupa ülkelerinde. Plastik tüketim mik
tarları ila kullanım alanları aşaüıda verilmektedir.



ADPE
Şişirme 7 S 70
Eks.Kaplıma 170 110
Fiİn Levha 2.165 1.670
Enjeksiyon 350 230
Boru 115 95
Tel Kablo 125 115
Diperleri 100 70

T o p l a m 3.100 2.360

Batı Avrupa PP Tüketimi (000 ton) 15We

197 4 1975

Film 60 60
Kalıplama
Ekstrüzyon 36Ö 335

Elyaf Şerit 17 5 130
Bükme Elyaf 65 75

T o p l a m S 6 0 600

Batı Avruoa ABS Tüketimi (000 ton)

10 7 1 1075
ABS
Otomotif 39 33
Aletler 65 48
Elektronik 27 21
Mobilya 13 15
Boru"Fitinq 8 7

Süs eşyaları 43 33
T o p l a m 2 0 0 1 6 0



TiJbjc } k'S
Batı İvrup: Liaretan Tüketimi (900 ton)

197 1 1975

Elastik Tatb. 460 410
Yarı sert ~
Otomotif 30 25

Yarı sert -
Ayakkabı 66 55
Sert 140 130
T o p l a m

i
6 9 0 620

T ib  l o . UBatı Avruna Takviyeli ?1~ stikler ÎTermose
(00B Ton)

1974 107 5

ı G^Tii-Deniscilik 57 4 8
İnşaatta 95 73
Tüketim esvala-

rı 38 35
Elektriki 52 47
Boru tank 85 59
Nakliye (otome-

tif) 68 63
OiŞer 35 30
T o p l a m 430 355

Belli başlı Avrupa ülkelerinde, Plastik tüketim mik
tarları ile kullanım alanları aşaüıda verilmektedir.



• İngiltere
""~~~TaW0--£(

Plastik hammaddeleri tüketimi (1000 m Ton) 
(Kaynak; Eur. "’i-ıst. M. 1/76 S; 7)

Plastik Türü 107" 1975 1976

AD^E 390 350 380
YDPE 93 83 -
PP 176 153 180
PVC 410 321 450
PS 150 123 147
Köpük PS ıe 17 18
Akrilikler 2 ^ 20
ABS 36 26
Poliamidler 21 16
Amino Reçineleri 126 126
Fenolik Reçineler 75 55
Poliester 56 46
Poliüretan 63 57 70
Epoksiler 13 10
Diğerleri 360 230

T o p l a m 2.011 1.632

Îng-P^el’e'dc Paketlemede Plastikler Tüketimi (1000 t
(Kaynak: Eur. Plast. News 3/76 S; 3)

1973 1971 1975 Tahmin
ler

ADPE 272.0 290.- 390 471
YDPE 75.5 73.- 97 122
rvc 56.0 57.- 6S 65 ‘
pp 56.5 70.- İl'1 180
PS 89.0 86.- 99 116
PVDC 8. ° 8 9 10
Termoset 4.0 4.0 4.0 5.0
Diğer 5.0 5.0 «.0 7.0

T o p l a m 566.0 593.0 784.0 971.-



’Td lofo . i 3
İngiltere'de AD PE f’ketini (1000 ton) (Kaynaks Eur. 
Hant News 1/7 6 .0- 7)

Tatbikat Sahası 1974 197 5
Film 280.000 220.000
Pişirme 22.000 15.000
Tel Kablo 25.000 22.000
Enjeksiyon 35.000 30.000
Toz 28.000 22.000
Diğerleri - 31.000

Ingiltere‘de 
(Kaynak; Eur

Akriliklcr tüketimi 
Flast News 1/76 S;

( ton) 
12)

197 4 1«75
Dökme Levha 15.5 13.0
Kalmlama 7.7 6,0

. . ____________  . .. ■
*T&Se>\t)6£Ingiltere'de Poliester Reçine kullanımı (Kaynak: 
Eur. Plast Mev.’S 1/7 6 S: 15)

Sektörler 1974 1975
Kayık 10.0 7.0
Nakliye 8.0 7.0
İnşaat 10.0 8,0
Kimyasal Tesisler 3.5 4 .0
Elektrik! aksam 3.0 2.5
Endüstriel 7.0 6.0
Takviyese?. 8.0 1. 0
Diğerleri 6.5 5.0



7a ^67
İngiltere'de 'lastik Pnkâ.tlcmc Filmi Tükotini (1000 Ton) 
(Kaynak; Paper Pul, 2/7 5 S", 26)

1 1971 1°72 197 3
ADPE
Sarma Fi İr1 
Torba
Büzme Film

0 5.0
33.0
14.0

98.0
35.0
16.0

156.0
45.0
19.0

YDPE
Sarma Film 3.5 5.5 10.0

Film
Örgü Tuval

10.0
4,5

13.0
5.5

20.0
7.0

PVC
^iln
Sarma film

19 0
5,5

23.0
7.0

25.0
9.0

T o r ] ,  a  m . 187.5 217 .0 294 .0

%$&,■*, K'ltU 
mi (1PP0 n1 Ton) {

ve Kasa 
Kaynak r 7

îmali îgin Plastik 7 
a.acr Bul  2/75  S”  27]

1971 1972 1973

ADPE kutular 
YDPE kasalar
pT>

1 0 
6,5
12.0

1.0
6.5

14.0

1.0
7.5

16.0

T o p l a m 19.5 21.5 24.5



- İtalya

T±\qU> -.69
tncriltore'de Şişe ve Büyük Kapların İmalinde Plas
tik Tüketimi (l^an m Ton)

1971 1972 1973

ADPE 26 .0 26.0 30 .0
YDPE
Şişe 23 . 0 25 .0 30 .0
Kaplar 9 .0 14 .0 20 .0

FVC
Sişc 8 .0 ıo.o 13.e

T o p l a m 66 .0 77  .0 9 3 . 0

"Tâ f  0 :
Yıllara qöro Pl astiklor Tük etimi ( 10^ m To
(Kaynak; Europo an riastics 1/76 S; 35)

197 3 1074 1975

rvc 475 4 60 350
ADPE 523 474 350
YDI'E 110 108 105

100 95 90
'•S 290 260 215
Akrilikler 44 44 36
Aminolar 2 07 195 180
Fenolikler 100 90 66
Poli esterler 88 77 72
Dikerleri 340 347 293

T o p l a m 2 .277 2. ISO 1.757
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Avusturva

Yıllara göre Plastik Hammaddeleri tüketimi (ln',n Ton) 
(Kaynak; Chemische 12/75 P; 7 2f)

1971 197 2 1973 1974

Plastik tüketi
mi (toni)

(1"''" ton) 255 300 340 360
PE G0 74 7 5 70
P? g 4 S 8
PVC 45 5 3 61 74
Stiren plastik
leri 25 33 38 3Ğ

Fransa TaUo-.H
Fransa’da Yıllara göFransa’da Yıllara göre Plastikler Tüketimi (""'i Ton) 
(Kaynak* Plast Mcd, 2/75 S; 01)

Fenoliklor

Kalıplama
Diğerleri

Aminelar

Kalıplama
Diğerleri

1°. 2 
4 °. 3

p f
ini .5

195 5 l0!”- 1973 197 ı
r o n 1.522 2.355 2.59'

1975 Yılında Fransa’da "lastikler Tüketimi (l"1
(Kaynak; Fur . r'last 5/75 S; 12? -

T&.VpU*. 11

ton)



Alkidlor 55,2
Poliester 58.5
Toliamidler 37.1
ADBE 333.1
YDPE 131.2
PP 65.9
PS (Kristal, 

tişok)
An-

162.3
PS 100.7
rvc 525.3
rva 44.1
Akrilikler 32.8
Seliilozikler 7.2
Dicrerleri 221.7
T o p l a m 2 . 030,7

- B.Almanya
- _ U p , f 3plastikler Tüketimi (milyon ton) (Kaynak" Bur Plnst 
N. 11/75 S- 2)

1971 1972 1973 1°7*
Tüketim 3.84 4.34 5.10 4.76
Kişi başı tü
ketim (kq) 62.50 70.20 82.. 40 76.80



S .  J A P O N Y A
Plastik hammaddeler giderek tabii malzemelerin yeri

ni almaktadır. Nitekim bu husus Japonya'da oaketleme sahasında 
kendini belirgin bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.

Paketlemede kullanılan maddelerin % Darılımı 
(Kaynak; Plastic İH 4/74 S; İl-11) _____
TaVolo . 7H

1967 (%) 1973 (%)

Kadit 47.4 47.9
Selofern İ.3 1.6
Plastikler 12.5 16.7
Metal 15.9 12.8
Cam 5.4 5.6
Tahta 9.9 10.0
Kuma ş 1.5 0.6
Sok emici 1.2 1.3
Kapak 1.2 1.2
Diğerleri 2.6 2.3
T o p l a m 100.n loo. o

Japonya'da paketlemede kullanılan Poliolefin film 
Talep (xl000 terv"? tahmini (Kaynak; Plastic IN 
12/75 S; 185) -

1975 1976 1977 1980

ADPE
Genel Paketle 
me 359.226 379.0 404.0 494.0
Ağır Hizmet 
torbaları 35.000 O o 41. 0 44.0
Zirai kulla
nım 43.550 46.0 49.0 52.0

Ara Tonlam 437.782 465.0 494-0 590 0



YDPE Film 16 699 21.0 22.0 25.0
PP Filmi 28,703 30.0 31.0 34 .0
Genel Torlam 486,184 516. 0 547.0 649.0

Japonya Yüksek Dansite PE talep Tahmini (xl000 ton) 
■1 ****>.-tb (Kaynak; Plastic IN 9/7-t S s 142)

Kullanım 1974 1975 1°76 1977 197 8

Enjeksivon 1^0.0 211.2 234.4 260.2 238 .7
- Şişirme °6,9 109.5 123 .7 138.5 155.1
Film 26.4 23.8 31.1 3 3.6 36.3
Düz rafya 44.7 48.0 51.5 55 .9 60. 2
Bağlama kayısı 17.1 18.0 19.0 204 . 4 21.7
Elyaf 41.6 44.0 46.7 49.5 52.5
Boru 11.8 14.6 18.5 23,3 29,6
Diğer 48.9 58.6 70.3 84.4 102.3
îhraç 150.0 165.0 19C.0 185,0 185,0
T o p l a m
_

627.4 697.7 7 75.4 650.8 930.4

"TâVta'?? Alçak Dansite Poliet ilen Talep tahmini

Kullanım Alanı 1 '374 1975 1°7 6 1°77 1978
Film 533,5 550.3 594 -2 632.2 6 7 3 . 3
Kağıt kanlama 116.0 122.0 129,0 137.0 147.0
Tel kanlama 60.0 74 .0 8i .0 88 .0 95.0
Enjeksiyon Kalıplama 58 0 6 0.9 64 .6 69.1 73.9
Boru 8.3 9.0 9.7 11.3 13.2
Şişirme 33.7 36.1 3P .6 41.3 44.2
Elyaf *.5 4.7 4.9 5.1 5,4Diğer 76.0 87.0 97.0 105.0 114 .0
îhraç 230.0 230.0 250.0 270.0 290.0

T o p l a m 1120.0 1182.0 1269.0 1359*0 1460.^



Tabloca Polipnnilan talebi (1000 n ton)

Kullanım 1914 19 7 5 197 6 1977 1973
Enjeksiyon kalıp
lama 276 , a 310.n 344 .0 379.0 713.0
Film 11S .0 13 2 . a 145.0 1£9 . a 17 5. a
Düz rafya 73 . 0 3 5 . n 92.0 100.0 103.0
Elyaf 43. 0 5 2 . n 57 .0 59.° 62.n
Şişirme ile kalın, 14 16. a 18.0 20.0 22.0
Ekstrüzyon 62. 73.0 79.0 06.0 91.0
İhraç 151. a 156.0 159.0 162 .0 165.0
T o p l a n 7 4 2 8 2 4 0 9 4 964 1036

Japonya TVC Talep Tahmini (mil oounds) (Anril 197 5)

1974 197J 197 6 1977 1978
Yumuşak ürünler 33 4 41° 439 463 439
Sert ürünler 853 9 35 1029 1118 1214
Tel Kaplama 185 200 213 226 24Û
İhracat 14<) 140 130 120 120

T o p l a m 1562 16 90 1311 1927 2062

Tabii)-90 Japonya -S 
1  W  2/16 r>-, 39)

talebi (x İOOÛ m Ton) (Kaynak; Jpn Plast

1973 197 f
Pazar Alanı
Mobilya ve İnşaat 10.6 7.9
Genel endüstriel

malzemeler 6.8 5.7
Sentetik kaŞıt 1.1 0.8
Toplam endüstrini

kullanım 18.6
L_

14.6



Paketleme kanları 130 . 5 127 .6
Ev eşyaları 67 .6 56.4
Oyuncak 3 2 .7 27 .0
Demirbaş eşyalar 11.4 9.5
Ara Tonlam 243 .1 220.5
Tonlam talep 7g7 .7 357 .9
İhracat 62.0 73.3
Genci Toplam 44V7 431.2

Japonya Stiren ve polistiron Talebi (1Û0C m ton) 
(Kaynak; riastic INC. 12/7) S; 186) / '
i a İdIö '■ "51

1974 197 5 197b ’

Stiren monor.er 1 .117 1.292 1.453
P S 556 6 4 2 711
Köpük P S 9 0 88 9 3

T o p l a m 636 7 3 1 809

Japonya’da polimetan talebi giderek artmakta ve kö
pük polistiren ile rekabet etmektedir. Köpük PS vc göre Japon
ya'da polimetan köpük talebi (ton) aşaöıdaki gibidir.

(Kaynak; Chem. Pcon 2/75 S" 42-46)
1173__________________1974 _________________ 1975 - 1976

A. Flaksifcle
- Yatak 2 3."be 2E.7°" 2 2 25.1"1"
- Araba içi 4 2. 3 1 . 5 f ' 0  31.60'' 33.10"
- Mobilya İŞ.6"" 1 5 . 7 o o 1 7 . 3 0 0 lf'.bb"
- Diöer 2 2 . 6 0 0 17.360 10.69b 21.5""

TOPLAM 1 0 7 . 2 0 0  8 5 . 7 6 0  9 4 . 3 0 0  1 0 3 . 7 0 0



B. Sert Köpiik
Arab?-Gemi için 6.4 00 6.5'"' 3.5 09 11.199
Binalar 6 . 5 o 5.4''" 6 .3 0 " 9 . 5 0  0
Makinaların
izolasyonu 16.69" 15.39'' 18. 2 0 9 2s nn9
Diğer 8.9 " 9 9.189 10.909 11.590

TOPLAM 38.709 36.399 4 3 . 2 0 0 52.999

, TOPLAM d, 5  O ov ^ 122.559 137 . 5 0 " 155.799

Ta htâ'%2. Japonya'nın SAN tüketim tahmini (Kavnak Plastic IN 
' 9/ lt { S; 13)

1 J 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 3

Elektriki Aletler 2 1 . 9 5 2 9  . 1 5 2 6 . 5 6 2 3 . 9 5 3 1 . 2 7
Çoraplar 9.99 9 . 6 3 1 0 . 3 0 1 0 . 9 1 1 1 . 4 5
Süs eşyaları 1 4 . 5 9 1 6  . 6 3 1 9 . 1 3 2 2 . 0 5 2 5 . 3 6
Tüketim malzemesi 4 5  .  4 5 5 0 . 4  6 5 6 . 3 4 61.9 1 60.03
İhracat 3.49 3 . 7  4 4 . 1 1 4 . 5 3 4 . 9 3

T o p l a m 4 0 - 0 5 ' 5 4 . 2 0 6 0 . 1 5 " 6 6 . 4 4 7 3 - 0 6

C .  A  M E R Î  K A

Aşağıda değişik plastik türlerinin Amerika'ca tüketim 
miktarları ile kullanım alanlarına ait istatistiklerde, 1975 
yılı tüketim miktarlarının 1971 e nazaran düşük olduğu müsahade 
edilmektedir. Bu durumun esas nedeni elastik üretimi için gerek
li hammaddenin fiatınm artması nedeniyle üretici kuruluşların 
üretimi kısmasıdır.

Amerika'da 1974 vc 1975 ta plastik tüketimi (1 Ö0 Ö ton)
(Kaynak; Modern Plasties 1/76 S; 39)
M a d d e  197* 1975 (x l«on)

Akrilik 216 105
Alkid 379 2G9
Selülozik 7« 56



Küm ar in-înden 150 lr’5
Epoksi 1 0 9 33
Naylon 13 55
Fenolik 5 9 a 411
Polioster î'^4' 317
YDFE 1 .217 l. r 2 2
ADFE 7.729 ? . " 7 5
T - T' 1  .7^1 3C1
PS-Stiren Kopoli”
inerleri 2.133 1.005
Poliüretan 6  2 1 594
PVC-Kopolimcrleri 2 . 1 1 1 1.704
Diğer viniller A 1 A 331
Üre ve melamin a / :  S 3  ar.
Dicerleri 1 5  r 126
T o p l a m 12.932 1 0.325

YDPE Tüketimi (K.ayn ak f Kod. Piast. I/-
1971 1 7 7 5

Pişirme 125 1 1 1
Film ı 2 40
Enjeksiyon 372 2 1 1
Boru-Fitine 15- 1 1 0
Diğer extrusyon t.atb. 35 18Levha 33 18Tel-Kablo 33 2 9İhracat 5 7 05
Diğer 93 1 0 0

T o p l a m 1,217 1 . 0 2 2

ADPE Tüketimi (Kayn ak Mod.P last 1/76
Pazar Alanı 1974 1975
Pişirme 2 1 17
Ekstrüzyor. kaplama 235 163
Film 1. 570 1.261
Enjeksiyon kalıp
lama 271 1*5
Boru Fitting ~ 15 12
Diğer ekstrude ü~
rünler 28 2.1

S: 40) 
1000 ton)

4 6)
1006 ton)



TgI ve knblo 204 Hû
îhncıt 102 116
Diöcr 197 170

T o n l u m  2.729 2.065

ADPE nin başlıca tüketim sahası olan Film ve Ekstrüz- 
yon kaplama tatbikatı ile ilgili detay bilgiler aşağıda veril- 
mektedir.

ADPE tüketimi (Film olarak) (Kavnak; Mod.Plast 1/76 
S; 40)

1974 1975 (1000 t^n)
Paketleme giyecek)
Pişmiş malzeme 106 100
Şekerleme 15 11
Donmuş yiyecek 27 25
Stokta donmuş yiyecek 39 36
Et 18 2f'
Dider 64 63

Yiyecek Harici Pa
ketleme
Elbise torbaları 44 41
Alışveriş torbaları 123 132
"afva 66 45
Büzülebilir palet 6 3 41
Yumuşak malzemeler 74 61
Diğer 17-3 95

Toplam Paketleme 817 671

Zirai 34 41
İnşaat 98 1'

Peçeteler 49 45
Evda kullanılan yi
yecek paketi f 3 64
Kauçuk Endüstrisi 2 ö 11



çöp torbaları 380 345"

Diğer_______________  109_______________14
T o p l a m  1.570 1.261

Alçak Yoğunluk ?E
Ekstrüzyen kanlama pazarı (Kaynak ; ,Mod Plastics
1/76 S; 40)
Kaplanacak Yüzey 1974 1075 (xl000 ton)
Film 20 15
Levha 34 22
Kağıt 43 27
Karton 13r 11?
T o p 1 a. m 238 183

Fenoliner Tüketimi (Kaynak; Mod.Plast 1/76 Ss43)
Pazar Alanı 1974 167 5
şiş.rme ile kalıplama 
Ekstrude edilen ö-

1- 13
rünic r "’4 23
Elyaf ve filaman 303 267
Film 68 HEnjaksiyon kalırlama 375 313
Boru 10 5
Tel ve kahlo 30 23
İhracat 10 ( 53
Diöar 65 c0
T o n l a  r .  1

1—
!

OO

361
PVC Tüketimi (1000 ton) (Kaynak ? M od
Pazar Alanı I974 1975

Kalenderleme 392 312
Ko.plama 231 10 <3
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Ekstruzyon
Tel ve kablo 138 125
Film ve levha 100 33
Boru 523 '25
Diğer 195 131

Kalıplama 239 194
Pasta tatbikatı
Flastisal 37 3"
Dicer 3 5 25

İhracat 135 71
Diğer tüketim saha
ları lpa .31
T o p l a m 2 .14i 1 . 7 0 4

Stiren Polimer Ve Kooolimerleri (Kaynak; Mod.Plastic
1/76 S'- 43)

Pazar Alanı 1974 197
Emülsiyon Boya 9 7
Ekstrüzvcn 497 3 32
Köpük 264 245
Kalıplama 957 731
Tekstil ve kağıt
kaplama 202 105
İhracat o*. 0 19
Diğerleri 166 197
T o p l a m 2 .153 l $ 0  5
Stiren Akrilcnitril tüketimi (SAN) (Kaynak; Mod.Plast

1/76 s; 4<?)
1^74 1975 (x 1000 ton)

Toplam 5 4 36



ABS Akrilonitril Butadien ‘'■tiren Tüketimi (1000 Ton)
1974 197

Aletler 60 39
Otomat i f 60 55
Telef on--makinalar 70 19
Elektronik San. 7 7
Mobilya 1 1 5
Çanta bavul 9 7
Paketleme 1 1 16
Boru 107 91
Süs eşyası 34 23
İhracat 15 5
Di^er 30 2 0Modificanlnr 7 7T o p l a m  ABS 371 
Diğer Stranik Kopolimerler

294

1974 1975
Kağıt vg tekstil
knpl. 2 0 2 168
Emülsiyon bova 9 7
İhracat 11 50
Diğer 80 9 2

T o p l a m  302 277
rs Köoük Pazarı ( 1 0 0 0 ton) (Kavnaks Mod.^lastics 4/76

S' 4 4 )
1971 197

Genleşebilir tanecik
ler 155 14?
Levha m 17
Kristalden köoük lev
ha 9 1 86
T o p l a m 2 6 4 2 4 5



roliraptan takatimi (1000 ton)(Kaynakr Mod. Plastic
4/76 S’ 44)

Pazar Alanı 1974 1975
Flex Köpük

Yataklar 60 62
Mobilya 175 150
Paketleme 8 9
Halı altları 15 1 4
Tekstil laminatları 1 4  12
Nakliye 170 155
DiÇerleri 12 8

ARA TOrLAM 4 5 4  4 20
Ri j id Köpük

Aletler 34 33
înşa.at izolasyon 70 80
Mobilya 20 16
Endüstrici tanklar 7 7
Gemi 6 6
Paketleme 6 6
Nakliye 23 22
Di5or 4 4

T o p l a r  170 174
TOPLAM 624 594
Amerika'da Poliüretan tüketimi (tatbikat sahalarına 
goro) Talimini (x 1000 ton)___________________________
(Kavnak- Mod. Plast 6/76 S: 27)
A 1 <n n 1976 1 3 3:
Mobilya 104 243
Nakliye 1C7 227
Yataklar 66 92
Halı altı 28 41
Paketleme 11 16



Tekstil 7 7
DiŞsrleri 38 51
T o p l a m 5 0 1 6 8  2
USA Epoksi Tüketimi (1060 ton) (Kavnak; Mod. ’Üastics

4/76 S; 28)
Pazar Alanı 1974 1975
Başlayıcı ve yapıştı-
rıcı 7.7 5.2
Yer kaplama 4.6 3.1
Koruyucu kaplama 47.7 32.6
Takviyeli plastik
ler 1 9 . 2 12.0
Dökme ve enjeksi
yon 9.3 5.2
İhracat 11.7 10.0
Dikerleri 8.8 8.9
T o o l  a  m 1 0 9 . 0 83.0
Solülozikler Tüketimi (1000 tr~n) (Kavnak? Möd. Plastics

4/76 S: 2B)
197 5
6.5
1.0
6.5
7.0

16.5
10.5
1.8 
3.3
2.5

56.0
‘iKrııiKier tuKetını [±opu tan) (Kavnak- Mr«d,^lastics

4/76 S; 28)
1974 1975

Döküm levha 120.0 9 2 . 6
Kaplama 50.4 44 0
Kalıplama 53.0 35.0
Diöcr 23.0 1 4 . 0

