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GİRÎ? ı

SEKTÖRÜN TANINI VS ÜINIFLANDIRIIMASI :

İnceleme konumuz olan sudkostik, klor ve klorür Asidi, Kimya Sanayii 
içinde yer almaktadır.
Bütün ekonomik faaliyetlerin uluslararası standart sans*yii tasnifine 
göre, imalat sanayii ana grubu içinde muhtelif kimyevi maddeler imali 
alt grubu, petrol ve kömür mamulleri imali grubu, içerisinde, sektörün 
faaliyetleri yer almaktadır.
Bu maddelerin üretimi, PetkLm Petro Kimya, Seka ve Koruma Klor Alkali 
Tesislerinde ve ÜT-1İSAN A.Ş.nde gerçekleştirilmektedir.
Bu sektörde, sodyum klorür hammaddesine dayalı olarak sudkostik, klor 
ve klorür Asidi üretimi yapılmaktadır.

MEVCUT DURUN VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GEIİŞ^EIER :

Klor Alkali ürünleri arasında sadece sudkostik ithal edilmektedir.
Klor azda olsa ihraç edilmekte Klorür Asidi ise ülke ihtiyacının bütününü 
karşıladıktan sonra ihraç edilmektedir.

Bu sanidinin gelişmesi ülkemizde 1965'te başladı ve önemli atılımlar 
ve sudkostik ihtiyacı 1985 de sona erecektir, ancak bu durum Ali ağa 
rafinerisinin montaj ve üretim programının gerçekleşmesine bağlıdır.



SEKTÖRDEKİ KURULUŞLAR
Birim: T01T/YIL

KURULUŞUN KAPASİTELİ
işçi
SAYISI

BULUITDUÖU
YER

YAPAITCI
SERITAYE

SEKTÖRDEKİ
KURULUŞLARKURULUŞ NaOH KLOR HOL SERTAYESİ

TETKİK 36540 32400 - - Kocaeli 100.000.000.000 Yok

SEKA (İZTİT) 
SEKA (DALS'Ai:)

4000
11000

3500
10000

3800
8600

109
55

İzmit
Dalaman

Yok
Yok

KORÜN A TARH' 
İLAÇLARI

26700 23700 37500 80 Kocaeli 1.575.000.000 Yok

mi S AİT 2000 1772 3300 71 İzmir 110.000.000 Yok

Not: l) Petkim Ali ağa komplekei 1984 yılı sonunda deneme işletmesine alınacaktır ve 1985 yılında
fiilen üretim yapacaktır. Kurulu kapasite 84600 Ton/yıl sudkostik ve 75000 ton/yıl klordur.

2) Sermayeler tüm komplekain sermayeleridir
3) Bu kapasiteler 1984 yılı kapasiteleridir.



SEKTÖRÜN KURULU KAPASİTESİ 

1983 YILI DURUI'U Tablo= 1

SIRA
NO ANA NAL KAPASİTE

BİRİMİ KAPASİTE

1 SODYUM HİDROKSİT TönAII* 80240

2 KLOR •• 71370

3 KLORÜR ASİDİ »1 53200

NOT: Petkim'in kurulu kapasitesi 1982, 1983 ve 1984 yıllarında aynıdır. 
Bu kapasiteler 1984 yılı kapasiteleridir.
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YILLAR .
SIRA
NO ANA T Ali AR 1977 19 76 1979 1980 1931 1982 1983 1984

(ı) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (ıo)

1 SODYÜE HİDROKSİT f 71 76 65 69 83 87 80

2 KLCR £ 71 75 66 70 83 87 80

3 KI/3RÜR ASİDİ £ 7C 49 49 49 62 65 64



ÜRETIF YOHTEkî VE TEKHOLOJÎ :

Türkiye'de sudkostik, sodyum klorür çözeltilerini elektrolizi yolu ile 
üretilmektedir. Yöntemin toplam reaksiyon denklemi

2 NaCl + 2H20 -*» Clg + 2NaOH + H2

ile gösterilebilir.. Hazırlanan sodyum klorür çözeltisi, içindeki bazı 
safsizlıklar giderildikten sonra elektroliz hücrelerine beslenir. Çözelti 
halindeki sodyum hidroksitten başka klor ve hidrojen gazları yan ürün 
olarak elde edilir. Bu gazlardan hidroklorik asit elde edilebilir. Sodyum 
hidroksit çözeltisi ise buharlaştırıcılarda istenen konsantrasyona 
getirilir. Üretilen klor gazının ve sodyum hidroksit çözeltisinin reaksi
yona girmesinin ve patlayıcı hidrofen-klor gaz karışımlarının oluşmasının 
önlenmesi için elektroliz hücreleri iki bölmeli olur. Bu ayırımı sağlamak 
ve başka birçok sorunu önlemek için çok özel yapıda hücreler geliştiril
miştir.
Türkiye'deki uygulamada başlıca Uç çeşit hücreye rastlamaktadır:

