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ÖNSÖZ 

Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 
166. Maddesinin amir hükmüdür. Anayasamızın bu hükmü gereğince 
Kalkınma Planları ile Yıllık Programların hazırlanması, 223 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede de belirtildiği üzere Devlet 
Planlama Teşkilatı'nın yerine getirmekle sorumlu olduğu asli 
görevleri arasındadır. 

Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını uzun 
vadeli planlar çerçevesinde sürdürmeye başladığı 1963 yılından bu 
yana Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan Birinci, 
İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları ülkemiz 
kaynaklarının döküm ve değerlendirmesinin yapılarak verimli 
şekilde kullanılmasında, sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde 
dengeli ve uyumlu biçimde yayılmasında, insan kaynaklarımızın 
gelişmesinde, milli benliğimizin kuvvetlenmesinde ve sosyal 
bünyemize uygun yollarla gelişmenin sağlanmasında, halen 
uygulanmakta olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara 
ilave olarak, piyasa ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili 
rol oynamıştır. 

1990-199^ dönemini kapsayacak olan Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı’nın, Türkiye’nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik 
için başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa 
mekanizmasının daha fazla etkinlik kazandığı ve KIT’leri 
özelleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu 
Plan için yapılan Özel ihtisas Komisyonu çalışmalarını daha da 
önemli bir hale getirmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları 
çerçevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında 
olduğu gibi 5/1722 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe 
konulan Tüzük gereğince "Özel ihtisas Komisyonları" kurulmuştur. 

Özel ihtisas Komisyonları, iktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teşkilatına, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere 
kurulmuşlardır. 



özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 1.12.1987 tarih ve 
1987/31 sayılı Başbakanlık genelgesi ile başlatılmıştır. 

Özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili 
tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri 
kuruluşların görüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve 
gerektiğinde ilgili mercilerle koordinasyonu sağlayabilecek 
kişilerin seçilmesine özen gösterilmiştir. Komisyon çalışmaları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın genel koordinasyonu çerçevesinde 
yürütülmüştür. 

Özel İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın 
sağlanabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilatınca bir "çalışma 
modeli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan imkanlar ölçüsünde bu 
modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar sektörlerinin 
niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 
durumlarda modelde bazı değişiklikler yapmışlardır. 

Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, komisyonlara katılan 
bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla 
belirtilmesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan 
konulardaki her türlü görüş ve önerilere raporlarda yer 
verilmiştir. 

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli 
birer bilgi kaynağı niteliğini tayışan Özel İhtisas Komisyonları 
raporlarının hazırlanmasında görev almış ve emeği geçmiş tüm 
üyelere, Devlet Planlama Teşkilatı olarak, en içten teşekkürü bir 
borç biliriz. 
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BÖLÜM - I 

!. GİRİŞ 

l.l. Sektörün Tanımı ve sınıflanması 

Plastik İşleme Sanayii, Uluslararası Standard sanayi tasnifinin 
Bölüm 2-3 imalat sanayii, 39.uncu ana grubu 399 uncu bölümüne 
girmektedir. Yurdumuzda ekonomik hayatımıza etkisi ise diğer 
sektörlerle kıyaslandığında dikkat çekici ölçüde artan plastik iş¬ 
leme sektörümüzü oluşturan sanayicilerimiz Sanayi Odaları, Ticaret 
Odaları ve Ticaret ve Sanayi Odalarının muhtelif sanayi grupların¬ 
da yer almaktadır. Diğer bir ifade ile Plastik İşleme sanayicileri 
Yurdumuzda Sanayi Odaları ve Ticaret Odalarının yukarıda belir¬ 
tilen sanayi gruplarına kayıtlı bulunmaktadır. Bununla birlikte 
ülkemizde herhangi bir odaya bağlı çok küçük plastik işleme kapa¬ 
sitelerine sahip sanayiciler de bulunmaktadır. Bu sektörde üretim 
yapan firma sayısı takriben 2500 kadardır. 

Plastik İşleme Sektörünün ürünleri, dayanıklılık, ucuzluk, temiz 
görünümleri, dielektriki karakteristikleri ve hafif olmaları özel¬ 
likleri ile koiay işlenebilirliklerinden dolayı bir taraftan, kağıt, 

karton, cam, porselen, teneke, kil, çimento, demir, pik, kurşun, 
deri, kösele, ahşap malzeme, yün, pamuk, keten, kendir gibi 
geleneksel hammaddelerden mamul eşyanın yerine ikame olurken 
diğer taraftan ise yeni geliştirilen tüketim alanlarıyla günlük 
yaşamımıza ve Zirai Sulama, içme Suları , Kanalizasyon ,Toprak 
İslahı, Gübre, Turfandacılık, Hayvan Yemleri, Haberleşme, Enerji 
Dağıtımı, Ulaşım gibi kalkınmakta olan ülkemiz için büyük önem 
taşıyan proje ve yatırımlara önemli ölçüde girmiştir. Ülkemizde 
yaygın şekilde kullanılan ambalaj filmi, torba^ seralık, film, şişe, 
kablo, profii boru ve eklenti parçaları, ayakkabı, levha, sun‘i 
deri, örgü çuval, yalıtım malzemesi ve injeksiyon metodu ile 
imal edilen çeşitli eşyalar bu sektörün ürettiği mamullerin başlıca- 
larıdır. 



Günümüzde plastik ürünleri, tarımda dokuma sanayiine, inşaat sektö¬ 
ründen taşıt sanayiine değin birçok alanda temel maddeler haline 
gelmiştir. Diğer taraftan, plastik işleme sektörü, daha yeni gelişmeye 
başlamasına rağmen sağladığı milli gelire net katkı, istihdam olanakla¬ 
rı , döviz tasarrufü gibi ekonomik ve sosyal imkanlarla milli ekonominin 
dinamik sektörlerinden biri olmuştur. 

Tarihçe 

Plastiklerin memleketimizdeki kullanımı takriben I860 yılında başiar. Bu 
tarihe kadar İstanbul1 da lületaşından ve kehribardan imal edilmekte 

olan ağızlık, teşbih, nargile ağızlığı, şemsiye ve kalem sapları ve muh¬ 
telif süs eşyaları ilk olarak 1880 yılında ithal edilen "çubuk galalit" 
den yapılmaya başlanmıştır. Elde edilen mamuller bilhassa Orta Doğu 

ve Avrupa piyasalarında çok rağbet görmüştür. 

1925 yılında levha halindeki plastiklerin (bilhassa galalitkazein formaldehit ) 
ithali ile yine İstanbul1 da düğme imal edilmeye başlanmıştır. Başlan¬ 
gıçta basit usullerle yapılan düğmelerin daha sonraları kurulan otomatik 
makinalarla gerek kalite ve gerekse çeşit itibariyle geniş ölçüde üretimi 
temin edilmiştir/-'' 

1930 yılları plastik işleme sektöründe, eski yıllara nazaran kayda değer 
gelişmelerin izlendiği bir devre olarak hatırlanmalıdır. Nitekim bu 
yıllarda fenol - formaldehit (bakalit) ten mamul elektrik malzemeleri, 

radyo kutuları, sigara tablaları, kahve fincanları gibi plastik ürünlerin 
de imaline başlanılmıştır. 

1939 yılına kadar çubuk, levha ve külçe halindeki plastik hammaddelerinin 

ithalatı yılda takriben 120 tona kadar yükselmişti/ Bu yılı takibedeıı 
ikinci Dünya Harbinin başlaması ile ortaya çıkan ithalat imkansızlıkları 
yüzünden bu miktar bir hayli azalmış ve yeni gelişmeye başlayan 
plastik sanayimiz bir durgunluk devresine girmiştir. 



Harp süresince devam eden bu durgunluk harpten sonra bilhassa 
1952 yılından itibaren polivinilklorür , polistiren, polietilen, asetat 
selüloz, selüloit, üre-formaldehit gibi tanınmış plastik hammaddele¬ 
rinin ithali ile canlılık kazanmış ve yeni kurulan işletmelerde piyasanın 
bir kısım ihtiyacını karşılayan çeşitli eşya üretimine başlanmıştır. 

Hammaddelerinin çeşitliliği yeni tip makinaların ithalini de zaruri 
kılmıştır. Yatırım imkanı müsait olan işletmeler, yeni otomatik enjek¬ 

siyonlu kalıplama makinaları (enjektör), extruder (budinöz), kalender, 
hidrolik presler gibi o tarihlerde bilinen üretim vasıtalarını ithal 

ederek tesislerini teçhiz etmişler ve termoplastik hammadde işleme 
imkanlarını arttırarak üretim çeşitlerini çoğaltmışlardır. Küçük serma¬ 

yeli tesislerde ise tek kademeli operasyonlar ile kolay üretim yapan 
düşük kapasiteli el enjektörleri ve presler kullanılagelmiştir. Türkiye1 de 

ilk defa yapılan ve tatbik sahasına konulan el enjektörleri bir zaruretin 
neticesi olmuştur. Bahis konusu enjektörler, uç kısmı konik ve ince bir 

deliği olan, bir silindir ile (enjeksiyon silindiri) bunun içinde el kuvveti 
ile tahrik edilen bir pistondan ibarettir. Diğer enjektörlerin yatık 

olmasına karşılık bunlar dik vaziyette imal edilmişlerdir. 

Plastik sanayiindeki hızlı gelişme 1965-1971 yılları arasında başlamış ve 

artan bu ihtiyaçtan dolayı plastik hammaddelerini yerli almak, üret¬ 
mek üzere Petkim Petrokimya A.Ş kurulmuştur. 

İS65-I97İ yılları arasında piyasada talebin artmasına paralel olarak 
yeni çeşitlerin imali için makina yatırımı ile birlikte "kalıp" teminine 

de önem verilmiştir. İthal malı kalıpların çok pahalı olması karşısında 
basit şekilli olanların memleket dahilinde yapılmasına teşebbüs edilmiş¬ 

tir. İthal malı emsalleri taklit edilerek yapılan ilk kalıplar ayakkabı, 
taban, ökçe ve bazı mutfak eşyası kalıpları olmuş, ayrıca budinöz, 

presier ve basit kalıplama ve üfleme makinaları da imal edilmeye baş¬ 
lanmıştır. 
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Bu devre içerisinde iki veya daha ziyade operasyona ihtiyaç gösteren 

eşya üretimine başlanmış ve bunlarda devamlı bir artış kaydedilmiştir. 
Bu eşyanın başlıcalarını ayakkabı, ökçe, taban, sun'i deri, yer-duvar 
ve sofra muşambaları, boru ve bağlantı parçaları, muhtelif fırçalar, 
filmler, profiller, tara, fantazi düğme, toka vs. teşkil etmektedir. 

1972- 1977 Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan döneminde plastik i şleıne 
sektöründe ihracaata dönük kapasiteler ile organize modern şirketlerin 

doğduğu ve bu dönemde Yurdumuza ileri teknolojilerin girdiği belirtile¬ 
bilecektir. 1973 sonu ve 1979 yıllarında bütün dünya ülkelerini etkileyen 
petrol krizi, ülkemiz için hammadde temini açısından çok ciddi bir sorun 

yaratmamış olmakla beraber fiat artışlarının, plastik mamul,tüketimini 
olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. 

Bu dönemde Yurdumuza giren teknolojiler meyanında PVC şişe imali 
levha, extrüzyonu, vakumla şekillendirme, köpük tatbikatları, toz 

kaplama şerit, monofilaman extrüzyonu, örgü çuval imali, PP, PVC ve 
YDPE film imali uygulamaları belirtilebilecektir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde plastik işleyen makinaların 
yerli imalatında da gelişmeler izlenmiş ve çeşitli atölyelerde, çoğu kez 
gerekli teknik bilgiden yoksun olarak imal edilen ve mevcut bir makina-

nın veya kalıbın kopya edilmesi şeklinde yapılan imalat yanısıra, dışa¬ 
rıdan lisans ithal edilerek extruder ve enjeksiyon makiııaları imalatına 
yönelen firmalar da kurulmuştur. Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde 

ayrıca kalıp ve otomatik torba kaynak makinaları imalinde de kayda 
değer gelişmeler ölmüştür. 

Belirli büyüme süreçlerini tamamlayan plastik işleme sektöründeki 
kuruluşların daha modern işletmeler haline geçme yönündeki yeni 
yatırım ve tutumları da bu dönem içinde gerçekleşen kayda değer geliş¬ 

meler olarak sayılabilecektir. 
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1.3. GÜMRÜK TARİFE VE POZİSYON NO.LARI 

Tarife No ürün  

390711 Artificial Sausage Casings of Regenerated Cellulos 

390713 Articles of Regenerated Cellulose for Conveyance, 

Packing Orclosure of Goods, other Than Sansage 

390715 Sponges of Regenerated Cellulose 

390718 Goods of Regenerated Cellulose other Than Sponges 
and Articles' For The conveyance, Packing and Clos 

390721 Articles of Vulcanised Fibre 

3907Z2 Articles of Hardened Proteins 

390723 Articles Made of Chemical Denvates Rubber 

390724 Spools and Reels for Still or Cine Film or for 
Tab Es, Films ETC. OF 92.12 

390725 Non-Mechanical Fans and Hand Screens, Their Frames and 
Handles and Parts Thereof 

390727 Corset Busks and Supports for Articles of Apparel 
or Accessories 

390733 Table or Kitchen Utensils 

390735 Lavatory Seats and Covers 

390737 Wash-Basins, Bidet-, Baths Andshawer-Baths 

390739 Sanitary and Toilet Articles other Than Those 
With in 3907.35 arid 37 

390741 Ornaments and Other Fancy Articles and Articles For 
Personal adornment 

390743 Office or School Supplies 

390745 Articles of Apparel and Clothing Accessories 

390749 Articles for Interior Electriclighting 
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390750 

390751 

390753 

390761 

39076İİ 

390765 

390766 

390767 

390768 

390771 

390773 

390774 

390777 

390782 

390784 

390786 

390791 

390799 

Articles for Exterior Electriclighting 

Artificial Sausage Casings other Than of Regenerated 
Cellulose and of Hardened Proteins 

Bags, Sachets and the Like of Polyethylene 

Bags, Sachets and the Like of Polyvinyl chloride 

Bags and Sachets and the Like of the Artificial 
Plastic ETC. Materials of 39.01 To 39.06 

Netting Extruded in Tubular Form 

Boxes, Pots, Cases, Crates And similar.Articles 

Carboys, Bottles, Jars and other Containers of 
Capacity Max 2 L 

Carboys, Bottles, Jars and other Containers of 

Capacity 2 L 

Caps and Capsules for Bottles, other than of 
Regenerated Cellulose 

Stoppers, Lids, Caps and other closures, Except 
caps and cap sules for Bottles, Not of Regenerated 

Articles for the Conveyance and Packing of Goods, 
Not With in 3907.11-23 or 51-73 

Roller and Venetian Blinds, Similar Articles and 
Parts 

Tube and Pipe Fittings 

Spools. Cops, Bobbins-and Similar Holders for 
Spinning and Weaving 

Fittings for Furniture, Windows, Vehicle Coachwokk 
and T,he Like 

Articles Made from Artificial Plastic ETC. Sheet 

Other Articles Made from the Materials of Chapters 
39.01 to 39.06, Not Within 3907.01-91 
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BÖLÜM II 

PLASTİK SEKTÖRÜNDE KULLANILAN HAMMADDE VE 

KATKI MADDELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

Bu bölümde plastik sektöründe kullanılan ve en önemli girdileri oluşturan 

hammadde ve katkı maddeleri hakkında genel bilgiler verilmiştir. Bu konu 
aşağıdaki madde başlıkları ile İncelenmektedir. 

I. PLASTİKLER 

II. KATKI MADDELERİ 

t . I. PLASTİKLER 

Atomların zincir halkaları gibi birbirine bağlandığı büyük molekül 
yapılı sentetik maddelere plastik adı verilir. Plastiğip oluşumunda 

birçok atomlar biraraya gelerek moleküller meydana getirir, her 
atom birleşme değeri ile yanındaki atom'a bağlanır. Bu yapı, bir 
zincire benzetilebilir. Plastikler (Polimerizasyon, Polikondenzasyon, 

Poliadisyon ) veya tabii imalatların modifikasyonları yoluyla elde 
edilir, birçok plastik esas yapıyı oluşturan " reçine " ile 
belirtilir. Bunlar saf potimerlerdir. Reçineler doğrudan nihai ürün 

üretiminde kullanılabildiği gibi , nihai üründe istenin bazı özellik¬ 
lere bağlı olarak bünyesine birçok katkı maddeleri katılarak da 
işlenebilir. 

Plastikler 5 katagoride incelenebilir Bunlar ; 

A - Termoplastikler 
B - Ter,ncelastik. Plastikler 

C - Südo Plastikler 

D - Termoset Plastikler 

E - Alaşımlar 
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Bu katagorilcre giren plastiklerin tanımı, özellikleri, üretim teknik
leri ve uygulama alanları aşağıda teker teker verilmektedir. 

•N-1 - TERMOPLASTİKLER 

- Alçak yoğunluk polietilen 
- Lineer alçak yoğunluk polietilen 
- Yüksek yoğunluk polietilen 

- Klorlandırılmış pölietiien 

- Polivinil ve vini! kopolimerleri 
- Poiistiren 

- Polipropilen 
- Termoplastik poliamid 
- Poliamid - amid 

- Sulfon polimerleri 

- Polimetil penten 
- Fenilen oksit kökenli reçine 

- Epoksi 
- Asetal homopolimerî 
- Polikarbonat 

- Terınoplastik poiiester 
(Polietilen tereftaiat) 

- Termoplastik kopoliester 
- Polibutilen 

- Poliüretan 

- Selülozikler 

- Stireıı âkrilonitril 

- A B S 

- Poliakrilat 

- Naylon 
- Nitril reçine 
- Poiifenilen sulfit 

- Termoplastik elastomerler 
- Alil 



POLİETİLEN 

Tanımı ve Özellikleri 

Molekül yapısının ayarlanması ve katkı ilavesi istenen özelliklerde 
PE' ler elde etmek mümkündür. 

Özelliği geliştirilen Polietilenler : 

- Sağlamdır, 

- Asit, baz ve çözücülere dayanıklıdır, 
- Dielektrik özellikleri üstündür, 

- Çevre şartlarına dayanıklıdır, 

- Kolay işlenebilirler. 

Zincirdeki daPanmalar kristalliğin derecesini tayin ederler, YYPE1 de 
dallanma çok azdır ve molekül yapı lineerdir. Kristallik derecesi 
arttıkça sertlik, mekanik ve kimyasal özellikler artar ve sıvı ile gazlara 

dayanıklılık artar. 

AYPE' nin kristalliğini ayarlamak için vinil asetat akrilik eslerleri 
ilave edilir, molekül ağıriık polimer zincirlerinin bütününün avarajıdır. 
Avaraj molekül ağırlığının belirtisi erime indeksidir. Erime indeksi 
molekül ağırlığına ters orantılıdır. Yüksek molekül ağırlıklı PE1 lerin 

sertliği fazladır. Kimyasal olarak çapraz bağlanmada organik peroksitler 
kullanılır. 

Katkılar ve dolgu maddeleri : Katkılar. PE' ne eriyik harmanlaması 
sırasında ilave edilir. 

Ântioksidanlar : Fenol, aminler, fosfitlerdir. 

UV Stabilizenları : En önemli katkı Karbon Siyahıdır. 

PE' nin dışta güneşe karşı kullanımında 
ömrünü uzatır. 

Kaydırıcı ve Antiblok 
Katkılar 

Cam Elyaf 

Hücreli PE 

: Kaydırıcı olarak yağlı asit aminler kullanılır. 
Antiblok olarak da inorganik (silis gibi) 

dolgulardır. 

: Gerilim gücünü ve mekanik özellikleri arttr 
rır. Otomotif ve boru tatbikatında kullanır 

lırlar 

: Eriyik poiimere nitrojen ilavesi ile elde 
edilir. 
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İşlenmesi 

Polietilen belli başlt iki temei metod ile üretilir. Yüksek basınç 

prosesi ile alçak yoğunluk polietileni ve kopolimerleri üretilir. 
Bu kopolimerler, Vinil asetat , akrilik esterler, karboksil asit¬ 

ler ve ionomerlerdir. Düşük basınç prosesinde ise yüksek yo¬ 
ğunluk polietileni elde edilir. Ayrıca yeni olarak geliştirilmiş linear 
AYPE mevcuttur. 

AYPE bir otoklavda veya tübular reaktörde, etilen monomerlerinin 

organik peroksitler ile polimerizasyonu ile elde edilir. Basınç 

15.000 ila 45.000 psi arasında değişir, ve yoğunluk 0.916 gr/cm^ 
arasında değişir. YYPE, orgonometalik , krom oksidi, vanadyum 

ve molibden oksidi gibi katalizörler yardımı ile etilenin polimerizas¬ 

yonu sonucu (1500 psi- basınç) elde edilir, polimerler lineardır 
ve yoğunlukları 0.94 - 0.965 arası değişir. 

Orta yoğunluk PE' nin (OYPE) yoğunluğu 0.926 - 0.940 arasındadır. 
Yüksek veya alçak basınç prosesi ile AYPE ve YYPE' nin fizikse! 
karışımı ile elde edilir. 

PE işleme Türleri : 

1.' Film Ekstrüzyon : 

YYPE1 de az olmakla birlikte AYPE' nin en yaygın işleme alınan 
film imalidir. 

2. Ekstrüzyon kalıplama 
3. Üfleme ile kalıplama 
4. Sıcak eriyik kaplamaları ve yapıştırıcılar. 

5. Toz kaplamalar 
6. Tel ve kablo imali 

-10-



Uygulama Alanları 

AYPE Filmler parlak, şeffaf ve ucuzdur, işlenmesi kolaydır. Bunlar : 
- Yiyecek paketleme 
- inşaat örtüsü 
- Ziraat örtüleri 

- Çöp ve gübre torbaları 
- Büzme ile sarma alanlarında kullanılırlar 

YYPE' ler kağıdın yerini almakta ve yiyecek paketlemesinde geniş olarak 
kullanılır. 

Eva kopolimerleri film tatbikatında mekanik özellik üstünlükleri ve parlak¬ 
lıkları nederiyle kullanılırlar. 

Ayrıca : 
- Ağır hizmet torbaları 

- Sıvı paketlemesinde kullanılır 

YYPE ve AYPE ekstrüzyon kalıplama alanında çok yaygın kullanılır. 

YYPE, kasa, yeraltıkanalları ve büyük boy eşya yapımında , AYPE ise, 
esneklik, sarilik ve parlaklık istenen yerlerde kullanılır. 

F.VA ve etilen - akrilat ester kopolimerleri ise yüksek esneklik 
isteyen tatbikatlarda kullanılır (Oyuncak - ev eşyası ). 

Üfleme ile kalıplama yolu ile AYPE1 den sıkılabilen şişeler imal edilir. 

Şişirme ile imalat yapılan teknolojide ise yaygın olarak YYPE kullanıl¬ 
maktadır. (Likit deterjan şişeleri, süt ve diğer şişeler ). 

Yeni bir tüketim sahası da oto benzin depolarıdır. AYPE, kağıt, kumaş 
gibi yüzeylerin kalıplanmasında kullanılır. Bu kaplama yüzeye sertlik 

verdiği gibi yüzeyin düzgün olmasını ve dış şartlara karşı direncini 
arttırır (süt kapları, meyve suyu kutuları ). AYPE homopolimer ve 
kopolimerleri sıcak eriyik kaplamalarında kullanılır. Bunlar ya tek 

başlarına ya da plastifiyanlar ve diğer geliştiricilerle kullanılırlar. 
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Polietilenlerin toz kaplamada da kullanılır. Homopolimer tozlarının 
fiatları düşüktür ve aşınmaya mukavimdirler. Kopoiimerler daha 
pahalı olmakla beraber (EVA, EAA ve lonomer ) metallere daha 
kolay yapışırlar. PE tozlar otoınotif halıların yapımında ve buzdolabı 
rafı imalinde kullanılır. 

PE' den tel ve kablo imali giderek yaygınlaşmaktadır. Tüm PE' ler 
bu alanda kullanılır. 

Yüksek molekül ağırlıklı, yüksek stabilite i, karbon siyahlı AYPE' leri 
kabloların dış kılıflarında kullanılır. 

Karbon siyahı bu kılıfın UV ışığına dayanımını arttırır. Erime indeks¬ 
leri 0.2 - 0.5 arasındadır. 

YYPE ve PP telefon kablolarının izolasyonunda kullanılır. Çok damarlı 
kablo izolasyonunda AYPE yanısıra OYPE ve YYPE' de kullanılır ve 
kaplama 2000 - 6000 ft/ dakikadır. 

YYPE sertliği nedeniyle yaygın olarak kullanılır ayrıca organik sol- 
ventlere dayanıklıdır ve kabloda bulunan petrol jelini emme oranı 
düşüktür. 

EVA, EEA kopolimerleri izolasyonda kabloda yaygın olarak kullanılır. 

Etilen - propilen kauçukları kablo üretiminde AYPE ve kopolimerlarle 
rekabet etmektedir. 

Etilen-akrilik asit kopolimerleri daha dok mühürleyici ve yapıştırıcı 
olarak kullanılır. 

LİNEER ALÇAK YOĞUNLUK POLİETİLEN 

Özellikleri ve Tanımı 

Celeneksel olarak , polietilenin, alçak ve yüksek yoğunluklu olmak 

üzere iki tipi vardır. Polietilen endüstrisinin yapısı alçak basınç 
işlemlerindeki gelişmelere dayalı olarak diğer bir alçak yoğunluk 
PE türü olan lineer alçak yoğunluk PE türü üretilmektedir. 
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Elde edilen reçine, etilen-alfa olefin kopolimeri olup, lineer bir 

yapıya sahiptir. 

Son zamanlarda alçak basınçlı otoklav ve tubülar reaktörler kullan¬ 

mak suretiyle LAYPE üretimi yapılmaktadır. LAYPE' nitı özellikleri 
kayda değer şekilde AYPE' den farklıdır. Gerilim kuvveti ve uzama 
AYPE' ye nazaran daha yüksek, darbe mukavemeti daha iyidir. 
Isı direnci I5°C' de daha yüksek, işlenmesi daha zordur, buna 
karşılık , berraklık, parlaklık, daha kötü olup, erime gücü daha 
düşüktür. 

Değişik LAYPE türleri değişik olarak işlenirler. Bu da değişik 

moleküller yapılar ihtiva eden , değişik katalistlerin kullanımına 
bağlıdır. 

AYPE VE LAYPE İşlenme Mukayesesi 

işleme 

Özellik AYPE LAYPE 

Film 

Kalıplama 
Boru 

En iyi 
Bükülebilir 

Bükülebilir 

Sert 

Daha iyi çekme 

Orta 

Tel ve Kablo 

Şişirme ile kalıplama 
Rotasyon kalıplama 

Toz kaplama 

Ekstruzyon kalıplama Daha az göçme 

Çapraz bağlantı Kontrolü kolay 
köpüğü 

iyi, ön şekil 
İyi akış 
Düşük ısı büküle- 
bilirlîk 

Hızlı ekstrude 

gerilimi 

Daha iyi ESCR ve 
ısı direnci 

iyi, ön şekil 
Daha iyi akış 
Daha yüksek ısı 

gerekliliği 
Yüksek göçme 
Kontrolü zor 
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Kullanım Alanları 

Film : 

Çöp torbası, zirai kullanımda ağır hizmet torbaları, inşaatçılıkta, 
genel olarak ambalajlamada. 

Enjeksiyon kalıplama : 

Ev eşyaları yapımında, rotasyon kalıplamada, çok iyi tatbikatlar 
vermektedir. Alışveriş torba yapımı, sera , oyuncak, şişirme ile 
kalıplama ve köpük tatbikatları da orta derecede, sonuç vermekte 

büzgü torba, laminasyon, toz kaplama ekstruzyon kaplama tatbikat¬ 
larında kullanılmamaktadır. 

UHMW POLİETİLEN 

Ultra yüksek- molekül ağırlıklı polietilen (UHMW) çok yüksek mole¬ 
küller ağırlığa sahiptir (2 ye 6 milyon ). 

UHMWPE aşağıdaki özelliklerin hepsini ihtiva eder. 

1. Termopiastiklere kıyasla yüksek aşınma mukavemeti, 
2. Eksepsiyonel darbe mukavemeti, 

3. Alçak sürtünme katsayısı, 

4. kendi kendini yağlama, 

5. Düz yüzey 
6. Fy i o kimyasal ve gerilim mukavemeti, 
7. Ağır devir mukavemeti, 

8. Ses azaltıcı özellikler, 
9. Yiyecek, et ve kümes hayvanlarında kullanılmak üzere FDA ve 

USDA teyidi. 
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işlemin zor olması nedeniyle bu madde konvansiyonel enjeksiyon 
kalıplamada ve ekstrüzyon ekipmanında kullanılamamaktadır ki 
bu da UHMW için bir dezavantajdır. 

UHMW modifiye edilmiş Ziegler sistemiyle yapılmaktadır ki bu 
sistem YYPE' nin yapıldığı konvensiyonei sisteme çok benzemektedir. 

UHMW' nin bazı ilave özelliklere sahip olması için çeşitli doldurucu 
ve polimer modifiyecileri ilave edilebilir. Grafit, elyaf, talk, toz 

metaller, cam elyafı vs. sertliğini arttırmak, yük altında deformas- 

yonu önlemek ve ısı defleksiyonunu arttırmak için ilave edilir. 

Silikon yağının ve molibdenum disulfidin ilave edilmesi alçak sürtünme 
oranını arttırır. 

işleme 

KPE ekstrude edilmiş ve kalenderlenmiş film ve levhalar için 

mükemmel bir üründür. Ayrıca kalıplanmış parçalar KPE'den 
sıkıştırma ve enjeksiyon kalıplama yöntemi ile yapılmaktadır. Bunlar¬ 
dan başka darbe mukavemetini arttırıcı olarak PVC' ye etilen poilmere 

kopolimeriere, stiren başlı polimerlere ve diğer plastiklere kuru olarak 
harmanlanırlar. Harmanlama işlemleri düşük ya da yüksek hızlı 

karıştırıcılarla yapılır. 

Eriyik olarak kompoundlama ise alışagelmiş silindirler ve ekstruderlerle 

yapılır. hazırlarım3kta olan kompoundun cinsine göre ısı 300 - i425°F 
arasında değişir. 

Kalenderleme ise diğer yumuşak vinillerde olduğu gibi yapılmaktadır. 
Yalnız KPE reçineleri için daha büyük güç gerekmektedir. Isı ise 

300 - 350°F arasında değişir. Ayrıca KPE kuru harmandan sonra 
ekstrude edilir. Yalnız reçinenin içindeki hava, vakum ağzının olmasını 

gerekli kılar. En iyi sonuçlar iki safhalı, vakum ağızlı ekstruderlerle 
yapılmaktadır. 
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Kuliamm Alanları 

KPE temel polimer olarak kullanılabildiği gibi, alaşım maddesi ve 
darbe mukavemetini arttırıcı olarakta kullanılabilir. 

Temel polimer olarak kullanıldığı alanlar : 

- Film ve levha, 

- Te! ve kablo kompoundları , 
- Ekstrude edilmiş profiller , 
- Kalıplanmış şekiller , 

- Kumaş kaplama , 
- Hortum , 

Ayrıca sert kompoundlarda : 

- Darbe mukavemeti arttırıcı ve işleme kolaylığı sağlamak amacı ile, 
- Dolgu maddesi miktarını arttırmak suretiyle, tasarruf temini amacı ile, 
- Boya dağılımı geliştirmek amacı ile kullanılmaktadır. 

Bunlardan başka PVC, Polietilen ve diğer polimerlerle, harmanlama 
reçinesi olarak kullanılır. 

POLİVİNİL VE VİNİL KOPOLİMERLERİ 

Özellikleri ve Tanımı 

Vinil polimerlerine her ne kadar poliviniiklorür hakim ise de aslında 

monomer vinil klorür esaslı, vinil asetat ve viniliden klorür'e dayalı 
bir reçine ailesidir. Bunlara ilave olarak bu türler ayrıca PVC 
kopolimerlerini klorlandırılmış PVC, Polivinil alkol, Polivinil butiral 
ve polivinilden florürlerini de ihtiva etmektedir. Kimyasal olarak 
tesirsizdir. Su aşınmasına, asitlere, alkalilere oksitlenmeye ve dış 

etkenlere karşı dayanıklıdır. Yumuşaktan serte, değişen, mat ve şeffaf 
olarak bütün renkleri mevcuttur. 
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İşleme 

Belli başlı dört imalat prosesi mevcuttur. 

Mikro Süspansiyon 

Kütle Polimerizasyon 

Emülsiyon Prosesi 

Solüsyon Prosesi 

: Prosesinde tane ebadı 1-3 mikron arasında 

polimerler üretilir ve bunlar plastisol ve 

organosollerde kullanılır. 

: Prosesinde monomer suyu ve diğer ortam¬ 

ların yokluğunda polimerize edilir. Kısmı 
polimerizasyon ilk safhada oluşur. Reak¬ 

siyona girmemiş monomerden arındırılarak 
reçine elenir ve sınıflandırılır. 

Tane ebadı süspansiyon polimerizasyonunda 
elde edilene benzemektedir. 

: Süspansiyon prosesine benzemektedir1. Az bir 
karıştırma ile emülsifiye edici katkılar daha 
büyük miktarlarda kullanılmaktadır. Tane' 
ebadı 0.5 mikron çapında olup daha da küçük 

olabilir. Plastisol ve organosol yapımda kul¬ 
lanılmak üzere toz halinde de bulunabilirler. 

: Monomerler çözücülerde eritilirler ve polime¬ 
rize edilirler. Erimeyen polimer tortulaşır ve 

çözücüden arındırılır. Proses erlime kabiliyeti 
ve film haline gelme özelliğine sahip özellik 

ihtiva eden, kopolimerierin üretiminde kulla¬ 
nılmaktadır. 

PVC Kompourıdlama ; 

PVC i sı 5â il olarak hassas bir termoplastik polimeridir. Nihai ürüne 
dönüşmesini sağlamak ve performansını geliştirmek için bazı katkıların 

ilavesi gerekmektedir. En eski kompoundlama tekniğinde reçine yüksek 
devirli bir karıştırıcıya konur ve yüksek yoğurulma ve sıcak karışımın 

meydana gelmesi için karışım öğütücü veya devamlı karıştırıcıda 

işleme tabi tutulmakta ve elde edilen kompound ya nihai şekli için 
işlenmekte, ya da granül hale getirilerek bir sonraki işlem için 

soğutulmaktadır. 
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Katkılar şöyle sınıflandırılırlar : Stabilizanlar, plastikleşüriciler, 
yağlar, darbe mukavemetini arttırıcılar, işleme yardımcıları, dolgu 
maddeleri ve boyalar. 

işleme Teknikleri  

Ekstruzyon tekniğinde tek veya çok burgulu ekstruderlerle vinii 

kompaundları katı ve hücreli profil, boru, şişirme film ve levha 
haline dönüştürülür. Vlnil köpükleri diye aniler, hem sert hem 
yumuşak hücresel vinilier ekstruzyon işleme metodu ile bitmiş ürün 
haline getirilir. Yumuşak vinii kompaundları enjeksiyon kalıplaması 
nisbeten kolay olduğu halde burgu enjeksiyon kalıplama metodunun 
devreye girmesi ile sert vinilier daha geniş alanlarda kullanılmaya 
başlanılmıştır. 

Şişirme ile kalıplama en çok PVC şişe yapımında kullanılmaktadır. 

Kalenderleme metodu ile 3-25 mm kalınlıkta yumuşak ve sert vinii 
levha üretimi yapılmaktadır. Geniş hacimli bir işleme metodudur ve 

ekstruzyon metodu ile muhafaza edildiğinde yüksek maliyeti olan 
makinalara gerek duyulur. Toz kalıplama metodunda metal ve benzeri 
sert maddelerin kaplanışında sıvı yatak, ekstrusfstik spray veya 

elektrostatik sıvı yatak teknikleri tatbik edilir. Sıvı işlemede PVC reçine¬ 
lerinin sıvı işlemesinde plastisoller, organasolier, sıvı kaplamalar veya 
iateksler kullanılır. 

Kullanım Alanları 

PVC pazarları genellikle inşaatla ilgilider. Bu pazarda kullanılan 

ürünlerin % 55 ' i sert % 85M ise yumuşaktır. En yaygın kullanımı 
su tedariki, dağıtımı ve zirai sulamada kullanılan basınçlı sert 

borulardır. Basınçsız kullanım alanları ise kanalizasyon artıkları ve 
lağım sistemi, elektrik kanalı ve telefon kanallarıdır. Klorlu PVC ise 

evlerde sıcak su sistemlerinde kullanılmaktadır. Ayrıca yine binalarda 

pencere çerçevesi, oluk bina içi süslemelerde, yer karoları, yer 
döşemesi, tel, kablo ve buzdolabı contaları, mutfak eşyalarında Nakil 

vasıtalarında ise döşeme, taban paspasları, araba kabloları,arabanın 
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iç ve dış aksesuarlarında, gıda maddeleri ahıbalajtnda, şeffaf şişe 
yapımında, tüketici ürünü olarakta, ayakkabı ve dış giyim ,p!ak, 
spor eşyaları ve oyuncak yapımında kullanılmaktadır. 

Bunlardan ayrı olarak yapışkan, boya,kumaş ve kağıt konularında 

polivinil asetat (PVAC) latex veya emülsiyon olarak kullanılmaktadır. 

Polivinil butiral lamine edilmiş emniyetle cam yapımında yapışkan olarak 
ve çelik yıkama primeri olarak kullanılmaktadır. 

Formal polivinil ise ısıya dayanıklı te! izolasyonunda kullanılır. 

POLİSTİ REN 

Özellikleri ve Tanımı 

Polistiren çok yaygın olarak kullanılan bir plastik türüdür, kolay 

işlenmesi ve ucuzluğu sayesinde kağıt,tahta ve metallerin yerini almıştır. 

Genel maksat veya kristal polistiren şeffaf ve sağlam bir malzemedir. 
Yoğunluğu 1.06 gerilim gücü 8000 psi. vikart yumuşama noktası 

!06°c, izod darbe gücü 0.2 - 0.5 ft- Ib 'ine uzaması % 3'tür. 

Modül değeri 450.000 psi'dir. Bu özellikler molekül ağırlık veya katkı¬ 
larla değişir. Genel maksat polistireni bazı limitasyonlartn sahiptir. 

UV gücü düşüktür, bazı kimyevi maddelere ve yiyeceklere karşı 
dayanıklılığı azdır. I08°C gibi bir vicat sıcaklık limiti, bazı tatbikat¬ 
larda kullanımını sınırlar. 

Darbeye dayanıklı PS 0.6 iie 1.0 ft-ib'in değerinde darbe gücüne sahiptir. 
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İşleme 

Darbeye dayanıklı PS' ler kütle polimerizasyonu ile elde edilir. 
Ayrıca Prosese elastomerler ilave edilir, belli başlı İki proses 
vardır. Birincisi kesikli prosestir, sulu bir süspansiyon içinde 
gerçekleştirilir, İkincisi ise devamlı bir prosestir ve reaktörlerde 
gerçekleştirilir. Neticede paletli bir ürün direkt olarak elde 
edilir. 3.0 değerin üzerinde elde edilmek istendiğinde katkılar 

ilave edilir. Kauçuk ilavesi ile elastikiyet gücü artar. 

Genel maksat veya darbeye mukavim türler enjeksiyon kalıplama 
veya ekstruzyon metodları ile üretilirler. Enjeksiyon sıcaklığı 
380 - 40C°F arası değişir. Ayrıca erime akışları çok değişik 
aralıklarda olan ve değişik sahalarda kullanılabilen PS‘ ler mevcuttur. 
Bu ürünün sertliği ve işlenme kolaylığı, yüksek veya aiçak basınç 
prosesi ile köpük imalinde kullanımını kolaylaştırmaktadır. Genel 

maksat ve darbeye mukavim tiplerden levha, profil ve boru imai 

edilebilmektedir. Kristal polistirenin darbeye mukavim türle beraber 
ekstrude edilmesi ile yüksek parlaklığı olan levhalar elde edilir. 
Ayrıca polistirenin diğer maddelerle de aynı metodla işlenmesi 
mümkündür. 

Yeni bir tatbikat sahası da ekstruzyon - termoformirıg işlemidir. 

Ekstruzyon teçhizatının boyutları artmakta ve 6 inç çapında 
ekstruderler L/D oranı 32 :l olan levha imalinde kullanılmaktadır. 

Kullanım Alanları 

Ekstruzyon tatbikatları polistiren tüketiminin l/3'ünü kapsamaktadır 
ve enjeksiyon tatbikatına kıyasla daha hızlı olarak büyümektedir. 

Ekstrude edilmiş profiller ayna ve resim profillerinde vs inşaatta 
çok geniş tüketim sahası bulmuştur. Et, yumurta kutuları ekstrude 
edilmiş PS levhadan termoformirıg ile,elde edilir, ince duvarlı ram 
şişelerin ambalajj içinde bu ürün yaygın olarak kutlandır. 
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Çift yönlü oriente edilmiş filmler ekstruzyon sahasının en yaygınıdır. 

Sağlamlığı ve parlaklığı oriente edilmiş PS'in et tepsileri, şişe kapak¬ 
ları, pasta, çukulata, şeker paketlerinde yaygın olarak kullanımını 

sağlar . PS'den imal edilen paneller, oda ayırıcısı, duş kapakları ve 
aydınlatmada kullanılır. 

Enjeksiyon kalıplama ürünleri de havalandırma üniteleri buzdolabı 
veya dondurucu parçaların imalinde kullanılır. Kasetler, radyo, TV, 
stereo kapakları imalinde yaygınlaşmakta olan bir tatbikattır. 

Alevlenmeyi önleyici katkılar ihtiva eden reçineler bu ürünün TV 
kutusu imalinde kullanımını kolaylaştırır, darbeye mukavim PS, ev 

aletleri, ayakkabı topukları, oyuncak ve kapak imalinde kullanılır. 

Genel maksat PS ile ayrıca tıbbi cihazlar, cam kesitli kutular, 
taraklar, şişeler imali yapılır. Köpük polistiren ise izolasyonda, 

inşaatta ve paketlemede yaygın olarak kullanılır. 

Butadien - Stiren Polimeri 

Bu reçineler, butadien - stiren grubunun bir üyesi olup parlak ve 
darbe mukavetleri fazladır. Bu nedenlerle kutu, yiyecek kutuları 

gibi yerlerde kullanılırlar. Bu madde ekstrude şekillendirme, enjek¬ 
siyon ve şişirme ile kalıplama teçhizatında işlenir. Ayrıca bu reçine¬ 
lerle oyuncakta imal edildiği gibi tıp sahasında da kullanımı ge¬ 
nişlemektedir. 
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POLİPROPİLEN 

Özellikleri ve Tanımı 

Polipropilen, yüksek saflıktaki propilen gazının ağır basınç reaktör¬ 
leriyle ve Ziegler tarafından keşfedilen katalizörleri kullanarak poli- 

merleşmesiyle elde edilir. 

Kristal yapılı, 0.902 ile 0.904 g/cc yoğunluklu bu polimer termo- 
plastiklerin en hafiflerinden biridir. Erime noktası 325°ile 335°F 
arasındadır. 

Polipropilenin iyi dielektrik özelliği ve tecrid edici özellikleri vardır. 
Zira polaritesl olmayan bir hidrokarbon polimeridir. 

Polipropilen gerçekten kimyasal olarak yetersizliğinden dolayı yüksek 

sıcaklıkta çok çeşitli kimyevi maddelere dayanıklıdır. 

Propilen homopolimerlerinin 4900 psi civarında gerilme mukavemetleri 
vardır. 

Homopolimerlerin 73° F de ortalama 175 000 psi esneklik modülleri 
vardır. Dolgu maddeleriyle yapılan takviye ile esneklik modülü 

350 000 psi1 ye kadar arttırılabilir. Polipropilenin % 80 sülfürik aside 
ve konsantre klor asidine 2I2°F 'ye kadar dayanıklılık gösterir. 
Ayrıca I75°F altında organik çözücülere olan mukavemeti de olum¬ 
ludur. Diğer Olefin reçineler gibi, oksitleyici asitler tarafından 
yavaş etkilenir. 

6 ay süre ile nemli bir ortamda depolanması ağırlığını % 0.1'den az 
oranda arttırır. 

Organik kompaundların poiipropileni etkileme oranları hayli düşüktür. 
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Absorpsiyon olayı sıcaklıkla doğru orantılı olarak ve çözücünün 

kutuplama özelliği ile ters orantılı olarak değişir. 

İşleme 

Poiipropilen, termopSastikiere uygulanan bütün metodlarla işlenebilir. 
Enjeksiyonla kalıplanmış parçalar ufak kalıp detayları ile iyi bası¬ 
larak karakterize edilirler ve bunların yüzey sertliği ile boyut 
sabitliği vardır. 

Polipropilenden üretilen menteşeler başarısızlığa uğramadan 3 milyon 
kez bükülebilirlar. Bunlar kalıplama soğuk çalışma ya da ekstrüsyon 
metodları ile elde edilirler. 

Göze çarpan berraklıkta ve cilalı oryante edilmemiş film soğuk rulo 
veya boru şeklinde su banyosu tekniği ile elde edilebilir. 

Oryante poiipropilen üretme tekniklerifonografik plakların ambalaj¬ 
lanmasında kullanılan büzgü film üretiminde de kullanılmaktadır. 

Ekstrude polipropilenden imal edilen elyaf, hava ile soğutulmuş bir 
bölgede ince meme başları içinde bir baştan bir başa geçirilerek ve 
bunu takiben bir ruloya sarılarak elde edilir. 

Poiipropilen dokuma olmayan kumaşlar, ince çekme veya eriterek — 
şişirme metodu ile elde edilirler. 

Poiipropilen ayrıca, şişirerek kalıplama (ekstruzyon şişirerek kalıp¬ 
lama dahil), enjeksiyonla şişirerek kalıplama ve gererek şişirip kalıp¬ 

lama metodlarıyla da elde edilebilir. 

Poiipropilen ısı ile şekillendirilebilirler. Enjeksiyon kalıplama veya 

ekstrüzydn kalıplama teknikleri ile köpürtülebilir. 
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Kullanım Alanları 

Polipropilen, kabine kapılarından, ilaç kutularına kadar geniş bir 
alanda gerekli ve çok kullanışlı menteşeler imalinde kullanılır. 

Berrak ve yumuşak filmler, gömlek ve çorap gibi ürünlerin temiz, 
ve daha katı filmler ise alümünit yemekler , sigara ambalajında 
kullanılmaktadır. 

Müzik plağı ambalajında da polipropilen kullanılır. Ayrıca polipropilen 
elyaf türü ile örme ve dokuma sanayiinde, halılarda ve döşemecilik 
sanayiinde kullanılmaktadır. 

Polipropilen dokuma olmayan kumaşlar ise, halı altı atılabilir hastane 
örtüsü, tekrar kullanılabilir havlu mobilya örtüsü ve atılabilir kundak 
bezi gibi ürünlerin imalinde kullanılmaktadır. 

TERMOPLASTİK POLİAMİD 

Aromatik termoplastik poliamidler tamamıyle polimerize edilmiş reçineler 
olup, sıkıştırma ile kalıplama, dökme film, eriyik elyaf bükme teknik¬ 

leri ile işlenir. Termoplastik poliamidlerin bazı özellikleri şunlardır : 
- 3I0°C de erimekten ziyade lastikleşirler ve yüksek gerilim 
güçlerini ve uzamalarını daha yüksek derecelerde bile koruyabilirler. 
- ly.i akış sağlamak için basınç tatbik edilerek, kısa bil süre için cam 
geçiş ısısını aşmak suretiyle kalıplanırlar. 
- Maddenin % 10 uzayabilmesi, makinaya olan uyumluluğunu sağlar 
ve kırılmayı azaltır. 
- Tekrar öğütülerek kullanılabilirler ve bozuk kaplamalur tekrar 
eritilerek düzeltilebilir. 