T 0 p 1 om 185.0

Pazar Alanı 1Î29
Otomotif 8.0
Elektrikli aletler 1.9
Undüstriel levhalar 3.8
Optik aletler r>. 3
Paketleme 2.1.1
Aletler 17.5
Oyuncaklar 2.5
Tüp 4-2
DiŞer 3.3
T o p l a m 75.6



“Tablo - 83
Amerika’dn Poliester takatimi (x 1500 ton) (Kavnak; 
Mnd. Flast 4/76 S: 28)__________________________"

1976 1961 s Artış

Otomotiv end. 7.2 29.5 605
Aletler 0.3 2.1 600
Elektronik Sanayii 3.0 15.0 QOO

Diğerleri 1.5 25.1 1.877
T o p 1 om OC'I 

r—i 52.7 425

Ura ve melamin tüketimi (1000 ten) (Kaynak; Mod.Plas-
tic 4/76 .S;JO)

1974 197 5
Yapıştırıcı 314 213 . 3
Kalıplama bileşikleri 41.3 3 5.7
Karlama reçineleri 22.0 15.9
Koruyucu kaplama 31.e 10.1
Tekstil muamele 25 .0 18 .2
İhracat 10.0 4.2
Diğsr 2.1 2.0
T o p l a m 445.4 20İ, .4
Takviyeli Termoplastikler (1000 tan)
Hammadde 1974 197 5
Asetnl 1.8 1.6
Naylon 10.7 8.1
Policstor 7.0 8.6
PE 2.5 2.2
TP 20 . 0 17 . 5
Stireniklar 10.5 8 .5
Diğer 8.3 6.0
T o n lam 61.6 57 .5



Fo-r.oliklor tükoti rai (Kaynok"
Pazar 1974
Bağlayıcı r00ine ola
rak •__________________
Kan lam 13.5
Elyaflı odun 25.9
Sürtünme saylayan 
malzeme 14.8
Yiyecek m.katlori 36.5
îzolan madde 103.5
Karninasyon

İnşaat 23.0
Elektronik 6.1
Mobiİva 15.0
Diyor 2.1
Tahta bil. 136,8
Kalınlanan oşya 150.0
Karuvucu kanlama 10.0
İhracat 11.2
D.i” ar 41-0
T a p 1 a m r90 . 4

Naylon Tüketimi (x 1000 tın)
-az-r 1974
Ekstr-izyon İğ . 5
Enjeksiyon aletler 6.6
otomobil 15-0
Tüketim nalları 6.5
Elektronik 13.0
?o)-i.na yarcaları 11.0
İhracat 8.0
Diğerleri 3,4
Tonlan 83-0

1975 (x 1000 ton)

1^ . 7 
10.8
10.6 
74.5 
74 .5

15.5 
6.0 

10.0
1.7

124.0
00. e 
5.9
6.8 

2 4.0
414 .0

197 5
14 .7 

3.4 
10 2  
6.97.6 
6-5 
4-0
1.7

5?. 0



T*Uo ■.%<<
■■’oliınid Reçineleri (Amerika) (Kaynak: Chem Market 

____________________________ APSTRAÇtş Arril 197 5)
1 9 7 4

Enjeksiyon Kalıplama 57.000 ton
Elektriki parçacılar (Elektronik) 14.000 ton
Makina parçaları 12.000
Alet parçaları 7.000
Tüketim malzemeleri 1.000

Ekstrudc edilmiş parçalar 20.000

Monofilaman 7.000
Film tape 5.000
Levha tüp 4 . 0 0 0
Tel kablo 4.000
Şişirme, toz kaplama, ihracat,
döküm 11.000

Termorlastik Poliester tüketimi (Kaynak: M'xî. Plast
1/76 S: 40)

1974 1975 (1000 ten)
Otomotif sanayii 5.7 6.4
Aletler 0-2 0.2
Elektriki cihazlar 2.3 2.6
Injection kalıplama 0 . 4 0.4Diğerleri 1.0 0.9
T 0 p 1 n n 9 • f 10.5
loliestor Tüketimi (Kaynak: Mod.Plast 1)76 5: Q0)

1374 1 3 7 5 (10C76 ton)
Takviyeli elastik
levha-ondiila 45" 34
Diğerleri 269 225
yüzey kaplama 5 4İhracat 7 4
Diğer tüketim saha
sı 70 50
T o p l a m 4 0 4 3 1 7



Volikarbonntlnr tüketimi (±000ton) (Kaynak s Mod.~l.ast 
1/7*5 3: 46)

Saha 1974 1921
Aletler 7.8 5 . 6
Elektronik 9.5 6 . 4niazing 14.5 1 4 . 0
Aydınlatma 2.6 1 -9İşaretler 2.5 1.7
Spor malzemesi 4.0 2.6
Nakliye 3.5 2.1
Diğer 6.7 5.0
T o p l a m 51.1 39.3

Poliasetal tüketimi (1000 ton)(Kavnak *
1/76 S;

Tük.sahası
1.974 197 5

Aletler 5.6 4.9
Tüketim eşyaları 5.7 3.6
Elektronik 2.3 1.8
Makina parçaları 5.1 4-0Madeni eşya 3.8 3.3
Levha t tüp 1.7 1.7
Nakliye 5.2 4.0
Diğerleri 2.9 2.5
T o p l a m 32.3 25. S

Mod.Plast 
40)

Amerika'da Plastiklerin alet parçalarında kullanımı 
(1000 ton) (Kavnaks Chemical Market ABSTARTS Nisan 
1975 Mod. Plastics 1/70 Ss 47) * .85-
M a d d e 1973 19-74 197 5
Akrilik 2.2 2.3 1.9
Selülozikler 1.0 0-9 0.5
Epoksi 3.8 3.3 2.3
Naylon 7.5 7.1 3.4
Fenolik 41.4 37 .5 20.6



Poliasetal 5 . 9 5.6 4.9
I- olikarfconat 7.3 7.3 5.6
PE (kalıplama) 2.5 2.4 2.0
r r 47.0 52.0 3 5.0
rs 170.0 166.0 ıoo
AB-S 48.0 43 . n 39
SAN 5. .3 5.5 5.0
PVC 20.0 21.9 20.0
Poliester (takvi 26. 0 22© 2/.5"yeli tormoplastik 
poliester)

0.1 0.2 0.2

TFE 0.4 0.4 0.3
Rijid üreten köoük 30.0 34-0 33.0
T o p l a m 417.3 294*6

Amerika ’ a a Plastiklerin Elektronik Sanayiinde Kulln- 
nımı (l"iQO ton) ■ ____________________

1973 I9 7I 1975
Selülczikler 0.9 1.0 0.5
Ereksi 9.5 9.6 6.6
Naylon 12.5 13.6 7.6
Naylon (tel kablo) 4.2 4-1 3.5
Fenolik 94-1 95.4 45.0
Poliasetal 2.5 2.3 1.8
Polikarbon-at 
Poliester (takvi 9-0 9.5 6 . 4

yeli)
Poliester (Termo-

48-û 5 4 . 0 49.3
plastik) 
Poliolefinler

2.3 2.6
(Tel-Kablo) 2g5.0 299.0 162.0PVC (Tel-Kablo) 18S.0 161.0 125.6
Stiren reçineler 78.0 84.0 7 5.9
Üre 12.5 12.7 10.9Metan 0 . 8 1 . 0 0-9Diğerleri 6 . 0 5.8 4-0
T o p l a m 752.4 755.3 500.5



TM.st
Amerika'da Elastiklerin Ev eşyalarında kullanımı 
(1000 t^n) (CM.A •• ril 1975 Mod Tlast 1/76 S- 47)

M a d d e 1973 1974 | 1975

Fenolikler 20 19 ! 14
YDPE 120 133 | ıeı
ADPF 17? 166 ! 150
PP 46 50 1 43:>s 102 180 145
Dikerleri 18 17 53

T o p l a m 5 6  5 5 0  5 ! 506

Amerika'da Elastiklerin Oyuncaklarda kullanır1! (1000 ton)

M a d d e 1973 1974 1975

ABS 9.0 10.2 9Selülozikler 2.1 2.5 2
YDİ'E 50.0 51.0 40
ADPF 72.0 72.0 51
1 1 33.0 36.0 20rs 184 .0 134.0 102
rvc 33.0 37 .0 30
Diterleri 8.1 10.1 11
T n 0 1 a m 396 .9 402.3 26S~

i'MoTrka Eda Plastiklerin Mobilvada kullanımı (1000 ton) 
(CM■A. April 1075)____________

M a d d e 1^73 1974 197 5
ABS 6.5 5.0 3.0
Melamin 8.6 3.1 6,6
Fenolik 37.0 34.0 24 .0
Foliester 15.2 15.1 11.0
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FE 11.3 11.2 9 .0
rf ■ 12.0 13.0 11.0
?S 63 . 2 58 .O 30.0
?U 132.4 201.5 132
a) Kumaş kaplama 6 o 2 7.0 6.0
b) Flexible körük 168İÖ 175.0 160 .0
c) Sert körük 20 .0 19.5 16.ö
PVC 145.0 144.0 90.0
Dilerleri 4.7 4.6 2.0

.

T o p l a m 5 0 2  . 7 493 .9 368.0
'TİUg 30 Amerika'da riastiklerin Nakliye (Transnort) sahasında 

kullanımı (1000 tan)_______________________________

M a d d e 1974
(Araba)

1574
(Diğerleri)

1 9 7 5
(Araba)

1575
(Diğerleri)

ABS 62 N 60.0 N
Akrilik I4 . 4 2.0 14.0 3.0
Selülozik 8.7 N 8.0 N
Naylon 14.3 3.5 14.4 3.5
Fenolikler 23.0 2.9 21.0 2.3
Poliasetal 4.3 >.T 4.« N
Polikarbonat 1.5 1 . 0 1.4 1.1
HDPE 20.6 2 . 3 22.0 3.5
LDPE 2.0 N 1.5 N
PP 90.0 5.5 42.0 6.0
PS (darbeye mukavim) 3 .<? 0.5 2.0 0.5
Poliüretan 125. 0 40.0 150.6 45.0
PVC 110.0 9.0 100.0 9-0RP (Poliester/cam) 70.0 1 4 . 0 69.0 15.0
SAN 4-5 N 4-4 N
Termoplastik polies- 
ler 5.5 N 9.2 N
Diğerleri lg.O N 1 7.e N
T o p l a m Sil .2 81.2 589- r 893



TaJot^Si
Paketİsnada Plastikler Tüketimi (1000 t “m) (Kaynak; 
Mod. Plastik Int. 1/7 6 S; 43)_____________________

M a d  d  o 1^74 1975
XSUi2$iEi£ii'2£
PV acc ta t 22  .7 21.4
?V a lkol 7 .5 7 .0
Di*er 7 .2 7 .1
T o o 1  a  m 37.  4 35.5

EVA Kordimer 37.6 30.0
YDFE 18.0 17.5
ADPE 24O.O 235.0
T'r3 3.0 3 . 0Pdivin i l  ase ta t 17  .  5 17.0
PVC 8.5 İ.OD iü  er 40 .5 351.5
T o  o  1  a  m 365.1 3  56 . 0
Kaoaklar
Fendik 3 .5 3 .0YDPE 2 4 . 0 23.5ADPE 10.0 9  S
TjT'' 27.0 25 . 0
~e 19.5 1 9 . 0PVC (Conta) 10 . 0 9 . 5Üre 1.  0 5 .6
T o p l a m 1 0 1 . 0 95,1
Kao_ve_Ka2ak
Selü loz ik 11.5 10.0Dider 9 .6 6 .5



r
ı •

YDPE

Şi şirine 316.1 315.C
(2 galonluk şişe)
(2 galonluk şişe) 36.0 35.0
Enjeksiyon kalıplama 92.0 90.0
Termoformed 23 .0 27.0

fiDPE

Şişirme 19-9 19.5-
Enjeksiyon 71.0 70.0

Şişirme 16.0 13.0
Ekstruzyon (çubuk) 15.0 13.0

Enjeksiyon kalıplama 25.5 24.5
Termoformed 7.5 7.0
PŞ

Şişi rme 10.7 5-3
PS (kalınlanmış)
Kristal 46.5 44-6
Köpük 4 0 . 0 3 9.5
Darbeye mukavim 4 0 . 0 38 .S

Köpük £3.0 78. 5
Darbeye dayanıklı 110.0 106. 5
Oriente olmuş 60.0 57.5
Diğer 39.5 37.5
PVÇ

Şişirme 25.7 25.0
Termoformed 35.0 3 4.0
üretan köpük 14.0 15.0
Diğer 26.4 22.6
T o p l a m 1 .17ft.«> 1.139.6



F_ i_l m.
YDPF 42.0 40.0
ADPE 817.0 677.0
PP 68.0 64.0
FVC 56.0 5 5.0
PS 11.9 11.0
Diğer 38.9 37.6

T o p l a m 1.033.8 884 .6

GENEL TOPLA?' 2.716.2 2.510.2

D. K„A,N A D A

Plastiklerin tüketimi (mil lb) (Kaynak: End il-ast.
2/76 S• 28)

Plastik Cinsi 1973 1P74 1975

Akrilikler 50.2 54 .4 49.5
Amino reçineleri 106.5 103 .5 90.5
Selülozikler 46 47 . 5 41
Epoksiler 11 13.7 12.3
Diğer termoplas- 
tikler 15 15 12.3
Fenolikler 101 104 108
PE 656 693 674
PP 134 .5 153.5 145.5
PVC 186.5 316 290
Streniklsr 374.5 395.5 321.5
Doymamı3 polies
terler 48.5 49 45
üretanlar 122.5 132.8 111

T o p l a m  1 .952 2.076 1.900



Kanada elastikler 1973-1974 Tüketimi (ton) (Kaynak: 
Mod.Plast 5/7 5 S: 55 )_____________________________________
M a d d e 1973 ln74
ABS 43.000 43.182
Asetal 955 1.391
Akrilik 14.773 19.091
Selülozikler 2.727 2.727
Epoksi 5.045 5.632
Melamin 9 .091 10.000
Naylon 2.227 2.409
Penolik 44.545 42.500
Polikarbonat 2.63 6 2.864
Poliester 22.046 25.000
YDPF 84.092 96.818
VS 93.636 107.273
PVC 120.864 143.634
ADPE 214.091 232.728
rp 53.774 59.318
üre 41.818 38.636
Plex Ürot.an 37.591 36.591
Rijid üratan 18.091 20.455

1973-1974 PVC reçinenin kullanım alanlarına cjöre tii- 
ketiıni (mil lb) (Kaynak: Cdn Plast ;'/7 5 S: İS)____________

1973 1374
Tel ve kablo 3S.5 40
Yer kaplama 38 40
Film-Levha 75.5 84
Plastisoller 37 40
Diğer kalıplama- 
ekstruzyon 10.5 15
T o r 1 a m 286.5 316



1973-1074 tc VE nin Kullanın Alanlarına ffire Tüketi- 
mi (mil lb) (Kaynak; Cdn rlast 4/75 S- İR)______________

1973 1974
ADPE
Film vc levha 306 319
Tel ve kablo 50 46
Ekstruzyon kalıp
lama 29 32
Enjeksiyon şişirme 28 35
Boru 25 30
Döner kalıplama 10 10
Diöar 22 30
Toplam ADİE 470 502
YD?E
Enjeksiyon kalıplama 60 65
Şişirme 59 59
Hortum 45 4J>
Tel-Kablo « 6
Boru 5 5
Oriente şerit 4 4 ’
Ekstrude film 3 3
Diöor 4 4
Toplam YDPE 186 191
1973-1974 Yıllarında, Polipropilenln Kullanım Alanla
rına Göre Tüketimi (mil lbs) (Kavnak: Cfln.Plast 4/75

S: 21)
Kullanım Alanı 1073 107-4
Enjeksiyon 64 73.5
Elyaf
a) Haltifilaman 25.5 30
b) Halı altlıöı 20 23
c) Endüstriel tor

balar 5.5 5.5
d) Halat sicim 12.5 13

T o p l a m  63.5 71.5 '
Film - Levha 7.0 5,t



15)73-1974 Yıllarında. Akriliklerin kullanım alanlarına 
göre tüketimi (mil lb) (Kaynak: Cdn rlıst 4/75 S: 22)

1973 1974
Toplam emülsiyon
çözelti ' 27.5 31
Kalıplama-ekst-
rüzyon 10.5 9.7
Film 0.1 0*11
Dökme levha 8.7 9.5
1974 fiili ve 1975 tahmini üretan reçine talebi 
(mil lb) (Kaynak: Urotane 4/75 S: 1)__________

197-4 1975
Köpük 440 458
Sert 932 940
Bükülebilir 1372 1398
Elastomer 8P 95
Yüzey kaplama 75 80
Yapıştırıcı 40 45
T o o l  a  m 1567 1618
1973-1974 Asetal ve Naylon tüketimi (mil lb) (Kaynak: 
Cdn vlast 4/75 ■?: 23)______________________________

Naylon
Enjeksiyon 
Ekstrude tüp 
Film-levha
Toplam Naylon
Asetaller

.97 3 1974

2.8 3.0
1.6 1.8
0.5 0.5
4.9 5.3
7.0 7.0



Pollkarbonat Tüketimi (inil lb) (Kavnaks Cdn Plast 4/75

1973
S ; 23) 
1074

Küçük aletler 2 2.5
Aydınlatma 0.8 0.9
Diğer 3.0 2.9
T o o 1 a m 5.8 6.3

E. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN PLASTİK HAMMADDE TALEPLERİ
"î*İ3Jt<İB^3Gelişmekte olan ülkelerde Alçak Dansite (1000 m/ton) 

FE talebi (Kaynak: Japan Chom 11/14/74 S: 2)

ü l k e 1975 1985
Kore 59 111
Çin 40 200
Hong-Kong 80 108
Singapur 26 35
Malatya 35 76
Tayland 38 72
Endonezya 45 107
Filipinler 25 59
Hindistan 75 106
Diğer 30 89
Toplam ASYA 511 1.113
İran 35 125
Irak 14 35
Suudi Arabistan 8 62
Diğer 35 161
Toplam 85 383

PVC Talebi (İM'' mt) (Kaynak: Janan Chem. 11/14/74

ü l k e 1975 1905
Kore 50 250
Çin 300 1.50©
Taiwan 180 510
Hong-Kong 30 90



Singapur 20 70
Malazya 10 40
Tayland 15 40
Endonezya 25 130
Filipinler 20 70
Hindistan 60 210
Diğer 40 180
Toplam ASYA 750 3.090
îran 40 140
Irak 5 20
Suudi Arabistan 5 20
Diğer - -

Toplam ORTA DOĞU 50 180

Gelişmekte Olan ülkelerde Polistiren Talebi (1000 T/Sene) 
(Kaynak; Japan Chem 11/14/74 S;2) labCs 9r~~___________ _

ü l k e 1075 1035
Kore 12 48
Çin 6 24
Tayvan 18 58
Hong-I'ong 80 203
Singapur 8 21
Malazya 9 14
Tayland 7 10
Endonezya 7 17
Filipinler 7 11
Hindistan 0 13
Difter 3 5
Toplam ASYA 165 429
îran 11 45
Diğerleri 15 37
T o p l a m 2 6 8 2



T2U>U 96
Gelişmekte olan ülkelerde Yüksek Dansite PE talebi 
(Kaynak; Japan Chem 11/14/74 S; 2)________________

ü l k e  | 1975 1985
Kore * * 16 24
Çin 21 89
Taywan 29 65
Hong-Kong 11 15
Singapur 5 7
Malazva 6 11
Tayland 10 16
Endonezya 15 46
Filipin 14 31
Hindistan 2B 43
Diğer 12 35
Toplam ASYA 167 383
İran 7 35
Irak 4 20
Suudi Arabistan 4 30
Diğer 12 60
Toplam ORTA DOGü 27 145

'TdUa-e? Gelişmekte olan ülkelerde Polipropilen (TP) talebi 
( 000 m ton) (kaynak; Japan Chem. 11/14/74 S; 2)

ü l k e 1975 1935
Kore 49 74
Çin 7 100
Hong-Kong 11 17
Singapur 8 11
Malazya 8 16
Tayland 9 20
Endonezya 27 155
Filipinler 20 50
Hindistan 7 11
Diğer 14 42
Toplam ASYA 202 603
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İran 9 46
Irak 3 15
Suudi Arabistan 2 23
DİÇer 19 101
Toplan ORTA DOĞU 35 185

TK/AA



Dünyada belli başlı ülkelerin, kişi başına plâstik 
tüketimleri gösterge alındığında sırasıyla

B.Almanya
Amerika
Japonya
Fransa
İtalya
İngiltere

başta gelmektedir.

•1975 yılı itibariyle Batı Avrupa' 'da çeşitli plâstik
tüketiminin kullanım maksadına göre dağılımı aşağıda belir
tilmiştir.

PVC A-
Rijid Pl/C: $ 58.5

Şişe 12. 8
Film-levha 16. 2
Enjeksiyon 3. 8
Boru 37. 8
Pro fil 23. 6
Plâk 3. 8
Diğer 2. 0

Plâstifiye PV/C $ 41.5

Sun'i deri 18.0
Film levha 23. 8
Yer kaplama 14. 2
Pro fil-tüp 13.3
T el-k ablo 29. 0
Diğer 1. 7

TOPLAM $100 $100

Polistiren: $

Paketleme 37. 2
Köpük 21. 5
Ev aletleri 9.8
Aletler 7.1
Buz dolabı 6. 2
Mobilya 5.3
Oyuncak 4.4
Ayakkabı topuğu 1.7
Otomotiv endüstrisi 0.8
Diğer 6.0

TOPLAM $100



- 19L -

Wİ»tü»B *

YPPt
Üttaao 45.9
Enjeksiyon 39.0
HanofU» Mis 3.0
Film lavho «.9
Boru- 4.9
Tel fttUo 1. 0
DlQarlaıi 0.9
TOPLAM 5C100

APPE
Fil» ltvN 70.?
Cnjatutfen 9.7
T*1 kablo 4.9
Ck». kaplam 4.8
Boru 4.0
JifliM 2.9
Sigarlar! I.P
TOPLAM J6l00

PaLte-g*!™». —2L_
Haliyim» oka t »Oryan 59.9
Elyaf yarit 21.6
Bükme elyaf 12.9
Fil* 10.0
TOPLAM $100

ABŞ _%_____
Alstiar 30.0
Otoarotiu. 20.6
Süs tayaları 20.6
Elektronik 13.1
Mobilya 9.3
Boru-fittirıg 4.4
Ölçerleri  2.0
TOPLAM 56100

Poliüretan;_____________________________ %_____
Elastik tatbikatı 66.3
Sart 20.9
Yarı, sert (Ayakkabı) 8.0
Yarı sert (Otomotiv) 4.0

56 29.0

36 71

56 100

TOPLA» 36100



Takviyeli Plâstikler: %
(Termosettingler)_____

İnşaatta 20.5
Nakliye (otomotiv) 17,7
Boru tank 16.6
Gemi-denizcilik 13.5'
Elektriki 13.2
Tüketim eşyaları 9.8
Diğerleri 8.7

TOPLAM % 100

Ülkeler itibariyle ise 1975 yılı plâstik hammaddeleri 
tüketim dağılımı aşağıda özetlenmiştir:

İnqiltere: %

ADPE 21. 4
PVC 19. 6
PP 9.3
PS 7. 5
Aminoreçinele ri 7. 5
YDPE 5,0
Poliüretan 3. 5
Fenolik reçineler 3.3
Poliester 2. 8
ABS 1.6
D iğerle ri 18. 5

TOPLAM % 100 (1.632.000 ton)

Avusturya:(1974) %

PVC 20. 5
PE 19.4
Stiren plâstikleri 10.0
PP 2. 2
Diğerleri 47,9

TOPLAM % 100 (360.000 ton)

Fransa: t

PVC 25.7
ADPE 16.3
Aminolar 9.6
PS (Kristal antişok) 7.9
YDPE 6.4
PS (Naturel) 4.9
Renolikîer 3.3
PP 3. 2
Poliester 2.3
Alkidler 2.7
PVA 2.1



Poliamidler 1.8
Ak r ilikler 1.6
Diğerleri
TOPLAM

11.7
100 (2.039.700 Ton)

Oapony a: %
PVC 33.4
ADPE 23.4
PP 15.1
PS 14.4
YDPE 13.7____
TOPLAM $ 100 (5.068.000 Ton)

A.B.D.
ADPE 20.1
PS-Stiren kopolimorleri 17.4
PVC-Kopolimerleri 16.5
YDPE 9.8
PP 8.3
Poliüretan 3.7
Eenolik 4.0
Diğer viniller 3.2
Poliester 3.0
Üre vo melûmin 2.9
Alkid 2.7
Diğerleri 6.4_____
TOPLAM $100 (10.325.000 Ton)

Kanada: $________
ADPE 26.1
PUC 16.1
PS 12.0
YDPE 10.8
PP 6.6
ABS 4.0
Fenolik 4.7
Üre 4.3
Flex. üretan 4.1
Poliester 3.8
Rijid. ürptan 2,3
Akrilik 2.1
Diğerleri 2.3_____
TOPLAM $100 (889.900 Ton)

Bolü başlı ülkelerin plastik hammadde tüketim dağı
lımları incelendiğinde ABD, İngiltere ve Kanada'nın kendi 
aralarında, Oaponya ve Fransa'nın da kendi aralar'nHr 
zerlik gösterdiği görülmektedir.



