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L GtRtŞ 

Yurdumuzda petrokimya sanayiinin 1975-1995 döneminde göstereceği bü¬ 
yüme ve gelişmeyi ona çizgileriyle belirleyen »e bu alandaki eğilim, 
sorun ve gerekli tedbirler dizisini saptayan bu v‘apor, DPT Müsteşarlı¬ 
ğının önerisi ı ve 1973 ve 1974 yılları programlarının Uygulanması, 
Koordinasyonu ve İzlenmesine dair kararların ilgili 2. maddeleri uyarın¬ 
ca kurulan "Petrokimya Ana Plan özel İhtiras Komisyonu" nca hazırlan¬ 
mış bulunmaktadır. 

Raporda, milli ve uluslararası düzeyde petrokimya sanayiinin gelecekte 
göstereceği gelişme eğiliminin doğrulukla orta} a konulabilmesi açısın¬ 
dan öncelikle bu sanayi kolunun dünya'da ve yurdumuzda günümüze değin 
gösterdiği gelişme ve bugünkü durum hammaddeler, ara ve son ürünler, 
kapasite, yatırımlar, üretim maliyetleri ve Hatlar yönünden genel bat¬ 
larıyla ortaya konulmuş ve özelUkle bu alandaki son gelişmelerin ışığı 
altında gelecekte ortaya çıkacak sorunların araştırılması ve ortaya ko¬ 
nulmasına çalışılmıştır. 

Esas gelişmesini son 30 yıllık dönemde gösteren, üretim prosesleri, 
ürün kupsam ve nitelikleri, üretim maliyetleri ve tesis kapasite düzey¬ 
leri, ürünlerinin kullanım alanları ve hammadde fiat ve elverişliliği yö¬ 
nünden dinamik bir yapıya sahip olan petrokimya sanayii için uzun dönemli 
planlar yapılması önemli sakınca ve güçlükleri içermektedir. 

Sözkonusu sakınca ve güçlüklere rağmen, petrokimya sanayiinin yurdu¬ 
muzda gelecek 20 yllık dönemde göstereceği gelişmenin temel determi¬ 
nantı olarak talep düzeylerinin göstereceği gelişme kabul edilmiş ve bu 
alanda uzun dönem üretim, yatırını, hammadde ve utulite kullanım plan¬ 
larının genel çerçevesinin ortaya konulabilmesi için öncelikle ele alınan 
35 önemli petrokimya ürünü için uzun dönem taiep projeksiyonları yapıl¬ 
mıştır. Daha sonra herbir ürün için anılan talep projeksiyonlarının ve 
mevcut ve projelendirilmiş üretim tesislerinin ışığı altında yıllar itiba¬ 
riyle uzun dönem üretim kapasitesi açık ve fazlaları saptanmıştır. 

Ele alınan 35 önemli petrokimya ürünü için saptanan yıllar itibariyle 
üretim kapasitesi açık ve fazlaları, asgari ekonomik kapasite düzeyi eti. 
Kompleksler bazında madde balansları da gözönüuc alınmak suretiyle 
utun dönem üretim ve yatırım planının belirlenmesinde esas alınmıştır. 
Daha açık bir deyişle üretim kapasitesi açık ve fatlalarına bağlı olarak, 
öngörülen üretim ünitelerinin kapasiteleri ve işletmeye alınma yılları. 
Kompleks durumunda değişik ürünler için kapasite ve işletmeye alınma 
yılları itibariyle bir uzlaşmaya gidilmesi s.ıret’yle de, saptanmıştır. 

Üretim ve Yatırımlar yönünden elde edilen bu genel yapı içersinde 
1975-1995 dönemi boyunca her bir ürün için toplam üretim programı ve 
gerek Kompleks gerekse bağımsız veya ek tesirler şeklinde olsuty yatı¬ 
rım ter m ini belirlenmiştir. 
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Kurulması öngörülen her bir tesis için 1972 yıh fiatlarıyla yatırım 
tutarları hesap edildikten sonra söz konusu dör em için üniteler, Komp¬ 
leksler ve sanayiin tümü itibariyle yatırım harcamaları programı sap¬ 
tanım çtır. 

Daha sonra inceleme konusu ürünlerin üretim teknolojilerine, ve petro- 
kinıyn sanayiinde tesis kuruluş yerini etkileyen faktörlere ana çizgileriy¬ 
le değinilmiştir. 

Raporda petrokimya sanayiinin uzun dönem büyün,e ve gelişmesinin 
ortaya konulmasında açık pazar koşulları, başka bir deyişle uluslararası 
rekabete dayanabilirîik esas alınmış, bu nidenle talep ve üretim duru¬ 
muna bağlı olarak üretim fazlalarının ihraç edileceği, buna karşılık 
yurtiçi talebin yerli üretimle karşılanamayan bölümünün ithal edileceği 
varsayılmıştır. 

Raporun genel yapısı, petrokimya sanayiinde temel hammadde olarak 
nafta kullanılmağı esasına dayalı olmuş ve toplam üretim programına 
bağlı clarak .yılSor itibariyle nafta ihtiyacı belirlenmiştir. Bununla bera¬ 
ber petrokimya sanayiinde diğer alternatif temel hammaddeler durumun¬ 
da olan doğal gaz ve harnpetrolün nafta yerine kullanılmasının olanak ve 
sonuçlarına da Raporda temas edilmiştir. Bu arada etilen üretimi için 
Kerkük-Irak veya Ahwaz-tran doğal gazi kullanıldığında günlük do¬ 
ğal gaz ihtiyacının nekadar olacağı hususu da Rapor'da yer almıştır. 

Öngörülen üretim programı çerçevesinde yurdumuzda petrokimya sa¬ 
nayiinin yıllar İtibariyle ihtiyaç duyacağı tuz, amonyak gibi diğer girdi 
miktarları belirlenmiş, daha sonra bü sanayi kolunun uzun dönem uti- 
lite ve işgücü ihtiyacı eaptanheıştır. 

Petrokimya sanayiinin yurdumuzda, gelecek 20 yıllık dönem için öngörü¬ 
len büyüme ve gelişmesinin gerçekleştirilebilmesi şüphesiz genel eko¬ 
nomi düzeyinde bir takım koşulların yerine. getirBmeelne bağlıdır. Bu 
bakımdan Raporun "Sonuç ve öneriler" bölümünde uzun dönem gelişmeyi 
temelden etkileyebilecek hammadde, teknoloji, finansman ve teşvik ted¬ 
birleri sorunları genel anlamda ele alınmış ve bu konularda alınması 
gerekli tedbirlerin ortaya konulmasına çalışılmıştır. 



2 . DÜNYA 'DA PKTPOKtlVIYA SANAYt!;OELtSı,lE VE EĞİLİMLER 

Petrokirnya sanayii özellikle son 30 yıllık dönende çok hızlı bîr gelişme 
göstermiştir. Hızlı bir teknolojik ilerlemenin sağladığı olanaklara da 
dayalı olarak gerçekleştirilen bu gelişmenin önemli nitelikleri kısaca şu 
şekilde sır a1 anabilir: 

Sürekli olarak 3 eni ürün türlerinin geliştirilmesi. 

Ucuz ve bol girdilere dayalı üretim olanağı, 

Tesis üretim kapasitelerinin giderek hızl ı büyümesi, 

Bu alanda toplam üretim, tüketim ve dış ticaret düzeylerinin he¬ 
men tiim sanayi sektörlerine göre daha hızU bir gelişme göster¬ 
mesi. 

Ürün maliyetlerinin ve satış Hatlarının sürekli bir azalma göster¬ 
mesi. ve ürün maliyetlerinde artan kapasite düzeylerine bağlı ola¬ 
rak sabi: üretim giderlerinin azalmasıyla, girdi giderlerinin daha 
büyük yer tutması, 

Toplanı üretire kapasitelerinin talep artışlarından daha hızlı bir 
gelişme göstermesi sonucu, artan rakabet vj yükselen tesis mali¬ 
yetleri nedeniyle işletmelerin kârlılık düzeylerinin,yeril yatırımları 
tehlikeye sokacak şekilde düşmesi. 

özellikle 1973 yılı başlarına kadar süregelen bu hızlı gelişmenin ağırlık¬ 
larını şiddetle duyurmaya başlayan,örneğin giroi fiat ve elverişliliğinde¬ 
ki darboğazlar gibi nedenlerle, gelecekte önemli ölçüde etkileneceği anla¬ 
şılmaktadır. 

Aşağıda, petrokirnya sanayii alanındaki gelişmeler ve beliren eğilimler 
ana çizgileriyle verilmektedir: 

2.1. HA TM MADDELER 

Petrokirnya sanayii alanında gerçekleştirilen gelişmenin temel da¬ 
yanaklarından birisi ucuz ve bol girdiler olmuştur. Ancak, Özellik¬ 
le petrol alanında Hatlar ve elverişlilik yönünden ortaya çıkan dar¬ 
boğaz söz konusu gelişmeyi nitelik ve nicelik yönünden kritik şekil¬ 
de etkileyecektir. 

Enerji bunalımı nedeniyle, A. B. D. de sentez gazı üretimi amacıy¬ 
la Nafta'ya ve etilen kaynağı olarak da pr«-*pan, n-bütan ve etan'dtm 
Nafıa krakerlerine belirgin bir eğilim meydana gelmiştir. A.B.D. 
de 1980 yılında etilen üretiminin % 48-55'imn ağır hidrokarbonlara 
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Jayalı hale geleceği tahmin edilmektedir. Aşağıda A, B. D. için 
petrokimya sanayii (1) hammadde dağılımında meydana gelmesi 
öngörülen gelişme verilmektedir: 

1970 1975 1980 
% % % 

Etan 49 44 34 
Propan 32 23 23 
n-Bütan 3 1 1 
Rafineri gazları 2 11 
Ağır hidrokarbonlar 14 10  41 

100 100 100 

A. İt. D. , Batı Avrupa ve Japonya'da petrokimya sanayiinde tüke¬ 
tilen Nafta düzeyleri aşağıdaki tabloda verilmektedir: 

Nafta Tüketimi 

(m3/yıl)  
1970 ~ 1980 

A.B.D. 2.6/,7.350 34.415.550 
B. Avrupa 34.415.550 63.536.4DO 
Japonya 21.178.800 63.536.400 

A. E. T. ve diğer B. Avrupa ülkelerinde ’se petrokimya sanayiin 
de temel hammadde hafta'dır ve tüketimi hızlı bîr artış göster¬ 
mektedir. örneğin, 1967 yılında 12.6 milyon ton olan A. E. T. 
ülkeleri etilen tesisleri hafta ihtiyacının 1977 yılında 51.2 milyon 
tona yükselmesi beklenmektedir. Diğer taraftan karşılaşılan pet¬ 
rol bunalımı nedeniyle. Batı Avrupa'da (959-1971 döneminde orta¬ 
lama CİF’ 20 Ş$/ton olan nafta flatları 19"3 yılı sonunda 60 $/ton"u 
aşmıştır. 

Nafla fi at ve elverişliliğinin sanayiin gelişimini derinden etkileyen 
bir sorun niteliği kazanması nedeniyle, üreticiler üretim proses¬ 
lerini ucuz ve bol kükürtlü ağır hidrokarbonlara, gas-oil'e ve do¬ 
ğal gaza dayalı duruma getirme yolunda yoğun çalışmalara girmif- 
l*»rdir. 

2.2. ARA VE SON ÜRÜNLER 

2. 2.1. Termoplastlklei.' 

özellikle 1960'dan Laşlıyarak termcplastik maddeler üre¬ 
tim ve tüketiminde hızlı bir artış gerçekleştirilmiştir. 

(I) C MA Haziran 1973 S. 579. 
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1968-1972 döneminde A. E. T. ülkeıeri (altılar) için olefi- 
.ıik, vinilik ve stirenik esas.li termoplastiklerln toplam 
üretim ve tüketim değerlerini veren aşağıdaki tablo sözü 
edilen hızlı gelişmeyi açıkl.klr ortaya koymaktadır: (1) 

ORTAK PAZAR ÜLKELERİNDE 
TERMOPLASTlKL'ER 

ÜRETlM VE TÜKETtîvlt 
(000 ton/yıl) 

 1968 1969 1970 1971  1972 

OLEFÎNÎKLER . . 
Üretim İ,i,28 1.979 2,-iD? 2.766 3.332 
Tüketim 1.170 1.699 1.792 1.902 2.311 

PVC 

Üretim 1.657 1.701 1,929 2.096 2.378 
Tüketim 1.231 1.677 1.629 1.776 2.052 

STÎRENlKLER 
Üretim 711 0/3 %J> 1.122 1.323 
Tüketim 520 659 733 859 1.027 

Bu gelişme sonucunda 1957 yılında 931. 000 ton olan AET 
ülkeleri (altılar) toplam plastik maddeler üretimi 1971 yı¬ 
lında 9.750. 000 tona yükselmiştir. Diğer taraftan kişi ba¬ 
şına plastik maddeler tüketiminde de büyük bir artış ol¬ 
muştur. Aşağıda 1971 yılı itibariyle AET ülkelerinde kişi 
başına plastik madde tüketim değerleri verilmektedir. 

PLASTÎK MADDELER TÜKETlMÎ 
(Kg/kişi) 

Ülke 1971 Yılı 

Batı Almanya 62.0 
Belçika-Lüksemburg 3C,9 
Hollanda 35,9 
Fransa 3j,2 
İtalya 23 j9 
A. B. D. de önemli termoplaatik türlerinin 1972 yılı üretim 
düzeyleri ve 1971 yılına göre artış oranları aşağıda veril¬ 
mektedir. 

(1) CMA Temmuz 1973. S. 6C4-970. 
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A.B D. DE TERMOPLASTÎKLER 
ÜRETÎMÎ 

(000 ton/yıl ) 

1972/71 
1972 . % 

Polietilen (A. Y. ) 2.650 27,6 
Polietilen (Y.Y.) 1,06-. 13,3 
^olipropilen 736 36,3 
PVC ve kopolimerleri 1.99ü 2.1,, 6 
Polis tiren 2,091 19,3 

Aşağıda ’se Poliolefinler Dünya tüketim projeksiyonu veril¬ 
mektedir: 

DÜNYA POLÎOLEFÎNLER TÜKETİMİ 
(000 ten/yıl) 

1970 1975 - 1900 

Poliolefinler S,300 16,7,00 30, ,000 
LDPE 5,-300 10,100- 17,000 
HDPE 1.700 3.600 7-.COO 
PP 1,300 2,700 5,1.00 

Termoplastiklerde görülen bu gelişmenin, belirgin bir özel¬ 
liği, üretim kapasitesi artışlarının tüketim talebi artışla¬ 
rının üzerinde seyretmiş olması nusu,sudur. Ancak, 1973 
yılı başlarından itibaren, ana batlarıyla -aşağıda verilmiş 
olan nedenlerle bazı termopiustik türlerinde arz açıkları 
doğmuştur: 

Süregelen düşük kâr marjları nedeniyle yeni yatırım¬ 
larda görülen azalma, buna karşılık elverişli satış 
fiatl arının da etkisiyle bazı p« stik türleri kullanım 
alanlarının hızla gelişmesi ve tüketimlerinin artması 
sonucu, arz-talep dengesinin bozulması ve özellikle 
s tiren esaslı plastiklerde bir arz açığının doğması, 

Petrol bunalımının etkisiyle hammadde temininde 
karşılaşılan güçlükler. 

Enerji yetersizliği ve çevre kirlenmesinin önlenmesi 
yolundaki çabalar yüzünden klor, buna bağlı olarak da 
PVC için üretim yetersizliklerinin ortaya çıkması. 



2, 2. 2. Termo-Settingler 

Termo-settinglerde sağlanan gelişme hızı, genellikle ter- 
moplastiklerde görülen gelişmenin altında kalmıştır, ör¬ 
neğin, üretanlar için 1970'lerde % 10-15 dolayında bir ge¬ 
lişme beklenmektedir. 

Aşağıda, fenolîkler ve üre-melamin reçineleri için 1972 
yılı A. B. D. üretimi ve 1971 yılına göre gelişme hızı veril¬ 
mektedir: 

1972 

Üretimi 1972/71 
Ürün  (ton)  % 

Fenolîkler 631.000 17,1 
Üre-Melamin Reçine. Al. .600 17.,6 

2. 2. 3. Sentetik Lifler 

Sellülozikler dışında toplam sentetik lif üretiminin türler 
itibariyle dağılımı ve üretim artış hızları aşağıda veril¬ 
mektedir: 

1970 yılı Üretim Artış 
Dağılımı İl kzı % 

Tür % 19G5-197 0 

Poîiamidler 38,4- - 5.01 
Akrilikler 20,0 + 2.22 
Poliester 33 0 +0 71 
Polioiefinikler *0 
Diğerleri 5'0 0 

100,0 

Poliester liflerin toplam üretim içindeki payında görülen 
hızlı ve sürekli büyümenin gelecekte de devam etmesi bek¬ 
lenmektedir. Diğer taraftan poliester liflerin TPA’dan üre¬ 
timi, DMT'dan üretim prosesine göre daha yeni olmakla 
beraber, daha hızlı bir gelişme göstermektedir. 

Aşağıdaki tabloda A. B. D. de 1970 yılı fiili ve 1975' ile 
198 0 yılları beklenen TPA ve DMT üretim düzeyleri veril¬ 
mektedir. 
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A. B. D. TPA ve DMT ÜRETİMİ 
(ton/yıl) 

1970 1975 î 9 80 
Fiili Beklenen Beklenen 
Üretim Üretim Üretim 

DMT 609.4.22 9U7.2D0 907.200 

TP A 190.51? 5^9.690 1.2ÜS.224 

2.2.4. Sentetik Kauçuklar 

önemli tir bölümünü SBR kauçuğunun meydana getirdiği 
Dünya ‘oplam sentetik kauçül. üretimi hızlı bir artış göster¬ 
mekte ve sentetiklerin toplan, kauçuk üretimi içindeki payı 
sürekli bir şekilde büyümektedir. 

Aşağıda, Dünya toplam kauçuk üretiminin doğal ve sentetik 
kauçuklar olarak dağılımı, 1969 yılı fiili ve 1980 yılı bekle¬ 
nen değerleri olarak verilmektedir. 

Doğal kauçuk Sentetik kauçuk: Toplam Sentetik. 
Üretimi üretimi Üretim Payı 

Yıl (ton) (»on) (ton) % 

1969 2.232.000 4.319*000 6.551.000 65,9 
19 90 3.000.000 8.400.000 11.400.000 73,7 

2.2. 5. Deterjanlar 

Dünya'da Kullanıl a gel en "yumuşak" ve "sert" tip deterjan¬ 
lardan sert olanlarının tüketimi giderek düşmekte yerlerini 
yumuşak deterjanlara bırakmaktadırlar. Yumuşak türlerin 
en çok kail anılanları, benzenin bir lineer alfa olefin ile «İki* 
lendirilmesi sonucu elde olun; n "Lineer Alkil Benzen" Ser¬ 
dir. 

2.3. K A1 ’ A SİTE VE YA TİR T ATLAR 

A /m düzeydeki olefin üı esimleri içir gr; eki* • .8 ; e ün tutarları, 
k’j.Ianıliin hammaddelerin türler ine ve üretim proseslerim* e 
fa 'kiılıl; er, eej-i■ eledir. Genel olarak g merdi yatımın tutarı, ham 
ır.uieeb ı iu rınış oldukları or'nlarm karbon sayısı ile doğru 



Petrokir.-.ya sanayiinde genellikle kapasite düzeyinin yükselmesi 
ile birim liretim başına gerek yatırım tutarı gerekse işletme gi¬ 
derlerinin düşme göstermesi nedeniyle, bu sanayi kolunda üretim 
kapasiteleri düzeyinde sürekli bir yükselme görülmektedir. Son 
derere "sermaye-yoğun" olan bu tür üretimlerde dünya genel eği¬ 
limi yüksek kapasiteler (250 - 450. 000 ton/yıl etilen) doğrultusun¬ 
dadır. Bu kapasitelerdeki geniş etilen üretimleri ise, yüksek dü¬ 
zeylere erişen yan ürün (propilen, C4'ler, butadien, kızdırma 
benzini vb. ) üretim artışlarını doğurmaktadır. Söz konusu yan 
Ürünlerin değerlendirilmeleri de yeni tesis’ere ihtiyaç göstermekte 
ve yeni yatırımları gerektirmektedir. 

D;ğer taraftan genel enflasyonla* eğilim, artan işgücü, teçhizat 
malzeme giderleri ve yoğun araştırma-geıiştirme çalışmaları ya¬ 
tırım tutarlarının giderek yükselmesine yol açmaktadır, Petro- 
kimya sanayiinin üzerinde önemle durulması gereken bir diğer 
belirgin özelliği de, bu sanayiin bugünkü düzeyine ulaşmasında 
araştırma-geiişlirme alanındaki yoğun çaba ve harcamaların oy¬ 
namış olduğu roldür. 

Gerçekten bu sanayi alanında, ürün upesifikasyonîarımn yüksel¬ 
mesi, yen* ürün türlerinin bulunması, yeni üretim proseslerinin 
geliştirilmesi, ürün mali}etlerinin düşürülmesi, kullanım alanla¬ 
rının bu ölçüde genişletilmesi, söz konusu yoğun araştırma-geliş- 
tirme çabaları sonucunda mümkün olabilmiştir. Aşırı ölçüde yük¬ 
selme gösteren hammadde fîatları nedeniyle gelecekte, hammadde 
■''erimlil iğinin arttırılması ve pahalı girdiler yerine bol ve daha 
ucuz girdiler kullanılabilmesinin, aı aştı rma-geliştirıne çalışma¬ 
ları içinde daha önemli b*r yer tutacağı hususu açıktır. 

Hernekadar yürütülegelmekte olan araşt’rrna-geliştirme çalışma¬ 
ları yüksek düzeyde harcamayı ve kayna!, kullanımını gerektirmek¬ 
te ise de, söz konusu çalışmalar sorucu elde edilen gelişmelerin 
firmalararası ve uluslararası alanda transferi yoluyla elde edilen 
mühendislik, lisans, know-how ve n.yaPy gelirleri bu çalışmaları 
kendi başlarına verimli yatırımlar haline dönüştürebilmektedir. 
Bunun yamsıra ve daha önemlisi petrokhnya sanayii gibi dinamik 
bir sektörde başarılı bir şekilde yürütülen ara ştırma - geli ştir m e 
çalışmaları sağladıkları gelişmelerin, bu çalışmaları yürüten 
kuruluşların kârlılıklarına ve rekabet güçlerine önemli olumlu 
etkilerde bulunmaktadırlar. 

örneğin, Japonya bu alanda başlangıçta »ümüyle yabancı teknoloji 
ile çalışma durumunda iken, araştız ma-geliştirme çalışmaların.» 
gereken önemin verilmesi sonucu, bu sektörde olağanüstü bir atı- 
1-1,11 gerçekleştirmiş ve günümüzde teknoloji ihraç eden bir nite¬ 
lik kazanmıştır. 
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. 4. ÜRETÎM MALİYETLER t VE FÎATLAR 

Petrokimya sanayiinde, süregelen yoğ-r araştırma-geliştirme 
çalışmalarına bağlı olarak yeni teknolojilerin ve üretim prosesle¬ 
rinin geliştirilmesi, hammadde verimliliğinin arttırılması, hızla 
büyü}en pazara paralel olarak üretin tesisleri kapasitelerinin 
büyümesi, üretim maliyetlerinde 1970'lerln başlarına kadar devam 
eden bir sürekli azalmanın sağlanmasında temel nedenler olmuş¬ 
lardır. öte yandan son yıllara Kadar genellikle tüketim talebinin 
üstünde seyreden üretim kapasitelerinden dolayı kâr marjlarının 
da düşük bir düzeyde tutulması zorunluluğu nedeniyle azalan üretim 
maliyetlerine paralel olarak satış Hatlarında da 1972 yılı sonlarına 
kadar süregelen bir sürekli düşme meydana gelmiştir. 