- Eriyik halinde iken, döküm makinalarının kullanılmasıyla film olarak 
döküm yapılabilirler. 
- Filmler sıcak mühürleme ile birbirine yapıştırılabilir. 



Termoplastik poliarnidler dolgu ve dolgu maddesiz olarak mevcut olan 

kalıplama kompaundları olduğu gibi, eriyik halde de bulunurlar. En¬ 
jeksiyon kalıplama kompaundları % 60 termoplastik poliamid % 40 

po'ifenilen sulfid alaşımıdır. 

işleme 

Dolgusuz kompaundların sıkıştırma ile kalıplama ısıları 330 - 350°C 
ve 3000 - 5000 psi arasındadır, iyi akış sağlamak için 3İ0°C nin 
üstünde en azından 5 dakik3 kalıplanırlar. Lamineler yüksek 

basınçlı preslerle, alçak basınç vakum torbalarla veya değişik 
basınçlı vakum otoklav torbalarla yapılır. 

Termoplastik poliamid toz oda sıcaklığında 40000 - 50000 psi ara¬ 
sında kalıplanır. 

Kullanım Aianlflm ; 

Grafit tozu, molibden, tungsten disülfid ile doldurulmuş kalıplama 
kompaundları, kendi kendine yağlanan yüzey parçaları üretirler 
(Piston halkaları, valf yatağı, mil yatağı gibi) 

Termoplastik poliamid nükleer 'tatbikatlarda valf yatağı yapımında 
da kullanılır. Lamine edilmiş ve doldurulmuş parçalar jet motorla¬ 

rında, sıcak makinaya yakın elektriksel ve yapısal parçaların ima¬ 
linde kullanılır. 

POLİ (AMİP - İMİD) 

Özellikleri ve Tanımı 

Poii (amid-imid) yüksek güç ve darbe mukavemetiyle karekterize 
edilen, kalıplanabilir ,yüksek performanslı bir termoplastiktir. 
Amorfik bir yapıya sahip olup, özelliklerini 500°F' a kadar olan 
ısıda korur. Bu plastik türü hassas parçaların imali amacıyla en 

jeksiyonla kalıplanabilir. 



Poli (amid-imid) muhtelif diaminlerin ve trimellitik anhidritin 

kondensasyon polimeridir. 

Malzeme üstün mekanik güce sahip olup, 73°F' da gerilim gücü 
27000 psi ve sıkıştırma gücü 40000 psi' dır. 

500°F' da gerilim gücü 7500 psi'dir ve 500°F sıcaklık altında 40C saat 
kalması halinde gerilim gücünde azalma meydana gelmez. Esneklik 

modülü 660.C00 psi dir. Bu değer grafit lif takviyesiyle 2.6 milyon 
psi'ye yükselir. Termoplastikier arasında mukavemeti en iyi 
olanıdır. Poli (amid-imid)'in üstün elektriki izolasyon özellikleri vardır. 
Radyasyon mukavemeti ve kimyasal mukavemeti iyidir. Yüksek 

sıcaklıktaki kostik,buhar ve bazı asitler poiimere etki yapabilir. 
Poli (ortid-imid) aşağıdaki türlere de sahiptir. 

a) Enjeksiyon Kalıplama 
b) Mineral Doldurulmuş 

c) Grafit Elyaf Takviyeli 
d) Cam elyaf takviyeli 

Diğer doldurucu türlerle de kompaunaiarı yapılmıştır. 

İşleme 

Reçineler, geleneksel vida-enjeksiyon kalıplama makinaiaıı iie detayı 
ve hassas parçaların imalinde kullanılır. Enjeksiyon vidasının Dasınç 
oranı 1.2 ve 1.5 :l ve L./D oranları 18 ve 20:1 arasında olmalıdır. 

Vida dişleri bütün sınırlamalardan uzak olmalıdır ve P7C tipi sivri 

uc ve başlık tavsiye edilir. 

Kalıplarda girişler mümkün olduğu kadar geniş tutulmalıdır. Döküm 
başları geniş ve kısa olmalıdır ve çok oyuklu kalıplamalarda döküm 
başı sistemi dengelenmelidir.Kaynak çizgileri küçültülme!!, oyuklar 
iyice havalandırılmaiıdır. Alttan kesmelerden kaçınılmalıdır. 
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Fiziksel özelliklerde herhangi bir bozunma meydana gelmeyecek 
şekilde standard polimere i 30 nisbetinde öğütülmüş mamül 
ilave edilebilir, ancak köpüklenme ve kırılganlığın önlenmesi için 
öğütülen malzemenin 8 saat 300°F kurutulması lazımdır. Enjek¬ 
siyon kalıplama ve ekstruzyonda fiziksel özelliklerin iyileştiril¬ 
mesi için parçalar 500°F' ye ulaşan sıcaklıkta düzelme ame- 
liyesinden geçirilmelidir. 

Nihai düzelme işlemi, ısı kontrolünün hassas olarak yapıldığı sıcak 
hava fırınında yapılır. 

Kullanım Alanları 

Poli (amid-imid) yüksek performanslı elektrik elektronik devre 
tamamlayıcıları ve alaşımlı aletlerde uygulama alanı bulunur. 

Hidrolik, işletme, dokuma, teçhizatı, pompalar valf ve tribünler 
endüstriyel uygulamaya dahildir. Ulaştırma kullanımlarına, jet 
motorları parçaları, ağır teçhizat dahildir. 

SULFON POLİMERLERİ 

Özellikleri ve Tanımı 

Sulfon polimerleri şeffaf, ısıya mukavim, mühendislik tatbikatlarıda 

çok iyi sonuç veren bir termoplastiktir. Üç ayrı, fakat birbiriyle 
bağlantısı olan üç polimer mevcuttur, polisülfon, polietersulfon, 
polifenilsulfon. Her biri sert, kuvvetli, konvensiyonel makinalarla 
enjeksiyonla kalıplanabilir veya ekstrude edilebilir. Avantajlı yön¬ 
leri ısı ve oksidasyona olan aşırı direçleri nedeni ile erime stabili- 

telerinin iyi olmasıdır. Kimyasal maddelere, kaynamış suya ve buha¬ 
ra karşı iyi direç gösterirler. Amorf polimerlerdir. Yanmaya 
direçleri çoktur. 
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İşleme 

Kimyasal yapılarının benzer olması nedeni benzer performans karakte
ristikleri ve benzer mekanik ve elektriksel özellikler gösterir. Sadece 
termal özelliklerde farklılıklar gösterirler. Polisulfon, poiieter sulfon 

ve polifeni! sulfonsırası ile 345,395 ve 400°F' lik ısı dönem derecelerine 
sahiptirler. 

Her ölçüde konvensiyonel burgu enjeksiyon ve ekstruzyon makinaları 
ile işlenebilirler ve yüksek işleme ısısına ihtiyaç gösterirler. Yalnızca 
polisulfon düşük ısıda işlenebilir. Reçineler işlenmeden önce muhakkak 
kurutulmalıdırlar. 

Kullanım Alanları 

Polisulfon 

Polisulfon otoklav sterilazasyona olan direnci tıbbi aletlerde kullanılmasına 
neden olur. Ayrıca gıda işleme aletlerinde, gıda ile temas edilen tatbikat
larda, kahve imal aletinde elektrik ve elektronik tatbikatlarda, televizyon 
parçalarında, yapısal devre tablolarında, bobin yapımında kullanılır. 

Ayrıca kimyasal işlemlerde ve kirliliği kontrol araçlarında polisulfon 
aşınmaya dirençli boru yapımında, ayrıca fotoğraf makinası ve saat 

ambalajlarında, pil yapımında tatbikat sahası bulmaktadır. 

Polietersulfon 

Polietersulfon yüksek ısı ihtiva eden elektriksel parçalar, r.ıotor 
parçaları, ev lambaları »yapımında kullanılır. Ayrıca tıbbi aletlerin 
sterilizasyonunda sıvı kontrol aletlerinde, yapıştırıcılarda tatbik 

edilir. Takviye edilmiş türleri, hava taşıtlarında, otomotiv sanayiinde 
film ve levha türleri ve elektriki alanlarda kullanılır. 

-28-



FENİLEN OKSİT KÖKENLİ REÇİNE 

Özellikleri ve Tanımı 

Fenilen oksit kökenli reçineler fenoiik monomerlerin oksidasyon 
yoluyla birleşmesinden meydana gelir ve değişik türleri mevcuttur. 

Fenilen oksit kökenli reçineler devamlı olarak 50° ile 100° sıcaklık 
aralığında kullanılabilirler. -40°FI ta bile İyi darbe mukavemeti 
gösterirler. Çok düşük su emme oranlan vardır ve hidrolize 
karşı tamamen dayanıklıdırlar, kaynayan su deterjanlar asidik 
veya temel solüsyonlardan hemen hiç etkilenmezler. Hidrojelendi- 
rilmiş veya aromatik hidrokarbonlarda çözünürler. 

Elektriki amaçla kullanılacak reçineler iyi dieiektriki özellik gös¬ 
terirler. Nemdeki değişikliklerden'1 etkilenmezler ve frekansları 

l06H2 ye kadar yükselir. 
Türe bağlı olarak, esneklik modülü 300 000 den l.l milyon psi'ye 
çıkarken gerilim gücü 7000 ile 17 800 psi arasında değişir. 73°F' 
deki gerilmede akma değeri tür ve baskı direnciyle değişir. Fakat 

% İO'luk deformasyon 16 000 psi ye yaklaşır. 

200°F'ye yükselen sıcaklıkta baskı direnci ve modül çok az değişim 
gösterir. 

I50°F' de ve 3000 psi'de % 0.35 gibi düşük bir değer ise de yük ve 
sıcaklık altındaki akma direnci iyidir. Fenilen oksit kökenli reçinelerde, 
standard renkler, gri , standard siyah ve standard beyaz iken 
alışılmış renklerin geniş bir tayfıda mevcuttur. 

Reçineler 

Alev önleyici, cam takviyeli kompaundlar, kaplanabilir reçineler, 

extrüzyon reçineler ve özel türler olmak üzere çeşitlilik gösterirler. 
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Polifenilsulfon 

Polifenilsulfon yüksek ısılı elektrik bobinlerine kalıplanır, uçak 

pencere çerçevelerinde, itfaiyeci miğferinde, petrol kompresör 
valflerinde, karbon Elyafı bileşiklerinde, yumuşak baskılı devre 

tablolarında yarı geçirgen taşıyıcılarda ve diğer elektrikli parça¬ 
larda kullanılır. Film ve profillere ekstrude edilir. 

POLİMETİLPENTEN 

Yüksek bir erime noktasına sahip, şeffaf ve mat türleri olan 4 metil- 

penten I 1 in kopolimeridir. 

Işık geçirgenlik derecesi % 90' dır. İyi elektriki özelliklere ve 
kimyasal dirence sahiptir. Maddenin devamlı güneş ışığı ve yüksek 
enerjiye maruz kalacak şekilde kullanılmaması gerekir. 

İşleme 

Polimetilpenten laboratuvarlarda , tıbbi alanlarda , ışıklandırma 
otomotiv endüstrisinde, elektronik ve elektrik endüstrisinde ve 

gıda ambalajlamasında kullanılır. Enjeksiyon ve şişirme ile kalıpla¬ 
narak cama benzeyen berrak, hafif ve cam'a nazaran daha dayanık¬ 
lıdır. 

Bu nedenle tıp alanında tatbikat sahası bulunmaktadır. Lens 

yapımında ve reflektör yapımında da kullanılmaktadır. Enjeksiyon 
ile kalıplanmış tepsiler donma, pişirme ve gıda servisi için uygundur. 
Ayrıca kağıt kaplamasında da kullanılmaktadır. Bunlardan başka 
sıvı seviyesi ve akışı kontrol etmek amacı ile, kahve yapan aletlerin 

yapımında da kullanılmaktadır. 
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işlenmesi 

Fenilen oksit kökenli reçineler imalat sırasında iyi akışkanlık 
gösterirler. Büzülme oranları düşüktür, malzeme dengesi yüksektir. 

Her tip enjeksiyon kalıplama makinalarmda başarılı bir şekilde 
kullanılır. Vidalı makinalar düz pistonlu makinalara tercih edilir, 
çünkü, bu makinalarda reçine çok muntazam bir şekilde ısıtılabilir. 
Çevirim süreieri kısadır, parçanın görünümü iyidir, parçada donmuş 
gerilimler kalmaz. .Ekstruzyon türleri gerek tek gerekse çift vidalı 
makinalarda geniş çapta kullanılır. 

Kullanım Alanları 

Fenilen oksit kökenli reçineler yaygın bir şekilde aplik , elektrik/ 
inşaat ve iş makinaları gövdesi gibi elektriki uygulamalarda kulla¬ 
nılır. 

Elektrik bağlayıcılarında, otomotiv teçhizatında, dolgu panolarında, 
grillerde, tekerlek kapaklarında ve dı$ gövde kısımlarında, TV 
piyasasında kabinette olduğu kadar bir dizi akord donanımında ve 

saptırma boyunduruğu parçalarında kullanılır. 

Ayrıca çeşitli pompalarda, su altı pompa parçaları, duş başlıkları 
ve diğer su tesisat! uygulamalarında kullanılır. 

kaplanabilir tür ve reçine, otomotive griller tekerlek kapağı ve 
dekoratif kenar uygulamaları ve yüksek frekans hattı sabitliği için 
kullanılır. 

Ekstrude edilebilir reçineler, telsiz cihazlarında, otobüslerin tutunacak 

yerlerinde, koruyucu kalkanlarda ve yer telsiz kapakları ve hafif 
kaplama , hem profil hem de ısı ile şekellendirilmiş parçalarda 

kullanılır. Köpürebilen tür reçine iş makinalarının hem iç hem de 

dış kısımlarında, süratli daktilolar, hesap makinaları satış terminal 
yerleri fotokopilerde ve tüm çalışma istasyonlarında kullanılmaktadır. 
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Diğer uygulamaları, fotoğraf film işleme tankları ve gövdeleridir. 

Elektrik/kominikasyon piyasasına endüstriyel kontrol gövdeleri ve 
telekominikasyon arka panelleri için kullanılır. 

EPOKSİ 

Özellikleri ve Tanımı 

İyi elektriksel , termal ve kimyasal resistansı, şekillenmeyi müteakip 
sertleşme sırasındaki büzülmenin düşük olması ve çeşitli yüzeylere 
yapışma gibi müstesna özelliklere sahip olması epoksinin birçok 
alanda kullanılmasına imkan verir. 

Özel çok fonksiyonlu epoksiler grafit ve cam elyafı ile birlikte 
kompoze maddelerin yapıştırıcılarının imalinde kullanılan başlıca 
maddeleri oluştururlar. 

Azot ihtiva eden heterosiklik hydantoin halkalı yeni bir epoksi 
grubu da geliştirilmiştir. Bu reçineler, ultraviyole ve ısıya karşı 

direnci olması ve elektriksel özellikleri gibi niteliklerinden dolayı, 

Avrupa bilhassa elektrikle ilgili döküm işlerinde kabul görmüştür. 

Geliştirilen bir diğer epoksi de hidrojene edilip*? bisfenol A'ya 

dayanır. Bu tip epoksi maddeler , hava şartalarına dayanıklılığının 
iyi olması nedeniyle kullanma açısından büyük potansiyel göstermek¬ 
tedir. 

İşleme 

Oda ısısındaki muamele işlemlerinde ve istenen termal şartların 

nisbeten, düşük olduğu hallerde dietilentriamin ve trietilentetraamin 
kullanılan tipik maddelerdir. 
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Yüksek ısıda muamele İşlemlerinin mümkün olduğu ve ısı etkisiyle 
bükülmenin yüksek temparatürlerde vuku bulduğu hallerde metil¬ 
endi anilin gibi aromatik aminler kullanılır. Düşük ekzotermjiyi 

yapışma, elektriksel ve termal özellikler ve uzun pota ömrü gibi 
niteliklerin istenildiği hallerde hekzahidraftalik anhidrit gibi bir 
ahhidrit sistemi kullanılır. 

Maliyeti, büzülmeyi ve termal genişleme katsayısını düşürmek 
için epoksi sistemlerine ait formüllerde genellikle hızlandırıcılar, 
katkılar ve dolgu maddeleri bulunur. 

Kullanım Alanları 

Koruyucu ve dekoratif kaplama, elektrik ve elektronik parçalar, 

yapıştırıcılar , yapısal ve takviyeli parçalar, bina ve inşaat gibi 

çok değişik alanlardaki kullanışı epoksilerln çok yönlülüğünü ve 
faydalarını gösterir. 

Kimyasal direçleri, sertlikleri ve yapışma özelliğinden dolayı, epoksi- 

lerin bu en büyük nihai kullanım alanında otomotiv sanayiinde 
ve cihaz imalinde, astar olarak, teneke kutu kaplamasında, sınai 
koruyucu boyalarla, çeşitli sınai ürünlerin ve deniz araçlarının 
son kaplamalarında büyük ölçüde kullanım sağlar. % 100 katı 
tatbikatında (tozlar) kalın film boru kaplaması en büyük kullanım 
sahasıdır. 

ASETAL HOMOPOLİMER 

Özellikleri ve tanımı 

Asetal homopolimeri kimyasal yapısı ve yüksek kristalleşme özelliği 
• nedeniyle metallerin yerine birçok tatbikatlarda kullanılmaktadır. 

Başlıca özellikleri, erime sıcaklığının yüksekliği, sağlamlığı, sert¬ 
liği, iyi sürtünme özellikleri olarak sıralanabilir. Malzeme en¬ 
jeksiyon kalıplama ve ekstruzyon metodları ile kolaylıkla işlenebi¬ 
len bir termoplastiktir. Yüksek kristalleşebilme hassası, kısa 
devrelerde kalıplanabilmesini mümkün kılar. 
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Mekanik , asetailer takviye edilmemiş termoplastiklerin en sağlam 

ve en sert olanıdır. Asetallerin içinde boınopolimarler katılık , sert¬ 
lik, sağlamlık, ayrıca akma açısından üstün özelliklere sahiptir 
Gerilme ve esneklik özellikleri çok iyi olduğundan asetal homopolimer 

yük altında bütülmeye karşı mukavemet gösterir. Bu özelliği nedeni ile 
reçine bazı yay tatbikatları için uygundur. 

Asetalin yıpranma ve sürtünme azlığı diğer termoplastiklere göre 
çok üstün olup bu özelliği reçinenin kullanılmasının ana nedenini 

teşkil eder. 

Elektriki özelliğini, yüksek ısı ve neme maruz kalma süresinde de 
korur ve suya daldırmayı müteakip ve de yaşlanma süresinde muhafaza 
eder. 

Temiz yanma özellikleri ile kolaylıkla bertaraf edilir, ve yanmada 

duman meydana gelmez. 

Asetal homopolimerleri gıda maddeleri tüzüğüne uygun olup ambalajda 
doğrudan gıda maddeleri ile temas edecek şekilde tekrar tekrar 
kullanılabilir. 

İşleme 

Asetal homopolimer, enjeksiyon kalıplama, ekstruzyon , şişirme ile 
kalıplama metodları ile işlenebilir. Son zamanlarda köpük kalıplama 

tatbikatı ticari amaçla denenmiştir. Reçineler bilhassa enjeksiyon 

kalıplama ve ekstruzyona uygundur. Asetal homopolimer neme karşı 
duyarlı olmadığından kurutma aşamasına nadiren ihtiyaç gösterir. 
Çabuk şekil verme safhasında memede çapaklanma ve kalıpta titreme 
suretiyle meydana gelebilecek bozulmaları en alt düzeyde, tutar. 

Boru, çubuk, plaka ve levha çekmede, Standard ekstruzyon 
makinası kullanılabilir. 
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Kullanım Alanları 

Asetal homopolimeri metal dökümlerde (çinko, pirinç, alumünyum) ve 
preslemede kullanılan (çelik) gibi geleneksel maddelerin yerini almak¬ 
tadır. Otomotiv endüstrisinde çok yaygın olarak yakıt sistemi parçaları 
koltuk kemerleri direksiyon simidi kolonu, pencere destek kollan 
yapımında kullanılır, sıhhi tesisat sanayiinde bilyalı vanalar duş baş¬ 
lıkları, duş karışım vanaları, akıntı ölçen akşamları ve musluk kar¬ 

tuşları olarak pirinç ve çinko parçaların yerine ikame edilebilir. 

Ayrıca kapı tokmaklan've diğer hırdavat kalemleri , çakmak gövdeleri, 
traş makinalarının yenilenebilir kartuşları, iyi kaliteli oyuncak parçaları 
telefon, çim ekme makinaları, bahçe ilaçlama cihazları ile streo ve 

video teyp kaset parçalan, fermuar ve elbise aksesuarlarında kulla¬ 
nılır. 

Makina alanında ise mekanik bağlantılar , masa üstü taşıma plakları, 
küçük motor starterleri, pompa iticileri, yangın söndürme kulpları 
ve çeşitli tekstil ve zirai makina akşamı tatbikat sahalarıdır. 

ASETAL KOPOLİMERİ 

Özellikleri ve Tanımı 

Asetal kopolimer reçineleri dayanıklı sert ve oldukça kristal bir yapıya 

sahip termoplastiklerdir. Bunlar gerçek mühendislik plastikleri olup, 
mekanik, ısısal ve elektriksel özellikleri açısından üztünlük gösterirler. 

Asetal kopoümerler çeşitli tür ve formülasyonlarla temin edilebilir, 
bilhassa erime akışkanlığı en değişken özellikleridir. 

Asetal kopolimer reçineler, trioksanın küçük miktarlarda monomerlerle 

kopoîimerizasyonu ile hazırlanır. Polimer zincirinde bulunan karbon- 
karbon bağları polimerin ısıya asitlerle ve oksitlere karşı stabilizasyonunu 
sağlar. Polimer zincirindeki bağlar kadar,hidroksietil terminal birimleri 

de kopolimere kuvvetli bazik ortamda yüksek dayanıklılık verir. 
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Asetal kopolimer akma direnci en fazla olan termoplastiklerden biridir. 

Polimerin emsalsiz kimyasal yapısı bir çok bozucu kimyevi ortamlarda 

ve PH aralığı 4-14 olan yerlerde hiç tehlikesiz olarak fonksiyona 
girmesini sağlar, belli başlı çözeltilere yağlayıcılara ve gazoline 
batırıldığında veya temas ettiğinde hiçbir etkisi görülmez. 220°F 
deki sıcak hava ve I80°F sıcaklığında suyla uzun süre temas ettiği 
zaman dahi özelliklerini aynen muhafaza eder. Fasılalı kullanımda 
yüksek ısılara dayanıklılık gösterebilir. Esnekliği ve yorulma 
mukavemeti iyidir. Sürtünme katsayısı düşüktür ve aşınmaya dayanık¬ 
lılığı yüksektir. 

ı 

İşleme 

Asetal kopolimerleri burgu ve pistonlu enjeksiyon kalıplama makina- 

larında işlenebilir. Fakat burgu makinaları daha iyi tür plastikleştirme 
özelliği sağlar, kalıplama şartlarını esnek bir şekilde ayarlayabilmek 
için seçilen pres ölçüsü, kalıplanacak şot ağırlığı, presin şot 
kapasitesinin % 50 ile % 75'i arasında olacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Kilitleme tonajı 2 tondan az olmamalı ve tasarlanan kalıp boşluk 
alanının 3 ton / ine' si olmalıdır. Meme ağzındaki liflenme, ve drodingi 
önlemek için presin baskıyı azaltıcı kontrolü olması gerekir. 

Enjeksiyon kalıplamaya ilave olarak , asetal kopolimer enjeksiyon 
şişirme, ekstrüzyon şişirme ile de işlenebilir. Bu metaryal aynı zamanda 
yapısal köpük kalıplamaya da adapte edilebilir. Kalıplama sonrası 
işlemler bütün diğer termoplastiklere ortak olarak uygulanan işlemleri 
kapsar. 

Kullanım Alanları 

Asetal kopolimer reçinelerinin özelliklerinin üstünlüğü, uygulama saha¬ 
sının çeşitli pazarlara yayılmasını sağlamıştır. Esas olarak bunlar su 
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tesisatlarında (vanalar, pompalar, bulaşık çukurlan, musluklar), 
otomotivde ( elektrik düğmelerinde madeni kısımlarda, emniyet 

kemerleri parçalarında ) , oyuncaklar, dolmakalem, (namlu, uçve 
yayda ), ambalajlamada (aersol şişelerinde , konteynırlarda, valflerde) 
seçkin olarak yiyeceklerde temaslı uygulamalarda (et kancalarında 

süt pompalarında, kahve millerinde ) ve endüstriyel kullanımlarda 
(aksesuar parçaları, çark, mildirekleri ve muhafazalarda) kullanılır. 

Asetal kopolimer için pazarın büyük kısmını, pres döküm yapılmış 
çinko ve alumünyum gibi metallerin yerine kallanımı kapsar. Netice¬ 

de düşük maliyetle geliştirilmiş özellikler elde edilmiş olur. 

Standard özellikteki asetal kopolimerlerin F.D.A tarafından yiyecek¬ 

lerle temas halinde ve devamlı kullanımı gerektiren yerlerde kullanılması 
uygun görülmüştür. % 20 silikonlu birleşimler genel amaçlı asetal 

kopolimerlerin yerine kullanılmaktadır. Bu tür kopolimer , sürtünme 
ve yıpranma özellikleri nedeni ile mil yatakları ve hareketli parça¬ 
larda kullanılır. Butür aynı zamanda akışkanlık ve kalıp ayırma 

işlemlerinde yardımcı olarak kullanılır. 

Belli başlı asetal kopolimer kompaundları kullanım yerleri : 

Akış hızı Özellik avantajları ve uygulamaları 

1.0 Max. erime gücü, Çubuk ve dilim ekstruzyönunda 
ve şişirmede kullanışlıdır. Özel az kokulu türü aerosol 
kaplarında kullanılır. 

2.5 Çubuk, tüp, levha, dilim, tel kaplama ekstruzyönunda 
yağlanmamış türleri mevcuttur. Ekstra kalın parçaların 

enjeksiyon kalıplamasında yağlanmış olarak mevcuttur. 
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Akış hızı Özellik avantajları ve uygulamaları 

9.0 Standard enjeksiyon kalıplama türü. 
Dışarda kalma süresini uzatmak için özel UV katkılı 

stabilize edilmiş kompozisyon. 

27.0 Yüksek akışkanlı hızlı kalıplama tüıü. 

İnce çeperli parçalar içirı çok oyuklu kalıplarda en 
iyi performans elde edilir. % 25 carı takviyeli 
Maksimum gerilme ve katılık özellikleri metal ikameli 

uygulamalarda. 

POLİ KARBONAT 

Polikarbonat dihidrik ve polihidrik fenol gruplarının karbon reçineleri 
ilei bağlanmasıdır. Genel maksatlı polikarbonat bifenol A'dan elde 
edilmektedir. Ancak özel ürünlerin elde edilmesinde küçük miktarlarda 

diğer polihidrik fenollerin kullanıldığı formulasyonlar da mevcuttur. 

Standard türlerde, polikarbonat yüksek darbe mukavemeti iyi elektriki 

özellikler, boyutsal denge, sertlik düşük su çekişi gibi özellikler 
gösterir. - 60 ile 270 F arasındaki ısılarda kullanılabilir. Mat ve 
şeffaf çeşitleri mevcut olduğu gibi çeşitli renkleri de bulunmaktadır. 

Güçlendirici % 5 ile % 00' lık cam elyafı gibi katkılar akma direncini 
2I0°F ' ye kadar olan ısılarda bile 0000 psi1 ye kadar geliştirir. 

Diğer katkılar, ya da formülasyon değişiklikleri , reçinenin ateşe 
mukavemetini, termik stabilitesini, ultraviole ışık performansını ve 
rengini etkileyebilir. Polikarbonat üzerindeki kaplamalar, kimyasal 

dirençi arttırdığı gibi, boyalı ürünün hava alabilirliğin' de sağlar. 

Polikarbonatın köpük cinsi de mevcut olup, bunlar baz polimerlerin 
direkt uzantısıdır. 
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İşleme 

Polikarbonat reçine, bütün standard termoplastik metodlarla 
işlenebilirler. 

Genellikle yassı levhalara enjeksiyon kalıplamaya da ekstruzyonla 
işlendiği gibi profil ekstruzyon, yapısal köpük kalıplama ve şişirme 
ile kalıplama yolu ile de İşlenebilirler. Polikarbonat levha ısı yolu 
vakum basınç ile şekillendirilebilir. 

işlenmeden sonraki ikinci aşama ve bitirme yöntemleri eriyik, yapış¬ 
tırıcı bağlar, boyalar, baskı, sıcak damga ihtiva eder. 

Polikarbonatın yüksek ısılarda işleme için gerekli hidrolik hassasiyet 
göstermesi nedeni ile, standard aletlerde, işlenmesinden önce 10.02 

oranına kadar nemin azaltılması gerekir. 

Ventilli silindir enjeksiyon kalıplama makinalarının kullanımı, ön kurutma 

ihtiyacını ortadan kaldırabilir. Ateşe mukavim ya da çok boyalı 
türler kullanıldığında önceden teste gerek vardır. Düşük ısı isteyen 
levha ısı ve şekillendirme tekniklerinde de ön kurutma gerekmiyebilir 
ancak tatbikat sahası sınırlıdır. 

Kullanım Alanları 

F.D.A tarafından tanınmış kalın ve ince duvarlı; darbeye mukavim 
türler bira maşrapalarında ve diğer yüksek hacimli, elektriksiz ev 
aletlerinde kullanılmaktadır. Ambalajlamada, polikarbonat iade edile¬ 

bilen şişeler , süt ve su şişeleri yapımında kullanılmaktadır. 

Tıbbi olarak biyokimya iaboratuvarlarmdaki aletlerin yapımında, 

sağlamlık, netlik ve şeffaflık isteyen parçaların yapımında kullanılmaktadır. 
Otomotiv sanayinde, SAE' de tanınmış polikarbonat lens ve berrak 
kalıp ekstrüzyonlarında uygulanmaktadır. 
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Şeffaf olmayan türler, lamba, elektrikli parçalar, dekorasyon 
parçaları, cam takviyeli türler ise, ince duvarlı mekanik parça¬ 

ların yapımında kullanılmaktadır. Köpük polikarbonat tek parça 
jip üstü ve otobüs koltuk çerçevesi, darbeye mukavim olan tampon 

yapımında kullanılmaktadır. Sırla kaplanmış, polikarbonat kütle 
taşıma araçlarında emniyet sağlar. 

İnşaatçılıkta, sert kısımlarda, kapı ve pencere yapımında kullanılır. 

Baskı, fotokopi makinaları ve diğer iş makinaları, telefon bağlantıları 
devre kablolarında tatbik edilir. 

Polikarbonat, levha üreticileri, yeni ürünler geliştirmişlerdir. Optik 

ve kuvvetli parlak, levhalar okullarda otoyollarında kullanılmaktadır. 

Polikarbonatın, ışık iletimi ve termal tecrit karekteristiği solar birik¬ 

tirme uygulamaları için ilgi uyandırmaktadır. 

POLİETİLEN TEREFTALAT 

Özellikleri ve Tanımı 

A.B.D. de en hızlı gelişen plastik olmuştur. Her ne kadar 20 yılı 
aşkın bir süredir bu malzeme yiyecek ambalajlama filmi ve hatta 

daha uzun bir süredir elbise elyafı, lastik kordunu ve halıcılıkta 
kullanılıyorsa da reçine şişesi olarak kullanımı 1977 ylında olmuştur. 

Polietilen tereftalat (PET) termoplastikler arasında oriente edilmiş 

kristal yapıda, zayıf asitlere, bazlara ve çoğu çözücülere karşı 
mukavim olduğu kadar, sağlamlık, sertlik , parlaklık ve yüksek 
darbe gücü gibi özellikleriyle üstündür. 
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Oriente edilmiş PET1 in gerilme gücü 8 000 psi'dir. Oriente 
edilerek 30 000 pfei' ye çıkarılabilir. Oriente edilmiş PET' deki 
gazların geçirgenliği diğer plastiklerin çoğundan daha düşüktür. 

Tipik PET reçinesi 250 - 260°C arasında erir. 

Şişe reçinelerinde normal olarak 2.5 p.p.m'den daha az artık 
asetaldehit (AA) vardır. 

"AA" değerleri tipik olarak ya üflemeyle kalıplanmış kavanozlarda 
veya şişe başlık mesafesi testi küçük tanecikler ön şekil ve şişelerde 

denenir. Aşırı AA seviyeleri içki tadını etkiler. 

işleme 

PET reçine, normal olarak kristal yapılı paletler halinde tedarik 
edilmektedir. Tipik olarak kristalleşme % 50 civarındadır. Ekstrüzyon- 
dan önce eriyikteki hidrolik enerji kaybına engel olmak için 
reçine % 0.005' den daha az nemi olacak şekilde kurutulmalıdır. 

Kurutma, nemlenme derecesi - 40°C olan kuru sıcak huni şeklin¬ 
deki kurutucularla sağlanmalıdır. Tipik kurutma şartları I ila 2 ft 

saniyedeki hava hızıyla 2 ila 4 saatte 150 - I80°C dir. Bu sıcaklık 
derecesinde amorf reçinenin yumuşama ve yapışma meyli olduğundan 

alışılmış kullanma şekli, kurutucudaki birbirini takip eden problem¬ 
lerden kaçınmak için reçineyi kristal halinde tutmaktır, tipik ekstru- 

der vidalarının besleme, geçiş ve ölçme alanları vardır. Kompresyon 
oranları 1.8 ve 3.2 arasındadır. Erime safhasında kalış zamanı ve 

biçme işini azaltmak için karıştırma bölgesi kullanılmaz. Tipik erime 
sıcaklığı 270 ila 300°C dir. Erime sıcaklığının alt sınırları tercih 
edilir, zira bu sıcaklıkta polimerin bozulma ihtimali azalır. 

Birçok uygulamalarda optimum özelliğe ulaşmak için PET 'in oriente 
ve kristalize edilmesi gerekmektedir. Elyaf ve filmde ekstrude 
edilir. Daha sonra amorfik şekilde dondurulur, bunu orientasyonu 

oluşturmak için tek eksenli elyaf ve çift eksenli film çekim prosesi 

takip eder. 
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Oriente edilmiş içki şişelerini üretmek için iki metod kullanılır, iki 

aşamalı veya soğuk önşekil projesinde soğutulmuş kalıplardaki şeffaf 
enjeksiyonla kalıplanır. Tg' nin üstündeki sıcaklıklara çıkartılırlar, 
gerilirler ve çift eksenli oriente şişe üretmek için soğuk kalıplanmış 

şişe içine üflenirler. Tek aşama prosesinde enjeksiyonla kalıplanmış 
ön şekil soğutulmaz sadece gerilme üfleme derecesi soğutulur. 
(Tg1 nin üstünde bir sıcaklıkta ). Daha sonra çekme üfleme safhasına 
dönüştürülür ve oriente edilmiş şişe haline getirilir. PET ' in alçak 

erime gücü enjeksiyon üfleme ve ekstruzyon üfleme proseslerinde 
kullanımını önler . Bununla beraber PET1 in bu alanlara girmesi için 
gerekli proses ve poiimer modifikasyonu geliştirecek faaliyetler 
bulunmaktadır. 

Kullanım Alanları 

Plastik alanında PET çoğunlukla gazlı, düşük alkollü içki şişelerinde 
kullanılmaktadır. 1977 yılının ortalarında ticari olarak tanıtılan 

PET, iki İt1 lik iade edilmeyen kavanoz pazarının % 75' inden 

fazlasını kaplamaktadır. 1979 yılında ise bir İt 1 lik içki şişesi 
tanıtılmıştır. PET şimdiki halde oriente edilmiş ve edilmemiş şekil¬ 

lerde birçok gazsız içki şişesi uygulamaları için değerlendirilmektedir. 

(Maden suyu, meyve suları, şuruplar, yenilebilir yağlar, çeşitli gıda 
maddeleri, tuvalet malzemeleri, kozmetik ve eve ait kimyasal madde¬ 

ler gibi ) . Bu uygulamaların bazıları için amber ve sarı gibi renk¬ 
ler gerekebilir. PET endüstrisindeki örme şerit uygulamalarında 
çeliğin yerine konulabilecek çemberleme malzemesini üretmek 
içinde kullanılabilir. 

PET' in diğer bir kullanım şekli, mikrodalga fırınlarında kullanıldığı 
kadar, fırınlanabilir mukavvanın geleneksel şekilde yemek kapları 

olarak kullanılmasıdır, mukavva çeşitleri üzerine 0.75 ila 1.5 milimetrelik 
ekstruzyon kaplama yapılmıştır. 
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PET film ve monofilament üretiminde de kullanılmaktadır. Genellikle 

filmler çift eksenli oriente edilmiştir.ve yalnız kullanılabildiği gibi 
co-ekstruzyonlarda veya laminasyonlarda da kullanılır. Endüstriyel 
uygulamalara manyetik şerit, röntgen, fotoğraf filmi ve elektriki 
izolasyon dahildir. Oriente edilmiş ve/veya edilmemiş PET film¬ 
lerinin ambalajlama uygulamalarına, kaynatma torbaları, damitma 

keseleri, et ve peynir ambalajları büzme filmler dahildir. 

TERMOPLASTİK KOPOLİ ESTER 

Özellikleri ve Tanımı 

Polietilen tereftalat (PET) ve poly-Buthylene tereftalat (PET) 

gibi, tek bir glikol ve tek bir di-bazik arasındaki poliesterifikasyon 
reaksiyonu neticesi meydana gelir. Kopoliesterler ismi bu polyes¬ 
terlere, birden fazla glikol ve di-bazik asitin sentezinde kullanıl¬ 

maları nedeniyle verilmiştir. 

Kopoliesterlerin bazıları, netice olarak normalde şekilsizdir. Bazı¬ 
ları İse kristalizedir. Bu kullanılış durumlarına bağlıdır. 

İşleme 

PCTA Kopoliester 

Bu materyal siklohekzan dimethanol (CHDM) ve tetalik asitin 
polimeridir. 

Bu madde aynı zamanda özel monofilamen yapımında kullanılır ki 
bu işlem sırasında kristalleşir. 

Plastikler genellikle. amorfik yapıdadırlar ve presten önce 4 saat 
I70°F' de kurutulmaları gerekir. 
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Uygun şekillerde ekstrude edilen film düşük sıcaklıklarda temiz 

parlak ve sağlamlığı yüksektir. 

PETC Kopoliester 

Değişebilir glikol PET' dir. 

Bu materyal şekillendirilmesine, preslenmesine rağmen normalde 
şekilsizdir, berraktır. 

En düşük sıcaklıkta bile yüksek katıiık ve sağlamlığa, iyi 
sertliğe sahiptir. 

Kullanım Alanları 

- PCTA filmi serttir ve ambalaj malzemelerinde ve diğer ağır 

parçaların paketlenmesinde kullanılır. 

- PCTA Kopoliesterlerin kullanım sahası film ve paketlemede 
levha kullanımındadır. 

- PETG berraklığı, kuvveti ve sertliği dolayışlyla _ iskemle aralık¬ 
larında, enstrüman kaplarında, kozmetik kutularınca ve tuvalet 
malzemelerinde kullanılır. 

POLİBUTİLEN 

Poliolefin ailesinin en yeni üyesi Polibutilendir. Çeşitli reçine 

türlerinin büküiebilirlik, sertlik ve gerilim mukavemetleri vardır 
ve boru, film, kalıp ve alaşımlama uygulamalarında kullanılırlar. 

Polibutilen reçinelerin yüksek molekül ağırlıkları vardır, yarı 

kristalize termoplastik olan bu reçinelerin yoğunluğu 0.91 dir. 

Etil iyon gruplarının düzgün zincirlenmesinden meydana gelmiştir 
ve düzgün kristal yapıya sahiptir. Çeşitli kristal şekilleri olmasına 
rağmen eritme prosesinde en çok iki şekli ile karşılaşılır. Erimiş 
halele iken soğutularak kristalleşmesinde ilk olarak tek ragonal 



şekilde iken sonradan dayanıklı rombohedral şekle gelir. Polibutilen 

filmlerin yüksek yırtılma , darbe ve delinme mukavemetleri vardır. 
Bu filmler sıcak doldurulmaz. Daha yüksek performans için bu 
filmler diğer filmler ile koekstrude edilir veya lamine edilir. Gerilme 
mukavemeti, kimyasal mukavemet ve ısı mukavemeti özellikleri poli- 
butilenin çok yönlü boru uygulamalarında aranan bir madde yapmıştır. 

Diğer poliolefinlerle birleştirilerek işlem ve özellikleri geliştirilebilir. 

Yüksek ısıya dayanıklıdır (220°F‘ a kadar) elektrik yalıtkandır ve 
yüksek ESCR' ye sahiptir. Sabuna, deterjana ve bir çok aside 
mukavimdir. Oda ısısında bazı alifatik hidrokarbonları emer ve mo°F' 
nin üzerindeki aromatik ve klor katlı hidrokarbon solventlerinde 

erir. 

işlem 

Polibutilen reçineler ekstruzyon, şişirme kalıp ve enjeksiyon kalıba 
uygulanır. Film ve levha türü reçine ticari polietilen ekstruzyon 

sistemi kullanılarak üretilebilir. Boru ticari tek-burgu ekstruzyon 

teknolojisi kullanılarak yapılır, soğuk şekil vermeye ve damgalama¬ 
ya uygundur. 

Uygulamalar 

En önemli pazarı yüksek performanslı filmler ve borulardır. 
Film Uygulamaları : sıcak - doldurma, ağır iş yükleme konteynırları, 
endüstriel levhalar, gıda ambalajı ve ziraat alanında. 

Boru Uygulamaları : soğuk su dağıtımı , sıcak su tesisatı ve ısıtma, 
kuyu borusu, su ana borusu ve çeşitli endüstriyel borular. 
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POLİÜRETAN 

Üretan grubunda bulunan reçinelerin özellikleri türlerine göre, büyük 
bir farklılık göstermektedir, belli başlı reçine türleri şöyle 
sınıflandırılabilir. 

- Büküiebilir (Flexible } köpük, 
- Sert köpük, 
- Yarı sert köpük, 

- Enjeksiyon kalıplama elastomerleri, 
-Yapısal köpükler, 
- Döküm elastomerleri, 

- Termoplastik elastomerler. 

Yukarıda belirtilen üretanlar bünyevi açıdan birbirine benzerler, 
ancak işlenmeleri ve tatbikat sahaları farklıdır. 

Büküiebilir (Flexible ) Köpük 

Poliüretanın en yaygın kullanılan türüdür. Bu ürünün kullanım potan¬ 
siyeli olan dallar, halı alt kaplaması ve yatak süngerleridir. Ayrıca 
hafifliği nedeni ile otomotiv endüstrisinde geniş şekilde kullanılmaktadır. 

Büküiebilir PUR köpükleri ençok levha prosesi ile üretilmektedir. Bu 

proseste poliester, poliol, tolien, diizosiyonat, su, üfleyiciler, amin, 
kalay stabilizatörieri ve boya gibi diğer katkılar kullanılır. Yüksek 
kaliteli halı altlıkları gibi özellik isteyen tatbikatlarda polimerlerle 

takviye edilmiş poliolier geleneksel flexible köpük formülasyonlarında 
kullanılır. 

Sert Köpük 

Sert köpük lamine ve aletlerin izolasyonu amacı ile kullanılır. 

-46-



Lamine Edilen Ürünler 

Sert poliüretanın izolö edici özelliğinin olması ve sürekli enerji 
tasarrufu ihtiyacında olunması bu cins poliüretanın özellikle 
inşaat sektöründe kullanılmasına neden olur. Çatı, duvar izolas¬ 

yonları, evlerdeki kaplamalar için sert köpük ile kullanılmaktadır. 

Cihazların İzolasyonu 

Sert köpük buzdolabı ve dondurucuları izolasyonu amacı ile kulla¬ 
nılmaktadır. Bu amaçla kullanılmakta olan cam elyafı kısmen 

yerini poliüretana terketmiştir. Takriben buzdolabı üretimlerinin 
% 60' ında poliüretan kullanılmaktadır. 

Bu tür ayrıca frigorifik taşıtlarda, tankerlerde yük vagonlarında 
kullanılmaktadır. 

Sert köpüğün daha yeni kullanım alanları ise elektrikli su ısıtıcıları 
ve güneş enerjisi ile ısıtılan su depolarıdır. 

Yarı Sert Köpük 

Yarı sert köpüğün tatbikat sahaları şunlardır. 

Dolgu Köpükler : Otomotiv endüstrisinde baş ve kol dayama yerleri 
için kullanılmaktadır. Darbeye mukavim ve yumuşak 
olması nedeni ile bu sahada yer almaktadır. 

ı Aşınmaya karşı dayanıklı, ve kalın olması nedeni 
ile bu cins köpükler, traktör ve bisikletlerin oturma 
yerlerinde, araba direksiyonlarında ve oyuncak ya¬ 

pımında kullanılır. 

Enerji Çekiş : Yeni bir otomotiv tatbikatıdır. Arabanın iç kısmında 
Köpüğü emniyet amacı ile kullanılmaktadır. 

Bütün Deri Kö¬ 

pükler 
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Ayakkabı Tabanı : Hafifliği , yıpranma direnci, soğuk havalarda 

bükülebilirliği, rahatlığı nedeni ile ayakkabı 

tabanı yapımında kullanılmaktadır. 

Enjeksiyon Kalıplama 

Bu yeni tür özellikle termcplastik üreten bütün deri ve elastomerik 
parçalarla rekabet etmesi amacı ile arabaların içinin ön ve arka uçları 

için ince bağların yapımında kullanılmaktadır. 

Ayrıca otomotiv endüstrisi dışında da tatbikat sahası bulmaktadır. 
(Ski ve motosiklet botu gibi) 

Sert Yapısal Köpük 

Enjeksiyon kalıplama için belirtilen prensipler yapısal köpük içinde 

geçerlidir. Bazı kimyasal değişiklikler gereklidir. 

Döküm Elastomerleri 

Döküm üretan elastomerleri termoset polimer sınıfında olup, bir kalıp 

içine dökülürler. Bunlar aynı zamanda blok kopolimerler olarakta 
mütalaa edilirler. Tatbikat alanlarına, endüstriel traktör lastikleri, 

dişliler, contalar, konveyör kayışları yapıntında kullandır. 

Termoplastik Üretan Elastomerleri 

Termoplastik elastomerleri, bütün elastomerlerin ve termoplastiklerin 
en iyi özelliklerini ihtiva eder ve geniş olan mühendisilik gereçlerinin 

yapımında kullanılır. 
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Diğer cins poliüretanlar gibi , sertlik, yüksek yük taşıma kapasitesi 
düşük ısıda bükülebilme, yağa^fuel'e j oksijene^ozona ve aşınmaya 
karşı direnç özellikleri gösterir. Özellikle endüstriyel makina tatbi¬ 
katlarında, ( ağır vasıta tekerlekleri ve silindirler gibi), dişliler, 
kayıtlar gibi ) kullanılır. Düşük ısıda bükülme özelliği gösterdiğinden 

ayrıca boyanabildiğinden otomotiv endüstrisinde, çamurluk uzantıları 
ve siperlik yapımında kullanılır. 