III- ÜLKE OLA.'JAKLARI

1- Sektör için önemli üretim faktörleri potansiyeli;

Sektörde üretim faaliyetleri için gerekli potansiyel 
durumun; talep, işleme kapasitesi ve hammadde açısından 
incelenmesi raporumuzun çeşitli bölümlerinde yer almakla 
beraber bu hususlara bu bölümde de kısaca değinilmesinde 
yarar görülmüştür.

Talep- Ülkemizin 1975 yılı itibariyle fert başına 
plâstik mamul madde tüket imi;(İncelenen ürünler için);

ADPE - 80.015,000 : 40,063,000 = 1,99 Kg/Kişi

PUC - 57.500.000 : " = 1,42

PS - 16. 600 . 000 : " = 0,41 "

PP - 13.130 . 000 : " = 0.33

YDPE - 19. 220.000 : " = 0.35

TOPLAM 181.015.000: " = 4.51 "

olarak hesaplanabılecektir. Bu değerin II. 10 bölümünde 
incelenen gelişmiş diğer ülkelerdekine nazaran kıyaslanamı- 
yacak derecede küçük kaldığı aşikârdır. Böyle olmakla beraber 
Ülke kalkınmamızda tarıma ve altyapı yatırımlarına (sulama, 
kanalizasyon, enerji, haberleşme) yerilen önemin, otomotiv, 
elektronik ve ambalaj sanayii kollarında son yıllarda izlenen 
gelişmelerin, ahşap ve diğer geleneksel malzemelerin fiat- 
lanndaki yükseliş nedeniyle plâstik malzemeye geçişin, 
sektörün ürünlerine olan talebi önemli ölçüde arttırmaktadır. 
Özellikle 1975 ve 1976 yıllarından itibaren başlayan sektörün 
mamul ihracatı ümit veren bir potansiyel olarak dikkate 
alınmalıdır.

- Plâstik İşleme Kapasitesi: Tablo 4 de 1975 yılı 
sonu itibariyle verilen ve 3 Saat/Gün 300 gün/yıl esasıyla 
tanzim adilmiş kapasite değerleri ile 1975 yılı mamul madde 
üretim değerlerinden yararlanılarak sektörün kapasite kul
lanım oranlan aşağıya çıkartılmıştır.

YDPE: 19^2.20 x 1Q 0,^73

ADPE: 80.015 ,nn
"34 72f~ xl00='j230 

*



pp : 13.130 X 10Q = £ 66
20.137

PS : 16. 660 x 100 = % 50
33.517

PVC: 57.OOP x 1.05 x 100 = % 43
139.885

Sektördeki kapasite kullanımının düşük görülmesindeki sebepler 
arasında en önemli unsun; plastik borular,hortumlar,sera örtü
leri, bidonlar gibi mamuller içinde en büyük tüketim sahasına 
sahip ürünlerin senenin 4-6 aylık bir dönemini kapsayan mevsim
lik satışa bağlı ürünler olmasıdır . Sektördeki işletme sermayesi 
imkanları veya sanayicinin tercihi nedeniyle senenin her ayında 
eşit kapasitede çalışarak satış mevsimi için mamul stoku yapmak 
yerine imalatı talebin geldiği döneme sıkıştırarak ,senelik ih
tiyacı örneğin 6 ayda üretecek kapasitelerin kurulmasına ve do
layısıyla kapasite kullanımının düşük görünmesine neden olmak
tadır ,

Sonuç olarak ,sektörde üretim faaliyetleri için gerekli kapasite 
potansiyeli,herhangi bir darboğaza sebep teşkil etmemektedir.

Ham madde ve katkı maddeleri:

Tüketim miktarları açısından sektörün en önemli ham maddeleri 
olarak sayılabilecek plastik ihtiyacından,1976 yılı talepleri 
dikkate alındığında 27.000 ton/yıl ADPE üretimiyle talebin tak
riben % 50'si Petkim'in yerli üretiminden karşılanmaktadır.
Aliağa Potrokimyo Kompleksinde ADPE üretimi öngörülmüştür,

- Üretim kapasitesi 1976 yılında 52.000 ton/yıl'a arttırılarak 
PVC talebinin hemen hemen tamamı yerli üretimle karşılanacak 
duruma gelinecektir . PVC ürünü üretimi de Aliağa Kompleksi 
projesine dahil bulunmaktadır .

- PS ürününde 15.000 ton/yıl yerli üretim kapasitesi talebi kar
şılayacak düzeyde bulunmaktadır .

- YDPE ve PP ihtiyacı halen tümüyle ithalat yoluyla sağlanmaktadır. 
Bununla beraber Aliağa Kompleksinin işletmeye alınması ile bu 
ürünler de yerli olarak üretilecektir.



Petrokimya Sanayii Özel İhtisas Komisyonu raporunda 
incBİsnmiş olması nedeniyle, hammaddelere ait üretim ve 
kapasite değerleri üzerinde ayrıca durulmamıştır. Bununla 
beraber VI. 5 C bölümünde 1977-1990 yılları arasında yerli 
plâstik hammaddeleri üretimi ayrı bir tablo ha.'.inde verilmi

- Katkı maddeleri, yardımcı maddeler olarak üzerinde 
durulmaya değer unsurlar arasında Plastifiyanlor ve Stabi] 
zatörler üzerinde durulmakta yarar görülmüştür, ülkemizde 
Plâstifiyan üreten firmalar bulunmasına ve kurulu kapasite 
lerin, ülke ihtiyacını karşılayabilir düzeyde tesis edilmiş 
olmasına rağmen Plastifiyan hammaddesi olan alkıllezin; dıs 
piyasalarda maruz kaldığı spekülâtif hareke tler iç piyasada 
gerek fiat gerekse temin edilebilirlik açısından sektörün 
önemli ölçüde etkileyebilmektedir.

I"<ur
A Stabii iz atör imalâtçısı olarak memleketimizde tek 

bir kuruluş bulunmakta ve bu kuruluşun imkân ve sanayiciye 
uyguladığı şartlan yaygın şikâyetlere konu olmaktadır. 
Stabilizatör temini açısından karşılaşılan güçlüklerin çözü 
konusunda getirilen öneri; Petkim Petrokimya A.Ş.’nin öncü
lüğünde sanayicilerin de iştiraki ile yeni bir yatırıma 
gidilmesi olmuştur»

2- Teknik Plâstikler.

Plâstik Özel ihtisas Komisyonunun inceleme kapsamı 
içinde bulunmakla beraber raporumuzun bundan önceki bölümlp 
rinde de işaret edildiği üzere, yeterli bilgi toplanamamas 
dan dolayı, Teknik Plâstikler başlığı altında toplanabilecd 
olan ve daha ziyade otomotiv, elektronik sanayii v.b„ sand 
kollarında tüketilen plâstik türleri, incelediğimiz türlere 
uyguladığımız model içinde ole alınamamıştır. Bununla beratı 
çok yetersiz dahi olsa, bu konuda derlenen bilgiler, bu tür 
plâstiklerin önümüzdeki yıllarda kazanacağı potansiyel 
dikkato alınarak bu bölüm içine dahil edilmiştir.



TEKNİK PLASTİKLER

Teknik plastikler kendi arasında 7 ayrı gruba ayrılmaktadırlar, 
.ar sırasıyla :

1. Polimetilenoksitler (- Poliasetaller)
2. Poliamidler
3. Politetrafloretilenler
4. Politriflorkloretilenler
5. Polikarbonatlar
6. Poliesterler
7. ABS

Bahsedilen 7 ayrı teknik plastik grubu da kendi arasında çeşit- 
:icari isimlere göre ayrılmaktadırlar. Bunlar da aşağıdaki şekilde sı- 
’.andırılabilir.

1. Polimetilenoksitler (Poliasetaller)

a. Delrin
b. Hostaform
c. Ultraform
d. Celcon
e. Kenatal

2. Politetrafloretilenler

a. Hostaflon TF
b. Algoflon
c. Chemelec 300 —

d. Fluon
e. Fluoroflex T
f. Soreflon
g. Teflon

3. Politriflorkloretilenler

a. Chemelec 500
b. Edifren
c. Fluorofleks C
d. Fluoroethene
e. Kel-F 
t. Halon
g. Voltalef

4. Poliamidler

a. Poliamid 6-10

- Ultramid S
- Maranyl B
- Zytel 31



b. Poliamid 6-6

- Ultramid A
- Maranyl A
- Zytel 101

c. Poliamid 6

- Degamid
- Duretban
- ultramid B
- Grilon
- Akulon

d. Poliamid 
Rilsan

5. Polikarbonatlar
a. Makrolan
b. Lexon
c. Herlon

6. Poliesterler

a. Bakalite
b. Dobeckan
c. Leguval
d. Palatal
e. Polyeit
f. Standofix
g. Vestopal
h. Allymen
i. Dapon

7. ABS (Akrilenitril Butadien Styren)
Teknik plastikler, şimdiye kadar alışılan ve büyük miktarlarda tüke

tilen PB, PVC, PP, PS türü plastiklerden farklı olarak sadece ağır sanayi 
kollarında ve çok az miktarlarda kullanılmaktadır. Türkiye'de teknik plas
tikleri kullanan sanayi kolları :

1. Telekominikasyon Sanayii
2. Televizyon ve Radyo Sanayii
3. Otomobil Sanayii•
4. Sınai Kalıp ve Yatak Sanayii

olarak ayrılabilir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Bu sanayi kollarında 1975 yılı itibariyle tüketilen çeşitli teknik 
plastik miktarları Tablo da gösterilmiştir.

Sonuç olarak teknik plastikler alışılmış plastik işleme sanayi ü- 
rünlerinin aksine sadece ağır sanayi dallarında çok cüz1i miktarlarda kullanıl
maktadır. Bu sebeple, sadece iç pazar dikkate alınarak teknik plastik ünitele
rinin kurulması ekonomik olmayacaktır. Esasen, tüketiciler alıştıkları kalite
nin dışında bir markayı kullanmaya da istekli görünmemektedirler.



TABLO : $% TÜRKİYE’PE TEKNİK PLASTİKLER 1975 YILI TÜKETİMİ (TON)

Sanayi Dalları ABS Poliasetaller Polikar-
bonatlar

Poliamid-
1er

Polit-
riklor
Etilen.

Politet-
raflor
Etilen.

Polies- |  
teri er

Telekominikasyon 89 6.5 - - - - 2

Televizyon ve 
Radyo 10 5.5 3 1.5 1.5 - -

Otomobil Sanayii (305) - - (25) - - - '  I
Sınai Kalıp ve 
Yatak 10 13 _ 6 _ _ .  !

Kalem 5 4.5 - - - -
I

Diğerleri &üo4 4.3 - 17.3 - 1 84

T O P L A M 2118 
{£.423 )

44 3 25(50) 2 . 5 11 106



V- ÜRETİM PROGRAMI

1- Genel Politika

Sektörün Kuruluşu ve Dağılımı : Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde 
getirilen tedbir ve teşviklerle Plâstik Sektörü yatırımlarının Kalkın
ma Planı Hedeflerine uygun olarak İstanbul ili ve çevresinden, memle
ketin çeşitli yörelerine yönlendirilmesi sağlanmıştır. Nitekim Üçüncü 
Plan Dönemi içinde sektör yatırımlarının başlıca ;

- İstanbul ve Çevresi (Çerkezköy dahil)
- İzmir ve Çevresi
- Antep, Adana, Mersin illerinin çerçevelediği yöre olmak üzere 

üç ana merkez oluşturduğu görülmektedir.

Hammadde temini açısından bakıldığında, Petkim Petrokimya A.Ş.'nin 
Yarımca ve Aliağa komplekslerinin kuruluşu ile İstanbul ve İzmir çevre
lerinde toplanmış sektör yatırımlarının hammadde kaynaklarına yakın bu- 
lunmaları ve böylece hammadde maliyetlerindeki taşıma unsurundan tasar- 
raf sağlamaları imkanı doğmuştur. Bu durumun belirli ölçülerde büyük 
miktarlara ulaşan karayolu hammadde taşıma trafiğini de azalttığı söyle
nebilecektir. Akdeniz bölgesinde kurulu sanayiin ihtiyacını da uzun 
mesafelerden taşımayı gerek kılmayacak şekilde çözüm imkanlarının araş
tırılması IV. Plan hedefleri arasında dikkate alınmalıdır.

Anılan üç merkez kadar yoğun olmamakla beraber Ankara ve çevresin
de de 1975 ve 1976 5'illarında dikkat çeken gelişmeler izlenmiştir.

Plastik ürün türleri itibariyle Ülkemizdeki tüketim dağılımını ve
rebilmenin güçlükleri aşikârdır. Bununla beraber çeşitli bölgelerimizin 
ekonomik yönden özellikleri dikkate alınarak belirgin durumda bulunan 
tüketim malları arasında;

Marmara ve Trakya bölgelerinde, Kurulu Sanayiin ihtiyacı olan amba
laj malzemeleri (Gübre torbaları, Kimya ve boya sanayiinin bidonları da
hil) , inşaat sektöründe tüketilen yör karoları, plastik doğramalar, 
başta otomotiv elektronik, elektrik ev cihazları imal eden sanayi olmak 
üzere diğer sektörlerde kullanılan plastik parça ve akşamlar, günlük 
ihtiyaçlardan banyo ve mutfak eşyaları, spor ve kamp malzemeleri, oyun
caklar, sun1i deri, çarşı, pazar, dükkan torba ve çantaları, telefon, 
televizyon anten ve güç kabloları kanalizasyon devreleri, balıkçılıkta 
kullanılan malzemeler ve av malzemeleri, fişek kovanları, mobilyalar.



3ge Bölgesinde - ileri ziraatin gereksinmeleri arasında sayılabile
cek basınçlı ve basmçsız boru ve hortumlar, seracılık ve üzüm kurutma 
ve yaymada kullanılan şeffaf plastik örtüler, gıda sanayii ve diğer sa
nayiin mallarını ambalaj ve taşımasında kullandığı malzemeler (Bisküvi, 
makarna, süt v.b. mamulleri torba ve lamine malzemeleri bira, yaş sebze 
ve meyve kasaları dahil). Banyo ve mutfak eşyaları, elektronik sanayii
nin çeşitli malzeme ve ambale i malzemeleri, telefon, televizyon anten ve 
güç kabloları, inşaat sektörünün ihtiyacı yer karoları ve plastik doğra
malar, ör.ğü çuvallar, ihraç malları ambalajında kullanılacak malzemeler, 
kanalizasyon devreleri,

Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgelerinde İçme suyu 
ve zirai sulamalarda kullanılacak basınçlı ve basmçsız boru ve hortum
lar, ziraata elverişli toprak ıslahında; zemin sularının tarıma uygun 
seviyede tutulmasında kullanılabilecek drenaj boruları, seracılıkta ve 
hububat muhafazasında kullanılan örtüler, gübre ve yem sanayiinin ihti
yacı torbalar, soğuk hava depoları, et kombinaları inşaatında kullanıla
cak izalasyon malzemeleri, vatandaşın ihtiyacının karşılanmasında en 
ucuzv® dayanıklı ikame maddeleri olan tabak, ranak, bidon, ayakkabı, 
çizme v.b. ürünler, ucuz prefabrike inşaatlar; zelzele önleme bölgele
ri için evler, turistik tatil köyleri yapımında kullanılacak yapı ele
manlar , telefon ve güç kabloları, kamp malzemeleri, inşaat sektöründe 
kullanılan yer karosu ve plastik doğramalar.

Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerinde - İçme suyu devrelerinde 
ve zirai sulamada kullanılan basınçlı ve basmçsız boru ve hortumlar, 
çeşitli sektörlerin ihtiyacı ambalaj malzemeleri (çay paketlemesi ve 
çay naklinde kullanılabilecek torba ve lamine malzemeleri dahil) soğuk 
hava depoları ve et kombinaları inşaatları için izalasyon malzemeleri, 
ucuz ve dayanıklı mutfak ve banyo eşyaları, ayakkabı, çizme, telefon 
ve güç kabloları sayılabilecektir.

Tüketim : Plastik sektörünün II. Beş Yıllık Plan dönemi için tüke
tim hedefi fert başına 5 Kg/Yıl olarak verilmiştir. Raporumuzun çeşitli 
bölümlerinde açıklandığı üzere IVi'ncü 5 yıllık plan çalışmalarında, 
sektörün plastik ham madde tüketimi ile mamul üretimi ayrı ayrı ele alın
mıştır. Nitekim raporumuzda incelenebilen plastik hammadde türlerine 
dayalı 1976 yılı tahmini değerler;

Hammadde tüketimi - 154.100 TON
Mamül Madde üretimi - 231.175 TON



olarak verilebilecektir. Pleksibl (esnek) plastik ürünlerde plasti- 
fiyanların (ADP, T)IOP v.b.) bazı rigid ürünlerde dolgu maddelerinin 
ve diğer katkıların plastik hammaddelerine ilave edilerek işleme 
sokulması ayrıca özellikle atelyeler şeklindeki çok küçük kapasiteli 
işletmelerin bir bölümünde hurda plastik mamullerin kırılarak tekrar 
işlenmesi gibi sebeplerle hammadde tüketiminin mamul üretimi olarak 
dikkate almamıyacağı esası benimsenmiş ve IV.'üncü Beş Yıllık Plan 
dönemi için fert başına plastik tüketimi;

231.175.000 : 41.085.000 = 5,63 Kg/yıl 
olarak tahmin edilmiştir.

IV.'üncü Beş Yıllık Plan dönemi sonunda hedef fert başına 11 Kg/ 
Yıl plastik tüketimi olarak tesbit edilmiştir.

Kuruluş Kapasiteleri :
III. Beş Yıllık Plan döneminde, kurulan işletmeler genellikle 

orta ve büyük kapasiteli tesislerdir. Ayrıca bir kısım eski kuruluşla
rın, bu dönemde gerek makina ve teçhizat gerekse çalışma yeri ve anla
yışı açılarından modern işletmeler haline dönüşme yönündeki yatırım ve 
girişimleri olumlu gelişmeler olarak dikkate alınmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında verimli çalışmayan tesislerin devam ettirilmesindeki 
faydasızlık imalatçılara anlatılarak, sektördeki gelişmeye uyum sağla
maları için gerekli tedbirler getirilmelidir. Özellikle ayakkabı, san
dalet, mat hortumlar, zenbli ibrik, oyuncak v.b. mamullerde, hurda 
malzeme kullanan iş yerle^’nin, kaliteli ürün yapan işletmeler aleyhi
ne sürdürdükleri faaliyet engellenmelidir.

IV.'üncü Beş Yıllık Plân döneminde sektöre yapılacak yatırım
lardan behemahal sahasındaki en ileri teknolojiyi getirmeleri, kapasi
te bakımından rantabl ve ihracata dönük düzeyde bulunmaları, makine 
parklarını yüksek kapasiteli ve kullanılmamış cihazlarla teçhiz etme
leri istenmelidir.

Hammadde Temini :

III.'üncü Beş Yıllık Plan döneminde Petkim Petrokimye A.Ş.'nin 
PE ve PVC üretim kapasiteleri iki katına çıkarılmış ve polistiren 
üretimine başlanılmış olmasına rağnen Aliağa Kompleksi yatırımında



gecikmeye uğranılmıştir. IV.'üncü Beş Yıllık Plan döneminde yerli 
hammadde üretim değerleri ve sektörün ihtiyacının karşılanması için 
yapılacak ithalat miktarları raporumuzun ileriki "bölümlerinde veril
mektedir. (Tablo 110)

Sektördeki hammadde ihtiyacının yerli üretim kaynaklarına dayan
dırılması kalkınma plan hedefleri içinde bulunduğundan Petro Kimya Sa
nayii yatırımlarının da sektördeki gelişmeye paralel olarak gerçekleş
mesi sağlanmalıdır.

Sektörün plastik hammadde ihtiyaçlarının karşılanması görevi Ba
kanlar Kurulu'nun 7/7203 sayılı kararı ile Petkim Petrokimya A.Ş.'ne 
verilmiştir. Hammadde satışının tek elde toplanmış olması iç piyasadaki 
hammadde fiyatlarının, sektördeki çeşitli işletmeler arasında bir fark
lılık yaratmayacak şekilde oluşmasını ve bir istikrar kazanmasını müm
kün kılmıştır.

Ancak büyük ölçüde 40 nisbetindeki istihsal vergisinin fonksiyo
nunda olarak dahili piyasadaki plastik hammadde fiyatları dış piyasa 
CİP fiatlarına nazaran takriben $ 45 yüksek teşekkül etmektedir. Bunun
la beraber anılan fiatların, plastik ürünleri ikame eden kağıt, cam, 
ahşap malzeme, çimento, pik ve diğer geleneksel'ürünlerin dahili piyasa 
fiatlarına nazaran daha düşük düzeyde bulunması bu malzemelerden yapı
lan ürünler yerine, plastik mamullerin sür'atle ikame olmasını mümkün 
kılmaktadır. Petkim Petrokimya A.Ş.'nin gerek yerli, gerekse ithal 
malı ürünlerine uygulamakta olduğu fiatlar; bu ürünlerin normal gümrük 
ve resimleri ödenmek suretiyle ithalleri halindeki gümrüklü maliyet
lerinden takriben $ 10 - $ 15 daha aşağıda seyretmektedir. Gerek Petkim' 
in yeni yatırımlarına finansman yaratmak gerekse plastik sektörüne be
lirli ölçüde imkan sağlamak bakımından Petkim'e plastik hammadde itha
latında birer yıl süreli olarak tanınan muafiyeti IV»'üncü Beş Yıllık 
Plan dönemi süresince Aliağa kompleksi işletmeye alınana kadar uzun va
deli olarak sağlanmalıdır.

Plastik hammaddeleri için dahilde uygulanan satış fiyatları, sek
törün ihracatını mümkün kılmamaktadır. Hernekadar iç ve dış piyasalar 
arasındaki^ fiyat farkını bertaraf etmek bakımından bazı plastik 
ürünler/ihracatta vergi iadesi sistemi getirilmiş ise de, dış piyasa 
fiyatlarındaki değişiklikler zaman zaman bu teşviki işleöıez duruma 
get irmekt ed ir.

Petkim Petrokimya A.Ş.'nin 1975 yılında ihracatı teşvik maksadıyla 
yöneldiği, pirim sistemi hükümetçe desteklenmeli ve güven verici bir 
duruma getirilmelidir.



Plâstik Sektörünün Diğer Sektörlere Göre Durumu : Plâstik ürünle
rin, geleneksel diğer ürünlere nazaran,

- "'iatlarının ucuz olması
- Sağlamlıkları
- İyi ve rahat içlenebilme özellikleri
- Hafif ve kolay taşınabilir olmaları
- \rit ve Baz gibi kimyasal maddelere karşı dayanıklılıkları
- Kaiczyana uğramamaları
- Boya v.b, koruyucu yüzey kaplama malzemesine ihtiyaç göster
memeleri

- G-üzel görünüşleri
- Zlektrik ve sese karşı yalıtkan özellikleri
- Sert veya esnek yapıda bulunabilmeleri
- İyi optik ve mukavim özelliklere sahip olabilmeleri
- Büyük yatırımlar gerektirmeyen tesislerde imal edilebilmeleri, 

bu ürünlere olan talebin sür'atle artmasına ve geleneksel malzemeler 
yerine plastiklerin ikame olmasına sebep olmaktadır. Böylece gelenek
sel malzemelerin memleket yararına gereği gibi değerlendirilmesi imkânı 
da sağlanılmaktadır.