Ancak, 1973 y.lıyla birlikte uzun dönemli bu eğilimi derinden et¬ 
kileyen ve gideı ek tersine çeviren önemli faktörler ortaya çıkmış¬ 
tır. Bu faktörlerden birisij üretim kapasitesi artışlarının, bir 
çok önemli petrukimyasal ürün için /aygın ve yoğun bir duruma 
gelen tüketimde meydana gelen hızlı artışları karşılayamaz hale 
gelmesi olmuştur, örneğin, stiren esaslı plastiklerde, bazı PVC 
ve PE türlerinde önemli arz açıkları meydana gelmiştir. 

Giderek azalan üretim maliyetleri ve satış fiatları trendini önemli 
şekilde etkileyen bir diğer önemli faktör de, özellikle petrol buna¬ 
lımının etkisiyle hammadde ve utilive Autlarında meydana gelen 
rşırı artış olmuştur. 

Bir yandan girdi fiatlarına bağlı ola-aak üretim maliyetlerinin hızla 
artması, öte yandan ortaya çıkan arz aç klan yüzünden üretici 
ı<âr marjlarının yükseltilmesi nedenleriyle,hemen tüm petrokim- 
yasal ürünlerin satış Hatlarında,1972 yıh sonlarından başlıyarak, 
üretim maliyeti artışlarının da üstünde aşırı yükselmeler meyda¬ 
na gelmiştir. 

örneğin, Batı Avrupa'da 1959-1971 döneminde ortalama CİF 
20 /5/*on olan nafta'mn fiatı 1973 yılı oonjnda 60 $/tonu aşmış, 
önceleri 50 $/tcna temin edilebilm benzen'ln fiatı günümüzde 
1. 000 ŞÇ/'tona ulaşmıştır. Mamul madde fiatları için de aynı eğilim 
sözkcnusudur. Mtekim, Petkim Petrokimya A. Ş. nin 1972 yılı 
sonuna kadar ortalama 200 $/ton fiatia i*haı edebildiği PE ve PVC 
plastik maddelerinin fiatı 1973 yılı sonlarında yaklaşık 1.250 {S/tona 
yükselmiş, bunun yanısıra bu yüksel. Hatlarda dahi yeterli tedarik 
sorunuyla karşılaşılmıştır. 
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Hammadde ve utiüteleritı tedariki yönünden kritik darboğazlarla 
karşılaşamadığı takdirde, elverişli satış fiatlarımn da etkisiyle, 
arz yönünden ortaya çıkan bugünkü darboğazajyerıi yatırımların 
hızlandırılmanı yoluyla önümüzdeki yıllarda giderilmesi ve bu 
alanda bir denge kurulması yoluyla üretici kâr marjlarında bir 
düşmenin sağlanılmam beklenebilir. 

Bu durumda, gelecekte petrokimyasal ürün fiatlarımn göstereceği 
seyirin, esas olarsk hammadde ve utilit® maliyetleriyle tesis ya¬ 
tım tutarlarında meydana gelecek gelişmeler® bağlı kalacağı 
BÖyienebilir. 
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3. ÜLKEMİZDE petrokimya SANAYİİNİN genel durumu ve uzun 
DÖNEMCEJ.İSME EÖİLÎMLERİ 

Yurdumuzda petrokimya sanayii özellikle 1960'lardan bavlıyarak hızla 
gelişmiş ve giderek büyük önem kazanmıştır. 

Bu sanayi kolundaki gelişme, başlangıçta ithal edilen petrokimyasal ara 
Ürünlerden nihai mamuller üreten sanayi kesimlerinde gerçekleşmiş, 
daha sonra I. Yarımca Kompleksinde yer alan ünitelerin 1970 yılından 
itibaren peyderpey işletmeye alınmasıyla polietilen ve poîivinilkîorür 
gibi plastiklerin, dodesil benzol ve karbon siyahı’nın yerli olarak üretimi 
gerçekleştirilmiştir. 

Yurtiçi tüketimin beklenenin üstünde bir hızla artması sonucu, tayin edi¬ 
len kapasiteler bazılarının % 100 tevsi edilmiş olmalarına rağmen, ge¬ 
nellikle yetersiz kalmış ve yerli olarak üretilebilen ürünlerde dahi, nihai 
mamul üreten sanayi kesimleri hammadde yönünden dışa bağımlı durum¬ 
dan kurtarılamamışlardır. Ancak, Yarımca Petrokimya Kompleksinde 
ye rai an sentetik kauçuk ünitelerinin 1974 yılında, kaprolaktam ünitesinin 
de 1975 yılında işletmeye alınmasıyla bu ürünlere olan yurtiçi talebin, bir 
süre için, tümüyle yerli üretimle karşılanması olanağı doğmuş olacaktır. 

1979 yılında işletmeye alınması öngörülen büyük kapasiteli II. Petrokimya 
Kompleksi 'nin devreye girmesiyle, bir çok önemli petrokimyasal ürün 
için yurtiçi talebin tümüyle yerli üretimle karşılanabilmesi olanağı yara¬ 
tılmış olacaktır. 

Petrokimya sanayiinin yurdumuzda uzun dönem büyüme ve gelişmesi yö¬ 
nünden teknoloji sorunu büyük bir önem taşımaktadır. Yurdumuzda pet¬ 
rokimya sanayiinin daha yeni kurulmuş olması nedeniyle, bu alanda bu 
güne kadar olan gelişme teknolojik yönden dışa bağımlı kalmıştır. Bu du¬ 
rumun başlıca sakıncaları şu şekilde özetlenebilir. 

Patent, Know-how ve royalty şeklinde yapılan teknoloji transferi 
ödemeleri gerek toplam yatırımlar gerekse ürün maliyetleri İçeri¬ 
sinde önemli bir yer tutmaktadır, örneğin, patent, know-how öde¬ 
meleri toplamı I. Petrokimya Kompleksi için 195 milyon TL. na, 
kurulacak II. Petrokimya Kompleksi için ise 690 milyon TL. na 
ulaşmaktadır ki, bu değerler toplam sabit yatırım harcamaları için¬ 
de önemli bir yer tutmaktadır. 

Teknolojinin dışa bağımlı olması, çoğu hallerde demode olmuş pro¬ 
ses ve teknolojilerin zorunlu şekilde uygulanmasını gerektirmekte, 
bu ise yönetim esnekliğini ve rekabet gücünü olumsuz yönde etkile¬ 
mektedir. 
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Bîr çok mühendislik altınlarında dışa bağımlı bulunulması (örneğin 
dizayn mühendisliği) yatıiurn tutarlarını gereksiz şekilde yükselt¬ 
mekte .dolayısıyla finansman olanakları zorlanmakta ve ürün mali¬ 
yetleri yükselmektedir. 

Bu nedenlerle petrokirnya sanayiinin yurdumuzda uzun dönem gelişme¬ 
sinde eğitim ve araştırma-geliştirme çalışmalarına büyük bir ağırlık 
verilmelidir. Araştırma-geliştirme alanında başlamış bulunan çalışma¬ 
ların giderek yoğunlaştırılması ve özellikle yatırım mühendisliği ala¬ 
nında kalifiye personel yetiştirilebilmesî yönünden. Devletçe ve bu alan¬ 
da faaliyette bulunan Kuruluşlarca yeterli olanakların sağlanması, pet¬ 
rokirnya s .nayiinin yurdumuzda sağlam temeller üzerinde gelişip büyü¬ 
mesi yönünden zorunluluk göstermektedir. 

3.1. P’E T Ti O K t M YASA L ÜRÜNLER YURTİÇİ TALEP DURUMU 

Yurdumuzda petrokimyasal ürünlere karşı olan tüketim talebi 
çok hızlı bir gelişme göstermektedir. Talebin bu ölçüde bir ge¬ 
lişine göstermesinde etkili olan faktörler şu şekilde sıralanabilir: 

Petrokimyasal ürünlerin taşıdıkları üstün nitelikler ve düşük 
satış Hatları nedeniyle yeni tüketim alanlarında, tüketici ih¬ 
tiyaçlarını daha elverişli koşullar altında karşılamaları, böy¬ 
lelikle kendileri için yeni talep yaratmaları. 

Bu ürünlerin varolan tüketim alanlarında geleneksel ara ve 
son ürünlerin yerlerini almaları, 

Ülkemizin petrokirnya ürünlerine dayalı maddeler ithalâtı ince¬ 
lendiğinde, ithalâtın bileşimi yönünden, nihai mamullerden ara 
ürünlere doğru artan bir eğilim olduğu görülecektir, örneğin taşıt 
lastiğinden kauçuğa ve karbon siyahı'na;elyaftan DMT, kaprolak- 
tam veya akrilonitrile. doğru gelişen eğilim gibi. 

Petrokimyasal ürünler tüketiminin ulaştığı düzeyi göstermesi yö¬ 
nünden aşağıda 1971 - 1973 yılları için önemli ürünlerin yurtiçi 
üretim ve ithalât durumu verilmektedir. 
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türkIye petrokImyasal ürünler İthalat 
ÜRETİM vb: görünen tüketim değerler! 

(ton olarak) 

Ürün 1971 197? 1973 

POLİETİLEN 
ithalat 20.670 24.5ÎO 35.389 
Üretim 10.2^6 12.413 21.976 

Tüketim >0.916 36.923 57.365 

PVC PCC 
ithalat 18.147 15.981 17.572 

Üretim 9.732 13.521 18.730 

Tüketim 27.879 34.502 36.302 

DODESÎL BENZOL 
ithalat 11.852 11.072 11.186 
Üretim ~ - 7.475 
Tüketim 11.852 11.072 18.661 

K. SİYAHI İTHALATI 13.156 15.638 16.831 
POLÎSTÎREN " 6.203 13.325 11.480 
POLlPROPlLEN " 2.555 7.286 7.912 
SBR " 10.732 13.751 12.118 
DMT " 9.429 10.845 14.683 
KAPROLAKTAM " 10.399 10.635 9.292 

Görüleceği üzere yurdumuzda petrokImyasal ürünlere olan talep 
çok hızlı bir artış göstermektedir. 

3.2. petrokImyasal ürünler talebInîn itzun dönem gelîs -
ME EĞİLİMİ *■ 

Ana planın genel çerçevesini belirleyen önemli unsurlardan birisi 
petrokImyasal ürünlere karşı yurtiçi talepte meydana gelecek 
uzun dönemli gelişme eğilimidir. Hernekadar petrokimya sanayii 
gibi henüz belirli gelişme kalıplarına tümüyle oturmamış, dina
mik bir sanayi kolu için yapılacak uzun dönemli talep projeksiyon
ları güvenirlik açısından önemli sakıncalar taşımakta ise de, 
projeksiyon için seçilen modelin şekli, esas alınan verilerin sağ
lam olması ve oldukça uzun bir dönemi kapsaması daha güvenilir 
sonuçlar alınması yönünden önemlidir. Dolayısıyla petrokimya 
ürünleri için yapılan talep projeksiyonlarında bu hususun öncelikle 
saklanılmasına çalışılmış, öte yandan sanayi kolunun niteliğinin 
bir gereği olarak; her bir ürün için. 

Yan ve nihai sanayi kollarının gelişme trendleri, 
Kullanım alanlarının genişlemesi ve tüketimin yoğunlaşması, 
ikame etme ve edilme olanakları, 

projeksiyonların yapılmasında dikkatle gözetilmiştir. 
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Her bit' ürür» için talep projeksiyonlarının yapılmasında polinom 
(Y « a + bx «t cx^ -* dx3 ■* ex^ fx^) veya üssel (Y • ae bx) modelle- 
lcrinden birisi kullanılmıştır. Her bir petrokimyasal ürün İçin 
geçmişteki yurtiçi tüketim talebi gelişme eğilimine dayalı olarak 
yapılan uzun dönemli projeksiyonda önee polirom modeline göre 
birinciden beşinciye kadar her bir derece uygulaması için tahminin 
Standart hatası hesaplanmış ve bunlardan en küçüğünü veren derece, 
polinom tipi fonksiyonun derecesinin tayininde esas alınmıştır. Daha 
sonra polinom fonksiyona ait en küçük standart hata üssel fonksiyo¬ 
na ait olanla karşılaştırılmış ve en küçük hatayı veren fonksiyon 
türü .ilgili ürüne ait uzun dönemli talep projeksiyonunun yapılmasında 
esas alınmıştır. Standart hatanın hesabında uygulanan formül aşağı¬ 
da verilmektedir: 

Burada, 

Sy « Tahminin standart hatası, 
A 

Y •> Gerçek talep değerleri, 
Yj, * Hesaplanan tahmini talep değerleri, 
N » Örnekteki gözlem sayısıdır. 
Ele alınan petrokimyasal ürünler için hesaplanan uzun dönemli 
(1875-1095) talep düzeyleri Tablo-2'de verilmektedir. 

3* 3- PETROKİMYASAL ÜRÜN FÎATLARI 

Daha önceki bölümlerde ana batlarıyla değinildiği üzere önemli 
yapısal faktörlerin etkisiyle, petrokimyasal ürünlerin fiatları ala¬ 
nında özellikle son 1, 5 - 2 yıllık dönemde olağanüstü gelişmeler 
olmuştur. 

Petrokimya sanayiinin gelişmeye başlamasıyla birlikte, başlıca: 

Yeni ve daha ekonomik teknoloji ve üretim proseslerinin geliş¬ 
tirilmesi, 

Kapasite düzeylerinin büyümesiyle ürün maliyetlerinde sabit 
giderlerin oranının düşmesi, 

Kapasite artışlarının talep artışlarının üzerinde seyretmesi, 

gibi nedenlerle petrokimyasal ürün fiatları 1972 yılı ortalarına ka¬ 
dar genellikle azalan bir trend göstermişlerdir. 

Sy = i r 1 

N 
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Ancak, Özellikle 1973 yılı başlarından İtibaren hemen tüm petro¬ 
klmyasal ürün flatları giderek artan bir hızla yükselmeye başla¬ 
mışlardır. 

Petroklmyasal ürün Hatlarında görülen bu hızlı artışın önemli 
nedenleri şu şekilde özetlenebilir: 

Yatırım maliyetlerinin ve girdi Hatlarının yükselmesi» 

Kapasite artışlarının talep artışlarını karşılayamaz duruma 
gelmesi nedeniyle bir çok ürünler İçin arz açıkları doğması, 

Elverişli pazar koşulları nedeniyle üreticilerin kâr marjlarım 
önemli ölçüde yükseltmeleri. 

Hammadde ve enerji bunalımı nedeniyle üretim tesislerinin 
tam kapasitede çalışamamaları, 

Orta vadede artan üretici kâr marjları nedeniyle yatırımların 
hızlanması ve artan Hatlar dolayısıyla talep artışlarının yavaş¬ 
laması, böylelikle göreli bir arz-talep dengesinin kurulması 
beklenebilir. Dolayısıyla gelecekte petroklmyasal ürün Hatlarının 
büyük ölçüde, üretim maliyetler indeki,bu arada özellikle ham 
madde ve enerji fiatlarındaki gelişmelere bağlı olarak daha den¬ 
geli bir seyir izleyeceği söylenebilir, 

Yurdumuzda petroklmyasal ürünler talebinin önemli bir bölümü¬ 
nün ithalatla karşılanması zorunluluğu ve yukarıda belirtilen ve 
ürün Hatlarının önemli ölçüde yükselmesine neden olan faktörle¬ 
rin, örneğin girdi fiatlarındaki yükselmeler gibi,yerli üretim 
için de geçerli olması nedeniyle petroklmyasal ürün Hatları yur¬ 
dumuzda da 197 3 yılı ortalarından başlıyarak önemli artışlar gös¬ 
termişlerdir. 

Yurdumuzda petroklmyasal ürün Hatlarının orta vadede göstere¬ 
ceği seyir, uluslararası Hat düzeylerine ve yerli üretim maliyet¬ 
lerindeki gelişmelere bağlı olacaktır. 
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4. PETUOKÎMYASAL MADDELER Ü'RETÎMÎ 

4. 1. ÜRÜN SEÇÎMt 

1972 yılı içersinde yürütülen II. Petrokimya Kompleksi ile İlgili 
çalışmalar sonucunda, E Kompleks'te üretilmesi düşünülebilen 
her bir petrokimyasul maddeye ait ayrıntılı teknik ve ekonomik 
bilgi ve analizleri kapsayan rapor hazırlanmıştır. Bu raporların 
inceleme ve birleştirilmesi sonucu Komplekste üretilebilecek 
ürünler ve bunlara ait üretim kapasiteleri saptanmıştır. 

Yurd’ muzun hızla artan petroklmyasal ürünler ihtiyacını karşı¬ 
lamak amacıyla kurulması düşünülen 11. Petrokimya Kompleksinin 
kapsamında yer alacak ürünlerin seçimi» aşağıda verilen esasla¬ 
ra dayanılarak yapılmıştır. 

Ürünler it.bariyle, Kompleksin faydalı ömrü olarak kabul 
edilen (1979-1988) on yıllık dönemde tahmini talep-yurtiçi 
üretim farklarının, ekonomik kapasitelere sahip tesisler 
kurulabilmesine olanak sağlayacak büyüklükte olması. 

Kısmen veya tümüyle yerli pazara sunulacak ürünleri ürete¬ 
cek tesislerin, optimum kapasitelerine ait "Net bugünkü 
değerleri" nin artı olması» (sermaye maliyetine eşdeğer faiz 
oranı itibE.riyle) 

Son ürün ünitelerine göre çok daha az kflrhlık gösterecek 
olan temel ve nra ürün tesislerinin,toplam net bugünkü değeri 
artı değer veren üretim gruplarına dahil bulunması, 

II. Petrokimya Kompleksi, projesinde yer alan üniteler ve üretim 
kapasiteleri şu şekildedir: 

Ünite 
Kapasite 

- (ton/yıl) 

Polietilen (Alçak yoğunluk) 
Polietilen (Yüksek yoğunluk) 
Etilen Oksit 

Etilen Glikol . 
Vinilklorür Monomer 
Polivinil Klorür 

Propilen 
Polipropilen 
Tri-per Klor Etilen 
Etilen 
Benzen 

Orto-Esilen 
Para-K s ilen 

Saf Tereftalik Asit 

Poliester Chips 
Ftalik Anhidrit 
Sudkostik 

İM .000 
/.O.OOO 
35.000 
U. 000 

105.000 
100.000 
137.000 
60.000 

6.000 
300.1 00 

75.000 
21.000 
23.000 
70.000 
50.000 
30.000 
76.000 

- 17 -



Yurtiçi tüketim talebinin gelişme eğilimi gözönüne alınarak II. 
Petrokimya Kompleksi pi’ojesine bazı yeni üretim ünitelerinin ek» 
lenrneaidUşünül m ektedir. Söz konusu bu ek tesisler şunlardır: 

Kapasite 

Ünite     (ton /yıl) 
AJ3S 30 <.000 
Lineer Alkil Benzen 00.000 
Stiren 60.000 
Polistiren 50 »000 
Akrilonitril 70.000 

Poliester Elyaf 50.000 
Metil Metakrilat 15.00*0 

Ayrıca Kompleks kapsamında yer alan benzen, orto-kailen ve 
para-ksilen üretimini arttırmak amacıyla 300. 000 ton/yıl nafta 
işleyebilecek bir katalitik reformer ünitesinin Kompleks kapsamı¬ 
na- il Övesi konusu üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Diğer taraf¬ 
tan II. Petrokimya Kompleksi nnfta parçalama ünitesinden çıkan 
C4 kesimi içersindeki 44. 000 ton/yıl butadien'in kazanılması da 
düşünülmektedir. 

Petrokimya Ana Planının kapsadığı 1975-1995 döneminde, I. Ya¬ 
rımca ve II. Aliağa Komplekslerine ek olarak iki ayrı Kompleksin 
daha devreye girmesi öngörülmektedir. Bu Komplekslerin ürün 
kompozisyonlarının Saptanmasında başlıca: 

Yurtiçi üretim kapasitesi-talep farkları gelişiminin göster¬ 
diği seyir. 

Günümüzde gerekli ekonomik üretim kapasitesi büyüklükleri. 

Temel, ara ve son ürünler arasında kurulmam gerekli madde 
balansları, 

hususları esas alınmıştır. 

Ayrıca sırasıyla 1988 ve 1981. yıllarında işletmeye alınmaları ön 
görülen Üçüncü ve Dördüncü Petrokimya Komplekslerinde üreti¬ 
lecek ürünlerin demode olmayacağı varsayılmıştır. 

III. v« ÎV. Petrokimya Komplekslerinde yer alması öngörülen üni¬ 
teler ve kapasiteleri aşağıda verilmektedir. 
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Kapasite 
(ton/yıl) 

Ünite III. Kompleks IV. Kompleks 

Polietilen (Alçak yoğunluk) 150.000 200.000 
Polietilen (Yüksek yoğunluk) /0,000 /0,000 

Etilen Oksit 80.000 

Etilen Glikol 100.000 

Vinilklorür Monomer 300,000 300,000 
Polivinil Klorür 300.000 300.000 
Propilen 250.000 250.000 
Polipropilen (30,000 2 50.000 

Tri-Per Klor Etilen - 10.000 

Etilen 500.000 500.000 

ABS _ 50.000 

Butadien 50.000 150.000 

Benzen ' 250.000 /.OT. 000 
Orto-Esilen 100,000 ICO. 000 

Para-Ksilen 100.000 160.000 

Lineer Alkil Benzen - 120.000 

Stiren 80.000 250.000 

Polistir en 70.000 200.000 

Akrilonitril ~ 80.000 

Saf Tereftalik Asit 150.000 

Poliester Chips 50.000 ~ 

Poliester Elyaf 50.000 — 
Poliakrilonitril ve Akrilik Elyaf - /D.000 

Vinil Asetat Monomer 50,000 50.000 

Polivinil Asetat /,0,000 10.000 

Sudkostik 200.000 200.000 

Öte yandan yapılan uzun dönem talep projeksiyonlarına bağlı ola¬ 
rak gerek işletmeye alınma yıllarının farklı olması gerekse pro¬ 
ses ve ekonomik nedenler yönünden Kompleksler içinde yer alma 
zorunluluğunun bulunmaması nedenleriyle bazı üretim tesislerinin 
bağımsız olarak kurulması gerekmektedir. Bıı üniteler aşağıda 
verilmektedir: 
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BAĞIMSIZ ÜNİTELER 

Kapasite İşletmeye 
Ünite (ton/yıl)  Alınma Yılı 

Formaldehit 10,000 1932 
Metanol 80,000 1932 
Ftalik Anhidrit 30.000 1933 
Fenol 10.000 1933 
M el amin Formaldehit 20.000 1933 
Karbon Siyahı 50.000 193A 
Karbon Siyahı 200.000 1938 
Ftalik Anhidrit 80.000 1989 
Formaldehit 60.000 195» 
Metil Metakrilat 20.000 1991 
Metanol 1:50.000 1993 
Fenol 16,000 1994 
M el amin Formaldehit 30„ooo 1995 

Bağımsız ünitelerin yamaıra l. Yarımca Petrokimya Kompleksin©» 
1987 yılında üretime geçecek şekilde 90. 000 ton/yıl kapasiteli 
SBR, 50, 000 ton/yıl kapasiteli CBR ve 50, 000 ton/yıl kapasiteli 
bir Kaprolaktam üretim ünitesinin eklenmesi öngörülmektedir. 