Ayrıca, çeşitli mekanik parçaların yapımında da kullanılır. Aşınmaya 
gösterdiği direnç nedeni ile, ayakkabı tabanı, futbol ayakkabı takozu, 
paten çizmesi yapımında tatbik edilir. 

Halı Tabanı 

Halı tabanı imali için büyük hidroliz direnci ve düşük maliyeti olması 

nedeni ile poliester bazlı polioller kullanılmaktadır. Üretan tabanlı 
halıların diğer bir kuilanım alanı da otomotiv endüstrisidir. 

Yanabilirlik 

Poliüretan köpük ürünler bütün organik maddeler gibi yeterli sıcak¬ 
lıktaki bir kaynakla temas ettiklerinde yanarlar. Geçmiş yıllardan 

bu yana poliüretanın yanmaya olan direnci arttırmak amacı ile bir 
takım gelişmeler olmuştur. 

SELÜLOZİKLSR 

Selülozik piastikler ağaç hamuru ve pamuk linterinden elde edilen 
selülozun bir takım kimyasal değişimlere uğraması neticesinde 

elde edilir. Selüloz termoplastik madde olmadığından yumuşamaz. 
Selülozdan elyaf (Rayon ), film (selofan) veya diğer bir termoplastik 
yapılabilir. 

Ticari alanda kullanılan ilk selüloz türü, selüloid adındaki sentetik 

termoplastik olup kimyasal yapısı selüloz nitrattır. 
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1 - Selüloz Nitrat 

Nîtrasyon yoluyla elde edilir ve bünyesindeki hidrojen miktarı 
plastikler için genellikle % ll'dir, selüloz nitratın standard yumu¬ 
şatıcısı komphor'dur. su emme özelliği düşüktür ve serttir. Ya¬ 

nıcıdır, ısıya ve güneşe dayanıksızdır. Bu maddeden içi oyuk 

eşyalar yapılabilir. En çok vernik, çimento ve kaplama yapımında 
kullanılan kimyasal maddelerin imalinde baz olarak kullanılır. 

2 - Etil Selüloz 

Kostik selülozun etil klor ile reaksiyonuyla meydana gelir. Etil 

selüloz içindeki eter grubu polar değildir, ve etil selüloz selü- 
loziklerin en düşük yoğunluğa sahip türüdür. Etil selüloz eter¬ 
ler için kullanılan bütün çözücülerde, hidrokarbon ve eterler 

içinde çözünebilir. Açık kehribar renginde ve mat görünüşte¬ 
dir. Palet halinde ekstruzyon ve kalıplama işleminde tabaka 
halinde ise fabrikasyon işleminde kullanılır. İyi işlenebilme 
özelliğine sahiptir. Isıya ve çarpmaya dayanıklı mamuller ve 
gıda alanında kullanılacak mamüllerin yapımında kullanılır. Re¬ 
çine, mum ve yağların ilavesiyle değişik alanlarda da kullanılmak¬ 

tadır. Flaş kutuları, yangın söndürücüleri ve diğer elektrikli 
aletlerin yapımında uygulanmaktadır. 

3 - Selüloz Triasetat 

Kimyasal selülozun organik asitler ve anhidritlerle reaksiyonu 
neticesinde elde edilir. 

Sülfürik asit katalist olarak kullanılır. Çözücü olarak metilen 

klorayt ve metanol karışımı kullanılır. Triasetatdan mamul 

ince tabaka ve film, akışkan sıvının dökümü veya ekstruzyonu 

ve çözücünün buharlaştırılmasıyla elde edilir.(Kalınlık 1-20 mils). 
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Filmin yüzü pürüzsüzdür ve optikse! niteliği iyidir. Suya 
karşı mukavimdir,. kıvrılmaya karşı dayanıklıdır ve mullen 
patlama güçleri iyidir. Yıpranmayla çok az. değişikliğe uğrar. 
Yağlara, aseton gibi çözücülere dayanıklıdır, ısıya karşı 
direnci fazladır ve iyi dieiektrik sabitesi vardır. Triasetat 

kaplamalar ve filmler, katianabîlir, delinebilir, basınçla şekil¬ 
lendirilebilir. Tebrik kartları, fotoğraf aibümieri, kılıflar ve 

görmeye yardımcı techizatiar yapılır. Bobin, izolasyon ve 
iletici oimayan parçaların yapımında kullanılır. Hareketli fiim 
ses bantı yapımında ve çok pariakiık isteyen ayırma levhası 
yapımında da kullandır. 

I 

Selüloz Asetat, Propiyonat, Bufirat 

Selüloz asetat triester-selüioz triasetatın bazı asetii grupiarın 
çıkarılarak hidrolizi neticesinde eide edilir. Propiyonat ve 
butirat esterieri propiyonik asit ve propiyonik anhidrit veya 
butirik asit ve butirik anhidritlerin asitik asit ve asetik 

anhldritlerie yer değiştirmesi iie eide ediiir. sert, sağiam, katı 
selüloz esterlerinin limitsiz renk özellikleri vardır. Parlak eş¬ 

yalar, yiyecek ile teması olan mamuller yapımında kullanılır. 
Asetat selüloz, propiyonat Ye butirat asetatdan daha sert yapıya 
sahiptir. Selüloz ester plastiklerin mekanik özellikleri akışkanlık 

ile değişir. Propiyonat, butinattan daha zor akışkanlık gösterir. 
Hepsi yüksek dieiektrik sabitelerine sahip olup, özgül dirençleri 

ve dağılım faktörleri vardır. Kimyasal dlrençleride aynıdır. Asetat 
suya ve sulu sıvılara daha az direnç göstermesine karşılık, or¬ 

ganik birleşimlere karşı daha çok dayanıklıdır. 

Butinat ve propiyonat levhaların yüzeyleri düzgün parlaktır, serttir, 

renkleri uzun süre değişmez (kalınlık 0.7 - 250 mils). Propiyonat 
ve butirat asetata göre daha koiay işlenebilir. Selüloz levhalar 

uzun süre bozulmadan depolanabilir. Kalıplama işlemi bütün klasik 
ısı ile şekillendirme metodiarı ile yapılır ve mamul şeffaf veya 
mat renk, yan şeffaf elde edilebilir. Seiüloz asetat propiyonat 

tabakaları, vakum,havalı basınç diğer mekanik yoilaria ve ısı 
. ile şekillendirilir. Uzun levha çekimi yapılabilir. Isı ile üzeri 

mühürlenebilir,baskı, kabartma yapılabilir. Seiüloz asetat levhası 
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ile ince alüminyum folyoların üzerini kaplamada kullanılır. Se¬ 

lüloz asetat kaliteli' oyuncaklar , el aletleri, elektrikli ev alet¬ 
leri, blister ambalajı, şeffaf ve sert kutular, katalanabilen 

pencerelere, akustik band, lens, blendaj malzemesi, gözlük 
çerçevesi ve mikro film imalinde kullanılır. Selüloz asetat propi- 
yonattan ise, blister ambalajı koruma gözlüğü, motor örtüleri, 
flaş türleri, el fırçaları , yüz maskeleri ve direksiyon yapılır. 

Selüloz asetat butirat'dan ise duvar perdeleri, oyuncak, bant, 
tavan penceresi, çadır, el aletleri, dolma kalem, direksiyon 
yapımında kullanılır, kalın levhalar ise, reklam panoları yapımın¬ 
da kullanılır. 

STİREN AKRİLONİTRİL 

Stiren Akrilonitril reçineleri yüksek performanslı stiren ailesinin 
üyesidir. 

Bunlar polistirenin parlaklık ve berraklığına haizdirler . Ayrıca 

kimyasal dirençleri vardır. Isıdan genleşme ve sertlik karakteris¬ 
tikleri gösterirler. 

SAN reçineleri şeffaf olmayan şekilde kullanılmasına rağmen ticari 

uygulamalardada şeffaf veya yarı şeffaf ürünlerde kullanılır. 

Kimyasal Dayanıklılık 

SAN reçineleri oksitlenmemiş asitler, aliyatik hidrokarbonlar, 

alkaliler, pil asitleri, sebze yağları ve çeşitli deterjana karşı 
dayanıklıdır. 

Aromatik klorinatlı hidro karbonlar, esterler ketonlardan etkile¬ 
nirler. 

Mekanik Özellikleri 

Bu reçenelerin yüksek gerilme ve bükülebilirlik güçleri vardır. 
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Termai Özellikleri 

Bükülme ısısı 264 Psı de 200 ila 217 derece F arasındadır. 

Proses 

SAN reçinelerine termoplastikiere uygulanan bütün prosesler 
uygulanabilir. 

SAN reçineleri tipine ve kalıplama durumlarına göre 0,003 den 
0,007 inc/in arasında kalıplama , büzülme değerlerine sahip¬ 
tir. 

SAN' dan mamul işlenmiş parçalar makina ile, tutturucularla ve 
dekarosyonla yapılabilir. 

Uygulamalar 

SAN reçineleri için ana pazar : düğmeler, buzdolabı et ve sebze 
kutuları, blendir ve mikser kapları, otomotivde enstrüman lens¬ 
leri, siperlikler, elektronikte, pil kapları , metre mercekleri, 

tıpta şırınga, kan aspiratörleri ve suni böbrek aygıtları, koz¬ 
metik konteynırlar, şişeler ve kavanozlar. 

inşaatta, emniyet perdahlaması, su filtre kapı, daktilo anahtarı 
ve kalem üstleridir. 

ABS 

Özellikleri ve tanımı 

ABS reçineleri, akrilonitril, butadien ve stirenden yapılan kopo- 
limerlerdir. Akrilonitril kimyasal olarak ısı ve sağlamlık, stiren 

kolay işlenebilirlik, sertlik ve parlaklık sağlar. Butadien ise 
soğuk hava şartlarında ve oda sıcaklığında darbe mukavemeti 
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ve dayanıklılık sağlayan takviye ajanı olarak rol oynar. ABS'in 
özellik ihtiva eden birçok türleri geliştirilmiştir. Bunlar ara¬ 
sında, kaplama , az parlaklı veya mat ekstrude edilmiş bitmiş 
levhalar, yüksek ısı ateşe mukavemet, aiaşımlama, yapısal kö¬ 
pük ve şeffaf tatbikatlara imkan veren ve bu özellikleri sağ¬ 
layan reçineler yer almaktadır. 

İşleme ve Kullanım Alanları 

Ekstrude edilmesi ve enjeksiyon kalıplaması iyi yapılabildiğinden 
işlenmesi kolay bir maddedir. Ekstrüzyon ABS için büyük bir 
pazar alanıdır. 

ABS higroskopik bir madde olduğu için işlemeden önce yayılmayı 
önlemeli ve yüzey hatalarını azaltmak amacı ile kurutulmalıdır. 

Ekstrude edilmiş ABS levha çeşitli ürünlerin imalatında kullanıl¬ 

maktadır. 

Şekillendirilmiş geniş parçalar (8-12 ft'lik) tek parçalı levhalar 
halinde kullanılmakta, küçük şekillendirilmiş parçalar ise tuba 

gibi müzik aletlerinin yapımında kullanılmaktadır. Buzdolabı 
yapımında şekillendirilmiş levhaların diğer bir tatbikat sahasıdır. 

Soğuğa karşı olan direnci, parlaklığı ve kimyasal direnci ABS'in 
ev ve gıda ile ilgili şeylerde kullanılmasına neden olur. Şekillen¬ 
dirilmiş ievha ayrıca araba akşamı ve çiftlik makinalarının yapımın¬ 

da kullanılmaktadır. Kolay işlenebiiirliği yüzlerce enjeksiyon kalıp¬ 

lama tatbikatında kullanılmasına yol açar, iyi görünüm sağlaması 
ve uzun süre dayanıklı olması nedeni ile ev aletlerinde küçük 
aletlerde, telefon, boru fitingleri ve diğer kompleks kalıplama 

tatbikatlarında kullanılmaktadır. Isıya olan yüksek direnci ve 
dekorasyona uyumluluğu (laminasyon, kaplama, melalleme ve boyama 
gibi) anahtar özellikleridir. 
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Yüksek erime kuvvetli ABS yapışa! köpük tatbikatları için iyi 
bir reçinedir. Ekstruzyon ve enjeksiyon-şişirme ile kalıplama 
iyi işlenir. 

Aleve mukavim katkıların ilavesi ile ekstruzyon türü ABS uçakların 

iç kısımlarının yapımında kullanılır. Ateşe mukavim enjeksiyon 
kalıplama türleri ise aletlerde, elektrik düğmelerinde, televizyon 
kabinlerinde tatbik edilir. 

Şeffaf ABS ise buzdolabı içindeki bölümlerde, oyuncaklarda kulla¬ 
nılır. 

ABS dengesiz ve korunumsuz ortamlarda kullanıldığında düşük UV 
direncihe sahiptir. ABS parçaları dış hava şartlarında kullanıldı¬ 
ğında orijinal özelliklerinin % 50' sini kaybedebilir. Diğer bir 

deyişle uzun süre güneş ışınlarına maruz kalacak kısımlar korunum 
altına abnmayı gerektirebilirler. Bu korunumda koruyucu bir 
akrilik deri tabakasının ekstrude edilmiş ABS levhasına kaplanması 

ile olabilir. Laminasyondan başka koekstrude edilmesi ve boyanması 
da ABS' in ömrünü uzatır. 

POLİAKRİLAT 

Özellikleri ve Tanımı 

Bisfenol ve ftalik asitlerin aromatik poliesterleri olup yapısal 
itibariyle amorfturlar. Yüksek modül, UV stabilite istenilen ölçüde 
yanma özelliği (katkısız ), iyi elektriki gibi özelilklere sahiptirler. 

Poliakrilat izotereftalik asit ve bisfenol A' dan bire bir oranla 

yapılmaktadır. Tabii şeffaflığı ve altın sarısı renge sahiptir. 
Dayanıklı olup, düşük çentik hassasiyetine sahiptir. 

Çeşitli standard laboratuvar testlerine' tabi tutulduğunda poliakrilatın 
iyi yanma karakteristiklerine sahip olduğu görülür. 
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Katkısız olarak bu madde, tutuşma ve alev dağılımına karşı büyük 
bir direnç gösterir. Yanma ürünleri halojen, nitrojen sülfür ve fos¬ 
for kompaundları ihtiva etmez. 

işleme 

Poliakrilat konvensiyonei burgu makinaları kullanmak suretiyle 

enjeksiyonla kalıplanabilirler. 

Ayrıca film, levha, çubuk, tüp ve diğer profillerin teşkili için, konven¬ 

siyonei, ekstruzyon prosesleri de adapte edilebilir. 

Polisulfon ve polikarbonat için kullanılan kalıplar genellikle, poiiakri- 

latın enjeksiyon kalıplaması içinde uygundur. 

Isı polisulfonda' da 25-30 °F fazla olmalıdır. Ekstrüzyon ısısı genel¬ 
likle diğer reçineler için kullanılanlardan daha fazla 650 - 760°F 
arasında olmalıdır. İşlenmesinden önce mutlaka % 0.02 oranına kadar 
kurutulmalıdır. 

Kullanım Alanları 

Poliakriiat birçok dış tatbikatlar için uygun bir üründür. Güneş 

enerjisi toplayıcıları, emniyet aletleri , nakliyat ve inşaatçılık gibi. 

Ayrıca ışıklandırma, elektrik ve elektronik aletler olan bağlayıcılar, 

menteşe ve yay yapımında kullanılmaktadır. 

NAYLON 

Tanımı 

Nayion, termoplastik poliamid reçine ailesini temsil eder ve öncelikle 
enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyonla işlem görür, bazıları, kapaiamada 
kullanılmak için solüsyon veya sıvılaştırılmış daldırma ile kaplama 
tozu olarak hazırlanır, iç zincir kısmını teşkil eden amid guruplarıy¬ 
la uzun zincir polimerini ifade eder. Naylonlar, modifiye edilmemiş 
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reçineler, özel uygulamalar için modifiye edilmiş reçineler, doldurucu 

veya plastikleştirici ihtiva eden bileşenler olarak üretilirler. Naylon 
tipleri 6/6, 6/9, 6/12 ve 11 dir. Naylon 6/6 ve 6 tekstil ve elyaf 
alanlarında geniş çapta S/S, 6/12 ve diğer naylonlar da kullanılıp, 
fiatları daha yüksektir. 

Özellikleri 

Naylon tiplerinin çoğu iki esas kimyasal bileşimden oluşurlar. Birin¬ 
cisi diamin ve diasit'in poliınerizasyonunun kondensasyonudur. Bu 
6/6, 6/9, 6/10 ve 6/12 ihtiva eder. 

İkincisi ise, aminoasit veya aminoasit derivativlerini kullanır. Bu 
Naylon 6, i! ve Naylon 12 ihtiva eder. Naylon 6 bu tipin en belirgin 
örneğidir. 

Bu tür naylonların belli başiı ortak karakteristikleri vardır. 

1. Sertlik, 

2. Aşınmaya iyi mukavemet, 
3. Ortalama erime noktalarının üstünde ve termopiastikler gibi 

ısıya mukavemet, 

9. Kuvvetli asit ve okside ajanları haricinde iyi kimyasal mukavemet, 

Modifiye edilmemiş bir reçine olarak her naylon tipinin kendini belli 
eden birden fazla özelliği vardır. Bunlar naylon türlerinden birinin 
veya öbürünün kullanımı irin seçimine esas teşkil ederler. 

Naylon 6/5' nın yüksek modülü ve erime noktası , Naylon 6'nın 
yüksek darbe mukavemeti. Naylon 6/9, 6/12 ve II1 inde düşük nem 
çekme özelliği vardır. 

Bütün naylonlar, modifiye edilmiş türlerde üretilirler. En basit 

modifikasyon sistemi polimerizasyondur. 
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Naylon 6/6'nın Naylon G ile kopolimerizasyonunda arttırılmış darbe 
ve genleşme özelliği olan reçine^-elde edilir. 

Bütün naylonlar cam elyafı, cam tanesi ve minera! parçalar ile güç- 
lendirilebilirler 

İşleme 

Birinci işleme metodu enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyondur. Diğer 

teknikler, şişirme kalıplama ve çözelti veya sıvılaştırılmış yatak 

kaplamasıdır. Enjeksiyon kalıplaması içir malzemelerin maksimum nem 
oranı % 0.3 'tür . Ekstrüzyon için % O.iö veya daha az' nem muhteviyatı 

gereklidir. Enjeksiyon artıkları kirli olmadıkları sürece tekrar standard 
malzeme ile işlenebilirler. Ekstruzyonda ıskartanın kullanılması zordur. 

Zira ilk işlem yapışkanlığı ortadan kaldırır. 

Enjeksiyon kalıplamada naylonların yüksek erime noktası ve katidan 
eriyik haline hızlı geçiş özelliği vardır. Monofilaman, profil, kahverengi 

film ve levha imalinde ekstrüzyon tekniği kullanılır. 

Flaman imali gibi bazı uygulamalarda yoğunluk ve ekstrüzyon verimi 
oranında uyumluluk sağlamak için eritici pompalar kullanılır. 

Kullanım Sahaları 

Uygulamada naylon kullanımı, sağlamlık, sertlik ve kimyasal madde¬ 
lere dayanım, elektriği izole eden özellik gerektirir, naylon bile¬ 

şenlerinin kullanıldığı en geniş pazar otomotif sektörüdür. (Hem iç, 
hem dışta kullanılır ). Desteksiz borular takımı, tel izolasyonu ve iç 

döşeme için monofilaman iplik, ekstrüzyon uygulamalarıdır. Enjeksi¬ 
yon kalıp bileşenleri, kan, dişli, elektrik bağlaçları, buhar gaz 
birleştiren depolar ve tecrit bantlarını ihtiva eder. Madenle güçlen¬ 
dirilmiş 6/6 türü dış gövde uygulamalarından ençok uygulanandır. 
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Elektrik endüstrisi naylon kullanımını arttırmıştır. 

Belli başlı, minyaturize sistemleri, modüller, montaj ve naylonların 
çoğunun kalifiye olduğu UL düzenlemelerinden kullanılır. UL malzeme 

şartalarına hassas ve dayanıklı olması gereken bobin şekilleri, izole 
blokları, perçin bağlayıcılar, tel paketleme- bağlama halkaları, çeşitli 

sıkılayıcılar kalıplanmış ürünlere örnek teşkil eder. 

UL/ dereceli naylonların uygulama bileşenleri radyo televizyon düğmeli 
bağlayıcılar, ayarkamları dişlilerini ihtiva eder. 

Spor malzemesi, özel fırçalar (diş, saç) fermuar ve fırça saplarıda 
naylon tüketim yerleridir. 

NİTRİL REÇİNE 

Özellikleri ve Tanımı 

Ana monomeri akrilonitril olan polimerler nitril reçineler diye isimlen¬ 

dirilir. Bu reçineler yapı özellikleri yüzünden düşük gaz geçirgen¬ 

liğine ve üstün kimyevi mukavemetine sahiptirler. 

İşleme 

Reçineler kauçukla tadil veya oriente edildiğinde oldukça yüksek 

gerilme özelliğine sahiptir ve ekstruzyon, enjeksiyon kalıplama 
ile, işlenebilir ve ısı ile şekillendirilebilir. 

Nitril reçinelerin işlenmesi kısmi erime sıcaklıkları olmayan polimer- 
lerin işleme karakteristiğini taşır. 

Bu reçineler erime ısılarında yapıŞkahdırlar ve bundan dolayı işleme 

sırasında polimere minimum kayma enerjisi tatbik edilmelidir. 
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Kullanım Alaniari 

Nitri! reçinelerin en önmeli kullanım yerleri yiyecek ve sair madde¬ 

lerin ambalajlama işlemlerindedir. 

Çok önceleri nitriller meşrubat kutularının yapımında geniş olarak 
kullanılırdı, fakat yeni uygulamaya konulan tüzüğe göre, nitriller 
meşrubat şişeleri yerine esas olarak yiyecek paketlemesinde ve US' de 
de yiyecek paketlemesinin dışındaki paketlemelerde kullanılır. 
Avrupa1 da nitril reçineler, meşrubatlar dahil olmak üzere yiyecek ve 

aynı zamanda yiyecek dışı maddeler ambalajlarında kullanılır. 

POLİFEN!LEN 5ÜLFİD 

Polifenilen sülfid kristal halinde bir aromatik polimerdir. Kimyasal 
yapışı itibariyle yüksek derecede kristalleşmeye müsaittir. Yüksek 

erime noktasına, ısısai dengeye sahiptir. İyi kimyasal direnç gösterir 
ve ateşe mukavimdir. Bu poiimer sert oluşu ve mekanik özelliklerini 
çok yüksek ısılarda koruyabilmesi , kalıplama kompaund ve kaplama 

uygulamalarında iyi sonuç verir. Dolgu maddesi olmaksızın, normal 
ısıda sert bir madde olup, yüksek gerilime ve kuvvete sahiptir. Cam 
elyafı gibi dolgu maddeleri ilavesi ile bu özeliikierda önemli derecede 

artışlar olur. Çeşitli enjeksiyon kalıplama türleri mevcuttur. %!10 
cam ihtiva eden türü mekanik ve elektronik tatbikatlarda, cam ve 

mineral ihtiva eden türü ise eiektriki tatbikatlarda kullanılmaktadır. 

Boyalı türleri mevcuttur. 

İşleme 

Enjeksiyon Kalıplama 

PPS' nin kalıplaması poliolefinlerle benzerlik göstermektedir. Tek 
farkı daha yüksek erime ve kalıp derecesine sahip olmasıdır. 

600 - 625°F erime derecesi gereklidir. 250 - 275°F arasındaki kalıp 
derecesi, çok büyük boyutsai dengesi olan parçaların üretilmesini 
ve parlak yüzey sağlar. 150°F' in aitmda ise darbe mukavemeti yüksek 
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parçalar üretilir. PPS akış ve mekanik özelliklerinde bir değişme 
olmadan, devamlı olarak işienebilir. 

Kullanım Alarıiarı 

Enjeksiyon kalıplama reçineleri için en geniş tatbikat alanları, elektrik 
elektronik ve endüstriel makinalardır. 

Ayrıca haberleşmede, bilgi sayar parçaları , bobinlerin yapımında, 

yüksek voltaj kullanımlarında tatbik edilir. 

Mekanik güç, yüksek ısı dengesi ve kimyasal direncin gerektiği , su 

altı aletlerinde, santrifüj, pervane kanadı ve dişli pompalarının yapı¬ 
mında da kullanılmaktadır. 

Bu ürünlerin ısıya dayanıklı olması ve boyutsal dengeye sahip olma¬ 

ları nedeni ile, otomotiv sınaiinde kullanılır, gerekçesi, bu reçine¬ 

lerin ekzos gazının aşındırmalarına, etilen glikol ve benzine karşı 
dayanıklı olmasıdır. 

El aletlerinde kullanma nedeni ise ısıya ve aleve mukavim olmaları 
ayrıca renk çeşitlerinin bolluğudur. Bu tatbikat sahaları ise, saç 
kurutma makinaları bakım aletleri ve küçük mutfak aletleridir. 

Kaplama 

PPS tozu, elektrostatik kaplamalarda, besin maddelerinin ambalajında 
kullanılmaktadır. 
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TERMOPLASTİK ELASTOMERLER 

Termoplastik elastomerler diğer termoplastikler gibi yapılan vulkanize 
lastiğe benzeyen maddelerdir. Kimyasal ve fjziksel özellikleri çok 

iyidir, bir iyileştirme işlemi gerekli olmadığı için, daha az konvan- 
siyonel termoplastik ekipmanlarının biraz modifikasyonuyla veya 
hiç değiştirilmeden üretilir, türler enjeksiyon kalıplama, ekstrüzyon 
kalenderleme, vakumla şekillendirme, sıcak damgalama, üflemeyle 

kalıplama ve eriyik baskıya uygundur. TPE serttir, alçak ısıda bile 
elastikidir ve aşınmaya, hava şartlrirına, çeşitli solventlere ve 

kimyasallara karşı mukavimdir. Bazı türleri metalleştirilebilir. 

TPE' ler saf kullanılırlar, ancak bazı özelliklerini arttırmak için silikon 

ve cam elyafı vs. ilave edilir. Belli başlı 4 TPE türü, Polyolef' in 
karışımları, stiren blok kopolimerleri, kopolyester ve üretan biok 
kopolimerlerdir. 

I. Poliolefin Karışımları 

Olefinik termoplastiklerin, ucuzluğu ve parça ağırlığını düşüren 
alçak yoğunlukları onların tercih edilmelerinin sebebidir. Mekanik 
özellikleri iyidir, ozona, ultraviole radyosyona mukavimdir ve iyi 
elektrik özellikleri vardır.. Gerilme kuvveti genelde 1000 - 2000 psi' 
dir. bazı türlerde 3000 psi' ye kadar yükselir. 

Çeşitli karışımlarla en yumuşak conta, pencere bandından en sert 

otomotiv dış panellerine kadar yapılmaktadır. Bükülebilirlik modülü 
16 000 - 200 000 psi arasındadır. Servis ısısı - 40°F kadar düşük 
ve 200 - 250°F yüksek olabilir, zayıf asitlere karşı mukavimdirler. 
Alçak moleküller ağırlıklı polar solventlere karşı mukavimdir. Ole¬ 

finik karışımlar boyanabilir. Olefinik TPE1 lerde ana kullanım alana 
otomobil endüstrisidir. Dış paneller , parlak bantlar, tampon parça¬ 
ları ve direnksiyon simidi kılıfı ve yan cepler gibi iç uygulamalarda 
kullanılmaktadır.Mekanik eşyalarda (tutucular, yataklar, mühürler. 
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ve hortumlar gibi ) kullanılmaktadır. Ayrıca ekstrüde elektrik 
kablo ve tellerinde insulator olarak kullanılır. 

2. Stiren Bîok Kopolimerleri 

Stirenik TPE’ !er geneiiikle polistiren ve polisofiren bolibutadien, 

etilen- propilen veya etilen-butiien lastik gibi elastomer'den olan 
blok kopolimerîerdir. Diğer TPE türlerinden daha elastikidir. Ge¬ 

rilme gücü 500 - 2000 arasındadır. Servis ısısı - 7G°F - I50°F 
arasındadır. Elektriğe mukavemeti ve dielektrik güçü iyidir. 

Maliyetleri düşüktür. Aromatik solventierde, esterlerde ve keton¬ 

larda erirler ve yağda şişerler. Stirenik elastomerler yağ ve 

doldurucularla ve diğer reçinelerle karıştırılarak kullanılırlar, 
şişirme kalıplama için erime ısısı 300 - I!00oF, enjeksiyon kalıplama 
için 350 - 375°F' dir. Polietilen türü burgu ile ekstrüzyonda L/D 
oranlan 16—24:1 va kompresyon oranları 2 1/2-3 1/2 : I ve 
varil ısısı 250 - 350 °F kullanılır. 

Stirenik veya onları İhtiva eden karışımiar tüp hortum film ve 
levha olarak ekstrüde edilirler. Ekstrüde te! ve kaplo insulasyonunda 
kullanılır. Sıcak - eriyen yapıştırıcı olarak ve yiyecek ve ecza 
ilaçlarda uygulanır. 

En önemli pazar , ayakkabı, endüstrisinde kuiianılmasıdır. Böylece 
elastikiyetinde ve aşınma mukavemetinden yararlanılır. 

•s Kopolyester 

Kopoiyester genellikle termopiastik poliüretanlarla birlikte sınıf¬ 
landırırlar. Burıiar sert, aşınmaya mukavim, yüksek darbe elasto- 

merieridir. yüksek gerilme ve yırtılma güçlüdür. Ömürlerini 
uzatmak, ateşe dayanıklılığını arttırmak, hava şartlarına dayanık¬ 

lılığını arttırmak için katkı maddeleri ilave edilir, yakıta ve 
yağlara ve de alifatik ve aromatik solventlere, ateşe mukavim 

hidrolik likitlere mukavimdir. Film, levha ve tel kaplaması 
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kopolyester elastomer uygulamalarının içindedir. Otomotivde dış 
panellerde kullanılır. Hortum , dişli, semipnömatik tekerlek de 
kullanılır. 

<t. Üretan blok Kopolimerler 

Sertlik, elastikiyet, güç, aşınma mukavemeti ve çok emici kalite 

gibi özelliklerinin veya birkaçı birlikte istendiğinde, termopiastik 
üretan elastomerler kullanılır. TPE' ler arasında ozona, UV rad- 

yosyonuna, yakıtlara ve yağa ve birçok kimyasallara karşı 
mukavemeti en fazla olanıdır. 

Servis ısısı -70 - 275°F arasındadır. Gerilme gücü 2000 - 7000 psi1 
arasındadır. 

Üretan elastomerleri yoğun olarak oto endüstrisinde dış kısımlarda 

kullanılır. Otomotivde yeni geliştirilen epüskürtmeyle kromajlamadır. 
TPE ayrıca, tel ensülasyonlarında, hortumlarda, küçük dişillerde, 
katı tekerleklerde, paten tekerleği olarak, kayak ayakkabılarında 
kullanılır. 

ALİL 

Özellikleri ve Tanımı 

Esterlerin alil cinsi, alil kökenli olduğundan çoğu kez alil alkolle 

reaksiyonundan oluşur. Mono ve dibasik asitlere bağlı aliiesterler, 
alçak viskosite monomerler ve termopiastik polimerler olarak 
tanımlanırlar. 

Reçineler, yüksek sıcaklık ve yüksek nemde elektriki özelliklerini 

korurlar, takviyeli kalıplama ürünleri , boyutlarını muhafaza 
etmeleri kimyasal mukavemet mekanik kuvvet ve sıcaklık mukavemet¬ 
leriyle tanınırlar. Reçinenin saflığı, iyonik kirlenme ve metal 
ilavelerinin aşınma ihtimalini azaltır. Alevlenmeyi önleyici katkı 

maddeli alil kalıplama kompaundları mevcuttur. Düzeltme işlemi 
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sırasında alillik monomerler sadece % 12 hacminde büzülürler, 

prepolimerler ise % I den daha az büzülürler. 

Oda sıcaklığında alilik homopolimerizasyon çok yavaştır ve katalize 
edilmiş kompozisyonlar reçine avantajı olmaksızın veya az reçiney¬ 
le bir yıl veya daha fazla süreyle depolanabilir. Vulkanizasyon 
oranı I50°C üstündeki sıcaklıklarda artar. 

Dietilen'e glikol bis (Alil karbonat )' ın darbe mukavemeti, hafif 
ağırlığı ve çözülme- aşınma mukavemeti vardır. 

Dialilortofitalate'den elde edilen bu prepolimer ile isofitalate' in 
eşdeğeri polimerler katı, düz zincirli, içten halkalı, reaksiyon 
vermeyen düzenli aralıklarla polimer zinciri boyunca yerleştirilen 

alilik grupları içeren termoplastik yapılardır. 

İşleme 

Alil reçineler bütün modern termoset teknikleriyle işlenebilir. 

Mineral cam ve sentetik elyafla takviye erilmiş kalıplama türleri' 
mevcuttur. Kondensasyondan ziyade ilave metodu ile düzeltme 
muamelesi yapıldığından kısa çevirimli kalıplamalarda yüksek 
vasıflı parçaların üretimi için enjeksiyon kalıplama teçhizatı kompaund- 

ları geliştirilmiştir. 

Kullanım Alanları 

Dialilfitalitc. kompaundlarının çoğu askeri parça kodu numarası 
altında satılır ve uzun vadede yüksek güvenilirliği, farklı 
çevresel şartları gerektiren önemli elektrik- elektronik uygu¬ 

lamalarda kullanılır. Önemli bir uygulama alanı, kominikasyon- 
daki elektronik bağlayıcılar, komputer ve aereskop (hava- gözleme) 

sistemleridir. Ayrıca yalıtkanlar (izalatörler) potansiyometreler ve 
cereyan devresi tablolarında kullanılır. Dialilfitalate kompaundlar. 
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şalter, devre, kesicileri izolasyon standı ve TV bağlayıcıları gibi 

elektirk kullanımında hem alevlenmeyi önleyici ve hem de ark izi 

mukavemeti özellikleri açısından geniş uygulama sahası bulur. 

Alilik reçineler cam bezi ve fitille önceden emdirilmişlerdir. Uygu¬ 

lama alanları. Borular bağlantı kutuları, anten kaportası, uçak 

ve mermi parçaları vb. 

Dialilfitilate, mobilya va tahta kaplama kullanılan dekorative 
laminasyonlar imalinde geniş çapta kullanılır. 

Alil dolgu macunu, seramik ve diğer kompozisyonlarda kullanıl¬ 
dığı kadar metal dökümlerin vakum emdirilme işleminde de 

kullanılır. Diaiilfitalate verniğe benzeyen kaplamalarda, macun¬ 
lamada ve diğer amaçlar için kullanılır. Son zamanlarda hassas 

potansiyometrelerde iletici elementleri üretmek için karbonla 
formüle edilerek kullanılmaktadır. 

Prepolimerin katı- serbest akış şekli ve prepolimerin erime ve 

vulkanize özelliklerin toz kaplamada da kullanılmasını sağlar. 

Alilik monomerlerin en önemlisi olan dialil fitalate ön şekil halinde 

poliesterlerle çapraz bağlanabilir. Halatta , granül ve ön karışım 
kalıplama kompaundlarında ve cam elyaf veya dekoratif laminasyon- 
larda geniş ölçüde kullanılır. Buharlaşma oranının düşüklüğü 

ve depolama süresinin uzun olması nedeni ile geniş ölçüde 

elektrik motorlarının kaplamasında kullanılır. DAP (Diolil fitalate) 
buharlaşma oranının düşük olması nedeniyle alilil poliesterler, 
stiren poliesterlerden daha yüksek sıcaklıkta kaplanabilir ve 
daha hızlı kalıplama çevirimlerine ulaşabilir. 

Bir çok imalatçılar dialilfitalat poliesterleri tedarik edebildikleri 
gibi, monomerde eriyen veya eriyik haline getirilebilin dialil 

fitalat'ı da üretebilirler. DAP monomer katalist eriyik olarak 
poliester püskürtme uygulamasında yeni yeni kullanım sahası 
bulmuştur. 

-66-



İ .1.2. - TERMO ELASTİK PLASTİKLER 

AKRİLİK 

Özeilik'eri vs Tanımı 

Akrilik plastikler, polimer ve kopolimerin geniş bir dizisini 
ihtiva eder. Bu dizi içindeki ana monomerik elemanlar 

esterlerin iki ailesi olan akrilatlar ve metakrilatlara aittir. 
Akrilik türleri arasında farklılık vardır. Ancak kristal berrak¬ 

lıkları, kimyasal ve çevre mukavemetleri gibi özellikleri ile 
ve pigmentler, boyayıcılarla uygunlukları açısından birbir¬ 
lerine benzerler. 

Uygulamada akrilat elde etme propilen oksidasyonu üzerine 
dayandırılmıştır. 

Akriiik renksiz levha, şeffaflık açısından düz cam özellikleri 

gösterir ve ışığın tüm iletimini sağlar. Akriliklerin aynca 
güneş ışığına , çevre elemanlarına ve sun1 i ışık kaynak¬ 
larına karşı yüksek mukavemetleri vardır. Özellikle arıtîşok 
akriliklerin, hava şartlarına dayanıklılıkları az olmasına 
rağmen kolay kolay sararmazlar. Yüzey cilasını, görünüşünü 
ve fizik özelliklerini 4 yıl ışık kaynağına maruz kalmasına 

rağmen korurlar, yüksek gerilim ve bükülme kuvvetleri varsa 
da uzun süre düşük seviyede de olsa gertiime maruz kaldığın¬ 

da yüzeyde sır çatlaması olur. Bu nedenle devamiı olarak 
tatbik edilecek yük 1500 psi ' yi geçmemelidir. Kısa sürede 

tatbik edilecek daha yüksek gerilim böyîe bir tesiri yoktur. 
Bir çok türler 2000°F sıcakîıklara kadar kullanılabilirler. İsı 
altında bükülme sıcaklığı !65-2IC°F arasındadır. Tavlama işlemi 
bu değerleri arttırabilir. Uygun tasarımlanmış şekillerle biçim 

verme suretiyle sertliği arttırılabilir. Düz yatay levha da 
zamanla kar ağırlığı, buz ve su rüzgar ve hatta desteksiî 

olduğu zaman kendi ağıriığı deformasyona sebep olabilir. 
Akriliklerin düşük elektrik özellikleri vardır. Akrilikler yanıcıdır. 
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Türler 

Levha : Levha çeşitli döküm metodlarıyia ve ekstruzyonla 

üretilir. Hücre döküm malzemesinin daha iyi optikal 
kalitesi ve daha yumuşak yüzü vardır. Devamiı döküm 
ise daha uniform kalınlık elde edilmesini sağlar. 

Reçine : Kalıplama granül fonmülleri molekül ağırlık ve ana 

özellikler ve bilhassa akış hızı, ısı mukavemeti ve gevreklik 
açısından farklılık gösterir. 

işlem 

Diğer termoplastiklere uygulanan teknikler akrilikler içinde uygu

lanır. Akrilik granüller standard malzemede kalıplanabilir veya 

ekstrude edilebilir. Enjeksiyon kalıp makinası, tek kat veya ön 
plastikleştirme, plançek makinaları, karşı hareketli burgu maki-
naları ile kalıplanabilir. Formülasyon makinanın karakteristikleri 

talep tasarımı ve parça ölçüsü gibi faktörler kalıplama şartlarını 
etkiler. 

Levha ve profiller tek veya iki katlı makinalarda ekstruzyonla 
yapılabilir. Düz levhalar, ekstruzyon parçalarının üç merdaneli 

cila işleminden geçilmesi ile elde edilir. Kabartma merdanesi 
ile yüzeye istenilen şekiller verilebilir. Oluklu veya diğer şekii 

verme ve kesme işlemleri proses sonunda yapılır. 

Kullanım Alanları 

Dahili aydınlatma panolarında levhalar geniş çapta kullanılır. Diğer 
büyük kullanım alanı , konstrüksiyon projeleridir. Örneğin : Şekil 
verilmiş levhadan pano ve sütun kornişi, havalandırma ihtiyacını 
azaltmak için gerekli renkli güneş siperlikleri, yüzme havuzu 
tecritleri, alış veriş merkezlerinde, restoranlarda, dokumada levha 

ve granüller, ışıklandırma montajı, ışıklandırılmış tavanlar, lensler, 

difüzör ve siperliklerin yapımında kullanılır. 
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Otomotiv uygulamalarda, lensler, madalyonlar, isim levhaları, alet 
panoları ve sinyallerde kullanılır. 

Âkrilikler ayrıca, müze , sergi ve dükkanlardaki teşhir kabinelerde 
ve şeffaf demonstrasyon modellerinde görülürler. Ev işlerinde, 

yerleştirme dahi! , pano ve dekorasyon tatbikatlarında, oda 
ayırımlarında ve mübleds uygulanır. İyi kalite tuvalet ve küvet1 
ler gibi sıhhi teçhizatın üretiminde cam takviyeli yüksek dirençli 

levha kullanılır, mermer hissi veren möble ısı ayarlı akrilik sıvı 
alaşım takviyeli iki bileşenden elde edilir. 

Yüksek darbiye mukavim kalıplama granüileri için ilave uygulama 
alanı : ışıkların takviyeli kısımları, ışıklandırma, sırlama, aydınlık 
bacası, kubbe ve oyuncak, akrilik / PVC alaşım levhaları duvar 
kaplamalarında ve inşa uygulamalarında, kütle halinde transit 
araçlarda kullanılır. 

1.1.3., SÜDO PLASTİKLER 

-FLOROPLASTİKLER 
-i YONOMERLER 

FLOROPLASTİKLER 

Özellikleri ve Tanımı 

Flcroplastikler, gene! parafin özelliklerini taşıyan ve hidrojenin 
bir kısmı yada tamamı florla yer değiştirmiş bir poiimer ailesidir. 

Bu ailedeki maddeler, polietrafloroetilen (PTFE), floriu etilen, 

propiien (FEP) perfloroalkoksi (PFA) reçine poliklorotrifloro 
etilen (PCTFE), etiien-klorotrifloroetilen (ECTFE) kopolimar, etilen 
tetrafloroetilen (ETFE) kopolimer, poliviniliden florür (PVBF) ve 
polivinilflorür (pEVl). 

-69-



Bu polimer ailesi, benzer performans karakteristikleri gösterirler. 
İhtiva ettikleri maddeler, geniş çeşitleri olan kimyasal çevrelerde 
fonksiyonlarını gösterebilirler. -200 ve 260°C' de bile faydalı ola¬ 
bilirler. Elektrik izolasyon özelliği, benzer yapışmazhk özelliği 
gösterirler. 

Bir çok floro plastik ortak organik eriyiklerde erimezler. Sıcak 

asid ve baz konsantrasyonu gibi reaktif kimyasal maddelere karşı 
etkisizdirler, bazıları çok düşük derecelerde bile faydalı oldukları 
gibi, I500°C ve daha yüksek ısılarda da mekanik ve elektriki 
özellikleri bozulmadan dayanıklı olabtliHer, 

Bir polimer ailesi olarak , düşük dielektrik sabitine, iyi kuvvet 

faktörüne ve yüksek hacim ve yüzey direncine sahiptirler. Floro- 

plastiklerin özellikle perflorlular sürtünme katsayısı diğer madde¬ 
lerden daha düşük olduğundan, bu polimerler, benzer yapışmazlık 
özelliği gösterirler. Bir çok floroplastiklerin oksijen indisleri otuz¬ 

dan büyüktür. Bu nedenle bu maddelerden yapılan ürünler 
havadaki yanmayı desteklemedikleri gibi, yakıldığı takdirde alev 
almazlar. 

Kullanım Alanları 

Floroplastiklerin benzer özellikleri kaplama ve kimyasal işlem 
aletlerinde kullanılmasıdır. Valfler, pompalar, boru ve fitingler, 

yüksek ısı tel ve kablolarının izolasyonlarında, prizsve bağlantı¬ 
larda, tencere kaplamalarında, uçakların iç bölümünde ateşe 
mukavim laminasyonlarda, mekanik mühürlerin yapımında endüstriel 

aletlerde, çiftlik makinalarında ve bisiklet yapımında kullanılmaktadır. 

İYONOMER 

Özellikleri ve Tanımı 

lyonomerler iç moleküller yapıda, iyonik çapraz bağ meydana 
getiren iyonlaşmış karboksil grupları ihtiva eden polimerlerdir. 
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lyonomer özellikleri, karboksii asit' in oranı ve metalik iyonun 
miktarı iie türüne göre değişiklik gösterir, lyonomer ailesinin 
en önemii özelliği aşınmaya dayanıklı olmasıdır. Filmlerde delinmeye 
ve kalıp kısımlarında darbeye karşı mukavemeti vardır. 

Optik geçirgenlikleri, parlaklığı yüksektir, lyonomer reçineler 
yüksek esneklik, genleşme, uzama ve alçak ısıda yüksek darbe 
gücü ile tanımlanırlar. 

Geniş frekans aralıklarında birçok çinko iyonomerin iyi dielektrik 
karakteri vardır. 

lyonomer reçineler değişik formülasyonlarda hazırlanırlarsa çevresel 
gerilim çatlamalarına karşı dayanıklıdırlar. 

lyonomer büyük ölçüde ultra viole radyosyona veya hava şartlarına 
maruz kalırsa mekanik ve optik özellikleri bozulur. 

Ateşe karşı mukavemet testleri iyonomerlerin yavaş yanıcılar grubunda 

olduğunu göstermektedir. 

Oda sıcaklığında iyonomerlerin çoğu organik solventlerde çözül¬ 

mezler, şişme ve emme gücü ise azdır. İyonomerlerin su mukavemeti 
ve nem geçirgenliği iyidir. Alçak ısıda bükülme özelliğine sahiptirler. 
Isı genleşme sıcaklığı 66 psi basınç altında US0 den 52°C aralığın¬ 
dadır. Kalıplamada akma hızına karşı kullanılan ısı ve nem geçirmeme 
özellikleri ADPE' ye eşittir. 

İşleme 

iyonomerier sert reçine özelliği taşıdıklarında, diğer termoplastîk 
reçineier gibi kullanım sıcaklıklarında, standard enjeksiyon 
kalıplarında ve ekstruzyon aletlerinde işlenebilir. 
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Kullanım Alanları 

işlenmiş etin vakum paketlenmesinde olduğu gibi iyonomer film'in 
belli başlı pazar alanı, iyonomerin ısı mühür katı olarak kulla¬ 

nılmasıdır ki bu aynı zamanda sağlamlığı da arttırır. 

Koekstrude iyonomer, ADPE film , yırtılıp açılan yiyecek ve 

ecza paketlerinde kullanılır, koekstrude iyonomer, naylon film 
ise ısı ile şekillendirme yolu ile imal edilen işlenmiş et veya taze 

et paketlerinde kullanılır. 

lyonomerler , kuvvetli ısı mühürlemesi gerektiren ilaç paketlemesinde 
yiyecek kağıt /folyo/plastik yapıların imalinde ekstruzyon kaplaması 

olarak ayakkabı endüstrisinde, ayakkabı taban ve topuklarında, 
kutu köşesi sayaç parçalarında ve ski botlarının dış kısmının 
yapımında geniş çapta kullanılmaktadır. 

Ayrıca, yer paspaslarında, möble üstlerinde, havayla kapanan 
kapılarda ve otomotivde vakumlu şekil verilmiş bileşenlerde 
kullanılabilir. 