Raporumuzun çeşitle bölümlerinde işaret edildiği üzere Plastik 
sektörü ürünleri;

- Tarım Sektöründe - Basınçlı ve basınçsız sulama
işlerinde

- Zemin suyunun ayarlanması ve de, kireçli 
toprakların yıkanarak drenajında

- Seracılıkta
- Yaş meyve kurutmasında
- Tohuı arın sür'atli çimlendirilmesinde
- Zararlı otların çürütülme sinde
- Gübre torbalarında
- Sulama ve tarla balıkçılığı için sun'i 

göller yapımında
- Pide alımında, çilek tarla örtüsünde
- Tahıl pazarlamasında

- Gıda, içki, tütün, et ve mamulleri, süt, yem, sabze ve meyve 
işleme sanayiinde,

- Otomotiv endüstrisinde,



- İnşaat ve Konut sektöründe,
- Elektrikli makina, ev ve büro cihazları, elektronik malzeme 

imalat ve donatım sanayiinde,
- Kanalizasyon içme suyu, enerji nakli, haberleşme gibi alt yapı 

hizmetlerinde yaygın olarak kullanılmakta ve düşük gelirli vatandaşın 
birçok ihtiyacının karşılanmasında ön sırayı almaktadır.

Plastik sektörünün özellikle kalkınmakta olan ülkelerin ihtiyaçla
rının karşılanması açısından taşıdığı önem ve tarım sektöründeki verimi 
olumlu yönde etkileyici kullanım alanları dikkate alınarak ülkemiz açı
sından kilit bir sanayi olarak telakki edilmesi ve teşvik görmesi ve 
raporumuzun çeşitli bölümlerinde yer alan tıkanıklıkların bertaraf 
edilmesi gerekmektedir.

2- Talep Çalışması
3- Yur içi talep projeksiyonu
Raporumuzun II.3.c. bölümünde seçilen yaklaşımla sektörün 1977-1990 

yılları için hammadde ihtiyaçları tahmin edilmiştir.

Petrokimya Özel İhtisas Komisyonu ile uyum sağlanarak yapılmış 
projeksiyonlarda eski yıllara ait tüketim değerlerinden geçen birinci 
ikinci ve üçüncü derecedeki egsüler arasında asgari sapmayı veren denk
lem esas alınmıştır. Ayrıca gelecek yıllara ait tesbit edilebilen sektö
rün etkileyebilecek doneler (yeni gübre fabrikalarının torba ihtiyacı, 
kanalizasyon devrelerde plastik boru kullanımı gibi) talep tahminleri
mizde dikkate alınmıştır.

Çalışmalarımızda yararlanılan ülkemizin gelecek yıllara ait nüfus 
tahminlerinde Devlet Planlama Teşkilatının rakkamları esas alınmıştır.

Raporumuzda incelenen ürünler için yukarıda açıkladığımız tarzda 
bulunan toplam hammadde talep tahminleri, uygulama alanları itibariyle; 
Memleketimizdeki halihazır dağılım ve gelişmiş ülkelerdeki dağılım oran
ları dikkate alınarak kendi içlerinde dağıtılmıştır. (Tablo 103)

Sektörün plastik hammade ihtiyaçı açıklandığı tarzda bulunduktan 
sonra, mamul üretimine geçiş için raporumuzun II.3.c. bölümünden fayda
lanacak ana mallar itibariyle ülkemizin plastik mamulle talep takvimleri 
hesaplanmıştır. (Tablo 104, 105, 106, 107, 108)





TABLO - Lol - POLİPROPİLEN

^J}.^ART|TİBARİyLE j KULLAN!,A fiAKE ADINA GÖRE TÜKETİM DAĞILIMI

YILLAR
MİKTAR
TON

KIŞI |
BAŞINA ÇUUALLIi:
. . KG . f, . (T09)

D3EKSİY0N
% (TON)

AMBALA3LIK FİLM 
% (TON)

ELYAF 
% (TON)

DİĞERLERİ
% (TON)

1.977 14,300 0.33 7L,0. İL. 120 1£,2 2.600 4.2 600 6.4!920 0,4 60
1970 13.100 0.40 6C.61 12.400 15.4 3. 500 4.4: 800 6.3 i 1200 0.8 200
1979 22.600 0.49 66.4! 14.600 20.6 4. 600 4.6 1.030 7,2-1.600 1.4 370
1980 27.100 0. 56 64. 2'1 17.400 21.8 5.900 4.8, 1.300 7.6:2.060 1.6 440
1981 32.400 0.65 6i. 20.00U 23 7.450 5 ! 1.600 8 1 2. 600 2 750
1982 38.100 | 0.75 59.P 22.7*0 24.2 9. 220 5.2! 2.000 8.4:3.200 2.4 890
1983 44.300 • 0.84 ‘ 57.6 25,500 26.4 11.700 5.4. 2. 390 B.8'3.900 2.8 710
1984 50.900 ; 0.95 55.4 2-..2JP 27.6 14.000 5-6i 2.850 9.2,4.680 2. 2 1.070

j 198 5 53.100 i 1.04 53.2 3G.900 28.8 16.730 5,01 3.370 9.615.580 2. 6 1.520
1986 65.700 :: 1.13 51 33.500 30 19.700 6- i 3.940 10 1 İ6.570 3 1.990
1987 73.800 ı 1.27 49.8 36.00r 31.2 23.000 6.2 4.580 10.4,7.680 3.4 2. 540
İ98P 82. 400 ; 1.41 ; 46.5 38.4C0 32.4 26.700 ! 6.4| 5.270 10.8 i 8.9 00 3.8 3.130
1909. 91.400 : 1.51 i 44.4 40.600 33.6 30.700 6.61 6.030 11. 2İ0.240 4. 2 3.830 j
J99Ö 101..00.0._U6tL! A2 ... i 42.400 3.4 —jL 3u4.300 ; 7. _ ! .7. 07.0.._ AZ 5 5.130 1
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P V C

/ a LC- io£ ;
V1 1 1ar itibariyle Talep 

ahnlnl Kullanma Maksadına Göre Tüketim Darılımı

Yıllar Vık.(ton)
Kişi
Başına
Düşen

Biiit înjekslyon 
Levha Şişe Fitt. Pijit Boru Profil Flex. Ext. 

tnj .
Wlex. Yer Karosu Müzik 

Plaöı Kopolimeri
Pasta Tatbikatı Akü FeDeratör

Ton « Ton 7 Ton « Ton % Ton % Ton %

1 0 - 7 €2.700 1.4 3.750 5.37 71.250 49.8 13.700 2 1 . 8 8 2.680 4 .27 11.390 18.15 330 0 53
1 ° 7 0 75.6on 1.75 3.986 5.14 70.062 51.68 15.°55 21.07 3.108 4.11 13.200 17.46 388 0 51

on, f o'' 2.03 4 .400 4 .00 48.827 53.85 18.240 2 0 . 1 1 3.560 3.92 15.130 16.68 445 n 4®
108.600 2.35 5.080 4 . 6 6 61.033 56.1 20.823 19.74 4 .064 3.73 17.272 15.87 508 0 4 6
17O.300 2.72 5.750 4.41 76.250 5“ .57 23.55- 18.08 4 .€00 3.52 19.550 14 .9® 575 0 4 4

ı®?: ISf.loo 3.13 6.465 4.14 °5.330 61.07 26.506 16.97 5.172 3.31 21.981 14.o? 64* 0 41
: ®93 17-.pon 7.43 7.270 4 .07 îoo.667 81.73 2°.836 16.69 5.784 3.25 24.560 13.83 729 -7
:®r-4 201.700 1.76 8 . 0 i 0 7 . 0 0 126.124 62.53 32.064 16.33 6.432 3.18 27.336 13.55 804 0 -.3

1®?.? 2 2°..-oo 4 .24 P. ,®0o 3.8® 145.040 83.37 3«. jan 15.96 7 .120 3.11 30.260 13.24 890 n 19
2 oc f 259.800 4 .62 0. onn 7.79 166.780 64.42 40.180 15.51 7.940 3.02 33.320 ■1 2 . 8 6 980 0 17
10-7 2®2.eno 5 . 0 3 10.760 3.67 1®1.80rf 6 5.47 44. 63 15.05 8.608 2.93 36.584 12.48 1.076 n 36

2 ? 1. f - o 6.46 11.780 3.65 210 . • 0 8 0 65.61 48.336 14 .99 9.412 2.92 40.001 12.43 1 .176 n 36
1®3® 352. 5 0,o 5.77 12.910 3.6 3 272.089 65.34 52.571 14 .89 10.245 2.90 43.554 12.35 1.282 16
loor 386.2®o 6.1 ♦ 3 .010 3.6 255.2°4 66.10 57.031 14.76 1L.280 2.92 47.294 12. 24 1.391 3«



TABLO - ICİ - POLİPROPİLEN

İJttMMfS?"1' KULLAN!.A fiAKL ADINA GÖRE TÜKETİM daCilimi

'MİKTAR
KIŞI

BAŞINA
i

ÇUl/ALLIi; i£f 3EKSİY0N AMBALAOLIK FİLM ELYAF DİĞERLERİYILLAR ITON KG i ____ (TON) 0/. ____ /? (TON) ; % (TON) % (TON)____
J.977 ! 14. 300 0.33 70,8, İL.İ2P!1£,2 2.600 4.2 600

T----- - --- ■--
6.4 '920

r —-L--
0,4 601978 :13. 100 0.40 6f. 6 12.40U İ1S.4 3. 500 4.4; 800 6.3 1200 0.8 200

1979 :22.500 0.49 66.4! 14.600 I 20.6 4,600 4.6 1.030 7,2 1.600 1.4 370
1980 i 27.100 ; 0.56 64.2' 17.400121.8 5.900 4.8 1.300 7.6 2.060 1.6 440

1981 İ32.400 0.65 6i. 20.00U 123 7.450 5 ! l.BOD 8 2.600 2 750
1982 *38.100 ! 0.75 59 . P 22.790 [24.2 9. 220 5.2, 2.000 8.4 3. 200 2.4 890
1983 i44.300 * 0.84 57.6 25,500 126.4 11.700 5.4. 2.390 8.8 3.900 2.8 710
1904 İ50.900; 0.95 55.4 2j.20C 27.6 14.000 5.6, 2. 850 9.2 4. 680 2. 2 1.070

i 198’5 158.100 ! 1.04 53. 2 30.900 İ28.8 16.730 5.81 3.370 9. 6 5.580 2. 6 1.520
1986 i65.700 : 1.13 51 33. 300 İ30 19.700 6- i 3.940 10 J 6. 570 3 1.990
1907 İ73.800 j 1.27 48.0 36. OOP {31. 2 23.000 6. 2 4.580 10.4 7.600 3.4 2.540
İ98Ç 132,400 i 1.41 46.6 38. 400 132.4 26.700 6.4| 5.270 10.8 8.9 00 3.8 3.130
1989, İ91.400İ

L1990 ııoı^oad.
1.51 44.4 40.600 33.6 30.700 6.6! 6.030 11.2] LO. 240 4. 2 3.830

.. 1*60. ; 42 ... ,_42. 400 '3.4___ . J 34,300 7. _ ! .7*07.0..._ JL2. J 12,..100. 5 5.130



TADLO --lOlf-

YILLAR TOPLAM
RIOIT ENO. 
LEVHA SİSE

1977 110.150 3.450

1970 126.130 4. OL3
1

1979 153.930 4.50ü j

19GD 131.305
I

5.2 n
1901 212.730 5.9Ü0

1902 249.250 6. 660

1933 201.765 7.45L | j
19e4 317.780 0.30°

19e5 357.530 9.ICO
!1936 401.040 10.100 î

1987 449. 250 11.10L

1933 49 2.630 12.140

1909 533.070 13.230

1990 500.955 14.340

Pl/C MAMULLERİ T, LEP ..pJI0.3JLl<.sİ VONUfTOf ./S  :NE )

FİOİT BORU 
rB3FİL

FLEX EXT.
_ _FLEX __ İN3_. . ̂

YE R" KAROSU ~ 
MÜZİK  PLACl  
KOPOLİME R

PASTA 
TATBİKAT I

AKÜ
_SEPARA_

32.550 34.250 6. 700 ! 32.540 660

40.690 39.090 7. 770 33.000 709

50.860 45.600 8.900 43.230 090

63.500 52.000 10.160 49.350 1.015

79.420 50.900 11.500 55.G60 1. 150

99.300 66.270 12.930 62.000 1. 290

114.240 74.000 14.460 70.170 1. 445

131.300 82.400 16.000 73.100 1. 600

151.000 91.230 17.000 36.460 1. 700

173.730 100.450 19.600 95.200 1.960

199.800 110.150 21.520 104.530 2.150

219.780 120.590 23.530 114.290 2.350

241.760 131.300 25.610 124.440 2. 560

265.930 142.530

____ . . . . . _____________

20.200 135.125 2. 780



- ior -
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PULİSTİREN MAMULLERİ TALEP PROJEKSİYONU(TON/SEf-JE)

YILLAR TOPLAM KRİSTAL MUTFAK EŞYASI AUT İ ŞOK VAKUM (EXT )İU3EKSİY0fJ _ KÖPÜK

1977 18.080 6.410 10.100
j

1. 550

1978 19.605 7.OtO 11.000 1. 60 5

1979 21.160 7. 525 11.025 1.010

1980 22.090 3.140 12.790 1.960

1901 24.470 0. 700 13.600 2.090

1902 26.200 9. 3 2C 14.640 2. 240

1903 27.920 9.930 15.600 2. 390

1904 29.770 10. 5S0 16.630 2. 550

1903 31.610 11.240 17.670 2.700

1906 33.460 11.9C0 18.700 2. 060

1907 35.400 17.6C0 19.000 3.000

1900 37.40ü 15.3C0 20.900 3. 200

1909 39.380 14.OC 0 22.000 3. 300

1990 41.500 14. 7E 0 23.240 3. 560



TABLO- 106 _ ALÇAK YOFlıiMLUK PE MAMULLERİ TALEP PROJEKSİYONU (T0N/5ENE)

YILLAR TOPLAM ÖRTÜ-TORDA-HLRTLM-AÎ i AMBALAJLIK

1977
1 1

9A.055 A1.A35 21.160

1970 100.660
1

A9.000 2A.000

1979 120.350 60.530 27.350

1900 1A3.305 66.065 31.000

ıaaı 160.A90 d. 330 35.100

1902 106.060 90.990 39.300

1903 213.6A0 101.75L A5.000

193A 2A0.A70 113.69° 50.030

190 5 263.050 125.A2u 57.AÜO

1906 301.A90 1AO.360 6A.6G0

1907 323.710

OOOr•c* 72. 620

’ 1900 i 391.530 102.160 80.570

19U9 j A23.260 197.200 91.000

1990 j A71.630 219.500 101.A90

ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ 
MUTFAK ESYASI

13.A60 

15.200 

17.3AO 

19.690 

22.310 

25 3AO 

20.710 

32.360 

36.530 

Al.120 

A 2.A9 O 

51.770 

57.800 

6A.560

K.gBL OLUK 

j 17.950 

! 20.330 

| 23.130 

' 26.250 

, 29.750 

1 30.730 

30,100 

A3.550 

AO.700 

5A.330 

61.600 

69.030 

77.130 

06.000



//
TAGLO- tok VÜK5EK YCS UNLUK PE MAMULLERİ TALEP PR03EKSİY0MU(T0N/SBNB)

YILLAR TOPLAM CLA/AL-HO.'JlFILAT AN ___
2. 500

. .ŞİŞ.tRMJ.______
i

BORU J

1977 23.425 3.56L 16.920 445

1970 20.350 4.300 3.015 20.500 535
i

1979 33.065 c. 14 5 3. 600 24.430 640

1939 40.205 6.130 4. 275 29.070 760

19G1 47.270 7. ±30 5. 025 34.170 095 j
1902 55.175 0.35ü 5. 365 39.300 1.040

|
1903 63.770 9. 690 6.700 46.100 1. 200

1904 73.330 11.150 7.000 53.040 1.390 j

1905 03.965 12.760 0.925 60.690 1.590

19 06 95.390 1 4. 100 10.140 68.950 1. 800

1907 107.945 16.400 fol.475 70.030
I

2.040

19G3 121.495 10.460 12.915 07.320 2.300
|

1909 136.030 20.670 14.460 93.330 2. 570

1990 151.760 23.LJE 16.140 109.750 2. 370
İ



T A B L O -  lo E -  P O L İ P R O P İ L E I M  M A M U L L E R İ  T A L E P  PRO O C R5İ YÜNU(TON/YIL)
1

■YILLAR TOPLAM ÇUVALLI!; ELOEKSİYGM AMRALAOLIK FİLM ELYAF

1977. 16.060 11.240 3.250 600 970

19 70 20.220 13.7^J 4. 31 0 GOO 1. 260

19 79 24.910 16.430 5.75 ü 1. 030 1. 600

19 00 30.130 19.330 . 7.310 1. 300 2. 170

1931 35.370 22.22J 9. 310 1. 600 2. 740

19 3 2 42.220 25. 3 20 11.530 2. 000 3. 370

1903 49.450 20.330 14.630 2. 390 4. 100

1904 56.50Ö 31.330 17.50C 2. 0 50 4.900

1935 64.430 34.33° 20.91C 3. 370 5.070

1906 72.690 37.220 24.630 3.940 6.900

1937 01.330 40.000 23.750 4. 500 8. 000

1900 90.690 42.67L 33.300 5. 270 9. 370

1939 - 100.300 45.110 38.330 6. 030 10.700

1990 109.030
i _______________

47.110 42.090 7.070 12.760



Ana mallar itibariyle sektör üretiminin ülkedeki yöre
sel dağılımının tesbiti yapılamamakla beraber, raporumuzun 
IV.1 bölümünde, bu konudaki eğilim kaba hatları ile veril
mektedir.

b- PlâstiktenMamûl Madde .İhracat Projeksiyonu:

19 70-7 5 yıllan arasında gerçekleşen fiili ihracat taki 
artış ve sektörde ihracat potansiyeline sahip sahalarda 
yapılan araştırmalar esas alınarak sektörün 1976-1990 yıl
lan arasındaki ihracat tahminleri aşağıda verilmiştir.

Yıllar İhracat Mik

1976 2050
1977 2500
1978 2900
1979 3300
1980 3700
1931 4100
1982 4500
1983 4900
1984 5350
1985 5750
1986 6150
1987 6550
193B 69 50
1989 7400 •
1990 7850

Ortadoğu ülkelerinde, özellikle LÜBNAN'da hüküm 
süren karışıklıklar plâstik sektörünün ihracatını arttırıcı 
yönde etki yapmıştır. Beyrut gibi bir ticaret merkezinin 
fonksiyoruP^yopamaz hale gelmesi ve Arap ülkelerinin ihtiyaç
larını bu pazara hakim alışılmış kaynaklar dışından temin 
otme imkânlarını araştırması sonucu plâstik sektörümüz için 
ortaya çıkan bu potansiyel, alıcıda güven uyandınldığı ve 
ihraç edilen mal ile birlikte hizmet de görüldüğü takdirde 
beklenenin üstünde olumlu sonuçlar verebilecektir.

Diğer tgr ftan Hükümetimizce İskenderun limanının 
"Serbest Bölge" yapılması yönündeki girişimlerin, yukarıda 
Beyrut limanı için yapılan değerlendirmenin ışığında, büyük 
önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır.



Ülkemiz için Ortadoğu memleketleri arasında plastik 
sektörü ihracatı bakımından önem taşıyan pazarlar arasında 
Suriye, Irak ve Suudi Arabistan sayılabilecektir. Bu ülke
lerce aranan başlıca sektör ürünleri, surt plSstik borular 
vb aklcm parçalan ağır hizmBt torbalan vo PUC şeffaf şişe
ler içinde talop edilen içme suyudur. Bu ülkeler dışında 
Mısır, Libya, İran ve Pakistan'a PUC Kompaund ve bazı plSstik 
mamül türlerin ihracı sözkonusu olabilecektir.

Özellikle PUC şeffaf şişeler içinde gerçekleştirile
bilecek su ihrocına önem verilmelidir. Bilindiği gibi halen 
bu ülkelere başta Fransa olmak üzure çeşitli Akdeniz ülke- 
lurinden PUC şişelere doldurulmuş tabii sular ihraç edilmek
tedir.

Memleketimizde plûstik mamullerin gıda maddeleri 
ambalajında kullanılmalarını belirleyen tüzüğün çıkartılmamış 
olması özellikle PUC şişe ürotiminin ve bu konudaki yatırım
ların ve teknolojinin gelişmesini önlemiştir. PUC şişelerin 
önce yurdumuzda yaygın olarak kullanılmaya boşlanması kısa 
bir süre sonunda ülkemizin PUC şişede zeytinyağı ve sirke 
gibi tarımsal ürün ihracatını da mümkün kılabilecektir.
Ortak pazar ilo veya Ortak Pazara dahil ülkelerin etkin 
oldukları pazarlar ile yakın ilişkiler sürdürmekte olmamız 
bu gibi ülkelere yapılacak ihracatımızdaki (özellikle gıda 
maddeleri) ambalaj şeklinin, onlarca standardize edilmiş 
malzeme ve formlara bağlı bulunmamızı zorunlu kılacaktır.
Bu itibarla belirtilen ülkelerdeki osaslara göre hazırlana
cak gıda maddeleri tüzüğümüz vakit geçirilmeden tosbit 
edilip uygulanması, mevcut önemli bir soruna çözüm gutirmiş 
olacaktır.

Sektörün ihracat imkanlarının aksamadan hammadde 
temini imkfinına, fiot istikrarına, uygulanacak teşvik ted
birlerinin isabet derocosino, Türk Lirasının diğer yabancı 
paralara göre düğerine doğrudan doğruya bağlı bulunduğu 
dulayısiyle verilen ihracat projeksiyonundaki değerlerin 
önemli ölçüde artıp azolabiloceği daima dikkate alınmalıdır.



B8BBBBE88
'

1977 1978 1979 1980

——'

1901 19B2 1983

mu y j.

1904

JUU 1 uı

1985

i T

1986 1987 1988 1909 1990
ADPE TOP. 27 27 27 27 1C2 139, 5 177 177 177 252 289. 5 i 300 300 300
V anmca 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 _ _
Aliağa - - - - 75 112, 5 150 150 150 150 150 150 150 150
III Komp,

“ — ~ “ - - - 75 112, 5 150 150 150

YDPE TOP. - - - 20 30 40 40 40 60 70 80 80 80
Aliağa - - - _ 20 ’ 30 40 40 40 40 4- 40 40 40
III Komp. “ - - _ - - - - 20 30 40 40 40
PVC TOP. 401 52 52 52 102 127 152 152 152 302 377 400 400 400
Yarımca 40 52 52 52 50 52 52 52 52 52 52 _ _
Aliağa - - 50 75 100 100 100 100 100 ımo 100 100
III Komp. - - - - - - - - 150 225 300 300 300
PP TOP. - - - - 30 45 60 60 60 50 105 Kf 20 120 ısrAliağa - - - - 30 45 60 60 60 60 60 60 60 60
III Komp. - - - - - - - - - 30 45 60 60 60
PS TOP. 10 15 15 15 15 15 15 40 52,5 100 117, 120 120 '120
Aliağa - - - - - 25 37, 5 50 50 50 50 50
III Komp. - - - - - - _ _ 35 52,5 70 70 70
Yarımca 10 15 15 15 15 J.5 15 15 15 15 15 - - -

GENEL
TOPLAM

77 94 94 

__ _

9 A 269

....