Tablo-l'de gerek Kompleks halinde gerekse bağımsız veya ek te¬ 
sisler halinde kurulması öngörülen bütün bu üretim üniteleri, öne¬ 
rilen işletmeye alınma yılları ve kapasiteleri İtibariyle toplu hal¬ 
de verilmektedir. 

4-2- UZUN DÖNEM ÜRETİM PROGRAMI 

1975-1995 döneminde Türkiye'de petrokimyasal ürünler uzun dö¬ 
nem üretim programının tespitinde ilk aşama olarak» uzun dönem 
talep projeksiyonlarının ışığı altında, ele alman her bir ürün için 
mevcut ve projelendirilmiş tesislerin üretim kapasiteleri esas 
alınarak üretim açıkları ortaya konulmuştur. 

Tablo-2'de verilen bu üretim açıklarının tespitinde. 

Tesislerin, işletmeye alındıkları yılda % 50, 2.işletme yılında 
% 7 5, 3» işletme yılında % 90 ve daha sonraki yıllar % 100 
kapasite kullanım oram ile üretim faaliyetinde bulunacakları, 

Tesislerin teknik ve ekonomik faydalı ömürlerinin 12 yıl ola¬ 
cağı ve buna göre 1. Kompleksin 1987^ılı sonunda, II. Komp¬ 
leksin ise 1990 yılı sonunda devreden çıkacakları. 
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varsayımlarıyla bugün mevcut ve projelendirilmiş tesislere göre, 
(İlke düzeyinde talep projeksiyonlarına bağlı olarak.her bir ürün 
için yıllar itibariyle toplam üretim talep farkları ortaya konul¬ 
muştur. 

Tespit edilen üretim açıkları esas alınarak daha sonra, 

Her bir ürün için günümüzde geçerli optimum ekonomik 
kapasiteler. 

Komplekslerde sağlanılması gereken madde balansı, 

hususlarını da İçeren bir inceleme sonucunda, 1975-1995 döne¬ 
minde Tarımca ve Aliağa Komplekslerine ek olarak devreye sokul¬ 
ması Öngörülen iki yeni petrokimya kompleksinin üniteler itibariyle 
kapsam ve genişlikleri,ayrıca diğer ek ve bağımsız ünitelerin iş¬ 
letmeye alınma yılları ve kapasiteleri belirlenmiştir. 

Daha sonra mevcut, projelendirilmiş ve kurulması öngörülen tüm 
petrokimyasal üretim tesislerine ait yıllar itibariyle üretim prog¬ 
ramları, teknik ve ekonomik ömür ve kapasite kullanım oranları 
iie İlgili olarak yukarıda verilen varsayımdan hareket edilerek 
hesaplanmıştır. 

Ortaya konulan sözkonusu üretim programları Kompleksler, ba¬ 
ğımsız ve ek üniteler itibariyle ve toplu halde Tablo-3'de veril¬ 
men t edir. 
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PETROKÎMYA TEKNOLOJİSİ 

Aşağıda, Komplekslerde veya müstakil olarak kurulması öngörülen çeşit¬ 
li üretim üniteleri için uygulanabilir prosesler ana hatları itibariyle özet¬ 
lenmiştir. 

4.3.1. NAFTA PARÇALAMA (ETÎLEN.PROPÎLEN) ÜNtTESÎ 

Prosesler, genellikle gaz veya sıvı haldeki petrol menşeli hidro¬ 
karbonların belli şartlarda parçalanması ve çıkan ürünlerin yeterli 
safiyette birbir inden ayrılması esasına dayanır. 

4.3.1.1. Buhar Parçalaması (Steam Cracking) 

Buhar parçalaması prosesinde hidrokarbonlar (özellikle 
etan, nafta veya gazyağı) , parçalama fırınlarında buhar 
mevcudiyetinde parçalanır. Buharın parçalama ameliyesi 
esnasındaki rolü, reaksiyon bölgesinde kok teşekkülünü 
önlemektir. Parçalama fırınları, gaz brülörleri ile ısıtılır 
ve bu ısı değişimi en iyi etilen verimini sağlayacak şekilde 
ayarlanır ve kontrol edilir. Fırınlardan çıkan gaz karışımı 
ani olarak soğutulur ve soğutulan gaz distilasyona ve kostik 
yıkama işlemlerine tabi tutularak istenilen saflıkta ürünler 
elde edilir. 

4.3.1.2. Kum veya Kokla Parçalama (Sand or Çok e Cracking) 

Yüksek kaynama noktalı hidrokarbonların parçalanmasında, 
katı ısı taşıyıcıları, özellikle kızgın kum veya kok kullanı¬ 
lır. Bu proseste de buhar ve hava, yardımcı madde olarak 
parçalama fırınlarına girer. Fırını dan çıkan gaz karışı¬ 
mı da, ayırma işlemlerine tabi tutularak istenilen ürünler 
elde edilir. 

4.3.1.3. Yüksek Isı Parçalaması 

Hidrokarbonların yüksek ısı ile parçalanması, asetilen ve 
etilen'in birlikte üretimi için uygun olup, bu parçalama 
1300 il A 17 00°C arasında yapılır. Parçalanma için lüzumlu 
ısı yakıt gazları alevleri ile sağlanır. Fırın çıkış gazları 
ayırma işlemlerine tabi tutularak elde edilir. 

Isı 
Hidrokarbonlar 

(Etan, propan, LPG, 
Nafta, Gazyağı, Fuel 
oil. Ham petrol) 

(Bütan, Butilen, Butadien) 
Kızdırma benzini, Fuel-oil 

Yakıt gazı (Hidrojen-Metan) 
Etilen, Propilen, C4 kesimi 



4.3.2. AROMATİK TEKNOLOJİSİ 

Son 15-20 sene İçerisinde» aromatiklerin kimyasal türevler için 
kullanılması devamlı bir artış göstermiş ve bu pazar petrol ve pet- 
rokimya sanayii şirketleri için büyük önem kazanmıştır. 

Petrokinıya sanayiinde aromatikler nafta'mn katalitik reforming1! 
ve olefin (etilen-propilen) fabrikalarından çıkan piroliz gazolini gibi 
iki esas kaynaktan ve kok fırınları yan ürünü gibi bir tabi kaynaktan 
elde edilir. 

4.3.2.1. Katalitik Reforming 

Bu proses fazla aromatik konsantrasyonu bulundurmak yo¬ 
luyla yüksek oktanlı yakıt üretme ihtiyacından doğmuştur. 
Reforming ameliyesinde esas olarak iki tip reaksiyon vardır: 

1) Parafinlerin dihidrosiklizasyonu: 

H 
I 

CH„-(CHo)4-CHq H - C C - II 
3 cr£> I II + 

H - C - H 
C 

I 
H 

2) Sikloparofinlerin dihidrogenasyonu: 

II, II 
I I 

«A 
II, - C C-IL H - C C - II 
“II I II t 3iı2 

n2 - C C -H2 II - C - H Nc c 
I ı 
»2 II 

Çeşitli ticari proseslere göre işletme şartları ve katalizör¬ 
ler değişmektedir. Reforming işlemi yüksek basınçta olabi¬ 
leceği gibi yeni gelişmelere göre reaksiyon kinetiğinin iste¬ 
nilen ürün verimine yönetilmesi bakımından alçak basınç 
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altında da yapılabilmektedir. Reforming İşleminde yeni 
bulunan platin-renyum gibi ve diğer iki metalîi katalizörler 
kullanılmaktadır. 

Rir katalik reformer'de işletme severitesinin artırılmasıyla 
aromatik üretimi fazlalaşmaktadır. Yüksek severitede dihid- 
rosiklizasyon artmakta ve yüksek mertebede hidrokraking 
olmaktadır. 

Severite mertebesi, artan aromatik üretimine karşı düşük 
sıvı verimini dengelemesi sebebiyle ekonomik bir faktör 
olarak ele alınmalıdır. Karar kırılan optimum severite mer¬ 
tebesi, bir olefin (etilen-propilen) fabrikasının bir petrokim- 
ya kompleksinin parçası olduğu zaman değişik olabilecektir, 

4.3,2,2, Buhar Parçalaması (Steam Cracklng) 

Etilen ve propilen gibi olefinleri üretmek için hafif hidro¬ 
karbonların buhar parçalamasında çüz'i miktarda: sıvı elde 
edilir. Nafta ve gaz yağı (gas oü) gibi daha ağır ham madde¬ 
lerin buhar parçalamasında değerlendirilecek miktarda yan 
ürün olarak sıvı elde edilmektedir. Piroliz gazolini olarak 
adlandır*lan bu sıvı kesimi aromatikler bakımından zengin 
bir karışımdır, 

413,2.&. Aromatik Maddeler (Benzen, Toluen, Ksilen) Prosesleri 

Bir aromatik kompleksi ham maddenin aromatik kompozis¬ 
yonuna ve istenilen ürün dağılımına göre değişik ünite pro¬ 
seslerini ihtiva edecektir. Aromatik kompleksi içerisinde 
bulunabilecek proses üniteleri aşağıda verilmektedir: 

1) Piroliz gazolini rüt'drojenasyon ünitesi veya Hidroje- 
nasyon ve Reforming Ünitesi, 

2) Aromatik ekstraksiyon Ünitesi, 

3) Aromatik distilasyon Ünitesi, 

4) Para-keilen ayırma Ünitesi, 

5) Toluen transalkilasyon ve/veya Disproporsiaı asyon 
Ünitesi, 

6) tzomerizasyon ünitesi, 

7) Katalitik ve Termal Hklrodislküasyon Ünitesi. 



İkinci Petrokimya Kompleksi için öngörülen aromatik sis¬ 
temi aşağıda verilen üniteleri kapsayacaktır: 

1) Piroliz gazolini hidrojenasyonu, 

2) Aromatik ekttraksiyon, 

3) Aromatik distilasyon, 

4} Para-ksilen ayırma, 

■Ü Toluen transalkilasyon ve /veya disproporsinasyonu, 
Ünitesi, 

6} İzomeriz asyon. 

Aromatik kompleksi içersine aromatikler verimini arttırmak 
gayesi İle bir katalitik reforrner ünitesi ithali düşünülmekte¬ 
dir. 

Üçüncü ve Dördüncü Petrokimya Komplekslerinde aromatik 
ürünleri elde edilmesinde benzer proses üniteleri kurulacak¬ 
tır. 

îkinci Petrokimya Kompleksi aromatik ürün dağılımı ve mik¬ 
tarları, fazla miktarda bulunan toluen ve Cg veya daha yük¬ 
sek aromatikleri disproporsinasyon veya transalkilasyon 
yoluyla ksilenlere çevirmeği zorunlu kılmıştır. Transalkilas¬ 
yon ünitesinin aromatik sistemine ithali nafta parçalama, 
aromatik ekstraksiyon ve ksilen izomerizasyon ünitelerinin 
daha büyük kapasitelerde kurulmasını önlemek maksadı için¬ 
dir. Aromatik kompleksi içerisinde etilbenzen "Süper frac- 
tionation" (distilasyon) kolonları düşünülmemiştir. Etilbenzen 
"Süper fractionation" ı ancak utilite masraflarının çok ucuz 
olduğu hallerde klasik etilen ve benzen sentezi ile rekabete 
yaklaşmaktadır. Genellikle, benzen alkilasyonu yoluyla etil¬ 
benzen üretimi tercih edilmektedir. Ksilen izomeriz asyon 
ünitesi para-ksüen ünitesinden çıkan meta-ksüen ve etilben¬ 
zen karışımını izomerizasyon yoluyla karışık ksilenlere dö- 
nüştürmük için aromatik sistemine konulmuştur. 

4,3.2.3,1. Hydrotreating 

Aromatiklerce zengin bir karışım, katalitik refor- 
ming veya nafta parçalama (buhar parçalaması) 
yoluyla elde edilsin ilk halde nafta'mn, ikinci hal¬ 
de piroliz gazolininin "hydrotreat" edilmesi lâzım¬ 
dır. Reforming'e tabi olacak nafta katalizörü 
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zehirleyecek olan arsenik, kükürt ve azot bile¬ 
şiklerini gidermek için "hydrotreat” edilir. Piro- 
liz gazolini içerisinde polirnerizasyon temayülü 
gösteren ve rüsvfoat meydana getiren asetilenler, 
diolefinler ve olefinler gibi maddeleri ve kükürdü 
gidermek için "selective'hydrotrçsrting" yapılır. 
Bu ameliye "seleetive"' olarak yapıldığı için piroliz 
gazolini içerisindeki aromatik kısım olduğu gibi 
kalır. 

"iîydrotreating" prosesine tesir eden esas değiş¬ 
kenler kısmî hidrojen basıncı, proses temperatürü 
ve oyalanma fcontact) süresidir. 

4.3.2.3.2. Aromatik Ekstraksiyon 

Solvent ekstraksiyon prosesleri ham maddeden aro¬ 
matikleri solvent ile ekstrakt etmek için gelişti¬ 
rilmiştir. En fazla kullanılan ticari solventler 
sulfolan, n-metilpirolidon, dimelsulfoksit ve mono-
di-tri ve tetraetilen glikol gibi glikoller ve bunla¬ 
rın karışımıdır. Bütün ekstraksiyon prosesleri de¬ 
ğişik solventlerle ekstraksiyon metodunu kullan¬ 
maktadır ve bilâhare "strippiııg" yapılıp aromatik¬ 
ler kazanılmaktadır. 

4.3.2.3.3. Aromatik Distilasyon 

Aromatikler ekstrakt edildikten sonra klasik dis¬ 

tilasyon amel iyesine tabi olur. Distilasyon ünite¬ 
sinde birbirine seri olarak bağlı 4 esas kolon 
(benzen,orto-meta ksilen ayırıcı, toluen ve orto- 
ksilen kolonları) vardır. 

4,3,2.3,4-. Para-Ksilen Ayırma 

Para-ksilen'in yüksek donma noktası diğer Cj. 
aromatiklerinden kristaüzasyon yoluyla ayrılma¬ 
sını sağlar. Universal Oil Products Şirketinin 
"Parex" prosesi hariç bütün p-ksilen ayırma pro¬ 
sesleri p-ksileni ayırmak ve saflaştırmak için 
kristalizasyon ve santrifüj bileşik sistemini kul¬ 
lanmaktadırlar. Para-ksilen ayırma tekniğinin 
değişmesine rağmen kristaüzasyon prosesleri 
aşağıdaki genel kademeleri kapsar; 

Hammadde kurutma 

Birinci kademe kristolizasyonu (-80°F--90°F) 
Birinci kademe kristallerini kazanma ve tek¬ 
rar eritme 

îkinci kademe kristalizasyonu (0°F -_25°F) 
İkinci kademe kristallerini kazanma ve tekrar 
eritme 
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UOP "Parex" prosesinin çalışmasını ıniirnkün 
kılan özellik para-ksilene karşı yüksek adzor- 
baıtt potansiyeli gösteren bir adzorbantm (ad- 
sorbeııt) geliştirilmiş olmasıdır. 

4,3.2.3.5. Toluen Transalkilasyonu ve Disproporsinasyonu 

Toluen transalkilasyonu toluen İle Cg veya daha 
yüksek aromatiklerin reaksiyonu neticesinde ksi- 
lenler elde edilmesi olarak tarif edilir. Toluen 
disproporsinasyonu iki molekül toluenin yakla¬ 
şık olarak ekimolar (equimolar) miktarlarda 
benzen ve ksilen vermesidir. Aşağıdaki reaksi¬ 
yonlar toluen transalkilasyonunu ve dispropor-
sinasyonunu göstermektedir: 

C H 

-f- CH, 

3 
CH. 

GII, 

CH, 

A 
V' 

o 

CH,, 

I + 
Cll 

4.3*2.3.6. İzomerizasyon 

Reformattaki veya piroliz gazolinindeki C_ 
aromatikleri kompozisyonu ticari izomer talep¬ 
lerinden tamamıyla farklıdır. Para ve orto-ksi- 
len izomer talebinin % 95’inden fazlasını teşkil 
eder, oysaki Cp, reformat kesiminde % 40'dan 
fazla ve piroliz nafta Cp kesiminde % 35-40 
m-ksilen bulunmaktadır. Cp kesiminde bulunan 
etilbenzeni distilasyon yoluyla kazanmak diğer 
bir yol olan benzen alkilasyonuna göre pahalı¬ 
dır. 
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Orto ve/veya para-ksileni, karışık C-'g aroma¬ 
tiklerinden kazandıktan sonra içerisinde fazla 
miktarda m-ksilen, etilbenzen ve kazamlamayan 
orto ve para-ksilenler bulunduran bir ana likör 
kalır. Bu ana likör ksilen solventi olarak satıla¬ 
bilir gazolin paçallamasına verilebilir veya 
izomeri z a s yon a tabi tutulur. Ana likörün izome- 
rizasyon ekonomisi, ana likörün solvent ve ga¬ 
zolin olarak kullanılması ekonomisi ile karşı - 
laştırılabilir. Buna rağmen, orto ve para-ksilen 
kaynakları sınırlı olduğu hallerde ana likör izorne 
rizasyonu kaçınılmaz bir hal alır. Bu durum Tür¬ 
kiye'nin bugünkü halini aksettirmektedir. 

Değişik şirketler "nobie" metal veya "non-noble" 
metal olmak üzere değişik katalizör kullanmak- 
maktadır. Reaktörlerdeki hidrojen atmosferi 
katalizör aktivitesirıi korumak ve Cg aromatikle¬ 
rinin tesirli denge basıncını düşürmek içindir. 
Düşük basınçta p-ksilen denge konsantrasyonu 
artar ve disproporsiııasyon ve transalkilasyon 
hızı azalır. "Non-noble" metal izomerizasyon 
•prosesleri hidrojen kullanmayıp katalizör akti- 
vitesini korumak için devamlı rejenerasyon sis¬ 
temi veya değişebilir reaktör sistemi kullanmak¬ 
tadırlar. Hidrojene ihtiyaç göstermeyen proses¬ 
ler, hidrojene ihtiyaç gösteren proseslere naza¬ 
ran daha düşük toplam basınçta ve daha yüksek 
kısmî basınçta çalışırlar. 

4.3,3. KLOR-ALKALt ÜNÎTESÎ 

Uygun saflıktaki deniz veya kaya tuzunun salamura haline getiril¬ 
mesi, tasfiyesi, ve elektrolizi ile sud-kostik ve klor elde edilir. 

2 NaCl   st> 2 Na -f 2cf 

2 cr   cı2 + 2e 

2 Na 4* 2 e  ► 2 Na 

2 Na + 2H20—► 2 NaOII + n2 

4,3.3.İ. Amalgam Prosesleı ri 

Bugün işletilmekte olan klor—alkali fabrikîtLınnda# Birleşik 
Amerika DevletLerindekiler hariç, cıva-amulgam elektroliz 
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hücre (celi) prosesi daha yaygındır. Değişik lisans altındaki 
cıva-amalgam prosesleri esas itibariyle aynı olup, yalnız 
işletme koşullarında farklılıklar görülmektedir. Proses genel 
olarak aşağıda verildiği gibidir: 

Salamura, gerekli miktarda tuzun,muayyen bir pli aralığında, 
istenilen saflıkta zayıf salamurada veya suda çözülmesi ile 
elde edilir. Bu salamura, muhtelif tasfiye işlemlerinden son¬ 
ra elektroliz hücrelerine gönderilir ve prosese göre tipi de¬ 
ğişen hücrelerde elektrolize edilir. Katodda ayrılan sodyun), 
cıva ile amalgamlaşır ve su ile de sodyum hidroksit ve hidro¬ 
jen meydana getirir. Bu şekilde doğrudan doğruya % 50'lik 
sodyum hidroksit çözeltisi elde edilir. Anotta ayrılan klor 
ise soğutulur ve kurutulur. Gerekirse basınç ile sıvılaştırı- 
larak depo edilir. 

4.3.3.2. Diyafram Prosesleri 

Amerika Birleşik Devletlerinde çok yaygın olan bir prosestir. 
Bu proseste cıva-amalgam yerine, yarı geçirgen (semiper- 
meable) bir diyafram kullanılır. Elde edilen sodyum hidrok¬ 
sit % 10-12'lik olup, ayrıca konsantre edilmesi gerekir. 

4,3.4. ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜNÎTESÎ (LDPE) 

Dünyada iki tip polietilen kullanılmaktadır. Bunlar birbirinden yo¬ 
ğunlukları itibariyle ayrılırlar. Yoğunluğu 0.92-0.935 gr/cm3 ara¬ 
sında olanlara alçak yoğunluk polietileni, 0. 940-0. 965 gr/cm3 ara¬ 
sında olanlara yüksek yoğunluk polietileni denir. Alçak yoğunluk 
polietileni, etilenin yüksek basınçta (1000-3000 atm) ve muayyen 
sıcaklıkta (250°C'a kadar olabilir) katalizör vasıtasıyla polimerizas- 
yonu neticesi elde edilir. 

n CH2~ CII2 
etilen 

polietilen 

4.3.5. YÜKSEK YOĞUNLUK POLİETİLEN ÜNİTESİ (BDPE) 

Yüksek yoğunluk polietileni etilen gazının nisbeten düşük basınçta 
(30-35 atm) ve 60-200°C arasında değişebilecek sıcaklıkta katalizör 
vasıtasıyla polimerizasyonu ile meydana gelir. 
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II II 

n CH2-> CII,  *- -X C - C V 
V / n 

e t: ili'n Tl Jl 

polietilen 

4.3.6, VÎHÎL KLORÜR MONOMER ÜNİTESİ (VCM) 

Vinil klorür ıtiiü ..ineri, polivinll kortlr'ün başlangıç maddesidir, 
Vin.'". klorür monomeri çeşitli proses yollarıyla üretilebilir. Bu¬ 
rada, halen DiVnyn’da en fazla kullanılan ve komplekslerimizde 
tatbik edilmesi düşünülen proses yolu izah edilmiştir. 

Etilen Diki or ürün Elde s i-, 

Etilen klor ile reaksiyona sokularak aşağıda görüleceği gibi 
etilen dikiorürü meydana getirir, 

II H II II 
i ! I ! 
C<® C H- cu   ->• n - C - C - H 
i ı i ! 
H H C1 C1 

Etile n D i kİ o rilr ün P ar ç a 1 an i n a s 3.: 

Etilen diklorilrün fırınlarda muayyen sıcaklık ve basınçta 
parçalanması, ile vinllklorür monomeri elde edilir. 

İT Tl 

i • i 
..«*> 11_ c» c - cı -t h a 

vinil klorür monomeri 

II I-I 

İ ! 
H - C - C - H 

i ! 
cı cı 

Ok s iki orl; un a: 

Yan ürün olarak oluşan IICİ değerlendirmek için IICl, hava 
oksijeni ve etilen reaksiyona sokularak etilen diklorür elde 
edilir. Bu reaksiyona oksiklorlama denir, 

H II II ti 
I İ i i 

H - C <* C - II +■ 2I1C1 4-1/2 09~~t»-H - C - C - II 4-11,0 
I i 
Cl cı 
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4. ?,7. PO^fVl-NIL. KLORÜR Of^TESİ (PVC) 
Poli vinil kiorör, vjnil klorür monomerinin muayyen basınç ve 
«ıraklıkta katalizör vasıtasıyla polimeri?.asyoııu neticesi elde 
ediür. 