A. Cıvalı hücreler: Bu tip hücrelerde hareketli cıva katod yüzeyinde açığa 
çıkan sodyum metali çıva ile amalgam oluşturur, ayrıştırıcıda su ile reak
siyona girerek sodyum hidroksit çözeltisi oluşturur ve hidrojen gazı 
açığa çıkar. Genellikle % 47,5 luk derişimde elde edilen sodyum hidroksit 
çözeltisinde % 0,006 tuz (NaCl) bulunur.
B. Diyaframlı hücreler: Bu tip hücrelerde geçirgen bir ayırma duvarı 
(diyafragma) anot ve katot bölgelerini birbirinden ayırarak son ürünlerin 
karışmasını ve geri reaksiyonları önler. Yalnız bazı iyonlar ve tuzlu 
çözelti bu amyantlı diyafragmadan geçebilir. Bu hücreden yaklaşık '/* 1 
tuz içeren^ 12 lik sodyum hidroksit çözeltisi elde edilir. Bu çözeltinin 
$ 50 lik derişime buharlaştınlmasi sırasında bir miktar tuzu giderilerek 
tuz derişimi $ l'e indirilir.
C. î.lembranlı hücreler: Bu tip hücrelerde katot ve anot bölgeleri bir iyon 
değiştirici raembran yardımı ile ayrılır. Memhran özel olarak yalnız sodyum 
iyonlarını bir miktar su ile birlikte geçirir. Elde edilen sodyum hidroksit 
çözeltisi $ 20-35 derişimdedir, ve $ 0,01 tuz içerir. Bu çözelti % 50 lige 
derişikleştirilâiğinde ^ 0,02 tuz içerir. Bu Türkiye'de henüz tatbik edil
memektedir.

Cıvalı ve diyafragmalı hücreler 20.yüzyıl başlarından seri endüstriyel 
ölçekte kullanılmaktadır. Wembranlı hücreler ise son on yılda büyük gelişme 
gösterip uygulamaya geçmiştir. Japonya, çıvalı hücrelerini membranlı 
hücrelerle de değiştirmektedir. Dünyada diğer yöntemlerle yılda 30 milyon 
ton civarında sodyum hidroksit üretimine karşılık, membran hücreleri ile 
üretim yapan toplam 750 bin tonluk kurulu kapasite vardır. Kurulması 
planlanan en büyük membranlı tesisin kapasitesi 250 bin ton civarındadır. 
(EJTJÎUDD - W .B .DARLINGT0N .J . Elektrochem.Sec ., 128(7): 25BC , (l98l)

Türkiye'de kurulu tesislerin 98'i cıva hücreleri ile sodyum hidroksit 
üretmektedirler, % 2 si ise diyafragmalı hücreleri kullanmaktadır.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi, gelişmiş ülkelerde de 
artan sudkostik gereksinimini karşılamak için üretim istendiği kadar arttı- 
rılamamaktadır. Darboğazı, sudkostik yanında elde edilen klor gazının tüketi 
minin aynı oranda arttırılamamasi teşkil etmektedir. Bu yüzden sudkostik 
yerine olabildiğince soda tüketimi eğilimi özellikle A.B.D.de kendini 
göstermiştir. (Chemical and Engineering News, March 1,12,1982) Ayrıca klor 
yan ürünü sorunu olmayan yeni üretim yöntemlerine kayılmasi yerinde olur.
Bu açıdan sodadan kostikleştirme yolu ile sudkostik üretimi yeniden gündeme 
gelmektedir. Ayrıca sodyum klorür yerine başka bir sodyum tuzu olan boraksın 
elektrolizine dayanan ve yeni geliştirilen proses de bu konuda ümit vermekte-



Tablo = 2

ÜRETİM GİRDİLERİ 
1000 kg.klor için

Cıva katot 
metal anot

cıva katot 
grafit anot Di at rağma

Tuz (#100 NaCl) 
Elektrik (AG) 

Buhar

2450 kg. 
3725 kwh

2450 kg. 
3900 kwh

2100 kg. 
3300 kwh 

3 ton

NOTî l) Elektrik sarfı seçilen sel tipine ve çalışan akım yoğunluğuna 
göre değişir. Yukarıda verilen değerler yaklaşık bir mukayese 
amacıyla seçilmiştir.

2) Tuz sarfiyatında sektör ortalaması tuz kalitesi nedeni ile 
lisansör firmanın verdiği değerler üzerine çıkmıştır.

3) FETICİÎ.l Aliağa kompleksinde 2133 kg/tuz ton klor düşünülmektedir. 
(Devreye gir*sdiğinde)

4) Yukardaki değerler PETKİM, Seka, Koruma Te nişlerinden alınmıştır.



YURT İÇİ ÜRET İl,1 :

Sodyum. Hidroksit, Klor ve KLorür asidi, yurt içi üretimleri tablo 3'de 
gösterilmiştir. Bu tabloyu incelediğimizde; 1978, 1979» 1980 yıllarında 
kapasite kullanım oranlarının düşük olduğu görülmektedir.