1.1.A TERMOSET PLASTİKLER 

- Alkid 

- Silikon 

- Amino 

- Termoset poliamid 
- Furan 

- Doymamış Poliester 
- Fenolikler 
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halinde bulunurlar. Alkid kalıplama bileşikleri az miktarda sıvı 
çapraz bağlayıcı monomer içerirler ve termoset poliesterlerde 

bulunan yüksek darbe gücü özelliği yoktur. Termoset poliester 
kalıplama maddeleri iyi bir çapraz bağlama yoğunluğu sağlayan 
çapraz bağlayıcı monomere sahiptir. Sonuçta, mükemmel dielektrik 

boyutsal stabilite ve sağlam özellikler elde edilir. Termoset alkid 
ve poliester bileşiklerinde kullanılan reçineler, teme! olarak bir 
alkol ve bir organik asidin tepkimeye girmesiyle elde edilen doymamış 

poliester tipleridir. Reçinelerin peroksit katalizlerinin , monomer- 
lerin ve doigu maddelerinin uygun seçilmesiyle değişik özelliklere 

sahip madde elde edilir. 

Yüksek sıcaklıkta iyi bir dielektrik kuvvetine sahiptirler. Ayrıca 
elektrik arkında ve çekme şartlarında dirençleri yüksektir. 

Serbest radikal kimyası, alkid ve poliester maddelerinin, oldukça 
yüksek bir sıcaklıkta (450°F üstünde ) iyi bir boyutsal stabilite 
özelliğine sahip olmasına katkıda bulunur. Alkid tipleri genel 
olarak yüksek nem ve buhar şartlarında nem kapmaya daha az 

dirençlidir. Alkid ve poliester granül ve boncuk halindeki kalıp¬ 
lama bileşikleri çok çeşitli tiplerde bulunurlar. Özgül ağırlıkları 
1,70 - 2,20 dir. Bazı tipleri özellikle iyi elektriksel özellikleri, bazı¬ 
ları da iyi renk ve estetik yüzey sağlamaları yönünden formüle 
edilirler. Özel tipler, kendilerini iyileştirme, ark direnci x-radyasyon 
bariyeri ve mıknatıslanabilir ferrit gibi belirgin karakteristikler 
gösterirler, bazı formüller, inceliği 0.020 inch olan ara kesitlerde 
alev önleyicidirler. 

işleme 

Alkid ve poliester bileşikleri, kalıplama prosesi sırasında polimerize 
olur veya katılaşırlar ve akıcılıklarını fenollerden daha çabuk 

kaybederler. 
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İsıya bağlıdırlar, riçine/ katalizör sistemine uygun bir sıcaklık 

uygulanırsa hızlı bir tepkime meydana gelir. Yeterli sıcaklık 

olmadıkça reçine / katalizör sistemi termoplastik olarak kalır. 

Böylece malzeme katılaşmadan yoğun bir parçanın oluşması için 
oldukça düşük bir ön ısıtma sıcaklığının (Yaklaşık olarak 220°F) 
sağlanması ve pres kapatma (sıkıştırma) veya enjeksiyon zamanının 

yeterli çabuklukta olması (5-8 saniye) gereklidir. Kalıp sıcaklık¬ 
ları kritiktir. 330°F tan düşük sıcaklıklar bileşiklerinin zayıf 
kür nedeniyle kalıp yüzeylerine yapışmasına sebep olur. Kalıplar 
iyi parlatılmak ve kromlanmalı ölü hava boşlukları olmayacak şekilde 
ve iyi bir havalandırma olacak şekilde dizayn edilmelidir. Katalitik 

reaksiyon 250°F civarında başlandığından enjeksiyon silindirinin 
ömrünü uzatmak için'siiindirdeki materyalin sıcaklığı bu derecenin 

altında tutulmalıdır. Sıcaklığın kimyasal reaktivite ile direkt bağlantısı 

materyali sıcak manifold enjeksiyon kalıplaması için elverişli kalmaktadır. 

Kullanım Alanları 

Alkid ve poliester kalıplama bileşikleri otomotiv ateşleme sistemleri 

uygulamaları olup, distribütör kapağı ve rotor da kullanılmaktadır. 

Elektrik ve elektronik uygulamaları özellikle yüksek ark ve çekme 
direnci gerektiğinde bileşiklerin kullanımını mümkün kılar. 

Araç gereç üreticileri ev araçları yapımında yüksek sıcaklıkta iyi 
bir boyutsal stabilite durumundan dolayı renkli termoset alkid 
ve poliesterleri kullanmayı, siyah parçaları boyamaya tercih ederler. 

Silikon 

Silikonlar kısmen organik olan, sentetik polimerlerdir. Sıvı, elastomer 
ve reçine olarak sınıflandırılırlar. Çeşitli mekanizmalarla oda sıcaklığında 

yada daha yüksek ısıda işlenebilirler. Nihai şekilleri sıvı, jel, elastomerik 
veya sert olur. 
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Bazı özellikleri şöyle sıralanabilir 

1. Geniş bir ısı aralığında benzer özellikler gösterirler. 
2. Düşük yüzey gerllimine sahiptirler. 
3. Yüksek derecede kayganlık ve yağlama özellikleri vardır. 
4. İyi kalıp bırakma özelliği gösterirler. 
5. Su geçirmezler. 
6. İyi elektiriki özelliklere sahiptirler. 
7. Elektronik tatbikatlarda uygunluk gösterirler. 
8. Havaya ve kimyasal maddelere karşı direçlidirler. 

Sıvı Silikonlar 

Sıvı silikonlar, plastik ve kauçuk sanayiinde kalıbı bıraktıracak 

katkı olarak, ambalajlama ve işlemeyi salıverecek katkı olarak, 
köpüklü plastiklerde hücre kontrolü için katkı olarak, yağlayıcı 
madde ve köpüklenmeyi engelleyici madde olarak kullanılırlar. 

Sıvı silikonun ilavesi devir zamanını azaltır, alet ve makinaların 
aşınmasını engeller. Ayrıca, elektrik ve elektronik tatbikatlarda, 
araba ve mobilya cila katkısı olarak kullanılmaktadır. 

Silikon Elastomerleri 

Bu polimerler, genellikle, daha fazla reaksiyona maruz bıraktırılarak 
elastomer teşekkül ettirilir. Bunlar genellikle, takviye edici 
dolgu maddeleri, inorganik boyalarla birleştirilir. Bu ürünler, düşük 

ve yüksek yoğunluklu elastomerler olmak üzere iki kategoriye ay¬ 
rılırlar. 

Bu cins elastomerler, elektrik ve elektronik tatbikatlarda, kauçuk kalıp 

yapımında kullanılır, silikon kauçuk parçaları , enjeksiyon ve sıkış¬ 
tırma ile şekillendirilirler. 
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Ayrıca bu kauçuklar^üpler, contalar, kablo izolasyon u yapmak için 
ekstrude edilirler. Levha yapımı için kaleııderlenirler. 

Şekillendirilmiş parçaların vulkanizasyonu sıcak hava, sıcak sıvı 

buhar veya otoklav ile yapılır.. Silikon kauçuklar en çok aşırı ısılarda 

elektrik ve izolasyon özelliklerinin önem taşıdığı yerlerde kulla¬ 
nılır. Tipik örnekleri ise kuvvet kablolar ıin izolasyonu, yüksek voltaj¬ 
lı kurşun telleri yapımında kullanılır. 

Rijid Reçineler 

Rijid silikon reçineler eriyik solüsyonlar halinde veya sıvısız katı 

halde bulunur. En önemli kullanım alanları organik kaplamalarda ısı 

ve hava karekteristiklerini ayarlayabilmek amacı ile boya ara madde¬ 
si, cam bandı ,devre tablo kaplamasıdır. 

Amyant ve mika laminasyonları, çeşitli elektriki tatbikatlar için 
silikon reçinelerle hazırlanmaktadır. Silikon reçinelerle yapılan 

termosetting kalıplama kompaundları yarı geçirgen cihazların yapımında 
kullanılır. 

silikon riçinelerle yapılan, silikon reçineler ve bileşikleri, 30°C' ye 
yaklaşan ısılarda iyi, uzun vadeli termal stabilite ,nem direnci ve 
elektriki özellikler gösterirler. 

Başka bir sınıf silikon reçineler ise oda sıcaklığında havadaki nem 

ile reaksiyona girerek işlenirler. Bu çeşit reçineler daha sert, 
kuvvetli ve daha düşük, su buharı geçirmezlik özelliklerine sahip¬ 
tirler. 
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AMİNO 

Özellikleri vs tanımı 

Amino plastikler amino grubu ihtiva eden bileşiklerin genellikle üre veya 
rnelaminin formaldehit ile reaksiyonundan elde edilen bîr grup 
termosetting plastiklerdir. Oldukça düşük molekül ağırlığa sahiptir 

ve kolayca erimeyen ve ergimeyen nihai mamullere çevrilebilirler. 
Düzeltme muamelesi sırasında genellikle renksiz ve yarı saydamdırlar. 

Ayrıca sert, dayanıklı, yüksek sıcaklık yansıtma ısısı, iyi elektriksel 
atlama ve çekme mukavemeti olan parlak bir yüzeye sahiptirler. 

Melamin bazlı reçinelerin bunlara ilaveten suya, zayıf asitlere, 
kuvvetli alkali ve çözücülere mukavemet özelliği vardır. Aynı 
zamanda alevlenmeyi önler. Üre veya melamin, formaldehit ilavesiyle 
kendiliğinden metilol türevlerini meydana getirirler. Üre kullanılması 
halinde mono dimetlloi üre temel maddeleridir. En fazla altı formal¬ 

dehit molekül melaminle reaksiyona girebilir. 

Bu reaksiyonlar, 

a) Metilen köprü kondensasyon reaksiyonu, 
b) Eter köprüsü oluşumu 

c) !ki metilol grubundan bir molekül su bir molekül formaldehit elde 
edilmesi, 

şeklinde gerçekleşir. 

Bu reaksiyonlar, molekül oranı, PH, ısı ve zaman i!e kontrol edilir. 
Sıvı reçinenin son muamelesi oda sıcaklığından asidik kataliz iie PH1 
inin düşürülmesi ile başlatılır. Kalıplama maddeleri ile laminasyon 

reçinelerinde ısı ve basınçta gereklidir. 
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Kaplama riçinelerinin üretiminde başka bir reaksiyon organik 

soiventierde çözülebilen reçinelerin hazırianma'sı ve alkiiasyonu 
önemlidir. 

Türleri ve İşlenmesi 

I. Kalıplama Maddeleri 

Amino kaplama maddelerinin üretiminde hem üre hem de melamin 
kullanılabilir. Mukavemet kazanmış kalıplanabilmeyi sağlamak 
dengeli yapıyı arttırmak için kimyasal olarak saflaştırılmış alfa 
selüloz elyaf ve diğer çeşitli dolgu maddeleri kullanılabilir. 
Berraklık ve sararma olmaz. 

Alfa selülozdan başka dolgu maddelerin kullanılması halinde kalıp¬ 
lama daha zor görünüm alır ve bilhassa renk aralığı daha kötüdür. 

Yakından kontrol edilen PH ve ısı da, sıvı reçine belirlenmiş mol. 

oranında reaksiyona sokulur ve parçalanmış alfa selüloz ile karış¬ 
tırılarak nemi I 1-2 olana kadar kurutulur, böylece reçineye iste¬ 
nen sertlik verilir. Alfa selüloz bazlı plastikler normal olarak granül 
halinde piyasaya sunulur, geniş akışkanlık aralığı ve sertliğe 
sahiptirler. 

Üre için kalıplama ısısı 260 - 300°? arasında değişir, melaminde 
ise 360°F‘ a kadar çıkabilir. Sıkıştırma kalıplama metodunda 
bısıncı kalıplama alanı üzerinde 2000 - 8000 psi arasında değişe¬ 
bilir. Transfer ve enjeksiyon kalıplamada materyali kalıba çok çabuk 
sokmak için basıncın 2000 psi' a kadar yükseltilmesi gerekir. 

Bu maddeler statik elektrik birikimleri nedeniyle, yüksek frekans 
aletlerinde çabuk ve üniform olarak ön ısıtmaya tabi tutulurlar. 

Melamine 200 - 250°F' a kadar ön ısıtma yapılır, üreden ise daha 
kritik kontrol gerektiğinde ön ısıtma yapılmaz. Ön ısıtma kalıp¬ 
lama çevirimini kısaltır ve daha parlak^daha düzgün bir yüzey 
görünümü sağlar. Üre kalıplama maddeleri ile yüzey dayanıklılığına 
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sahip ve sert kalıplar elde edilir. Parçalar çatlama ve kırılmaya 
ısıya mukavimdir ve genellikle alevlenmezler. Sağlam, yük taşıma 

kuvvetleri fazla, organik çözücülere karşı mukavim , elektrik 
arkı iyi ve çekme mukavemetleri fazladır. Parlak ve düzgün bir 
kalıp yüzeyi meydana getirirler, meiamin bazlı alfa, selüloz dol¬ 

gulu maddeler , üre bazlı maddelerin bütün özelliklerine hatta 
bazılari daha belirgin olarak sahiptirler. Tutuşma mukavemeti 

daha fazladır ve kalıpları yakılmış kibritlerden etkilenmezler, 
iyi muamele edilmiş kalıplar zayıf asitler, alkaliler veya su ve 
diğer çözücülerden etkilenmezler. 

2. Laminasyon Reçineleri 

Amino reçinelerden yapılan bütün laminasyon reçineleri malemin 
bazlıdır. Esas laminasyon reçinesi genellikle 2 mol. formaldehit 
bir mol. melaminden meydana gelir. Uygun reaksiyon PH'ın takriben 

8-IO'dan tutulmasıyla % 60-65 katı madde ihtiva eden sağlam reçi¬ 
neler elde edilir. Bunlar elde edildiği şekilde veya daha uzun 
süre dayanabilmeleri için spray kurutma metodu ile kurutulurlar. 

Muameleyi hızlandırma ve sonradan şekillendirmede esnekliği art¬ 
tırmak için kataliz veya plastifiyanlar ilave edilebilir. 

3. Yapıştırıcı ve Bağlayıcılar 

Amino reçinesi yapıştırıcılarının yapımında hem üre hem de meiamin 
kullanılır. Meiamin daha pahalıdır, ama daha dayanıklı bir yapışkan 
yüzeyi verir. Ekseriye aynı yapıştırıcının formülasyonunda meia¬ 
min ve üre birleştirilerek maliyet ve randıman dengesi sağlanır. 

Sıvı veya spray kurutma ile kurutulmuş reçineler kullanılır. 3 mol'e 
kadar formaldehit meiamin iie reaksiyona sokulurken formaldehit 
üre mol. oranı 1.5 - 2 arasında değişir. % 50-60 katı elde edildi¬ 

ğinde reaksiyon durdurulur. 
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Tipik üre yapıştırıcıları 7.5-8 PH ve refluks 8 saat reaksiyona 
tabi tutulur. PH sonra reçineyi geliştirmek ve akmazlığı arttır¬ 

mak için düşürülür. Muamelenin sonuna erişildiğinde sudkostik 
ilavesiyle reaksiyonu durdurmak ve reçineye son halini ve“mek 
için PH 8' e çıkarılır. Sıvı üre reçineleri soğuk baskı operas¬ 

yonlarında kullanılmak için ekseriye pecam, ceviz kabuğu, odun 
tozu gibi dolgu maddeleri veya asit kataliz ihtiva eden karışım¬ 
larla karıştırılırlar. Basınç süresi 70°F' da 24 saat kadar çıkabilir. 

Az fire veren, çatlamaya karşı mukavim kalın yapışkan tabakası 
meydana getirebilen üre yapıştırıcıları iki bileşenli sistemler 
olarak elde edilebilirler. Sıvı reçine ve toz sertleştirici odun ve 

ceviz kabuğu tozu , ile karışmış amonyum tuzu gibi bir kataliz ve 

trikalsiyum fosfat gibi bir PH tampon ihtiva eder. Bütün yapış¬ 
tırıcı ve bağlayıcı reçineler kataliz ile karıştıktan sonra işleme 

süreleri sınırlanır. Bu nedenle işleme basamakları yakından 
kontrol edilip kontraplak üretiminde iyice karıştırılmış reçine 

miktarı kontrol edilerek uniform ve ince bir fiim halinde yapışkan 
yayıcısı ile tahtaya veya kaplamaya sürülür. Tabakalar üst üste 
istif edilerek 300°F' a kadar ısı ve 150 - 200 psi basınç altında' 
muamele edilir. Minimum % seviyesinde melamin üre ve melamin 
reçineleri 40 - 80 mısh mertebesindeki odun tozlarının ısı ve 

basınç altında bağlanarak mobilya yapımında kullanılır. Bağlayıcı 
reçine ergiyerek odun zerrecikleri kütlesi içinde yayılır ve poli¬ 

meri ze olarak onları bağlar. Bitmiş ürün tabii tahtadan daha 
sert ve yoğundur, amorf bir yapıya sahiptir, boyutsal sta- 
bilitesi yüksek, esneklik modülü iyi ve neme karşı mukavimdir. 

4. Kaplama Reçineleri 

Kaplamada kullanılan amino reçineleri tabii veya sentetik reçine¬ 
lerle birleştirilerek kullanılır. Amino reçineleri çapraz bağlanmış 

ağ içinde reçinelerin moleküllerinin birleştirilmesinde çapraz 
bağlayıcı maddenin ufak bir yapı taşını teşkil eder. 
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Hem üre hem de melamin reçineleri kaplama sistemlerinde sık sık 
kullanılırlar. 

5. Üre Formaldehit Köpüğü 

Üre yapışkan reçineleri su, ve köpük yapıcı madde ile karıştırı¬ 
larak, içine hava verilerek ve daha önceden tesbit edilmiş hızda 

kataliz ilavesiyle köpük yapıcı makinadan geçirilirse katı polime- 
rize edilebilirler. 

Köpük memeden çıkarak boş bir hacime akar. 10-20 saniyede 
donar ve kondensasyor. reaksiyonu 2-4 saat içinde olur ve 
bu sürede köpük esneklik kazanır. Tam kuruma 1-2 günde 
gerçekleşir. Köpük makinayı terk ettikten sonra, genişlemesiz 
soğuk olarak tariflenir. Normal olarak kuruma esnasında büzülme 
% 1-3 dür. 

Köpük % 40' a kadar gözenekli kılcallar ihtiva eden mikroskopik 
büyüklükte gözenekler topluluğudur. % 99' a kadar hava ihtiva 
edebilir. 

Tam polimerizasyonun elde edilmesi ve serbest formaldehit kalmasını 
önlemek için dikkat edilmesi gerekir. 

Köpük, hidrofobik yapıdadır ve nemlendirme veya su emdirme 
çok zordur. Yanma esnasında, yangın söndürücü rolü oynayan 

nitrojen gazı çıkarır. Yeni köpürtüldüğünde bile iyi bir yalıtkandır. 
Köpüğün sesi emme özeliiği iyidir. 

Kullanım Alanları 

Kalıplama Maddeleri 

Alfa-selüloz dolgulu üre kalıplama maddeleri öncelikle elektrikli 
aletlerin (devre kesiciler, duvar plakaları alıcılar) kapaklar 
(özellikle kozmetik ) elektrikli battaniyelerin kontrol kutusu 
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düğmelerinin, tuvalet kapağı ve çeşitli aletlerin tutma yerlerinin 
yapımında kullanılır. 

Melamin alfa-selüloz dolgulu maddeler genellikle kalıplanmış yemek 
takımı ve önemli miktarda düğme , seviye, araç gereçlerinin 

tutma yeri elektrikli traş makinalarının dış kutusu, karıştırma 
kabı yapımında kullanılır. Odun tozu dolgulu melaminler endüst¬ 

riyel elektrikli parçaların ve askeri alanda kullanılan bazı 
parçaların yapımında kullanılır. Cam ve mineral dolgulu melamin¬ 
ler askeri maksatlı aletlerin yapımında tatbikat sahası bulurlar. 

Lamisyon reçineleri suda çözünebilen melamin formaldehit konden- 
zasyon ürünleri kağıt kumaş gibi maddelerin sürekli muamele 
aletleri içinde doyurulmasında kullanılır. 

Endüstriyel laminasyon, tabakaların sıcak presleme ile yapış¬ 
tırılması şeklinde yapılır. 

Dekoratif laminasyon genellikle masaların üstü için kullanılır. 

Düşük basınç ( 250 - 300 psi ) melamin laminasyon reçineleri 
mobilya ve düşey yüzeylerin laminasyonunda kullanılır. 

Yapıştırıcı ve Bağlayıcı Reçineler 

Suda çözünebilen hem üre hem de melamin reçineleri, aminolar 

için en büyük kullanım sahası olan bu sahada tatbikat bula¬ 

bilirler ve öncelikle tahta kontrplak kayık gövdesi, kalıplanmış 
artık tahta ürünleri ve mobilya montajında kullanılırlar. 

Amino reçineleri cam veya mineral elyaf katların, bağlanmasında 
odun parçaları veya katalizler ile karıştırılarak okul sıraları¬ 
nın üstelerinde, oturma yerlerinde , tuvalet kapağı ve servis 
tepsilerinde kullanılır. 
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Kaplama reçineleri katyonik öre formaldehit ve melamin , 

formaldehit kondensasyonreçineleri ıslanma mukavemeti ve 
kağıdıdır, patlama mukavemetini arttırmada kullanılır. Eterleş¬ 
tirilmiş veya kısmen eterleştirilmiş (Alkylated } amino reçine¬ 
leri bilhassa metilli melamin reçineleri teksti! işlemede buruş- 

mayı önlemek çekmeyi kontrol etmek» esnekliği ön’emede su 
emmeyi sağiamak için kuiianılır. 

Metil ihtiva eden türevler» su badı kaplama sistemleri ise uygun 
oimasma rağmen organiklerde çözünen tamamen eterleştirilmiş 
tip amino reçineleri çözücü tip kaplamalarda kullanılır. Birçok 

kaplama t'ormü!asyonunda az. miktarda bulunan amino bileşimi 
çapraz bağlayıcı olarak roi oynar. Alkid reçinesi amino reçinesi 
sistemlerinin tipik kullanım sahaları arasında otomatik sanayi 
ve alet yapımın son işlemleri ve sargı kaplaması yer alır. 

Heksametoksymetii melamin ve modifiye edilmiş şekilleri genellikle 
hem organik hem de suda çözünebilen kaplama formulasyoniarın- 
da endüstriyel tatbikatlar otomotiv kaplama alet vb dekoratif 
metaller için kullanılır. 

Üre formaldehit köpük öncelikle eski ve yeni binalarda ısı ve. sese 
karşı izolasyonda» çiçek ticaretinde bitkiyi desteklemek için 
ve nemden korumak için» ayrıca ambalaj yapımında kullanılır. 

TERMQSET POLİMİD 

Polimidler bilinen en yüksek ısıya mukavim polimerlerdir. Polimidler 
hem termosetieri ve hem de termoplastikieri ihtiva ederler. 

' t 

Termosetîer genellikle kalıplama ve laminatlar gibi mühendislik 
kısımlarında, termoplastikler ise, genleşme kabiliyeti ve sfertlik- 
ienfınden dolayı ince film üretiminde kuilanılıriar. 
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Özellikleri 

Kalıplanmış polimid parçaları ve iamlnadlarsn 500°F' ye kadar 
değişen ateşe mukavemetleri vardır. 

Mekanik Özellikleri 

Cam elyaf ile takviye edilmiş polimid kalıpları, yapısal uygulamalar¬ 

da oda ısısında 50.000 psi elastikiyet gücü ve 3 milyon psi elasti¬ 
kiyet modülüne sahiptir. 

Laminadlann oda ısısı elastikiyet gücü İ0.000 psi 1 dir. 

Polimid filmi yüksek germe ve darbe gücüne sahiptir ve yırtılmaya 
karşıda mukavimdir. 

FURAN 

Özellikleri ve tanımı 

Furfural ve furfural gibi furan halkası ihtiva eden termoset 
polimerlere furan reçineleri denir. 

İşleme 

Furfurol : Furfurai'ın katalitik hidrojenasyonu ile üretilir. 
Furfural : Yulaf kabuğu, mısır koçanı, pirinç koçanı ve suyu 

çıkarılmış şeker kamışı sopası gibi sebze yan ürünierin 
asit hidrolizi ile elde edilir. 

Kullanım Alanları 

- Furfurol reçine , döküm verimliliğini arttırmak için dökümhane 
endüstrisi çalışmalarında yardımcı madde olarak kullanılır. 
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- Pişirilmemiş furan reçine ile, asit katalizasyonu ile düzeltilen 
tam ölçülü kum maçaları ve kalıplar üretilir. 

- Furan reçinelerinden son yenilik, peroksit ve sülfüroksit gaz 
kullanılarak kum maçası ve kalıbının hızlı soğuk- kuru teda¬ 

visinden yararlandırılmasıdır. 

- Mineral dolu furfurol reçineler aşındırıcı ortama karşı mukavemet 

gerektiği zaman kullanılır. 

- Üre formaldehit reçine furfurol'le modifiye edilerek büzülme derecesi 
alçak ve çatlamaya önleyici özelliği olan ara doldurucu tahta 
yapıştırıcısı olarak kullanılır. Genellikle möble yapıştırmak için 
kullanılır. 

- Eklem yapıştırıcılar yerine furfurol reçine, toz halindeki grafît'i 
birleştirmek için kullanılır. 

- Furfurol kökenli reçineler, aşınmaya mukavim zırhlı cam plastik 
malzemelerin yapımında kullanılmak için geliştirilmiştir. 

DOYMAMIŞ POLİESTER 

Özellikleri ve Tanımı 

Ticari olarak kullanılan doymamış poliester reçineleri için gerekli 
nitelikler, lineer poliester reçine, çapraz bağlantı monomeri ve 
reçinenin sanayici tarafından kullanılana kadar çapraz bağlamayı 

geciktiren katkılardır. Lineer poliester tipik doymamış etilenik 
yapının kaynağını teşkil eden doymamış dibasik asidin konden- 
sasyon ürünüdür. Doymamışların ara maddeleri genellikle maleik 

anhidrit ve fumarik asidin, doymuş asitlerin, fitalik anhidrit, 

izopitalik asit ve adiptik asittir. Glikolleri ise propilen glikol, 
etilen glikol, dietilen glikol ve dipropilen glikoldür. 
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Poiiesterler kırılabilir, sert, elastik veya yumuşak ve esnek 
olarak formüle edilebilirler. Oda sıcaklığında akışkanlık 

ı 
50 ila 25 000 cp. arasındadır. 

İşleme 

Poliesterden birçok teknikler kullanılarak sayısız ürün elde 

edilebilir. Yanabiliriiğijkiorendik anhidrit, tetrakklorofitaiik 
anhidrlt. tetrakiorofitalik anhidrit ve dibromoneopentil glikol 
maddeleri önlemektir. Kimyasal dayanıklılık ise neopentil, glikol 
Isofitaiik asit, hidrojene edilmiş bifenol A ve trimetil pentanedioi 
uygulanarak sağlanır. Hava şartlarına dayanıklılık için ise neo¬ 
pentil metakrilat kullanılır. VulkanUasyon esnasındaki büzülmeyi 
önlemek veya elimine etmek için uygun teraoptastikler ilave 
edilebilir. 

Reçine üreticileri, çevre ısılarındaki performans ve pirojenik silika 
gibi thigsotrobik elementlerin birleş memeler! için reçine içine, 
metalik karışımları ve üçüncü derecedeki aminleri karıştırırlar. 

Bu katkılar sayesinde imalatçılar reçineyi dikey kalıp yüzeyine 
(elleşmeden önce akma riski olmadan tatbik edebilirler. Açık kalıp 
veya kaplama uygulamaları için havayla temas eden yüzeyin 
vulkanizasyonunu önlemek amacı lie parafin mumu İlave edilebilir. 
Birçok uygula.laların sert güçlendiricilere gereksinmeleri olmamasına 
rağmen poliesterlerin birçoğu güçlendirilmiştir. 

Kullanım Alanları 

Polyesterlerden birçok teknikler kutlanılarak sayısız ürün elde 
edilir. (Açık kalıp döküm, elle yayma, püskürtme, vakum, çanta 
kalıbı, adepte edilmiş meta! boya kalıpları, kapsülleme enjeksiyon 
kalıplama } 
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İyi bir kompaundlama ile madeni kalıplardan elde edilen yüzey 
düzgünlüğü sağlanır. Bu da poliesterin otomotiv sanayiinde dış 
yüzey kısımlarının üretiminde, uygulamasında ve iş makinaları- 
nın dış kısımlarında kullanılmasına imkan verir. 

Konvansiyonel SMC % 20 - 30 oranında cam elyaffı ihtiva eder. 
Cam elyaf yüzdesi % 60 veya daha fazlasıyla SMC otomotiv kalıp¬ 
lamanın transmisyon ve radyatör destekleri gibi yapı kısımlarında 

geliştirilmektedir. Alçak büzülme reçine sistemi, çamurluk genleş¬ 
mesi, latnba muhafazası, kaporta kepçesi ve raylar gibi dış oto¬ 
motiv parçalarının üretilmesini sağlar. 

Yayma ve püskürtme teknikleri ile de, kayıklar, arazi araçları, 
oto gövdesi, kamyon şöför mahalli, at römorkları , motor yuvaları, 
modül muhafazası yapılmaktadır. 

Güçlendirilmiş poliesterin büyük uygulama alanı banyo akşamı 
yapımıdır. 

Baskı teknikleri tahta kapı, çekmece kaplamaları, masa sütunları 
gibi möble akşamında kullanılır. Poliesterden oluklu ve düz pano¬ 
lar, oda bölücüleri, çatı ve tente tepe perceresi, çit ve bunlara 
benzer ürünler elde edilmektedir. 

Filamen sargısıyla kimyasal depo tankları ve geniş çaplı borular 
yapılmaktadır. Diğer uygulamaları ise yer kaplamaları, yer çini¬ 
leri ve çatı donanımı ilave uygulamalarıdır. 

FENOLİKLER 

özellikleri ve tanımı 

Fenolik reçineler çeşitli dolgu maddeleri ile birleştirilerek fenotik 
kalıplama kompaundları meydana getirilir. 
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Isı ve basınç altında kalıplandıklarında , iyi ısı ve kimyasal direnç 

dielektrik kuvveti, boyutsal denge ve düşük maliyette yakın 

toleranslarla kalıplaşabilme özelliklerine sahip olurlar. 

Fenolik reçineler formaldehit ve fenolün reaksiyon ürünleridir. 
İkame edilmiş fenoller yumuşak yağ ve kauçuklarla rekabet edebilir. 
Reçineler üretmek maksatı ile kullanılmaktadır!.) Nihai ürün, 

kullanılan formaldehit miktarına ve katalizörün cinsine bağlıdır. 
Asit katalizörlü olduğu takdirde, çift safhalı reçineler veya 
novolak hazırlanmaktadır. Bu yolla kolaylıkla kırılabilen ve eritile-
bilen termoplastik reçineler elde edilir. Bunu önlemek içinde 

etilen ilave etmek gerekir. Baz katalizörlü reçineler (kireç 

ya da amonyak gibi ) tek safhaiı reçineler veya resol olarak ad
landırılır. Bunun nedeni, yeteri derecede formaldehit ilavesi ile 
bir termoset reçine elde edilmesidir. Reaksiyonun çok dikkatli 
bir kontrolden geçirilerek, reaksiyonun zamanında durdurulması 

ve yeterli derecede düşük molekül ağırlığının elde edilip edil

mediğinden emin olunması gerekmektedir. 

kalıplama kompaundları ise, reçine ve dolgu maddelerinin birleş
tirilmesi ile elde edilir. 

Kullanılan dolgu maddeleri, tahta tozu, kağıt , mineraller, pamuk, 

kumaş parçaları ve cam elyafıdır. Dolgular dirençini, fiziksel 
ve ısısal özellikleri arttırır,, büzülmeyi kontrol eder, maliyeti 
düşürür. 

İşleme 

Fenolikler, sıkıştırma ile kalıplama, burgu ve piston ile burgu 

enjeksiyon ve haznesiz enjeksiyon metodları ile işlenirler. 
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Kompresyon kalıpları soğuk toz, radyo frekansı ile ısıtılan 

toz veya ön şekiller ile yapılır. Transfer kalıplama RF ön 
şekilleri ile 200 - 28û°F‘ ta yapılır. Vidalı ön ısıtma teçhizatı 
ile termosetting tatbikatları gelişmiştir. Bu sıralarda konvan¬ 

siyona! enjeksiyon kalıplama sistemleri kullanılmaktadır. 

Enjeksiyon- run'ı olmayan sistemlerde meme ve kaiıp ara¬ 
sında bir reservuar vardır. Bu reservuar maddenin polimeri- 
zasyon sıcaklığının altındaki bir sıcaklıkta sabit tutulur. 

İmalat metodunun seçimi, kalıplamak istenen maddenin yapısına, 
şekline ve nihai mamulün fiziksel ve elektriki özelliklerine 

bağlıdır. 

Kullanım Alanları 

Fenolik reçineler, paket , toz ve sıvı halde piyasaya sunulurlar. 

Kontrplakların laminesinde, izolasyonda tekerlerin aşınan yer¬ 
lerinin onanırımda, fren balatasında, bağlayıcı olarak kullanıl¬ 
maktadır. Ayrıca, elektrikli aletlerin tellenmesinde, telefon 
nakil sistemlerinde, bağlayıcı ve kapayıcılarda kullanım alanı 
bulmaktadır. 

1.1.5.. ALAŞIMLAR 

Yapısal olarak değişik homopolimer ve kopolimerlerin fiziksel 
karışımları alaşım olarak bilinmektedir. Polimerlerin alaşımlama- 
sının belli başlı üç nedeni bulunmaktadır. 

1. Fiziki özellikleri, özel ihtiyaçlara uydurabilmek, 

2. Maliyet / iş başarı indisini optimize etmek, 

3. İşlenmeyi geliştirebilmek. 
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Lastikleşmiş polimerler, dayanıklılığı arttırmak amacı ile, sert 

poiimerlere, sert polimerler ise gerilim gücü modülüsü ve 
aşınma direncini arttırmak amacı ile elastomerlere ilave edil¬ 

mektedir. Mesela PVC' nin çentik hassasiyeti fazladır. Bu 
nedenle sertliğini arttırmak amacı ile ABS, metil metakrilat- 
butadien, stiren, akrilonitril-butadien kauçuk, klorlu poli¬ 

etilen , akrilat bazlı kauçuk tipi maddeler kullanılmaktadır. 

Temelolarak alaşımlar ya homojen ya da heterojendir. 

İşleme 

İki yada daha fazla erimiş polimerin devamlı olmayan hızlı karış¬ 
tırıcılarla karıştırılması suretiyle alaşımlar üretilir. 

Stabilizen ve yağlar genellikle işlem sırasında problemle karşı¬ 
laşılmaması için ilave edilir. Alaşımlamadan önce polimerler, 

toz, granül, lateks ya da eriyik harmanı halindedir. 

Toz Harmanlama : Kolay bir işlemdir. Yüksek hızlı karıştırı¬ 
cılar» gerek vardır. Toz halindeki polimer 

hiç veya çok az stabilizen ve yağ ihtiva 
eder . Sert ve bükülebilir. PVS kuru 

harmanları bu sınıfa dahildir. 

Granül Harmanlama : Alaşımları ticari daha önce hazırlanmış 

kompaundlardan hazırlaması için genel bir 
tekniktir. Granüller genellikle stabilizen ve 
yağ ihtiva eder. ABS Polikarbonat harmanı 
örnek olarak verilebilir. 

Polimerlerin Latöks Karışımı: Harmanda ürün ayrıldığı zaman 
polimer parçacıklarının rastgele dağılımı ile sonuçlanır. ABS'in 

stiren-akrilonitril kopolimer lateksin, akrilonitril, butadien, 
kauçuk lateks ile harmanlanması sureti ile hazırlanması buna 

örnektir. 
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Eriyik karışımı öğeler arasında molekül bir ilişki kurulmasına 
neden olur. Alaşım yapılacak olan polimerler , eriyik polimeri- 
zasyonu ile hazırlandığında, bu metod cazip gelebilir. 

PPO/ Yüksek darbe mukavemeti olan PS bu yolla yapılabilir. 

1. ABS Alaşımları : ABS/PC, ABS/ Poliüretan, ABS/PVC 

2. Naylon Alaşımları 

3. Poliolefin Alaşımları 

4. Polifenilen Oksit Alaşımları 

5. Polistiren ve darbe PS Alaşımları 

6. Termoplastik Poliester Alaşımları 

7. Termosetting Polimer Alaşımları 
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3.2. KATKI MADDELERİ 

Plastikler, işleme teknolojisi ve kullanım alanlarına göre sınıflan¬ 
dırılır, ayrıca kullanım amacına bağlı olarak katılan katkı madde¬ 
leri plastiklere değişik özellikler kazandırır. Bu nedenle katkı 

maddelerinin plastik sanayinde önemli bir rolü ve yeri vardır. 

Plastiklerde kullanılan Katkı Maddeleri aşağıda gruplandırılmış ve 
incelenmiştir. 

- Dolgu ve güçlendirme maddeleri 
- Stabilizörler ve Antioksidantlar 

- Plastikleştiriciler 
- Renklendiriciler 

- Yağlayıcılar - Kaydırıcılar (lubricants) 

- Katalizler 

- Antistatik katkılar 

- Ateş almasını önleyiciler 
- Köpürtücüler 

1.2. .. DOLGU VE GÜÇLENDİRME MADDELERİ 

Plastiklerin bazı uygulamalarında yüksek elastiklik modülü ve ısı 

direnci istenir. Güçlendirme maddeleri uzun yıllardır kullanılmak¬ 
tadır. Polimere dahil edilen bir dolgu maddesi, polimerin kompozis¬ 

yonunu modifiye eder, ve/veya fiatını ayarlar. Ancak bazı sentetik 

polimerlerle dolgu maddesi kullanılması arzu edilmez. Bir polimerde 
değişik dolgu maddeleri kullanılabilir. Bu, polimerden istenen özellik 
fiat durumuna göre değişebilir. Ödneğin bir " glass fibers " cam 
yününün kullanılmasıyla polimerin elastiklik modülü, gerilme muka¬ 
vemeti çok yükselir, büzülme ve su obsorbsiyonu düşer. Dolgu 
maddelerini kimyasal, fiziksel ve karşılıklı etkileme olarak üç 
kısımda sınıflandırabiliriz. 

-92-



Dolgu maddeleri grupları ve örnekleri. 

A- Kimyasal yapısına göre. 

Silikatlar : Kil, Talk, Mika, Abdest, Feldispat, Betonit kil, 
Voliostonit , Floriclin, Pumis, Pirofilit, Arduvaz tozu, 

Vermukulit , Kalsiyum Silikat, Magnezyum Silikat, 

Oksitler : Kristal suyu ihtiva eden Alüminyum oksit. Alüminyum 
üç oksit, Antimuan oksit. Magnezyum oksit. Titanyum 
oksit. Çinko oksit. Silis, Kuvars Kiselguhr, Tripolit 
pırojenik. 

Karbonatlar: Kalsiyum karbonat, çökeltilmiş toz kireç taşı. Toz mermer. 
Baryum karbonat. Magnezyum karbonat. Dolomit. 

Sülfatlar : Baryum sülfat , Kalsiyum sülfat , 

Hidroksitler: Kalsiyum hidroksit . Magnezyum hidroksit. 

Karbon : Karbon Siyahı, Fırın , Lamba isi, Asetilen, Duman, 
IFermik Grafit, 

Metaller : Toz metaller, Bakır, Alüminyum , Bronz, Kurşun, 
Çinko, 

Çeşitli : Baryum ferrit , Manyetit , Molibdendisülfür, Cam, 
Elyaf , Pul, Toz, 

Odun özü : İşlenmiş odun özü, protein maddeleri. Keratin Soya 
Maddeler fasulyesi unu. Sentetik elyaf . Naylon Akrilik, 

Flor karbon polimerleri, Poliesterler, 

Selülozit : Odun tozu. Kabuk tozları. Elyaf (Alfa selüloz }, Pamuk 
maddeler yumağı, ,Sisal, hint keneviri. Suni ipek. 

-93-



B - Fiziksel Yapısına Göre, 

I - Granül dolgu maddeleri 

Mineral tozlar, tahta tozu , metal tozları, kağıt parçaları, 

2- Lifli dolgu maddeleri 

Cam lifi , Asbest lif , Metal lif, 

3- Levha dolgu maddeleri 

Örme kağıt. Cam kumaş , Tekstil kumaşı, 

C- Karşılıklı etkileme dolgu maddesi 

1. Aktivite dolgu maddesi 

Reçine içinde % 50 veya daha fazla oranda bulunan doigu madde¬ 

leridir. Örnek olarak kauçuk içinde karbon siyahı verilebilir, 

2. Pasive dolgu maddesi 

Reçine içinde % 50' den az oranda bulunan dolgu maddeleridir. 
Örnek olarak F2 - 12 polietilen içindeki masterbatch gösterilebilir. 

Yukarıda açıklanan dolgu maddelerinin yanı sıra plastikleri mekanik 
olarak güçlendiren fiberlerin spesifik gerilim kuvvetlerini gösteren 
cetvel aşağıdadır. 

MADDE  Kg/cm2   

Silicon karbür 70 000 - 200 000 

Beryllia Type A 10 000 - 90 000 
Boron 7 000 - 15 000 

Iron Whiskers 7 000 - 15 000 
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MADDE 

E - glass 

Fused silica glass 

Tungsten teli 
Linconia elyafı 
Çelik 

7 000 - II 000 

« 000 - II 000 

700 - 2 000 

500 - 2 000 

2 000 - 2 800 

Güçlendiricilerin reçine ile iyice bütünleşmesini sağlayan bağlayıcı 
katkı maddeleri aşağıda tablodadır. 

TABLO Cam Elyafı - Reçine Bileşimleri İçin Bağlayıcılar 

Vinil üç etoksi sisiyum hidrit. 

- Metakriloksipropil üç metal oksisilisyum hidrit 
- Etil üç metoksilisyum hidrit 

- Glisidoksi propil üç metoksi silisyum hidrit 
- Aminopropil üç ethoksi silisyum hidrit 
- Amino etil - amino propil üç etoksi silisyum hidrit 

- Kloro propil üç meth oksisilisyum hidrit 
- Kloro isobutil üç ethoksi siliisyum hidrit 

- Siklo hekzil etil üç methoksi silisyum hidrit 
- Fenil üç ethoksi silisyum hidrit amil üç ethoksi silisyum hidrit 

- Vinil üç methoksi silisyum hidrit 
- Meth acrilato kromic klorüt ( Volan) 

1.2.2. STABİLİZATÖRLER VE ANT İOKSİD ANTLAR 

Stabilizatörler ve Antioxidantlarpolimer endüstrisinin en önemli 
katkılarıdır. Bu katkılar sayesinde polimerlerin faydanılacak sıcak¬ 
lık aralığı ile kullanma ömrü uzatılmaktadır. 
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İmalatçılar için polimerlerin bozulmasının gerek imalat pro asi 
esnasında gerekse depolama esnasında önlenmesi gerekli .e 
önemlioir. Bu koruma görevini " Stabilizer " adı verilen .tat?.! 

maddeleri yapar. Keza nihai ürünlerde oksitlenme nedeni !e 
bozulmalara karşı da " Antioxidant " katkı maddeleri kullanıl!--. 

Bu maddeler plastiği fotokimyasal veya diğer çeş't bozuî ita¬ 
lara karşı korumaktadırlar. 

Örneğin bir stabilizator, polivinilklorürdeki hidrojen klorür'ün 
kaçışını önler. Atmosferik bozulmayı yapan ozonu da antiozor.ant1 
larla kontrol altına alınmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda polimer tiplerine göre kullanılan antioxidantlar 
görülmektedir. 

Antioksidant Kullanımı İle İlgili Öneriler, 

POLİMER ANTİOKSİDANT   

Zamanla bozunmaya karşı Antioksidantlar 

Kauçuk(tabii ve sentetik 
dien kauçuklar ) 

Polietilen 

Polipropilen 
Polivinilklorür 

Poliaminler 

Kauçuk (tabii ve sentetik 

dien kauçuklar) 

İki arii aminler 
Alkil ihtiva eden iki arii aminler. 

Alkil ihtiva eden iki arii aminler 

karışımı. 

Problem yok 

Problem yok 

Problem yok 
Problem yok 

Hidrokinonlardan türetilenler veya 
homologları 

Hidrojeni başka bir grup ile yer 
değiştirmiş fenoller iki hidrojeni başka 
bir grup ile yer değiştirmiş kresoiler 
Alkil ihtiva eden fenoller Bis fenoller 

Bistiyofenoller, Pirokatecinlerden türe¬ 
tilenler, Haftolden türetilenler. 

Alkil ihtiva eden difenil aminler. 
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Polietilen Düşük PH1 lı küçük tanecikli karbon siyahı 
Hidrojeni başka bir grup ile yer değiştirmiş 
benzofenon 

iminazollar 
Salisilden türetilenler 

Polipropilen Alkillenmiş fenoller artı 

Ikilauriltiyoiki 
Propionat 
Hidrojeni bir başka grup ile değiştirilmiş 

benzophenonlar 

Polivinilklorür Di sodyum fosfat trigenilfosfit, trisooktil fosfit 
gibi organik fosfitler 
Fenolik çeşitler 

Hidrojeni bir başka grup ile değiştirilmiş 
akrilonitülier 

Polyamides (Poliamidier) Hidrojeni başka bir grup ile yer değiştirmiş 
fenoller 

Aromatik aminler 

Organik fosfitler 
Benzoatlar 

Isıya karşı antioksidantlar 

Kauçuk(Naturel ve sentetik Keton-amirı reçineleri 
diene kauçuklar 

Polietilen Hidrojeni başka bir grup ile yer değiştirmiş 
fenoller 

Aromatik aminler 

Tiyo eterden türeyenler / Karbon Siyahı 
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Polipropilen 

Polivinilklorür 

Poliamidler 

Kauçuk (Naturel 
diene kauçukları 

Polietilen 

Polipropilen 

Polivinilklorür 

Poliamin 

Sülfürlü bileşiklere bağlı alkili fenoller 

dilauriltiyo dipropionat gibi 
Ditiyokarbonatlar 

Hidrojeni başka bir grup ile yer değiş¬ 
tirmiş fenoller 

bisphenoller 

Organik fosfitler 

Fosfit esterleri 

Aromatik aminler 

Metalik zehirlenmeye karşı antioksidantlar 

N,N' di - naftil - P- Feni! - Diamin 
2-2' - metilenbis (9-metil- 6-terbutil 

fenol salisil aldehit etilen diamin artı 

N- fenil- naftilamin veya fenol) veya 

oktil ihtiva eden difenilamin gibi antioksi¬ 
dantlar 

Uygun antioksidantlar fazla miktarda 
kullanılabilir bununla beraber önemli 

bir sorun yoktur. 

Bakır zehirlenmesi, özel anti oksidantlarla 

önlenebilir 

Oksamidler ve ondan türetilenlerle birlikte 

uygun antioksidantlar 
özel aromatik aminler 

Problem yok 

Problem yok 

ve sentetik 

) 
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Stabilizatörler için önemli bir kullanım alanı olan polivinilklorür stabili¬ 
zator lerı nln dökümü ise aşağıdaki gibidir. 

PVC İçin Stabilizatörler 

(Metalik Bileşikler ) Kurşun 

Kalsiyum 

Çinko 

Kadmiyum 

Baryum 

(Nitrojenli bjleşikler) 

(Fosforlu bileşikler ) 

(Sülfürlü bileşikler) 

(Epohoitler) 

Kurşun karbonat, tribazic sülfat, dibazik 

kurşun fosfit, dibazik kurşun fatalat, 
dabazik kurşun stearat. 