II II El II 

C1 II cı 

vinil klorür monomeri 
polivlnll klorür 

\ 

"Vinil klorür monomeri polimerizasyonu istenilen polimer özel¬ 
liklerine göre değişik pol ini er İz asyon usullerine göre yapılabi¬ 
lir, Burada polimerizasyon reaksiyon kinetiği üzerine açıklama 
yapılmayacak fakat, polimerizasyon usulleri üzerine' genel bil¬ 
gi verilecektir. 

Emülsiyon Polimer iz asyonu: 

Emülsiyon polimerizasyonunun iki önemli hususu vardır 
Reaksiyon başlatıcısı (initiator) sulu (aqueous) fazdadır ve 
oluşan polimer tane çapı 0.1 pm mertebesindedir. Bu tane 
büyüklüğü süspansiyon polimeri/anyonuyla elde edilecek 
polimer parçaları ebadından on kere daha küçüktür. Bu po¬ 
limer iz asyon sisteminin avantajı oluşan polimerin kısa bir 
zamanda yüksek molekül ağırlığına erişmesi ve molekül 
ağırlık dağılımının dar ve ısı kontrolünün kolay olmasıdır. 
Emülsiyon dolaysız olarak kullanılabilir. Dezavantajı ise, 
polimerin emülsifiyan ile kirletilmesidir. 

Süspansiyon Polimer iz asyonu : 

Süspansiyon pol i iner iz anyonu, pol im er iz anyonun sulu 
(aqueous) bir ortam içerisinde nıoııomerin dağılmış 
(diapersed) faz ve oluşan polimerin dağılmış (dispersed) 
katı faz olarak bulunduğu sistem olarak tarif edilir. Reak¬ 
siyon başlatıcısı (initiator) monomer fazında erimiş olarak 
bulunur ve reaksiyon kinetiği kütle polimerizasyon kinetiği 
ile aynıdır. Süspansiyon polinıerizasyonun esas avantajları 
polimerizasyon ısı kontrolünün kolay ve oluşan polimer 
grandilerinin direkt olarak kullanılabilir olmasıdır. Dez¬ 
avantajları ise devamlı karıştırmağa ihtiyaç göstermesi 
ve grandilerin stabilizatör ile kirletilmesidir. 
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Kütle Polimerizasyonu: 

Kütle polimerizasyon usulu, yem İlikle reaksiyonların ha- 
fiı ekzotermik olduğu ve reaksiyonun meydana geldiği za¬ 
man karışım viskozitesinin kı rıştırma, ısı transferine ve 
kabarcık gidermeğe uygun olacak kadar düşük olduğu hal¬ 
lerde tercih edilir. Vinil monomerlerinin polimerizasyon 
reaksiyonlarının hayli ekzotermik olmasından dolayı kitle 
polimerizasyonu zordur. 

Yukarıda bahsedilen polimerizasyon metodlarmdan emül¬ 
siyon ve süspansiyon usulleri bugün sınai tatbikatta en bü¬ 
yük yeri tutmaktadır. 

4. 3. 8. POLİP ROP 1LE N Ü N tTES t 

poiipropilen, propilenin muayyen sıc.ıklık ve basınçta, katalizör 
mevcudiyetinde polimerizasyonu ile elde edilir. 

11 Tl II 

I i I 
h II - C - C ■= C - II 

I 
H 

propilen 

Propilen, reaksiyon çözücüsü ve katalizör ile karıştırılarak 
reaktörde muayyen basınç ve sıcaklıkta poliroerize olur. Poli¬ 
merizasyon sonucu, izotaktik ve atak*ik olmak üzere iki ayrı 
tip polimer elde edilir. Üstün fiziksel özellikler taşıyan izotak¬ 
tik poiipropilen verimi optimal proses ekonomisi yönünden uy¬ 
gun katalizörlerin kullanımı ile azami seviyede tutulur. 

4. 3. ü. TRt/PEP K 1,0110 ETİLEN ÜNİTESİ 

Tri/per kloro doymamış iki karbonlu hidrokarbonların, klorla 
reaksiyonu neticesinde meydana gelen üı ünlerin parçalanması 
ile elde edilir. 

Asetilenden: 

CHSCII -f 2CU ► CIİC12 - CPC1 
«O 

tetrakloroetan 

CH . R 

poiipropilen 
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CI1C1 - CIIC12 - r-> CIIC1 - ccı? ■+• 
trikloroet.il on 

chci2 - ccı3 

pentakloroetan 

ccı2= ccı2 4- I1C1 
perkloi'oetilen 

cti2 cı • cn2 cı 
dikloro otan 

CII CI - CH, Cî *• CII, = CHC1 4- I1C1 
2 2 & 

vinilklorür 

CH„— CHC1-5- CI, S- cır CI - CI'CU 
2 2 2^ 

trikloro etan 

CH2 CI - CIIC1 *. CHC1 = CIIC1 4- ITC1 
dikloı oet'len 

cııcı* cııcı + cı2 —cııcı2 - chci2 
tetrakloro etan 

CIICI, - chci2 *- C1IC1- CC1„ + IIC1 
trikoloro etilen 

cncı= ccı2+ cı2 ► cııcı2 - ccı3 
pentakloro otan 

C.1IC1 - CC12 + CI  

CIÎC12 - CC13 

Etilenden: 

cti ~ cır + cı 
222 

MCI 
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CI1C12 - ccı3 *- CC12 « CC«2 + HC1 
perkloro etilen 

Trı/per kioro etilen talebinin az olması sebebiyle doymamış 
hidrokarbonlara dayanan bir sistem ekonomik olmayacaktır. 
İkinci Kompleks içerisinde tri/per kioro etilen üretimi için vinil 
klorür monorner ünitesinin klorlanmış hidrokarbon artıklarının hanj 
madde olarak kullanılması,bu tesisin vınil klorür ünitesi ile birlik
te çalışması öngörülmüştür. Bu usıılun gelecekteki komplekslerde 
tatbiki düşünülmelidir. 

Vinil klorür ünitesi artıkları etilen diklerür (% 31 ağırlık), trikloro 
etan (% 59 ağırlık), tetrakloro etan'dan (% 10 ağırlık) müteşekkil-

4.3.10. ETİLEN OKSİT ÜNİTESİ 

Etilen oksit değişik proseslerle etilenden başlayarak elde edilir. 
Aşağıda anlatılan proseslerden dire.ct olrsidasyon prosesinin komp
lekslerde tatDİk edileceği öngörülmüştür. 

4. 3.10.1. Klorohidrin Prosesi: 

dir. 

Bu proseste klorun suya etkisinden oluşan hlpoklorlk 
asit, etilenle klorohidrin meydana getiril- ve bunun da 
kalsiyum hidroksit ile reaksiyonundan etilen oksit elde 
edilir. 

ıı2o+ cı2 lıCl + IIOC1 

BOCİ + CH2 - CH2- >• CH2 C1 - CII2 OH 
klc-rohidrin 

2 CIt2C1 - CII2OII + Ca(OII)2-—►CaCl2 ♦ 2IIzO + 

'o' 

etilen oksit. 

yan reaksiyon. 

Cll2 » C»2 + Cl2 *-cn2cı - c:ıı2 cı 
Jikloro etan 
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4. 3.10. 2. Oksidasyon Prosesi 

Bu proseste asal rretallerin eskisi ile atomik hale 
gelen hava oksijeni ve saf oksijen molekülünün etilene 
direkt etkisi ile etilen oksit elde edilir. 

katalizör 

°2  ^ 20 

ch2 = cn2 + ı/2o2 »- Cî?2 - cn2 

O 

etilen oksit. 

4.3.11. ETİLEN GLİKOL ÜNİTESİ 

Etiler «likol klorohidrin veya etilen oksitin hidrolizi yoluyla 
eldi- çdlllr. Komplekslerde öngörülen üretim prosesi etilen 
oksittft hidrolize edilmesidir. 

4. 3.11. 1. Klorohidrin Prosesi 

Bu proseste klorohidrin. scdyum bikarbonat ve su ile 
hidroliz edilir. 

CH2 - CII9 + HOCİ ► CH C1 - ch2oii 
klorohidrin 

ÎIoO 

CNjjCt - CHgOH - NaHCOg  ► CHjjOH-CIlgOH 
+ NaCl +■ Cü9 

etilen glikol 

4.3,11.2. Etilen Oksit Prosesi 

Bu proseste etilen oksidin hidrolizi ile etilen glikol 
ehle edilir. 

CH CJL 

\2 7 
O 

+ h2o ►Cri2on - ch2oh 

etilen glikol 
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4.3.12. SAF TEREFTAKÎK ASİT ÜNtTESt 

Saf tereftalik asit, poliester elyaf imâH İçin ara maddedir. Poll- 
ester elyaf, dimet.il tereftalat.tan da elde edilir ise de, îkinei 
Petrokimya Kompleksi (t zer İn e yapılan çalışmaların verdiği so¬ 
nuç, saf tereftalik asitten üretim daha düşük maliyetli olmakta¬ 
dır. 

Saf tereftalik asit, para-ksilenin metil gruplarının katalizör etki¬ 
siyle oksitlenmesi ile elde edilir. 

CIK 

-f 302  * | | h- 2h2o 
y 

COOII 

Yeter ti safiyetteki para-ksilen, çö :ücü, katalizör ve hava ile 
muayyen basınç ve sıcaklıkta oksitlenerek ham tereftalik asit 
üretilir. P»u tereftalik asit, muhtelif usullerle gayri safiyetten 
ayrılarak, saf tereftalik asit elde edilir. Çeşitli ticari proses¬ 
lerdeki farklılıklar, katalizör ve çözücü farklarından ve sıeaklık- 
basınç sistemi değişikliklerinden ileri gelir. 

4.3,13. POLtESTKli C1IÎPS ÜNİTESİ 

Elyaf çekmeğe uygun poliester düz zincir formunda olup, kimya¬ 
sal adı polietilen tereftalattır ve PET olarak anılır. PET, teref¬ 
talik asit veya onun metil esterinin eti’eıı glikol ile esterleşme ve 
bu esterin kondensasyon ürünüdür. 

Esterleşme reaksiyonu: 

HOOC - V> - COOH + 2 CH20HCH2 OH *-

Yukarıdaki reaksiyon tereftalik asiden poliester monomeri Üre¬ 
tilmesini göstermektedir. Tereftalik asid’n metil ester (DMT) 
kullanıldığı takdirde, yan ürün olarak metil alkol elde edilir. 
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Kondensasyon Reaksiyonu: 

n ( HOCH2 - CH2OOC -A V>- COO-CI^-CI^OII) 

HOCH2-CH -fooc -(/ v>- COOCH2-CII2)- OII+(n-l) \r=/ n OH OH 

Poiikondensasyon halinde n - 2 00 - 300'e kadar çıkar. 

Genel olarak bütün prosesler yukarıda belirtilen reaksiyonlara 
uygun olarak yürütülür. Farklılıklar, teçhizat tipinde ve özellikle 
elyaf çekme kademesinde olmaktadır. 

4. 3.14. POLtESTER ELYAF ÜNİTESt 

Poliester elyaf çekme ünitesinde tamamiyle fiziki işlemler yapı¬ 
lır. Silolardan pnömatik olarak küçük bankerlere taşınan polies¬ 
ter "chips" 1er kurutulduktan sonra eritici ekstruderlere verilir. 
Ekstruder vidası eriyik pollesteri sıkıştırarak "spinneret" lerden 
geçirir. Plastik halde bulunan elyaf hava üflenerek soğutulur. 

4.3.10. FTALtK ANIIÎPRÎT ÜNtTESt 

Ftalik anhidrit, buharlaştırılmış orto-ksilenln katalizör üzerin¬ 
de hava ile oksidasyonu veya naftalinin oksidasyonu ile elde edi¬ 
lir. 

4. 3.15.1. Orto-Ksilen Oksidasvonu 

Ftalik anhidrit, orto-ksileııin hava oksijeni ile sabit 
veya akışkan yataklı katalizör etkisiyle muayyen sı¬ 
caklıkta oksitlenmesi He meydana gelir. Çıkan gazla¬ 
rın soğutulması İle kotıdense olan ftalik anhidrit di.sti- 
lasyon ile saflaştırılır. 

|A 
V 

-f- 30, 

- CH 
3 

A 

v-

- c 

c 

* 

\ 
t 

/ 

o 

o 3H2° 

O 

- 37 -



4.3.15.2. Naftalin Oksidasyonu 

Ftalik anhidrit, naftalinin katalizör muvacehesinde 
hava veya oksijen ile oksidasyonu neticesi elde edilir. 
Bu şekilde elde olunan ftalik anhidrit distilasyon kolon¬ 
larında şatlaştırılır. 

+ 4 l/202- f) 
V 

4.3.16. AKRİLONÎTRÎ.L ÜNİTESİ 

O 

-c 
/ 

ı 

0+2C02+ 2HaO 

O 

Akrilonitril eldesi çeşitli kimyasal yollarla mümkün olmakla bera¬ 
ber bugünün teknolojisinin kullandığı tek proses propilen amoksi- 
dasyonudur. 

$CH » CHCH + 2NII„+ 3(K  » 2CH,» CHCN 4 6H0O 2 3-32 2 

Bugüne dek geliştirilmiş ve tatbikatı yapılmış propilen-amonyak 
proseslerinin farklılıkları kullanılan katalizör ve reaktör tiplerin¬ 
den doğmaktadır. Akrilonitril üretiminde kullanılan reaktörler, 
prosese göre sabit veya akışkan yataklı olmaktadır. Katalizörlerin 
reaksiyon verimi, yan-iirün çıkışlarını ve hammadde tüketimini 
azaltmak yönünden çok önem arzetmektedir. 

4.3.17. METtL METAKRtLAT ÜNİTESİ 

Metil metakrilat üretimi için en jaygın proses aşağıdaki kimyasal 
denklemleri sağlayan prosestir. Bu prosesin komplekslerimizde 
öngörülmesi akrilonitril ünitesinden yan ürün olarak çıkarı hidrojen 
siyanürü değerlendirmek gayesini de taşır. 

C^II 
CH + HCN  o CH3 - C - CI13 

CN 

jen siyanür aseton siyanohidrin 
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OT t OH 

CHg - C - CII3 + II2S04 ♦ (CH3)2 C-CN- H2S04 ► 
CN 

O 
it 

CH2-Ç-C-NTT2 . H2S04 

2CIf2-C-C-NH2.H2S04 + 2CII OH + 2NH3 ► 
OL 
d O 

I! 

2CH2 - Ç-C-OCIT3+ 2(NH4)2S04 

metil metakrilat 

STÎREN ÜNİTESİ 

Stiren üretimi için bir çok prosesler geliştirilmiştir. Bunlar¬ 
dan 6 tanesi ticari üretim metodu olarak kabul edilmektedir, 

Etilbenzenin dihidrojenasyonu ile, 

Etilbenzenin oksirîasy.mla asetifenon «zerinden0< fenileta- 
nole dönüştürülmesi ve molekülden su çıkarılmasıyla, 

Etilenbenzenin yan zincir klorlanması ve hidrojen klorUrün 
çıkarılmasıyla, 

Etilbenzenin klorlanması ve fenil alkole hidrolizi ve uygun 
şekilde molekülden suyun çıkarılması ile, 

Nafta'nm veya petrolün parçalanma ürünü olarak meydana 
gelen stirenin ekstraksiyonu, 

Etilbenzenin ilk önce etilbenzen hidroperokside oksidasyonu, 
sonra propilenle, propilen oksit ve feııilalkol meydana geti¬ 
rilmesi ve uygun şekilde moleküldeki suyun çıkarılması, 

prosesleriyle elde edilebilir. 

Görüldüğü gibi stiren üretimi için etilbenzen'den başlamaktadır. 
Etilbenzenin de bir ara madde olması dolayısıyla “til-benzen 
üretiminden bahsetmekte fayda müflhaza edilmektedir. Etilben¬ 
zen iki ana metodla üretilmektedir. 
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Etilbenzenin, aromatik ekstraksiyon «nitesinde, ksilen karı¬ 
şım] arından süperfraksiyonasyonla ayrılması. 

Benzenin etilenle alkilasyonu. 

Etilbenzenden stiren elde etmek için geniş çapta kullanılan tek 
ticari proses etilbenzenin dihidrojenasyonudur. Etilbenzenin ısı 
ile parçalanarak stireııe dönüşmesi endotermik bir reaksiyondur. 

S - CII2 - cıı3 

V 

-CU~ CII2 
4- II, 

Reaksiyon sistemine verilecek ısı mühim olduğundan, başlıca 
iki proses geliştirilmiştir, Adiabatik parçalama, îzotermal par¬ 
çalama. 

4. 3.19. POLtSTİREN İİNİTESt 

Polistiren, stiren monomerinln polımerizasyonu ile elde edil¬ 
mektedir. Kütle, süspansiyon, emülsiyon ve slüsyon polimerizas- 
yonu gibi polimerizasyon metodlar tatbik edilmektedir. 

-CIl CIK 

V 1 
4. 3. 20. VÎNtL ASETAT MONOMERf^/ 

Vinil asetat monomcri, bilhassa son senelerde son ürünlerin 
kullanış sahaları bakımından çok önem kazanmış bir petrokjınya- 
sal maddedir. 

Vinil asetat monomerl, vinil klorür monomeri gibi son zamanlara 
kadar asetilenden elde edilmekte idi, fakat etilenden başlayan 
proseslerin ekonomik üstünlüğü asetilen proseslerini tatbikattan 
kaldırmaktadır. 

Vinil asetatın, asetilen ve etilenden elde edilmeleri aşağıda ve¬ 
rilmektedir. 
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1IC a CII + Cllg COOIf ► CIIgCOOCH - Cllg 
asetilen asetik asit vinil asetat monomeri 

CIT2 - CU? + CIÎgCOOTI + 1/2 ö2  *► ClîgCOOCII - CI12 + HgO 

Etilen prosesiyle vinil asetat üretiminde, etilen,oksijen ve asetik 
asit sabit yataklı katalizör üzerinde gaz fazında reaksiyona girer¬ 
ler. Oluşan vinil asetat, su ve istenmeyen ürün olan karbon diok- 
sit ve diğer maddeler, reaksiyon karışımından ayrılırlar. Ileak - 
s iyona girmeyen etilen ve asetik asit proseste devredilirler. 
Reaksiyon şartları çok geniş bir aralıkta değişebilir. 5-10 kg/em2 
lik basınç ve 175-200°C arasındaki t.emperatür normal işletme 
şartlarıdır. 

4.3.21. POLİVİNİL ASETAT 

Polivinil asetat, aşağıda görüleceği gibi vinil asetat monomeri- 
nin polimerizasyonu neticesi elde edilir. 

n (CHgCOOCH - CIÎ2) 
I! 

II 

O 
j 

0 
1 

c*o 
! 

0 o 
1 i 

C-Il 
I 

1 
H- C-TÎ 

I 

II K 

Ticari olarak polivinil asetat dört polimerizasyon tipiyle de üre¬ 
tilmektedir. Viııilasetatın kütle polimerjzanyonunu yüksek dönü¬ 
şümlerde kontrol etmek zordur ve ayrıca polimerin özellikleri 
zincir dallanmasından dolayı bozulur. Kütle veya solüsyon poli- 
merizasyonları genellikle düşük veya orta 20-50) dönüşüm¬ 
lerde durdurulur ve sonra moııomer distillenir. Metanol, etartol, 
etil asetat veya benzen gibi bir çözücü var ise, polimer çöktürü¬ 
lür veya solüsyon içerisinde reaksiyon devam ettirilir. 

Polivinil asetat süspansiyon veya emülsiyon polimerizasyon sis¬ 
temleriyle de üretilebilir. Süspansiyon polimerizasyonlarmda, 
kurutma işlemi yapılırken polimerin birbirine yapışmasını önle¬ 
mek için polimer tanelerini kaplamak üzere çeşitli katicı madde¬ 
leri kullanılmalıdır. Bu proseslerden en çok kullanılanı emülsi¬ 
yon p o 1 i m eriz a s yonudu r. 
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4. 3. 22. KAPROLAKTAM ÜNİTESİ 

-Kaprolaktam, diğer adıyla Nylon S ınonomeri üretimi için 
çeşitli ticari prosesler geliştirilmiştir. Prosesler fenol esaslı 
ve siklohekz;ln esaslı olarak ayrılmaktadır. Genellikle tercih 
edilen siklahekzon esaslı proseste amonyum sülfatın pazar ve 
fiat durumu gözöııüne alınarak hidroksilamin elde etme prosesin¬ 
de bazı değişiklikler yapılarak amonyum sülfat oluşumu azaltıl¬ 
mıştır. Petkim'iıı Yarımca'da tatbik edeceği proseste normal 
miktarda amonyum sülfat yan ürün olarak elde edilmektedir. Hu- 
rada yalnız Petkim tarafından Yarımca'da kullanılacak prosesin 
kimyası verilecektir. 

C6 „6 + 3„2  * c6 II12 

C6 H12 •+• 1/2 02  ► c6 Hn OH 

c6 „12 + o2 ► cf; H10 o+ it2o 

C6 ırn on  ► c6 ıı10o+ n2 

2NII4N02+ 4S02+. 2NH3+6H20 ► (NII2OII)2.H S04 + II2S04 

•+ 2(NII4)2 S04 

2NO+ 3H2+ II2S04 ► (NHgOH).,* 11^04 

C61T10O+ (NII2OH)2* 1I2S04+2NH40H—>2CgII10NOII+ (NII4) S04 
-0=0 + 2H20 

CgH10NOIl + 1I2S04+ 2NH40H t (CU2) * (NH4),S04 + 2P.,0 

4. 3. 2 3. LİNEER A EKİP BENZEN 

Deterjan hammaddesi olan fadesil benzenin biyolojik bozuıımaya 
karşı direnci deterjan hammaddesi üretiminde lineer alkil ben¬ 
zen üretimini ön plana getirmiştir. Pir çok ülkelerde çevre 
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kirlenmesini önlemek maksadıyla dodesil benzen üretimi yasak¬ 
lanmıştır. Bu noktadan gidilerek bundan böyle kurulacak fabrika¬ 
larda biyolojik bozunabilirlikte olan lineer alkil benzen üretilmesi 
öngörülmüştür. 

Lineer alkilbenzenler, benzenin lineer olefin veya kloropnrafin-
lerle alkilasyonuyla elde edilirler. 

Lineer olefin, n-parafin ve kloroparafin, parafin\vax veya etilen¬ 
den giderek elde edilebilir. 

4.3.24. ABS ÜNİTESİ 

ABS (akrilonitril-butadien-stiren) üretimi için genel olarak dün¬ 
yada tatbik edilen metod aşılama (graft) polimerizasyönudur. ABS 
prosesine sahip firmalar kendi araştırmaları sonucu çeşitli özel¬ 
liklere sahip ABS türleri geliştirmektedirler. Ticari proseslerin 
üretim metodları aynı olmakla beraber kullanılan katalizör, yar¬ 
dımcı ve kimyasal maddeler bakımından proseslerde farklılıklar 
olabilmektedir. Ticari prosesler özet olarak aşağıdaki safhaları 
kapsar. 

Hammadde ve çözelti hazırlanması, 

Kauçuk lateks polimerizasyonu ve monomerin geri kazanıl¬ 
ması, 

ABS polimerizasyonu, 

ABS çöktürme ve kurutma. 

Renklendirme, gramülasyon ve paketleme. 

ABS polimeri formülü aşağıda verilmektedir. 