Bu üretim düşüklüğünün 1979-1980 yıllarındaki ekonomik toplumsal ve 
enerji darboğazlarından kaynaklandığı şeklinde izahı mümkündür. 
1981-1982-1983 yıllarında ise yine enerji darboğazı ve Türkiye ihtiya
cından fazla sudkostik ithal edilmesi sonucu üretim düşmüştür. Ayrıca 
Petkim Kocaeli Tesislerinin bakım ve revizyona girmesi ile üretim düşü
şü 1984 de de kendini hissettirecektir.



Tablo = 3

YURT İÇİ ÜRET İTİ

SIRA
NO AKA NALLAR

YILLAR

1977 1978 1979 1980 1931 1982 1983 1984

1 SOKTUN HİDROKSİT 49657 53364 45823 48581 58443 59900 54727

2 KLOR 44253 47035 41410 43744 52086 52932 48720

3 KLORÜR ASİDİ 27895 19604 19584 22758 24552 27844 29326

Yukarıdaki değerler KORUYA KLOR-ALKAIİ Tenisleri, SSKA, PETICÎN Tesislerinden alınmıştır.



SEKTÖRÜN ÜRÜN İTHALATI:

İnceleme konumuz olan, rudkostik, klor ve kloriir asidinden; sadece 
üretimin ihtiyaca cevap vermemesi nedeniyle sudkostik ithali yapılmaktadır. 
Klor ve klorür asidi yurt içi talebi karşılamakta ve klorür asidi 
"Sudkortik ithalatı Tablo 4 ve 5'de gösterilmiştir."

4 nolu tablonun tetkikinde ithalatın 1979 yılında en düşük seviyede 
olduğu görülmektedir, bunun nedeni 1979 yılında döviz miktarının azalmış 
olması daha önceki yıllarda memleketimize girmiş olan sudkostik miktarının 
yüksek olması gösterilebilir .

Klor-Alkali Tesislerinin yarı ürün ve hammadde ithalatı yoktur. Hammadde 
NaCl(Sodyum klorür), tuzdur ve Çamaltı Tuzlarından yeterince temin edil
mektedir, ancak 1979 yılında Mısır'dan cüzi bir miktar ithal edilmiştir.
Bundan başka 1981 yılında Çamaltı Tuzlası yeterli miktarda tuz vermediğinde!ı, 
Klor-Alkali Tesislerinin başlıca hammaddesi olan tuz Koçhisar Gölü Kaldırım 
Tuzlasından temin edilmiştir. Bu ise nakliyenin kamyonlarla yapılması 
nedeni ile hammadde maliyetinin tonunun^ 70 artmasına neden olmuştur.
Ancak 1982-1983 yıllarında Çamaltı Tuzlası yeterli miktarda tuz verebil
mektedir.



BİRA
AKA NALLAR

YILLAR

NO
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

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

1

2

3

SODYUM HİDROKSİT 

KLOR

KLORÜR ASİDİ (x)

27466 61348 10996 35379 71258 52595 51913 52656
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Kablo= 5 »SEKTÖRÜN ÜRÜN İTHALATI BİRİM EİIT/TL. CİF- Cari fi ati ar

Yarı ürün ithala
tı yoktur .Harrm ad d 
ithalatı olarak 
tuz 1979 yılında 
I'ıaır’dan cüzi 
miktarda gerçek
leşmiştir.

SIRA
NO ANA MALLAR

YILLAR

1979 1980 1981 1982 1983 1984

: (1,) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 SODYUM HİDROKSİT 272622000 1190000 1371000

2 KLOR - - - - - -

3 KLORÜR ASİDİ “ — — —

Kaynak Petkim ve 
Fiat tescil 
dairesi



SEKTÖRÜN İHRACATI TABLO 8'DS GÖRÜLMEKTEDİR. İHRACAT ORTADOĞU 

ÜLKÜLERİNE YAPILMAKTADIR.



BSKTÜRUlî İHRACATI
Birim = Tl. FOB Cari fiatlardan

SIRANO ANA I'ALLAH

YILL.AR

1979 1980 1981 1982 1983 1984
(ı) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 SODYUM HİDROKSİT - - - - - -

2 KL/3R - 155899 10909240 18835 74 ,̂ 26252147 r-v\___

3 KLORÜR ASİDİ - 42296604 16331925(y 42693883 
5553'P 25 -1

33633823
-37-80707-9-

\ J vJ

U)V * L /

(m) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 17.4°1984 ve 16 sayılı 
yazılarında belirtildiği gibi Dolar 224.03 TL. olarak alınmıştır.
Diğer rakamlar fiili değerlerdir.

KAYNAK: KORUMA KLor-Alkali Tesisleri



3T0K DURUMU:

PSTKİT.T, Petro kimya ve KORCJMA Elor-Alkali Te «inle rinde ki toplam sudkostik 
stok miktarları yüksektir.