(Esas olarak organik asitlerin steraatları 
ve esterleri) 

(Synerjistik sistemleri) 

(Dibutil kalay dilaurik asit eseri ) 

(Dibutil kalay merkaptan ) 

Üre ve tiyvure bileşikleri aminokrotonik 
asitin fenilindol esteri 

Akrilofosfatlar 

UV abscrblayıcı 

Fenolik türevler 

Ekseriya ikinci derece stabilizatörler 

Yüksek moleküller 

Düşük moleküller 

(Salisilik asit türevleri benzofenon türev¬ 

leri, hidrosifenilo benzotriazoller, karbon 

siyahı ) 
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.2.3. PLASTİ KLEŞTİ RİCİLER 

Plastik reçinesiyle beraber plastikleştirlçiler kullanıldığı takdirde 
plastiğin işlenebilirliği, fleksibilitesi ve kayma. özelliklerinin yüksel¬ 

diği görülür. Özellikle polivinilklorürde plastikleştiricilerln değişik 
türlerinin kullanılması reçineye önemli özellikler sağlar. 

Plastikleştiricilerln kullanılmasıyla ilgili bir çok teknoloji son yıllarda 
oldukça gelişmiş bulunmaktadır. Ancak bir plastikleştircinin reçinenin 

elastikliğini nasıl etkilediği aşağıdaki grafikte açıkça görülmektedir. 

PLASTÎKLEşriMCtNtN ETKILERI 
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Buna rağmen lastikleştirici plastikler için en önemli vazgeçilmez 
katkı maddesi olması nedeniyle bazı tür plastikleştirici ve onların 
kısaltılmış işaretlerini belirtmeyi faydalı görüyoruz. 

BB Butybenzylphalate 
DBP Dibutylphthalate 
DCP Dicaprylphtalate 
Dİ BP Di-I-Butylphthalate 
DIDA Di-I-Ducyladipate 
DIDP Di-1-Declphthalate 
DINP di-l-Noylphthalate 
DİDA Di-İ-Octyladipate 
DİOP Di-i-Octylpthalate 
DIPT Di-l-T ridecylphthalate 
DOA Di-2-Etpylhexyladipate 
DOİP Di-2-Ethylhexyl-i-phthalate 
DOP Di-2-Ethylhexylphhalate 
DOS Di-2-Ethylhexylsebacate 
DOPT Di-2-Ethylhexylserephthalate 
DOZ Di-2-Ethylhexylazelate 
ELO Ehoxidized Linseedoil 

TCF T ricreylphosphate 
TOF Tri-2-Ethylhexylphosphate 
TOPM Tetra-2-Ethylhexylpyromellitate 
TOTM T ri-2-Ethylhexyltrimellitate 
TPF T ripheny Iphosphate 
TİOTM T ri-i-Octyltrimelliatate 

Türkiye' de DOP, DİOP gibi plastikleştirici' üretimi yapılmaktadır. 
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1.2.4. RENKLENDİRİCİLER 

Plastiklerde reçinenin yapısına ve kullanma maksadına göre değişik 
renklendiriciler kullanılır, buna göre yapılacak renklendirme çalışma*- 

larında aşağıdaki hususlara dikkat etmeliyiz. 

POLİMER CİNSİ RENKLENDİRİCİDE BULUNMASI 

İSTENEN ÖZELLİKLER 

(Akrilonitril-Butadien 

stiren-kopolimer ) 

Asetal Kopolimer 

Akrilik polimerler 

Klorlu Polieter 

Sellülozik plastikler 

(Isıya dayanıklılık,ışığa karşı mukavemet ve 

iyi dağılma ) 

(Isıya karşı iyi dayanıklılık ve yüksek boya 

saflığı, benzen kimyasal çeşitlerden daha 

az saflığa sahip bazı organik boyalar acetal 
reçinesinin verim özelliğini düşürmüştür.) 

(Isıya karşı iyi dayanıklılık ve yüksek 
boya saflığı ) 

(Orta derecede ısıya dayanıklılık iyi derece¬ 
de ışığa mukavemet ve havaya karşı iyi 

mukavemet, aynı zamanda oksidasyona karşı 

mukavemet polimerizasyon sırasında biraz 
oksidasyon olmaktadır ) 

(Isıya, aside, alkalilere ve çözücüye karşı 

mukavemet klorlu polieter korozyona karşı 
fevkalade mukavim olduğu için kimyasal alet 

endüstrisinde geniş ölçüde kullanılmaktadır. 
Renklendiriciden istenilen özellikler reçine¬ 

nin fevkalade özellikleri iie aynı düzeyde 
olmalıdır.) 

Ortadan iyi dereceye kadar ısı ve ışık muka^ 

vemet, iyi derecede aside mukavemet, bazı 
çeşit selülozikler asitli atmosferde işlen¬ 

mektedir. 
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POLİMER CİNSİ 

RENKLENDİRİCİDE BULUNMASI 

İSTENİLEN ÖZELLİKLER 

Fîorlu Polimer 

Naylonlar 

Poli (Fetülenoksit) 

Polietilen 

Polipropilen 

Polistiren 

(Isıya, aside ve alkalilere fevkalade 
mukavemet- organik boyalar tavsiye edilmez) 

Isıya fevkalade mukavemet iyi derecede 

ışığa mukavemet ve redüksiyona karşı 
hassas olmamak, aynı zamanda renklen- 
dirici kolay dağılabilir olmalı, ısıya (500°F 
m üstündeki sıcaklıklar ) ve redüksiyona 

karşı mukavemet fitalociyaninlerden başka 

bir çok organiklerin kullanılmasını imkân¬ 
sızlaştırır quinakridonlar çözünürlükler 
dolayısıyla tavsiye ediimez ) 

(İyiden fevkalade dereceye tadar ısıya 
dayanıklılık ve ışığa karşı sağlamlık, iyi 

organik boyaların çoğu tavsiye edilir. 

İyi derecede ışığa karşı sağlamlık migrasyona 
mukavemet, polietilende bozunmayı hızlan¬ 
dırdıkları için çinko ve mangan boyaları 

tavsiye edilmez. 

Isıya karşı fevkalade mukavemet ve iyi 

derecede ışığa karşı sağlamlık işleme 
derecesinin yüksek oluşu bir çok organik 
boyaların kullanılmasını önler muhtemelen 

kullanılabilir, fitalociyaninler quinakridonlar, 
isoindolinenlar, azo condezasyon boyaları 

ve diğer bazılarıdır. 

(İyiden fevkalade dereceye kadar ışığa 
karşı sağlamlık ve dağılabilirlik ve ısıya 
mukavemet, yüksek işleme ısısı kullanıl¬ 
ması pratik olarak bütün organik boya¬ 

ların inorganik boyaların ise enaz %40-50 
sinin kullanılmasını önler.) 
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POLİMER CİNSİ RENKLENDİRlCİDE BULUNM SI 

İSTENİLEN ÖZELLİKLER 

Vinilpolimer ve 

Kopolimer 

Poükarbonatlar 

Epoksi Reçineleri 

Alkid Reçineleri 

Meiamin-Formaldehid 

Reçineleri 

Üre-Formaldehit 

Reçineleri 

Silikonlar 

Poliüretanlar 

(ışığa karşı iyi sağlamlık dağılabilirlik 

ve migrasyona karşı mukavemet organik ve 

inorganik boyaların çoğj kullanılabilir, 
asile karşı hassas olanlar tavsiye edilmez.) 

(Boyalar tamamen susuz elmalıdır, işleme 
esnasında mevcut olan çok cüzi miktardaki 

su reçinenin verimini düşürmektedir.) 

Isıya ve ışığa iyi derecede sağlamlık özelliği 
amonyak, aminler , fenoller asit anhidritler 

v.b. özel geliştirici katkı maddelerine 
karşı mukavemet.) 

Isıya karşı iyi mukavemet organik ve inorga«. 
nik boyaların çoğu kullanılabilir.) 

(iyiden fevkalade dereceye kadar ışığa 
karşı sağlamlık asitle indirgenmeye karşı 
mukavemet ) 

(Işığa karşı fevkalade sağlamlık) 

(Işığa ve ısıya karşı fevkalade mukavemet, 
şekillendirilmiş silikonlar 500°F in üstünde 
kullanılması organik boyaların birçok 
boyaların tatbikat için kullanılmasını önler.) 

Isıya karşı iyi mukavemet iyi dağılım, bir 
çok organik boya ve iyi organik boyalar 
tavsiye edilir. 
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POLİMER CİNSİ 

REN KLENDİRİ CİDE BULUNMASI 

İSTENİLEN ÖZELLİKLER  

Fenolik Reçineler (ısıya, amonyak ve formaldehide karşı 
iyi mukavemet, novalak reçinelerinin 
asid katalizi ile iyileştirilmesinde amonyak 
çıkar, bazik kataliz ise formaldehit verir.) 

1.2.5. YAĞLAYICILAR -KAYDI RICILAR (Lubricants) 

Yağlayıcılar veya kaydırıcılar reçinenin işlenmesi sırasında makinada 
akmasını kolaylaştırır ve nihai ürünün kalıptan kolayca çıkarılmasını 
sağlarlar. Yağlayıcılar bu rolleri ya iç tesir denen viskoziteyi azal¬ 
tarak ya da dış tesir denen makina metali ile PVC arasındaki sürtünmeyi 
azaltarak gerçekleştirirler. 

Yağlayıcılar yapmış oldukları tesire göre iki grupta toplanabilirler. 

1. İç yağlayıcılar 
2. Dış yağlayıcılar 

Genellikle yağlayıcılar reçineye % 0.1 ile 2-3 arasında karıştırılır. Fazla 
karıştırılması nihai mamulün mekanik özelliklerine zarar verir. 

Metalik sabunlar ve poliglikoller, sentetik wakslar gibi iç yağlayıcılar, 
viskoziteyi azaltıcı etkileri yanında fazla miktarda kullanılmaları, nihai 
mafnûyün mekanik özelliklerine zarar verir ve ısıda bozunmasını kolay¬ 
laştırır. 

Baryum,kalsiyum , lityum, stearatlar veya palmiyatlar, nebati yağlar 
gibi dış yağlayıcılar ise sürtünmeyi azaltıcı etkileri dolayısıyla fazla 
miktarda kullanılmaları formülün Telleşme noktasını yükseltirler ve 
aynı zamanda mekanik özelliklerin çok düşmesine sebeb olurlar. 
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Yağlayıcıların çeşitlerinin çokluğu ve kullanılma miktarlarının değişik¬ 

likler göstermesi nedeniyle aşağıdaki bazı grup yağlayıcılar, tatbi¬ 
kat nevilerinede kullanım miktarları örnek olarak verilmiştir. 

Ester Yağları 

Polimer Tatbikat Çeşidi Yağ Cinsi 

PVC Ekstruzyon ve 

Kalıplama 

PVC Kalender 

Tabii mumlar 

Cetil palmitate 
Stearil Stearat 

Dietilen glikolun 
Stearatları aseti¬ 

len ihtiva eden 

kısmı esterler, 
katılaştırılmış 

nebati yağlar 

Monton esterleri 

PVC Şişirmeyle kalıp- 
lama(kuru karış¬ 

tırma tekniğinde 

Yağ asiti gliserid- 
leri C fatty acid 
glycerids) 
Poli metakrilat 

Polistiren Antistatik tesiri 

olan yağlar 

Poli (oksietilen 
glikol mono ste¬ 

arat 

- Butil Stearat 

- Hidrojelenmiş 

nebati yağlar 

Poliester Kalıplama Parafin 

Carnauba ve can-

dellile gibi mumlar 

Miktar 

0,5 - 2 

1.1-1,5 

0.5 
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Akrilik 

Poliamid 

Fenolik 

Reçineler 

Poliolefinler 

Kauçuklar 

Fiber 

Sıcak eritilmiş 

İplik 
Kalıplama 

İyi yağlayıcılar 

Kalıplama 

Emülsiyon halinde mumlar 
Sentetik ve katılaştırılmış 

nebati alkolleştirilmiş yağ 
asiti esterleri 

Alkokylated fattyacit ester 

Emulsifie Parafin 

Tabii parafinler 

12 hydroxystearin 
(Kostorwax) 

-Kastor yağı 

özel akış hızlandırıcı 

İç yağlayıcı, film 
katkı maddelerini 

serbest bırakıcı ve 

halat ve kablolarda 

yapışmayı önleyici 
olarak 

İç yağlayıcılar 

-De butil fitalat 

12- Hidroksistearin (kastor mumu) 

metil hidroksistearin yağ asitle¬ 
rinin mono ve digliceridleri, gli-
cerilmonostearat 

12- hidroksistearin 

(kastor mumu) gliceril 
monorisinoleat metil 

hidroksistearat 

kalıp yağlayıcı 
ısethionat esteri 

sulfonatlanmış 

nebati yağ dikarboksilik 

asitin yarım sodyum 
tuzu, yarım esteri. 
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Epoksi 
Reçineleri 

Kalıp Yağlayıcı Gliceril monorisin 

oleat 

Aletle şekil verme Karbon mumu,damar 
mumu(200°F ın üstü) 

Polipi nil Elyaf 
Alkol - An 

Gliceçilmonorisin 
oleat 

Amino ^»Molding-toz yağ-
Reçineleri -layıcı 

Sulfonatiı hint yağı 

oksitlenmiş parafin 
mumu 

Hidrokarbon Yağları 

Polimer '% 

PVC 

% Tatbikat Şekli yag 

Kalıp serbest bırakı- -Mineral yağlar 

cı yağlar -Mum hidrokar
bonlar 

PS Plastikleştirici (ikin- Mineral yağ 
ci bir tesir olarak iç 

yağlayıcı) 

Polyolefin Elyaf Mineral yağ 

Poliamid Elyaf Emülsiye edi

lebilir polietilen 

Polyester Elyaf, Bilhassa ince 

denyeler 
Emülsiye edilebilir 

polietilen 

m 

Miktar 

0.7 

I 

3-5 
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Pol i karbona t Enjeksiyon kalıplamada 
serbest bırakıcı 

çinko stearat 

Polisti ren 

Polyester 

Polietilen 

Nylon 

Amino Resin 

Isı stabizasyoniu yağ 

Doymamış polyester 

kalıplamalarında 

İç tesirli kalıp 
serbest bırakma maddesi 

Ekstruzyon ve kalıplama 

çinko stearat 0,1 
0U2 

kalsiyum 
stearat 

Alimünyum 1.25 
stearat 

kurşun stearat 
çinko stearat 

Oleik asit 1.25 

çinko stearat 1.25 

çinko stearat 

Üre ve formaldehit me- çinko stearat 0.5-3 

lamin reçineleri için 

kalıplama yağlayıcı 
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Epoksi Epoksi kalıbının hazırlanışında Kerosen ve 
ayırıcı madde 

Karboksilat ve Karboksilik Asi* Yağlayıcıları 

Polimer Tatbikat Şekli Lubricant 

PVC İç yağlayıcı, şeffaf ve -Normal kurşun 
şeffaf olmayan ürünlerde stearat 
akışı hızlandırıcı olarak, 
ve ısı stabilizatörü olarak -Dibazik kurşun 
iki maksatla stearat 

Şeffâf ürünlerde iç 

yağlayıcı olarak ve genel 
maksatlar için 

Stearik asit 

Şeffaf ürünlerin ekstruz- Cadmium 

yonu, öğütme ve kalender- Stearat 
leme işlerinde 

Zehirsiz iç yağlayıcı Kalsiyum 
Stearat 

Kalsiyum 
risinoleat 

iç yağlayıcı ve serbest 
bırakıcı 

Çinko stearat 

Stabilizator ve iç yağ- Stannous 
layıcı octoate 

petrol 

Miktar 

1-5 ton 

yukarı 

1-5 ton 

yukarı 

0.5 

0.2-0.5 

0.5 

0.1 

0.1 
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Amid Yağları 

Polimer Tatbikat Çeşidi Yad Miktar 

PVC Levha Etilen bis stearmid 1-2 

Ekstruzyon Doymuş yağlı amidier i 

PS Ekstruzyon Doymuş yağlı amidier I 
Etilen bis stearmid I 

Polyester Ekstruzyon Etilen bis stearmid I 

Kauçuk Öğütmede iç yağ- Etilen bis stearmid 1-2 
layıcı olarak bilhassa 
dolgu maddesi yüklen¬ 
dikten sonra 

Epoksi Reçine Resim boyaları için Toz Nylon 2-5 
geliştirilmiş novalat 

Hidroksil Grubu İhtiva Eden Yağlar 

Polimer Tatbikat Çeşidi JCüİL Miktar 

PVC 

Polyester 

PS 

Kalenderleme iç 

Yağlayıcı 

Torba şekillendirmede 

ayırıcı 

Kalıp serbest bırakıcı 
katkı 

Stearil alkol 

Polinityl alkol 

1.5-2 

Polivinil alkol 

film. 

Selülozdan türeyenler 1.5-2 

Polioksialkilen glikol 

Kauçuk Serbest bırakıcı Polioksietilen glikol 
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Muhtelif Yağlar 

Polimer Tatbikat Çeşidi Yağ Miktar 

PVC 

Poliamid 

Polyester 

Polikarbonat 

PUR 

Toz Karışım 

Makina Parçaları 

Iç yağlayıcı 

Kalıp serbest 
bırakıcı 

Kalıp serbest 
bırakıcı 

Kalsiyum karbonat 

(ince taneli) 

Molibdenum di 

sülfit grafit 

Lesltin,mono ve di 

alkol fosfatlar 

0.1 -I 

Silikon yağı ve yer gresi 

Silikon 

1-2.6. KATALİZLER (Reaktif katkı maddeleri ) 

Katalizler, reaktif reçinelerin İşlenmesi esnasında gereklidir. Bu bileşikler 
arasında en iyi bilinenler poliester ve ekopsi reçinelerinin işlenmesi sırasında 
kullanılan sertleştirici hızlandırıcı sistemleridir. 

Sertleştiriciler, ısı veya hızlandırıcının etkisi ile kolayca bozunabilen ve 
radikal zincir polimerizasyonu başlatan organik peroksitlerdir. Hızlandırıcı¬ 
lar, ekseriyetle organik asitlerin metalik tuzlarıdır. 

Sertleştirici Hızlandırıcı 

BP Benzil peroksit DMA Dimetil anilin 
MEK Metril etilketon CO Kobalt naftenat 

peroksit 

CHP Siklohekzanon peroksit 
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1.2.7. ANTİSTATİK KATKILAR 

Antistatik katkı maddeleri plastik ve tekstillerin işlenme ve kullanma 

sırasında elektrikle yüklenmesini önleyici kimyasal maddelerdir. 

Bu maddeler nem çekicidir ve tercihen iyonize olan bileşiklerdir. Plastik¬ 

lerin esas hacmina dağılmış olarak bulunur ve kısmi olarak yüzeye doğru 
ilerler ve bu yüzeyde hidrofil bir tabaka meydana getirirler. 

Plastiklerde kullanmak üzere antistatik katkı maddeleri olarak katyonik bir 

madde olan Stiarunidopropildimetil 2- hidroksieti! amonyum nitrat tavsiye 
edilir. 

Bu katkı maddelerinin reçinenin içine katılması nedeniyle kalıplama işlemine 
karşı dayanıklı olmaları gerekli olduğu için ısıya karşı mukavim olmaları 
istenilen en önemli özelliktir. 

1.2.8. ATEŞ ALMAYI ÖNLEYİCİLER 

Katkı maddelerinin veya poiimer unsurlarının alev almayı önleyici etkisi 
karmaşık bir olaydır. Alev almayı önleme işi polimerlerin yanmasının üç 
genel safhasının birinde veya her üçünde sağlanabilir. 

Alev almayı önlemek için önerilen 3 genel mekanizma aşağıda verilmiştir. 

1. Bazı durumlarda alev almayı önleyici madde poiimer ısısal bozunmasını 
katalize eder ve alevin ucundaki ergimiş poiimer kütlesinin ani olarak 
viskositesinin düşmesine sebeb olur. 

2. Alev almayı önleyici madde, gaz karışımının bileşimini ve alev alma 
noktasını değiştiren ve/veya katı fazda kondensazyon sonucu poiimer 
üzerinin alev almayan karbonlu bir tabaka ile kaplanmasını sağlayacak 
şekilde alev ucuna yakın olarak ceryan eden pyroliz reaksiyonunda 

değişiklik meydana getirir. 

3. Alev almayı önleyici madde yakıt gaz hava karışımına yanma reaksiyonunu 
önleyen gaz verir. 
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Alev almayı önleyici katkı maddeleri polimere işleme sırasında katılan fakat 
kimyasal olarak diğer maddelerle birleşmeyen reaktif olmayan katkı maddeleri 

ve işlemenin bir safhasında polimer yapısı ile birleşen reaktif maddeleri 
olmak üzere iki tiptir. 

Bazı alevlenmeyi önleyici maddeler : 

Katkı Maddesi 

Klorlu Parafinler 

Tributil fosfat 

Trifenil fosfat 

1.2.3. KÖPÜRTÜCÜLER 

Köpürtücüler polimer yapısında gözenek veya hücre meydana getiren madde¬ 
lerdir. Hücreler sıkışmış bir gazın genleşmesi, bir sıvının buharlaşması 

veya bir katının ergimesi, için fiziksel bir değişiklik ile meydana geliyorsa 
şişme maddesi fiziksel şişirme maddesi olarak isimlendirilir. Hücreler 

maddenin ısı sal bozunması sonucu gaz çıkması sonucu meydana geliyorsa 
katkı maddesi kimyasal şişirme maddesi olarak isimlerdirilir. 

Kresilatfenil fosfat 

Trikresil fosfat 
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FİZİKSEL ŞİŞİRME MADDELERİ 

Şişirme verimi 

Şişirme 
Maddesi 

Molekül 

Ağırlı. 
Yoğunluk 
g/ml 

Kaynama 
Noktası 

Kaynama 
Noktasında l00°C'd< 

n-pen tan 72.15 0.6I630 36.1 2116 261 

siklopentan 70.15 0.74 49.2 270 323 

n-hekzan 86.17 0.655 68.7 212 232 

z-metil pentan 86.17 0.653 60.2 207 232 

l-hekzan 84.17 0.669 63.5 219 243 

siklohekzan 84.17 0.774 80.8 :’266 281 

n-heptan 100.20 0.679 98.4 206 207 

Benzen 78.11 0.874 80.11 324 342 

Toluen 92.13 0.862 110.6 294 286 

Klorometan 84.94 1.325 40.0 404 432 

Metiiaiko! 32.04 0.787 64.6 679 752 

Etilalkol 46.07 0.785 78.3 491 521 

Etileter 74.12 0.708 34.5 240 292 

Aseton 58.08 0.785 56.2 365 413 

Metiletilketon 72.10 0.8İ0 79.6 324 344 

KİMYASAL ŞİŞİRME MADDELERİ 

Kimyasal şişirme maddelerinin seçimi maddenin yüksek ısılarda bozunma hızına 
bağlıdır. 

Bileşik, yüksek basınç ihtiva eden genleşme(expansion) işleminde kullanılacak ise 
maddenin bozunma hızı basınçtan etkilenmemelidir. 

Kimyasal Bileşik Bozunma Isısı Gaz Verimi 
  °C cm3/q 
Benzolsulfohidrazid 90-100 130 

Azohikzahidrobenzonitril 130-100 90 

Dinihosopentametiientetramin 180-200 240 
Azodikarbonamid 190-230 220 
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2. SEKTÖRDEKİ MEVCUT KURULUŞLAR 

1988 yıiı itibariyie önde gelen ilk 20 firma tablo 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5' de verilmiştir. 

-116-



TABLO 2.1. SEKTÖRDEKİ MEVCUT KURULUŞLAR 

(1988 YILI KAPASİTELERİNE GÖRE İLK 20 FİRMA ALINMIŞTIR ) 

A Y P E 

FİRMA ADİ 

1) NAKSAN PLS. KİMYA SAN. KOLL. ŞTİ 
H. HÜSEYİN NAKIBOĞLU VE ORT. 
KENAN EVREN BULVARI NO:138 
GAZİANTEP 

2) TÜCSAŞ TÜRKİYE GÜBRE SAN.A.Ş. 
KÜTAHYA İŞL.MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ 
KÜTAHYA 

3) BEREKET PLS. VE TİC.A.Ş. 
MURATPAŞA MAH. TOPTANCI HAL 
KARŞISI NO: 68/A 
ANTALYA 

9) ÇUPOSAN 
ÇUKUROVA PLS.SAN. VE TİC.A.Ş. 
MERSİN TARSUS ASFALTI 11.KM. 
P:K. 635 
İÇEL 

5) KOROZO AMB.SAN. VE TİC.A.Ş. 
TEVFİKBEY MAH. ÇİÇEK SOK. 
SEFAKÖY/İSTANBUL 

6) PLASSA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
P.K.615 
MERSİN ADANA YOLU 
İÇEL 

7) GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
BAŞPINAR /GAZİANTEP 

8) VATAN PLS. VE SÜNGER SAN.A.Ş. 
SOĞANLIK MEVKİİ ANKARA ASFALTI 
NO: 39 KARTAL 
İSTANBUL 

9) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
ANKARA 
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A Y P E 

FİRMA ADI 

10) UĞUR PLS. VE KİMYA SANAYİİ 
F. CİVAN-F.BESLER 
T.CEMAL BERİKER BULVAR! NO: ,')( 
ADANA 

11) SERA PLS.SAN.KOLL.ŞTİ. 
Ö. MUSTAFA TULPAR VE KARDEŞLERİ 
ALİ ÇETİNKAYA CD.NO:62/A-B 
ANTALYA 

12) ELİF PLS.SAN.VE TİC.A.Ş. 
AKATÜRK BULVARI ÜNLÜ İS'MEPKEZİ 
ABLOK KAT 3 UN KAPAN i 
İSTANBUL 

13) İNCİ PLS. VE JÜT SANAYİ A.Ş. 
İSMETİYE CAD. İNCİ HAN NO:12 
MERCAN 
İSTANBUL 

14) ZIRPLAST ZIRAİ-SINAİ FLS. 
SAN VE TİC A.Ş. 
AYDIN ASFALTI NO: 104/2 
CAZİEMİR 
İZMİR 

15) BAK AMB. SAN VE TİC.A.Ş. 
1517 SOKAK NO: 81 
İZMİR 

16) TERİŞ KİMYEVİ MADDELER 
TİC. VE SAN. A.Ş. 
NO:19/21 MERCAN 
İSTANBUL 

17) SARAN PLS.AMB.SAN. VE TİC.A.Ş: 
ORTAKLAR CAD: ONUR APT . KAT : 3 
NO : 3 MECİDİYEKÖY 
İSTANBUL 

18) EGE PLASTİK AMB.SAN.VE TİC. 
AHMET AKÇAY 
ÇANAKKALE CAD:NO: 51 
PINARBAŞI /İZMİR 

19) BAŞOLLAR KÖLL, ŞTİ. 
YALÇIN BAŞOL VE TEVFİK BAŞOL 
İSMETİYE CAD. NO:18 EMİNÖNÜ 
MERCAN RIZAPAŞA YOKUŞU 
İSTANBUL 

20) VERİM PLS. 
İHTİYAÇ MADDELERİ DAĞITIM A.Ş. 
HASARCALAR CAD. KIZLHAN SOK: 
NO : 4 EMİ N J NÜ 
İSTANBUL 
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TABLO 2.2 SEKTÖRDEKİ MEVCUT KURULUŞLAR 
(1988 YILI KAPASİTELERİNE GÖRE İLK 20 FİRMA ALINMIŞTIR} 

Y Y P E 

FİRMA AD! 

1) ETAP MAKİNA, KALIP VE PLASTİK 
SANAYİİ A.Ş. 
KEMALPAŞA YOLU NO: 12 
PINARBAŞI 
İZMİR 

2) ÖZPLAST PLS: VE TİC.A.Ş. 
BEŞYOL FABRİKALAR CAD.NO:5 
SEFAKÖY/İSTANBUL 

3) KONEKTAŞ KONSANTRE SAN. VE TİC.A.Ş. 
ESKİ MEZBAHA YOLU NO:32-34 
SEFAKÖY 
İSTANBUL 

4) KOROZO AMB. SAN. VE TİC.A.Ş. 
TEVFİKBEY MAH.ÇİÇEK SOK. 
SEFAKÖY/İSTANBUL 

5) PİLSA PLASTİK SANAYİİ A.Ş. 
CEYHAN YOLU ÜZERİ 
KARŞIYAKA 
ADANA 

6} KAMAŞAN KALIP MAKİNA SANAYİ VE 
TİC.A.Ş. 
BEŞYOL MEVKİİ GÜR SİTESİ NO:25 
SEFAKÖY/İSTANBUL 

7) BAŞOLLAR KOLL ŞTİ. 
YALÇIN BAŞOL VE TEVFİK BAŞOL 
İSMETİ YE CAD.NO:18 EMİNÖNÜ 
MERCAN RIZAPAŞA YOKUŞU 
İSTANBUL 

8) EGEPLAST 
EGE PLASTİK TİC. VE SAN.A.Ş. 
NECATİBİY BULVARI NO:14 
İZMİR 

9) TURYAĞ T.YAĞ VE MAM. A.Ş. 
ŞAİR EŞREF BULVARI NO: 48 
TUZCUOĞLU İŞHANf 
İZMİR 

10) DESAŞ KİMYA VE GIDA SAN.A.Ş. 
CUMHURİYET CAD.ELMADAĞ 
İŞ HANI NO:8KAT:6 
İSTANBUL 
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Y Y P E 

FİRMA ADI 

11) ERCİ YES BİRACILIK VE MALT SAN. A.Ş. 
HAZNEDAR MEVKİİ PK:1 
BAHÇELİEVLER 
İ STANBUL 

12) İLKSAN ADI KOM ŞTİ . 
DAVUTPAŞA CD.ASKERİ FIRIN SK. 
GÜL SANAYİ SİT. KAT :2 TOPKAPI 
İSTANBUL 

13) SASA SUN'İ VE SENTETİK İ LY AF 
SAN.A.Ş. 
TARSUS YOLU ÜZERİ P.K.371 
ADANA 

11t) BEDİR USLU 
MERCAN ŞAHENDE SK.NO:2/2 
EMİNÖNÜ 
İSTANBUL 

15) İPSAŞ İSTANBUL PLS.SAN. ve TİC.A.Ş. 
NECATİBEY CAD.KÖLEMEN SK. 
DURMUŞOĞLU HAN.KAT :2 KARAKÖY 
İSTANBUL 

16) EMİNİŞ KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. 
EKEMEN HAN KAT: 1 NO: 102/A 
KABATAŞ 
İSTANBUL 

17) MEYNA TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 
TİC.A.Ş. 
VELİKONAĞI CAD . KOCAT AŞ İŞHANI 
NO: 26 KAT-.5NİŞANTAŞI 
İSTANBUL 

18) VİSAM PLS. VE METAL ENJEKSİYON 
SAN.VE TİC.A.Ş. 
PINAR CAD. NO :72 

PINARBAŞI 
İZMİR 

19) AHMET ÇEŞMEBAŞI 
RIZ PAŞA YOKUŞU ŞAHANDE SOKAK 
ÇELEBİ HAN NO:11/3 
İSTANBUL 

20) KANSAN PLS. MAMULLERİ VE AMB. 
SAN.A.Ş. 
SÜMER MAH .23 SK.NO: 3 
ZEYTİNBURNU 
İSTANBUL 
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TABLO 2.3 SEKTÖRDEKİ BEVCUT KURULUŞLAR 
(1988 YILI KAPASİTELERİNE GÖRE İLK 20 FİRMA ALINMIŞTIR) 

P P 

FİRMA ADI 

1) POLİNAS PLASTİK SAN VE TİC.A.Ş. 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
MANİSA 

2) ELSAN ELYAF SAN.VE TİC.A.Ş. 
HOCAMAN SOK. NO:97 
SULTANHAMAM 
İSTENBUL 

3) GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SANAYİ 
VE TİCARET A.Ş. 
ORGANİZE SANAYE BÖLGESİ 
BAŞPINAR 
GAZİANTEP 

4) İŞBİR SENTETİK DOKUMA SAN. A.Ş. 
ÇAYIRHİSAR MEVKİİ 
İZMİR YOLU 
BALIKESİR 

5) PİLSA PLASTİK SANAYİİ A.Ş. 
CEYHAN YOLU ÜZERİ 
KARŞIYAKA 
ADANA 

6) SUNJÜT SUN'İ JÜT SAN. VE TİC. A.Ş. 
MASLAK DEREBOYU SOK.NO:24 
İSTANBUL 

7) BİRSAN BİRLİK GIDA SAN. VE TİC.A.Ş. 
İSTASYON CD.NO:42 
ZİLE 
AMASYA 

8) YAPAY JÜT ÇUVAL SANAYİİ A.Ş. 
KİRAZLIK KÖPRÜBAŞI MEVKİİ 
NO:332 PK.96 
SAMSUN 

9) GÜNEYDOĞU PLS.AMB. SAN. VE TİC. A.Ş. 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
BAŞPINAR 

10) DİNAR SU İMALAT VE TİC.T.A.Ş. 
FETHİ ÇELEBİ CAD NO: 45 
EYÜP 
İSTANBUL 
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p p 

FİRMA ADI 

11) SESAN SİLİVRİ SENTETİK DOKUMA 
SAN.VE TİC.A.Ş. 
KARAALİ ÇEŞMESİ MEVKİİ 
SİLİVRİ 
İSTANBUL 

12) CEM SENTETİK ÇUVAL SAN VE TİC.A.Ş. 
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 
BAŞPINAR 
GAZİANTEP 

13) ANKARA UN SANAYİ A.Ş. 
KONYA YOLU ÜZERİ NO:217 
BALGAT 
ANKARA 

14) POLİMER PLS. SAN.VE TİC.A.Ş. 
HALKALI YOLU ÜZERİ 180/A 
SEFAKÖY 
İSTANBUL 

15) HALI FLEKS SAN.VE TİC.A.Ş. 
ORGANİZE SAN.BÖLGESİ 
BURSA 

16) TEKNİK SERVİS VE TİC.A.Ş. 
TOROS BİNASI EBULULLAH CADDESİ 
MAYA SİT.L-BLOK K:2 AKATLAR 
İSTANBUL 

17) POLİJÜT AMB. SAN. VE TİC.A.Ş. 
KIZILPINAR KÖYÜ KARŞISI 
ÇERKEZKÖY 
TEKİRDAĞ 

18) KİPAŞ KİRAZLIK GIDA MAD. VE UN 
İMAL. Tİ C .VE SAN.A.Ş. 
KİRAZLIK 
SAMSUN 

19) YERSA SENTETİK ELYAF SANAYİİ 
VE TİCARET A.Ş. 
MORTAŞ İŞ HANI KAT: 1 NO:57 PK.63 
BALIKESİR 

20) HALICIOĞLU ELYAF SANAYİ A.?. 
KALAYCI BAHÇE MAHALLESİ 
ŞABANDERE SOKAK NO:7/1 HASKÖY 
İSTANBUL 
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TABLO 2.4 SEKTÖRLERDEKİ MEVCUT KURULUŞLAR 

(1988 YILI KAPASİTELERİNE GÖRE İLK 20 FİRMA ALINMIŞTIR) 
P V C  

FİRMA ADI 

1) EGEPLAST 
EGE PLASTİK TİC.VE SAN.A.Ş. 
NECATİBEY BULVARI NO:14 
İZMİR 

2) GÖKTEPE PLS.SAN.VE TİC.A.Ş. 
CUMHURİYET BULVARI NO:77 
İZMİR 

3) PİLSA PLASTİK SANAYİİ A.Ş. 
CEYHAN YOLU ÜZERİ 
KARŞIYAKA 
ADANA 

4) KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI 
PLASTİK SANAYİİ A.Ş. 
HAVA ALANI YOLU 8 KM. PK: 73 
ELAZI Ğ 

5) ÇAĞLAR PLASTİK SAN.A.Ş. 
HAVAALANI YOLU 11 KM. PK. 503 
ANTALYA 

6) TÜRK SIEMENS KABLO VE ELEKTRİK 
SANAYİİ A.Ş. 
P.K. 4 
MUDANYA 
BURSA 

7) PİMAŞ PLS İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. 
ÇAYIROVA 
GEBZE 
İSTANBUL 

8) AKIN PLS. BORU SANAYİİ A.Ş. 
İNÖNÜ BULVARI NO:23/4 
KAYSERİ 

95 DEMİRER KABLO TESİSLERİ SAN.VE 
TİC. A.Ş. 
BARBAROS BULVARI PREVEZE HAN 
NO: 49 BEŞİKTAŞ 
İSTANBUL ‘ 

10) KALEFLEKS YER DÖŞEMELERİ 
SANAYİİ A.Ş. 
BÜYÜKDERE CAD.KALE SERAMİK 
BİNASI KAT:2 
İSTANBUL 
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P V c 

FİRMA ADI 

11) MİMPAŞ MÜHENDİSLİK İMALAT MALZ. 
PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş. 
ALEMDAR CAD.ALEMDAR İŞ HANI 
KAT : 3 NO : 34 
KOCAELİ 

12) FIRAT PLASTİK KAU.SAN. VE TİC. 
LTD.ŞTİ . 
DAVUTPAŞA CAD . NO : 26 /1 
TOPKAPI 
İSTANBUL 

13) EGE PROFİL TİC.VE SAN.A.Ş. 
1577 ST. NO: 48 
ÇINARLI , 
İZMİR 

14) HE3 HACILAR ELEKTRİK 
SAN.VE TİC.A.Ş. 
HACILAR YOLU 8 KM. 
ZİNCİRLİ 
KAYSERİ 

15) ARAYICILAR PLASTİK KİMYA SAN. 
VE TİC.A.Ş. 
İSMETİYE CAD.İNCİ HAN NO:12/2 
MERCAN/ İSTANBUL 

16) PETAŞ PLASTİK SAN.A.Ş. 
CENDERE YOLU NO:86 
KAĞITHANE 
İSTANBUL 

17) ARKIM PLS. KİMYA SAN.VE TİC. A.Ş. 
YAKACIK MEVKİİ ANKARA ASFALTI 
NO: 27 

KARTAL 
İSTANBUL 

13) TEK PLS.SAN.VE TİC.A.Ş. 
YAKACIK YOLU FABRİKALAR DURAĞI 
NO: 116 KARTAL/İSTANBUL 

19) ESEN PLS.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
865 SK. NO: 22 
İZMİR 

20) DİRİPLAST PLS.SAN. VE TİC. A.Ş. 
ABDİ İPEKÇİ CAD. EMİNTAŞ SAN. 
SİTESİ 148 BAYRAMPAŞA/ İSTANBUL 
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TABLO 2.5 SEKTÖRDEKİ MVCUT KURULUŞLAR 

(1988 YILİ KAPASİTELERİNE GÖRE İLK 20 FİRMA ALINMIŞTIR ) 
P S 

FİRMA ADI 

1) PEG PROFİLO ELEKTRİKLİ GEREÇLER 
SAN.A.Ş. 
2. TAŞOCAĞI SK. NO: 26/28 
80970 MECİDİYEKÖY/İSTANBUL 

2) GÜVEN PLS.SAN.A.Ş. 
FEVZİ ÇAKMAK CD.NO:16 
39630 SEFAKÖY/ İSTANBUL 

3) ARÇELİK A.Ş. 
DOLAPDERE CD.CANERİCİ SK.NO:2/B 
80290 YENİŞEHİR/ İSTANBUL 

9) TEKNİK PLASTİK AMB.SAN.VE TİC.A.Ş. 
YENİYOL NO:29/C 
39020 TOPKAPI/MALTEPE/İSTANBUL 

5) TEK KİMYA SAN.VE TİC .A.Ş. 
KAZAN YOLU CEZAEVİ KARŞISI NO:269 
01260 KARŞIYAKA/ADANA 

6) BEKO TEKNİK SANAYİ A.Ş. 
HARAMİDERE BEYLİK DÜZÜ MEVKİİ 
39900 BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL 

7) TURAN PLS.SAN. VE TİC. KOLL.ŞTİ. 
ŞEVKİ TURAN VE OĞULLARI 
FETVA YOKUŞU NAZIR İZZETEFENDİ SK. 
AKFA İŞHANI NO:20 
39950 İSTANBUL 

8) ELVAN SANAYİ 
EYÜP ELVAN 
TAHTAKALE CAD.TOMRUK SK.NO:27/l-A 
39960 EMİNÖNÜ/İSTANBUL 

9) AYPLAST 
TUFAN ÖZTÜRK 
YENİ MH.ANKARA CD.NO:27/B 
ÇAYCUMA/ZONGULDAK 

10) DERBY LASTİK FABRİKALARI A.Ş. 
SİRKECİ MEYDANI SAF HAN KAT 5/6 
39920 İSTANBUL 

11) PERMATİK ÇELİK VE PLASTİK A.Ş. 
KEMERALTI CAD.VAROL HAN NO:39/1 
80030 KARAKÖY/ İSTANBUL 
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P s 

FİRMA ADI 

12) türk phİps sanayİ a.ş. 
PH İ LİSAN P.K. 5011 
80074 BEYOĞLU/ İSTANBUL 

13) FATİH PLASTİK (DERVİŞ TARI ) 
İSMETİYE CD . NO : 2 9 /1 
34450 MERCAN/ İSTANBUL 

14) RAKS ELEKTRONİK SAN. VE TİC.A.Ş. 
CUMHURİYET BULVARI 69/4 
35420 İZMİR 

15) KİMPAŞ KİMYEVİ MADDELER PAZARLAMA 
TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 
YAKACIK CAD.DEFNE SK. NO:49 DOLAYOBA 
81430 PENDİK/İSTANBUL 

16) Ak PLS.SAN. VE TİC.A.Ş. 
OTO SAN.KAYABAŞI CAD. DAHİ SK.NO:3 
80660 4. LEVENT/İSTANBUL 

17) KENT PLS.SAN. VE TİC.LTİŞTİ. 
OSTİM SANYİ SİTESİ 100. YIL 
BULVARI NO :80-82 
MACUNKÖY/ ANKARA 

18) KAMAŞAN KALIP MAKİNA SAN VE TİC. A.Ş. 
BEŞYOL MEVKİİ GÜR SİTESİ NO:25 
34620 SEFAKÖY/İSTANBUL 

19) EVREN PLS.SAN. VE TİC. 
ZÜLEYHA DEDE 
DÖKÜMCÜLER SİTESİ 2594 SK. 
SULTAN ÇİFTLİĞİ G.O.PAŞA 
34150 İSTANBUL 

20) CANA PLS. 
ABDULLAH METE 
KATİP KASIM MH. FB. SK.NO: 13 
34450 YEN İ KAPI / İSTANBUL 
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3. TÜRKİYE'DE PLASTİK SANAYİİNDE MEVCUT DURUM 

Plastiğin insan yaşamında yoğun olarak kullanılması ile birlikte, önemli 
gelişmeler gösteren plastik sanayiinin ülkemizde, temellerinin atılması 
1955' den sonraki yıllara rastlamaktadır. Ancak, sanayiinin, ilk yıllardaki 
gelişmesi belli bir plan ve proğram dahilinde gerçekleştirilmediğinden, 
istenilen verim, kapasite kullanım oranı, kapasite büyüklüğü ve karlılık 
düzeylerine ulaşılamamıştır. Öte yandan. III ve IV.Beş Yıllık Kalkınma 
Planları Dönemlerinde gerçekleştirilen dinamizm büyük ölçekli ve yüksek 
kapasite kullanım oranı ile çalışan kuruluşların faaliyete geçmesine yar¬ 

dımcı olmuştur. 

Plastik sanayiinde termoplastikler, plastik mamül madde üretiminde kulla¬ 
nılan temel hammaddelerden birisi durumundadır. Mamul madde üretimin¬ 

de temel bir hammadde durumunda bulunan termoplastiklerin üretilebil¬ 
mesi içinde bir takım başka hammaddelere gereksimin duyulmaktadır. 

Türkiye' de plastik mamül üretimi özel sektördeki çok sayıda firma 
tarafından gerçekleştirilmekte iken, polietilen, PVC,polistrine ve polipro- 
pilen gibi termoplastiklerin üretimi ise iki çok büyük ölçekli ve entegre 
tesis oian İzmir Aliağa ve İzmit Yarımca' da ki Petrokimya tesisleri bünye¬ 
sinde gerçekleştirilmektedir. Bu iki tesis de kamuya aitdir. 

Termoplastiklerin üretiminde kullanılan çeşitli hammaddelerin önemli bir 
kısmı ise ithalat ile karşılanmaya çalışılmaktadır. 

İstanbul Sanayi Odası1 nın 1979-1985 yılları arasına ilişkin olarak yaptır¬ 
dığı 100 büyük firmanın satış ve karlılık araştırması sonuçlarından hareket¬ 
le, Türkiye1 de 100 büyük firmanın 21 tanesinin "Kimya Petrol Ürünleri 

(2) 
Lastik ve Plastik Sanayiin" de faaliyet gösterdiği ortaya koyulmaktadır. 
Ancak, biz konumuz gereği sadece plastik sanayii ile ilgilendiğimizden 
"Kimya, Petrol Ürünleri , Lastik ve Plastik " gibi 4 alt sektörün bir 
başlık altında toplanarak elde edilen rakamlar daha fazla yorum yapmamızı 
engellemektedir. 

Genel olarak belirtmek gerekir ise, 100 büyük firmanın yaklaşık l/5'i 
"Kimya, Petrol Ürünleri, Lastik ve Plastik " sektöründe toplanmıştır. Satış 
hazılatı açısından hesabedilen bu oran büyük bir rakamdır. 

1979 -1985 döneminde ilgili sektörün (Kimya, Petrol, Lastik, Plastik ) 
satış hasılatı 18 kat artarak 1985 yılında 788.731 milyon TL'ye yükselmiştir. 
Sabit fiyatlar (1979 yılı fiyatları ) ile bu artış, aynı dönemde,% 73.1 
oranındadır. 
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SÖ2Ü edilen 21 firmanın üretimden satışları ise, 1979 yılındaki 31.159 
milyon TL' dan 1985 yılında 978.710 milyon TL' ye çıkmıştır. Cari 
fiyatlarla değerlendirilen bu artış yaklaşık 15.5 kattır. Sabit fiyatlarla 
artış ise I 50,2 oranındadır. 

Özsermaye ise, inceleme kapsamına giren alt sektörler ve firmalar iti
bariyle, bu dönemde ( 1979 - 85) cari fiyatlar ile 10.5' e katlanmıştır. 
Bu gelişmelere karşın, sektördeki 21 firmanın reel kârları, 1979 - 1985 
döneminde % 9.9 oranında azalmış ve kârlılık oranları da düşmüştür, 
incelenen ve kârlılık oranları da düşmüştür, incelenen bu sektörde 
1979 - 1985 döneminde çalışanların sayısında hemen hemen bir değişiklik 
olmamış ; ancak verim, dikkati çeken ölçüde artmıştır. 

Türkiye' de plastik sanayiinde, iki büyük petrokimya kompleksinin (Ali
ağa ve Yarımca) gerek ölçekleri gerekse entegre özellikleri nedeniyle 
gerçekten ayrı bir önemi ve yeri bulunmaktadır. Bu komplekslerin üret
tikleri termoplastiklerin de sektördeki ayrıcalıklı statülerinden söz 
edilebilir. Bu nedenle, bu çalışmada, Türkiye' de plastik sanayimdeki 

mevcut durumu önemli ölçüde yansıtacağı hesaplanarak beş tür termo-
plastiğin durumları çeşitli açılardan İncelenmeğe çalışılmıştır. 

3.1. Sanayiide Sermaye Yapısı 

Yukarıdaki kısımda kısaca değinildiği üzere, ülkemizde, plastik sanayiinde 

özel sektör faaliyet göstermektedir. Petkim tarafından 1980 yılında yaptırılan 
bir araştırmaya göre, ülkemizdeki bu özel firmaların sayısı ikibinin üze
rindedir ve çeşitli türde plastik mamül madde üretmektedirler. 