II H 
I I 

_f C - C 4  
I I n 
H CN 

II H 
I I 

- c = c 

II 
I 

c 

II 

11 II 
I I 
C - c 
I 1 

II 

4. 3. 25. BUTADtEN ARITMA ÜNİTESİ 

Butadien tabiatta mevcut olmamakla beraber, petrolün yüksek 
temperatürlerde muamelesiyle elde edilen ürünler arasında 
bulunur. Butadienin büyük rniktaıTaıda üretimi, n-butan ve 
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bütünlerin katalitik dihidrojenasyonu veya petrol distilatlarımn 
parçalanması ile yapılır. Komplekslerde üretilmesi öngörülen 
butadien, nafta parçalama ünitesinden yan ürün olarak elde edilen 
C4 kesiminin ağırlık olarak % 38'ini meydana getiren butadienin 
ekstraktif distilasyon ile elde edilecektir. 

4.3.26. SBR ÜNİTESİ 

Genellikle çalışma prensipleri bakımından bütün SBR prosesleri 
aynıdır, yalnız prosesler design detaylarında ayrılıklar gösterir¬ 
ler. 

Kauçuk polimer meydana getirecek butadien ve stiren reaksiyonu 
bir sabun -su emülsiyonu içerisinde oluşur. Bu işlem için bir seri 
reaktörler kullanılır, istenilen viskoeiteye ulaşıldıktan ve yakla - 
şık olarak % 60 monomer dönüşümü edildikten sonra polimerizas ~ 
yon durdurulur. 

Proses ana hatlarıyla aşağıdaki kademeleri kapsar: 

Kimyasal madde ilâve kısmı, 

Polimerizasyon kısmı, 

Butadien ve Stiren geri kazanma kısmı, 

Koağulasyon ve Su giderme kısmı, 

Kurutma ve Paketleme kısmı, 

4.3.27. CBR ÜNİTESİ 

"Stereoregılar" polibutadien, ziegler-Natta organometaliik kata» 
' lizör sistemi kullanılarak solüsyon polimerizasyonu metoduyla 
imâl edilir, Bir hidrokarbon seyreltici içerisinde bulunan 1, 3 
butadien monomeri polimerizasyon ı e ak s iyonunu başlatmak için 
katalize edilir. Polimer oluşurken seyreltici içerisinde solüsyon 
olarak bulunur, Polimer oluştuktan sonra hidrokarbon seyreltici 
içerisinde bulunan kauçuğu kazanmak, son ürün olarak paketleme 
safhasına getirmek ve devri-daim eden hidrokarbon seyrelticiyi 
tekrar kullanmak için muamele etmek lâzımdır, 

4. 3. 28, FORMALDEHÎD ÜNİTESİ 

Formaldehid ticari olarak çeşitli oroeesler ile üretilmektedir. 

Dimetil eter’den formaldehid prosesi oldukça yeni olup, ilk 
tatbikatı Japonya'da yapılmıştır. Herne kadar en ucuz 
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forrnaldehid prosesi ise de, dimetil eter için büyük kapa¬ 
sitelerde metanol fabrikasına ihtiyaç vardır. 

Hidrokarbonlardan forrnaldehid elde edilmesinde bilhassa 
bütan ve metan hammadde olarak kullanılır. Hammadde açı¬ 
sından ucuz olan bu proseslerin çeşitli yan ürünler vermesi 
ve saflaştırma ünitesinin komplike ve dolayısile pahalı ol¬ 
ması nedeni ile dünyada pek az tatbikatı vardır. Hidrokarbon¬ 
lardan forrnaldehid elde etmektense, önce metanol üretip 
sonra da metanoldan forrnaldehid üretimi, teı cih edilmektedir. 

Dünya forrnaldehid üretiminin % 90!ı metanoldan yapılmakta¬ 
dır. îki tür metanol prosesi geliştirilmiştir. Birincisi faz¬ 
la metanol prosesidir ve metalik katalizör, bilhassa gümüş 
kullanılmaktadır. Reaksiyonun karakteri oksitlenme-dihidro- 
jenasyon olarak tariflenebilir. P'azla miktarda metanol kulla¬ 
nılması neticesi ürün içindeki metanolün ağırlıkça % l'in 
altına indirilmesi için distilasyon ünitesi gerekmektedir. 

CH OH  ► CH.O + II 
3 o 2 

Iî2 + 1/2 02 1> HgO 

İkinci metanol prosesi fazla hava prosesidir ve proseste katalizör 
olarak metal oksitler kullanılmaktadır. Reaksiyonun karakteri 
tamamiyle oksidasyondur. Bu metotda distilasyon ünitesine lüzum 
kalmamakla beraber, genel olarak formik asit yüzdesinl azaltmak 
için bir iyon değiştiricisine ihtiyaç vardır. 

CH3 OH 1/2 02  S" CH2 o + I120 

4.3.29. FENOL ÜNİTESİ 

Fenol üretiminde iki ana yol takip edilir. 

a) Kömür katranından tabii fenol, 

b) Sentetik olarak. 

Fenol'ün bütün sentezlerinde hammadae olarak benzen kullanılır, 
yalnız bir proses tolueni başlangıç maddesi olarak kullanmaktadır. 

Fenol üretiminde ticari ehemmiyeti olan prosesler aşağıda sıra¬ 
lanmıştır. 
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Kümer prosesi, 

Raschig - Ilooker prosesi, 

Sülfonasyon prosesi, 

Monokloro benzenin sulu kostik ile hidrolizi, 

Toluen oksidasyonu, 

4. 3. 30. METANOL ÜHİTESÎ 

Metanol yakın zamana kadar endüstride karbon monoksit ve hid¬ 
rojenin çinko-krom katalizörü üzerinde reaksiyonuyla, 30Q-400°C 
ta, sentez edilirdi. 

Zn-Cr . 

CO + II o-CU g OII 
300-400°C 

300-4 00 atm. 

Bu sıcaklıklarda reaksiyonun ylikeek basınç (300 - 4C0 atm ) 
altında yapılması gereklidir, zira daha alçak basınçlarda dönü¬ 
şümler çok düşük olmaktadır. Sistemin, daha düşü İt basınçlarda 
çalışabilmesi için firmalar çinko-krom katalizörlerinden daha 
aktif bir katalizör geliştirmişlerdir. Bu katalizör bakır oksit 
ihtiva etmekte olup, uzun ömürlü ve yüksek nktivilelidir, böyîece 
metanol sentezi alçak basınçta mümkün olmuştur. 

4. 3. 31. MELAMİN ÜNÎTESÎ 

Son yıllarda dünya üzerinde kurulmakta olan melamin fabrika¬ 
larının .hepsi üre prosesini k«î tanın ak ta d ir I ar. Ticari prosesler 
birbirlerinden işletme değişkenler i dolayısıyla farklıdır. Alçak 
basınçta çalışan prosesler olduğu gibi yüksek basınçta çalışan 
prosesler olduğu gibi yüksek basınçta çalışan prosesler de vardır, 

NIT 
9 

NIT.-3 
$ * 

c 
X 
v* 

c = O  !* N N + 6NII + 3CO 1 II I 4^2 
NIÎ2 H2K ” C \ 

N y 
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4. 3. 32. KARBON SÎYAIII ÜNİTESİ 

Gaz veya sıvı halindeki hidrokarbonlarjn kısmî yanma ve termik 
parçalama veya her ikisi yardımı ile meydana gelen, gayet ince 
dağılmış grafite benzeyen karbon taneciklerine karbon siyanı 
adı verilir. Bütün karbon siyahı tipleri, üretim metoduna ve kul¬ 
lanılan hammaddeye bağlı olmaksızın, benzer özellikler gösterir¬ 
le!'. Tipler birbirinden "tane büyüklüğü", "yüzey alanı" ve 
"yüzeyin kimyasal bileşimi" ile ayrılırlar. 

Havasız yerde ısıtma neticesinde mevcut hidrokarbon, karbon ve 
hidrojene ayrışır. 

Cn ıi'2n _ 2 "t" - 1) Iî2 

cnn2n nC + nîI2 

bRll2ft _ nC + (n-1) 112 

Kısmî oksidasyon metodu ile üretimde ise hidrokarbonların bir 
kısmı yanar ve geri kalan kısmın ayrışması için gerekli enerjiyi 
sağlar, 

Cnlİ2n-r 3/2 11O2 nC02 -*• nII^O+ Isı 

Isı 

Cn 1T2n  ^ nC + nII2 

Yukarıda bahsedilen prensiplere dayanarak endüstride başlıca 
beş karbon siyahı üretim prosesi uygulanmaktadır: 

1- Termik proses (Thermal) 

2- Kanal prosesi (Channel) 

3- Fırın prosesi (Furnace) 

4- Asetilen prosesi (Acetylene) 

5- Lamba prosesi (Lampblack) 

En fazla kullanılan proses fırın prosesidir. 
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4. 4. KAPASİTELER 

Petrokimya, bilhassa Türkiye'de yeni (gelişmekte olan bir sanayi dalı 
olması nedeniyle, başlangıçta ürünlerin az tanınması ve buna bağlı ola¬ 
rak taleplerin düşük olması, sanayiin ihracata dönük bulunmaması. Ya¬ 
rımca tesislerinin Türkiye çapında büyük, ancak dünya standartları yö¬ 
nünden küçük kapasitelerde kurulmasına yol açmıştır. Teknolojinin, ma- 
kina teçhizat yönünden son senelerde çok daha ilerlemiş olması, saha, 
inşaat ve montaj teçhizatlarının daha büyük hacimli iş görme kapasitesine 
erişmesi ve ticari proseslerin geliştirilmesi yeni kurulan petrokimya 
fabrikalarının kapasitelerini büyük hacimlere götürmüştür. 

Ürün seçimi kısmında (4.1) belirtilen Komplekslerle ilgili ünite kapasi¬ 
teleri bugünün teknolojik: şartlarına göre asgari ekonomik değerlerinin 
çok üzerindedir, ikinci Petrokimya Kompleksi ile ilgili ayrıntılı etiid 
çalışmaları bu gerçeği ortaya koymuştur. İkinci Komplekste kurulacak 
300.000 ton/yıl kapasiteli nafta parçalama ünitesi kayda değer büyüklük¬ 
tedir ki. Üçüncü ve Dördüncü Komplekslerde bu ünitenin 500. 000 
ton/yıl etilen kapasitesinde kurulması öngörülmektedir. Esas ürün 
ler itibariyle kapasiteler yönünden büyük aşamalar yapılmıştır. Ana Plan 
içerisindeki projelerin öngörülen sürede gerçekleşmesi halinde Türkiye 
petrokimya sahasında iddialı bir ülke olacaktır. 

4.5. YER SEÇtMlNl ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

4. 5.1. YATIRIM TUTARI FARKI YARATAN ETKENLER 

Yatırım farkı yaratan etkenlerin başlıcaları arazi, altyapı 
tesisleri (liman , su temini vb.) ve bu tesislerin işletme ile 
bağlantıları gibi hususlar olup, ayrıntılı olarak aşağıda veril¬ 
mektedir. 

4. 5.1.1. Arazi 

4. 5.1.1.1. Arazi Flatı 

Arazi fiatı, toprağın zirai kalite ve veri¬ 
mi, deniz ve meskûn yerlere uzaklığı, 
elektrik ve suya sahip olması gibi değiş¬ 
kenler tarafından etkilenir, 

4.5.1.1..2. Arazi Düzenleme 

Arazinin jeolojik ve topografik durumu, 
arazi düzenleme masraflarının ulaşacağı 
düzeyi tayin eder, örneğin, arazinin en¬ 
gebe derecesi, mukavemetsiz veya 
bataklık olması bu yatırımı arttırmakta. 
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zerniniıı düz veya mukavim olunu ine her¬ 
hangi bir takviye sistemini gereksiz kıldığı 
için il.t ve bir yatırıma sebep olmamaktadır. 

4. 5, 1. 2. İskele ve Dalgakıran 

Kompleksler için saptanan kapasitelerin hacmi, bil¬ 
hassa işletme döneminde ham ve yardımcı ırmddelorî'i 
ürünlerin sevkiyat.ı için bily'ik bir yükleme, boşaltma 
kapasitesine ihtiyaç hissettirmektedir. Dıı ihtiyacın 
mühim bir kısmının,ucuz ve kolaylığı dolayısıyla deniz 
yolu ile giderilmesi zorımluğu ortaya çıkmaktadır. 
Memleketi m iz in mevcut limanlarının Komplekslerin 
yükleme ve boşaltma ihtiyacını karşılayamayacağı or¬ 
taya çıktığından, Komplekslerin kendi limanlarına sa¬ 
hip olması zorunluğu vardır. Diğer taraftarı bu liman¬ 
lar, yatırını süresinde malzeme ve teçhizatın doğru¬ 
dan doğruya montaj mahalline sevk edilebilmesini de 
sağlayacağından, nakliye masraflarında büyük tasarruf 
teinin edeceği gibi, genel terimini de olumlu yönde etki¬ 
leyeceği muhakkaktır. Bu nedenle, düşünülen her 
Kompleks yerinde bir liman tesis edileceği, kabul edil¬ 
melidir. 

Liman yatırımları, bilhassa su derinliği, dalga yüksek¬ 
liği ve şiddeti, akıntılar, arazinin coğrafi durumu, 
hakim rüzgarların yön ve şiddeti, taş ocaklarına olan 
uzaklığı gibi etkenler tarafından farklılaşmaktadır. 

4. 5. !. 3. Su Temini 

Aranan kalite ve miktarda suyu temin edebilecek göl 
veya bol akarsu olanaklarına sahip bölgelerde y, , i- 
ması zorunlu yatırım miktarları arasındaki fark çok 
azdır. Zira lüzumlu su, bu tip kaynaklardan ancak 
birbirinden pelc az farklı su alma yapıları vasıtasıyla 
temin edilebilir. Yalnız, taşkın tehlikesi olan yerlerde 
su alma yapılarının maliyeti oldukça artabilir. 

Bol akarsu ve göl imkânı bulunmayan bölgelerde eğer 
arazi müsait ise, baraj inşa etme zoruııluğu kendini 
gösterir. Barajların yatırın, tutarları, depolanması 
istenilen su miktarı ile arazinin jeolojik ve topoğrafik 
durumuna bağlı olmaktadır 

4. 5.1.4. Su tsale Battı 

Komplekslerin ihtiyacı olan su, ister akarsu veya 
göllerden, isterse barajlardan sağlansın, bir isale 
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hattıyla kullanılma yerine getirilmesi gereklidir, 
isal e hattı yatırımı en çok döşenecek hattın çapı ve 
uzunluğu tarafından etkilenmektedir. Hattın geçeceği 
arazinin engebeli oluşu, jeolojik yapısı, suyun kendi 
ağırlığı ile veya pompajla kullanım sahasına gelmesi 
de yatırıma tesiri olan etkenlerdir. Hat çapının. 
Komplekslerin birim zaman zarfındaki su ihtiyacı, 
hat uzunluğunun ise, baraj, akarsu ve göllerdeki su 
alma yapıları ile tesis arasındaki mesafe ile belir¬ 
lendiği hususu açıktır. 

4. 5.1. 5. Karayolları Şebekesine Bağlantı 

Kompleksler, uzunluğu kuruluş yeri tarafından sap¬ 
tanan bir bağlantı hattıyla karayolları şebekesine 
bağlanmalıdır. Bağlantı yollarının ağır yüklere ve çok 
yoğun trafiğe dayanabilecek şekilde inşası gereklidir. 
Bağlantı yolları yatırımını etkileyecek ana unsur yol 
kalitesi ve uzunluğudur. 

4. 5.1. 6. Demiryolu Şebekesine Bağlantı 

Bugünkü şartlarda ülkemiz için karayolu şebekesi 
bağlantısı kadar önemi haiz olmamakla beraber, 
eğer çok büyük yatırımı gerektir iniyorsa, bu bağlan¬ 
tının da yapılmasında fayda vardır. Yatırım farklılıkla¬ 
rını, arazilerin jeolojik, topoğrafik durumu ile ilgili 
olarak Kompleks kuruluş yeri ana demiryolu hattı 
uzaklığı meydana getirecektir. 

4. 5.1.7. Liman Bağlantıları 

iler Kompleks İster kendi limanından, isterse sınır¬ 
ları dışındaki bir limandan yararlansın, ham madde , 
yakıt ve ürünlerin boşaltma ve yüklemeleri ancak 
Kompleks üniteleri ile liman arasındaki bağlantı va¬ 
sıtasıyla sağlanır. 

En çok rastlanan bağlantı şekilleri aşağıda gösteril¬ 
miştir: 

Boru hattı (Sıvı ve gaz nakilleri için) 
Konveyor sistemi (Katı nakilleri için) 
Demiryolu battı (Sıvı ve katı nakilleri için) 
Karayolu (Sıvı ve kan nakilleri için) 
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4. 5.1. 8. Enerji Nakil Hattı Bağlantısı 

Enerji ana nakil hattının geçmediği yerlerin, en ya¬ 
kın ana hatta muhakkak bağlanması lOzımdır. Bu bağ¬ 
lantı ile ilgili yatırım, kuruluş yerinin en yakın ana 
enerji nakil hattına olan uzaklığı ile değişmektedir. 
Enerji temini ile yükümlü olan T. Elektrik Kurumu' 
nun enerjiyi kuruluş sahasına getirmesi gerekir. 

4.5.1. 9. Navlun 

Komplekslerde kullanılacak makina ve teçhizatın bü¬ 
yük bir kısmının dışarıdan getirileceği bilinmektedir. 
Makina ve teçhizatın geleceği yabancı ülkenin Türki¬ 
ye'den uzaklığı ve kullanılacak yerli malzemenin imalftt 
merkezleri navlun ücretlerini etkileyecektir. Malze¬ 
meni n , kara veya deniz yolu ile nakliyesi yatırım 
maliyetine etkisi olan bir konudur. Mümkün olan yer¬ 
lerde denizyolu nakliyesi tercih edilmelidir. 

4.5.1,10. İklim Şartları 
... . .. . .  4  

4. 5.1.10.1. Nem 

Hava rutubetinin çok fazla oluşu, hava 
kirlenmesini ve korozyon şiddetini artıra¬ 
cağından zararlıdır. Yatırımı az da olsa 
azaltmak bakımından rutubet ortalamaları 

normal düzeydeki kuruluş yerleri tercih 
edilmelidir. 

4. 5.1.10. 2. Sıcaklık 

Aşırı sıcak veya aşırı soğuk yerler; özel 
soğutma kulelerini, hava soğutma siste¬ 
mini ve ekipmanı soğuktan koruyan bir 
izolasyonu gerektirdiklerinden, yatırım 
miktarlarını artırıcı yönde etkiler. 

4. 5.1.10. 3. Iiüzgar 

Kuruluş yerlerinde rüzgar yön ve şiddeti 
iyice bilinmeli, buralardaki fırf/ıa ve ka¬ 
sırga kayıtları elde bulunmalıdır. 

Normal süratlerde ve denize doğru esen 
rüzgarların hakim olduğu Artına veya 
kasırga kaydına hiç veya pek az rastlanılan 
yerler yatırımları azaltacağından diğerle¬ 
rine nazaran avantajlıdır. 
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4, 5.1.11. Artık Atma 

Çevre kirlenmesi ile ilgili sorunlar bugün bütün dünya 
ülkelerini meşgul eden bir duruma gelmiştir. 13u ba¬ 
kımdan, tesislerin kuruluş sahasının artık atmağa mü¬ 
sait bir bölgede olması ve meskûn sahaları kirletmemesi 
gerekir. Kuruluş yerinin sahalara uzaklığı, artıkların 
doğrudan doğruya havava ve suya atılmaları konusunda 
herhangi bir kısıtlamanın bulunup bulunmadığı yatırım 
bakımından farklılık meydana getirecektir. 

4.5.1.12. Sel, Yangın ve Deprem 

Diğer şartlarda elverdiği takdirde kuruluş yerinin, 
yatırımları asgariye indirmek için, en hafif deprem 
bölgesinde,, sel ve yangın ihtimallerini de asgariye in¬ 
diren bir arazide bulunması tercih edilmelidir. Şiddetli 
deprem bölgeleri, sel ve yangın ihtimali olan araziler 
koruyucu tedbirlere ihtiyaç gösterdiğinden yatırımları 
artırıcı etkenlerdir, 

4.5.1.13. Toplumsal Faktör 1 er 

Eğer kuruluş yerleri yeterli sayı, cins ve kalitede 
mesken, okul, hastahane, cami ve diğer sosyal tesis¬ 
lerden mahrumsa, bunların da inşası gereklidir. Kül¬ 
türel hayatın akışını sağlayacak kütüphane, sinema ve 
tiyatroların bulunması, konser topluluklarının yeterli 
kalite ve sayıda oluşu tercih sebebidir. Bölge ve kuru¬ 
luş yerinin her türlü spor tesislerini ihtiva etmesi ge¬ 
reklidir, Bölge ve kuruluş yeri keza çabuk, kolay ve 
ucuz tatil yapabilme imkânları verebilmelidir. 

4. 5. 2. İŞLETME GİDERLERİNDE FARK YARATAN ETKENLER 

İşletme döneminde farklılık yaratan etkenler, kuruluş yerine ge¬ 
tirilen ham ve yardımcı maddelerle, enerji, yakıt ve suyun temi¬ 
ninde meydana gelen farklılaşmanın sonuçlarıdır. Yatırımda 
vuku bulan farklılaşmalar da, amortisman yoluyla işletme gider¬ 
lerini etkileyecektir. 

4.5.3. PAZARA YAKINLIK 

Petrokimya Komplekslerinde üretilecek son ürünler tüketici yö¬ 
nünden ara mal lardır. Bu ara. mallar işleme sanayiinin ham 
maddesini teşkil ederler. Diğer bir deyimle, işleme sanayiinin 
yurt yüzeyindeki dağılımının pazar dağılımıyla aynı oldu «ti söyle¬ 
nebilir. 
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Kompleks ürünleri fabrika teslimi satılacağından, pazara yakın¬ 
lığın Kompleksler yönünden büyük bir üstünlüğü olmayacaktır. 
Ancak, pazara yakın olmak taşıma giderlerini azaltacağından, 
memleket ekonomisi yönünden istenen bir husustur. 

4.5.4. MUHTEMEL KOMPLEKS YETİLER t 

îkinci Petrokinıya Kompleksi inşa sahasını seçmek için yapılan 
araştırmalarda çeşitli bölgeler taranmış ve hazırlanan raporda 
inşa bölgeleri üzerine tavsiyelerde bulunulmuştur. 

îkinci Petrokinıya Kompleksi için düşünülen Aliağa ve Manavgat 
bölgeleri ayrıntılı tetkike tabi tutulmuştur. Her iki bölgenin 
yatırım rakamları dışındaki farkları hemen hemen birbirine 
çok yakındır. İskenderun bölgesi de ham-petrol kaynaklarına 
yakın olması (ham petrol boru hattı) dolayısıyla kayda değer bir 
bölge olarak görünmektedir. 
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5. DTS TÎCARET DPPUMU 
 i .     „     

I. Yarımca Petrokimya Kompleksi ünitelerinin 197L yılından başhyarak 
peyderpey işletmeye alınmasına kadar yurdumuzda petrokimyasal mad
deler talebi tümüyle ithalat yoluyla karşılana gelmiştir. Söz konusu ürün
lere karşı olan yurtiçi ttiketim talebinin beklenin de tlatünde hızlı bir ar
tış göstermesi nedeniyle, Yarımca Petrokimya Kompleksi"sıin, bir kısım 
ünitelerinin % 100 tevsi edilerek devreye girmesinin sağlanmasına rağmen 
bu alanda dışa bağımlılık süregelmiştir. Bununla beraber, bazı ürünlerde 
örneğin sentetik kauçuklarda başlangıçta bir süre için belirli bîr ihraç 
potansiyeli, bu ünitelerin 1974 sonlarında işletmeye ahnînasıyla yaratıla
bilecektir. 