Nedeni; 1984 yılı içinde Türkiye ihtiyacının üstünde ve düşük gümrük 
vergisi ile sudkostik ithalidir. Şüphesiz yüksek gümrük vergilerinin arkasına 
sığınmamak icap eder, ancak Tesislerimizin yeni (KORUMA, Tesislerini yenilemi 
ve 1984 de yeni tesislerde üretime geçmiştir. PETKİM Ali ağa Tesisleri ise 
önümüzdeki yıl işletmeye geçecektir.) olması nedeniyle amortismanlar çok 
yüksektir. Ayrıca 1 ton sudkostik üretimi için 3900 kwh lık elektrik enerjisi 
sarf edilmesi ve elektrik enerjisinin fiatmın yüksek olması, Buna ilaveten 
Banka faiz fiatlarının çok yüksek oluşu sudkostik maliyetini arttırmaktadır.

Bu nedenlerle ithal edilen sudkostik.’ . miktarının,Türkiye’nin sudkostik 
ihtiyacını çok iyi tesbit edip bu miktarı aşmayacak şekilde, ithal edilmesi 
uygun olacaktır.

Tesislerde sudkostik üretiminin, stok yüksekliği nedeni ile düşmesi, klor 
ve lıidroklorik asit üretiminde düşmeye neden olacaktır.

Klor bilindiği gibi suların dezenfeksiyonu işleminde kullanılmaktadır.
Hidroklorik asit üretiminde ise hem Türkiye'nin ihtiyacı karşılanmakta, 
hemde ihraç edilmektedir.

Yukarıdaki hususlar göz önüne alındığında hidroklorik asit ve hatta klor 
ithaline ihtiyaç hasıl olabilir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Tablo: A

STOK DURUMU

ANA M ALLAR STOK DURUNU

SODYUM HİDROKSİT 500-15000 Ton Fabrika »toku

KLOR 50-1000 Ton Fabrika stoku

KLORÜR ASİDİ 50-1000 Ton Fabrika »toku

Rot: Tüccar elindeki stok bilinmemektedir.
Rot: Nisan 1964 de P3TKİ1' ve KORUT A} 13 bin ton stok vardır. cfoh ?/S -^Li



SEKTÖRÜN YORT İÇ t TALEBİ;

Sudkostik, kloriir asidi, klor, kimya sanayiinin temel maddelerindendir.
Bir çok kimyasal maddenin terkibine girmesi bakmandan önem arzetmektedir. 
Kullanım alanları aşağıda gösterilmiştir.

Sudkootik'in kullanıldığı yerler:

- Tekstil
- Sabun
- Deterjan
- Suni ipek
- Kağıt
- Alüminyum
- Kazan sularının tasfiyesi
- Çamaşır suyu
- Yağ sanayii
- Kibrit sanayii

Klor'un kullanıldığı yerler :

- Plastik madde sanayii (iVC) polivinilklorür üretimi
- Klorür asidi üretimi
- BHC (HCH) (Hekzaklorosiklohekzan)

Bu insektisidde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kullanımı yasaklanmıştır. 
Ancak, HGIi'den Lindane üretimi gerçekleştirilmekte ve her iki insektiS;id 
ihraç maksadı ile üretilmektedir.
(Lindane, HCH'nm saf şeklidir.)

- Sodyum Hipoklorit (Çamaşır nuyu) üretimi
- İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu işleminde
- Kağıt sanayiinde beyazlatıcı olarak
- Bunlara ilaveten klorlu organik maddelerin üretiminde
- Klora parafin

Klorür asidin kullanıldığı .yerler;

- Metal sanayii
- Kazan sularının tasfiye işlemi
- Anorganik klorürlerin üretimi
- Pil sanayii
- Galvaniz sanayii
- Anorganik metal klorürlerin üretiminde.



Yurt içi Sodyum Hidroksit talebi, 1977-1983 yalları için Seka, Petrokimya 
ve Koruma Klor Alkali Tesislerinde gerçekleşen fiili satışlara ithal 
miktarları eklenerek buluümuştur.
Klorür asidi ve klor için sadece 1977-1983 yılı satışları ve komplekslerdeki 
sarfler esas alınarak talep tesbiti yapılmıştır.

Sodyum hidroksit, klorıir asidi ve klor'un 1977-1983 yılları talebi 
tablo "B" de gösterilmiştir.



■TÂBLO-(î)

SEKTÖRÜN YURT ÎÇİ T.AIEEİ .. .
Üretim + ithalat

SIRA
NO AKA T'ALLAR

YILLAR

1972 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (ıo) (11)

1 Sodyum Hidrokoit 111.000 64.360 81.200 119.800 111.000 111.800 107.380

2 Klor 44.253 47.035 41.410 43.744 52.086 53.608 55.000

3 Klorür Asidi 27.895 19.604 19.584 22.758 24.552 27.844 29.326

Kot: Ali ağa kompleksi devreye girince sudkostik ihracaatı olup olmayacağı yurt içi talebine bağlı olacaktır. 