256, 5 444 469 431, 5 304 960 1020 1020 1020
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TA OL O /4fl _____________PLASTİK İŞLEME SEKTÖRÜ HAH MADDE İTHALAT PROJEKSİYONU (TON)

YILLAR TOPLAM YDPE MDPE POL İ PROPİL E M

1
POL İ5T İREU POL İUİNİLKLORÜR

1977 103.100 16.600 44.000 14.300 4. 700 22.700

1973 119.UUO ao.ıoo 56.20J 10.100 1. 000 23. 600

1979 159.000 24.000 71.300 22.400 2. 200 3G.600

19 00 203.500 20.500 07.500 27.100 3. 600 56.900

19 '11 76.300 13.500 20.300 2. 400 4. 300 20.300

19 0 2 51.600 9.100 7.100 - 6. 300 . 29.100

19ü 3 33.50ü 5. 200 - - 7. 700 25.600

19 34 05.600 12.000 o. no - 15.000 49.700

19 25 152.300 19.500 29.3JO - 26.300 76.700

1906 00.400 7. 600 - - 72.000 -

1907 105.200 6. 500 -
-

90.700 -

19 30 95.700 6.100 _ I " - 09.600 -

19 09 129.90D 16.400 25.6u 0

\

07.900 -

1990 105.600 27.60ü 62.300 06.200



)Ly YATIRIM PROGRAMI
Yıllar itibariyle sektöre eklenecek kapas itBye(tablo 112 ) 
bağlı olarak yapılacak yatırımların değeri ,1975 yılı fiat- 
ları ileyaklaşık olarak Tablo 113 'de gösterilmiştir .

Tablonun hazırlanmasında 1975 yılı fiatları esas alınmış , 
yıllık deflatör oftorok % 5 lik bir artış kabul edilmiş, de
valüasyon farkları ve gümrük artışları gözönüne alınarak 
tesisler için ortalama ton üretim başına yatırım değeri bulun
muştur . ( 1975 sonu yatırım değerinin -Tablo-2-1975 mevcut
kapasiteye Tablo 4 oranı )

4. 480. 20.0. 000 = 14. 640 TL/TON
306.065

Sektörün amek-yoğun nitoliğini değiştirmeksizin yeni tekno
loji getiren kapasitelerin Tablo 113 'de gösterilen bu 
faktöre göre dönüştürülmüş yatırım değerleri toplam olarak 
1990 yılı itibariyle 25.910.900.000 TL. sına ulaşmaktadır .



TABLO- W - YILLAR İTİEARİYLE PLASTİK İŞLEME SAMAYİİ KAPASİTELERİ(TON)

A P E Y D P E U---------- > i P 'ITT 1

YIECAH ÜRETİM KAPASİTE l'RETİM KAPASİTE ÜRETİM KAPASİTE ÜRET İM KAPASİTE ÜRETİM KAPASİTE

1977 94 .055 40 .900 23 .425 32.090 16 .060 26 .770 13 .000 36 .160 110 .150 256 .160

197C 100 .660 47 .240 20 .350 30 .340 20 .220 30 .640 19 .635 39 .370 126 .130 293 .325

1979 123 .350 55 .BC3 33 ,065 46 .390 24 .910 37 .740 21 .160ş 42 .320 153 .  93O 1 35Ü.100

1930 143 .005 62 .52C 4J .205 55 .075 30 .180 45 .730 22 .090 45 .700 101 .305 421 .640

1931 160 .490 73 .260 4  7 .  270 64 .760 35 .370 54 .350 24 .470 40 .090 212 . ' 730 ‘ ş 494 .720

1932 106 .060 01 .240 55 .175 75 .590 42 .220 63 .970 26 .200 52 .400 249 .  25 (9 579 .560

1903 213 .640 92 .390 63 .770 37 .360 49 .450 74 .920 27 .920 55 .040 201 .765 655 .270

1904 240 .470 104 .550 73 .320 100 .520 56 .530 35 .730 29 .770 59 .540 317 .700 739 .020

1905 260 .050 116.54r 03 .965 115 .020 64 .4C0 97 .700 31 .610 63 .  220 3  57 ;  53ü 1 831 .465

1936 301 .490 131 .100 93 .360 130 .670 7  2 .  690 110 .140 33 .460 66 .920 401 ;04 'B I 932 .650

1907 323 .710 14 J . 740 107 .945 147 .070 31 .330 123 .230 35 .400 70 .300 449 ;250 1044 .750

1900 391 .530 17C.23Ü 121 .46  5 166 .430 90 .690 137 .410 37 .400 74 .000 492 .  630 1145 .770

1939 423 .260 104 .00 n 136 .030 136 .340 100 .300 151 .970 39 .330 78 .760 530 .370 1253 .105

1990 471 .640 205 .000 151 .760 207 .090 109 .330 166 .410 41 . ' 5B0 j 75 .600 533 .95^ 1369 .660



TABLO - H X . -_______________ PLASTİK İSLEME SANAYİİ EKLENECEK KAPASİTBLİRİ

YILLAR ADPE ESASLI YDPE ESAS_I PP ESASLI PS ESASLI PVC ESASLI TOPLAM

1977 6 .130 5.6CJ 6 .  630 640 116 .200 135 .390

1970 12 .  520 12 .403 10 .500 5 .  850 153 .440 194 .710

19  79 21 .030 19 .900 17.600 0. 000 213 .210 205 .650

1900 27 .000 20.640 25 .600 12 .  260 201.700 376 .oeo

1901 30.540 33 .330 34 .  210 15 .420 354 .040 481 .340

19 0 2 30 .390 49.1 '0 43 .330 13 .030 439 .630 590 .440

1903 46 .520 6u.930 54 .700 22 .320 515 .290 708.040

1904 50.170 74 .U90 65 ,600 26.020 599 .140 823 .  020

1905 69 .930 00 .590 77 .570 29 .700 691 .530 957.270

1906 Sİ.320 104 .200 90 .000 33 .400 792 .770 1 .102 .190

1907 96 .3G0 121 .440 103 .090 37 . -230 904 .370 1 .263 .060

19  Ol 106 .02ü 140 .000 117 .200 41 .200 1 .005 .390 1 .410 .470

1939 149 .200 luJ.300 131 .330 45 .240 1 .113 .300 1.599.650

1 1990 170 .200 İRİ .460 146 .270 42 .030 1 .229 .700 1 .769 .870



TABLO -  ^  j  -  

YATARIMLAR I  N_  _Y  I LLARA DAĞIL IMI

Y ILLAR
1977

1000  TL .  
1 .982 .110

1978 868 .445

1979 1 .331 .360

1900 1 .323 .895

1901 1 .541 .000

1902 1 .597 ,220

1983 1 .721 .660

1984 1 .683 .300

1983 1 .965 ,420

1986 2 .121 .630

1987 2 .355 .140

1988 2 ,158 .030

1989 2 .769 .600

1990 '2 .  49  2 .000

TOPLAM 25 .910 .900



VI *_ .£I%LA.NflÇfl:< YA_RARLAR 

1... J<.AT_aA_DEdgi
Sektördeki faaliyetlerin yaratacağı katma değer; 1977-1932 
dönemi için, ham madde zalep projeksiyonları(Tablo.99-103) 
ue.plastikten mamul eşya talep projeksiyonları(Tablo,10471Q8 
esas alınarak hesaplanmıştır.

mamullerin satış hasılatı ile, ham madde masrafları farkının 
brüt katma değeri vereceği ,diğer fiziki inputların ,enerji 
ve utilitelerin ihmal edilebilir seviyede olacağı varsayıl
mış tır .

Sayfa 112'do vurilen ham madde ve dolgu maddeleri stabili- 
zatörleri ve plastifianlar gibi diğer ilave maddelerinin tu
tarları da gözönüne alınarak 1975 yılı cari fiatlan üzerinden 
mamullerin değerleri hesaplanmış; yino 1975 yılı cari ham mad
de fiatlan ile bulunan ham madde değerleri çıkarılarak brüt 
katma değer tahmin edilmiştir .Tablo 114'do görüldüğü gibi 
sektör, l'J . 3oş Yıllık Plan döneminde 3,6 milyar TL.sından 
başlayıp giderek 7,7 milyar TL.seviyosinde millî ekonomimize 
katkıda bulunacaktır.

2. - 3. Dış Ticarut ve İstihdam Etkileri:

V. bölümde sektöre eklenecek kapasite verilebilmiş, ancak 
ürün cinsleri ve tesis sayıları ile optimum ekonomik kapasi- 
eleri tahmin olunnmadığı için proje er bazında sektörün ya

tırım programı çıkarılamamıştır . Bu nedenle sektörün istih
dam etkisi ile dış ticaret etkisini hesaplamak mümkün olama
mıştır .



T ab lo

1977

1978

1979

1980

1981

1982

■  114 -

Kf lTMf l  DEĞER

(1975  y ı l ı  f i a t l any l a , 1000  TL)

Ham madde

Üre t i m  Değe r l e r i  Mas ra f l a r ı  Ka tma  Değe r

7 .821 ,530  4 ,158 .946  3 .662 .584

9 .033 .720  4 .888 .254  4 .145 .466

10 .779 .015  5 .751 .935  5 ,027 .080

12 .  462 .  620  6 .  645 .798  5 .  816 .  822

14 .468 .560  7 .757 .858  6 .730 .722

16 .558 .605  0 .867 .260  7 .691 .345



1- Vergilerin Sektör Özerindeki Etkileri:

Genel olarak vergiler üzerinde yapılan teklif ve temenniler
den, mükelleflerin mevzuat hakkında tam bilgiye sahip olmadıkları 
anlaşılmaktadır, öyleki, bazen şikâyet veya temenni olarak bildi
rilen hususların gerçekte mevzuatta halledilmiş durumda bulunduğu 
anlaşılmıştır. Bir kısım firmaların ihtisasa giren konularda uzman
ları görevlendirmediği veya daha geçerli bir olasılıkla muhasebe 
organlarının yeterli olmadığı yapılan görüşmelerde anlaşılmaktadır. 
Kanımızca vergi uygulamasında mükelleflerin mevzuat yönünden 
eğitilmeleri gereği vardır. Zira mevzuatta özendirici tedbirlerin 
getirilmesi yeterli olmamaktadır. 8u tedbirlerin mükelleflere 
gereği şekilde duyurulması da zorunludur. Aksi halde özellikle 
orta ve küçük kapasiteli firmaların gelişmesinde haberleşme nok
sanları yüzünden beklenene ulaşılamıyacaktır.

a) Vasıtasız Vergiler

Bu vefgiler grubu bildirime dayalı vergi kaynaklarını bün
yesinde toplamaktadır. Bu grup içinde Gelir ve Kurumlar Vergileri 
yer almaktadır. Gelir Vergisi satış işletmelerini } Kurumlar 
Vergisi ise Kurumlar Vergisi Kanununun kapsamına giren tüzel 
kişileri tiplendirir.

Mor iki grup içinde de sorumluluğunu bilen firmaların ço
ğunlukta oluşu sevindiricidir. Bununla beraber, genel ve İnsanî 
bir davranış olarak vergiden kaçınmanın mevcut olmadığı iddia 
edilemez. Ancak azınlıkta olan bu görünümün verginin yük olmcktan 
çıkarılması yönündeki çalışmaların sonuçlandırılarak Kanuniyet 
kazandırılması sonucu,daha da asgariye indirileceğine şüphe yoktur.

Kurumlar Vergisinde vergi oranından dolayı yakınma sözkonusu 
değildir. Ancak 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 96. maddesinin 
dağıtılmayan kurum kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin 2. 
bendine göre alınması zorunlu ^20 oranındaki stopajla ilk andaki 
tevkifat tutcrı jwi0'a yaklaşmakta, buna ilâveten Kurumlar Vergisi 
matrahı üzerinden hesaplanan >3 Mali Denge Vergisi ile birlikte 
bu safhadaki vergi yükü yaklaşık JS43 olmaktadır. Bu haddin Gelir 
Vergisi ile mukayesesinde, 170.000 TL.lık bir matrah beyanında 
hesaplanan 73.125 TL.lık Gelir Vergisine tekabül ettiğini saptamak
tayız. Bunun getirdiği gerçek ise 170.000 TL.lık matrahın altın
daki çerçevede sermaye şirketleri teşvik edilmemiş olmaktadır. 
Dikkct edilecek olursa yeni gelişmekte olan firmalar açısından bu 
rakamın pek küçümsenmemesi gerekmektedir. Çünkü bu net beyanı ifade



etmektedir. Halbuki plân v-j programl-.ırd sektörol açıdan şahıs 
f rinalarından sermaye şirketlerine 'önüşüm temenni o bildiğine 
göre uygulama ile temenni birbirine ters düşmektedir.

Gelir Vergisindeki gelir dilimlerinin yeniden düzenlenme
sinin vey : oranlarının değiştirilmesinin güçlüğü dikkate alındığında 
ilk aşamada getirilebilecek önlemler ; öncelikle aynı matrahın 
yeni bir vergiye tabi tutulmasını öngören Malî Denge Vergisi'nin 
kaldırılması ve buna ek olarak kurumlarca tevkifi zorunlu #20 
stopajın daha aşağı bir hadde, örneğin #10 a indirilmesi olabile
cektir. Esasen bu stopaj bilâhare kurumun gerçek ortaklarının 
adına kayacağına göre böyle bir indirimin uzun dönemde prensip 
açısından fazla sakıncaları bulunmamaktadır. Çünkü kişisel beyanla 
bunun vergisi nasıl olsa ödenecektir. Dolayısıyla, miktar itibariyle 
bir vergi kaybı sözkonusu olmayıp, olay sadece vergilendirilmede 
zaman faktörü ile ilgilidir. 3öyle bir düzeltme/nem gelişmekte olan 
firmalara oto-finansman açısından bir yardım sağlanacak, hem de 
şirketleşme teşvik edilmiş ol ;caktır. Bu konudaki diğer şikâyet 
ve değişiklik dileklerinin aynı temel sebebe dayanan iki noktada 
toplanması mümkündür: Türkiye'de fiyat endeksleri hızlı sayılacak 
bir trend ile yükselmektedir. Fiyat endekslerindeki artış veya 
diğer bir deyişle paro değerindeki yıllık kayıplar gelir vergisin
de hem asgari geçim indirimini ve hem de tabandaki gelirlere uygu
lanan vergi hadlerini gittikçe tesirsiz kılmaktadır. Bir eşel 
mobil sistem benzeri uygulamada, vergilendirme kademelerinin kon
jonktüre pcırclel olarak değiştirmede güçlükler olacağı zannedil
diğinden evvelâ asgari geçim haddinin yükseltilmesi ve fonksiyonel 
lıuİe getirilmesi gereklidir. 8u konuda Parlamento'ya sevk edilmiş 
muhtelif tasarılar mevcut olmasına rağmen halen bunların etkin bir 
biçimde vo kıs: dönemde fayda yaratacak şekilde kanunlaştırılması 
mümkün olamamıştır, ikinci olarak takriben 500.000.-TL. brüt 
kazançlara kadar olan vergi hadleri yeniden gözden geçirilmeli ve 
özellikle dar gelirli işçi ve memurlar geçim şartları ile küçük ve 
orta sanayicinin gelişme olanakları üzerindeki vergi yükünün 
baskısı hafifletilmelidir.

Vergi politikası yönünden de kayda değer hususlara ana hat
ları ile değinilmede yarar görülmüştür. Hükümetlerin vergi politi
kaları mükelleflerce güven verici /istikrarlı görülmemektedir. Bil
hassa maliye teşkilâtındaki görevlilerin yeni vergiler veya vergi 
politikalarındaki değişikliklerin hazırlıklarında reaksiyondan 
veya vergi kaybından çekinerek veya çeşitli etkenlerle büyük gizli
lik içinde hareket etmeleri ve bilhassa gizli hazırlanmayı zorunlu 
gördüklerini belirten bazı resmi beyanları, mükellefler üzerinde 
olumsuz etkiler yapmaktadır.



Her en yeni bir vergi :lınjbileco§i veyu mevcut vergilerin 
ağırlaştırılabilecegi endişesi içindeki mükelleflerin yatırım 
tercihlerini, kaynaklarını derhal likide edecekleri sahalar doğrul
tusunda yapmalarıyla ülke yararları doğrultusundaki sanayileşme 
uygulanmış olmaktadır. Kanaatimizce açık ve güvenilir bir malî 
politika izlenmesi ve mükelleflere sürpriz kararlar -ılınmıy.,cağına 
dair güven verilmesi sektörün gelişmesinde esasen kıt olan kaynak
ların kullanılmasında daha verimli sonuçlar alınabilecektir. Örnek 
olarak, Servet Beyannamelerinden söz edilebilir. Servet Beyanname
lerinin, varlık vergisi benzeri bir servet vergisi matrahına esas 
teşkil edebileceği endişesi ile mükelleflerin büyük bir çoğunluğu
nun servetlerinin beyanname vermek zorunda olmadıkları sahalara 
aktarmış ve az beyanda bulunmuşlardır. Bir kısım mükellefler ise 
istikbaldeki vergi kazançlarına imkân hazırlamak üzere başlangıçtan 
sahip olmadıkları bir serveti beyan etmişlerdir. Neticede ise 
servet beyannameleri gerekli bilginin derlenmesi için bir kaynak 
olamadığı gibi servetin psikolojik sebepler ile bloke kalması 
sonucunu doğurmuştur. Bu durumda servet beyannamelerinin kaldırıl
ması, kalJırılamadığı takdirde revize edilmesi fuydalı olacaktır.

Kayda değer bir diğer nokt yeterli bilgiye sahip yetenekli 
muhesebe elemanlarının teminindeki güçlükler dolayısıyla vergi 
formalitelerinin azaltılması ve özellikle sık sık Jeğiştirilmeyerek 
istikrarlı hale getirilmesidir, örneğin bugün piyasanın muhtaç 
olduğu seviyeyi iktisap etmiş bir muhesebe ve mali bilgi rezervine 
sahip bir örgütü hedef almış bulunan "Serbest Mali Müşavirlik 
Kanunu Tasarısı" dahi, yıllardır konunlaştırılamamıştır. Halbuki 
böyle bir örgütün sağlayacağı yarar hem mükellef ve hem devlet 
açısından küçümsenmeyecek ölçüdedir. Böyle bir örgütün kanuni 
çerçevede mevcudiyeti halinde vergi formaliteleri basite irea 
edilememiş olsa bile mükellef kendini daha rahat bir ortamda ve 
güven içinde hissedecektir. Böylece istenilen istikrara da dolaylı 
da olsa ulaşılmış olacağı tabiidir. Çünkü vergi hukuku açısından 
bilememenin yaratmakta olduğu sakıncalar, bu örgüte başvurularak 
önceden giderilmiş olacaktır.

b) Vasıtalı Vergiler:

Yeni ihdas edilen ve mali merciler tarafından kapsamının 
genişletileceği ifade edilen işletme vergisinin perakendecileri 
ve dolayısıyla sanayiciyi şimdiki halde olumsuz yönde etkilediğini 
belirtmekte yarar görülmektedir, özellikle içeriği belirsiz ve 
sübjektif tesirler yapan bu beyanlar yukarıda da açıklandığı üzere 
ekonomik hayatı tahminlerin üstünde olumsuz etkilemektedir. Herhalde, 
müşterilerin işletme vergisini ödemek istemeyişleri sebebiyle bugünkü
uygulamada faturalı satışların relatif olarak azaldığı vb bu
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durumun gelir vergisinde de bir kayba yol açtığı belirgin bir 
olaydır. Kanaatimizce katma değer vergisine geçişte ilk adım 
olduğu ifade edilen işletme vergisinde asıl politikanın ne 
olduğu mükelleflere açıklanmalıdır. Zira mükellef vergisinin 
yükselmesinden çekinmek yerine ne ile karşılaşacağı hususunda 
belirsizlikten endişe etmektedir. İlerde bu konuya ayrıca 
değinilecektir. Gümrük vergilerinde ise hammaddelerin ithalâ
tının 7/7203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Petkirn 
Petrokimya fl.Ş. tarafından yapılması nedeniyle sanayici açı
sından sorun yaratan bir durum bulunmamakla beraber, ithalâta, 
Kuruluşa birer yıl süreler için geçerli olmak üzere sağlanan 
muafiyet Kararnamelerinin çıkışındaki gecikme zaman zaman 
hammadde temininde darboğazlar yaratmaktadır. Bu nedenle 
Petkim'e birer yıl süreli olarak sağlanan Muafiyet Kararname
lerinin daha uzun süreli olarak çıkarılmasında yarar görül
mektedir. Makine ve tesislerin, kalıpların gümrük vergilerinde 
hadler ağırdır. 5ektörün gelişmesi için mutlaka bu hadlerin 
indirilmesi gereklidir. Burada belirtilmek gerekir ki; sektörü 
ilgilendiren tüm vergi mevzuatı plâstik işleme sanayiinin 
milli ekonomide önemli yeri olduğu görüşü ile değerlendirile
rek, yeniden düzeltilmelidir.

Gümrük vergisinin plâstik makineleri ve akşamı için 
yürürlükteki haddi yüksektir. Daha ovvol bazı makinelere 
t aninmiş olan taviz hadleri do kaldırılmış bulunmaktadır. 
(Örneğin; bazı teknik evsafı haiz budinözlerden alınan 
tavizli gümrük vergisi). Memleketimizde plâstik makineleri 
imalâtı Raporumuzun çeşitli bölümlurindo de değinildiği üzere 
henüz sektörjç^ j/ı/^acını karşılayacak seviyede değildir. 
Dolayısıylc/'yerlı imali yapılmayan sektörün makine ve 
akşamına ait gümrük vergisi /25 oranı ile taviz listelerine 
alınmalıdır. Ancak yerli makine sanayiinin teşviki ve geliş
mesinin yakından izlenmesi; makine imalcilerinin müracaatları 
dikkatle incelenerek uygun görülenler için taviz hadleri pey
derpey kaldırılmalıdır, l/asıtclı vergiler içerisinde sektörün 
gelişmesini önleyen en önemi i baskıyı istihsal vergisi yarat
maktadır. Bu nokta çok önemlidir va istihsal vergisinde 
yapılacak düzeltme sektöre vorilecek istikametin temel kri
terlerinden birini teşkil edocuk mahiyettedir. Sektörün bu 
konudaki önerisi aşağıda özetlenmektedir:

Bilindiği gibi 6802 sayılı gider vergileri kanunu 1965 
yılında kabul edilmiş ve mülga muamele vergisinin yerine



kain olmuştur. Konunun kabulündeki şortlar bugün çok değiş
miştir. Bu sebeple özellikle Plâstik İşleme Sanayii açısından 
.:ar,':n"n cari hükümleri söktürün gelişmesini frenleyici bir 
baskı yapmaktadır. 1956 yılından bu yana plâstik sektörü 
açısından konunda vergi haddini arttırmaktan başka bir 
değişiklik yapılmamıştır. Aşağıda sektör açısından kanunun 
olumsuz etkilerine işaret edilecektir.

1-Kapsamı Hakkında: Plâstikler gerek türleri ve işleme 
teknolojisi, gerekse kullanım açısından son derece hızlı bir 
gelişme gösteren hammaddelerdir. Kanun, gümrük giriş tarife 
cetveline atıf yaparak plâstikleri ilk istihsal maddeleri 
olarak tarif etmektedir. Plâstiklerden; hammadde olarak 
sadece ilk istihsal maddeleri tablosu ve mamul mal olarak 
ise sadece ithal mallan tablosu gereğince vergi alınmaktadır. 
Kanaatimizce IV numaralı ithal maddeleri tablosunun A. numa
ralı pozisyonunda tarif yönünden bir karışıklık yoktur. Ancak, 
î numaralı ilk istihsal maddeleri tablosu için farklı bir 
durumun sözkonusu olduğu Plâstik Sanayicilerince ileri sürül
mektedir, Şöyle ki; Gümrük tarife ve istatistik pozisyonla
rına atfen tarif edilen 39. fasılın 39.01 ve 39.06 pozisyon
ları münhasıran ilk istihsal maddelerine aittir. Burada 
yapılan tariflere göre ilk istihsal toz, granül, bloklar 
vesait şekiller olmak üzere muhtelif fiziksel yapılarda 
bulunabilmektedir.