II. Petrokimya Kompleksi konusunda yapılan etüdler; gerek I, Kompleksin 
üretim kapasitesi-ta^ep ilişkisi konusunda ortaya koyduğu sonuçlar, ge
rekse Ortak Pazar'a girilmesi nedeniyle daha da önem kazanmış olan üre
tim kapasitesi - birim üretim maliyetleri ve üretim kapasitesi-yatırım 
tutarı ilişkileri gözönünde tutularak yürütülmüştür. 

Yukarıda ana batlarıyla belirtilen hususların ışığı altında, II. Petrokim
ya Kompleksinin teknoloji, ürün kompozisyonu, kapasite düzeyleri, ürün 
maliyetleri vb. yönünden açık ekonomi koşullarında rekabet, edebilir bir 
yapıya sahip olmasına öncelik verilmiş ve kapasite düzeylerinin tespitin
de yurtiçi pazar büyüklüğünün yamsıra ihraç olanakları da gözönünde tu
tulmuştur. 

Etkin bir işletme yönetiminin sağlanılabileceği ve teknolojik gelişme 
ve know-how alanında gerekli çabaların harcanacağı varsayımıyla, tesis 
kapasite ve dizaynlarının tespitinde verimliliğe baştan sınırlamalar ko
yacak yanılmalara düşülmediği takdirde yurdumuzda kurulacak petrokim
ya tesislerinin uluslararası alanda rekabet edebilir bir yapı taşıyabilece
ği olanağı açıktır. 

Bu nedenlerle Petrokimya Ana Plan çalışmalarında dış ticaret durumu
nun t em ol determinatları olarak yurtiçi üretim kapasitesi ve yurtiçi 
tüketim talebi alınmıştır. Daha açık bir deyişle çalışmalarda, yurtiçi 
tüketim talebinin üstünde kalan üretim olanaklarının ihraç yoluyla değer
lendirileceği, buna karşılık yurtiçi üretimin, yurtiçi talebi karşılayama : 
duruma düşmesi halinde açığın ithalat yoluyla karşılanacağı düşüncesi 
esas alınmıştır. 

Petrokimya sanayii gibi teknoloji, ürün kompozisyonu, ürün kullanım 
alanları, talep vb, yönlerinden dinamik bîr yapıya sahip bir sektör İçin 
yapılacak uzun vadeli talep ve üretim projeksiyonlarının taşıyabileceği 
önemli yanılma payları gözönünde alınarak Ana Plan çalışmalarında dış 
ticaret durumu yeril üretim ve talep tarafından tayin edilecek bir olanak 
olarak düşünülmüş ve bu alanda belirli büyüklükler verilmesinden kaçı
nılmıştır. 
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HAMMADDELER 

Bu Ana Planın genel yapısında hammadde girdisi olarak nafta kullanımı 
esası kabul edilmiştir. Alternatif girdiler olarak doğal-gaz ve ham-petrol 
kullanımı, hammadde bulunabilirliğini kısıtlamama ve nafta’nın yanısıra 
doğal-gaz ve ham-petrolün değerlendirilmesi yönünden ele alınmıştır. 

6.1. NAFTA 

Nafta, ham-petrolden distilasyon neticesi elde edilen bir kesimdir. 
Endüstriyel nafta darın distilâsyon aralığı geniş olup, 2 5°C İlâ 
225°C arasında değişmektedir. Nafta'lar genellikle çeşitli hidro¬ 
karbon karışımlarıdır. Nafta'ların ancak tüketim yönünden sınıflan¬ 
dırılması yapılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre Nafta'lar, alifatik, 
aromatik, orta ve kokusuz olarak tanımlanabilir. Çeşitli tatbikat¬ 
lar için kullanılan nafta ’mn uygunluğunu ve hidrokarbon dökümünü 
tesbit için nafta analizi yapılması şarttır. Nafta'mn ihtiva ettiği 
hidrokarbonların cinsini belirtmek için standart deney prosedürleri 
geliştirilmiştir. Bu deneyler aşağıda sıralanmıştır: 

1) Distilâsyon aralığı 
2) Buharlaşma hızı 
3) Gravlte ve yoğunluk 
4} Uçuculuk 
5) Renk 

Ana Planda kurulması öngörülen nafta parçalama ve nafta reformer 
ünitelerinde kullanılacak nafta 60-65 APÎ graviteli ve 93-204°C 
kaynama aralığı olan, olarak tanımlanmıştır. 

Aşağıdaki tabloda yurdumuzda 1975-1995 döneminde petrokimya 
sanayiinde duyulacak nafta ihtiyacı yıllar itibariyle verilmektedir: 



PETHOKİMYA SANAYİİ 
NAFTA İHTİYACI 

(000 ton) 

Yılı Yarımca Aliağa III.Komp. IV.Komp. TOPLAM 
1975 227 - - - 227 

1976 255 - -
- 255 

1977 267 - ~ 
- 267 

1973 277 - - - 277 

1979 277 427 - - 704 

1930 277 641 -
- 918 

1931 277 769 _ 1.046 

1932 277 354 - “ 1.131 

1933 277 354 - - 1.131 

19 34 277 854 - - 1.131 

1905 277 854 - - 1.131 

1936 277 854 905 - 2.036 

1937 277 854 1.357 - 2.488 

1933 - 854 1.630 - 2.484 

1939 - 854 1.809 - 2.663 

1990 - 854 1.809 - 2.663 

1991 - - 1.809 985 2.794 

1992 - - 1.809 1.477 3.286 

1993 - - 1.809 1.773 3.582 

1994 - - 1.809 1.969 3.773 

1995 - - 1.809 1.969 3.778 

6. 2. DOĞAL CAZ 

Doğal gaz, genellikle metan ve etan havi ham-petrolden veya mev¬ 
cut. gaz kuyularından tabii olarak elde edilen gazlardır. Doğal gaz, 
tabiattaki bulunuşuna göre üç grupta toplanabilir: 

Ortak yer gazı: 
Ham-petrol yataklarında petrol ile temas halinde olun serbest 
gazdır, 

Çözünmüş yer gazı: 
Petrol yatağında ham-petrol içinde çözünmüş gazdır, 
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Kuru yor razı: 
Bam petrol havi olmayan tabakalarda teşekkül eden veya ham 
petrol ve türevlerinden tabii olarak ayrılmış yer gazıdır. 

Yakarıda bahsedilen ilk iki gaz tipine birden "sıvı hidrokarbon hnvi 
y< r gazı" (wet natura! gas) da denir. 

p."rica, yer gazı ihtiva ettiği asidik gaz miktarına fCC>2 - lig S) 
gore de gruplandırılır: 

Asidik yer gazı (sour natural gas) 
Yeterli miktarda li^S ve havi olduğundan rahatsız edici 
b‘r kokusu vardır. 

Nütrol yer gazı (sweet natural gas) 
TI^S ve CO2 'i çok az miktarlarda ihtiva eden yer ga. Mır. 

Yer gazının kompozisyonu, çıkarıldığı yere göre büyük Ölçüde deği¬ 
şir. Bu sebeple, standart bir yer gazı analizinin ve teknik özellik¬ 
lerinin verilmesi mümkün değildir. Ancak, bir fikir vermek gaye¬ 
siyle, miit akip tabloda değişik ülkelere ait gaz analizleri verilmiş¬ 
tir. 

Evvelce de bahsedildiği ve muhtelif yer gazı analizleri tablosundan 
da görüleceği gibi standart veya takribi bir yer gazı analizi verme’: 
imkânsızdır. Bunun nedenleri muhtelif olup, esas olarak iki ayrı 
nedenden bahsetmek gerekir: 

1) Çeşitli kaynaklardan elde edilen gazların kompozisyonları 
değişiktir, 

2) Gaz taşınması için pompalama gerekli olup, pompalama sıra¬ 
sında tatbik edilen basınç bazı ağır kısımların sıvılaşmasını 
sağlar. 

Petrokimya sanayiinde doğal gazdan istifade yoluna gidildiğinde ön¬ 
celikle gaz içerisindeki etan ve propnn miktarlarının uygunluğunu 
tesbit etmek gereklidir. Bu sanayii dalında ancak terkibinde yüksek 
miktarda etan bulunduran doğul gazdan istifade yoluna gidilmektedir. 
Etan bakımından uygun kompozisyonda doğal gaz parçalaması neti¬ 
cesinde elde edilecek olefin grubu hidrokarbonları genellikle etilen 
olacaktır ve yalnız propllen değil, petrokimyasal ürünlere esas teş¬ 
kil edecek daha ağır maddelerin de miktarları ihmal edilebilecek 
mertebede küçük olacaktır. Bu gerçeğin ışığı altında, ham-madde 
olarak al gazın kullanılması petrokimyasal ürün türleri bakımın¬ 
dan kısıtlayıcı olmaktadır. Doğal gazdan, ancak aşağıda belirtilen 
petrokimyasal ürünleri üretmek mümkün olabilmektedir. 
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MUHTELİF YER GAZI AMALİZLERİ 
(Hacım olarak) 

Hidrokarbonlar 

Metan 

E t an 

Propan 

Bütan 

Pentan 

Hekzan 

Diğerleri 

H 5 
2^ 

CO 
2 

Hassi Corte Pincher Los De 

Lacg Rinel Maşşiore Sarmaş Creek Sİ-.»*..' »ren Dachava Saratav Angeles Soto Ahvaz Kerkük 
Fransa) (Cezayir) (İtalya) (Romanya) (Kanada ) (Hol ıda) (SSCB) (SSCB) (ABD) (ABD) (İran) (Irak.) 

69.4 

2.S 

o.: 

N, 

9,5 

0.3 

7,0 

e n 

0,8 

0.3 

95.9 

1.4 

0.4 

0,2 

3.1 

6.1 

0,2 

ı.s 

99,- 77.0 

3.5 

2.0 

1.5 

0,5 

10.0 

4.5 

1.0 

31.9 

2,7 

0.33 

0,13 

0.05 

0.03 

-. t 

14. C 

C.ı 

1.2 

2.7 16.0 

V 

6.5 

10,4 

3.9 

0,5 

7.5 

2.0 
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Etilen, Polietilen (Alçak ve yüksek yoğunluk) 

Polivinilklorîlr 

Etilen oksit. Etilen glikol 

Metanol ve türevleri 

Doğal-gaz esaslı petrokirnyasal komplekslerde bu dar ürün türü 
dağılımı bu gibi komplekslere aromatik bazlı petrokinıyasal ürün¬ 
lerin ara ve nihai ham-maddelerini verebilecek nafta işleyen bir 
katalitik reformer ünitesinin ithali ile kısmen telâfi edilebilir ise 
de, propilen ve butadien eldeai mümkün olmayacaktır. Dilimliği 
gibi propilenden, polipropilen ve akriloııitril Uretibilektedir. l>u- 
tadien ise, ABS, SBIl ve CBlt üretiminde ham-rnadde olarak kul¬ 
lanılmaktadır. 

Bu raporda herııekador doğal gaz bir alternatif harn-nıadde girdisi 
olarak ele alınmış ise de, doğal gaza bağlı komplekslerin kurul¬ 
ması, doğal gazın taşınması, parçalama öncesi doğal gazın muame¬ 
le edilmesi, doğal gazın kompozisyonu ve dar nihai ürün dağılımı 
yönlerinden sakıncalı görülmektedir. Doğal gazın hazır bir ham 
madde durumu arzetmesi halinde, hızla artan amonyak ihtiyacını 
karşılamak amacıyla doğal gazdan amonyak üretiminde istifade 
edilmesi,düşünülebileıı en uygun ve en ekonomik bir çözüm olarak 
görülmektedir. 

Bununla beraber, etilen üretimi için nafta yerine doğal gaz kulla¬ 
nılması durumunda; spesifikasyonları tabloda verilen ve lıacım ola¬ 
rak içindeki elan oranı % 21. 7 ve propan oramda % !>. 2 olan Kerkük 
Irak doğal gazından, 300. 000 ton/yıl etilen üretimi için, yaklaşık 
100 x 10" ft'I/güıı gaz gerekmektedir. Gaz içerisindeki etan ve pro¬ 
pan oranı düştükçe, belirli miktarda etilen üretimi için, gerekli 
gaz miktarı da yükselecektir. Örneğin, yine 300. 000 ton/yıl etilen 
üretimi için, bileşimindeki etan oranı % 10. 4 ve propan oranı da 
°'n 3.80 olan Ahwaz-tran doğal gazından 400 x 10^ ft^/gün gaz gerek¬ 
mektedir. 

Doğal gaza bağlı petrokirnyasal komplekslerin yatırım tutarlarının 
verilmesi, gaz kompozisyonunun ve buna bağlı olarak gaz uygun¬ 
luğunun ve parçalama öncesi gaz muamele sistemlerinin saptana¬ 
mamağı nedenleriyle sakıncalı bulunmaktadır. Parçalama öncesi 
gaz muamele sistem yatırımları hariç tutulduğunda, gaz parçalama 
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ünitesi (olefin ünitesi) yatırım tutarı nafta parçalama ünitesi yatı¬ 
rım tutarından daha az olacağı bilinmektedir. Do gol t» a 7. parçalama 
ünitesinden değmdendiinlenilecek yan ürünler çıkmayacağı için 
direr petrokimyasal maddelerin üretilmesi bakımından il.ive yatı¬ 
rı mİ ar (katalitik reformer ünitesi gibi) yapılması gerekecektir. 

Nihai ürün proses üniteleri yatırını tutarlarında aynı kapasiteler 
için herhangi bir değişiklik olması beklenemez. 

6.3. IfAM PETROL 

Ham petrolün ana girdi olarak ele alınması,ham petrolün rnfinas- 
yonu ve işlenmesi neticesi bir petrokimya kompleksinde kullanıla¬ 
cak ham maddelı rin hazırlanmasından doğmuştur. Petrokimya 
sanayii çevrelerini petrokimyasal rafineri diye adlandırabilecek 
bir sisteme doğru iten nedenler : 

1) Petrokimyasal ürün talebinin izaff olarak yakıt talebinden 
hızlı büyümesi, 

2) Petrokimyasal ham maddelerin işleme teknolojisinin geliş¬ 
mesi, 

3) Klasik ham maddelerin muhtemel darlığı gibi sorunlara bağ¬ 
lanabilir. 

Böyle bir sistemin ekonomik fizibilitesi genellikle Patlandırma 
mertebelerine ve yan ürün Patlarının istikrarına dayanacaktır. 

Son senelerde petrokimyasal rafineri terimi üzerine çeşitli görüş¬ 
ler belirmiştir. Bu terim kendisini tarif etmekte yetersizdir ve 
değişik kişilere değişik anlamlar ifade etmektedir. Teknik olarak; 
ham petrolü işleme ünitelerine verip,işleme ünitelerini kimyasal 
türevlere esas teşkil edecek kimyasal maddeleri ve dahili yakıtı 
temin edecek ve dış satışlar için benzin, orta dislilat ve fuel-oil 
vermeyecek şekilde çalıştırmak mümkündür. Böyle bir tanım, 
petrokimyasal rafineri terimini katiyetle tarif ederken bazıları da 
müsamahalı bir görüşle petrokimyasal rafineriyi petrokimyasal 
türevlere esas teşkil edecek ham maddeleri maksimize eden fakat 
satılabilir yakıt da üreten rafineri olarak tanımlamışlardır. 

Ham petrolü doğrudan doğruya esas olarak etilen üretimi için 
petrokimya sanayiinde kullanma teknolojisi üzerine araştırma 
ve çalışmalar yapılmaktadır. Böyle bir sistemin ne tür bir ürün 
dağılımına esas teşkil edecek parçalama ürünleri vereceğine dair 
açıklamalar yapılmamıştır. Henüz, know-how ve yatırım tutarları 
şüpheyle karşılanmaktadır. 
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Potrokimyosal rafineri Özerine dayanan bir petrokimva kompleksi 
ile nafta işleyen bir petrokimya kompleksi arasında, kurulması 
planlanan son ürün ünitelerine göre ürün türleri bakımından fark¬ 
lı! iki ar oirrs ay araktır. 

Petrokimyasal rafineri ve kompleksi yatırım tutarı;ham petrolden 
nafta ve nafta Vr.n daha hafif maddeleri hazırlama ünitelerinden dp- 
layı,nafta işleyen bir petrokimyasal kompleksten daha büyük olacak¬ 
tır. 1. 5 milyon ton ham petrol işleyebilecek rafinasyon ve hydro- 
cracking kapasitesi, 950. 000 ton nafta (fuel-range) üretmeye yeterli 
olacaktır. Bu kapasitede ve petrokimyasal rafineri sistemine giren 
nafta lıazırlr - ... ünitesinin yatırım tutarı yardımcı proses üniteleri 
ve utilite üretme tesisleri hariç olmak üzere takriben 1 milyar TL. 
olacaktır. 

6.4. DİĞER HAMMADDELER 

Petrokimyasal maddeler üretiminde diğer önemli girdiler olan 
amonyak ve tuz için uzun dönem yıllık ihtiyaçlar kompleksler itiba¬ 
riyle ve toplam olarak ekteki tablolarda verilmektedir: 

PETROKİMYA SANAYİİ UZUN DÖNEM 
AMONYAK İHTİYACI (000 ton) 

Yıllar I. Komp.(l) II. Komp. (2) IV. Komp. (3) TOP 1.2 

.1976 «~. — - -

1976 13.0 - - 10.0 

1977 20.2 - - 2 0.2 

1978 33.0 - - 35.0 
1979 37.5 16.2 - ' 5-u7 
1980 37.5 24.3 - 61.0 
1901 57.5 29.2 - 66.7 
1902 37.5 32.4 - 70.0 
1909 ■ 57.5 32.4 - 70.0 

1904 37.5 32.4 - 70.0 

1939 37.5 32.4 - 70.0 
1906 37.3 32.4 - 70.0 
1907 75.0 32.4 - 107.4 
1908 56.3 52.4 - 00.7 
1909 6/.5 32.4 - 100.0 

1990 75.0 32.4 - 107.4 
1991 75.0 - 10.5 93.5 
1992 79.0 - 27.3 102.0 

1599 79.0 _ 33.3 100.3 

1964 75.0 — 37.0 112.0 

1995 75.0 - 37.0 112.0 

(1) 25.000 ton/yıl kapasiteli I. Kaprolaktam ve 50.000 ton/yıl kapasiteli 
öngörülen Kaprolaktam üniteleri için. 

(2) Eklenmesi öngörülen 70.000 ton/yıl kapasiteli Akrilonitril ünitesi için. 

(3) 00. 000 ton/yıl kapasiteli Akrilonitril ünitesi için. 
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P'ZTiVOKf M YA SANAYİİ 
ÜZÜN DÖNEM 
TUZ İHTİYACI 0) (000 ton) 

Yi U a v* 1, K orop. II. Korııp, III. Kornp. IV.Komp. TOPLA 

.1973 91.9 - - - 91.9 

1976 99.0 - 99.8 

197/ 105.0 - - - 105.0 

1978 105.0 - - - 105.0 

1979 105.0 92.0 - - 197.0 

lîtöû 105.ö 130.0 - - £43.0 

1331 105.0 165.6 - - 270.6 

198.2 O • O r-* 104.0 - - 209.0 

1983 105.0 104.0 ~ - 289.0 

vm 105.0 184.0 - 209.0 

1SS5 109.0 104.0 - - 209.0 

1936 105.0 104.0 202.5 - 571.5 

1907 - 184.0 423.0 - 607.8 

190-3 - 184.0 508.5 - 692.5 

1939 - 184.0 565.0 - 749.0 

1990 - 104.0 565.0 - 749.0 

1991 - “ 565.0 202.5 647.0 

1992 - - 565.0 425.0 968.0 

1993 - - 565.0 508.5 1.073.5 
1394 - - 565.0 565.0 1.130.0 

1995 - — 565.0 565.0 1.130.0 

(1) Yarımca Kompleksi son 4 yıllık işletme sonuçlarına göre 1 ton Klor 
üretimi için 2.024 ton tuz tüketilmiş olması nedeniyle uzun dönem tuz 
ihtiyacı bu esasa göre hesaplanmıştır. 
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UTÎKİTE VE İŞGÜCÜ İlfttYACI 

7.1. KNKHJt 

I. Yarımca Petrokimya Konıpleksi'nde olduğu gibi II. Kompleksin 
elektrik enerjisi ihtiyacının da enterkonnekte sistemden sağlanması 
öngör ili ım-ktedir. Diğer taraftan II. Kompleks elektrik enerjisi 
ihtiyacının bir bölüm ünün,Kompleksin kendi olanaklarıyla sağlanma¬ 
sı açısından Komplekste üretilecek buharın basıncından faydalanılan 
yoluyla 40 M W gücünde bir elektrik güç santrali kurulması konusun¬ 
da çalı sınalar yapılmaktadır. 

Türkiye Elektrik Kurumu'uca Felrokimya Komplekslerine elektrik 
satışları bütün yurtta uygulanan tarife yapısı çerçevesinde normal 
tarife üzerinden yapılacaktır. I-’.u koşullar altında 198(1 yılında işlet¬ 
meye alınması öngörülen III. Petrokimya Kompleksinin elektrik ih¬ 
tiyacının tümünün. Kompleksin yeri ve kesin elektrik enerjisi ihti¬ 
yacının en geç 1980 yılı sonuna kadar TGK'e bildirilmesi şartıyla, 
Türkiye enterkonnekte sisteminden karşılanması, kuruluş yerine 
bağlı olmaksızın, olanak dahilindedir. 

TEK'in elektrik ener jisi kesiminde üretim tesislerini adlandırarak 
yaptığı orta vadeli programlar 1987 yılına kadarlci dönemi kapsamak 
tadır. 

Bu nedenle, 1991 yılında işletmeye alınması öngörülen IV. Komp¬ 
leksin enerji ihtiyacının da, III. Komplekste olduğu gibi. Kompleks 
yeri ve enerji ihtiyacının zamanında belirlenmesi koşuluyla, enter¬ 
konnekte sistemden karşılanabileceği söylenebilir. 