Kaynak: PETKtn, KURUTA Klor-Alkali Tesisleri



İSTİHDAM DURUMU

KORUMA Klor-Alkali Te nişleri

İŞ GÜCÜ KORUMA PETKİM SEKA
İZMİT

SEKA
DALAMAM

YÜKSEK
Teknik 2 4
idari -

CET A
Teknik 8 5 5 4
Memur 1 1

LİSE
Düz 30 72
Kaliteli 29 4

70 86 109+5 4+55

Klor-Alkali Tenisleri, klor sarfeden bir kompleks ile beraber kurulur, 
örneğin, Koruma Klor-Alkali Tesisleri, KLoraparafin, EHC, Klorür asidi, 
Sodyum Hipoklorit tenislerini içerir. Petkim, vinil klorür monomer ve Peli- 
vinil klorür tesislerini, SEKA klorür anidi, kalsiyum hipoklorit, klordi- 
oksit ve Kağıt Fabrikalarını ihtiva eder. Tek başına kurulmuş Klor-Alkali 
Tenisleri yoktur. Yukarıdaki personel sayıları sadece klor-alkali 
tesislerinde çalışan personel sayısına, gösterir.
Tesislerin toplam işçi sayıları ise aşağıdaki gibidir.

KORUMA PETKİM SEKL-İZMİT SEKA-DALAM AN

457 3675 4173 1837

Bu nektörde yeni tesisler kurulmadığı sürece iş gücü sayısında bir 
de;çlşiklik olmaz. Ancak, yeni klor sarf eden tesislerin kurulması ve 
bunun sonucu olarak KLor-Alkali Tesislerinin kurulmasını ihtaç edecek 
ve neticede istihdam imkanları doğacaktır.



tşçi ücret politikanı bilindiği gibi toplu sözleşmelerin ışığı altında 
yüksek hakem kurulunca tesbit edilmektedir.

tşçi ücretleri aşağıdaki gibidir.

Aylık ödemeler

Çıplak ücret ortalamanı 
ikramiye ortalamanı 
V ardiya primi 
Yıpranma primi ortalamanı 
P .Mesailer ortalaması 
Ağır kimya tazminatı 
Aile yardımı 
Çocuk paranı ortalaması

Günlük ödemeler

3fi.09 5.-Tl/ay 
12.698.-Tl/ay 

10. -Ti/saat 
1.005.-Tl/kişi 

10.709.-Tl/ay 
300. -Tl/ 
600.-TL. 
200.-TL.

Yol ücreti 50.-TL.
Yemek ücreti 100.-TL.

Yıllık ödemeler

17,in paranı 20.000.-TL.
Mahrukat yardımı 20.000.-Tl.
Ramazan iaşeni 1.500.-TL.
Tahsil yardımları 

t lkolcul 1.500.-TL.
Ortaokul 2.500.-TL.
Yüksek 4.000.-TL.

Kaynak: Koruma Tarım İlaçları



KAt'ÜÜÎN CİHoİ 1976 1979 1980 1981 1982 1983 1984 ti/tok

SODYUM HİDROKSİT 

($(.100 eeapi ile) 10.000 11.000 50,000 60.000 111.000 120.000 - »!

MAYİ KLOR 7.800 8,860 19.500 28 .950 35.100 50.000 - fi

KLORÜR .ASİDİ 

(i 30 luk)
3.600 3.900 9.000 13.500 15.500 32.000 M

KAYNAK: F3TKİI.1- KOROMA- 53KA KURULUŞLARI



BEŞİNCİ PLAN DÖNENİNDE GEIİŞTEIER :

■GEREKEN TEKNOLOJİ VE ÜRETİMİN GİRDİ IERİ:
Sodyum klorürün elektrolizi ile oudkostik üretimi sırasında yaklaşık eşit 
miktarda klor gazı da elde edilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerde olduğu gibi, son yıllarda gelişmiş ülkelerde de sudkostik gerek
sinimi, klor gazı gereksiniminden çok daha fazladır. Türkiye’de ekonominin 
gereksinimi olan sudkostiğin üretilmesi ile ortaya çıkacak olan klor faz
lasını tüketebilmek için ek yatırımlara ve dış satıma gereksinim vardır.
Aksi takdirde sudkostik üretimini istenen düzeye çıkarmak olanaklı 
gözükmemektedir.

Bu soruna iki yönde çözüm getirilebilir. Birincisi hammadde olarak sodyum 
klorür yerine başka sodyum bileşikleri (soda, boraks) kullanılabilir.
Ancak bu konuda ayrıntılı yapılabilirlik ve araştırma çalışmaları gerek
mektedir. İkinci bir çözüm de bazı üretimlerde sudkostik yerine olabildiğin
ce soda kullanmaktır. Bu değişim bazı zorluklara karşın özellikle boksit 
cevherinden alümina üretimi için geçerli olabilmektedir.