Ancak, bunların hepsinin ilk istihsal maddesi olduğu 
münhasıran bir mamul mahiyetinde addolunmamaları gerektiği 
ileri sürülmektedir. Tarifte gider vergisi açısından açıklık 
getirilmesi istenen husus bunların birbirlerinden istihsal 
edilmelari halinde mükerrer olarak vergilundirilmomeleri 
gerektiğinin belirtilmesidir. İlk istihsal maddelerinden 
vergiye tabi olanların kullanılmak suretiyle gider vergi
leri kanununun 27. maddesine göre ilk madde indirim uygula
yarak yeniden ilk istihsal maddeleri olde edilmesi mahiyetin
de bir olay 3Özkonusu olmadığı belirtilmektedir. Evvelce 
yalnız granül halinde kullanılabilen PVC hammaddeleri örnek 
gösterilmekte ve eski tarihteki teknoloji göz önüne alınarak; 
granül haline gelmeden evvel toz halindeki PVC'nin ilk istih
sal maddesi mahiyetini iktisap etmeyip bir ara kademesi teşkil 
ettiği istihsal vergisine tabi tutulmaması gerektiği belirtil
mektedir. Tuknolojinin gelişmesi ile toz halinde do kullanılan 
PVC'nin piyasaya çıkması her iki tip PVC'nin vergi mevzuatı 
bakımından şimdi farklı mütalâa edilmelerine imkân vermeyeceği 
görüşü ileri sürülmektedir. Binaenaleyh tozdan olde odilen
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grandilerin şimdi teknolojik bir gelişme ile toz halinde ham 
maddelerden çıktığından dolayı ilk madde indirimine tabi tutu
larak vergilendirilmesinin kanunun ruhuna uygun düşmediği 
iddia edilmektedir. Boylu bir uygulamanın gider vergisi 
kanununun "eşit ve benzer istisnası" prensibine do aykırı 
olduğu belirtilmektedir. İthalde alınan vergide ilk istihsal 
maddeleri toz veya granül clmesıno göre ayrı oranlarda ver
gilen dirilmediğin den dahilde imal edilen tez ve granülün mü
kellefe tesliminde tahakkuk edecek istihsal vergisi miktarında 
ithalde alınandan farklı olmaması gerektiği açıktır. 8u durum 
gel işen teknoloji ile daha da karışık mütalâa edilebilir. 
Örneğin, Petkim blek polimar izasyon yolu ile hammadde aide 
ettiğinde ve pazarladığında istihsal vergisi ödenmesi vs 
bilâhare blokların toz halinde öğütülmesinde ilk madde indi
rimi tatbiki ve bilâhare tozdan granül yapıldığında yeniden 
ilk madde indirimi tatbiki suretiyle zincirleme bir vergilen- 
dirme ve sonucunda de emülsiyon ve süspansiyon veyn blok 
polimurizesyon tipi plâstiklerinin proses farklarına göre 
farklı vergilendirilmesi hadisesi doğmuş olur. Diğur taraf
tan aynı PVC Kompaund türünün, plâstik işloyen sanayiciler 
tarafından imal odilmosi ile bunun Potkim tarafından yapıl
ması halinde de farklı bir vergilendirme sözkonusu olmaktadır. 
Nitekim Sektörde yapılan PVC kompaund için ilk madde indirimi 
esasıyla bir vergilendirme yapılması istenmekte iken Petkim 
için ilk medde indirimli uygulamaya cevaz verilmemektedir.
Bu ise kanunun prensibine aykırıdır. Zira kanun ilk istihsal 
maddelerini elde edildikleri proseslerin kademe ve tiplerine 
bağlı olmaksızın sadece cins ve ilk istihsal maddesi olması 
esasına göre vergi vazetmiştir. Buna göre aynı cins ilk 
istihsal maddesinin proses farklarından dolayı farklı vergi
lendi rilmoler i mümkün değildir. Kanaatimizco kanuna bu yönden 
açıklık getirecek bir ilâve yapılması faydalı olacaktır.

Konuya açıklık getirmek bakımından raporumuzda İncelen
mekte- olan plastik hem maddesi türlerinin halihazır teknoloji 
imkanları içinde bulundukları fiziksel formlar ve işlenebilir- 
likleri hakkında aşağıda verilen kısa açıklamaların yapılmasın
da yarar görülmektedir.

Plastiklerin üretim kademesinde elde ediliş formları ve işlene- 
bilirlikleri aşağıda gösterilmiştir;

ADPC- Granül olarak elde edilmekte ve doğrudan doğruya işlene- 
bilmektedir .

YDPC- Granül olarak elde edilmekte ve doğrudan doğruya işlene
bil mektedir .



PP- Gmnül olarak elde edilmekto vü doğrudan doğruya işluno- 
bilmsktedir.

PS- Grcnül olarak oldu edilmekte vo doğrudan doğruya işiene- 
bilmektudir.

PV/C- Toz ularnkelde edilmekte , doğrudan doğruya işlonebilmek- 
todir .

Belirlendiği üzoru ADPE, YDPE,PP,PS plastik ham maddeleri elde 
edildikleri formlar ile(çranül)ve hiç bir katkıya ihtiyaç gös
termeksizin işlen edilmektedir . Bununla beraber mamul üründe 
ron güneş ışığına karşı direnç v.b. özellikler istendiğinde 
bu ham maddelere bu özellikleri verecek renk veya katkı madde
leri ,

- Kuru harmanlama(dry blend) elde veya karıştırıcılar vasıta
sıyla ,

- Masterbatch(kon santru)tekniği ile ,daha önceden işlenecek 
plastik ham maddeleri ve çek yüksek konsantrasyon verecek katkı 
maddeleri ile kempoundlama tekniğine göre hazırlanmış mastor- 
batch(konsnntre )grandilerin plastik ham maddelerine işlenmele
ri sırasında basitç^ ilave edilmusi suretiyle ,

katılırlar.

PV/C ham maddesi ise ısıya karşı son derece hassas olduğundan 
ulde edildiği şe liyle doğrudan doğruya kullanılamaz,muhakkak 
ısı,ışık v.b. stabilizatörlerinin ,diğer işleme yardımcıları
nın ve bitmiş üründe istenen özelliğa göre esneklik verecek 
plastifian maddelerinin v.b. katkıların ilavesini zorunlu kılar.

Plastik işleme makinelerinin teknolojik yönden bugünkü düzeyine 
erişmediği dönemde PVC ham maddes ine ilave edilecek katkıların 
mutlak surette kempoundlama ile yapılması zorunlu bulunmakta 
idi. Ancak verimleri ortan ve ısıtma ve karıştırsa kapasiteleri 
yükselen günümüz plastik işleme makineleri genellikle PUC'nin 
kompound haline getirilmesini zorunlu kılmamaktadır. Nitekim 
halen PVC kompound alarak işlendiği kablo sanayii dışında ,boru 
pr.fil sanayiinde ,silodan bitmiş ürüne kadar kesiksiz bir iş
lem dizisi içinde kuru harmanlama (Dry Blend) , esnek enjeksiyon 
ve akstrüzyonda (%yakkabıhortum.profil)plastifian katılarak nem
lendirilmiş , ön kanşım(Pru mix),sun’i deri ve yer muşambası 
imalatında pasta olarak kullanılmaktadır.

Burada belirtilmesinde yarar görülen diğer bir husus ise; plas
tik ham moddelerino ilave edilen katkı maddelarinin .plastikler 
ile kimyasal bir sentez değil,fiziksel bir karışım durumunda 
bulunduklarıdır.
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2. )V'ürnl Oronı Hakkini: : Tik istihsal maddeleri tablosunda 4.
oz is yanda bulunan plastik han raacdoluri f. 40 aranınca istih

sal v-e reisine tabi tutulmuştur. Kanoatimizcu bu oranlar ,-ü- 
nün şartlarına toru çak yüksük olup,söktürün gel işmesin i en
gellemek ta dir, Bu oranın indirilmesi gereklidir. Zira:

a) Ou gün mevcut oranın tayinin:Juki şartlar ortadan kalkmış
tır. 6302 sayılı Kanun Layihasında zikrodildiği üzere 1965 yılın 
da tusbit edilen: oran; plastik ham maddelerinin ithal udilmu- 
luri , plastik işluyun müessosonin sayısının pek az oluşu vu 
söktürün gonel ekonomide önemli bir yori bulunmayışı şuklindu 
özetlenebilecek bir noktadan hareket edileruk sektörün üzerin
deki tesiri değil,aynı sektördün muamele vergisi zamanında tahsi 
edilen vergi matrahının sabit tutulması gibi münhasıran hazine 
gelirinin statüsünü koruyucu bir görüşlü ihdas edilmiştir. Bu 
gün bu şartlar tamamen değişmiştir. Ham madde yarı yarıya yer
li üretilmekte ,sektörün plastik ham madde kullanımı 1976 tah
minleri ile 154.100 ton(takriben 5.5 milyar TL)o varmakta
ve Türkiye'de 1500'o yakın işyerini ilgilendiren bir genişlik 
kazanmış bulunmaktadır . Ayrıca; plastikler bugün ekonomimizde 
önemli rol oynayan ■ temel ham maddeler mahiyetini de kapsamış 
durumdadır.

b) Bu durumda temel ham maddelerden olarak mütaalası gereken 
plastiklerin lüks ve vergi kaldırabilir bir grup değil tam 
aksine diğer temel ham madde gruplan seviyesinde bir oran ile 
vergilendirilmesi doğru olacaktır . Nitekim,temel ham maddeler 
olarak mütalaa edilenlordun ,

1. Çimento ve ateşe mukavim eşya 
2A.c) Demir sanayi grubu(rayjtravors,boru 

her nevi tel,çubuk halinde veya pro
fil halinde demirler)

2C.b) Kurşun mamulleri 
3. Kağıtlar ve mukavvalar
9. Camlar(Cmm ilk maddeleri ile hurda camlar 

dan imal olunan ilk istihsal mahsulü her 
türlü cam ve cam eşya)

14. Ağaçlar

oranlarda vergilendirilmektedir .

Kanun layihasında plastiklere paralel olarak mütalaa edilmiş 
o^an kauçuk mamulleri dahi % 25 oranında iken ilk istihsal mad
deleri tablosunda plastiklerin ,lüks maddeleri teşkil eden kürk
ler ()S75 )kıymetli taşlar(^75)gibi gruplardan hemen sonra en yük- 
ok pozisyonda (^4ü)olorak vergiye tabi tutulması,özellikle 

temel ham madde vasfını kazanması nedeniyle de büyük hata payı 
taşır ,

% 12,5

% 12,5 

% 15% 15,-20

5) 20 % 12,5



c) Mezkur eren ç^rok ,-u: ı\. kimya Sanayiinin ham mn'.'üü üretimi 
gerekse j-lrsUk işleme sek çürünün mamul tüketimi yününken ge
lişmesin' ünlemekte kir . tüylüce hazine çek gelişecek her iki 
sektördan sağlanacak vurgi tahsil imkanlarım, knzanmamaktadır.
Vü kanaatimizce aranın yüksük tutulması ile sağlanan hazine men
faatinken '.'aha büyük alacağı hiç şüphesiz yüksek cirodan sağ
lanacak vasıtalı Vergi ve vasıtasız vergi potansiyelinin doğmasın 
mani olunmaktadır .

Genel ekonomi açısından mütalaa edildiğinde ise,plastiklerin 
bütün dünyada önde gelen vasıflarından -lan"ikQme vasfı" Tür- 
kiyede kaybolmaktadır. Büylece kıymetli maden ve ekonomik bazı 
malzemenin plastiklerle ikamesi suretiyle madenlerin daha kıy
metli işlere kaydırılması olanağı kalmamaktadır. Ayrıca plas
tik ham madde fiatlarının yüksek istihsal vergi oranı nedeniy
le pahalı denecek düzeyce teşekkül etmesi,bu maddelerin zirai 
sahada kullanılmasını da kısıtlamakta ve bu sayede üretim kay
bına sebep olmaktadır , Şüphesiz bu hususlar ğenel ekonomi 
açısından birknyıp teşkil etmektedir. Ham madde maliyetini 
% 40 oranında önemle etkiloyun istihsal vergisi plastikler için 
pahalılık unsuru olmaktadır , Gsason maliyet fiatları yüksek 
olan Petkim ham maddelerinin daha da pahalanması plastik tüke
timini şiddetle etkilemektedir . Tüketimin gelişmemesi ise 
Petkim için ekonomik üretim kapasitelerine ulaşmayı geciktir
mekte* ve neticede genel okenomi açısından Petrokimya Sanayiine 
yani yatırımlar için cesaret ve potansiyel vermemektedir.
Ancak Maliyeciler meseleye vorgi yükü açısından başka türlü 
bakmakta ve bu konuda yaptıkları hesaplamalara göre ,bu sök
türdü ödenen verginin yatırılan hasılaya aranla % 13 civarında 
olduğunu iddia ile , 40 vergi oranının iddin e 'ildiği gibi yük
sek olmadığı görüşünde i olunmaktadırlar , de vnrki bu cörüş 
bu sahada tam vergi ödeyicisi olan Petkim açısıddan tamamen 
ha alı ve yanıltıcı almaktadır- . Esasen bu görüşe vardıran 
bu tarz bir hesaplamanın gerçekçi elduğu da tek taraflı bir 
iddia olmaktadır . Gerçek ulan şudur ki bugün bu vergi nis
peti, bir temel madde niteliği kazanmış ve ucuzladığı oranda 
diğer sanayi dallarında da derhal ikame maddesi olacak plastik 
konusunda cidden yüksek seviyede bulunmaktadır . Bu suruna 
tek çüzüm ise bize güre,daha ünce bir nebze değindiğimiz "Katma 
Değer Vergisi"nin lir tasarı hüviyetinden bir an ünce kurta
rılıp yasalaştırılması istikametinde adım atılmasına bağlıdır, 
Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi bugün birçok batı ülkesinde 
başarıyla uygulanmaktadır. Bu vergi kapsamında vergilendirme 
kriteri ,vergilendirmeyi tek safhada Vo yüksek bir oranda gerçek
leştirmek yerine ^imalatın safhalarından itibaren satışı da 
kap sayarak,mamulün tüketiciye intikaline kadar muhtelif aşamada 
hor aşamaca katılan değeri bugüne _,üre daha düşük .randa ver
gilendirmek suretiyle yaygın bir şek ildu vergilendirmeyi amaç
lamaktadır . Dolayısıyla vergilendirmede ır.ocrah, plastik sanayii



açısının , hor safha:.'- eklenen duyur -jlmaktc.'ır . Uygulamada 
bu malın har safhasın !oki t-sliminrfu satış tu ,.wli almakla 
barabor malın alışın.a hesaplanan verginin tenziline güre 
bakiye , vere i üdeme yükümlülüğü çerçevesine .girmektedir 
ki bu ün eklünen eyerin vergisine tekabül etmektedir. Aynı 
zamandat nisbut bugün tenkitini yaptığımız nisbute >rıi har 
halükarda en az ynrı yarıya daha düşük alacayı gibi,verginin 
gerek yaygınlığı uu gerek miktar vu nisbet .'üşüklüğünün psi- 
kel jjik etkisini de gözden uzak tutmamak gerekir. Ssnuç ala
rak kanaatimize güre tek çözüm de işte Uu verginin uygulamaya 
konulması olacaktır .

2- Amer t ismanlar:

Amortisman bir iktisadi kıymetin ,213 sayılı Verçi Usul Ka
nunu çerçevesinde teshir odilan değerinin ,işletmede kullanıl
ması , yıpranması , aş ınnay □ ve kıymetten düşmeye moruz kalması 
nedoniyla , belirlenen sure içinde yok edilmesi hadisesidir.

Sektürul açıdan amortisman ; biri oran ve diğeri kapsam ol
mak üzere iki probleme konu teşkil etmektedir .

Öncelikle amortisman oranları,gar ek makine ve tesisler için 
gerekse binalar için düşüktür. Genellikle binalar için uy
gulanan 1 2-4 civarındaki oranlar amortisman yalnız eskime
anlamına gelse dahi lüşük kalmaktadır. Zira; sınai binalar 
teknolojinin gelişmesi sonucu eskimeden evvel fonksiyonla
rını kaybedebilmektedirler . Ayrıca,aşağıda kapsam kısmında 
açıklanacağı gibi amortisman maliyete önemli uzkiler yaptığı
na güre binaların fonksiyonu dikkate alınarak oranlar tayin 
edilmelidir. Kanaatimizce sınai binalarda oranlar artırıl
malıdır . P'lr-stik işleme makinelerinde uygulanan oranlar ise 
realist olmayıp çok düşüktür . esas itibariyle aşın derecede 
kimyevi korozyona , çok defa yüksek sayılacak ısıya vo basınca maruz 
makineler fizik olarak 6-3 yılda fonksiyonlarını yitirmekte
dirler . Bundan başka sektörün çek hızlı bir teknolojik ge
lişme içinde bulunuşu do makinelerin verim ve teknik evsaf 
düşüklüğü yönünden fizik ömürlerini bitirmeden önce tekno
lojik üskimelerden dolayı üretimden çıkartılmaları sonucunu 
doğurmak tadır . Herne kadar cari amortisman oranlarının dı
şında üzel amurtisman uygulaması mükulluflerin talebi üzurine 
yapılabilmektir ise de , bu yul pratik olarak beklenen sonucu 
vermemektedir . Zira tetkik mercileri prensipleri belirlenmiş 
konularda (örneğin:binalar)deyişiklik yapmamaktadır. Esasen 
merciler vergi zayii endişesi ile haroket ettiklerinden mese
lelere prensipler kademesinden bakacak yetki ils de mücehhez 
sayılamazlar . Diyor bir nokta da ; bu suktürde adedi çoğun
luğun küçük vo orta büyüklükteki firmalar oluşudur. Bu yapı
daki firmalar daha ünce de değindiğimiz vu çözümüne işaret 
ettiğimiz gibi ileri derecede moli vukuf isteyen konularda



kendilerini savunacak elamanlardan yuksun bulunmaktadır.Kana
atimiz esas itibariyle amortisman oranlarının aşağıdaki lis
teye çürü tadilinin uygun olacağıdır. 3u listeler Vergi Usul 
Konunu Genel Tel. lig lerino güro hazırlanmıştır, mezkur Tebliğ
de amortisman ; sektör açısından çak genel tarif içinde bıra
kılmaktadır . Plastik işleme sanayii ile ilgili amortisman 
oranları Genel Tebliğ !\io. 55'do özel tablo XIX müteferrik sa
nayii kısmının 5.pozisyonunda:

5- Plastik ,bakalit ve emsali eşya sanayii:
□) Genel tabloda yazılı bulunmayan makine, 

teçhizat,tesisat 
b) Kalıplar

şeklinde kayıtlı bulunmaktadır.

Görüleceği üzere hiç bir açıklık taşımayan bu tesbit ve ter
tibin ayrıntı ve açıklıya kavuşturulması şarttır. Bu konudaki 
takli Fimiz aşağıdaki gibi bir tablo tertibidir .

TABLO
Plastik İşleme Sanayii

a) Ham madde ihzar ma inçleri karıştırıcılar ,silolar,basınç
lı hava ile çalışan üflûyiciler,pompalar,soğutucular,atelye 
için boru tesisatı,fabrika ve imalathane ,bina ve bilumum sa
bit tesisluri ilu elektrikli teçhizat ve tesisat ') 15,

b) Bilumum plastik işleme makineleri,kalen derler, budinüzler, 
yüzey kaplama, makineleri, en jüksiyon makineleri ve presler >j20

c) Plastik iş 1eme sanayiinde kullanılan öğütme,eleme,ezme, 
kırma makineleri,vakum kasisleri,süzme tesisleri % 25 ,

d)Plastik işleme sanayiinde buhar ,ynğ,elek trik v.s. yollarla 
ısıtılan şekil verme makineleri,kalıpları,ısıtıcı teçhizat ve 
vasitalar ğ. AO

Bundan başka aynı Tebliğin genel tablolarında da aşağıdaki 
tadilat zaruri görülmektedir.

GENEL TABLO

I- Binalar:
a. pozisyonundan :

Asi. tankları /. 25

b .  p o z i s y o n u n d a n :
Be ton,kayir,demir,çelik b’> 8
Yurı kagir ,10
Ahşa;: * % 12
Kerpiç 16
Galin malzemesi ,saç ,çinko,teneke 20



öl- ihata tuvar 1arı,bentler,regül ahürler,kuyu uü havuzlan
a.poz is yunu c 10
b. pozisyonu =15

ÖII-Tosiolor:
a. poz is y onu ;= 12
b. pozisyonu >= 16
e. pozisyonu >=24
d.pozisyonu >=28
u.pozisyonu !n40

Amortisman uysulamasının kapsamı konusuna gulinco :

Meri muvzuat plastik işleme sanayiiniçok genel bir tarif 
içerisinde bırakmış tir.Bunun sonucu olarak uygulamada mükel
leflerin tereddüt içinde kal diki arı,bazı makine ve teçhizatın 
genel listeye mi yoksa özel listeye mi gireceği konusunda 
farklı görüşler ortaya atıldığı anlaşılmıştır. Kanaatimizce, 
yukarıda amortisman oranlan konusunda verilen tarif veya 
benzeri uygulamaya konulara!: konuya açıklık kazandırılmalıdır. 
Amortismana sabi mütalaa edilen demirbaşlardan bir kısmının 
ise fonksiyonları itibariyle sarf ve işletme malzemesi telak
ki edilmesi gerekmektedir. Bu türlü malzemenin ya iktisadi 
açıdan yok pahasına hurda olarak elden çıkartılması veya işe 
yaramaz malzeme halinde muhafazası zorunlu bulunmaktadır.Her 
iki haldd do osasun kaynakları kıt olan firmaların mnli bün
yeleri fazla işletme sermayesi ihtiyacı ilo baskı altına gir
mektedir . Kanaatimizce bu türlü malzo-monin dökümü yapılarak 
işlutmu malzemesi olarak gider yazılabilmesi sağlanmalıdır . 
Amortismanların kapsamı açısından değişiklik talep edilen bir 
diğer nokta da 1008 TL.lık sınır değerdir. Konjonktürol deği
şiklik ve para değerindeki azalmalar bu sınırın genişletilme
sini gerektirmektedir . Zira halen sanayi işletmeleri açısından 
1000 TL. önemli bir iktisadi değer olmaktan çıkmıştır. Günlük 
sarf malzemesi telakki edilebilecek ufak tüfek malzemelerin 
fiatı dahi bu sınırı ya aşmış veya aşmak üzeredir. Binaenaleyh 
haddin arttırılarak ya 5000 TL.ya yükseltilmesi veya bu had 
sabit kalmakla beraber bu gibi hadloro de uygulanmak üzere 
Bütçe Kanunlarında bunlar için da katsayı sisteminin getiril- 
md§i Uygun olacaktır .

3- Sektörde Sermaye Durumu:

Sektördeki sermaye durumuna raporumuzun II.L. bölümünde değinilmiştir.
Ancak kapasite raporlarına dayanılarak verilmiş yatırımların 
gerçek durumu hangi doğrultuda yansıttığı hususunda bir hüküm 
getirmek mümkün olamamaktadır. Esasında bu kredi müessesele- 
rinin hizmet ifa etmeleri gerukli bir konudur . Kanaatimizce 
kredi müesseselerinin Bankalar Kanununa güre almakta bulundukları



bilançolara dayanarak konsolide bilançoları uc finansal anal iz
lerini yayınlamaları gereklidir. Han sektöre yol gösterici 
hem de kredi müessesulerinin fonlarını kanalize ötmeleri için 
finanspolitik kriterler ihdasına imkan veren bu hizmetin yapılma 
ayışı bankaların tenkit edilecek yünlerinden biridir. Kısmen 
Sınai Kalkınma Bankasınca yapılan bu çalışmaların ,bankaların 
mecburi görevleri arasında ithali ve neticelerinin sağlanması 
bususunda tedbir alınmalıdır .