Aşağıdaki tabloda Yurdumuzda petrokimya sanayiinin yıllar itiba¬ 
riyle uzun dönem elektrik enerjisi ihtiyacı verilmektedir: 



YILLAR İTİBARÎYLE 
PETROKİMYA SANAYİİ 

ELEKTRİK ENER.TİSt İHTİYACI 
6 

(10 kwh) 

Yıllar Yarımca II. Aliağa III. Komp. ■ IV. Komp, TOPLA 

1975 320.0 _ _ - 3: .0 

1976 351.0 - - - 3 51.0 

1977 370.0 - - - 37 60 

197’’. 332.1 - - - 32 ’.l 

1979 339.1 771.0 - - r) r-; 

1990 339.1 / ■■ ■'. 5 - - 5.' M-' 
1901 333.1 377.3 - - 1.23 :.o 

190.? 332.1 977.0 - - 1.337.1 

1903 33.9.1 972.0 - - 1.327.1 

19 H 332.1 979.O - - I.377.I 

1935 332.1 972.0 - - 1.327.1 

1936 332.1 972.0 707.0 - 2.031.1 

1937 - 972.0 1.060.5 - 2.009., 5 

1933 - 972.0 1.272.6 - 2. /| 6 
1939 - 972.0 1.7,17.0 - 2. 7.4Ö 
1990 - 977.0 I.717.O - 2.357.0 
1991 - - l./'!7,.0 9.72.7 2,:77.7 

1992 - - 1.717.0 1. 30', .0 2.723.0 

1993 - - 1.717.0 1.571.0 27. ,.0 

1994 - - 1.717.0 1.775.7 3.159.7 

1995 - - 1.717.0 1.775.7 1 r,:) / J • *4- 

1.2. YAKIT 

Petrokimya sanayiinde yakıt alanında en önemli girdi fucl-oil'dir. 
Ana. plaııda petrokimya sanayiinde enerji üretimi yönünden fuel-oil 
kullanılmayacağı ve enerjinin tümünün enterkonnckle sistemden sağla- 
nılacağı öngörülmektedir. Aşağıdaki tabloda petrokimya sanayiinin 
proses yönünden (buhar vb. üretimi) ihtiyaç duyacağı fuel-oil yıllar 
itibariyle verilmektedir. 
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] >ET W)T\ İ M V A S A W A Y! t 
IJ/AJN DÖNEM 

. PUBI,-( >İL İHTİYACI 

(000 ton) 

Yıllar I.Kornp. IT.Komp. ll.Kornp. IV. Konıp. TOPLARI 

1975 167.5 - - .1/7.5 

1'1 1.7 - T - 7 i 
1/77 99.7 - 1. .7 

,197.5 y.o.o - 29J.0.I 
:ı.. •,r'D.o ı.ı/).o - - 3io.o 

10'jn 200.0 1.65.0 - - 365.0 
T/Al 202.0 1'/ ,.0 - - 35".0 

19-12 noo.o ;/ ı.o - - /,'").o 
1933 210.0 220.0 - - A >,0 
193/. 200.0 220.0 - - // ).0 

1905 200.0 220.0 - - /, > .0 
1936 200.0 320.0 205.0 - ’ 6.35.0 
1937 - 2,70.0 307.5 - 527.5 

I92.3 - 220.0 369.O - 539.0 
19'.9 - 2,20.0 /,10.0 - 630.0 
1990 - 220.0 AİO.O - 63O.O 
1991 - - AİO.O 322.5 635.5 
1992 - - 310.0 333.3 723.3 
1993 - - o 7,09.5 210.5 

1993- - - AİO.O /;/, 5.0 235.0 
19'5 - - 710.0 395.0 355.0 

7. 3. SU 

Petrokiınya teknolojisi büyük ölçüde su tüketimini gerektirmektedir 
Bu nedenle, petrokiınya kompleksleri yer seçimi etüdlerinde, su 
elverişliliği mutlaka gözöııünde bulundurulması gereken bir unsur 
niteliği taşımaktadır. 

I. Yarımca Petrokimya Kompleksinin su ihtiyacı Sapanca gölünden 
sağlanılmaktadır. 
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II. Yarımcr Petrokimya Kompleksinin I. 0 m3/sn. dolayındaki 
su ihtiyacının karşılanabilmesi için Güzelhisar Barajı projenin 
kapsamına alınmış olup, söz konusu barajın inşa hazırlıklarına bu 
yıl içersinde başlanılacaktır. 

III, ve IV. Petrokimya Komplekslerinin su ihtiyacı sırasıyla 
2. 3 m3/sn. ve 2. 08 m3/sn. dolayındadır. Bu ölçüde önemli su tü¬ 
ketimini gerektiren bu tesislerin kuruluş yerini saptamak amacıyla 
yürütülecek etüdlerde yeterli ve uygun nitelikli su temini sorunu 
büyük bir ağırlık taşıyacaktır. 

Su konusundaki etüdlerde, Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğünden 
sağlanılabilecek yardım mutlaka, başvurulması gereken bir olanak 
durumundadır. 

7.4. ÎSGÜ CÜ 

İleme kadar petrokimya sanayileri sermaye-yoğun yatırımlar ni¬ 
teliğini taşımakta ve birim sermaye yatırımı yoluyla yarattıkları 
dolaysız istihdam olanağı diğer sanayi kesimlerine göre düşük ise 
de, bu sanayi kolu için yeterli personel temini üzerinde önemle du¬ 
rulması gereken bir sorun niteliği taşımaktadır. Bu sorun, sana¬ 
yiin teknolojik yapısının bir sonucu olarak, personel sayısı yönün¬ 
den değil de daha ziyade gerekli niteliklere sahip personel temini 
açısından ele alınmalıdır. 

ı 

Kompleksler için personel ihtiyacı yaklaşık olarak şu şekildedir: 

II. Petrokimya Kompleksi 2, 992 kişi 
III. Petrokimya Kompleksi 3.775 " 
IV. Petrokimya Kompleksi 3.440 " 

Yukarıda belirtilen işletme personelinin yanısıra, gerekli nitelik¬ 
lere sahip ve yeterli sayıda yatırım personeli temini de önemle 
ele alınması gereken bir sorun niteliği taşımaktadır. 

Bununla beraber sorunu hafifletici bir unsur, başlangıçtan itibaren 
kurulu sanayi tesislerinin, gelecekteki personel ihtiyacının karşı¬ 
lanmasında, geniş bir eğitim ve tecrübe olanağı yaratmaları husu¬ 
sudur, Daha açık bir deyişle bu alanda kurulu her bir tesis; ilerde 
kurulacak tesisler için gerekli uygun nitelikli personelin temini ve 
yetiştirilmesinde en önemli bir kaynak olarak mütalâa edilmeli ve 
anılan tesislerin personel, istihdam ve eğitim politikalarının sap¬ 
tanma ve uygulamasında, sanayi kolunun gelecekte karşılaşacağı 
işgücü tedariki sorunu temel bir etken olarak gözönünde bulundurul¬ 
malıdır. 
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8- PETROKtMYA SANAYÎÎ UZUN DÖNEM YATIRIM HARCAMALARI 

8.1. SARÎT YATIRIM TUTARI HESABI 

Ana planın genel yapısını belirleyen petroklrnyasal maddeler uzun 
dönem üretim programı içersinde yer alan Kompleks ve gerek 
Kompleksler içinde gerekse ek veya bağımsız olarak kurulması öp- 
görülen üretim ünitelerinin gerekli sabit yatırım tutarlarının hesaj- 
bmda 1972 yılı fîatları baz olarak alınmıştır. Dolayısıyla saptanan 
yatırım tutarlarının, yıldan yıla fiat endekslerinde meydana gelecelk 
artışlara bağlı olarak artabileceği hususu açıktır. 

Aşağıda Kompleksler ve üretim üniteleri itibariyle sabit yatırım 
tutarları verilmektedir. 

I, YARIMCA PETROKÎMYA KOMPLEKSİ 

Üniteler 

Sabit Yatırım 

Kapasite Tutarı 
(ton/yıl) (Milyon TL) 

Tamamlanan Üniteler Toplamı 1.183 

Karbon Siyahı 
Karbon Siyahı Tevsii 
Stiren 
Polistiren 
V C M Tevsii 
PVC Tevsii 
Klor Tevsii 

Kaprolaktam 
Sentetik Kauçuklar )SBR 

)CBR 

15.000 
15.000 
25.000 
15.000 
27,000 
26.000 
18.000 
25,000 
32.150 
13.500 

10) 
127 
100 
110 
108 
139 

66 
54-6 

451 

Yard. Tesisler Tevsii 
Ortak Tesisler Tevsii 
idame Yatırımları 
Polirnerizasyon Lab. 
Dağıtılacak Masraflar 

223 

129 
77 

3 
5 

TOPLAM 3.427 

Üniteler 

ÖNERİLEN YARIMCA KOMPLEKSİ EK ÜNtTELERt 

Kapasite Sabit Yat, Tutarı 
lor (ton/yıl) (Milyon TL) 

SBR 
CBR 

Kaprolaktam 

90.000 
50.000 
50.000 

TOPLAM 1.915 
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İT. ALİAĞA PETROKÎMYA KOMPTO İ1KSİ 

Sabit Y; 
Tutar 

'(Milyon Ünltol er 
Kapasite 
(ton/yıl) 

Etilen '-nü ( )00 J./U 

Klor-Alkali (Klor) {,‘jj . ‘0 335 
V in il klor iir Mnııorn er 10/ . ;ü 333 
Tri/Per Klor Et ilen C J :so 56 
Polietilen (Yüksek Yoğunluk) /'!J 300 5:',3 

Polietilen (Alçak yoğunluk) lî/5 J 00 0 63ğ 
Polivinilklorür İShK' 030 O 

1 ’ol ipropil en 0.K' 330 1 /■/> 

Saf Teraftalik Asit 70*-000 703 

Etilen Oksit 0 r, 
J j-000 133 

Etilen Glikol //. B 000 76 

Etalik Anhidrit 00 * 000 111 
Poliester Chips rn 

^ * 000 Cİ7 

Aromatikler (Benzen) r-tr 
l J * 000 ’ '/b 

Yardımcı İşletmeler 
Ortak Tesisler 

TOPLAM 

ÖNERİLEN II. KOMPLEKS EK ÜNİTELERİ 

Sabit Yatırım 

Kapasite Tutarı 
Üniteler (ton/yıl) (Milyon TL) 

Poliester Elyaf 50.000 750 
APS 3O.0OO 1(0 
Lineer Alkil Benzen 00.000 245 
S tir en 60.000 000 
Polistireıı jû.000 000 
Akriloııitril 70.000 700 
Poliakrilunitril ve Akrilik Elyaf /.0.000 <(00 
Metil Metakrilat 15.000 103 

TOPLAM 3.303 
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III. PETROKtMYA KOMPLEKSİ 

Sabit Yatırım 
Kapasite Tutarı 

Üniteler (ton/yıl) (Milyon TL) 

Etilen 500.000 2.020 
Polietilen (Alçak yoğunluk) İŞO.UOÛ 68L, 
Polietilen (Yüksek yoğunluk) 4P/K)0 3<3û 
Etilen Oksit 80.000 225 
Etilen Glikol 100.000- 136 
Viııilklorür Monorner 300.000 595 
Polivinil Klorür 300.000 690 
Polipröpilen 60.000 370 
Butadien Arıtma 50.000 105 
Aromatikler (Benzen) 250.000 690 
SU ren 00.000 270 
Polistiren 70.000 250 
Saf Teraftalik Asit 150.000 1.200 
Poliester Chips 50.000 Ö30 
Poliester Elyaf 50.000 750 
Klor-A lkall 200.000 655 
Vinil Asetat Monorner 50.000 230 
Polivinil Asetat 60.000 110 
Yardımcı ve Ortak Tesisler „ 2.000 

TOPLAM 12.100 

IV. PETROKtMYA KOMPLEKSİ 
Sabit Yatırım 

Kapasite Tutarı 
Üniteler  (ton/yıl) (Milyon TL) 
Etilen 500.000 2.020 
Polietilen (Alçak yoğunluk) 200.000 «60 
Polietilen (Yüksek yoğunluk) /O .000 3G0 
Vinilklorür Monorner 300,000 595 
Polivinil Klorür 300.000 650 
Polipropiîen 250.000 1.000 
Tri/Per Klor Etilen 10.000 00 
ABS 50.000 376 
Butadien Arıtma 150.000 230 
Aromatikler (Benzen) 600.000 9.10 
Lineer Alkil Benzen 120.000 325 
Stiren 250.000 625 
Polistiren 200.000 520 
Akrilonitril 30.000 773 
Poliakrilonitril ve Akrilik Elyaf 60.000 900 
Vinil Asetat Monorner 50.000 230 
Polivinil Asetat 60.000 110 
Klor Alkali 200.000 655 
Yardımcı ve Ortak Tesisler 2.000 
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r.AĞTMSIZ OLARAK KURULMASI ÖNERİLEN 
TESİSLER 

Sabit Yatırım 

Kapasite Tutarı 
Ünite (ton/yıl) (Milyon Tl,) 
Metil Metakrilat . 20.000 156 

Ftalik Anhidrit 30.000 110 

00-00 220 

Formaldehit 40.000 4 6 

60 .000 61 

Karbon Siyahı (7' .000 650 

200.000 1.179 

F enol 3.0.000 53 

16.000 75 

Metanol 00,900 91 

150.090 115 

Melamin Formaldehit 29.000 o / p 

30.000 r> o o 

TOPLAM 

Görüldüğü üzere 197 5-1995 döneminde yurdumuzda petrokimya sanayii 
alanında,1972 yılı fiatlarıyla/41. 581 Milyon TL. tutarında sabit yatı¬ 
rım harcaması yapılması gerekmektedir. Bu yatırım harcamasının: 

154 Milyon TL. sı Yarımca Petrokimya Kompleksinin tamamlan¬ 
ması, için, 

1. 915 Milyon TL. sı Yarımca Kompleksine ilâvesi önerilen üniteler 
için, 

7.450 Milyon TL. sı II. Petrokimya Kompleksi için^) 

3. 303 Milyon TL. sı II. Komplekse ilâvesi önerilen üniteler için, 

12.100 Milyon TL. sı III. Kompleks için, 

(1) 218 Milyon TL. yatırım harcamasının 1974 yılı sonuna kadar 
gerçekleştirileceği varsayımıyla. 
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13. 21G Milyon TL. sı IV. Kompleks için ve, 

3. 444 Milyon TL. sı cia kurulması önerilen bağımsız üretim tesis¬ 
leri için, 

yapılacaktır. 

8.2. YATIRIM HARCAMALARININ YILLARA DALILIMI 

1972 yılı fiatlarıyla 41.0 Milyar TL. düzeyine ulaşan 1975-1995 dö¬ 
nemi petrokimya sanayii sabit yatırım harcamalarının yıllara çare 
dağılımının tespitinde aşağıda verilen varsayımlardan hareket edil¬ 
miştir: 

Yatırımların gerçekleştirilme süresi, iki yıllık etüd-proje 
dönemi dışında 4 yıldır, 

Sabit Yatırım harcamalarının: 

% 15'i yatırım süresinin ilk yılı içinde, 
% 35'i yatırım süresinin ikinci yılı içinde, 
% 35'i yatırım süresinin üçnücü yılı içinde ve, kalan 
% 15'i de dördüncü ve son yatırım yılı içinde gerçekleştirilecek¬ 
tir. 

13u varsayımlar esas alınmak suretiyle, uzun dönem yatırım prog¬ 
ramına bağlı olarak her bir Kompleks veya ünite için saptanan iş¬ 
letmeye alma yılından evvelki 4 yıl yatırım dönemi olarak kabul 
edilmiş ve toplam sabit yatırım harcamalarının yıllar itibariyle da¬ 
ğılımı tespit edilmiştir, llerne kadar etüd-proje çalışmaları için 
harcama yapılması gerekli ise de, bu harcamanın toplam yatırım 
içerisindeki payı küçük olduğu için 2 yıllık etüd-proje dönemi için 
bir harcama öngörülmemiştir. 

Yukarıda sıralanan hususlar esas alınarak hazırlanan yıliır itibariyle 
yatırım harcamaları dağılımı Tablo- 4- da verilmektedir. 
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9. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Önceki bölümleme petrokimya sanayiinin yurdumuzda, günümüze kadar 
olan gelişme çizgisine ana batlarıyla değinilmiş ve bu sanayiin uzun dö¬ 
nem perspektif içersinde öngörülen gelişme seyri; talep, üretim, yatırım, 
hammadde ve uf i Ut e ihtiyacı vb. yönlerinden ortaya konulmuştur. Şüphesiz 
uzun dönemde öngörülen gelişmenin belirlenmesinde bu sanayi sektörünün 
yurdumuzda ve diğer ülkelerde günümüze kadar olan sürede gösterdiği 
gelişme gözönüııde tutulmuş ayrıca bu denli bir gelişme için gerekli bir 
takım koşulların giderek yaratılacağı varsayılmıştır. 

Önemle belirtilmesi gereken bir nokta petrokimya sanayiinin kurulup ge¬ 
lişmesinin sağlanması alanında yurdumuzun birçok güçlükleri geride bı¬ 
rakmış olduğu hususudur. Zira, halen bir çok üniteleri başarılı bir işlet¬ 
me dönemine girmiş, diğer bazı üniteleri ise yakın bir gelecekte işletme¬ 
ye alınacak olan I. Yarımca Petrokimya Kompleksi; kapasite tayininden 
hammadde teminine, inşaat-moııtaj hizmetlerinden işletme sorunlarına 
değin bir çok alanda, uzun dönem gelişme açısından büyük bir öneme sa¬ 
hip, bilgi ve tecrübenin sağlanma ve birikimine olanak vermiştir. 

Petrokimya sanayiinin özellikle A. B. D. , Japonya ve Batı Avrupa ülkele¬ 
rinde oldukça kısa sayılabilecek bir dönemde göstermiş olduğu hızlı geliş¬ 
menin sağlanabilmesinde bu ülkelerin ulaşmış oldukları teknolojik geliş¬ 
me ve endüstriyel kalkınma çizgisinin çok büyük bir önemi olmuştur. 

Konu bu açıdan ele alındığında, petrokimya sanayiinin yurdumuzda uzun 
dönem gelişmesinin, sektörel açıdan değil de, tüm teknolojik ve sınai 
kalkınma açısından ele alınması zorunluluğu, daha açık bir deyişle petro¬ 
kimya sanayii için Ana Planda öngörülen gelişmenin gerçekleştirilmesinde 
ekonominin diğer kesimlerinde alınacak tedbirlerin ve tüm sektörler ara¬ 
sında sağlanılacak koordinasyonun önemi açıktır. 

Aşağıdaki bölümlerde, petrokimya sanayiinin yurdumuzda sağlam temel¬ 
ler üzerinde hızla gelişebilmesini sağlamak amacıyla üzerinde önemle® 
durulması gereken sorunlar ve alınması, gereken tedbirler ana hatlarıyla 
verilmektedir. 

9. i. TEKNOLOJİ 

Teknoloji alanında ülkemizle, gelişmiş ülkeler arasında günümüzde 
varolan açığın olanaklar ölçüsünde kapatılması büyük bir önem taşı¬ 
maktadır. Zira petrokimya sanayii alanında teknolojik yönden dışa 
bağımlı olarak sağlanılabilecek bir gelişme önemli sakıncalar yara¬ 
tabilecek ve sanayiin dış rekabet gücünü olumsuz yönde önemli şe¬ 
kilde etkileyecektir.Gerçekle, tümü dışa bağımlı teknoloji ile Ana Plan¬ 
da öngörülen gelişmenin sağlanılabileceği hususu,olasılığı olmayan 
bir varsayım olarak düşünülmelidir. Bu nedenle,, bu alanda teknolo¬ 
jik açığın, olanaklar ölçüsünde, kapatılmasına gereken ağırlık ve- 
rilmel' ’’ 
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11u alanda başarılı sonuçlar alınabilmesinde sanayi kuruluşlarıyla 
diğer uluslararası ve milli araştırma ve eğitim kuruluşlarıyla etkin 
bir koordinasyon ve iş bölümünün sağlanması büyük bir önem taşı¬ 
maktadır. 

Petrokimya sanayiinde araştırma-geliştirme çalışmalarının iki yön¬ 
den ele alınması bu sanayiin uzun dönem gelişmesi açısından zorun¬ 
luluk göstermektedir. Bu alanlardan birisi; proses,design çalışma¬ 
ları yoluyla mevcut ürünlerin üretim tekniğinin geliştirilmesi veya 
yeni ürün türlerinin ortaya konulması, diğeri ise hammadde verim¬ 
liliğinin arttırılması, yan ürün değerlendirme, işletme darboğazları¬ 
nın giderilmesi konularını kapsamaktadır. 

Bu alanda yapılacak yoğun araştırma-geliştirme çalışmaları sonucu 
sağlanılacak teknolojik gelişme,bir yandan teknoloji ithali için yapı¬ 
lacak know-how, lisans ve running-royalty ödemelerinde büyük ta¬ 
sarruflar sağlayabileceği gibi, değişen koşullara daha çabuk uyum 
sağlamlıyı temin edecek bir işletme etkinlik ve esnekliğinin tesisine 
de olumlu katkılarda bulunacak, ayrıca teknoloji ihracına imkân ve¬ 
recektir, 

Petrokimya teknolojisi alanında eğitim ve öğrenim faaliyetlerinin 
daha yeterli düzeye çıkarılması, bu arada özellikle yatırımların 
gerçekleştirilmesi sırasında halen önemli bir sorun niteliği taşı¬ 
makta olan mühendislik alanlarında kalifiye personel yetiştirilmesine 
özen gösterilmesi,sanayi kolunun geleceği yönünden büyük önem taşı¬ 
maktadır. 

9. 2. FİNANSMAN 

Petrokimya sanayii alanında yapılan yatırımlar sermaye-yoğun bir 
nitelik taşımaktadırlar. Bu sanayi kolunun yurdumuzda 1975-1995 
dönemindeki büyüme ve gelişmesini belirleyen Ana Planda, anılan 
dönem boyunca 1972 yılı Batlarıyla, 41. 6 milyar TL. düzeyinde sabit 
yatırım harcamasının gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Sabit sermaye yatırımlarının % 10'u oranında işletme sermayesine 
ihtiyaç duyulacağı ve sermaye yatırımlarının en az % 40'ının öz kay¬ 
nakla karşılanması gerektiği varsayımından hareketle, bu ölçüde ya¬ 
tırımın gerektireceği öz kaynak tutarının 18, 3 milyar TL. na ulaş¬ 
tığı görülmektedir. Dolayısıyla yurdumuzda petrokimya sanayiinin 
büyüme ve gelişmesinin Planda öngörülen termine uygun olarak ger¬ 
çekleştirilmesinde, yeterli özkaynağın zamanında temininin taşıdığı 
önem açıktır. Petrokimya Kompleksleri için gerekli özkayııak tutar¬ 
ları, 1972 yılı Batlarıyla: 
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IT. Petrokimya Kompleksi için 3.4 Milyar TL. 
III. " " " 5. 3 Milyar TL. 
IV. " " " 5.8 Milyar TL. 
Ek ve Bağımsız tesisler için 3. 8 Milyar TL. 

dolayında olacaktır. 

I. ve IT. Petrokimya Kompleksleri için gerekli özkaynağın teminin
de karşılaşılan zorluk ve gecikmelerin ışığı altında, petrokimya sa
nayii için uygun zaman ve miktarda özkaynak temini sorununun taşı
dığı önem açıktır. Bu itibarla gerek yatırımların zamanında gerçek
leştirilebilmesi gerekse yatırımlar için pahalı krediler alma zorun
luluğu yaratılmaması yönünden, bu sanayi kolu için uzun dönemli 
bir finansman programının yapılması ve kaynak temininin bu prog
rama bağlı olarak aksamadan yürütülmesi sanayiin gelişimi yönün
den esastır. 

9. 3. HAMMADDE VE UTİLÎTE TEMÎNİ 

Yurdumuzda petrokimya sanayiinin Planda öngörülen şekilde geliş
me gösterebilmesi açısından bu sanayi kolunda ihtiyaç duyulan ham 
madde ve utilitelerin yeterli miktarda ve elverişli koşullarla temini 
büyük bir önem taşımaktadır. 

Bu alanda halen mevcut sorunlar ve alınması gerekli tedbirler aşağı
da ana hatlarıyla verilmektedir: 

Petrokimya sanayiinin uzun dönem üretim programı ışığında, 
temel hammadde niteliği taşıyan nafta, doğal gaz ve ham petro
lün üretimi ve temini konusu üzerinde önemle durulmalıdır. 