Klor tüketimi sorunu çözüldüğü takdirde, kurulacak olan yeni üretim 
tesislerinin membran hücreli olması birçok balcımdan avantaj sağlayacaktır . 
Cıva hücreli elektroliz yönteminde cıva kirliliği düşük değerlere indirile
bilmekteyse de bu çok masraflı olmaktadır. Diyafram hücreli sistemlerde ise 
amyant çevre kirliliği sorunu yoktur. Ayrıca membran hücreli elektroliz 
yönteminin enerji tüketimi cıvalı ve diyaframlı yöntemlerinkinden daha azdır, 
Ancak bu sellerhenüz geliştirme safhasında olup yaygınlaşmamıştır.
TABLO 12. Üretimin Enerji Girdileri (l ton Şİ 100 NaOH için)

Mevcut
Girdiler Birim Cıvalı Tesisler Diyaframlı Tesisler

(l) (2) (3) (4)

Buhar Ton - 3 ton
Elektrik Kwh 33000 (2) 2200 (l)
Toplam Enerji Kwh 3725-3900 3300

(2) Lî.O.COCJIZPER, Modern Chlor-alkali technology, Society of Chemical 
Induatry, 1980

(l) H.ISPORT, Membranzellen-Technologie, Chemi»-Technik, JL1 ( s ) ,  913,1982.



Tablo: 11
SEKTÖRÜN ÜRETİM HEEEFLERİ

Birim: Ton

SIRA
NO AKA MALLA?

YILLAR

1983 1984 1985 1986 1987 1988

1 Sodyum Hidroksit 56.000 128.000 164.600 164.600 164.600

2 Klor 49.700 113.600 146.000 146.000 146.000

3 Klorür Aeidi

\

30.000 30.000 35.000 40.000 40.000

KAXî:AK : FETKİN, SEKA, KDR'l'A KURUTUŞLARI



Eklenecek yeni kapasiteler Tablo 15 te görülmektedir ve yıllara göre 

bu kapasitelerin meydana getireceği sudkostik klor ve klorür asidi 

miktarları görülmektedir.

D P T
Oaklsaatısyoa vc Kâtftphaas Jk
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TALEP PROJEKSİYONU ;

Bu üretim dallarındaki «atışlar yıllık talep dalgalanmaları incelenerek 
yapılmış olan talep projeksiyonu esas olarak alınmıştır. Zaten bu talebi 
karşılayacak yatırımlarda, bir ölçüde Seka Petrokimya ve Koruma Tarım 
İlaçları yatırım programlarına yansımıştır.
Sektörün talep projeksiyonu için Petkim istatiğinden de faydalanılmıştır. 
Bu talep projeksiyonu, Tablo 14 ve 14a gösterilmiştir, sektörün üretim 
hedefleri gerçekleştiğinde ülkemizin sudkostik açığı 1985 ten itibaren 
kapanmış olacaktır. Ancak klor tüketen tesislerin zamanında üretime 
geçmemesi halinde sudkostik üretimini olumsuz yönde stkiliyebilir.
Her nekadar klorür asidi için bir talep projeksiyonu çıkarmak mümkün 
olmamış isede klorür asidi tesisi kurmak hayli kolay olup talep vukuunda 
kısa bir sürede gerçekleştirilir, buna ra'men zaten klorür asidi üretim 
kapasitesinin 1988 de 1983 e göre iki katına çıkarılması planlanmıştır 
ve zaman zaman klorür asidi ihracatı yapılmaktadır.



Tablo: 14 SEKTÖRÜN TALEP PROJEKSİYONU
Birim: 1000 ton

SIRA
NO AİT A NALLAR

YILLAR

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

1 Sodyum hidroknit 

Klorör Asidi

151,5

25

167,8

30

170,1

35

203,8

40

210-

40

213,3

40

216,8

45

1 a Sodyum Hidroksit 115 126 128 152 158 160 162

Not: l) Yarı ürün ithalatı yoktur. Hammadde olan tuz (sodyum klorür) Tekel tarafından ihtiyaca cevap verebilecek 
kadar üretildiğinde hammadde ithalatı da olmayacak.

2) Bira No.l deki değerler »udkostik girdisi olan bütün tesislerin dizayn kapasiteleri ile kurulması beklenen 
ve planlanan tesislerin dizayn kapasiteler'* toplanarak bulunmuştur.

3) Bira No.la daki değerler, fiili durum ülkenin enerji durumu göz önüne alındığında tenislerin £ 70 kapasite 
ile çalıştığını göstermektedir. Bu bakımdan£la)sırasındaki değerler hakiki talep miktarını göstermektedir.

Kaynak: PETKtl' İstatistiği.



Tablo: 14 a
bektörU!: Örün İthalat projeksİyonu

SIRA
NO AHA NALLAR

YILLAR

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

1 Sodyum Hidrokait

(x)
95.500 39.800 5.500 39.200 45.400 49.300

la Bodyum Hidrokait 

(.)