Genel olarak çıkarttığımız sonuçlar şöyle özetlenebil ir :

Sektörde firma kurulurken ,finansal incelemeler ihmal odilmok- 
edir . Anlayış daha ziyade tesisin işler hale getirilmesiyle 

mali meselenin halledilmiş olacağı şeklindedir . Kuruluş safhasında 
% 50-60 oranı öz kaynoklardan ,bakiyesi kredi müesseselerinden 
sağlanarak finansman ihtiyaçı karşılanmaktadır . Kuruluşta ya
tırım büyüdükçe mali tetkik ve hazırlıkların önemsenmediği hat
ta bilinmediği , tüm sabit yatırımda üz kaynak oranının ise 
artarak % 90 civarına yaklaştığı ifadelerden anlaşılmaktadır.
Bu esasenkredi müesseselerinin kriturlerinin yarattığı tabii 
bir sonuç olarak kısmen yorumlanabilir . Genellikle daha yatırımın 
kuruluş safhalarında sermaye ihtiyacı kurucuların tahminlerini 
aşmakta ve mali sıkıntı başlayabilmektedir . İşletmenin açı
lış safhasında ise" işletme sermayesi ihtiyacı" hemen çok az 
istisna ile baştan önemsenmemiş voya bu mefhum esasen bilin
memekte olduğundan finansal darlık kendisini göstermektedir. 
Sektörün işletme sermayesi ihtiyacını karşılayacak kurumlar 
şimdiki halde kifayetsiz kalmaktadır . Küçük esnaf için Halk 
Bankası ,arta sanayiciler için Sümurbank ve daha ziyade serma
ye şirketleri için de Türkiye Sınai Yatırım Bankası kredi ver
mekte ise de sektörün orta ve uzun vadeli kredi ihtiyacını 
çözümleyecek seviyeye ulaşamamışlardır. Kaynakların kifayetsiz
liği sebebiyle küçük veya büyük tüm Süktar işletme sermayesi 
darlığı içindedir . Bazı sermaye şirketleri tahvil ihracı su
retiyle yeni bir kaynak yaratmışlardır . Ancak bu kaynağın 
kullanılması hudutludur ve gorçok sermaye piyasası teşekkül 
etmediğinden kanaatimizce kaynağın potansiyeline göre tatmin
kar randıman alınamamaktadır. Netice olarak sektör işletme ser
mayesi yönünden sırasıyla ; kuruluşta mali bilgi noksanlarından 
orta ve uzun vadeli kredi kaynaklarının kifayotsizliğinden 
ve gerçek sermaye piyasası teşekkül ütmemiş olduğundan .sıkıntı 
içerisinde bulunmaktadır . İşletme sermayesi ihtiyacı bu durum
da kısa vadeli kredi imkanları ile karşılanmaya çalışılmaktadır 
ki bu yanlıştır . Firmaların çelişmeleri ve büyüme istidadı 
karşısında sermaye temini güçlükleri de mevcuttur. Evvela ser
maye piyasasının yeterince teşekkül etmemiş ve hareketli olmayışı 
büyümesinin tabii gereği olarak sormaya şirketleri halina dö
nüşmelerini de güçleştirmektedir . Kanaatimizce Ortaklıklar 
Hukukunda kontrol mobanizmasının ihdası ve sermaye Piyasası 
Kanununun çıkarılması ile daha evvel görülmüş bazı kütü ör
neklerin bıraktığı izleri silocok ve sermaye şirketlerine karşı
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terdi ji'.' ur o.t: ac an kalkıı ok söktürün gelişme imkanları geniş
leyecekti r . Si] hassa çocğ unluğu küçük firmalardan ibaret sök
türen , bir] eşmelerin saylan '.ıası dolayısıyla duplikosyonların 
azaltılması pazla kapasitelerin doğerlundirilmesi ,teknik gü
cün arttırılması ve özellikle sevk vb idare problemlerine çö

lün .•'r.i'on.'.at ;.mn doğması açılarından yukarıda zikredilen konu
lar c' tedbirler alınması çok yerinde olacaktır , Kaynakların 
kifayetsizliği yanında, ser mayenin kullanılma tekniklerinde 
do votorsizliklor vardır . Dolayısıyla muhasebe organlarının 
ya finansal yönetim tuKnikleıi ile teçhizi veya muhasebe fonk
siyonunun dışında bir finar.s fonksiyonu da bulunduğu konusunda 
eğitici çalışmalar gereklidir . Daha evvel bahsedildiği gibi 
bilhassa bankaların mali göstergeleri açıklayıcı çalışmaları 
somaya kullananlara sektöre göre no durumda oldukları konu
şanca fikir verecek,böylelikle sarmayenin randımanını sübjektif 
dağıl objektif değerlendirmek kabil olacaktır , Özellikle 
gene1 ekonomi ve dış ticaret talepleri için fren fonksiyonunda 
kul'anılan teminatların ,üto yandan firmaların maliyetlerini 
■'nsn.fi darccado etkileyerek pahalılık unsuru olduğu dikkato 
s d anarak yo sanayici teminatlarının durumu gözdün goçirilmo- 
1 i.diz . Sermayenin vapıss. bakımından önomli bir noktada oto- 
fırıcnsman meselesidir . Yukarıda açıklanan sebepler sonucu 
fi rmoloi çoğunlukla kar dağıtımını zaruri kabul ettikleri 
sınırda tu tmakta ve genellikle otefinansmana yönelmektedirler .

t şartlar muaacehesinde otofinansman zorunlu bir 
mahiyette uygulanmak tadır . 3u durumda mali politika sonucu 
a • 1 ı.nçli bir ur o finansman karan ile uygulama yapılmadığından 
sor-oç jÇr oüro sonra firmaların aleyhine olabilmektedir .Mesela 
s-rmaye şirketlerinde birikmiş öz kaynaklar o derece yüksel
mek: dlr ki gelişen işin gerektirdiği sermaye artışı sağlanamaz 
bir durum hasıl olmaktadır . Zira firmalar imkanlarını esasen 
sınırda kutlandıklarından yoni fin.ans kaynaklarını dışarıdan 
davet edilecek sermaye için cazip sınıra ulaşamamaktadır .Bunun 
sonucu firmalar kısır bir döngü içerisine girerek gelişmeleri 
sadece tofinansman o zorunlu tabi' bir hale gelmektedir'. .Bu 
dur-v enlemek için Vergi Jsııl Kanunun1 da geçici bir madde ile 
yer alan yeniden değerlemo hükmünün, yoni sonuçlar ca dikkate 
alınarak tosislerin zaman zaman yeniden doğerleme yapabilmeleri 

V. bnylö.llkîc hem firmalar hem ce yatırımcı kaynakların müzakere 
ve anlaşma olanakları sağlanmalıdır , ki bu konuda yetki Maliye 
Bakanlığına mevdu bulunmcktadır .

Yat') riRİarın Finansmanı:

Yatırımların finansmonınında öz kaynakların haricindoki imkan
lar dalıa evvel değinildiği gibi söktür için yetersizdir . Konso
lide bilançolar üzerinde incelumo yapılamadığından tahminen ifade 
od'inekeediı ki ; yatırımlarda öz kaynak ve sabit yatırım oranı

55-90 orcsındo değişmektedir . Bu konu daha ovvel açıklanmıştır



Öz kaynaklar hariçin-e kalan bankalar,tahvil ihracı imkanları 
vu teşvik tedbirleri yolu ila sağlanan kaynaklardan süz edile
cektir . Bankaların durumu kısman 3. bahista ve kısman da 5. 
bahiste incelenmiştir. Teşvik tedbirlerine gelince:

Esas itibariyle prensipler kabomesinde genci kanaat olumludur. 
Alınması faydalı tedbir tavsiyeleri daha ziyada uygulama hak
kındadır .Anayasa Mahkemesince yatırım indirimi uygulaması 
hakkında iptal kararı alınmasının mahzurlu sonuçları getirdiği 
ifade edilmektedir. Her halde hukuki mevzuat tadil edilerek 
iptal edilen uygulamanın yeniden ihdası gereklidir .Yatırım 
indiriminde cari 250 bin liralık taban küçük sanayiciler tara
fından yetersiz bulunmuştur . Ancak sanayi ünitelerinin asgari 
ekonomik büyüklüğünün milli politika açısından ve olması gerek
tiği düşünülmeden bir tadil teklifinde bulunmak kanaatimizce 
doğru olmayacaktır . Yatırım indiriminde asıl dikkat çeken .nokta 
zannedildiği kadar önemli bir teşvik unsuru olmadığının mate
matik gerçeğidir . Zira halihazır durumda yatırım indirimi an
cak öz sermaye üzerinden uygulanabilmektedir . Örneğin yatırım 
finansmanının % 40 oranını üz kaynaklardan karşılayan bir te
şebbüs için kar sağlandığı takdirde vergiler üzerine aksetti- 
rilebilon avantaj f 3 civarındadır. Şu halde kredi kullanmak 
bir dereceye kadar yatırım indiriminin sağlıyacağı sonuçlan 
getirmektedir . Bu sonuç dahi iptal edilen Kanunun ihdas zo
runluluğunu ve indirim hadlerinin herhalde f 50 altında tutul
maması zaruretini ifade etmektedir .Bir diğer nokta indirimin 
ançak kor sağlandığı takdirde uygulonabilmosidir. Prensip ola
rak bu yönden itiraz güç olmakla beraber pratik ihtiyaç bu yönde 
değildir.Zira firmaların asıl destek görmeleri ve teşvik edil- 
maleri henüz kar sağlayamadıkları kuruluş ve ilk istihsal yıl
larında asli ihtiyaç halindedir. Şu halde pratik ihtiyaç ile 
uygulamanın zaman yönünden farklılığı üzerinde bir tedbir dü
şünülmesi tavsiyeye şayandır. Teknik yünden uygulamada değiş
tirilmesi gerekli iki nokta vardır . Birincisi arsaların in
dirim matrahından hariç tutulmaları keyfiyetidir . Gunol kanaat 
odur ki sınai teşebbüslerin arsaları spekülatif gayelere yünol- 
miş sayılamazlar. İhtiyaçtan fazla arsa tedariki ancak istik
baldeki yatırımın maliyetini azaltmak için firmaların aldığı 
bir savunma tedbiri telakki edilmelidir . Dolayısıyla arsa 
bedellerinin indirimden hariç tutulması tashih edilmeiidir . 
Ayrıca bazı ahvalde arsanın açık depo olarak kullanılması hal
leri do movcut olup bu durumlarda yorum karışıklıkları çıkmak
tadır . Diğor konu amortisman bedellerinin öz kaynaklardan ten
zil zorunluluğudur. Halbuki örneğin tahviller dış kaynak ol
duğu halde öz kaynaklar tenzil edilmemektedirler .Esasen tesi
sin iktisadi kıymetinin söz konusu olduğu bu bahisde amortis
manların tenzili hatalı görülmektedir . Kanaatimizce uygulama
nın amortismanlarda öz sermaye dahilinde telakki edecek şekilde 
tadil edilmesi gereklidir .



5- KREDİLER

Kaynak olarak kredilerin ve müesseselerin durumları kısmen 
yukarıdaki bahislerde açıklanmıştır . -Genel şikayet ve ted
bir isteklerinin ağırlığı kredi fiatlarının yüksekliği üze
rinde toplanmaktadır . Gerek uzun ve gerekse orta ve kısa 
vadeli kredi faizleri sanayiciler için ağır gelmektedir. Esa
sen sermaye yetersizliği içinde bulunması sektörün faiz had
lerinden etkilenmesini şiddetlendirmektedir. Kredilerin temin 
formalitelerinde bazı değişikliklor yapılması zorunludur . 
Özellikle orta ve uzun vadeli kredilerde teminat olarak gay
rimenkul ipoteği veya teminat mektubu aranmaktadır , Halbu
ki bilhassa küçük sanayicilerin ve bazı orta büyüklükteki 
sanayicilerin bu teminatları bilhassa gayrimenkul teminatını 
vermek imkanları yoktur .Dolayısıyla bir grup sanayici kredi 
kaynakları yönünden bilhassa darlığa düşmektedirler . Mevzu
atta değişiklik yapılarak icabında müesseselerin makina ve 
teçhizat rehni yolu ile de kredi vermeleri sağlanmalıdır . 
Glenel kanı olarak sanayi politikası açısından firmaları gay- 
rımenkullere sahip olmağa dolayısıyla da kaynakları prodük- 
tiv olmayan sahalarda kullanmağa yol açan bugünkü sistemin 
kısmen kaynak israfına sebep olduğu da dikkate alınmalıdır . 
Özel teknolojilere göre tesis ger ek t irmeyen konularda bilhassa 
küçük ve orta sanayicilerin kiralık yerlerde faaliyetlerini 
sürdürmeleri daha doğru bir finansal politika olarak gözük
mektedir . Firmaların kredi kullanmakta maharetli davranma
larına imkanların elvermediğine yukarıdaki bahislerde deği
nilmişti. Bunun sonucu maliyetlerde artışlar olduğu ve banka 
kredilerinde devir hızının azaldığı da bir gerçektir . Meselâ 
cari işlerde konjonktürel dalgalanmaları karşılamak^için kulla
nılması gereken fonlar aslında ismi " Kısa Vadeli Krediler " 
olduğu halde pratikte çeşitli kombinezonlar ile orta vadeli 
krediler halinde kullanılmaktadır . Bu yanlışlık hem finans 
kaynaklarını ve hem de firmaları olumsuz etkilemekte firmalar 
yüksek faiz yükleri altına girmektedir . Herhalde kredi kay
naklarının maksatlarına uygun kullanılıp kullanılma.ıklan 
hususunda bazı kriterlerin getirilmesi faydalı olabil ir . 
Kaynakların yetersizliği dolayısıyla " Piyasa Kredileri "diye 
tanımlanan firmalar arası kredileri de incelemek gerekir . 
Bankalar Kanununun imkanları ile sınırlanan kaynakların kar
şılayamadığı ihtiyaçlar açık kredi veya senet karşılığı kredi



alarak piyasadan sağlanmaktadır. İşletme sermayesi yönünden 
yetersiz durumda bulunan bazı firmalar zaruret sonucu kısmen 
finansör fonksiyonunda bulunanlara başvurmak zorunda kalmak
tadır . Sektörümüzde bilhassa ham madde temini yönünden ihti
yacı karşılamak için faaliyet gösteren finansör firmalar var
dır . Doha ziyade ithalatçı tüccar vasfında olan bu firmala
rın satış vadesine göre yüksek sayılacak fiat farkları talep 
etmekte oldukları ifade edilmektedir . İşletme sermayesi ki
fayetsiz olan sanayicinin ham madde temininde kredi veren tüc
cara ve mamul satışında da peşin ödeyen toptancılara başvur
masında dile getirilen şikayetler faturalamanın gerek fiilen 
teslim edilen mal miktarı gerekse gerçek durumu yansıtmama
sında toplanmaktadır. Genellikle faturadaki birim fiatlan 
ödenene nazaran düşük tertiplenmekte ve hatta zaman zaman fa
tura dahi kesilmemektedir.

Ancak Bakanlar Kurulu 'nun 7/7020 ve 7/7203 sayılı Kararname
leri ile Petkim Petrokimya A.Ş. nin bütün plâstik ham madde
lerinin dahili pazara arzından sorumlu merci olarak görevlen
dirilmesi ve bu Kuruluşumuzun gerek ürettiği gerekse üretim 
kapasitelerinin dışında kalan ihtiyacı karşılamak maksadıyla 
gerçekleştirdiği ithalat yoluyla sağladığı ürünlerini " Peşin 
Satışları" yanısıra " Kredili " olarak da satışa sunması, özel
likle banko teminatı verebilme açısından imkanları olan orta 
ve büyük kapasiteli sanayicilerin mevcut likiditelerini ve 
kredi olanaklarını yatırıma ve mamul maddeye kaydırmalarını 
mümkün kılmıştır .

PETKIM'in kredili satışlarında uyguladığı sabit şartlar me- 
yanındaki aylık faiz % 1,5 olmakla beraber, teminat mektubu 
ve diğer masraflar ila faiz oranı yıllık % 20 yi aşmaktadır.
Bu itibarla her ne kadar Petkifs'in Kredili Satış Şartları yu
karıda işaret edilen kredi darlığı muvacehesinde sanayiciler 
için büyük bir imkan olarak görülmekte ve bu-nedenle Petkim'in 
tüm satışlarının değişik türler itibariyle % 20-50 sini kre
dili satışlar teşkil etmekte ise de ; bu olanaktan küçük ka
pasiteli sanayiciler de dahil olmak üzere daha etkin bir bi
çimde yararlanabilmek bakımından,



a) Petkim'in kredili satışlarda uyguladığı şartlarına esnek
lik Ue kolaylık getirmesinde,

b) Yatırımcı bir Kuruluş olan Petkim'in kredili satışlar nede
niyle moruz kalabileceği finansman açığının karşılanmasında ,

gerekli tedbirlerin alınması işletme sermayesi ve faturalama 
açısından ,yukarıda işaret edilen sorunla-ra da bit ölçüde çözüm 
getirecekti r .

Özellikle küçük sanayicilerden zaruret dolayısıyla ham madde
lerini aracı firmalardan mübayaa yapanların vergi mevzuatı 
yönünden çok müşkül durumda kaldıklarını ifade edenler olmuş
tur . Mamafih Petkim Petrokimya fl.Ş. nin çoğunlukla İstanbul- 
da toplanmış olan ee İzmitten mal alabilme imkanına sahip bu
lunmayan bu şekildeki küçük kapasiteli sanayicilere hizmet 
etmek maksadıyla İstanbul'da açtığı satış deposu,firmalara 
günlük ihtiyaçlarını buradan torba torba almaya ve dolayısıyla 
finansör tüccarlara bağlanmak zorunda kalmamaya imkan verecek
tir . Piyasa kredilerinde sektörün önemli bir meselesi de 
protesto olan senetler ,vadesinde ödenmeyen borçlar bakımın
dan cari mevzuatın yetersizliği ve icra organının sünatli 
çalışmayişidir . Kanunlarda iyi niyetli firmaları koruyan 
hükümlerin yotersiz olduğu anlaşılmaktadır «

A) Küçüksanayi kuruluşlarının çözüm bekleyen sorunlarının 
başında kredi tedariki gelmektedir .

Türkiye Sınaî Kalkınma ile Sınai Yatırım ve Kalkınma Bankala
rının özel kesime verdiği kredi tabanının küçük sanayiciler 
için yüksek olması, bu kesime dahil küçük sanayicilerin bu 
kaynaklardan da yararlanmasını olanaksızlaştır,maktadır .

Ticari Bankaların da sanayi kredilerinden çok kısa vadeli 
ticari kredilerin tercih etmesi,küçük sanayicileri bu kuruluş
lardan da yararlanmaz hale getirmektedir , Küçük sanayicile
rin Bağ-Kur fonlarından yararlanarak işletme ve tesis kredisi 
iıamini sağlanmalıdır .



1059 sayılı yasa ile esnaf ve sanatkar için uygulanan vergi, 
rasim ve harç gibi muafiyetler küçük sanayi kredileri için 
de uygulanmalıdır .

Teminat_yönündeki güçlüğü çözebilmek amacıyla 1447 sayılı 
Ticari İşletme Rahni Yasasının getirdiği olanaktan küçük sa
nayi teşebbüslerinin öncelikle yararlanması için gerekli ted
birlerin acilen alınması da kredi sorununun çözümlenmesinde 
faydalı olacaktır .

Küçük sanayi teşebbüslerinin orta sınıfın oluşmasındaki kat
kıları ,ülke sanayiinin ve büyük sanayinin tabanını oluştur
ması ve ekonomimizdeki etkenliğinin tam olarak görülmesi için 
mevzuat boşluklarının kapatılması tedbirleri alınmalıdır .•

kz. KIDEM TAZMİNATLARI
Sektörde,işverenlerin üzerinde en büyük hassasiyetle durduk
ları konulardan biri de " Kıdem Tazminatları " olmuştur. ■

Sonunda ne olacağı belli olmayan halihazır uygulamanın çok 
vahim sonuçlar verebileceği,örneğin sektördeki firmalardan 
çoğunun yatırımlarını ald„n çıkartmak pahasına elemanlarının 
kıdem tazminatını ödoyomeyocok durumda oldukları ifade edil
miştir . Kıdom tazminatından dolayı bir kısım firmaların taz
minatları ödemek suretiyle iş yerlerini kapattıkları belirtil
miş ,yabancı sermayenin " Kıdem Tazminatı" nın halihazır belir
lenmemiş işleyişinden dolayı Türkiye'de yatırıma yanaşmadığı 
ifade edilmiştir , Bazı firmaların ise tasvip edilmeyecek bir 
tarzda aldığı işçiyi 5,5 ay çalıştırıp , iş akdini fesh etti
ği vs yeniden işçi almak suretiyle " Kıdem Tazminat1inden ken
disini kurtardığı açıklanmıştır .

Kıdem tazminatı ödemeleri için "FON" tesisine karar verilmiş 
olmakla beraber ,bunun işleyiş tarzının belirlenmemiş olması- 
nin işçi ve işveren yönünden huzursuzluk kaynağı olduğu anla
şılmaktadır . işçiye sağlanan ’ Kıdem Tazminatı" na karşı bir



görüş tesbit edilmemiş olmakla beraber " Kıdem Tazminatı" uy
gulamasının , işçi ve işveren haklarını koruyacak tarzda iş
letilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasında geç kalındığı 
ve nalen herhangi bir çalışma içine girilmemiş olmasının , 
ileride telafisi imkansızlaşacak birikimlere sebep olmasından 
endişe edilmektedir■.

Üzer in do detay çalışmaları yapılmamış olmakla be raber sektörün 
" Kıdem Tazminatı " fonunun işleyişi konusundaki dilek ve öne
rileri aşağıdaki şekilde toplanmaktadır .

- fon yatırımcı olmayan bir bankoda toplanmalıdır .

- firmalar , fonun çalışmaya başladığı tarihten itibaren ile
riye dönük olarak , çalıştırdıkları işçilerin kıdem tazmi
natlarını ( sigorta pirim in in ödendiği şekildo)bir kadroya 
bağlı olarak bu fona yatırmalıdır . Fonun işletilmeye başla
masından önceki dönemlere ait kıdem tazminatları ise mükellef 
firmanın Fon'u işleten kuruluşa(örnoğin banka) uzun vadeli 
borçlandırılması suretiyle taksite bağlanarak tahsil edilme
lidir .

- Firmaların Fon'a yatırdıkları kıdam tazminatlarını masraf 
göstermeleri sağlanmalıdır .

- Fon'da biriken kıdem tazminatlarının,yatır ima yoneltilmeye- 
rek, kıdem tazminatı ödemelerinde sıkışıklığa sebep olunma
ması esas prensip olarak ortaya konmalıdır . Fon'do'biriken 
kıdem tazminatlarının belirli bir miktarının ,mükellef fir
maya ve/veya işçilere faiz karşılığı kısa vadeli kredi olarak 
dağıtılmasını mümkün kılacak bir sistem getirilmelidir .Kredi 
kullanımında kıstas sadece horbir firmanın ödediği tazminat 
miktarı olarak ,firmalar arasında başkaca bir ayrıcalık dikkate 
alınmamalıdır .

- Fonun işleyiş şeklinin belirlenmesinde,işçilerin geçmiş yıl
lardan gelen haklarının kaybolmam asının, teplu işten ayrılma
lara yel açılmamasını,toplu işten çıkarmalara sebep olunma
masını sağlayacak tedbirler getirilmelidir .

- Kıdem tazminatı ödemelerinde toplu sözleşmelerin getirdiği 
yeni vecibeler dikkate alınmalı ancak,toplu sözleşmenin eski 
e er, ele re de cari olan hükümlerinden değ an yükümlülüklerin 
nasıl karşılanabileceği hususu çok iyi hesaplanarak gerekli 
tedbirler düşünülmelidir .



7-STANDARTLAR UE KALİTE KONTROLÜ

Plastik ürünlerin daha geniş tüketim sahalarına hitap etmesi 
bakımından standartlar ve kalite kontrolü sektör için özellik
le son yıllarda büyük önem taşıyan ve halen mevcut bazı ciddi 
darboğazları bertaraf etmesi açısından üzerinde durulan bir 
konu olarak telakki edilmektedir .