Sanayii , 1980 öncesinde ve sonrasında, çeşitli yönlerden farklar göstermek
tedir. 1980 öncesinde Petkim tek ithalatçı kuruluş olduğundan dolayı, 
1977' den sonra kendisini, hissettiren döviz darboğazı ile birlikte, hammadde 

ithalinde güçlükle karşılaşmış ve bu nedenle, sektördeki firmalara olan 
hammadde dağıtımını da kısmak zorunda kalmıştır. Daha sonra enflasyonist 
ortamında da etkisi ile, sektörün kârlılığının artmasının sonucu olarak 
pekçok firma, pastadan pay alabilmek için kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. 
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Ancak, kârlılık pek fazla sürmemiş ve 1983 sonrası sayılan çoğalan 
firmalar kârlılığın azalmasına neden olmuştur. 

Plastik sanayiinde faaliyette bulunan firmalara ilişkin olarak 1980 yılında 
Petkim' ce yapılan bir çalışmada, faal olarak 2232 adet firma saptanmıştır. 
Bunlar içerisinde, patentli, know-how'lu ve lisanslı olarak faaliyette 
bulunanların sayısı oldukça azdır. Yabancı sermayeli kuruluşlar ise, 
plastik işleme faaliyetlerinin yantsıra , plastik hammaddelerini yardımcı 
madde olarak tüketen sanayilerde de faaliyette bulunmaktadır. Yabancı 

sermaye'nin yoğunlaştığı bu faaliyet kollarının en önemlisi kablo sektörüdür. 

Plastik sanayiinde sermaye yapısı ila ilgili olarak güncel biigi derienememiş 
olup bu hususta kapsamlı bir çalışma yapılması gerekmektedir. 

S .2. Üretim 

Plastiğin bir tanımı, birbirine bağlı atomlardan meydana gelen büyük 

molekül yapılı sentetik maddeler şeklinde yapılabilir. Molekülleri oluşturan 

her atom da yanındaki atom ile bağlantı halindedir. Polimerization polycon- 
densetion, polyaddition veya doğal üretimlerin modifikasyonu yoluyla 
elde edilen plastiğin yapısını , bir zincire benzetmek de mümkündür. 

Diğer taraftan, reçinenin, plastiğin esas maddesinin oluşumunda büyük 
önemi bulunmaktadır. Öyle ki , birçok plastik, "reçine " ile belirlenmek¬ 
tedir. Reçineler, saf olarak , nihai ürün yapımında kullanılmalarının 

yanısıra, üretilmek istenen ürünün cinsine bağlı olarak da çeşitli katkı 
maddeleri ile kullanılabilir. 

Bir çok sanayi dalında yaygın kullanımı bulunan plastik hammaddelerinin 
ve özellikle termoplastiklerin, üretim miktarlarının ortaya konulması, bu 

sektörün Türkiye ekonomisi içindeki durumunun belirlenmesi açısından 
önem taşımaktadır. 
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Tablo I.Un incelenmesinden anlaşılacağı üzere özellikle 1985 yılı bir 

patlama yılı olarak göze çarpmaktadır. Gerçekten de, 1982' de 79 bin ton, 
İ9831 de 98 bin ton, 1984' de 84 bin ton olan seçilmiş termoplastiklerin 
toplam üretimi, 1985' de YYPE ve PP' in yurtiçi üretimlerine başlanması 
ve özellikle AYPE' deki üretim artışı nedeniyle 138 bin tona çıkarıl¬ 

mıştır. Bu üretim artışı 1986 yılında da devam etmiş ve 1986 yılında 
toplam 239 bin tonluk bir üretim elde edilmiştir. (Bkz. Tablo 2.6) 

Plastik sanayinin mamul madde olarak ürettiği miktarları saptayabilecek 
bir kaynak bulunmamaktadır. Ancak çeşitli mamul ürün grupiarı için 
tüketilen hammadde miktarı alt sektör gruplarından gelen bilgilere 
göre tahmin edilebilir. NFtekim V. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel 
r f 3i ihtisas Komisyonu Raporunda da aynı hesaplama şekilne başvurulmuştur 

TABLO -2.6 

Türkiye' de Belli başlı Termoplastiklerin Üretimi (Miktar - Ten) 

Yıllar 

Ürünler 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

AYPE 26.831 36.136 28.206 72.675 125.686 164.395 

YYPE - - 4.283 28.546 37.665 

PVC 41.858 46.573 41.059 42.019 68.257 108.719 

PS 10.576 16.011 15.226 16.437 15.322 15.264 

PP - - - 3.178 31.875 57.139 

TOPLAM 79.265 98.720 84.491 138.592 239.596 383.182 

Kaynak : Petkim İstatistik Yıllığı 
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3.3. Nihai Kullanım Maliyeti İçinde Hammadde Payı 

Nihai kullanım maliyeti yönünden değerlendirildiğinde, genel olarak, 
teme! termoplastik nihai kullanım maliyeti içinde hammaddenin payı 
oldukça yüksektir. Bu pay AYPE için, ağır hizmet filminde 480-90 
ağır hizmet torbasında % 85, enjeksiyon kalıplamada 4 60-70 ve tel 
ve kabloda % 10 civarındadır. YYPE için hammaddenin maliyet içindeki 
payı, şişirme kalıplama % 60-70, enjeksiyon kalıplamada % 60-70 ve 

filmde % 60 dolaylarındadır. Pollpropllen nihai kullanımındaki maliyet payı 
ise biorlented filmde % 70 dolayında bulunmaktadır. 

Nihal kullanım maliyeti içinde hammaddenin payı görüldüğü gibi orta¬ 
lama olarak % 70 dolaylarında bulunmaktadır. Bu durumda, hem polimer 
bazında hem de nihai kullanım bazında hammaddenin üretim maliyeti 

içindeki büyük önemini açıkça gözler önüne sermektedir. 

Tablo 2,7 de sınai maliyet içindeki kalemler görülmektedir. Finansman 

gideri bu tablo içinde gösterilmemiş, ticari maliyet içinde hesaplanmıştır. 
Ticari maliyet içinde hammadde hariç, finansmanın payı PVC ek parçada 

4 26, boruda % 31 ve profilde % 29* dur. Üretim girdilerinin süreç içinde 
paylarının değişimi İncelendiğinde, finansman payının giderek arttığı 
görülmektedir. 

3.M. Kapasite 

Son yıllarda, ülkemizde, önmeli ilerlemeler gösteren plastik sektörünün 
üretimini, iç ve dış talep doğrultusunda yönlendirebilmesi için ; talep 
işleme kapasitesi, kapasite kullanımı ve hammadde gibi unsurlar açısın¬ 

dan inceleme gerekmektedir. 

1985 yılı itibariyle AYPE, YYPE, PS,PP ve PVC 1 nin fert başına düşen 
toplam tüketimi 5.82 kg/kişi olarak tesbit edilmiştir. Birçok ülke ile 
mukayese edildiğinde bu rakamın oldukça düşük olduğu göze çarpmaktadır. 
Ancak, seksenli yıllar içerisinde sektörde önemli ilerlemeler kaydedilmiş 
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TABLO 2.7 

1988 YILI 
SINftt KftllYET Y U Z D E L E R t 

1 

1 

1 

GİDER 1 

KALEMLERİ 1 

P V c POLİETİLEN PS PF * 

1 
SİSE 1 EK 

1 PARÇA 

1 
PROFİL 1 

KAPI-PENI 

1 
1 

BORU 1 
   I _ 

SUNİ 
DERİ AYAKKABI 
  

FİLM 
BASKILI 

FİLM 
  

1 

1 

SERfiLIK 1 TORBA 
BASKILI 

TORBA KÖPÜK 

t 

dRGU t 

ÇUVAL * 

1- HAMMADDE 1 75 1 65 52 1 
1 

86 1 66 Al 85 95 92 1 95 95 76 57 

E- YARDIMCI KİMYASALLAR 1 1 1 1 1 i 

KATALİZÖRLER V.B. 1 — 1 11 36 1 A 1 33 A7 — — - 1 -

. 

- 8 

3- UTİLİTELER 1 3 1 a 6 1 3 1 1 A 3 1 2 1 1 1 7 — ı 

A- İSÇİLİK VE PERSONEL 1 8 1 13 
' 

3 1 5 1 6 A 9 3 2 1 A 3 7 11 i 
5- BAKIH-ONARIH 1 3 1 s 1 1 1 1 E 1 — — - 1 — — 1 — f 

6- AMORTİSMAN 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 — 1 1 — ~ A A i 

7- GENEL VE BI6ER GİDERLER 1 10 1 - 1 1 - 1 12 1 2 1 3 1 — 1 5 19 i 
8- VERGİ VE HARÇLAR 1 

1 
-- 1 

1 

- -- 1 

1 

- 1 

1 

--
- 1 - 1 

1 

- - 1 * 

i 

» SINAİ MALİYET (S) I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 1 100 I 100 I 100 I 100 I 100 I 100 i 



ve bu oran daha yükseltilmiştir. Plastik mamul madde ihracatındaki 

gelişmelerle umut vericidir. Bunun yanında, birçok sanayi için 

önemli bir girdi durumunda bulunan plastik hammadde ve ürünleri, 

sektör ürünlerine olan talebi giderek artırmaktadır. 

Plastikler içerisinde çok önemli bir yere sahip olan termoplastikler, 

Türkiye' de Yarımca ve Aliağa' da bulunan petrokimya tesislerinin 

birisinde veya her ikisinde birden üretilmektedir. 

Ülkemizde, Lineer alçak yoğunluk polietilen (LAYPE) üretimi bulunmamak¬ 
ta ve yurtiçi talep, ithalat ile karşılanmaktadır. Son yıllarda polimer 

piyasalarında LAYPE' nin giderek önem kazanması, Türkiye' de bir 
LAYPE fabrikası kurulmasını gündeme getirmiştir. Ancak, şimdilik. 
Yarımca ve Aliağa' da ki AYPE fabrikalarının , yurtiçi talebi karşıladığı 
gözönünde bulundurularak, enazından kısa dönemde bir LAYPE tesisi 
kurulması fikrinden vazgeçilmiştir. 

Diğer yandan , Türkiye' de YYPE üretimini gerçekleştiren PETKlM Aliağa 
Kompleksinin YYPE fabrikasının kapasitesi >10 bin ton/yıl olup, kapasite 
kullanım oranları, 1985 yılında % 10.7 ve 1986' da % 71.8 olarak gerçekleş¬ 

miştir. 1985 yılı kapasite kullanım oranının düşük olmasının nedeni, 
fabrikanın aynı yıl faaliyete geçmesidir. 

PVC ise, Türkiye' de hem Aliağa hem de Yarımca PVC fabrikalarında 
üretilmektedir. Yarımca Fabrikasının üretim kapasitesi 86.800 ton/yıl 
olup kapasite kullanım oranı 1985 yılında % 81' dir. Aliağa Fabrikasının 
PVC üretim kapasitesi ise 100 bin ton/yıl olup, bu kuruluş 1986 yılında 
faaliyete geçmiş ve aynı yıl kapasite kullanım oranı da % 57.8 olmuştur. 

Türkiye1 de toplam olarak, 186.800 ton/yıl PVC üretim kapasitesi bulun¬ 
maktadır. PVC1 nin yurtiçi tüketimi ise 100 bin ton/ yıl dolayında olup 
mevcut kapasite, yurtiçi yaklaşık 80 bin ton/yıl* lık ihraç potansiyeli de 
ortaya çıkmaktadır. 
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Yaygın kullanımı bulunan termoplastiklerden bir diğeri de polipropilendir. 
Türkiye' de polipropilen üretimi de Aliağadaki fabrikada yapılmaktadır. 

1985 yılında faaliyete geçen polipropilen fabrikasının kapasitesi, 60 bin 
ton/ yıl' dır. ilk yıl ( 1985 % 5.3 gibi çok düşük bir düzeyde kalan 
kapasite kullanım oranı, 1986 yılında % 70.5' e çıkarılmıştır. 

Tüketimi, gerek yurtiçinde gerekse yurt dışında giderek artan poıl- 
propilenin Türkiye1 de yurtiçi talebi oldukça yüksektir. Maliyetinde 

yüksek olması nedeniyle, fabrikanın tevsii planlanmakta ve konu ile 
ilgili, etüd çalışmaları halen yürütülmektedir. 

Bir diğer termoplastik türü olan polistirenin Türkiye1 deki yurtiçi 
talebi ; halihazırda, 13.500 ton/yıl fiili üretim kapasitesi bulunan Yarımca 
pollstlren fabrikasından ve İthalat İle karşılanmaktadır. 1985 yılı itibariyle, 
kapasite kullanım oranı % 108 , 1986 yılında ise i 117 gibi yüksek düzey¬ 

lerdedir. Bunun en önemli nedeni, fabrikanın , artan polistiren talebini 
karşılamak için son yıllarda, normal bakım duruşunu yapmaksızın üretimine 
devam etmesidir. 

TABLO - 2.8 

Türkiye1 de Termoplastiklerin Kapasite Kullanım Oranları (%) 

GERÇEKLEŞME TAHMİN PROJEKSİYON 
1987 1988 1990 1995 2000 

AYPE 
88 98 85 88 88 

YYPE 91 89 91 90 90 

PP 93 96 75 82 87 

PS 85 86 86 86 86 

PVC 91 91 90 90 90 

Kaynak : Petkim Dokümanları 

«■ 
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Yukarıdaki tablo kapasite kullanım oranlarının (KKO) İ9B7 ve 1988' deki 
gerçekleşen ve tahminlenen düzeylerini ortaya koymaktır. 1987 yılında 
KKO, çeşitli termoplastik türleri için 4 85-93 arasında değişiklik göster¬ 
mektedir. Özellikle, 1985 ve 1986 yılları bazı termoplastiklerin üretimine 
yeni başlanması nedeniyle düşük ve istikrarsız bir tablo çizmektedir. 

1988 yılına ait tahminlemede, dikkat edilecek olunur ise 1987 yılı ile 
benzeşmektedir. AYPE ve PP' deki sırasıyla % 6 ve % 3 lük KKO artış¬ 
ları (1988 İçin) tahmin edilmektedir. 

1990 - 1995 f 2000 yılları için yapılan projeksiyonda 1987 ve 1988 yıllarında 
gerçekleştirilen ve tahminlenen rakamların etrafında seyir edilmektedir. 
Bu ise, arzu edilen ve İstikrarlı bir gelişimi yansıtmaktadır. 

Öte yandan. Yarımca ve Aliağa' da kurulan tesisler kapasite kullanım 
oranları açısından farklılık göstermektedir. Tablo?.9 den anlaşılacağı 
üzere, 1985 yılında Aliağa üretimine yeni başlamıştır. Bu nedenle, KKO 
oldukça düşüktür. Aynı yıl İse Yarımca tesisinin KKO İse AYPE ve PS' de 
% 100' ün üzerinde bulunmaktadır. 1986 yılında ortaiama olarak 4 50-70' 
lere çıkan Aliağa KKO, 1987 yılında en yüksek orana ulaşarak % 80- 90' iar 
seviyesine gelmiştir. Yarımca tesisi ise 1985 - 1987 yılları arasındaki 
istikrarlı ve yüksek KKO düzeyini mahafaza etmektedir. 

TABLO - 2.9 

Kapasite Kullanım Oranları 

AYPE 

1985 

YARIMCA ALİAĞA 
1986 

YARIMCA ALİAĞA 

1987 

YARIMCA ALİAĞA 

YAR. 20300 
AL. 150.000 

30.530 
(%I25) 

30.000 
(%20) 

27.987 
(%l 15) 

93. 788 
(163) 

32.926 
(4137) 

131.869 
(487) 

YYPE 
AL. 90000 

- 8.228 
(4 10) 

28.328 
(4 70) 

- 37,668 
(% 95) 

PP 
AL. 60000 

3.178 
(%5) 

31.875 
(4 53) 

57.139 
(4 95) 

PVC 
YAR.86800 
AL. 100000 

81.133 
(%87) 

38.280 
(1 82) 

30.058 

(430) 
80.836 
(487) 

67.883 
(467) 

PS 

YAR.13500 
16.837 
(%I23) 

15.822 
(4 120] 

15.268 
(4115) 

Kaynak : PETKİM İstatistikleri. 



NOT: Parantez içi değerler kapasite kullanım oranları 

3 .5. Tüketim 

3..5.1, Toplam ve Kişi Başına Düşen Tüketim 

Fiyatlarının ucuz olması , sağlamlıkları, kolay işlenebilmeleri vb. 
niteliklerinden dolayı, tarım sektöründen , inşaat sektörüne 
kadar çeşitli ve yaygın bir kuilanım alanına sahip olan termoplas- 
tik ürünler, giderek artan oranlarda tüketilmektedir. 

Bu nedenle polimer termoplastik tüketimi de hızla artmaktadır. 1982 
yılında toplam olarak 196 bin tonu biraz geçen tüketim, 1987 yılına 
gelindiğinde yaklaşık 2,5 kat artış göstererek kabaca 504 bin 
tona ulaşmıştır. (Bkz. Tablo 1.5) 

1985 yılından itibaren, başta polietilen ve PVC tüketimi yüksek 

oranlarda artış göstermiştir. Öyleki. 1982' de 88 bin ton olan 
Polietilen tüketimi 1987 yılında 2.5 katına çıkarak 230 bin tonu 
bulmuştur. Keza, 1982 yılında 70 bin ton oian PVC tüketimi 1987 

yılında yaklaşık 2 kat artarak 182 bin tona ulaşmıştır. Bu tüketim 
artışının, önemli sebeplerinden birisi kullanım alanlarının artması 
ise diğer sebeplerden birisi de 1985 yılından itibaren yeni polimer 

fabrikasının devreye girmesidir. 

Tablo 2.10 incelenmesinden anlaşılacağı üzere, 1980- 1987 yılları 
arasındaki gelişmelerden en dikkat çekici olanı termoplastiklerin 
üretim ve tüketimleri arasındaki dengenin süreç içinde kurulmuş 
olmasıdır. Örneğin, polietilende üretim tüketim denkliği hemen 
hemen sağlanmıştır. Polipropiien ve PVC1 de ise önemli gelişmeler 
sağlandığı gözlenmektedir. Bunların yanında, polistiren tüketiminin 

halâ önemli bir kısmı (% 70) ithalat yolu ile karşılanmaktadır. Ancak 
önümüzdeki yıllarda PS üretiminde de ciddi gelişmelerin olması beklen¬ 
mektedir, 

1987 yılına ilişkin olarak, Türkiye' de tüketilen termoplastiklerin 
yüzde olarak dağılımı içinde ilk sırayı % 86 oranı ile AYPE ve 

YYPE toplamı almakta, daha sonra sırasıyla % 28 lik oranla PVC, 
% 16 ile PP ve % 10 ile PS gelmektedir. (Bkz. Tablo 2.m) 
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TABLO - 2.10 

SEÇİLMİŞ TERMOPLASTİKLERİN YURTİÇİ TÜKETİM DENGESİ 

(TON) 

1982 1983 1938 1985 I98G 1987 

A 

E 

i 

»17550 

22291 

»10 

69001 

85003 

26609 

10 

71602 

35322 

51717 

870039 

85267 

89533 

20 

98780 

66703 

50712 

501 

116918 

106733 

38598 

27.88 

182507 

\ 20069 36635. 18253 63181 121317 165017 

3 44800 38116 62228 38738 22515 28688 
LU 

> c 72 - 125 20980 16802 

< D 64869 70679 80881 101798 122052 117179 

A 3959 25908 80257 

LU B 14960 18000 23000 25788 11788 13000 
D. 
> C -

- - - 3309 1050 
> 

D 14968 18000 23000 29703 38383 52207 

A _ . _ 2982 31661 56889 

B 31670 81385 58889 63762 39835 29288 
Cİ¬ 
Cİ. C - - - 100 1852 8898 

D 31670 81385 58889 66608 69688 80799 

A 13981 17285 11801 20873 16881 16063 

B 2607 1316 8809 10971 23319 38958 
l/î 
a. C 900 2850 - - - -

D 15688 16111 16210 31888 80200 5102! 

Stoklar dikkate alınmamıştır. 

(A) (satışlar) Petkim (B) İthalat (C) İhracat (D) Tüketim (A+B-C ) 
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TABLO - 2.11 

Toplam Polimer Tüketiminin Yüzde Dağılımı (%) (1907) 

AYPE YYPE PP PVC PS TOPLAM 

ORAN (%) 35 II 16 28 10 100 

Kaynak : Petkim Dokümanları 

Türkiye'nin kişi başına tüketilen termoptastik miktarı dikkate değer bir 
göstergedir. 1977 yılında kişi başına 5.25 kg termopiastik tüketimi yapıl¬ 
makta iken, bu rakam 1978' de 4.72 ve 1980 yılında 2.86 kg/kişi' ye 
düşmüştür. Döviz darboğazı, ithal girdileri tedarik zorluğu ve petrol 
fiyatlarının yükselmesi sonucu petrokimya sanayinin etkilenmesi temel 
nedenlerdir. 1980' li yıllarda ise istikrarlı bir artış göstererek 1985 yılın¬ 

da 6.35 kg/kişi' ye dek yükselmiştir. 1985-1987 yılları arasında önemli 
miktarda artan toplam tüketim doğrultusunda kişi başına düşen tüketim 
de, 1985' deki 6.35 kg/kişi' den 1987 yılında 9.12 kg/kişi düzeyine 
yükselmiştir. Yükselme eğiliminin 2000' li yıllara kadar süreceği Tablo '2.12 
de İzlenmekte olup 2000 yılında 5 termoplastiğin kişi başına tüketim tahmini 
19.71 kg dır. 

TABLO - 2.12 

Kişi Başına Düşen Termoplastiğin Tüketimi (Kg/kişi) 
Gerçekleşme Projeksiyon 

I978 I980 1985 1987 1990 1995 2000 

AYPE I.68 0.87 1.99 3.16 3.77 4.87 7.10 

YYPE 0.4I 0.İ6 0.53 0.91 l.li 1.57 2.19 

PP 0.47 0.46 1.15 1.59 1.92 2.50 3.25 

PVC 1.69 1.14 1.80 2.53 2.89 3.77 4.98 

PS 0.46 0.20 0.57 0.95 1.15 1.61 2.23 

TOPLAM 4.72 2.86 6.35 9.12 10.81 14.63 19.71 

Kaynak : Bkz. Ek II (Plastikler Talep Tahmin Projeksiyonları ) 
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Uzun dönemli potimer tüketimini etkilemesi bakımından kişi başına düşen 
gelir ile kişi başına düşen termoplastik (poiimer) tüketiminin ilişkisi 
aşağıdaki tablo yardımı ile ele alınabilir. 

Tablo - 2.13 

Kişi başına Geiir ve Kişi Başına Termoplastik Tüketimi ( 5987) 

Ülkeler Kişi başına Düşen Kişi Başına Düşen Termoplastik 
Gelir (ABD $) (Poiimer) Tüketimi (kg/kişi) 

1.150 8.82 

10.230 -61.15 
4.340 26.46 

3.270 22.60 

1.970 22.28 

(*) Türkiye' nin kişi başına tüketimini gösteren 8.32 içinde temel 5 termo¬ 
plastik bulunmaktadır. 

Kaynak : Ek (II) 

Yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, kişi başına gelir ile poiimer tüketimi 
arasında belli bir (dolaylı da olsa ) korelasyon bulunmaktadır. Bunun yanın¬ 

da, poiimer tüketiminin artışını artıracak sanayi kollarındaki gelişme (inşaat 
sektörü gibi ) ikame ürün olarak plastikten ürünler kullanımının yaygınlaş¬ 
ması , plastik ürün ihracının artışını sağlayacak piyasaların bulunması, 
rekabet edebilir fiyatların bulunması vb. unsurlar doğrudan ve dolaylı olarak 
termoplastik tüketimini olumlu yönde etkilemektedir. Yukarıda örneği 
verilen, kişi başına gelir, bu sayılan unsurlardan sadece birisidir. 

Türkiye 

B. Almanya 
Ispanya 
Yunanistan 

Portekiz 
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3.5.2. Tüketimin Bölgeler İtibariyle Dağılımı 

Genel hatları ile belirtmek gerekir ise, sektörde üretimden en büyük 
payı olan Aliağa ve Yarımca Kompleksleri, aynı zamanda hammadde 
olarak temel termoplastik hammaddelerini tüketerek termoplastik üret¬ 
mekte olduklarından gerek üretim ve gerekse tüketim olarak sektör 
içerisinde en önemli yere sahip olmakta ve bu iki büyük kompleksin 
bulunduğu Marmara ve Ege Bölgeleri, yüksek bir tüketim potansiyeli 
yaratmaktadır. 

Tablo - 2.14 

Termoplastik Tüketimlerinin Bölgelere Göre Dağılımı (%) - 1980 - 1988 

Maddeler 
Bölgeler 

1980 
PP 

1988 
YYPE 

1980 1988 
AYPE 

1980 1988 1980 
PVC 

1988 
PS 

1980 1988 

Marmara 77 60 55.5 62 56 59.8 55 59.8 89.2 87.2 

Ege 10.5 II II 21.7 16 19.1 20 23.9 7.7 9.7 

Akdeniz 3 6 12.5 8.9 17 11.6 13 8.7 - 9.1 

Güney Doğu 
Anadolu 9.5 II.9 2.5 1.9 2 7.3 5 3.8 - -

İç Anadolu 3 3.3 10 5 6 6.1 1 9.1 3.1 2.1 

Doğu Anadolu -

- 3.5 0.2 1 0.1 9 9.8 - -

Karadeniz 2 8.3 5 0.3 2 1 2 0.9 - 1.9 
TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 190 100 

Kaynak DPT, PETKİM dokümanları 

Tablo2.-19 degörüleceği üzere beş plastikte de bahsi geçen iki bölgenin 
tüketimi toplam Türkiye tüketiminin % 70 inden fazladır. 

Yukarıdaki tablodan İ980 - I988 dönemi değerlendirildiğinde, PP tüketimin¬ 
de bölgeler arası dağılımda Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz 
bölgesinin ağırlığının giderek arttığı görülmektedir. YYPE tüketiminde 
Marmara ve Ege1 nin AYPE' de sadece Ege' nin , PVC ' de ise Ege 
ve !ç Anadolu' nun payının arttığı görülmektedir. Konu ile ilgili uzmanların 
görüşüne bakılırsa, bu artışları etkileyen faktörler yatırımlar , 
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Tablo 2.15 

TERHOPLfiST1KLERIN TÜRKİYE TÜKETİMİNİN BÖLGELERE DA6ILIHI 

BİRİN: 

MARMARA 
BÖLGESİ 

EGE 
BÖLGESİ 

AKDENİZ 
BÖLGESİ 

1C ANADOLU 
BÖLGESİ 

URUN 
1 

I MİKTAR 1 * Sİ MİKTAR 1 X Sİ MİKTAR 1 X Sİ MİKTAR 1 X Sİ MİKTAR 1 J Sİ MİKTAR 1 X sı MİKTAR 1 X Sİ MİKTAR 1 X S 

1 ALPET 22729 1 20689 1 7555 1 3033 1 332 9013 2911 1 60762 1 
1 YARPET 33A13 1 3307 1 1301 1 1198 96 905 1981 1 91651 1 

PVC 1 İTHAL 16992 1 7263 1 2681 ) 1265 130 1988 1178 1 30997 1 

1 TOPLAN 7313A 159.82 31259 123.93 11537 1 8.65 5996 4.08 558 0.92 6906 4.80 5070 1 3.80 133910 1 100 

1 ALPET 36728 1 16053 1 11808 1 5728 1131 98 7512 79008 1 
1 YARPET 21732 1 9311 1 597 1 769 55 236 27700 1 

AYPE 1 İTHAL 11160 1 3389 1 2357 1 1290 226 9 1978 20359 1 

1 TOPLAH 69670 154.83 29298 119.08 19712 111.58 7737 6.09 1412 1.11 57 0.05 9226 7.26 127062 100 

1 ALPET 17305 1 6071 1 2979 1 1390 105 70 532 • 27952 
1 İTHAL 5914 1 2075 1 897 1 975 36 29 182 9552 

YYPE 1 1 1 1 
1 TOPLAN 22cî9 161.91 8196 121.72 3326 1 8.87 1865 4.97 141 0.38 99 0.25 719 1.90 37509 100 

1 ALPET 33332 1 6022 1 3156 1 1317 4657 0 6302 55286 
1 İTHAL 17414 1 3195 1 1649 1 950 2432 0 3293 28883 

1 TOPLAM 50746 160.29 9167 110.89 9805 1 5.71 2767 3.29 7089 8.92 0 0 9595 111.40 89169 100 

1 YARPET 14797 1 791 1 698 1 350 326 0 1 0 1 16962 1 
İTHAL 1 30980 1 1655 1 1463 1 732 682 1 0 1 0 1 35512 1 

TOPLAN 1 45777 187.24 2446 1 4.66 2161 1 9.12 1082 1 2.06 1008 1 1.92 0 I 0 0 1 0 52979 1 100 

KARADENİZ 
BÖLGESİ 

DUDU ANADOLU 
BÖLGESİ 

GUNEYDODU ANADOL 
GÖLGESİ 

TÜRKİYE 
TOPLANI 

NOT il) D.l.E.’nin 11 aylık ithalat delerleri İG aya taaa.lanaıştır. 
2) Petki» satışlarının bölgelere daüılii yüzdeleri ithalat delerleri içinde aynen alınaıstır. 



sulama projelerinde bağlı olarak PVC tüketiminin artması PP1 de İhracat 
artışına bağlı olarak tarım ürünleri ambalajının önem kazanması 
YYPE ve AYPE' de İse seracılık ve ambalaj konusunun Ege ve marmara 

Bölgesinde önem kazanması görülmektedir. PS tüketiminde Akdeniz 
Bölgesinin payının artmasında ise uzmanlar seracılık ve izolasyon konu¬ 
sunun önemine değinmişlerdir. 

3.5.3. Tüketimin Sektörel Dağılımı 

1980 yılında Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının yaptığı bir araştırmaya 

dayanarak hazırlanan raporda (Bkz. Tb.2.1)) çalışma konumuza giren 
termoplastiklerin çeşitli üretim dallarındaki (toplam 22 üretim dalı) kulla¬ 
nım yüzdelerl verilmektedir. 

Tablo 2.19 incelenmesi İle anlaşılacağı üzere temel termoplastikler kullanım 
yüzdelerl açısından, plastik sanayiinde yoğun olarak kullanılmaktadır. 
Bunların diğer kullanım alanları ise, sırası ile, makina, otomotiv ve 
dayanıklık tüketim malları ve diğer bazı sanayilerdir. 

İleri ve geri bağlantı katsayıları açısından değerlendirildiğinde, gerek 
aldığı girdilerin nitelik ve niceliği yönünden gerekse diğer sektörlere 
çıktı olarak sunduğu hammadde veya nihai ürün açısından bakıldığında 
plastik sanayiinin ekonomiyi etkileme ve yönlendirme derecesinin küçüm¬ 
senmeyecek düzeyde olduğu görülmektedir. 

Tablo - 2.16 

Plastik Sanayi Bağlantı Katsayıları 

Plastik Sanayi 1973 YILI 1979 YILI 
İleri Bağ. Geri Bağ. 
Katsayısı Katsayısı 
0.3791 0.7032 

İleri Bağ. Geri Bağ. 
Katsayısı Katsayısı 
0.9205 0.6228 

Kaynak : 1973 - 1979 DPT Girdi-Çıktı tablolarından hesaplanmıştır. 
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Tablo.2.17 

Tüketimin Sektöre! Dağılımı 

(H) ÜRETİM DALLARI ■ 

Termoplastik 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Polietilen ■ - - - - - - - VJD vO 1 1 1 1 1 -

Polipropilen - - . - _ _ _ - - -■ 94 - - . - - - .2 4 -

Polistiren - - - - - - - - - - 45 - - - - - 53 2 -

PVC - - - - - - - - - - - - - 77 - - - - 1 ' 7 15 -

(h) 1- Tarım 
2- Boya 
3-- Gübre 

4- Polimerler (Alkid reçinesi vb. dahil) 
5- Sentetik Elyaf 
6- Sabun Kozmetik ve Deterjanlar 
7- Temel Kimyevi Bileşikler 
8- Şeker 

9- Kağıt, Selüloz 
10- Gıda 

11- Ketaller (demir, çelik, bakır vb.) 
12- Tekstil *X 
13- Deri 

14- Plastik 

İŞ- Kauçuk 
16- Orman ürünleri 

17- Taş-toprak, cam, seramik 
18- İnşaat 
19- Elektrik, elektronik 
20- Hakina, otomotiv, dayanıklı tüke¬ 

tim malları. 

21- Diğerleri 

22- Giyim (tekstil hariç her türlü 
ayakkabı dahil) 

Kaynak : Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Kimya Sektör Araş- 
ti rinası t 



1973 ile 1979 yılları arasında, ileri bağlantı katsayısının artıp, geriye 
bağlantı katsayısının azalması, süreç içerisinde plastik sanayiinin 
ithalata olan bağımlılığının artış gösterdiğini yansıtmaktadır. 

3.6. İşleme Metodlarına Göre Tüketim 

3,6.1. Polietilen ; (PE) 

Kimyasal olarak en basit ancak en son bulunan plastiklerden birisi olan 
polietilen, sağlam, esnek ve yalıtkan bir yapıya sahip olmasına karşın ; 
ısı, ışık ve oksijene karşı dayanıklı değildir, katkı maddelerinin kullanımı 
ve molekül yapısının ayarlanması ile daha dayanıklı polietilen ürünleri 
elde edilebilmektedir. 

Bu özellikleriyle polietilen, ambalaj malzemesi, ağır hizmet torbaları, 

esnek hortumlar, değişik amaçlı borular, mutfak eşyası, oyuncak, bidon, 
şişe vb. üretiminde kullanılmaktadır. 

Polietilen, genel olarak iki türde üretilmektedir. Lineer alçak yoğunluk 
polietilen de hesaba katıldığında bu sayı üçe çıkmaktadır. 

3.6.2.AYPE ve LAYPE 

AYPE , etilenin yüksek basınç altında ve organik peroksit esaslı katali¬ 
zörlerin, reaksiyon başlatıcı etkisi ile polimerleşmesi sonucu elde edilmektedir. 
LAYPE ise, polietilen endüstrisindeki gelişmeler sonucu üretilen yeni bir 
polietilen türüdür. LAYPE' nin özellikleri, AYPE' den oldukça farklıdır. 

Örneğin , uzama ve gerilim kuvveti ve darbe mukavemeti açısından AYPE' ye 
göre daha iyi ve ancak işlenmesi daha güçtür. 

AYPE , sağlam parafin esaslı yapısı nedeniyle, en dayanıklı polimerlerden 
birisidir. Suya karşı oldukça dirençli olan AYPE, oda sıcaklığında in¬ 

organik tuzların çözeltilerinden de etkilenmez. Seyreltik asit ve alkali 
çözeltilerinden de etkilenmeyen AYPE' nin 50°C nin altındaki sıcaklıklarda 
halajenli hidrokarbonlar ve hidrokarbonlardaki çözünürlüğü fazladır. 



Türkiye1 de 1980 ile 1987 arasındaki yedi yıllık süre içerisinde AYPE' nin 
tüm kullanımları için tüketimi I*î0 bin tonu bulmuştur. AYPE1 nin en önemli 

kullanım alanı film üretimidir. Öyleki, film üretimindeki kullanımı, toplam 
kullanımın % 90' ını oluşturmaktadır. Film kullanımının % 50' si gıda ve 

endüstriyel ürünlerin paketlenmesinde ve geriye kalan diğer kısım ise 
tarımda kullanılmaktadır. Bu söylediklerimizi ayrıntılı olarak Tablo 2,18 
izlemek mümkündür. Tablo da Türkiye' de AYPE1 nin çeşitli tüketimleri, 
hem miktar hem de oran olarak verilmektedir. 

Tablo - 2.18 

AYPE işleme Metodlarma göre Tüketim ( 1987) 

Miktar (x 10^ Ton)  Yüzde (%) 

Ağır Hizmet Filmi 56 
Ağır Hizmet Torbası 92 
Hafif Hizmet Torbası ve Paketleme Filmi 28 

Enjeksiyon Kalıplama/ Şişirme 
Kalıplama 10 
Tel ve Kablo  9_ 
TOPLAM 190 

Kaynak : PETKİM 

Bir kısım AYPE , belli bâzı film türlerinde, LAYPE VE/veya YYPE ile 
birlikte oranlarda karıştırılarak kullanılabilmektedir. 

Bu bölümde (aşağıda ) Türkiye' de AYPE' nin çeşitli tüketimleri hakkında 
açıklamalarda bulunulacaktır. 

326.2.1. Ağır Hizmet Filmi 

Ağır hizmet film sektörü, temel olarak, seracılıky tünel (tunnels) ve sera 
örtüsü yapımı kullanımına ayrılmış bulunan filmlerin üretimini kapsamaktadır, 
tarımsal film, son yıllarda, ülkemizde, yıllık yaklaşık % 10' luk bir büyüme 
hızına erişebilmiştir. 

90 

30 

20 

7 

 3 
100 
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Polimer maliyetinin artışı nedeniyle, çiftçiler , giderek artan şekilde 
UV stabilize film kullanımına yönelmektedir. Bu tür film , standart 
stabilize olmayan filme kıyasla daha pahalı olmakla birlikte, daha uzun 
bir kullanım süresine sahip olması nedeniyle ekonomik açıdan çekici 
olmaktadır. 

Tarımsal film talebinin, Türkiye' de, uzun dönemde özellikle GAP projesine 
ve Kuzey Afrika ve diğer ülkelere olan ihracatın artışına bağlı olarak 

istikrarlı bir artış göstereceği beklenmektedir. 

Ağır hizmet film sektörü, ülkemizde, sera ve örtü filmlerine ilaveten, pek 
büyük miktarda olmasa da sulama işlerinde kullanılan geniş çaplı katlana¬ 
bilir su borularının üretim faaliyetini de içine almaktadır. Bu türde 

pratik kullanım kolaylığına sahip boruların, tarlalara su temin edilmesinde 
kullanılması, su kayıplarını da en aza indirmektedir. Böylece, sözünü 
ettiğimiz tür su boruları, geleneksel sulama araçları olan, açık su kanal¬ 
larının yerine geçmekte olup, kullanımının giderek yaygınlaşacağı düşünü¬ 
lebilir. 

3.6.2.2.Ağır Hizmet Torbaları 

Ağır hizmet torbaları, genellikle, gübre ve kimyasal madde üreticileri 
tarafından kullanılmaktadır. Bu kullanım taşıma kapasiteleri 25-50 kg 

civarında olan torbalar için azalma eğilimi göstermektedir. Gübre ve 
Kimyasal madde üretimindeki artış, Türkiye'de ağır, hizmet torbaları 
üretimindeki artışın sürükleyici unsurlarıdır. Buna bağlı olarak, AYPE' 

den yararlanılarak üretilen ağır hizmet torbalarının ülkemizdeki kullanı¬ 
mının istikrarlı bir biçimde artmaya devam edeceği tahminlenmektedir. 

3.6.2.3.Hafif Hizmet Torbaları ve Paketleme Filmleri 

Hafif hizmet torbaları ve paketleme filmleri sektörü çoğu ürününün endüst¬ 
riyel olmayan mallar ve gıda maddelerinin paketlenmesinde kullanıldığı bir 
sektördür. 

İ 
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Hafif hizmet torbaları, genellikle satış yerlerinde gıda maddelerinin 
paketlenip, taşınmasında kullanılmaktadır. Eskiden, çoğunlukla, gazete 
kağıtlarından yapılmış torbalar ile görülen bu hizmetin yerini giderek 
hafif hizmet torbaları almaktadır. 

Torba olarak kullanımının yanısıra, hafif hizmet filmlerinin, otomatik 
paketleme teçhizatlarında kullanıldığı da bilinmektedir. Buna ilaveten, 
otomatik olmayan çeşitli kullanımları da bulunmaktadır. 

Shrink film, Türkiye' de kısmen yenidir ve paketleme endüstrisinin gün 
geçtikçe gelişmesine paralel olarak geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. 
Genellikle, Batı Avrupa' ya ihraç edilmekte olan çöp torbaları üretimi de 
her geçen gün artmaktadır. Bazı uygulamalarda bir miktar AYPE döküntüsü, 
bir karışım oiarak kullanılmaktadır. AYPE ürünlerinin, yeniden kullanıma 
devri Türkiye' de henüz emekleme aşamasındadır. Ancak, şunu önemle 
belirtelim ki, özellikle, çöp torbası üretiminde , yeniden kullanıma büyük 
önem verilmektedir. 

Et ürünleri , peynir, zeytin ve muhtelif donmuş gıda maddelerinin 
paketlenmesinde kullanılan ekstrüksiyon filmlerinin {co-extruded films ) üretimi, 
paketleme alanındaki gelişmeler kapsamındadır. Ekstrüksiyon filmleri AYPE/ 
ionomer / polyamide veya AYPE/ YYPE' dir. Diğer rakip filmler , EVA/ 
ionomer/ polyamide ve ionomer/ polyamide temeline dayanan ürünlerdir. 

süpermarketler sayıca arttığı ve paketlenen gıdaların oranı yükseldiği için 
hafif yük paketlenmesine ilişkin uzun vadeli potansiyel yüksektir. Tüm 
ana gıda kalemlerinin cari, olarak % 40' inin paketlenmekte olduğu tahmin 
edilmektedir. Ülkemiz için geçerli olan bu durum, ihracatımızın yöneldiği 
komşu ülkeler için de doğrudur. Buna ilaveten, daha önceleri sadece büyük 
yerleşim merkezleri üzerinde yoğunlaşan gıda üreticileri, ürünlerini artık 

küçük yerleşim yerlerine hatta köylere dahi dağıtmaya başlamaktadır. 
. .. s 
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3.6.2 . it .Enjeksiyon Kalıplama / Şişirme Kalıplama 

Önemi diğerlerine göre nispeten daha az olan bu sektör, basit ev 
gereçlerinin üretimini gerçekleştirmektedir. Bunlardan, Örneğin, yıkama 
kapları ve kovaları enjeksiyon kalıplema yoluyla üretilir iken, ev tipi sıvı 
deterjanların şişeleri ise kalıplama yöntemi ile elde edilmektedir. Buna 
ilaveten, AYPE , belirli oranlarda buzdolaplarındaki metal rafların dış 
kaplamasında kullanılmaktadır. 

Bu sektörün, piyasanın gelişmesi ile paralel olarak istikrarlı bir şekilde 

büyüyeceği tahmin edilmektedir. 

3.6.2 ,5Tel ve Kablo 

Tel ve Kablo sektörü, Türkiye' de AYPE' nin en küçük tüketicisi durumunda
ki bir sektördür. Bu sektör , tellerin ters koşullara maruz bırakıldığı, 

çapraz- bağlantılı polietilen'1 ve karbon siyahı yüklü AYPE gibi polimerin 
özel türlerini kullanmaktadır. Bazı özel, yarı-kondüktif AYPE' ler voltaj 

iniş - çıkışlarını en aza indirgemek amacıyla orta- gerilim tellerinde (hat
larında ) kullanılmaktadır. Ülkemizde , sözü edilen tüm bu özel AYPE 
ve AYPE bileşenleri ithai edilmektedir. 

LAYPE, AYPE iie mukayese edildiğinde; eşit yoğunluklarda daha yüksek 
« 

erime noktası, daha fazla uzama ve delme direnci, daha iyi sıcak yapış
kanlığı, uzunlamasına yırtılmaya karşı daha yüksek direnç gibi avantajlara 

sahiptir. 

Çuk iyi fiziksel özellikleri nedeniyle LAYPE, yüksek basınçta üretilen 
polietilenin kullanıldığı birçok alanda kullanılabilmektedir. Utraviyole 
dayanıklı seralık film , ağır hizmet torbası, kablo izolasyonu, bazı boru 

tiplerivb. ürünlerin elde edilmesinde LAYPE belli oranlarda kullanılabilmek
tedir L 
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Ülkemizde, LAYPE tüketimi, 1980' lerin başlarında ihmal edilebilir 
hızla'artarak i'987' de tahmini olarak 15 bin tona ulaşmıştır. 

Tüketilen LAYPE1 nin tamamı , belli bazı spesifik film uygulamalarında 
AYPE ile bir karışım olarak kullanılmaktadır. Genellikle, AYPE/ LAYPE 
oranı olarak 80/20' iik bir karışım kullanılmaktadır. Bazı LAYPE ürünleri 

İse,belli bazı film uygulamalarında YYPE İle bir karışım elde etmede 
kullanılmaktadır. 

Dünya' daki çeşitli uygulamalarda LAYPE kullanımının yaygınlaşması 

epeyce bir zaman almıştır. Zira, film dönüştürümcüieri ve torba tüketici¬ 

leri filmleri, kiloyla satın almaya alışmışlardı; bu nedenle filmlerin 
inceitiimesi için teşvik bulunmuyordu. Buna ilaveten, tüketiciler, daha 
ince LAYPE / AYPE karışımlı ürünierin I 100 AYPE ürünleri i kadar 

dayanıklı olabileceklerine inanmıyordu. Günümüzde, tüketiciler, yavaş 
yavaş bu karışımları benimsemiş ve birçok durumda bu tür filmleri 
talep etmektedir. 

LAYPE karışımları, tarımsal fiimiercie C.'f'uğu kadar hafif hizmet ve 
ağır hizmet torbalarının İmalinde de gittikçe artan Kb'üanım bulmaktadır. 

Yeterli miktarda LAYPE' nin bu yüzyılın sonuna kadar elde edebileceği 
varsayımından hareketle, LAYPE' nin aşama aşama AYPE' nin ticaretine 
gireceği tahmin edilmektedir. 1990' iarın sonuna doğru LAYPE, toplam 
AYPE/ LAYPE kullanımının % 20- 40' ma ulaşacaktır. Sözkonusu oran 

üzerindeki etken faktörler, nispi fiyat, bulunabilirlik ve pazarlama 
çabaları olacaktır. AYPE' nin LAYPE tarafından nüfuzu, toplam tonaj 
tüketiminin düşmesiyle sonuçlanacaktır. Zira, filmlerin hafifletilmesi ve 
inceitiimesi, polimerin ağırlık birimi başına düşen film alanının artması 
anlamına gelmektedir. Gelişmiş piyasalarda, AYPE / LAYPE karışımının 
birim ağırlığı başına düşer, film alanındaki artış, uygulamaya bağlı 
olarak % 0-30 arasında değişim göstermektedir. 
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Yurt dışında oldukça yaygın bir kullanımı bulunan LAYPS' nin Türkiye1 
de üretimi yoktur. Son yıllarda, yalnızca film üretiminde kullanılan 
LAYPE' nin temini ancak ithalat yolu ile mümkün olmaktadır. 

3 .6.3.YYPE 

YYPE, etilenin alçak basınç altında ve katalizörlerin polimerizasyonu 
ile elde edilmektedir. Bir etiien türevi olan YYPE, toz veya granül 
halinde üretilir. 

60°C' nin altında çözücülerin çoğunda çözünmeyen YYPE, suya ve 
inorganik tuzların su çözeltilerine karşı dayanıklıdır. YYPE' nin 
diğer bir önemli özelliği de, yağ ve parafin yapılı maddelerden etki- 
lenmemesidir. 

YYPE' nin kullanım alanları arasında ; enjeksiyon kalıplama ürünleri, 
şişirme kalıplama ürünleri, film ve levha üretimi vb, bulunmaktadır. 