59.000 + 2000 + 36.600 + 12.600 + 6.600 + 4.000

Not: l) Klor ve kloriir asidi ithalatı olmıyacaktır.
Hammadde ve yarı ürün ithalatı yoktur.

2) (x) Budkoatik girdili tesislerin hepsi dizayn kapasiteni ile çalıştığında İd. sudkostik talebi

3) (•) Budkootik girdili tesislerin enerji dar boğazı vs. nedenlerle 70 kapasite ile çalıştığındaki
sudkostik talebi.
(Bu değerler fiili duruma uygunluğu daha iyi yansıtmaktadır.



Tablo: 15

EKLEKEOEE YERİ KAPASİTELER

Lirin: Ton

Ali A V. .ALLAR

YILLAR

1983 1984 1985 1986 1987 1988

NaOK 48.200 36.400

Klor 42.700 32.300

HCL 5.000 5.000 5.000 5.000

KAH:AK: PETKİK ve KORUYA Klor-Alkali Tetikleri



Klor-Alkali Sanayiinin az gelişmiş ülkelerde, gelişmesini önleyen bazı 
önemli huluslar: Klor-Alkali Banayiinin tarihçesini tetkik ettiğimizde, 
bu sanayiin gelişmesinin 1965 te başladığını ve önemli atılınlar yaptığını 
görmekteyiz. Buna rağmen 5.inci 5 yıllık plan dönemi sonunda yine azda 
olsa sudkostik ithal eden bir ülke durumunda olacağımız görülmektedir.
Bu durumun nedenleri araştırıldığında kimya sanayii bakımından az gelişmiş 
bir ülke olduğumuz ve birazda Klor-Alkali Tesislerinin kendisinden kaynaklanıra 
olduğu anlaşılmaktadır. Şöyleki;
Az gelişmiş ülkelerde sudkostik talebi fazla klor talebi az veya en azdan 
aynı paralelde değildir. Buna karşılık Klor-Alkali Tesislerinin Liretimi 
sırasında 1000 kg. sudkostik üretimi yanında mutlaka 900 kgr.klor biz 
isteme sekte üretilmektedir.

Bu çıkan klora bir kullanma yeri bulmak mecburiyeti vardır ve Klor-Alkali 
Tesisleri yanında, klor sarf eden tesislerinde kurulması icap etmektedir.
Bu ise memleketimizde sudkostik açığını tamamen karşılayacak kapasitede 
Klor-Alkali Tesisleri kurmayı önlemekte en azından güçleştirmektedir.
Ama bundan başkada yapılacak bir şey yoktur. Yani klor sarf eden tesisleride 
beraber planlamamız mutlaka icap etmektedir. Bu planlama sırasında göz önünde 
tutulması icap eden en mühim husus klor sarf eden tesislerin ürünlerinin yurt 
içinde ve dış ülkelerde pazarı olmasıdır. Yukarıda gösterdiğimiz nedenlerle 
Klor-Alkali Tesisleri bir kompleks karakterindedir ve devamlı olarak klor 
sarf eden yeni tesisler kurmak mecburiyetindedir. Bu hususta o kadar 
kolayca çözümlenecek bir konu değildir.
Devamlı piyasa araştırması icap ettiği gibi Usansör firma temin etmek, 
yatırımları gerçekleştirmek için Finansman kaynakları bulmak, montaj ve 
işletme çalışmalarını gerçekleştirmek icap etmektedir. Bunlar ise Klor-Alkali 
sanayiini gelişmesini önlemekte veya en azından gelişme süresini uzatmaktadır.
Ayrıca cıvalı sellerde çevre kirlenmesini önleyecek tedbirleri alınması yanın
da yeni kurulacak tesisler içinde şynı tedbirlerin alınması yani lisansör 
firmalardan sadece Tesislerin değil çevre kirlenmesini önleyecek teknoloji
lerinde temin edilmesi ve tesis edilmesi icap eder. Bu hususun gerçekleşti
rilmesi için devletinde bazı kolaylık ve imkanlar temin etmesi hususu 
düşünülmelidir. Çevre kirlenmesini önleyecek olan düşünceler bütün sansçrl 
kuruluşları için geçerlidir.



Klor-Allcali Tepirlerinin Çevre Kirlenmeni üzerine etkileri; ___________________________

Memleketimizdeki Klor-Alkali Tesislerinin genel olarak bütünü cıvalı 
seller ile üretim yapmaktadır. Bu nedenle cıva kirlenmesi mevcuttur. Bir 
ton sudkostik üretiminde takriben 200 gr.ıva sarfedilmektedir. Bu cıvanın 
bütünü çevreye verilmez ancak suda çözünen ve TÜBİTAK tarafından bazı 
Tesislerde yapılan araştırma ve tayinlere göre atık sularda 1 ma/litre 
çıva bulunmuştur. Bu atık suların tasfiye işlemi araştırmaları yürütülmektedir 
Bu arada Koruma Klor-Alkali Tesisleri sellerini yenilemiş ve ayrıca 80-100 
milyon TL.sarfı ile tasfiye sistemini, teknolojisini ve malzemesini îtalyan 
0R0NZİ0 D2 N0RA firmasından temin etmiş olup, Bu tasfiye sistemi 1983 
sonuna doğru işletmeye alınmış olup cıvalı sular özel bir reçine ile 
tamamen tasfiye edilmektedir, bu suretle cıvalı suların denize verilmesi 
artık söz konusu değildir.