Bu arada petrol rafinerileri üretim kompozisyonlarının tespi
tinde petrokimya sanayiinin uzun dönem nafta ihtiyacı gözönünde 
tutulmalı ve nafta ihtiyacının tümünün ayrı bir kuruluşça sağlan
masının fayda ve olanakları araştırılmalıdır. 

Diğer taraftan, diğer petrol ürünlerinde olduğu gibi, nafta için de 
fiat istikrarını sağlayıcı tedbirler alınması,fiat dalgalanmaların
dan sanayi kolunun olumsuz yönde fazlaca etkilenmemesi yönün
den gerekli görülmektedir. 

Halen yurdumuzda elektroliz sanayilerine uygun nitelikli tuz te
min edilememekte,bu ise tuz tüketimini aşırı ölçüde yükseltmekte 
ve ürün maliyetlerini arttırmaktadır. 

Dolayısıyla elektroliz sanayilerine uygun nitelikte ve yeterli 
miktarda tuz temini üzerinde önemle durulması ve tuzlaların bu 

amaçla tevsi ve modernize edilmeleri zorunluluk arzetmektedir. 
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Petrokimya tesisleri yoğun şekilde elektrik enerjisi tüketen 
sanayi kuruluşlarıdırlar. Halen yurdumuzda elektrik enerjisi 
konusunda iki yönlü bir sorun bulunmaktadır. Bunlardan birisi 
enerji yetersizliği ve petrokimya sanayileri üretim prosesinde 
önemli aksamalara ve kayıplara, yol açaıı elektrik kesilme ve 
salıımnları diğeri ise, enerji Hatlarının diğer ülkelere göre 
çok daha pahalı olmasıdır. 

Petrokimya sanayiinin uzun dönem gelişmesi açısından, bir 
taraftan enerji yetersizliği sorununa çözüm bulunması, öte yan¬ 
dan elektrik enerjisi Hatlarının bu sanayi koluna rekabet ola¬ 
nağı kazandıracak bir düzeye indirilmesi, hiç değilse sanayi 
kollarının niteliğine bağlı olarak,elektroliz sanayilerine düşük 
Hat uygulamasına imkân verecek,bir selektif fiat tarifesinin 
yürürlüğe konulması zorunluluk arzetmektedir. 

Ayrıca, petrokimya sanayilerinde tüketilen buharın basıncı 
ile elektrik enerjisi üretimi olanağı bulunmaktadır. TEK 
mevzuatı çerçevesinde yararlanılabilecek bu imkân, daha eko¬ 
nomik şekilde enerji üretimine yolaçacağı ve komplekslerin 
enterkonnekte sisteme olan yükünü azaltacağı cihetle petrokimya 
komplekslerinin projelendirme ve tesisi aşamalarında mutlaka 
göz önünde bulundurulmalıdır. 

Halen Devletçe sanayi suyu temini konusunda yeterince durul¬ 
mam akttı ve su temini sanayi tesislerinin özel problemi olarak 
mütalâa edilmektedir. Bu durum bir yandan sınai kuruluşların, 
yatırım tutarını arttırdığı cihetle, rantabilitesini düşürmekte 
öte yandan kuruluşlar arasındaki koordinasyon yetersizliği ne¬ 
deniyle kaynak israfına yol açmaktadır. 

Bu durum karşısında, sanayi suyu temini vazifesinin de DSÎ 
Genel Müdürlüğü'ne verilmesi yolunda gerekli mevzuat değişik¬ 
liğinin biran önce gerçekleştirilmesi ve bu hususun bir alt yapı 
hizmeti olarak Devletçe yerine getirilmesi faydalı ve zorunlu 
görülmektedir. 

Ayrıca, çeşitli sanayi kesimlerini kapsayan uzun vadeli planlar 
çerçevesinde,sanayi suyu temini konusunda uzun vadeli plan ve 
programlar yapılması gerekli görülmektedir. 

9.4. TEŞVİK TEDBİBPEBİ 

Henüz sermaye birikiminin yeterli duruma gelmemiş, finansman 
olanaklarının sınırlı, coğrafi bölgeler arasında kalkınma düzeyi 
açısından önemli farklılıkların olduğu ve özellikle Ortak Pazar'a 
girmemiz nedeniyle küçük ve verimsiz işletmelerin gidereli artan 
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bir rekabetle karşılaştıkları yurdumuzda, "Teşvik Tedbirleri" nin; 
yatırımların arttırılması, kuruluş kapasitelerinin büyüle tutulması, 
yatırımların bir bölümünün gerice bölgelere kanalize edilmeni, 
ürün ihraç olanaklarının arttırılması yönünde önemli ve olumlu 
katkıları olmaktadır. 

Bu bakımdan halen petrokimya sanayiinin de faydalandığı teşvik ted¬ 
birlerinin, olanaklar ölçüsünde daha da etkin bir duruma getirilmek 
suretiyle, devamında zaruret görülmektedir. 

Aşağıda, teşvik tedbirleri uygulaması ile ilgili olarak kapsam ve 
nitelik yönünden yapılması gereken düzenlemeler ana çizgileriyle 
verilmektedir: 

’ ■f'. ■■■'1 7 1 ' ■ 
Yatırımlar için daha ucuz finansıpan olanakları sağlanılmalı, 
özellikle DYB faizleri ve Maliye Bakanlığı bun dış borçlardan 
aldığı komisyon oranları asgari düzeye indirilmelidir. 

Bu sanayi kolunda yatırım'PiAtîSrrilö' hanı 'ırftıdd'e, 'yardımcı 
madde ve malzeme için uygulanmakta olan gümrük muafiyeti, 
devanı ettirilmelidir. 

Yatırım indirimi uygulamasına, selektif şekilde oranları yük¬ 
seltin ok suretiyle devam edilmelidir. 

Gerek yatırım gerekse İşletme dönemlerinde dış aliminim 
sur'atle yapılabilmesi için döviz tahsis işlemleri hızlandırıl¬ 
malıdır. 

- . özellikle projelerle ilgili sözleşin elerin, yetkili organlarca tas¬ 
diki, dış transferlerin yapılın akı, yerli imal durumu ve müd¬ 
deti belgesinin alınması, malzeme, yedek parça, ham ve ynr- 

" dımcı madde ithalatı konularındJf,,önemdi -gecikmelere yol açan 
formalitelerin azaltılması ve söl-â tlendi rilııi es inde mutlak za¬ 
ruret bulunmaktadır. 

Sözleşmeler, yatırını maliyetini gereksiz şekilde arttıran dam¬ 
ga resminden muaf tutulmalı, hiç olmazsa sözkomısu damga 
resminin sö’/.leşnıeler kesinlik kazandıktan sonra alınması yolu¬ 
na gidilmelidir. 

Bu tedbirlerin yanısıra, yurdumuzda petrokimya sanayiinin Ana 
Planda öngörüldüğü şekilde gelişmesini sağlamak amacıyla, 
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Finansman sorununun hafifletilebilmesi yönünden petrokimya 
kuruluşlarına "halk iştiraki" nin sağlanabilmesi için özendirici 
tedbirlerin alınması ve iştirak durumunda Devlet garantisi te¬ 
min. edilmesi, 

Halen çok yüksek olan petrokimyasal ürünler istihsal vergisi 
oranlarının özellikle plastiklerde °'<. 10-15 oranına kadar düşü¬ 
rülmesi (halen plastik ham maddelerinde istihsal vergisi oranı 
% 40'dır), 

faydalı ve zorunlu görülmektedir. 

Sonuç olarak, bu sanayiin tesisi, geliştirilmesi ve Ortak Pazar 
karşısında rekabet edebilmesini temin için, yukarıda sıralanan 
önerilerin önemle ve öncelikle ele alınmasında zaruret bulunduğunu 
ve bu amaçla, özellikle bu sanayi için; 

Teknolojinin ve tesisleHn seçimi, satın alınması, kurulması 
ve işletilmesinde kolaylıklar ve yeni im k fini ar sağlamak ama¬ 
cıyla vergi politikası, ithalat ve ihracat politikası, teşvik ve 
himaye politikası, sermaye, kuruluş, personel vb. 

konularını kapsayan bir "Özel Kanun" un (Petkim Petrokimya A. Ş. 
Kuruluş Kanunu) ivedilikle çıkartılması gerekmektedir. 
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2V/95-

MEVCUT VE PROJELENDİRİLMİŞ TESİSLERE GÖRE 

KAPASİTE AÇIK VE FAZLALARI 

atlo - 2/2 

(İOOO ton) 

^^^Tıllar 

Maddeler -—  
1975 1976 1977 1973 1979 1990 19?1 1982 1933 1984 1985 1986 1987 1988 1939 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Talep 172,5 :. 230,2 21i,0 250,5 245,3 262,5 277,5 293,7 310,0 325,0 337,5 357,0 371,4 337,8 404,5 421,3 455,2 455,4 472,6 45c,1 
•1 
i 

lamca 5i,5 5°, 3 63,0 65,1 65.1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 65,1 
Alla m 1:5, 115,9 270,0 ?00,0 300,0 300.0 300,0 303,0 300,0 300,0 300,0 30C ,0 
Torlar. 5i,; 2 ’ 2 ■ 65,1 215,1 290,1 335,1 365,1 365,1 365,1 365,1 365,1 365,1 " +-0 n 30 û,0 300,0 

Fark -117,3 ..... , -137,r -113,9 -15,4 +44,S +72,6 +87,6 +71,4 +55,1 +40,1 +27,6 +8,1 -71,4 “-C"?, 50 -134,5 +421,3 -438,2 -455,4 -472,6 -630,1 
Talep 5,5 3,3 i,: 4,2 4,4 4,7 4,9 -5,1 5,3 5,6] 5,8 6,3 6,2 6,4 6,7 6,9 7,1 7,3 7,6 7,. ’ 

.a 
-.3 

3.2 Aliağa 3,0 4,5 5,4 6,0 6,0 6,® 6,0 . 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
Torlar; 3,1 4,5 5,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

- ar'.: -3,5 ) ' -4,0 -4,2 -1,4 -0,2 +0,5 +0,9 +0,7 +0,4 +0,2 0,0 -0,2 -V -0,7 ^>,9 -V -7,3 -7,6 _r -
• 5 “ -0,0 

Talsp ü,3 •O, O O A 1 
- J~ 28,7 31,4 34,2 37,1 40,2 43,4 46,7 50,1 53,6 57,3 61,1 65,0 69,0 73,1 77,4 81,8 56,3 90,9 

5 
•2 

Tamca 16,1 o / 1 23,5 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 

Torlar. 1 V- 2İ, 1 23,ç 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 32,1 

L ...... .... -5,2 +2,5 +2,3 +3,4 +0,7 -2,1 -5,0 -8,1 -11,3 -14,6 -18,0 -21,5 -25,2 -61,1 -65,0 -69,0 -73,1 -77,4 -31,3 -56.3 —5' .9 

Talep M .. 2;,2 11,2 12,3 13,4 14,6 15,9 17,2 18,6 20,0 21,4 23,0 24,5 26,1 27,3 29,5 31.3 33,1 .35,0 36,9 35,9 

1 
-1 

    . 

5,2 22 ,2 12,2 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

Toolan 6,3 İD, i 12,2 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
Fark -2,3 0,0 +1,0 +1,2 +0,1 -1,1 -2,4 -3,7 .-5,1 -6,5 -7,9 -9,5 -11,0 -26,1 -27,8 -29,5 -31,5 -33,1 -3 5 -36+ -3-, 9 
Taleo 2,3 3,1 1,0 5,0 6,i 7,3 3,7 10,1 11,7 13,4 15,2 17,1 19,2 21,3 23,6 26,0 23,5 31,1 53,3 36,6 *50 A 

Toplan 
rark -5,: -3,1 -1,0 -5,0 -7,3 -8,7 -10,1 -11,7 -13,4 -15,2 -17,1 -19,e -11,3 -2.3,6 -26,c- -25,5 -31,1 -36,6 -3°, 3' 
Taler 21,1 23,3 25,S 23,7 ■ -35,5 -39,4 -43,7 -48,4 - 53,4 -58,8 -64,5 -70' ,6 77,1 90,0 95,0 106,0 120,0 130,0 133,0 160,0 

-tJ 

•1 
Yaranca 16,2 21,3 29,1 32,3n 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 32,3 
Ali a'a 21 32,6 39,2 43,5 43,5 43,5 43,5 43,5 -43,5 43,5 43,5 43,5 
Toplam 16,2 21,3 29,1 32,3 341 ■ 64,9 71,5 75,8 75,8 75,8 75,8 75,8 75,3 43,5 -3,5 43,5 

Fark’ -i,? +1,0 +3,3 +3,6 +22,2 +29,4 +32,1 +32,1 +27,4 +22,4 +17,0 +11,3 +5,2 -33,6 -51,5 -130,0 -120,3 ■-15— 1 . -7T7T 
Talep 50,5 57,5 66,0 74,5 82,3 90,9 ICO,6 111,2 122,0 134,0 145,5 160,0 172,2 186,2 200,9 216,2 232,1 248,5 265,8 5:1.9 

1 
•S 

Diğer (D.Ç.Fb.) 27}S 27,3 27,3 27,3 27, S 27,3 27,3 27,8 27,3 27,8 27,5 27,S 27,8 27,5 27,8 27, S 67,8 27,8 27,6 27,8 27, 
Allara 37,4 56,1 67,3 74,8 74,8 74,8 74,8 74,5 74,8 (A.jO 74,5 
Toplan 27,o 27,3 27,3 27,3 65,2 33,9 95,1 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 102,6 27,3 27,8 27,5 27,8 27,8 

Fark -22,7 —7 
•- } ' -33,2 -46,7 -17,1 -7,0 -5,5 -8,4 -19,4 -31,4 -42,9 -57,.' -6n,6 -+03,6 -93,3 -113,6 -304,3 -220,8 -233,0 ^ZÎT/T 274,1 

Talep 12,0 u, o r 16,5 19,0 22,0 26,0 30,0 35,0 40,0 43,0 57,0 68,0 79,0 90,0 10 5,0 122,0 140,0 167,0 195,0 225,0 267,0 

1 
© 

:£ 
Alla “-a 10,7 16,1 19,2 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 
Toplan 10,7 16,1 19,2 21,4 21,4 21,4 21,4 21,4 21.4 21,4 21,4 51,4 

Fark -12,0 -}M -16.5 -19,0 -11,3 -9,9 -ıo ,s -13,6 -13,6 -26,6 -35,6 -46,6 -57,6 —68,6 -83,6 -100,6 -140 ,C -167,0 -195.0 -225,0 -267,0 
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MEVCUT VE PROJELENDİRİLMİŞ TESİSLERE GÖRE 
KAPASİTE AÇIK VE FAZLALAR! V1Q00 ton) 

" 1 e. r 

^acirieler 
1975 1976 1977 1973 1979 1930 19-81 1982 19S3 1984 1935 1936 1937 1933 1939 3 990 l9»ı 

[ 

1992 1993 1994 1995 

iziz? 43,7 52,1 56,0 59,7 °A > -L 72,0 74 7 77,3 34 , 1 "4O 36.9 ; — , ••• 77,1 104,3 145,0 

o 

3 i Çor M 5/0 V M 5,0 J 3- 5,0 > “ 3,3 2 2,4.' 5,3 ' > '• 5 > 0 2,0 

3 -lor D;-' 0 i “ 5/4 -S?. 2,0 . . 41' 5>J 5,3 5/3 [ 5,0 5,1 5>--' 5,2 | -7,0 5y 5,-] 
-IV r-51,0 -54,7 -91 j 5 -:4,3 r. -» ••• -23,7 1-71,8 6, -103,7 -120,6 

Tr .1 yj 5 j ııo,4 1.77 - 0 431*7 111, 7 1 187,3 •82-2.7 İl 4,7 Z^C-hP .:.'4,5 | j 672,5 ■367,: 
,:q L-.r ırica+Dir-.2r 70,5 2 57, 59,8 59,3 3°, 6 -.0 

- ■ 5 - 59, 0 59,6 5°,o ; 52/6 2 9 *3 J 4,0 lv,0 29,0 J 19,0 İ 19,0 - • > ■ 

  —* 

AIiî 6. - ■■ j- OC 3 74,0 74. j 7l,0 74.0 | 72,0 /, 4 7., ,3   ! i “ 
? —1— 57. TV= 115,2 141,2 133. İ 123,8 132 ,6 13* 6 153,6 12 5«-6 77 0 c24;; 1.7 0 i 194- V .3 

X ■ 9 -37,4 ->7 3 -15,5 -13,0 “72 ,1 - 22,2 -404.0 741; -657,5 - .. -1C . c,5 
T-l Lp — s O — 2.4 3,5 4,7 5,4 6,1 6.9 • 7#7 3,5 9 4 »4 .11.. L ı.-, •-. İS, 4 (14,5 15,7 16, S 13, C 

e 

Voplı- ~ - - - - - ~ - “ - “ İ ~ - - “ - ** 

“'-T'-' r~:,4~' -7J91 -3,5 h^î 1 -4,7 "?‘t 4 r -o,l — t f i “O y ^ -9,4 »;+ -11,4 -13,4 “•14,5 | “15,7 -16,3 -13, • 

i 

  

* 

  

— — 



I. YARIMCA PETROKİMYA KOMPLEKSİ va» - :-/i 
ÜRETİM PROGRAM! -ıc-oc 

  -____xmsr 
Kaddolsr ——   

Curul 1L-

Capasi-
tesi 

1975 Iv7' 1977 İv','3 197r. 19-33 1931 1932 1933 193/, 192-5 1966 1967 Iv3C 1939 İ99C 1991 1992 1993 1994. 1995 

P3 (AlçsÜ lo.îüalı*) 23.5 33,5 26.5 23.5 28.5 o ?i r 43.9 25.5 28.5 23,5 2Ö.5 23.5 2-3.5 28. S 

PS (lüksek îajsaiı*) 
Etiİm Oksit 

Etilen Glikol 

Virtil Klcrür Konacc? 54 „ 6 41. S 4,7.S 5A.3 5 4.8 54.6 54.6 5-9,3 54*6 54.4 C.İ ■' Ş4. r 34, 6 59.5 
r/c R2.0 3J.0 45.5 4.9.4 ?2,C 5,7.0 52.. 0 54 = 0 62 '0 82.0 55.0 52.0 52.0 

Propilan 43.7 ic.; 40. 2 4 2. «.T 4 7 43.7 ~ ~ 43,7 93.7 45.7 53.7 -45.7 93.7 

Poliprcpilon 
Tri-ps? Klsr Stdlea 
StLVra 65 ol 34.;. 63.0 55* '* 65.1 65.1 55 c 1 £; i 3 ..0*1 - tl 65.2 7 9 *1 

SER 22.i 1 :•. i 24.1 28.9 3? 1 32,1 33 v 1 32.1 O;'.: 32,1 31.1 17,1 12.1 52.1 

C6Iİ 18.5 6.S _ 10.3. 13.5 13,5 13.5 13.5 13.5 13,3 15.5 13,5 13,5 13.5 

APS 

Bui&diea 32,3 i 5.2 24,3 29.1 32.3 32. ? 32.3 82,3 - 3 32. 3 82,3 32.3 3?= 3 
Bansan 

O-üsfl sn 
r~IIsilea 

143 Linotcf Alkil Ber.osr ;.0,0 10,0 10.;: 10* 0 114 0 3 0.0 10.0 10,0 10, ' İOF4 
T 

10.0 i 0.0 

£tiren 25.0 1 2, 13.3 72.5 73.0 23,, :■ ö.-' 4=4 23.O 0*0 r 

Polistiren i -, 0 7,7 T. * 13.5 15 »0 15.0 15*0 13.0 : 5.. 15.0 Ş.o j „,0 ISO 

.k-çroîs.k'tin 45-4 - 12, ;İ 16.4 22.5 25.0| 22.0 ■ic _ 25.0 İS-' ss 1 s:o 2'A ç 
i 

Akriloniisll 1 
■ 

SaT TsreOtalik Asit i • j 
  

i 
Di^âtiitiTö-ruiAt 1 

Poliestea4 Chips ve llpo-.C i i • 

7inil As-3tat î'cacTior j 
~ 

r-
{ 

î'olİTİnilsssiat 

îktiSartairil&t ' 
-

ita Uksnhidrit 

îr orr-ıld'-'iio. 

Aarbc* ~ ; -ki 30,0 - , , y 
h 

■■■"•. s 30.0 30.0| 30.4 '0.0 

Fenci 
r 
i 

: i: ts.ee!' 
.. ...   

Sudkcstik d 3. t •00 V 36, . 4 0.4 40.3 '0 - d d. i .11,6 40,6 
ı 

• •.ola.v-in  i 



Tarih I İlim 



m. PETROKİMYA KOMPLEKSİ wü»-r/s' 
ÜRETİM PROGRAMI (10001») 

'   lUler 
Maddeler ~~ 

kurulu 

kapasi¬ 
tesi 

1975 1976 1977 1973 1979 1930 1981 1982 1983 1984. 1985 1986 1987 1988 1939 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

PS (Alşak Yoğunluk) 150.0 75.0 112.5 135.0 150. c 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.C 

PE (lüksek Yoğunluk) 40.0 20.0 30.0 36.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.C 
Etileaı Oksit 30.0 40.0 60.0 72.0 80.0 80.0 30.0 80.0 80.0 50.0 80. C 

Stilon Glikol 100.0 50.0 75.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ıoo.c 

Yİnil Klarür Kan onar 300.0 — • 

150.0 225.0 270.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 30-0.0 300. c 

PTC 300.0 150.0 225.0 270.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300. c 

Propüen 250.0 
125.0 187.5 225.0 250.0 250.0 250.0 250.0 ro vn O 0 250.0 250. c 

Polipropilan 60.0 30.0 4^.0 54.0 60.0 60.0 60.0 60.0 oO.O 60.0 60, C 

Tri-p«r Klor Etilen 

Etilen 5OO.O 250.0 37-5.0 450.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500., 

SER 

CBR 

ABS 

Bu ta di «ı 50.0 25.0 37.5 45.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.C 50.5 50.0 

Boassn 25O.O 1 125.0 187.5 225.0 250.0 250.0 250.0 250.0 250. 250.0 250.0 

O-Ksilss 100.0 50.Û 75.0 90.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ıoo.c 10Û.0 100.0 

P-Kailea 100.0 50.0 75.0 90. oç 100.0 100.0 100.0 100.0 100. 100.0 ıoo.c 

DIB Lineer Alkil Benzen 

S ti ren 80.0 40.0 60.0 72.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80. <. 60.0 80.0 

Polistir en 70.0 35.0 52.5 •63.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.C 70.0 70.0 

Tnprouüaktam 

Akrİlonitril 

Saf Tereftalik Aait 150.C 75.0 112.5 135.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 0 0 u~\ 

Dinetiltereftal&t 

Poliestar Chipa Zlyni* 50. c 25.O 37.5 45.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

Yİnil Asetat Kon on ar 50. c 25.O 37.5 45.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

Polivinilasatat 40.C 20.0 30.0 360 0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 

Metilnetakrilat 

Ptalikanhidrit 

Fonaaldehid 

Karbon Siyahı 
Fenol 

Metan ol 

Sudkostik 200. C 100.0 150.0 180.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 

'tolamin 



T * r I h I İsim 



Tarih 
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665.71(560)(0^7.3)"1973/77' 
Ntrn^CıZvsı n.l 

T AZ AB : DPT 

doküman ADI: Petrokimya Ana Planı 
ÖİK raporu (1975-1995) 