Hemen hemen tüm sanayiciler tarafından plastiklerin gıda mad
deleri ile teması ve gıda maddeler in in ambalajında kullanıl
ması konusunda belirli bir uygulamanın bulunmamasından ^ağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile illerdeki Sağlık Teşkila
tının esasları belli olmayan uygulamasından yakındıkları tes- 
bit edilmiştir . Ayrıca bazı plastik ürünler için standart 
tesbit edilmemiş olmasının ; bu ürünlerin büyük bir potansi
yele sahip tüketim sahalarına girmesini önlediği tesbit edil
miş bazı standartların ise,yeni gelişmeler muvacehesinde kay
nak sarfına sebep olan ölçüler getirdiği sanayicilerden gelen 
şikayetler olarak belirtilmiştir . örneğin PUC borularının 
kanalizasyon devrelerinde PVC şişelerin,likid yay,sirke,su 
v.b. ambalajlarda PE film ve/veya iç yüzeyi PE kaplı çok katlı 
kartonların süt v.b. gıda maddelerinin ambalajında kullanıl
ma şartlarının tesbit edilmemiş olması, sanayiin bu sahalar
daki gelişmesini engelioyen unsurlar olarak dile getirilmek te 
mevcut Pl/C boru standartlarının ise ham madde israfını önle
mek bakımından ruvizo edilmesi gorektiyi üzerinde durulmak
tadır .

Bu konularda şikayet ve dilekler müşterek olduğu halde,genel
likle meseleye sübjektif bir yaklaşımda bulunulduğu,oy rica 
özellikle küçük kapasiteli sanayiciler arasında konunun kavram 
karışıklığı nedeniyle yeterince anlaşılomadığı tesbit edil
miştir . Bu bakımdan standardizasyonun bulunmayışı şu anlam
larda kullanılmaktadır .

o) Firmalar sahiplerine göre teknik üstünlüklerini belirte
cek kriterler bulamamaktadırlar .



“•aktörümüzle ilgili bul tınmaması nedeniyle Orman Bakanlığının 
görevleri arasında bulunan " Kalite Kontrolü"ve ayrıca Türk 
Layd'unca düzenlenen kalite; bölgeleri konularına değinilmo- 
sinde bir yarar görülmemiştir .

Yurdumuzda standart, kalite vo bunların danotim va belgelen
mesi konuları yani yeni önen kazanan kavramlardır. Mitokim 
sektördeki halihazır uygulamada ;

a) Kalite kontrolü yönünden üratici çalışmaları yok denecek 
kadar azdır ve yapılanları da yeterli değildir.Nitekim yapı
lan genellikle ürünün satışa sunulmasından önceki muayene 
işlemidir ki ,üretim aşamalarında kalite kontrolü uygulanma
dan bitmiş ürünün kalitesinin korunması olanağı yoktur.

Ou konuda yurdumuzda yapılan çalışmalar meyanında Milli 
Prodüktivite Merkezi1nin bilinç yaratmak amacıyla düzenle
diği seminer ve sempozyumlardan ve yayınlardan söz etmek 
kadirşinaslık olacaktır. "itokim anılan kuruluşun yayınları 
arasında " Plastik Sanayiinde Kalite Kontrolü" isimli bir 
çalışma da yer almıştır.

b) Kalite denetimi konusunda Hükümotlorimizce yapılacak iş
lemler için yasal dayanaklar bulunmasına rağmen bu konuda 
bilinçli bir kontrol sisteminin bulunduğu iddia edilemeye
ceği gibi özellikle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı1nın 
bütün gelişmiş ülkelerde gıda maddeleri ambalajında yaygın 
olarak kullanılan plastik türlerinin yurdumuzda kullanılma
sını kısıtlayıcı yönde giriştiği uygulama ve bu uygulamanın 
hiçbir sanayici tarafından belirli olmayan esasları ,sadece 
sanayiimizin gelişimini kısıtlayan önemli bir sorun niteliğinde 
görülmemekte fakat aynı zamanda dünya standartlarına uygun 
olarak plastik ambalaj içinde ihracı gereken mallarımızın
dış pazarlara sokulmasında da ciddi sorunlar yaratacak bir 
Unsur olarak telakki edilmektedir .



DENETİM
Tüketiciyi korumak,üreticiler arasında haksız rekabeti önle
mek ve sanayiin gelişmesini sağlamak maksadıyla ammerin ve 
memleketin menfaatleri açısından ,ürünün mevcut standartla
ra veya bolirlilmiş kalitesine uygunluğunu sağlamak bakımın
dan üretici dışında yetkili mercilerce yapılan murakabe ve 
kontrol işlemidir.

Nitekim:
a) Sanayi Bakanlığının teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 
6473 sayılı Konunun 1.Maddesi(G)Fıkrasına göre" Sanayi ma
mullerinin kalite murakabesini yapmak " görevi bulunmaktadır.

b) Ticaret Bakanlığının teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 
3614 sayılı Kanunun 9. Maddesinde ihraç mallarının muraka
besi hükmü vardır .

c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 3017 sayılı Teşkilat 
ve Memurin Kanununun 10.maddesinin(D) Fıkrası ile bu Bakan
lık " Gıda Maddolorini Murakabe Etmekle" görevlidir .

Ayrıca 20.7.1967 gün ve 933 sayılı Yasanın 2. maddesi (E) 
Fıkrasına göre "Bakanlar Kurulu Standart ve Kalite Kontrolü 
konularında Tatbikatı Geliştirici Tedbirler Almaya Yetkili
dir " açık hükmü yer almaktadır . Diğer taraftan 132 sayılı 
Konunla kurulan Türk Standartları Enstitüsü,Standortlara Uy
gunluk Belgesi vermek için ,üreticinin isteği üzerine üreti
cinin üretim yurindo kontrol ve denetimde bulunmaktadır .

BELGELEME
Üretici vo tüketicinin korunması açısından ,bir ürünün stan
darda ve kaliteye uygunluğunun belirlenmesidir .

a) Bir ürünün Bakanlar Kurulu Kararıyla tosbit edilen stan
dart kaliteye uygunluğu,yukarıda do değinildiği gibi Türk 
Standartlar Enstitüsünce yapılan incelamo sonucunda bu ürün
de (TSE) markasının kullanılmasına izin verilmekle saptan
mış olur .

b) 7303 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanu
nunun 2 nci maddesine dayanılarak,bazı mühendis odalarınca 
kendi alanlarına giren ürünler için " Kolite Belgesi" düzen
lenmektedir .
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b )Rakiplerinin ya bilgisizlik sonucu veya kasden fiat avan
tajı sağlamak gayesiyle yaptıkları ve kendi mamullerine kı
yasla daha düşyk kalitedeki imalatının alıcılar tarafından 
reddedilmesini sağlayacak asgari kriterler bulamamaktadırlar.

c) Rakiplerinin yukarıdaki hallerde kendileri ile haksız 
rekabet yaptıkları kanaatindedirlar. Zira kendileri teknik 
veya ticari görüşlerle mamulde olması gereken evsafı verir
lerse, rakipleri ile fiat farkı doymaktadır. Rakipleri sevi
yesinde imalat yaptıklarında ise kendi mamullerinin kalite
sinden memnun kalmamaktadırlar .

kanaatimizce standartlar ve kalite kontrolü açısından dilo 
getirilen problemlerde ilgili önerilere geçmeden önce,stan
dart ,kalite,denet im ve kontrollerle ilgili kavramlara açık
lık getirilmesinde yarar olacaktır .

KALİTE
Bir mal yo da hizmetin ,belirli bir ihtiyacı karşılayabilme 
yotonoklorini ortaya koyan karakteristiklerinin tümüdür .

STANDART
Benzerleri için örnek tutulması ilgili taraflarca benimsenerek 
kabul tadilmiş ortak bir kavram veya bir süreç veya bir nesne-> 
nin şartnamesidir .

KAL İTE KONTROLÜ
Kaliteyi oluşturmak ,korumak,geliştirmek ve üretimi en eko
nomik cdüzeyde sürdürmek için üretimin bütün safhalarını kap
sayacak şekilde ürünün alıcıya intikaline kadar üretici ta
rafından uygulanan işlemler dizisidir .

STANDART KONTROLÜ
Bir ürijnün sahip olduğu kalite değerlerinin o ürüne ait 
standardın içerdiği reyerlerle karşılaştırılması işlemidir. 
Dolayısıyla standart kontrolün kalite kontrol kapsamı için
de bulunduğu ve üretici tarafından yapılması gerekli bir 
işlemler dizisi olduğu anlaşılmaktadır.



Garçbkta Ülkemizdu do un yeygin olarak kullanılan ADPE,Yüksok 
Dansitu PE ,Polistlron vo Polivinilklcrür plastik ham madde
lerinden mamul oşyanın gıda maddeleri ambalajında kullanıla- 
bilmolorini sağlamak için , ham maddelerde istenen özellik
leri detayları ila açıklayan Tüzük Tasarılarının ;

- GÜR : German Dundas un d Heitampt Regulation,
- SIGRA: Brittish Industrial Biolugical Rusearch Association

Regulation ,
- EDA : American Eocd and Drugs Administration Regulation,

gibi uluslararası tüzüklerden özümlenerek vo her bir ürün 
için bu tüzüklerdeki en emniyetli sınırların seçilmesi ile 
hazırlanmış olduğu bilinmesine rağmen gerekli işlemlere tabi 
tutularak bu tasarıları bugüne kadar maalesef bir tüzük ha
line getirecuk girişimlere başlanılmamıştır .

Kalite denetimi açısından halen faaliyetlurini sürdürmekte 
olan ut! yurdumuzda standartların hazırlanması ile görevlen
dirilen Türk Standartları Enstitüsünün faaliyetleri ,incele
diğimiz konuda yegane organize çalışma olarak görülmektedir. 
Nitekim yukarıda da değinildiği üzere Türk Standartlan Ensti
tüsünce sektörle ilgili olarak bir kısım standart çalışmaları 
yapılmış ise de, beklenen bu kuruluşun standartların hazırlan
masında ve kontrolünde daha etkin ve daha süratli bir çalış- 
ma düzeninin öncelikle girmesi ve standartların hazırlanma
sında batı ülkeleri il^, yarışacak teorik bir düzlemde değil 
memleket gerçeklerine uygun apt m düzlemde kriterler geti
rilmesinin sağlanması gerekmektedir.
Standart ve kalite kontrolü korusunda hem sanayicilerin yukarıda 
belirtilen şikayetlerini bertaı_f etmek hem de tüketicinin 
korunmasını sağlayabilmek bakımından alınmasında yarar görü
len tedbirler aşağıda sıralanmaktadır :

□) Plastiklerin gıda maddeleri ambalajında kullanılmasını müm
kün kılacak tüzüklerin öncelikle çıkartılması sağlanmalı ve 
kontrolde sanayiciye yük olmayacak bir yöntem tosbit edilmeli 
ve en kısa süre içinde uygulamaya konulmalıdır .



t) Türk Standartları Enstitüsünün etkinlisi arttırılmalıdır. 
Ayrıca gerek halkımıza gerekse sanayiciye k al i te , s t an dar t vo 
Türk Standartları Enstitüsünün çalışmaları hakkında geniş ve 
yoğun bir tanıtma kampanyasına geçilmelidir .

c) Üreticilerin kalite ve standart konularına ağırlık verme
lerini temin amacıyla özendirici bir ödüllendirme yönteminin 
uygulanmasında yarar görülmektedir .

d) Devlet alımlarında ve askeri ihtiyaçlarla ilgili müboyaa7 
lorda ,hazırlanan şartnameler ,Türk Standartları ile ilçi- 
lendirilmelidir . Hatta şartnamelerde sadece T.S.E. markala
rının aranacağının belirtilmesi ile yetinilmelidir .

e) Kalite, standartlar ve bunların denetimi konusunda faali
yet gösteren yukarıda adı geçen kuruluşlar tarafından ,semi
ner sempozyum gibi çalışmalar tertip edilmeli ve bu konularda 
yayınlar yapılarak ve faaliyetlerin üreticiye ulaştırılması 
sağlanmalıdır .

f) Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerle işbirliği yapıla
rak Esğitim ve öğretim alanında kalite, standartlar vü kalite 
kontrolünün gereken ağırlıkta incelenmesi sağlanmalıdır .

3) PAZARLAMA SORUMLARI VE OLANAKLARI
- Plastik sanayiinin yerli ürünlere dayalı olarak geliştiril- 
mesini ve ithal ham maddeleri yarine yerli ham maddelerin 
kullanılmasını sağlayıcı tedbirler alınmalıdır.

- Uluslararası dış krediler ila yapılan ihaleler yoluyla mem
leketimize başta kablolar olmak üzere plastik mamullerin gir
mesi önlenmeli ve durum ihracat olarak düşünülerek yerli fir
malara avantajlar sağlanmalıdır.



- Ortak Pazar ila Ortak Pazar'a dahil ülkelerin utkin olduk
ları pazarlara yapılacak ihracımızdaki ambalaj şekli ,be
lirtilen ülkölerdoki esaslara göro hazırlanmayı ve bu amaçla 
Gıda Maddeleri Tüzüğü çıkartılmalıdır .

- Orta Doğu ve Arap Ülkelerine Pl/C şişolere doldurulmuş su 
ihracı imkanları araştırılmalıdır. .

- PVC kanalizasyon boruları standartları tesbit edilmeli ve 
üretimin bu sahaya kayması sağlanmalıdır .

- Patkim Genel Müdürlüğünce sanayiciya demonstratif hizmet 
götürebilecek ,seminer ,konferans ve benzeri yollarla aydınla
tabilecek bir teknik servis oluşturulmalıdır .

9.) İHRACATI TEŞUİK EDİCİ TED PİRLER
- Raporun çeşitli bölümlerinde belirtildiği gibi,sektörde 
kapasite kullanım oranları çeşitli ham maddeler itibariyle 
düşüktür, (soy fa 190-191) Diğer bir ifade ile ihracat potan
siyeli vardır , Ancak bu potansiyelin değerlendirilebilmesi 
için bazı tedbirlur alınmalıdır . Örneğin,ihracatı teşvik ama
cıyla tesbit edilen vergi iadesi hadler i,bütün ürünleri kap
sayacak şekilde genişletilmeli, iç ve dış pazarlar ham madde 
ve mamul mndde fiatlan devamlı takip edilerek garekli dü
zeltmeler yapılmalıdır .

- Petkim Patrokimya A.Ş. ne plastik ham maddelerinin gümrük 
vergisinden muaf olarak sağlanan yetki uzun süreli olarak 
verilmelidir . Eu surutle,yerli ham madde fiatlarının istik
rarı sayesinde ihracatta da istikrar sağlanabilecektir ..

- İhraç fiatlarının rekabete elverişli olabilmesi için % AO 
oranındaki istihsal vergisi üzerinde durulmaladır .

10) ORTAK PAZAR VE DİÜER ULUSLARARASI KURULUŞLAR KARŞISINDA 
SEKTÖRÜN DURUMU

- Genel görünümü içinde Ortak Pazar »plastik sektöründe te
sisleri dış ülkelere kurmayı rantabl bulmaktadır , Bu açıdan



bakıldığında Ortak Pazar'ın Türkiye'de sektörün gelişmesini 
engelleyici bir durum süz konusu değildir . Ayrıca ürünler 
çok hacimli olduğu için AET'don ihracat kısıtlı görünmektedir. 
Ancak,Yunan istan mesafenin kısalığı dolayısıyla bu konuda 
rakip olabilecektir .

-  I I I .  Boş Yıllık Plan döneminde fiat istikran saylanmış
ve piyasaya ucuz fiatlarla mal temin edilebilmiştir.Ham mad
deler ,dış fiatlar seviyesinde temin edildiği sürece ,Ortak 
Pazar Ülkeleri için cazip olmayacağı tahmin edilen sahalarda 
ihracatımız soz konusu ol ab ilecek tir .

- Ortak Pazar karşısında sektörün gelişmesi çabalan sırasında 
enerjinin devamlılığı ve standartların hazırlanarak yürürlüğe 
konulması çok büyük önem arzeden konular olmaktadır .

- Kablo maliyetinin az bir kısmını plastik maddesi oluşturmak
la beraber iletkenlik bakır ithal ue yorli fiatları,kablo İhracını 
zorlaştırmaktadır . Bu nedenle, kablcluk plastik ihracı AET'rlen 
olumsuz etkilenebilecek tir .

11) İŞÇİLİK DURUMU UE TEKNİSYEN YETİŞTİRİLMESİ

- Sektörde yetişmiş ulaman ihtiyacı vardır .
- Teknisyen seviyasinde,musluk okullarında " plastik" bülüm- 
luri kurulmalıdır .
- Yüksek öğrenim kurulularında de ataplar halinde ünce master 
tez konularından başlanılarak bilahare " plastik" opsiyonları 
verilmelidir .

12) Ç A L I Ş M A  P P L  İ T İ K A S  I - Ü C R E T  P O L İ T İ K A S I

- 6 No.lu tedbirde bahsedil'en kıdem tazminatı sorunu işletme
lerin rantabl çalışmasını ve ücret politikasını etkilemektedir.
Ou cümladen olmak üzere, ; vasıfsız işçi devri çek yüksek ol
makta ,vasıflı işçiler ise ödenecek kıdem tazminatlarını düşük 
tutmak amacıyla belirli bir süre sonra işten ayrılmaya teşvik 
edilmekte ve hatta küçük işletmelerde küçük yaşta sigortasız 
işçi istihdam edilmektedir .



13) PRODÜKTİVİTE
- III Beş Yillık Plan döneminde sektör kendi mamullerinde
en predüktiv çalışmayı sağlayacak ham madde türlerinin seçi
minde bilinçlenmeye başlamıştır . Sektörün gelişme süreci 
içirde bu bilinçlenmenin yaygınlaşması için tedbirler alın
malıdır .

- Gittikçe büyüme temayülü gösteren enerji sorunu tesislerin 
prodüktiv bir çalışma voremeyişlerindoki en büyük etkendir .

- Ürünlerin mevsimlik oluşu işletmelerin kapasite kullanım 
oranının ve dolayısıyla verimi düşürmektedir .

- Özellikle sektörla ilgili eğitim görmemiş elemanlarla ça
lışma verimi olumsuz etkilenmektedir. Eğitim kuruluşları
nın plastik orietnte edilmiş eleman yatiştirmesi sorunu çözüm- 
leyacoktir .

- Tesislerin kuruluş safT,asında yerli yapılmayan makinalar 
için ithal müsaadesi vorilerek makina veriminin düşmesi ön
lenmelidir .

- Sektörde verimin hesaplanmasına elverecek şekilde kapasite 
raporlarında aynı kıstaslar kullanılmalıdır .

I4L YÖNETİM SORUNLAR I
- Alınacak adil v b  gerçekçi tedbirlerle işçi hareketleri ber
taraf edilmeli ve işyerlerinde huzur sağlanmalıdır .

- İhracat-muhasebe örgütlerinin kuruluşlar bünyesinde nüve- 
lendirilmumiş olması teşvik gören sahalarda dahi ihracatı 
imkansız hale getirmekte ve işletmelerde çeşitli muhasebe 
sorunları yaratmaktadır. .



i6.) IU* r'E? Y I L L I K  P L A i ;  POPO" İ It'Dl ALT Y A ; -  I

-  S ö k t ü r ü n  o n  b ü y ü k  \je  u n  ü n o m l i  s o r u n u n u  u n u r j i  k o s i l m a l o -  
r i  u u  k ı s ı t l a m a l a r ı  t u ş k i l  j d » r  h c l u  g e l m i ş t i r  •  ' u n a  b a ğ l ı  
o l a r a k  h a b e r l e ş m e  v o  u l a ş ı n  ç o k  c i d d i  b i r  b u r u m  a r z u t m u k t e -  
d i r  .  ö y l u  k i ;  t u l u  f o n  \jo  t u l u k s i n  b i r  s o r u n  o l m a k t a n  ç ı k m a 
s ı  5  u r u k  i  r  k u n  i h r a c a t  y ü k ü m l ü l ü ğ ü  ş a r t ı  i  İ t a  t e s i s l e r  k u r d u -  
r u l m a s ı n a  r a ğ m u n  t u s i s l u r  p i y a s a  i l u  t u m a s  k u r a m a z  h a l d u d i r .

-  P l a s t i k  i ş l e y u n  s a n a y i e i l u r i n  m o d e r n  t i r  y a r l e ş i m  i ç  i n d e  
t o p l a n m a l a r ı n ı  s a ğ l a y a c a k  s a n a y i  s i t u l u r i  k u r u l m a l ı d ı r  .



YANLIŞ- doEru düzeltme CETVEL İ

ıyfa Paraqraf Satır Yanlış DoJjru
5 4 3 hesahlanan hesaplanan
6 başlık Yatırım tutan yatırım tutan(TL)
7 3.kolon başlık deklatör de flatör
12 4 3 plastiezerler plastizerler

6 Kataliz 1er katalizörler
5 1 yukarıda yukarıdaki

31 3 1 katalizler katalizörler
92 1 1 6.4 3.6.4

2 6.4.1 3.6.4.1
3 6.4. 2 3. 6.4. 2
4 6.4.3 3. 6.4.3

94 1 6.4.4 3.6.4.4
2 6.4.5 3.6.4.5
3 6.4.6 3.6.4.6
4 6.4.7 3.6.4.7
5 6.4.8 3.6.4.8

95 1 6.4.9 3.6.4.9
96 1 6.4. 10 3.6.4.10

2 6.5 3.6.5
4 6.5.1 3.6.5.1

97 4 6.5.2 3. 6.5.2
9 6.5.3 3.6.5.3
11 6.5.4 3.6.5.4
13 6.5.5 3.6. 5. 5

98 2 6.5.6 3.6.5.6
3 6.5.7 3.6.5.7
4 6.5.8 3.6.5.8
5 6. 5.9 3.6.5.9
6 6.5.10 3.6.5.10

108 2 2 Acrupa Avrupa
112 1 6 Karbo kablo
129 1 3 1970-1976 1971-1976
140 1 1 blend blend

1 hazırlanır
ameliyeleri

hazırlama ve poli
üretan sünger üre-
timi.



-5qy.f-P Paragraf ,5 a tır.
190 1 3

2 13
15
16

191 ■ 1 5
1 ilave

192 3 1
192 3 6
195 1 2
196 1,kolon 8

9
10

197 1 1

197 son 4
198 1 6
198 2 9
198 3 4
198 4 4
198 son
199 1 1

2
2 1
4 1
5 1

200 1 4
2 4
4 2
5 son

 laoJUa---------
durumUn 
önemin
geAişmele r in
geçişin
unsun
stabilizatör 
ile yeni 
T ablo..
4 

110 
4 23
V üretim programı

ve
bira kasaları
ihtiyacının Bn.,
suIIanılabilecek 
plastik madde
131.175 ton 
fleksilul 
PDP,P1OP 
regid
231.175 ;
Şıllık
Şıllık
ilave
saptanmalıdır
olacak

ppflm___________
durumu
öne»
gelişmeler
geçiş
unsur
T at)lo (109)
kurşunlu stabilizatör
ila bu konuda yeni
Tablo: 90
200A
2110
2423
IV. üretim program 
balıkçılıkta kulla
nılan malzemeler, 
av malzemeleri,fi- 
ç-ok kovanları .mobil
yalar, 
elek trik
bira,yaş sebze ve 
me. ve kasaları 
ihtiyacının karşı
lanmasında en ... 
kullanılabilecek 
plastik ham madde
231,175 ton 
fleksibil 
ADP.DIOP 
rigid
231.173.000 î 
Y11lık 
Yıllık 
(Tablo 110) 
sağlanmalıdır 
ol ar ok
değişiklikler zaman 
zaman bu teşviki iş
lemez durumo getir
mektedir .



\

sav fa paraqraf Satır Yanlış

201 1 9 kaiozyona
201 3 9 üz Um

16 ilave

18 aşleme
20 2 1 2 makina ev ve

8 ilave
202 4 3 egsüler
213 3 4 fonksiyonu

8 görüldüğü
214 1 5 torbaları ve

214 3 12 bulunmamızı
214 3 9)4 tüzüğümüz
219 başlık 1 Eklenecik
_ k ap-as-i-fc-oil t i"
-223 başlık

Doğru   _________________

kor02 yona 
yaş meyve
çilek tarha örtüsünde 
tahıl pazarlamasında 
işleme
makina ve molzgma ,ev 
-su depolarınca 
eğriler 
fonksiyonunu 
götürüldüğü
torbalan, he d i/aük 
eşya,plastik o/akkabı ve 
bulunmasını 
tüzüğünün
ekle/ıocek kapaıiî luni'

V. alınması - öngörülen 
tedbirler
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