Türkiye' de YYPE tüketimi, 1980 - İ987 döneminde, yaklaşık 20 hin 
tonluk bir artışla 50 bin tona ui»«ıw«h- 

Cene! olarak, YYPE tüketiminin iki temel yolu şişirme kalıplama kaplar 
ve enjeksiyon kalıplama kasalardır, türkiye' nin İ987 yılı YYPE, hammadde 
tüketimi Tablo 2.tode gösterilmektedir. 

Tablo - 2.19 

YYPE işleme Metodiarına Göre Tüketimi (1987) 

Miktar (x I03 Ton) Yüzde (%) 

Şişirme Kalıplama 20 U0 
Enjeksiyon Kalıplama 20 <10 
Film 10 20 

TOPLAM 50 100 

Kaynak : PETKİM 
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Yukarıdaki tabloda belirtilen tüketimler açısından Türkiye1 nin YYPE 
tüketimi, genel olarak , belli başlıklar altında incelenebilir. 

3..6.3.1Şişirme Kalıplama 

Bu sektör , tipik olarak, 0.5 litreden 200 litreye kadar değişen 
kapların üretimini içermektedir. Bu kaplar üstü açık veya vida tapa ile 
kapalı olabilir. Üstü açık kaplar , macun ve toz paketleme ve ulaşımında 
kullanılmaktadır. 

Tepesi kapalı olan kaplar İse kimyasal ürünler de dahil olmak üzere 
pek çok çeşit sıvı için kullanılmaktadır. Üstü kapalı ufak kaplar; böcek 
zehiri, motor yağı, asitler ve mürekkepler gibi çeşitli ürünlerin paket¬ 
lenmesinde kullanılmaktadır. 

Şişirme kalıplatilalı küçük kaplarda sertlik önem kazandığında bir miktar 
YYPE, AYPE ile bir karışım oluşturmakta kullanılmaktadır. 

Bazı uygulamalarda yüksek molekül ağırlıklı, YYPE kullanılmaktadır. 
Ancak, toplam YYPE kullanımı içinde bu yüksek molekül ağırlıklı YYPE1 
nin payının % I01 u geçmediği tahmin edilmektedir. 

Türkiye1 de bu sektörün son altı yılda iki misli büyüdüğünden hareket¬ 
le, sınai gelişme ile uyumlu bir gelişme gösterdiği söylenebilir. 

3 .6.3.2.Enjeksiyon Kalıplama 

YYPE1 ye bağlı enjeksiyon kalıplama sektörü temel olarak şunların üretimini 
kapsamaktadır: 

-Şişe ve balık, sebze, meyve, ekmek vb. diğer ürünlerin paketlenmesinde 
kullanılan kasalar, 

- Özellikle, sulamada kullanılan su boruları, 
- Şişirme kalıplamak kaplar için tapa, kapak ve kulplar 
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Ülkemizde, enjeksiyon kalıplamanın (YYPE ila ilgili) I 80 veya daha 
fazlası, cari olarak, alkollü içki, meşrubat ve maden suyu şişesi 
kasaları üretiminde kullanılmaktadır. Geleneksel olarak (eskidenberi) 

kullanılmakta olan tahta kasaların terkedilerek, bunların yerine 
enjeksiyon kalıplamak kasaların genel kabul görmesi 1980 sonrası 
dönemde başlamıştır. Ancak, gerçek anlamda hız kazanması son birkaç 
yıl içindedir. 1981' den bu yana, YYPE1 nin enjeksiyon kalıplamada 
kullanılması 10 bin tondan, yaklaşık 20 bin tona ulaşmıştır. Şuna 
dikkat edilmelidir ki , YYPE ile üretilen şişe kasaları 10 yıla ulaşan 

bir hizmet ömrüne sahiptir. Dolayısıyla, önümüzdeki bir kaç yıl 

içinde bu sektörde bir yavaşlama beklenmektedir. Diğer malların taşın¬ 

masında kullanılan enjeksiyön kalıplama kasalarının artan kullanımının 
şişe kasası sektöründeki yavaşlamayı telafi etmesi beklenebilir. 

Bu sektörde (ülkemizde) enjeksiyon kalıplama kasalarına geçişi hızlan¬ 
dıran belli başlı neden tahta olanlara nazaran daha üstün kalitede 

olmasıdır. 

Öte yandan, ülkemizde, bu sektörde, meşrubat firmalarının dışındaki 
kasa piyasası, tüketici sayısı ve temel dizayn açısından çok dağınık 
durumdadır. Ayrıca enjeksiyon kalıplama sektörü içerisinde, fitinglerin 
ve kapakların nispeten önemsiz bir konuma sahip olmaya devam edecek¬ 
leri beklenebilir. 

3 .6.3 ■ 3. Film 

Ülkemizde, örme çuval ve diğer dokumalar için düz ve uzun filmleri 
de kapsayan film üretimi, geçtiğimiz beş yıl zarfında önemli bir 

gelişme göstermemiştir. İleriye yönelik büyümenin de yavaş olacağı sanıl¬ 
maktadır. Örme çuval ve dokumalar için YYPE talebi, ülkemizde bu 
sektördeki toplam polimer gereksiniminin % 90' ını oluşturmaktadır. 
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3.6.3.4. Yeni Gelişmeler 

Şu günlerde Sovyetler Birliğinden doğal gaz almaya başlayan 
Türkiye' de YYPE' ye ilişkin yeni kullanım potansiyeli, gaz 
boruları üretiminde olacaktır. Burada temel sorun , ğaz borularına 
ve fitinglere ilişkin, üzerinde anlaşmaya varılmış detaylı tanım¬ 
ların yokluğudur. Son durum göstermektedirki, bu tanımlar Fransa' 
nın (AFNOR), B. Almanya' nın (DİN) ve Ingiltere' nin (BSI) 
tanımlarından alınacaktır. Bu gaz boruları Türkiye' de üretilecek 
ise ki bu durum, boru üreticilerinin çıkarları dikkate alındığında 

kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda istenen özellikte reçine yurt- 
dışından ithal edilmek durumundadır. 

3.6.4. POLİVİNİLKLORÜR (PVC) 

Ençok kullanılan plastik türlerinden birisi de, kısaca PVC denilen 
polivinilklorürdür . PVC, vinilklorür monomerin, basınç, sıcaklık 

ve katalizörlerin etkisi altında polimerizasyona uğrayarak, toz 
halinde elde edilen homopollmer ve kopollmeridir. Termoplastlk 

ürünlerin yapımında kullanılmak istenen karışımların elde edilmesi 
için toz halindeki PVC, gerekli katkı maddeleri ile karıştırılmaktadır. 

PVC' nin birçok kullanım alanı içerisinde en önemlisi inşaat sektörüdür. 

Sulama işlerinde kullanılan basınçlı sert boruların yanısıra elektrik 

ve telefon kabloları gibi basınçsız kullanım alanlarıda bulunmaktadır. 

Ayrıca, montaj sanayiinde, giyecek sanayiinde, ev eşyası olarak, 
oyuncak ve paketleme sanayiinde, otomobil ve elektrik sanayiinde 

oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Türkiye' de ise, 1980 - 1987 döneminde PVC tüketimi 43 bin tondan 
tahmini olarak 136 bin tona çıkmıştır. Tüketimdeki artış, esas olarak 

boru kullanımındaki artıştan kaynaklanmaktadır. 

Türkiye' nin PVC hammadde tüketimi Tablo2.20de gösterilmektedir. 
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Tablo - 2.20 

PVC İşleme Metodlarına Göre Tüketim (İ987) 

Miktar [x 10^ Ton) Yüzde (%) 

* 
Boru 90 66 

Şişe 20 15 
Ayakkabı 10 7 
Deri Kumaş 7 5 
Profiller 7 5 

Diğer 2 2 

TOPLAM İ36 i"I00 

(*) : Fiting dahil 
Kaynak : Petkim 

Yukarıda Tablo 2.20de PVC' nin Türkiye' deki tüketimleri çeşitli 
maddeler bazında, miktar ve oran olarak gösterilmiştir. Bu 
maddelerin kullanımı konusunda daha geniş açıklama şu şekildedir. 

3.6.4.1. Boru 

Boru piyasası, üç temel kategoriye ayrılabilir : 
- Basınç borusu 

- Drenaj borusu 
- Sulama borusu 

1980 - 1987 yılları arasındaki dönem zarfında Türkiye'nin altyapısını 
modernleştirmesi, konut sektörünün ve tarımın geliştirilmesi doğ¬ 
rultusunda PVC boru piyasası da hızla gelişmiştir. Buna ilaveten, 
1980 - 1985 arasındaki dönemde Arap Körfezinde özellikle, Suudi 
Arabistan1 da ki inşaat patlaması sırasında, Türkiye'nin boru 
üreticileri, bu bölgeye büyük hacimlerde PVC borusu ihraç etmiş¬ 
lerdir. Halen bu ihracat patlaması durmuş olmasına rağmen , Kuzey 
Afrika ve Mısır'a satış devam etmektedir. Iran- Irak savaşı, 
özellikle, sulama borularının satışını engellemişsede savaşın, sona 

ermesi-Türkı boru ihracatçıları n için önemli fırsatlara yol açabilir. 
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Türkiye PVC endüstrisindeki yaygın inanç odur ki, cari yüksek 
PVC reçinesi fiyatları, küçük ölçekli, düşük kaliteli boru üretici¬ 

lerini -piyasadan çekilmeye zorlayacaktır. Bu durumda, kaliteli üre¬ 
timde bulunan üreticilerin pazar paylarını artırmalarına yol açacaktır. 

Türkiye' de boru piyasası, şu anda ekonomideki nakit sıkıntısı 
nedeniyle bir durgunluk içinde bulunmaktadır. Bu durum, özellikle 
kamu ve belediye fonlu projeler için söz konusudur ve basınçlı 
boru ve sulama boruları kesimini etkilemektedir. Drenaj boru sektörü 
ise istikrarını korumaktadır. 

3.6. <t. I. I. Basınçlı Borular 

Türkiye1 de boru piyasanın bu kesiminde rekabet çok yoğun bir 
durumdadır. Bu boruların üreticileri açısından temel sorun, boru¬ 

ların önemli bölümünün kamu ihaleleri için satın alınması ve devletin 
ödemelerde gecikmesidir. Reçine fiyatlarının hızla arttığı ve kredi 
maliyetlerinin çok yüksek olduğu bu ortamda, üreticinin ihalelerde 
zarar etmesi her an mümkündür. Asbest- çimento ve demir boru 

rekabetinin etkisi ile bazı firmalar 90 mm' den büyük çaplı boru 
üretimini keserek, daha küçük çaplı borular üzerinde yoğunluşınaktadır. 
Bununla beraber, küçük çaplı borularda kâr oranı daha düşüktür. 
Zira, emek, enerji ve sabit maliyetler tüm borular üretimi için aynı 
olduğundan çap daralırken birim maliyetler yükselmektedir. 

Ülkemizde , basınçlı boru piyasasının önümüzdeki iki yıl boyunca 
daralacağı fakat 1990' ların ilk yıllarında yükseleceği umulmaktadır. 
Gerçek anlamda, zorlayıcı standardların uygulamaya konulması halinde 
ise bu yükselik daha hızlı olabilecektir. 
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3.6.4.1.2. Drenaj Boruları 

Düşük kaliteli ürünlerin şiddetli rekabetine rağmen inşaat sektöründe 
son zamaniarda gözlenen canlanma , boru satışlarının artmasına yol 
açmıştır. Türkiye drenaj boru piyasası halâ durgunluğunu korumakta 
olup 1990 1 lı yıllarda büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu büyüme 
inşaat sektörü ile paralellik arzedecektir. 

3 .6.9.1.3. Sulama Boruları 

Tarım sektöründeki nakit sıkıntısı, sulama boruları ve donanımı satış¬ 

larını frenlemektedir. Uzun vadede, tarım kesiminin modernizasyonu 

ve GAP projesinin bu piyasayı uyaracağı veçhile, sulama boruları 
satışı canlanacaktır, ancak, bu canlanma 1990' lardan önce olmayacaktır. 

3.6.9.2. Şişeler 

Geçtiğimiz yedi yıl zarfında re,çine tüketiminin iki katma ulaşarak 1987 
deki 20.000 metrik tonluk seviyesine ulaşması, şişe üretimini hızla 
arttırmıştır. PVC ile üretilen şişeler gıda ve gıda dışı ürünlerin 

paketlenmesinde kullanılmaktadır. Bu ürünler şunlardır; - 
- Bitkisel yağlar 
- Maden suyu 

- Şampuanlar 
- Deterjanlar 

Ana rekabet camdan ve son birkaç yıldan beri ise PET' den gelmektedir. 

PVC şişe kullanan bitkisei yağ firmalarının büyük bir kısmı şişelerini 
satın almaktadır. Bu genellemenin en önemli istisnası Saiat' tır. 

büyük maden suyu firmaları kendi şişelerini üretirlerken, ufak firmalar 

gereksinimlerine göre şişelerini satın almaktadır. Şampuan ve deterjan 
şişeleri ise alışılageldik şişe imalatçılarınca üretilmektedir. 

Paketlemede uzmanlaşıldıkça, PVC şişe piyasasının kararlı büyümeye 

devam edeceği tahmin edilmektedir. Artık PETKİM gıdaya ilişkin PVC 
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reçinesini ürettiğinden şişe üretimi artabilir. Gerek gıda gerekse 

gtda-dışı kullanımı olan şişelerle ilgili bileşim, ya bileşim olarak ithal 
edilmekte veya yerel olarak biraraya getirilmektedir. 
' I 

3 .6.4.3 Ayakkabı 

Enjeksiyon kalıplama ayakkabılar ve sandaletler toplumun gelir düzeyi 
düşük kesimlerine satılmaktadır. Plaj sandaletleri gerek yurtiçi piyasa 

gerekse turistlere satış için üretilmektedir. Ayakkabıların üretiminde 

kullanılan PVC reçinesinin kesin değerleri, piyasanın dağınıklığı ve 
bileşimin bağımsız bileşim imalatçılarından satın alınması nedeniyle 

bilinmemektedir. Ayakkabı üretimi özellikle yoksul kesimlere yönelik olarak 

artamaya devam edecektir. 

3.6.4.4. Deri Kumaş 

Kaliteli deri üreticisi olan Türkiye' de, 1987 yılı itibariyle yaklaşık 
7.000-.'metrik ton deri kumaş reçinesi talebi vardır. 1987 düzeyi, 1980' 
de kaydedilen düzeyin sadece 3.000 metrik ton üzerindedir. Deri 

kumaşın araba kapılarında dekoratif olarak ve ucuz el çantalarında kullanıl¬ 
ması nedeniyle deri kumaş talebi yükselmeye devam edecektir. 

3.6.4.5 Profiller 

Profiller kategorisine su yolu, oluk, duvar kaplaması pencere-kapı 
doğramaları ve rulo patıcurlar girmektedir. Sayılan ürünlerin üretimi 

(pencere ve kapılar hariç) Türkiye' de yaklaşık 5 bin ton reçineye 
ulaşmıştır. Geleceğe ilişkin gelişme, inşaat sektöründeki ve Ortadoğu 

ülkelerine yapılan ihracattaki artışla paralellik arzedecektir. 

Yurdumuzda PVC' den pencere ve kapı doğramaları imalatı oldukça yenidir. 
Bu ürünlerde reçine kullanımı sırası ile, 2 bin ve 3 bin tondur. PVC 

pencere kaplamaları, ahşap veya aliminyum doğramaya olanlarına nazaran 
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daha pahalıdır. Toplam pencere kaplama piyasası yaklaşık 1.0 milyon m 
2 

dir. Ancak, sadece PVC pencereleri 100 bin m ■ ye ulaşmaktadır. Türk 
üreticileri, yerli tüketimde yavaş bir yükselme beklemekte ve körfez 
ülkeleri ile Mısır ve Batı Avrupa piyasalarına ihracata çalışmaktadırlar. 
Suudi Arabistan piyasası, 1980 ' lerin başlarındaki inşaat patlaması sona 
erdiğinden önemini kaybetmiştir. 

3.6.t.6 Diğerleri 

"Diğerleri " sektörü, temel olarak , tel ve kablo endüstrisi (izolasyon 
ve tecrit malzemesi olarak ( ve ev gereçlerindeki bazı kullanım alan¬ 
larından oluşmaktadır. 

3.6.5 POLİSTİ REN (PS) 

Stirenln pollmerlzasyonu sonucu elde edilen polistiren , PVC gibi çok 

çeşitli kullanım alanı bulunan bir termoplastik türüdür. Antişok, kristal 
ve köpük gibi üç ayrı türde üretilen polistirenin işlenmesi kolay ve ucuz¬ 
dur. Bu özellikleri ile polistiren, kağıt, tahta ve metallerin yerine ikame 
edilebilmektedir. 

Genel olarak aromatik ve klorlu çözücülerde çözülen polistiren ; su 
buharı, oksijen ve azot benzeri birçok gazı kolaylıkla geçirir. 

Polistiren, film, levha yapımı, kağıt ve kumaş kaplamaları, köpüklü 
izolasyon levhaları yapımı, aydınlatma malzemeleri, buzdolabı- çamaşır 
makinesi parçaları, batarya kutuları, radyo ve televizyon kasaları, 

oyuncak ve ev eşyası yapımı gibi alanlarda yaygın şekilde kullanılmak¬ 
tadır. 
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Tablo - 2.21 

PS İşle ine Metodiarına Cöre Tüketim t 1907) 
Miktar (xl03Ton) Yüzı Yüzde (%) 

Vakum şekillendirme 

Enjeksiyon 
Köpük 

26 

19 

5 

53 

38 

9 

TOPLAM 50 100 

Kaynak : PETKİM 

Yüksek etkili pollstlrcn (high impact - HIPS), genel amaçlı polistireıı 
(General purpose - CPS) ve genlşleyebllen pollstlrenden (expandable- 
XPS) den oluşan toplam Türkiye polistlren tüketiminin 1900’ deki 
30.000 metrik tonluk seviyesinden 1987' de 50.0000 metrik tonluk sevi¬ 
yeye ulaşmış olduğu tahmin edilmektedir. 1907 toplamının 7.000 metrik 

tonluk kısmını izolasyon ve paketleme aracı olarak GPS oluşturmuştur. 

HIPS ve GPS, çok sayıdaki firmaca üretilmektedir. 

HIPS' İn ana kullanım alanı TV kasası ve sırtı İle buzdolabı sırtı vc 

Içyüzey! gibi ev gereçlerlndedir. Buzdolabı piyasalarında HIPS, ABS 
ile fiyat rekabetindedlr. Bu ürünlerin ana üreticisi olan Profilo, 
büyük boy buzdolaplarının iç kısımlarını hala vltrifiye emaye ile kaplamaya 
devam etmektedir. Otomotiv sektöründeki kullanımına örnek olarak 

Tofnş Fiat için radyotör grili üretim! gösterilebilir. Toplam poiistiren 
pazarının % 10 - 15' ini ve HİPs1 in de önemli bir bölümünü oluşturan 
kısmı paketleme kaplarının üretiminde "thermoformed " levha olarak 
kullanılmaktadır. 

GPS, genellikle müzik ve video kaset kutularının üretiminde kullanım 
alanı bulmaktadır, kaset kutularının üretiminde GPS' nin ABS ile rekabet 
şansı, fiyatına ve piyasa talebine bağlı olmaktadır. 
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CPS' nin diğer kullanımları arasında buzdolabı kapları ve rafları 
bulunmaktadır. Ev gereçleri, müzik donanımı ve kasetlere ilişkin 

genel üretim durumu yükselme trendi göstermektedir. TV satışları 

ise 1987' deki zirve noktasından sonra durgundur. 

3.6.6. POLİPROPİLEN (PP) 

Polipropilen, propilenin polimerizasyonu ile elde edilmektedir. Bu 

yöntemde, yüksek saflıktaki propilen gazı katalizörler yardımı ve ağır 
basınç reaktörlerinin de devreye girmesi ile polimerizasyona uğramaktadır. 

Polipropilenin, yüksek sıcaklıkta çeşitli kimyasal maddelerden etkilen¬ 
memesi kullanım alanının genişlemesine yol açmıştır, bunun yanısıra, po¬ 
lipropilen, diğer plastiklere nazaran daha hafif olma ve yumuşama 

noktasının yüksek oluşu gibi özellikleri sayesinde, sigara ambalajları 
ve müzik plağı ambalajına kadar çeşitli kullanımlara sahiptir. Bunlar¬ 
dan başka, sterilize edilebilen sağlık malzemesi, boru , profil, ince 
levha, şişe, sınai şerit, balık ağı, halat, çuval, çeşitli ev ve mutfak 
eşyası vb. ürünlerin yapımında da kullanılmaktadır. 

Türkiye' de geçtiğimiz yedi yıl zarfında PP tüketimi büyük bir artış 

kaydederek 57 bin tondan 1987 1 de 76 bin tona ulaşmıştır. Bu hızlı 
artışın gerisindeki ana etmenler dokuma çuval payasasının ve enjeksiyon 

kalıplama akü kutuları üretiminin gelişmesidir. 

Tablo - 2.22 

PP İşleme Metodiarına Göre Tüketim ( 1987) 
Miktar (x I03) Yüzde (%) 

Dokuma torba/kumaş 

E.njeksiyon Kalıplama 
BiOriented Film 

Çeşitli 
TOPLAM 

57 

12 

76 

2 

5 

100 

15 

75 

7 

3 

Kaynak : PETKİM 
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Polipropilenin çeşitli kullanımları aşağıdaki biçimde gözden geçirilebilir. 

3.6.6.1. Dokuma Torba / Kumaşlar 

PP tüketimi ülkemizde, dokuma torba, kumaş üretiminin hakimiyetindedir. 
Şu anda, Türkiye1 de yaklaşık 1000 adet dairevi tezgah ve 200 adet 
de sulzer tezgahı bulunmakta olup bunların sayıları kararlı bir artış 
kaydetmektedir. Dairevi tezgahlar, dokuma çuval üretiminde, sülzer 
tezgahlan ise dokuma kumaş üretiminde kullanılmaktadır. Tezgahlarda 

branda ve I metrik tona kadar dayanıklı jumbo torbalar imal edilebilmek¬ 
tedir, Kullanım türüne göre bu torbalar, açık dokuma (bitkiler için) 
veya kapalı (çeşitli kimyasal ürünler, gübre, mineraller ve un için) 
olabilir. 

Buna ilaveten, bazı torbalar AYPE , AYPE / LAYPE karışımı veya 
dayanıklı kağıtla iç yüzeyleri kaplanmış (takviye edilmiş) olarak imal 

edilmektedir, bazı üreticiler, PP veya AYPE kullanımlı çuvallar üretmektedir. 

Torbaların bir kısmı, Türk piyasasına arzedilirken bir kısmı da komşu 
Arap Ülkelerine, Güneydoğu ve Batı Avrupa'ya ihraç edilmektedir. 
İhracat pazarlarının genişlemekte olması yeni kapasiteler yaratılmasını 
düşündürmektedir. Yurtiçi pazarı yıllık büyüme hızı % 3' dür ve bu oranın 

paketleme sanayiindeki gelişime ve tarımsal üretimin yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlanmasına paralel olarak artacağı düşünülmektedir. 

Torba üretiminin büyük bir bölümü, otomatik entegre tesislerinde gerçek- 
leştirilmektedir. 

3.6.6.2 Enjeksiyon Kalıplama 

Bu sektöre, Türk otomotiv akü üreticileri için akü kutusu üretimi 

egemendir. Bu sektör ikinci en büyük PP tüketicisidir. Akü üretimi, 
otomotiv üretimindeki artışa ve araba / kamyon parkındaki genel 
büyümeye paralel olarak sürekli bir artış kaydetmektedir. 
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PP' nin akü kutusu kullanımı dışında çeşitli kullanım alanları da 
bulunmaktadır. 

Bunlar arasında ; 

- Elektrikli süpürge akşamı. 

- Yıkama (bulaşık ve çamaşır ) makinelerinin ısıya ve deterjana daya¬ 

nıklı, talk- kaplamalı polimer kullanımlı iç kısımları, 
- Mini çamaşır makinelerinin kasası 

- Araba ve Kamyonların talk-kaplamalı polimer ısıtıcı kutuları 
- Ev ve ofis vantilatör bıçakları 
- Tekstil bobinleri bulunmaktadır. 

Enjeksiyon kalıplama sektörünün, otomotiv üretimindeki artışa ve ev 

aletleri tüketiminin artmasına paralel olarak yüksek bir büyüme 
göstereceği beklenmektedir. 

3 .6.6.3Bioriyente (Bioriented ) Film 

Türkiye1 de Bıoriyente PP filmi kullanımı 1980' lerin ortalarındaki önemsiz 
düzeyinden 1987 1 de yaklaşık olarak 3500 metrik tona ulaşmıştır. Bu 
pazarı yaratan ve geliştiren firma POLİNAS 1 tır. Polinas'ın cari üretim 
kapasitesi 5 bin ton/yıl'dır. Halen 9 bin tonluk ikinci tesisini devreye 
sokmak üzeredir. 

Tekel' in yerli selofan kullanımı nedeniyle sigara ambalaj filmi şu anda 
ihraç piyasalarına satılmaktadır. Bioriyente PP filmine (BOPP) geçmek 
makina modernizasyonunu getirmektedir. 

Türkiye1 de BOPP' nin ana kullanım alanları , gıda, kraker, şekerleme 

ve fındık paketlemesidir. Paketleme piyasasının BOPP tarafından 
istila edilmesinin nedeni, selefon, PVC, filmi ve dayanıklı kağıtlar gibi 
geleneksel paketleme maddeleri karşısında BOPP' nin fiyat rekabetidir. 
Bu geleneksel ürünlere nazaran BOPP % 60 oranında daha ucuzdur. 
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BOPP ürünlerine ilişkin gelişme tahmini paketleme sanayiindeki uzman¬ 
laşma ve artan paketlenmiş ürün sayısı nedeniyle dev boyutlardadır. 

3.6,6.11. Çeşitli Filmler 

Çiçek ambalajında ve gömlek gibi tekstil ürünlerinin paketlenmesinde 
kullanılan şişirme film üretimine dayanan filmler, piyasaya henüz 
sunulmuş olup talebi giderek artmaktadır. Piyasanın diğer ufak ayrın¬ 
tıları İse margarin kaplarının üretimi İçin kullanılan ısıyla- şekillenebilen 
yaprak ve dokuma aşamalarında monofilomen'ln üretimidir. 

3.7. Fiyatlar 

Bilindiği gibi, petrokimya sanayii ile plastik sanayii birbiri ile sıkı ilişki 
içinde bulunan iki sanayiiidir. Çünkü^ plastik sanayii petrokimya sanayii 
ürünlerini hammadde olarak talep etmekte ve bu ürünleri işledikten sonra 
mamul olarak piyasaya sunmaktır!. Bu nedenle, sözü geçen bu iki 
sektörü kesin çizgilerle her zaman birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

Örneğin,termpplastik (pplimer) fiyatlarının analiz edilmesi plastik sana¬ 
yiindeki fiyat yapısı hakkında fikir verebilecektir. 

3.7.1. Yurtiçi Fiyatlar 

Türkiye1 de sözü edilen fiyatlar termoplastiklerin ülkedeki tek üreticisi 

olan PETKİM tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle termoplastik 
fiyatlarının belirlenmesinde monopolistik bir yapının egemen olduğu 
söylenebilir. 1980 yılı öncesinde izin verilmeyen ithalatın, 1980 sonra¬ 

sında libere edildiği gözlenmektedir. Ancak, ithalat maliyetlerinin gümrük 
ve fon uygulaması nedeniyle yüksek olması, ithalatı cazip kılmamıştır. 

Termoplastiklerin ülkemizdeki ortalaaıa fiyat hareketlerinin gösterdiği 
Tablo 2.23incelendiğinde anlaşılacağı üzere, 1983- 1987 yılları arasında 
ortalama fiyatların devamlı yükseldiği görülmektedir. Öyleki, AYPE1 nin 
ortalama fiyatı 1987 yılında, 1983'e nazaran yaklaşık 2.2 kat ve PVC (süs¬ 
pansiyon) nin fiyatı ise yaklaşık 3.2 kat artış göstermiştir. Diğer termo- 
plastiklerde de fiyat artışı, bu oranlar civarında bulunmaktadır. 
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TABLO - 2.23 

PiiTKtM ORTALAMA Pi l AT HAREKETLERİ (TEIÎMOPLASTİKLKİÎ) 

VERGİSİZ (IL/Ton) 

XILLAH ; ' 

TEHMOPLASTÎKLER ' 
1983 1984 1985 1986 1987 

AYPE 245.000 ’ 363.000 370.000 512.000 ' 792.000' 

YYPE (Bm.) _■ - 468.000 532.000 793-000 

YYPE (Enj.) H ‘ - - ■ 470.000 • ' 514.000 738.000 

PVC (Süsp.) 183.000 273.000 318.000 506.000 772.000 

PP (Hp) - ' 489.000 609-000 1.007.000 

PS (Gp) 282.000 389.000 448.000 612.000 • .! - 7x3.30 

PARİTE 1 ÛS= TL 239,10 369,17 513,94 667,22 889,38 

(k) 1985 yılı son dört aylık ortalamaj 

Kaynak : Petkim Dokümanları 



iç fiyatlardaki belirsizliği ve yüksek oranlı zamları (1986-1987} Tablo-1.18 
de de izlemek mümkündür. Petkim' in 1906 yılı vergisiz satış fiyatları 
incelendiğinde sadece 1987 yılı içerisinde yedi kez fiyat artırımına gidil¬ 
diği görülmektedir. Bu ise, yüksek oranlı zamların yanısıra iç fiyat¬ 
larda ciddi bir istikrarsızlık bulunduğunu göstermektedir. 1986 yılına 

göre termoplastiklerde fiyat artışları 1987 yılında da devam etmiş ve 
1986 yılındaki artış oranını korumuştur. Özellikle, AYPE ve polipropilen- 
de bir önceki yıla göre önemli fiyat artışları gerçekleşmiş, PVC (süs¬ 

pansiyon ) ürünü ise 1986 yılındaki artış oranının altında bir trend 
izlemiştir. (Bkz. Tablo2.28) 

Tablo 2.25da açıkça izleneceği üzere, satış hasılatlarına göre gerçekleşen 
birim fiyatları ile fiyat listelerine göre fiyat hareketleri karşılaştırmalı 
olarak verilmiştir. Yetkililerin belirttiğine göre liste fiyatları ve bunlara 

dayanarak bulunan ortalamalar genel olarak birim fiyatları tam yansıta- 
mamaktadır. Gerçekte, talep edilip satılan ürünlerin gerçekleşen birim 
fiyatları, liste fiyatları ile karşılaştırıldığında buna göre daha doğru 
sonuçlara varılabilir. AYPE ve YYPE1 de önemli farklılıklar bulunmamakla 

birlikte, özellikle PVC ve PP' de liste fiyatları, gerçekleşen fiyatlara 
göre daha yüksek oranlarda gerçekleşmiştir. 1987 yılında da aynı eğilim 
sürmüş ve bazı plastiklerde farklılık giderek artmıştır. 

Özellikle termoplastiklerde, gerçekleşen ortalama birim fiyatlar, liste 
fiyatlarının oldukça üzerinde bulunmaktadır. Plastik sanayiinde bulunan 
büyük ölçekli firmaların bazılarında yapılan bir hesaplama sonucunda 
bu firmaların Petkim1 den satın aldıkları ürünlerin ortalama birim fiyat¬ 

larının, liste fiyatlarına ve gerçekleşen genel ortalama birim fiyatlara göre 
daha aşağıda olduğu gözlemlenmiştir* 

3.7.2. :Yurt Dışı Fiyatlar ve İthal Maliyetleri 

Son yıllarda, termoplastiklerin yurtiçi fiyatları artış göstermesine rağmen 
yurt dışı fiyatları (Rotterdam Spot Piyasa ) 1983 - 1986 arası, artış göstermek 
şöyle dursun, önemli sayılabilecek düşüşler kaydetmiştir. 1983-1986 yılları 

arasındaki düşüşler, çeşitli termoplastikler için % 10 - 20 arasında 
değişiklik göstermektedir. 
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TABI.O -2.24 

l’EJ'KİH FİYAT HARBKFnERİ (jJüTB FİVATLARI) 
(VERGİSİZ TL/"'on) 

ÜRÜN 
1966 

QCT.SAT.FlY 
1901 

.'03 er. 
AJtT. 

I9a6 
SOMU FİYATJ 

(15/12/1906 
9.2.07 3.3.07 50.3.07 24.7.07 10.6.87 10.0.87 15.12.07 

F.(x 
ART. 

«) 

rji987(io 
0RT.FİYA5 

AYP2 511.950 35 

33 

621.500 665,000 - 710.200- 790.000 884.000 1.212.200 42 792.000 

YYP2 (Şişirme) 552.3OI 638.800 677.IC1O 711.000 702.100 076.OCO 1,182.600 37 793-000 

F/C (Süspansiyo 1) 505.716 54 641.400 667.IC1O - - 713.000 705,200 O40.OOO I.O43.OOO 32 772.000 

PP (Hp.) 6O8.Ö9O 40 .760.300 790.700 061.900 939.500 1.033.500 1.157.500 . 1.331.100 52 1.007.C&" 

(sa) 15*12.1987 tarihli fiyat ayurlamaaat fiyat oı-tıy oranlarında dikkate •alınmıştır. 
(x.xx) Ortalama fiyatlar ağırlıklı ortalamaya &îtq bulunujiıştnr. (15.12.19^7 tarihli arLıg dahil edildi) 

Kaynak : t’ctkiu Dfiküıııatılaı-ı 
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TABLO -2i-25 

SATILAN MİKTAR Vİ3 LECKJlLER İLE fi YAT LİSTELKRİN3 CÖNK PffliİM İFİYATLARI (1986-198?) 

(VL7İÜİSİZ 000 TL.) 

tjnUULER 
FİYAT LİSTELERİNE CÜIİE SATIŞ HASILATINA CÖHE 

19U6 
ORTALAMA 

1907 
ORTALAMA 

FAM 
(%) 1906 

ORTALAMA 
1967 

ORTALAMA 

FARK 
00 

AYPE 512 .  .793 ... . .... .55. . . _5.11   __ .853  . 63 
YYPE 533 793 49 533 620 54 

PVC • 506 772 55 558 784 41 

PP 609 1.007 65 C29 1.042 66 

Kasnak : Petkiın Dokümanları 



TABLO 2.25/A SEKTÖR ÜRETİCİ TOPTANCI ve PERAKENDE 
FİYATLARI ( KDV dahil ) 1987 Yılı 

TON/TL 

İl RA I 
NO: i ANA MALLAR 

Y A T 1. A R 

pvc 

SİSE VE BİDON 
a)Su şişesi 
b)Yağ şişesi 
c)Bidon 

BORU-PROF İL 
a)Pis su boruları 
b)Elektrik boruları 
c)Temiz su boruları 
d)Zirai sulama boruları 

e)Bağlantı. parçaları 
f)Profiller 

SUNİ DERİ 

4 AYAKKABI 
a)Ayakkabı 
b)Terlik 
c)Çizme 

:d)Diğerleri 

ÜRETİCİ ! TOPTANCI  Pt.RAKE.ND 

3 000 000 
2 150 000 

3 100 000 

1 382 990 1 521 289 1 825 000 

1 327 040 1 470 744 1 764 000 

1 191 990 1 311 189 1 573 000 

1 803 850 1 984 240 2 182 000 

2 778 080 3 055 888 3 360 000 

1 501 370 1 651 507 1 898 000 

3 350 000 3 517 600 3 870 000 

2 000 000 2 400 000 3 360 000 

1 900 000 2 280 000 3 192 000 

2 300 000 2 760 000 3 864 000 

1 950 000 2 340 000 3 276 000 

ORGU ÇUVAL 
PP 

2 300 000 

PS 

PS Sert köpük levha 
PS Köpük ambalaj 

3 PS Köpükten mamul ürünler 

2 400 000 

4 200 000 

4 600 000 

2 418 000 

4 830 000 

NOT:PVC Ayakkabı için 2 çi 
varsayımı kabul edilmiş 

5 800 000 

t ayakkabının 1 kg. PVC den eld 
tir. 

î edildiği 
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Dolar bazında fiyatlar karşılaştırıldığında yurt dışı fiyatlarının iç fiyatlara 
oranla önemli ölçüde düşük olduğu ancak buna rağmen fon ve gümrük 
uygulamaları nedeniyle ithal maliyetlerin yurtiçi fiyatlarına yaklaştığı 
ve bazen yurtiçi fiyatlarından yüksekte gerçekleştiği bilinmektedir. 

Yurt dışı ortalama fiyat hareketlerinin gösterildiği Tablo2.26" incelen¬ 
diğinde anlaşılacağı üzere, genel eğilim olarak 1983 - 1986 yılları arasında 
bir azalma görülmektedir. 1986 yılında ise PVC (süsp) ve PP (HP) fiyat¬ 

larında dikkate değer artışlar görülmüş ve 1987 yılında çalışma konusuna 
giren tüm termoplastiklerde fiyat artışı dikkati çekmiştir. 

Yurt dışı fiyatlar ile ithal maliyetleri arasındaki farkı bir kaç örnek ile 
ortaya şöylece koymak mümkündür. AYPE' nin 1986 yılı ortalama satış 

fiyatı, Rotterdam FOB US $/Ton cinsinden 562 US S1 dır. Aynı yıl 
ortalama döviz alış kuru US S 705 TL olarak gerçekleştiğinden, Rotterdam 
spot piyasasında ortalama satış fiyatı TL/Ton cinsinden 562X705 = 396 000TL 
Ton civarında olmuştur. Ancak, aynı yıl AYPE' nin ortalama satış fiyatı 
olarak gümrüklü maliyet fiyatı 596.000 TL/Ton' dur. Demek ki, kabaca 
596.000 - 396.000 = 200.000 TL/Ton' luk bir gümrük uygulaması ile 
karşılaşılmaktadır. (Bkz. Tablo '2.27. AYPE, İçin geçerli olan bu durum, 
genel bir eğilim olarak diğer termoplastikler İçin de geçerli olmaktadır. 

Yurt İçi fiyatlar, çoğu zaman , yurt dışı fiyatlara göre yüksek olmasına 

karşın yüksek ithal maliyeti nedeni ile firmalar genellikle ithalat yoluna 
gitmeyip satın alımlarını Petkim1 den yapmaktadırlar.Temel termoplastik- 
lerin, gümrüklü maliyet fiyatlarının artışına neden olan 27.10.1988 tarihli 

"İthal Maliyet Cetveli " Tablo2.28 , 2.29 1 de gösterilmektedir. Bu tablo¬ 
ların incelenmesinden anlaşılacağı üzere, belediye hissesi, damga vergisi, 

destekleme fiyat istikrar fonu, kaynak destekleme fonu, toplu konut fonu, 
rıhtım resmi, banka masrafları, KDV vb. maliyet unsurları gümrüklü 
maliyet fiyatlarının yüksekliği konusunda önemli bir fikir edinmek mümkün 
olmaktadır. 
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TABLO - 2.26 

YURT DIŞI ORTALAMA FİYAT HA1ÎBKKTLEHİ (TEMEL TEİİMOPLASTİKLER) 

(FOB) US / TOW ve U/TON 

YILLAR 
1983 1904 1985 1986 1987 

aERHOHASTİKLER 
(POB) 

US/TON 
(x) 

U/TOK 
(POB) 

US/TON 
00 

U/TON 
(POB) 
US/TOR 

(*) 
U/TON 

(POB) 
US/TON 

O) 
TL/TON 

(POB) 
US/TOM 

(*) 
U/TON 

AYPE 64-5 154.000 695 257.000 650 334.000 547 365-000 847 753-000 

YYPE (Bm) 725 173.000 700 258.000 585 301.000 550 367.000 314 724.000 

YYPE (Enj.) - - - - - - 525 350.000 801 712.000 

PVC (Süsp.) 598 14-3.000 550 203.000 490 252.000 542 362.000 784 697-000 

PP (Hp) 775 185.000 780 288.000 630 324.000 6?0 447-000 1074 955-000 

PS (Kristal) 735 . 176.000 800 295.000 700 360.000 - - - -

PS (Anti) 810 194.000 860 317.000 750 386.000 - - - -

PARİTE 1 US £=TL 239 ,10 369,17 513,94 667,22 889,38 

Kaynak : ICIS-ROTTERDAM, spot (1986-1987) 
(1983-1985 Petkim Dokümanı)'daıı yararlanılarak tarafımızdan düzenlenmiştir 

(ac) TL/TON değerleri ilgili tarihlerdeki paritaler eona alınarak yaklaşık hesaplanmıştır. 



-uı- 

- ' TABLO 2/27 
Yurt Dışı Fiyatlar ve Gümrüklü Maliyet Fiyatları (Tl/Ton) 

Tarih 1986 Ort.Satış Fiyatı (ll/Ton) 1-5-1987 Satış Fiyatı (IL/Ton) 

ürünler 
Yurt Dışı Fiyat 
(Rotterdm.Spot) 

Gümrüklü Maliyet 
Fiyatı (x) 

Yurt Dışı Fiyat 
(Rotterdm.Spot) 

Gümrüklü Maliyet 
Fiyatı (h) 

AYPE 396.000 596.000 567.000 824.000 

•YYPE (Enj.) 377-000 565-000 559.000 813-000 

PVC (süsp.) 390.000 580-000 519.000 "*765-000 
PP (Homopoliıner) 480.000 661.000 751-000 1-027-000 

. 1 US £ = TL 1 US $ = 705 U 1 US £ = 799 TL ' 

Kaynak : Petkim dokümanlarından yararlanılarak hazırlanmıştır. 

(k) Gümrüklü maliyetler FOB değerleri üzerinden hesaplanmış ve navlun ihmal 
edilmiştir. 



TABLO. 2.28 

ÎTHAL halîtet.cetveli 

EDFE 39.O2.3i TOPLU KOMUT FOKU : 10 £. TON 
LD'PE 39.02.32 : ’ 10 i?. TON 
FP 39-02.^1-4-2 : 10 TON 

FOB MAL BEDELİ 

sigorta 

NAVLUH 

KARAYOLU DÜET î 2- YOİTJ 
KAZUL kredi: 

KAPA YOLU 

.1 İŞLEMLERDE 

deniz yolu 

CİF 100 100 100 100 

GÜMRÜK VERGİSİ ‘,i 5 5 1 5 5 5 

EKLEDIYE HLSSEsI 

GÜMRÜK VERGİSİNİN % 15. 'î- 0.75 | 0.75 0.75 

] 

0.75 

DAMGA VERGİSİ 

CİF .TUTARIN % lC'u 
10 

/ 
10 10 .. 10 

. ' • EOŞAİTMA C-IDERI / 
% 05 ' 0.50 0.50 0 tn O 0.50 

DESTEKLEME FIAT ÎSTÎKHAR 
FONU-. CÎF TUTARIN' Ji 10' u 10 10 10 10 

KAYNAK DESTEKLİME FONU 
.F03 TUTASIN % 6 al 

6 6 

   TOPLU HüH'UltfSüHÜ    
TON BAŞINA 10.-S 1.7.0 0 04 f-{ 1.20 a evi r-4 

127.H5 127.45 133.45 133.45 

RIHTIM RSSiiI % 5 j 5.67 6,12 

127. **5 | 133.32; 133.45 139-57 

BaHKA masr.afl.ari 

KOMİSYONU VS. 
5 5 5 5 

GÜMRÜKLÜ İTHALAT 

MALİYET TÛP1AMI 
132.^5 13S.32 • 138.45 144.57 

KDV MaTRAHI 127.^5 133.32 133.45 139.57 

OV % 12 15 . 30 16 .- l6.0i 16.75 
KDV’LI MALİYET 1*17.75 

-17 

1.54 . 32 

2-

154.46 161.32 



• PVC SÜSPANSİYON TABLO-2.29 İTHAL MALİYET CETVELİ 
G.T.I.P. : 39.02.51 lOPLU KONUT P01RJ : 10 ?.iUN 

POlISTREH İU<ISTAL vIL AH'ftÇOK : 59.02.45, 47 TIP: 1 

SON MAI* BEDEL! 

;SİGORTA 

NAVLUN 

KARAYOLU DENİZ YOLU 

KABUL KREDÎI 

Kara yolu 

*1 İŞLEMLE:- 
DENİZ YOIA 

. OIF .100 100 100 100 

GUMP.UK VERGİSİ ft 5 1 1 1 1 

• ' EELEDlYE HISSEsI . 

- GÜMRÜK VERGİSİNİN ft l5'r 0.15 0.15 0.15 0.15 

DAMGA VERGİSİ 
CIS TUTARIN ft 10'u 10 10 10 10" 

EO ŞALIMA GHEEI 
ft .0.5. o*, so 0.50 0.50. 0.50 

- DESTEKLEME SLAT İSTİKRAR 

 —-SONU'CIS" TUTARIN ^'lO ■ u ' 10 10 10 , 10 

• T- KÂYHAK DESTEKLEME. SONU. 
SSTSSXgQB- TUTARIN- %-S' ai 

6 S l 

TOPLU KONİJI1 pOnU 
■ION BAŞINA 10.-2 V. 1.20 1.20 1,20 1.20 

-122.85 122.85 128.35 126.85 ' 

RIHTIM EESHI ft 5 5.64 5.00 
122.85 i 120.49 128.65 104.74 

BaNKA MASRASLARI 

KOMİSYONU VS. 
5 

' 

5 5 5 

GÜrıRUKLU ITHaLAT 

'rULIYsT TOPLAMI 127.85 - :;i55.49 1^3-S5 139.74 
KDV MATRAHI 122.85 120.49 128.65 134.74 
KDV % 12 14. ?4 15.^1 15.46 16.17 

■ KDV'Ll MALİYET 1^2,59 140.90 140.31 155-91 
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3.7.3. Yurt içi ve Yurt dışı Fiyatlar Karşılaştırması 

Herşeyden önce, iç ve dış fiyatlar hakkında bir karşılaştırma 
yapılmasını etkileyen birtakım faktörleri ortaya koymak gerekmek¬ 
tedir. Bu faktörler ; 

a) İç fiyatlardaki belirsizlik (istikrarsızlık ), 
b) Karşılaştırmaya konu olan maddelerin maliyet yapı, 
c) ithalatın rekabet unsuru olarak etkisi, 
d) İzlenilen döviz kuru politikası, 

olmak üzere birkaç noktada toplanabilir. (9) 

Yurtiçi fiyatlar kısmında değinilen iç fiyatlardaki belirsizlik ve 
yüksek oranlı zamlar karşılaştırmayı olumsuz etkileyen faktör¬ 

lerden birisidir. 1986 ve 1987 yıllarında Petkim fiyat hareketlerini 
ayrıntıları ile gösteren Tablonun yardımı ile bu durum açıkça 
görülmektedir. 

Diğer taraftan karşılaştırmaya konu olan madde, eğer nihai ürün 
biçiminde, bir temel maddeden elde ediliyor ise beüi oran dahilinde 
nihai ürünün içerisine giren temel maddenin maliyeti, sözkorıusu 
ürünün maliyetini, dolayısı ile de fiyatını etkilemektedir ki, plastik 

sanayiinde termoplastiklerin, maliyet içindeki payı, birçok üründe 
% 70' in üzerindedir. 

1980 29 Ocak kararlarına dek, ithalatı yalnızca petkim1 ce yapılan 
termoplastiklerin ithalatı, bundan sonra libere edilmiş ve ithal 
yolu ile gelen mallar, ülke içinde üretilen mallara rakip duruma 

gelmişlerdir. 

ilgili tablolardan izleneceği gibi 1983 - 1986 yılları arasında yurtiçi 
fiyatları artarken yurt dışı fiyatları azalma eğilimi göstermektedir. 