Çevre kirlenmesi konusunda genel olarak yapılması öngörülen hususlar ve 
karşılaşılan güçlükler atık suların tasfiye teknolojisinin teminidir.

Memleketimizde ne kadar sanayi varsa o kadar çeşikli atık su mevcuttur 
ve o kadar çeşitli atık su tasfiye teknolojisine ihtiyaç vardır.
Şöyle ki, Memleketimizde bir Klor-Alkali 3anayi, petrokimya Sanayii, Şeker 
Sanayii, Kağıt Sanayii, Demir Çelik Sanayii v.b. oanayiler vardır ve bu 
sanayilerin artık suları bileşim itibarı ile birbirinden çok farklıdır, 
bütün problem bu farklı sanayilerin farklı artık suları için aym ayrı 
artık su tasfiye teknolojilerinin temin edilmesi ve bunların tatbik 
edilmesidir. Bu konuda Devletin yardımının lazım olduğu bir gerçektir.

özet olarak, genelde çevre kirlenmesi bir problem olarak karşımızdadır, çözümü 
için artık su tasfiye teknolojilerinin temini, tesislerin bu teknolojiyi 
tatbik etmeleri ve tatbik sırasında karşılaşılan teknolojik güçlükleri 
çözümlemek ve yapılacak tesislerin mali giderleri için bazı kolaylıklar 
düşünülebilir. Mesela: Tasfiye teknolojisi ve malzemelerinin ithalinde 
alman her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulması (Gümrük Vergisi, İthalde 
alınan istihsal vergisi ve ithalde alınan damga resmii v.s. gibi)



YBKİ ALINAN EKONOf'lK TEDPtRLBRÎN S3KTÖHB BTKİIgRÎ :

Serbest ithal edilen sudkostik fiatlarmın, bu sektör tarafından üretilen 
sudkçstik fiatlarmdan düşük olmaRi Rektörü olumsuz yönde etkilemektedir.

Bunun nedenleri ise:

»- Sektördeki tesisler eskimiş olduğundan, Tesisler yenilenmektedir.
Ali ağa petro kimya tesisleri tamamen yeni olup 1985 te üretime geçecektir. 
Koruma Klor-Alkali Tesisleri, Blektroliz ünitesini yenilemiştir,
Yarımca Petro kimya tesisleri yenileme programı yapmaktadır, bu nedenler 
amortisman girdilerini yükseltmektedir.

- Serbestçe ve Türkiye sudkostik ihtiyacının üzerinde ithal edilen sudkostik 
1984 ilk dört ayında Klor-Alkali Tesislerinin c/t 50 kapasite ile çalışma
larına neden olmuş ve üretim kapasitesinin düşmesi maliyetlerini arttırmış
tır.

- Banka faizlerinin artmış olması nedeni ile Eanka kredileri kuruluşlara 
çok pahalıya mal olmakta buda maliyetleri olumsuz yönde etkilemektedir.

- Kur farkları ise bu sektördeki tesislerin yenilenmesi ve yeni olması 
nedeni ile dış borçlanmaları çok olumsuz yönde etkilemektedir.

- Bu sektörün ana girdileri olan elektrik ve tuz fiatlarının devamlı 
artması ve dış ülkelere göre yüksek olması, ithal sudkostik ile fiat 
farklarına neden olmaktadır.

- Yukarıdaki hususlara ilaveten sudkostik üretiminin düşmesi aynı şekilde 
klor üretiminin düşmesine neden olmuş ve klor ile üretimi yapılan, 
klorür asidi, lindane W0 gibi maddelerin maliyetlerini arttırıcı yönde 
etki yapmıştır. Bu husus hidroklorik asidin i. acatınıda olumsuz yönde 
etkiliye bilir.

Yukarıdaki, nedenlerin ışığı altında memleketimize serbestçe ithal edilen 
sudkostiğin ülke ihtiyacının üzerinde ithal edilmemesi ve bu miktarın iyi 
takip edilmesi, bu sektörün tam kapasite ile çalışmasını temin edecektir.

Ayrıca 1985 veya 1986 dan itibaren Türkiye sudkostik ihtiyacının bütününü 
temin edebilecek olan bu sektörün sudkostik gümrük vergilerini uygun biçimde 
ayarlamak suretile tamamen yeni tesislerle üretime geçecek olan bu sektörün 
bir dereceye kadar korunması düşünülebilir.



338.47' 661 
YERNO ! KÎM. n.2

: TtÎRKÎYE. DPT.

kİtapadi: Sudkostik-Klor 
Klorür Asidi

\
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