Ancak , yıllar itibarîyle dış fiyatlar ile iç fiyatlar arasındaki fark 
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Tablo 2.30 

Yurt Dışı (Gümrüklü Maliyet Fiyatları İle) Petkim Fiyatlarının Karşılaştırması (U/Ton) 

Ürünler 
1986 Ort.Fiyatları (U/Ton) Fark 

% 
1.5-1987 Fiyatları (İl/Ton) Fark 

% Petkim ülke Dışı Petkim Ülke Dışı 

.AYPE 512.000 596.000 16 718.000 824.000 15 

YYPE 552.000 591-000 11 711.000 824.000 16 

YYPE (Enj.) 533.000 565-000 6 690.000 813.000 18 

PVC (süsp) 506.000 580.000 14 714.000 765-000 7 

PP (Homopol.) 609.000 661.000 9 940.000 1.027.000 9 

Kaynak : retle i in Dokümanları 



giderek azalmaktadır. 1987 yılında bu fark minimum düzeye inmiş 
durumda bulunmaktadır. Aşağıda Tablo den Petkim satış 

fiyatları ile yurt dışı (gümrüklü milayet) fiyatlarının karşılaştır¬ 
ması incelendiğinde Petkim lehine % 10- 15 civarında fark bulunduğu 
görülecektir. Anlaşılacağı üzere, gümrük ve fon uygulaması oldukça 
düşük bulunan yurt dışı fiyatların yurtiçi fiyatlarının da üzerine 
çıkmasına neden olmaktadır. 

Temel termopalstiklerdeki yurtdışı 1987 yılı ortalama fiyat artışı 
oranı ortalama I 77 olarak gerçekleşirken, Tablo-2.24ve Tablo 2.25 
da verilen Petkim 1987 fiyat artışı ortalaması % 41 olmuştur. Demek 
oluyor ki, 1987 yılında Petkim' in yaptığı fiyat ayarlamaları, dünya 

fiyatlarının oldukça altında kalmıştır. Daha sonraki aylarda, özel¬ 

likle 1988 yılının ilk çeyreğinde Petkim' ce gerçekleştirilen I 100' e 
yakın fiyat artışları ile bu fark kapatılmaya çalışılmıştır. 

Diğer taraftan, yurt dışı fiyatları da çeşitli ülkelerin paraları baz 
alındığında farklılıklar göstermektedir. (Bkz. Tablo2.31). Tablo' da 
yurt dışı fiyat hareketleri 1987 yılı için ABD doları ve Batı Alman Markı 
cinsinden ayrı ayrı hesaplanmıştır. Buna göre, 1987 yılında Mark 
cinsinden % 23 ve Dolar cinsinden % 77 ortalama yıliık artış 
gerçekleşmiştir. Buna göre yurt dışı fiyatlardaki değişmeler Mark 
cinsinden çok daha istikrarlı bir seyir takibetmektedir. 

İç ve dış fiyatlar arasındaki farkın azalmasının bir nedeni de 
1980 sonrası İzlenen döviz kuru politikası ile ilgilidir, özellikle, 
24 Ocak 1980 ekonomik karalarına kadar izlenen sabit kur politikası 

sonucu yabancı paralar karşısında aşırı değerlenen TL, iç ve dış 
fiyatlar arasında 1980 öncesi için anlamlı bir karşılaştırma olanağı 
vermemektedir. Döviz kuru politikası yanında, iç fiyatların giderek 
dış fiyatlara yaklaşmasının önrneli bir nedeni de dış ticaret reji¬ 
minde yapılan değişikliklerle ithalatın libere edilmesi ve sonucunda 

termoplastik üretim ve ithalatında teke! durumunda bulunan Petkim'in 

fiyatlandırma politikasında piyasa şartlarını da dikkate almak duru¬ 
munda kalmasıdır. 
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Tablo.2 . 31 

Seçilmiş 'l’ermoplastiklerin, US £ ve DH Cinsinden Karşılaştırmalı 
Yurt . Dışı Piyat Hareketleri 

ÜRÜNLER 
I.DÖNEM II.DİİNEM III.DÖNEM IV.DÖNEM AJti'İy (%) PARK 

ÜS $ DM us 4. DM ur. i- DM 3 İM 1JS!|. DM USÇ, -DM 
/» 

AYPE (C.P.) 642 1371 742 1405’ 900 1546 1121 1734 95 33 62 

rr?E (b.m.) C35 13G7 
N 

716 1397 uuû 1526 1053 ' lûvSl 89 ' 29 60 

fvc , 619 1399 720 1454 834 1463 954 ‘‘ 1544 69 10 59 

PP (Ep) 825 1509 960 1570 1235 1749 1239 1637 56 21 

Kaynak : ICIS-Rotteröaın, Spot (I')Wj-IW); Petkim Dokümanları. 



Fiyat politikası açısından bir karşılaştırma yapmak gerekirse, 
Avrupa Topluluğu'nda (AT) plastik sanayii hammadde açısından 
talep ile arzda dengeyi bulmuş durumdadır. Hammadde üretici¬ 
leri ile plastik sanayiinde firmaiar, bağlantıyı sene başında yapmak¬ 
tadır. Böylece, hammadde üreten fabrikaların ellerinde az stok 
kaldığı gibi fabrikanın malının önemli bir kısmı da satıldığı için 
Türkiye gibi Topluluk dışı ülkelerden gelen talepleri yüksek 
fiyatla değerlendirme olanağına sahip olmaktadır. Öyle ki, AT' daki 
firmaların, kendilerinden düzenli hammadde satın alaın müşterilerine 

uyguladıkları kontrat fiyatının (contract price) Rotterdam spot 

fiyatının % 40 altına indiği bile görülmektedir. 

Plastik sanayiindeki temel firmalar ile yapılan görüşmelerde, 
Türkiye' de de bunun yerleştirilmek istendiği fakat, Petkim'ln bu 
periyodik bağlantıya girmek istemediği gözlenmiştir. Öte yandan 
ithalat rejimi ile korunan (gümrük ve fonlar) temel plastikleri 
ithal etmek de anlamlı olmamaktadır. Çünkü, Petkim, fiyat ayar¬ 
lamaları ile ithal fiyatının bir miktar altında fiyat verebilmektedir. 

Petkim % 100 peşin, I 50 peşin % 50 üç ay vade; % 25 peşin % 75 
üç ay vade şeklinde üç ayrı fiyatlama sistemi uygulayabilmektedir. 
Yaklaşık, % 5.6 civarında olan aylık vade farkı, miktar bazında 
ayırım yapılmaksızın uygulanmaktadır. 

Petkim bazı ürünlerde kapasite belgesi ile . sanayiciye mal vererken, 
bazılarında ise her isteyen firmaya mal vermektedir. Bu durum ise, 
özellikle, yüksek enflasyon döneminde sanayici, hammadde stoklama 
yoluna gidemediği için spekülatörlerin malı karaborsada satarak 

önemli kârlar elde etmelerine, sanayicinin ise piyasadan malı yüksek 
fiyattan alarak maliyetine yansıtmasına neden olmaktadır, 8 Şubat 1988 
kararlarından sonra sanayide görülen durgunluk, karaborsa kazancın 
cazibesini kaybetmesine yol açmışsa da bu durumun geçici olduğu 
düşünülmektedir. 
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Aynı olay, İstanbul' daki plastik sanayiinde bulunan küçük 
üreticiler açısından değerlendirildiğinde, Petkim'in İstanbul'da dağıtım 
sistemi bulunmadığından ve bu konuda bir ambar kurulmadığından 

küçük üreticilerin Yarımca veya Aliağa' ya gitmek ve kapasite 
belgesi ve teminat gibi hususlar ile uğraşmak yerine malı piyasa¬ 

dan aldıkları görülmektedir (5). Bu da piyasada, aracı bir kesimin 
oluşmasına yol açmaktadır. 

Petkim' de satışlar için önce bedeli yatırılıp sıraya girilmekte 
ve malı alana kadar geçen süre bazen üç aya kadar çıkabilmektedir. 
Bu üç ay içerisinde Petkim' in yaptığı tüm zamlar da firmalara 
yansıtılmaktadır. 

Diğer taraftan, Petkim'in fiyat politikası içerisinde , ihraç fiyatının 
çok düşük olduğu, iç piyasaya verdiği fiyatın ise bundan yaklaşık 
% 15 kadar yüksek olduğu görülmektedir. (Bkz. Tablo 2.34 ) .Petkim 

1988' deki ihracat şansının ise Petrokimya mamulleri konusundaki 
uluslararası tröst' ün dışında kalması ile yakından ilgili olduğu 
öne sürülmektedir. 

Plastik sanayiinin, Petrokimya sanayiine nazaran çok fazla istihdam 
olanağı olduğu düşünülür ise, Petkim' in ihracat yerine yurtiçi 
piyasayı uygun fiyatla beslemesinin daha doğru olduğu kanısı 
hakimdir. (6) Diğer bir deyişle, Türkiye' nin hammadde ihracı 
yerine mamul madde ihracı politikası ile de bağdaşmaktadır. 

öte yandan, Petkim' in yeterli üretimde bulunmadığı PS gibi 
plastiklerde, plastik sanayiindeki firmaların kendi aralarında 
birleşerek, ithalatlarını müştereken yapmaları ve belki de Petkim 'i 
de bu sistem içerisine'sokmaları, pazarlık güçlerini artıracaktır. 
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8.8. Dış Ticaret 

Bu kısımda, dış ticaret, termopiastik (temel plastikler) dış 
ticareti ve plastik sanayii ürünlerinin dış ticareti olmak üzere 
iki yönlü incelenecektir. 

Termoplâstiklerin ihracat ve ithalatının 1980 - 1987 yılları itibariyle 
ve karşılaştırmalı olarak verildiği tablo2.32nın incelenmesinden 
anlaşılacağı üzere seksenli yılların başındaki ithalatın çok lehine 
olan durum, 1987 yılına gelindiğinde dengelenebitmiştir. Örneğin, 
1980 yılında ihracatı bulunmayan PVC, PE ve PP' nin değişik 
oran ve miktarlarda olmak üzere 1987 1 da ihracatı gerçeklsştiril- 

mektedir. Özellikle, PE1 deki durum dikkate değer olarak nitelendiri¬ 
lebilir 

3.8.1. İthalat 

1980 yılından sonra ve özellikle 1985 yılından itibaren her ne kadar 
temel plastiklerin üretiminde önemli gelişmeler sağlanmış ise de 

üretim, talebe cevap veremediğinden ithalat yoluna gidilmektedir. 
Tablo2.3Z da Türkiye' nin 1980- 1987 yılları arasındaki termopiastik 

ithalatını izlemek mümkündür. Burada, dikkati çeken husus, fiyatlar 
kısmında da değinildiği üzere, yüksek gümrük uygulamaları ve bu 
nedenle Petkim'in gümrüklü maliyet fiyatından biraz daha aşağıda 
fiyat verebilmesi nedeni ile ithalatın anlamsızlaşmasıdır. Plastik 

sanayii mamüllerinin ithalatını ise Tablo 2.23 den izlemek mümkündür. 

Plastik sanayii ürün ithalatı 1986 yılında yaklaşık yarı yarıya azalmış 

ve 18.5 bin ton olan 1985 yılı ithalatı 1986 yılında 7.6 bin ton 
düzeyine inmiştir. 1987 yılında ise toplam ithalat miktarı 1985 yılındaki 
seviyesine ulaşmış ve yine 18.5 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

Ürün bazında plastik sanayii ithalatını şöylece değerlendirmek mümkündür. 
PVC esaslı borular, PVC esaslı hortum, mutfak ve sofra eşyası 

kol ve yaka düğmeleri; diğerleri başlığı içine giren ürünler; külçe 

-180-



TABLO 2.32 

SEÇİLMİŞ TERMOPLAŞTÎKLERÎN İTHALAT VB İHRACATI (Miktar) (Ton) 

Yıllar 

ürünler 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 198?^ 

PVC 
İthalat 14.058 29.374 22.291 26.609 51.717 47.174 50.712 33.963 

İhracat • - 25 40 10 - 20 501 7-699 

PE 
İthalat 30.619 48.160 59-763 48.116 85-228 64.482 33-015 39-000 

İhracat - 305 - 72 - W4.OO7 28.966 40.000 

PP 
İthalat 19-335 22.154 31.670 41.385 54.889 63.762 39.435 28.046 

İhracat - - - - - <9 130 . 1.452 5-392 

PS ■ 
İthalat 2.210 3.03s 2.067 1.316 4.809 17-069 23.318 34.958 

İhracat - 20 900 2.450 • - - - -

Kaynak : PBTKİM Dokümanları 

(1) 1987 yılı PVC delerine PCO'de dahildir. 
(2) İmalatçı ihracatçılara yapılan satış dahildir. 



TABLO 2.33 
TİASIİK SANAYİİ l*\İN ÎTiIMATI (Muöjsr, Defier) 

(Kg) (AHİ $) 

ÜRİİH 
Gömüm 
Tarife 1935 _ 1986 1987 
İstatistik 
Pazisycnu 

Miktar 
(Kg) 

Defier Miktar 
($) (Kg.) 

ftefier Miktar DW;er 
($) (Kg.) (S) 

F>C taslı Ibrular 39.02.53 74.657 89.325 176.233 3.167.150 890.903 653.172 
T\C Esaslı Ibrt unlar 39.02 .*54 5.262 14.142 24.937 60.755 29.561 89.W5 
P>C Esaslı Duvar ve Yer 
Kaplamları 39.CC.55 135.1® 147.406 103.818 412.464 121.444 451.267 
Bioriyente Film-PP 39.02.42 6.792.643 9319.372 1269.372 3.8S4.5C8 1201.954 5686.205 
Kare ve dikdörtgenden başka 
şekilde kesilmiş levhB,yap¬ 
rak, tüp, çubuk, profil v.s. 39.07.11 12.538 54.256 12.508 54.256 43.217 557.470 
İare vç dikdörtgenden beşka 
şeidlde kesilmiş levha,yap- 
rak, tüp, çukit, profil v.s. 39.07.21 9.911 56.521 9.911 56.521 50.784 464.941 
Kare ve dikdörtgenden boşka 
şedide kesilmiş levha .yap¬ 
rak, tüp.çuldt,profil, v.s. 39.07.31 115.910 544.394 989 13.509 8.206 67.035 

Kare ve diktörtgenden başka 
şekilde kesilmiş levha,yap¬ 
rak, tüp,çubuk, profil v.s. 39.07.41 77.241 316.283 45.124 245.205 37.068 149.549 

Kare ve dikdörtgenden başka 
şekilde kesilmiş levha,yap¬ 
rak, tüp,çubuk.profil v.s. 39.07.61 82.766 519.033 1210.541 3.540.093 342.168 1165.317 

Mjtfak ve Sofra Eşyası 39.07.12 66 3.475 66 3.475 6.751 241.871 
Mutfak ve Sofra Eşyası 39.07.32 5.414 13.819 - - -

Hıtfak've Sofra Eşyası 39.07.62 1.609 27.211 10.040 60.418 44.032 246.443 
Diğerleri 39.07.19 2.166 21.181 2.166 21.181 16.145 55.445 
Diğerleri 39.07.39 537.433 2333.714 422.630 3.149.538 225.953 2C62.9S2 
Diğerleri 39.07.49 4.699 45.450 14.063 133.432 21.483 59.763 
Diğerleri 39.07.69 1.433.495 8896.931 1191,933 10.210.120 2401.548 20650303 
Diğerleri 39.07.29 95.035 335.502 133.994 531.270 •60.185 525.222 
Diğerleri 99.15.29 35.632 224.336 - - -

Diğerleri 99.15.19 6.256 40.775 - - .. 

Fotoğraf ve sinem filmleri¬ 
nin satılmasına mahsus olan 39.07.51 15.685 39.805 200 233 433 5.106 

(9212)Tarif e, pozisyonundaki 
eşyaların satılmasına ait 
olanlar 39.07.52 585 4.646 360 2.608 225 5.863 

Otostop can yerine kullanılan 
suni plastikten mrmıl madde 39.07.63 2.305 27.368 1.499 2D.914 3.897 33.199 
Plastikten madenci başlıkları 65.06.19 1.471 4.964 803 4.927 170 1.164 
Plastikten olanlar 85.15.92 179.104 2051.634 459.760 5.202.033 347.051 3783.109 

- Suıi plastik maddeden İzala- 
törler 85.25.41 282 4.895 733 12.520 6.277 B3.2» 
Suni plastik maddeden olanl. 85.26.30 6.093 116.954 8.493 149.816 29.964 399.642 
Diğer Maddelerden robilyal. 94.01.29 60 673 15.356 125.196 33.283 334.708 
Diğer raddelerden diğer 
ruhi 1 yalar 94.03.13 1.350 5.200 8.977 94.855 37.519 403.111 
Kol ve yaka düğmeleri 93.01.22 2.292 15.610 8.580 67.536 1506.643 79.833 
ftelikli ve ayarlı düğmeler 93.01.23 4.415 40.793 19.171 37.121 13.371 114.725 
Dificr Düğmeler 98.01.29 1.393 10.646 7.859 67.504 9.597 152.286 
Diğer şekillerde olanlar 39.02.33 2.43Q.8L3 1842.539 1247.817 1.414.335 2655.555 4242.543 

Diğer şekillerde F5C 39.U2.59 2.143.116 1066.592 923.825 2.849.C04 3612.495 7961.886 

Sertleştirilmemiş sanıktan 
hizmet eşyası ve eczacılık 
eşyası 40.12.00 38.924 350.872 48.573 459.424 149.934 1384.020 

KiDçe, blok, levha, şerit 
çubuk veya boru İmlinde 
olanlar 40.15.10 97 2.274 095 15.433 217.2* 1574.837 
Sağlığa, tıbba ve cerrahiye 
ait eşya 40.16.10 350 5.646 19 641 1.303 10.434 
Tabum kauçık veya suni 
plastik maddeden ayakkabılar 64.02.24 129.831 1443.057 180.550 2.115.941 189.812 1856.488 

Tabanı kauçık veya suni 
plastik maddeden ayakkabılar 64.02.34 23.195 226.543 18.439 274.965 21.720 166.629 

Tahera kauçık veya suni 
plastik reddeden ayakkabılar 64.02.44 11. CBS 135.209 6.456 131.100 22.449 151.833 

Şırıl plastikten gezlik çerçe, , 90.03.33 1.615 75.256 4.091 124.465 747 72.940 

Düfire taslakları 96.01.10 -■ - 227 3.197 -

Plastik maddeden mosa ve 
cep dolmakalemleri 93.03.11 70.847 820.239 50.482 775.526 46.065 616.128 

Plastik maddeden dolma, 
kurşun kalemler 96.03.21 25.161 370.555 23.828 320.609 12.896 162.481 

Mutfak ve sanayi eşyası 39.07.22 _ 2.361 3.120 3.796 7.016 
Plastik mtmıl olanlar 98.12.10 - - 839 11.508 2.C92 22.812 

Diğerleri 40.16.90 - - 1.422 28.603 965 9.831 

Difierlerl 98.03.19 " - 9.548 154.671 14.933 228.475 

TOPUM 14.493.571 33.020.635 7.679.448 37.GCÛ054 14.51Q91157.445.030 

• Eedclsiz lclelat, ithalat dışı tutulmuştur. 
Kayrak: HDTM Dıç Ticar«t'istatistiklerinden Yararlanılarak 

'1'”'! f»mıi **Hr. 
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blok,levha,şerit, çubuk veya boru ürünleri ve suni plastik maddeden 
izolatörler başta olmak üzere bir kısım plastik ürünleri ithalatında 
önemli artışlar görülmüştür. Diğer taraftan, başta, bioriyente film 

PP; fotoğraf ve sinema filmlerinin sarılmasında kullanılan malzeme 
ve plastikten madenci başlıkları olmak üzere bir kısım ürünlerin 

ithalatında ise düşmeler kaydedilmiştir. 

Termoplastiklerde 1986 yılındaki önmeli talep artışları ithalat miktarlarını 
söz konusu üretime bağlı olarak azaltmamıştır. Örneğin, termoplastik 
üretimi 1986 yılında , 1985'e nazaran % 95 artış göstermekteyken 
İthalat bu dönemde sadece % 15 azalma göstermektedir. Şüphesiz, 
ihracat bu oranları etkilemiştir. Ancak en önemli neden tüketim 
artışı olmuştur. (Bkz. Tablo2.32) 

Tablo 2.39 de Petkim satışlarının peşin satış hasılatlarına göre ortalama 

birim fiyatları ile ithalat birim fiyatlarının karşılaştırılması veril¬ 
mektedir. Tablo'da Petkim satışlarının peşin esaslı olarak değerlen¬ 
dirilmesi, yurt dışı fiyat karşılaştırmalarında, kredili satışların fiyat 
etkisini elimine etmek için yapılmıştır, ihracat kayıtlı satışlarda 
da aynı yöntem takip edilmiş ve değerler peşin esaslar üzerinden 
tabloya dahil edilmiştir. Tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere 
1987 yılındaki ithalat birim fiyatları, Petkim ihracat birim fiyatların¬ 
dan devamlı olarak yüksek gerçekleşmiştir. Bunun anlamı, ülke 
olarak aynı tür bir malı ucuza satıp daha pahalı alma sürecinin devamı 
demektir. (1986 yılında da aynı durum bulunmakta idi) ihracat kayıtlı 
satışların tamamı petkim ihracat fiyatlarından daha yüksektir. Şurası 
bir gerçektir ki, Petkim' den ihracat kayıtlı mal alan ve bunu dış 
piyasalara satan özel firmalar, Petkim'in ürünlerini dış piyasalara 
sattığı fiyatlardan çok daha yüksek değerlerde bu malları pazarlama¬ 
lardır. Oldukça önemli olan bu durum, üzerinde ciddi şekilde durulması 

gereken konuların başında gelmektedir. 

İÇ SATIŞ > İHRACAT KAYITLI SATIŞ> İTHALAT > İHRACAT 
birim fiyatı birim fiyatı birim fiyatı birim fiyatı 
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. TABLO - 2.34 

ALİAĞA KOMPLEK.SİÂ4Ç SATIŞ VE İHRACAT, TÜRKİYE İTHALAT VE YURT DIŞI ORTALAMA 
FİYATLARININ MUKAYESESİ (1987 YILI) 

ALİAĞA FİYATLARI BATI AVRUPA 
Rott.-ICIS 

(FOB) ÜRÜNLER İÇ SATIŞ (1) 
(2) 

İHRACAT' KAYEHI 
(3) 

İHRACAT (FOB) 
İTHALAT 

(CİF) 

TL/TGn S/Ton U/Ton S/ton U/Ton K/Ton U/Ton S/Ton U/Ton S/Ton 
AYPE 833-000 937 753-000 666 542.000 621 673-000 776 753-000 847 

YYPE (SnO 820.000 922 680.000 533 479.000 525 721.000 826 724.000 814 

PP 1.042.000 1.172 - - 1.219.000 1 .364 849-000 997 955.000 1.074 

-PVC 784.000 882 750.000 871 595-000 698 576.000 672 697-000 784 

1 US g = 889 U 

(1) İç satış peşindir. Standart ürün için gerçekleştirilmiş fiyat (satış hasılatı/satılan mik.) 
(2) Firmaların ihraç kaydıyla aldıkları miktar. 
(3) Alpet-Ihracatı 

Kaynak : PETKİM Dokümanları 



şeklinde formüle edilebilecek olan, petkim'in iç satış7 ihracat kayıtlı 
satış, ihracat ve ülke İthalatının birim fiyatları , 1986 ve 1987 yılla¬ 
rının genel karakterini ortaya koymaktadır. 

Genel olarak ülke ithalatının, Petkim ihracatına nazaran pahalı olması 
ve bazı ürünlerde yurtiçi üretim bulunmasına rağmen önemli miktarlarda 
ithalata gidilmesi makro anlamda ekonomide ciddi döviz kaybına neden 
olmaktadır. Yalnızca, Aliağa bünyesinden ihraç edilen polietilen nedeniyle 
döviz kaybı 9.7 milyon S civarındadır. (7) Petkim ihracat fiyatının, 
yurtiçi satış fiyatından düşük olması nedeniyle, bu ürünlerin ihracata 

değil de iç piyasaya verilmesi halinde daha yüksek gelir elde edile¬ 
bilecektir. 

3 8 2 İhracat 

Türkiye, henüz termoplastiklerin çoğunda kendine yeterli duruma gelme¬ 
miştir. Buna rağmen, yurtiçi piyasadan daha düşük fiyatla ihracat gerçek- 

leştirilmektedir. bir yandan, düşük fiyatla ihracat yapılması, diğer 
taraftan mamul mal ihraç etmek yerine işin kolayına gidilmesi ülkeye önemli 
miktarda döviz kaybettirmektedir. 

Sözüuedilen temel plastik ihracatını Tablo2.32'dan izlemek mümkündür. 

Diğer taraftan, mamul madde olarak ihracat ise Tablo 2.39da gösteril¬ 
mektedir. 

Plastik sanayii ürünleri ihracatında 1986 yılında, bir önceki yıla nazaran 

bir artış görülmez iken 1987 yılında önemli olarak nitelendirilebilecek bir 
artış gerçekleştirilmiştir. 1985 yılında 17.9 bin ton olan ihracat miktarı 
1986 yılında biraz azalmış ve 17.9 bin ton dolayında kalmıştır. 1987 yılında 
ise % 100'e varan bir artışın sonucu olarak ihracat 30.9 bin tona çıkarıl¬ 

mıştır. 
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Ürün bazında değerlendirildiğinde ; başta, PVC esaslı duvar ve yer 
kaplamaları; bioriyente film-PP ; değerleri başlığı altındaki birtakım 
ürünler; otostop camı yerine kullanılan suni plastikten eşya; diğer 
maddelerden mobilyalar ; diğer şekillerde olanlar ; diğer şekillerde PVC; 
plastikten dolma ve kurşun kalem, tabanı kauçuk veya suni plastikten 
ayakkabı ve delikli ve ayarlı düğmeler olmak üzere belli başlı kalemlerde 
1985 - 1987 yılları arasında önemli ihracat artışları gerçekleştirilmiştir. 
Tekrar belirtmek gerekirse bu artışların büyük bir kısmı 1987 yılına 
aittir. Diğer taraftan, kare ve dikdörtgenden başka şekilde kesilmiş 
levha , yaprak , tüp, çubuk, profil vs ; suni plastikten olanlar ; diğer 
düğmeler gibi bazı kalemlerde ise aynı dönemde bir ihracat azalışı göze 
çarpmaktadır. 

Plastik sanayi ürün ithalat ve ihracat miktarları beraberce ele alındığında 

ilgili dönemde (1985 - 1987) her yıl, ihracatın fazlalık verdiği görülmek¬ 
tedir. Bu fazlalık 1985 yılında 3 bin ton civarında iken 1986 yılında yaklaşık 
10 bin tona ve 1987 yılında da yaklaşık 15 bin tona çıkmıştır. Burada, 

bedelsiz ithalatın, ithalat rakamları dışında tutulduğunu belirtmek gerek¬ 
mektedir. 

Ülkemizde, temel plastiklerin üretimi, 1985 yılından itibaren hızlanmaktadır. 
Bu tarihten sonra ihracatta da gerek termoplastik olarak ve gerekse mamul 
madde olarak bir artış göze çarpmaktadır. 
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TABLO Z. 35 

PLASTİK SANAYİİ ÜRÜN IllnACATI (Miktar^ Değer) 
^  (Kg.) (fblar ) 

ÜRÜN 
Günrük 
Tarife 
İstatistik 
Pozisyonu 

1905 1986 1937 
Miktar 

(Kfi.) 
Ifcger 
m 

Miktar 
(Kn.) 

İteğer Miktar Efeğer 
m fKo.! m 

P»C esaslı borular 39.02.53 954.845 1.031.735 1.146.721 1.223.809 850.524 877.331 
P«C Esaslı hortunlar 39.02.54 850 948 950 2.052 2.351 4.252 
FM1 esaslı dinar ve yer 
kaplamaları 39.02.55 23.551 24.456 875 1.033 319.073 174.42S 
Bioriyente Rlm-TP 39.02.42 262.333 218.891 656.656 1.372.696 1836.953 3226.585 
Kare ve dikdörtgenden başka 
şekilde kesilmiş levha.yap- 
rak,tüp,çubuk,profil v.s. 39.07.11 33.304 107.852 18.393 49.943 433 1.195 

Kare ve dikdörtgenden başka 
şekilde kesilmiş lev! 1a,yap¬ 
rak, tüp, çuUık, profil v.s. 39.07.21 2.700 9.613 1.273 2.414 6.150 8.451 

39.07.31 206.098 352.248 16.404 27.032 71.527 102.214 
" 39.07.41 57.121 134.729 850 1.203 6.874 21.874 

hbtfak ve Sofra eşyası 
>3.07.61 597.894 579.877 3.121 3.152 52.358 112.915 
39.07.12 44.460 112.575 66.618 150.325 92.107 133.141 

lütfak ve sofra eşyası 39.07.22 48.470 138.855 27.350 84.145 35.925 73.704 
Mjtfak ve sofra eşyası 39.07.32 714.730 1.330.534 193.339 352.101 635.985 1201.016 
Mıtfak ve sofra eşyası 39.07.62 292.672 1.094.428 425.519 908.985 289.143 575.331 
Diğerleri 39.07.19 24.589 94.079 X.493 39.512 531.841 2522.233 
Dilerleri 39.07.29 98.555 218.233 229.521 283.251 33.508 53.082 
Dilerleri 39.07.39 6.587.659 7.289.822 5.205.443 5.325.937 5463.912 6632.722 
Mıtfak ve sofra eşyası 39.07.42 « 

_ 16.792 41.513 33.525 72.660 
Di|erlerl 39.07.49 _ 

_ 137.037 161.485 
Diğerleri 39.07.69 5.933.295 6.975.833 7.411.860 9.918.207 7791.52116757.210 
Diğerleri 39.15.19 67.999 140.633 _ _ 

Diğerleri 93.15.29 43.435 141.850 4.050 10.058 7.952 35.577 
Di|erleri 98.03.19 12.437 4.356.510 6.402 318.974 20.585 2579.093 
Dilerleri 40.16.90 33.034 52.728 8.185 34.153 16.255 47.478 
Fotoğraf ve sinara filmle¬ 
rin sarılmasına rralısus olanl. 39.07.51 4.003 12.050 

(92.12)Tarife pozisyonundald 
eşyaların sarılmasına malısus 
olanlar 39.07.52 640 6.881 
Otostop cam. yerine kullanı¬ 
lan suni plastikten eşya 39.07.63 2.624 9.540 3.143 6.538 150.340 183.176 
Plastikten olanlar 85.12.92 1.053 9.637 10.585 92.659 1.633 4.505 
Suni plastikten olan 85.26.33 924 4.857 189 3.439 32 682 
Diğer Haddelerden mobilyalar 94.01.29 17.445 >1.055 20.454 29.633 242.355 1222.362 
Di|er noddelerden diğer 
mobilyalar 94.03.13 59.133 122.131 56.421 185.595 101.296 821.284 

Kol ve yaka düğmeleri 98.01.22 2.024 8.423 410 3.660 6.254 31.932 

Diğer düğmeler 9G.01.29 32.670 177.303 43.056 239.COl 3.281 41.647 
Delikli ve ayarlı düğneler 98.01.23 - _ 622 7.520 13.690 39.190 
Plastikten rnorml olanlar 93.12.10 351 2.835 _ 

Diğer şekillerde olanlar 39.02.33 783.183 651.827 963.377 850.445 7891.4U 10670553 

Diğer şekillerde P«C 39.02.59 679.593 914.621 506.565 1.225.405 3651.896 14895868 

Djğrre taslakları 93.01.10 425 *”o.j»7   _ • T' • > - 

Plastikten masa ve cep 
dolmakalemleri 93.03.11 6.963 65.835 2.133 51.423 8.284 76.303 

Plastikten dolma kurşun 
kalem 93.03.21 4.545 44.065 4.147 78.383 22.091 303.332 

Sertleştirilmemiş kabuktan 
hijen eşyası ve eczacılık 
eşyası 40.12.03 3.310 7.243 9.631 21.324 4.8T3 16.377 

Kiilçe, blok, hevia, yaprak, 
şerit, çubuk, profil veya 
boru halinde olanlar 40.15.10 50 661 43.100 24.083 810 1.446 
Sağlığa ve tıbba mahsus 
eşya 40.16.10 3 94 

Tahm kauçuk veya suni 
plastikten ayakkabı 64.02.24 236.503 2.001.394 87.198 982.232 

" 

64.02.34 38.308 2.339.651 51.528 2.093.556 49.493 1038.424 • 1 

64,02.44 39.U4 308.427 3.430 28.773 187.697 2470.824 
Suni plastikten gazlik 
çerçeveleri 90.C0.33 6.831 378.934 6.800 516.645 7.674 787.082 

TOPLAM 37.951.823 31.565.53317.4U.67l 26.77947830479 541 67 920447 

Kaynak: hdtm Dıç Tiearet İstatistiklerinden yararlanılarak 
derlenmiştir. 
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MEVCUT DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

Türkiyede de termoplastikler ve özellikle Yüksek Yoğunluk Polietilen 
(YYPE) , Alçak Yoğunluk Polietilen (AYPE), Polivinilklorür (PVC) 
polistiren (PS) ve polipropilen (PP) plastikler içerisinde büyük önem 
göstermektedir. Bu nedenle bu çalışmada plastik grubu içinde 
yukarıda adı geçen beş tür plastik ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

14.1 . I.II.Ill ve IV. Beş Yıllık kalkınma Plan Dönemleri 

Birinci planda, sanayinin ana hedefi olarak, yurt içinde üretilecek 
ve ithal edilecek hammaddelerin miktarına paralel şekilde gelişmesi 
hedeflenmiştir. Yine I. Planda, ülkemizde plastik sanayi kapasitesinin 

24 bin ton/yıl olduğu vurgulanmaktadır. Bu dönemde, Türkiye'de 
plastik hammaddeleri sanayii henüz kurulmamış olmakla beraber, 
çeşitli şekillendirme makineleri ile faaliyette bulunan ve ithal 

edilen hammaddeleri işleyen tesisler kurulmuştur. Ancak, hammadde 
ithalindeki kesintiler ve ülkemizde bu dönemde plastik madde kullanım 
alanlarının fazla olmaması nedeniyle, kapasite kullanım oranı da 
oldukça düşük düzeyde kalmıştır. Örneğin 1961 yılında, sektöre 
ilişkin toplam üretim değeri 220 milyon TL olup, yaratılan katma 

değer 121 milyon TL idi. 

Birinci plan döneminde yılda % 16.7 oranında bir gelişme gösteren 
plastik sanayi, II.Plan döneminde de aynı hız dolayında bir gelişme 

göstermiştir. Planlı dönemin başında 24 bin ton/yıl olan kapasite, 
1972 yılında 150 bin ton/yıl'a yükseltilmiştir. Ancak bir bölümü ithal 
edilen hammaddenin darboğaz yaratması nedeniyle tesisler bir süre 

düşük kapasite ile çalışmak zorunda kalmışlardır. 

III. plan döneminde yılda ortalama olarak % 21.8 artması öngörülen 

plastik üretimi, ancak yılda 116.7'lik bir düzeye ulaşabilmiştir. Planlı 
dönemin başında çoğunlukla küçük ve dağınık işletmelerden ibaret 

olan plastik sanayiinde, özellikle III. plan'ın son yıllarında, yani 
1980'Ii yılların başında, gelişmiş işletme yöntemleri ve yeni teknoloji
ler kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle, bilgiye ve sıkı kontrole 
dayanan PVC işleme teknolojisi, kompaund kullanımından polimer 

kullanımına yönelen bir yapı göstermiştir. Bunun yansıra. III.Plan 
döneminde YYPE , PP, PS, AYPE, PVC gibi termoplastiklerin yanı 
sıra ABS vb. ürünler kullanımı da yaygınlaşmıştır. 

IV. planda ise plastik sanayiine yönelik hedeflerin belirlenmesinde 
şu konulara ağırlıklı olarak önem verilmiştir. 



- Hammaddesi yerli üretilen plastik türlerinde, özellikle ikame ve ara 
malı niteliğindeki ürünlerin kullanım alanlarının genişletilmesi, 

- Ürün kalitesinin dünya pazarlarına açılmada sorun yaratmayacak 
düzeye çıkarılması. 

-Standardizasyonda etkinliğin sağlanması, 

- Sanayinin emek-yoğun yapısını değiştirmeksizin mamul kalite fiyatlarını 
olumlu biçimde etkileyecek teknolojilerin kullanımı, 

- Kalite ve fiyat yönünden, haksız rekabeti giderici önlemlerin alınması, 

- Sanayinin ürün çeşitliliğinin arttırılmasında , yerli hammadde kullanımına 

öncelik sağlanacak şekilde, yerli girdi oranı yüksek olan mal gruplarının 
üretimini arttırıcı yöndeki gelişmelerin teşviki, 

- Kullanım alanı oldukça geniş olması nedeniyle, termoplastiklerin ithali 
yerine, yurtiçi üretim imkanlarının araştırılması ve artırılması, 

1979 - 1983 dönemini kapsayan IV. pian döneminde sektörde belirlenen 
hedefler ile hedeflere ne oranda ulaşıldığını ortaya koymak için ilgili 
dönemdeki gelişmeyi izlemek gerekmektedir. 

1979 yılında 100 bin tonu biraz geçen polimer bazında termoplastik tüketimi 

(baz olarak alınan beş temel termoplastik için ) plan dönemi sonunda 
(1983 ) 200 bin tonu aşmıştır. Aynı dönemde , 1979 yılında toplam termo¬ 
plastik üretimi ise 50 bin ton dolayında 1983 yılında 100 bin tona çıkmıştır. 

Ancak, YYPE ve PP1 nin 1979 - 1983 döneminde yurtiçi üretiminin olmaması 

ve diğer türlerde de yurtiçi talep, iç üretim ile karşılanamadığından 
geriye kalan kısmı ithal edilmektedir. Diğer taraftan, kişi başına düşen 

tüketim, 1979' daki 2.5 kg/ kişi olan seviyesinden dönem sonunda 1983 
yılında 0.5 kg/ kişi seviyesine ulaşmıştır. 

Bu dönemi ilişkin istatistiki rakamları çeşitlendirmek mümkündür. Ancak 

gerek yurtiçi tüketim ve gerekse üretim rakamlarının, ilgili termoplastik- 
ler bazında, tatmin edici seviyeye ulaşmadığı ortadadır. Üstelik ilgili 
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dönemde, YYPE ve PP1 nin yurtiçi üretimi bulunmaktadır. Bu iki 
polimerin, yurtiçi talebinin tamamı ithal edilmiştir. 

Diğer taraftan kişi başına düşen tüketimin 2.5 kg/ kişi1 lik seviyeden 
1983' de ancak 9.5 kg/kişi1 ye çıkmasıda Beş yıllık bir dönem için çok 
önemli bir başarı olarak nitelendiriimemelidir. 

Sonuçta, IV. B.Y.K.P. Döneminde, plastik sanayiinde belli bîr gelişme 
sağlanmasına rağmen bi gelişme düzeyi ; yurtiçi üretim imkanlarının 
araştırılması ve artırılması, plastiğin kullanım alanlarının genişletilmesi, 
ürün kalitesinin iyileştirilmesi, altyapı standardizasyon, yeni teknoloji¬ 
lerin devreye girmesi gibi alanlarda tatmin edici olmaktan uzaktır. 

9.2. V. Pian Döneminde Gelişmeler 

İstanbul ili ve çevresi yoğunluk kazanan plastik saniyi yatırımlarının, 
giderek artan oranlarda diğer yörelere kaydırılması konusu, özellikle 
IV. Pian'da getirilen teşvik ve tedbirlerle gündeme geimiştir. İÜ. plan 
döneminde de, sektördeki yatırımların İstanbul ve çevresi, İzmir ve 
çevresi; Gaziantep, Adana, Mersin ve çevresi; Eskişehir, Ankara, Bursa 

ve çevresi olmak üzere dört ana merkezde toplanması kararlaştırılmıştı. 

Yarımca Petroklmya A.Ş ve Aiiağa Petrokimya A.Ş tesislerinin devreye 

girmesi sonucu, İstanbul ve İzmir iii çevresi, hammadde temini ve dolayısı 
ile hammadde elde etme maliyetleri yönünden avantajîı konuma geçmiştir. 

IV. Plan'-da, 5 kg/ kişi olarak verilen kişi başına plastik tüketimi, V.plan 
döneminin sonunda 8.56 kg/kişi olarak hedeflenmiştir. Ayrıca sektöre 
yapılacak yatırımların, kendi alanındaki son teknolojiyi getirmesi, kapasite 
yönünden rantabl ve ihracat yönelik düzeyde bulunmaları ile makine park¬ 

larını yüksek kapasiteli ve kullanılmamış cihazlarla donatmaları V. pian'da 
hedefîenmiş bulunmaktadır. Öte yandan , hammadde gereksiniminin yurtiçi 
kaynaklarından sağlanması konusu ve plan hedefi içinde yer aldığından 

petrokimya sanayi yatırımlarının da bu gelişmeye paralel gitmesi zorun¬ 
luluğu da belirtilmektedir. 
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iç payasadaki plastik hammadde fiyatları, dış piyasa CİF fiyatlarına 
oranla, yüksek düzeyde oluşmaktadır. Ancak , sözü edilen bu fiyat, 
plastik ürünlerin yerine geçebilecek olan kağıt, cam, çimento, pik, 
vb. geleneksel ürünlerin dahili piyasa fiyatlarına göre daha düşük olması 

nedeniyle , plastik hammaddeler tercih edilmektedir. 

Öte yandan, fiyatlarının ucuz olmasının yanısıra sağlamlıkları, iyi ve 
rahat işlenebilme özellikleri, hafif ve kolay taşınabilir olmaları, asit ve baz 
gibi kimyasal maddelere karşı dayanıklılıkları, güzel ve hoş görünümleri 
boya benzeri koruyucu yüzey kaplama malzemesine gerek göstermemeleri, 
elektrik ve sese karşı yalıtkan özellikleri, sert veya esnek yapıda bulu¬ 
nabilmeleri ve büyük yatırım gerektirmeyen tesislerde üretilebilmeleri gibi 
olumlu özellikleri nedeniyle, plastik sanayi ürünleri ; tarım sektöründe, 

gıda, içki, tütün, et ve mamülleri, süt, yem, sebze ve meyve işleme sana¬ 
yiinde, otomotiv sanayiinde , inşaat sektöründe, ev , büro cihazları 
sanayiinde, çeşitli altyapı hizmetlerinde yaygın bir kullanıma sahiptirler. 

Göreli olarak diğer bazı sektörlere olan üstünlüklerinin yanısıra, plastik 
sanayi, özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarını gerçekleştirme¬ 
leri yönünde kilit sektörlerden birisi durumundadır. Bu nedenle V. plan¬ 
da bu dönemde toplam işlenmiş plastik ürünlerine olan talebin yılda % 6 
oranında artacağı tahminlenmektedir. Bununla birlikte, tamamına yakın bir 

kısmı, özel sektör firmaları tarafından şekillendirilecek olan plastik ürün¬ 
leri üretimi yıllık artış hızının V. plan döneminde % 18.1 olacağı tahmin¬ 
lenmektedir. 

Bu hedeflerin yanısıra , V. Plan1 da , plastik sanayiine ilişkin, temel 

ilke ve politikalar olarak da, özellikle özel kesim tarafından yapılacak 
yeni yatırımlar, fiyat ve kalite açısından, dış piyasalarda rekabet şansına 

sahip olacak şekilde planlanması ve gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 
Ayrıca, mevcut işletmelerin kapasite kullanım oranlarının daha da artırıl¬ 

masının sağlanması ve işletmelerin bu yönde modernize edilmesi V. planda 
öngörülenler arasında bulunmaktadır. Sektörlerdeki, öncü ve büyük ölçek¬ 
li kuruluşların, yeni ürün tiplerine geçiş yapması ve bunun teşviki de 
bir diğer plan hedefidir. 
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V. B.Y.K.P. Döneminde . IV. plan döneminin aksine , gerçekleştirilen 
rakamlar ve sağlanan gelişme gerçekten dikkate değerdir. İç talebin 
yılda ortalama % C oranında artacağı hedeflenmiş, iken bu oran 1987' de 
% 26.7 olarak gerçekleşmiştir. 1986 ve 1985 yıllarında da yurtiçi talep 

artış hızı % 7' nin üzerindedir. 1988' de ise I 7.4' lük bir proğram 
hedefi bulunmaktadır. Sözü edilen bu oranlar plan hedefi olan % 5 
nın oldukça üzerindedir. 

Öte yandan, 1985 - 87 döneminde iç talepteki bu artış, iç üretimdeki 
artışla paralel gitmiştir. Özellikle 1985 yılında Aliağa Petrokimya Komp¬ 
leksinin üretime geçmesi ile YYPE ve PA üretimine yurtiçinde başlanmıştır. 
Böylece üretim 1984' deki 84 bin ton'dan 1985' de 140 bin ton'a 1986' da 

240 bin ton'a çıkarılmıştır. Bu artışlar tahmlnlenenden çok daha yüksek 
artışlar olarak gözükmektedir. 

V. Plan dönem sonunda 8.56 kg/kişi' ye çıkarılması hedeflenen kişi başına 

plastik tüketimi daha 1987 yılında 9 kg/ kişi olarak gerçekleşmiş ve hedef 
aşılmıştır. 

Toplam üretim, toplam tüketim ve kişi başına düşen termoplastik tüketimin¬ 
de oldukça olumlu görülen gelişmelerin yanında artık hammadde gereksini- 
mininin önemli kısmı içeriden karşılanmaktadır. Kapasite kullanım oranları 
1987' de ortalama olarak % 80 - 90' lık bir düzeye çıkarılmıştır. Diğer 
taraftan, standardizasyon, fiyat ve kalite hususlarında da kaydedilen 
gelişmeler oldukça ümit vericidir. 
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BÖLÜM - III 

6. PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER 
1. GENEL POLİTİKA 

Bölüm VII, Madde 1 Genel Bazda Politika ve öneriler bölümünde incelen¬ 
miştir. 

2- PLASTİKLER TALEP TAHMİN PROJEKSİYONLAR! 

2.1. Yurtiçi Talep Tahmin Projeksiyonları 

Ülkemizin son iki yılda karşılaşacağı ekonomik koşullar nedeniyle 
petrokimya ürünlerinin tüketimi normal bir seyir göstermemekte olup, 
sağlıklı bir talep tahmin projeksiyonu yapmak güçleşmektedir. 

Bu nedenle çalışlada tüketim trendi için doğrusal olmayan yöntemlerin 

uygulanması mümkün olmamış ve " çoklu Doğrusal Regresyon " uygulan¬ 

mıştır. 

Y = B a + B 1X1 + B2X2 + u 
Modeldeki Y bağımlı (açıklanan ) değişkeni söz konusu ürünlerin tüke¬ 

timini, Bo doğrunun Y ekseniyle kesişimini yani regrasyona alınmayan 

diğer değişkenlerin Y üzerindeki etkilerinin ortalama değeri X|bağımsız 
(açıklayıcı) değişkeni Kişi Başına Düşen Milli Gelir'i X., bağımsız (açık¬ 
layıcı) değişkeni Yılları, Bı katsayısı X2 sabit iken XI ' deki bir birim¬ 
lik değişmenin Y üzerinde meydana getirdiği değişimi , B2 katsayısı XI 
sabit iken X21 deki bir birimlik değişmenin Y üzerinde meydana 
getirdiği u hata terimini yani regrasyon modelinde rgrasyona alınmayan 

X' ier dışındaki açıklayıcı değişkenliren etkisini gösterir. 

GSMH, 1988 yılında %5 (çalışmanın yapıldığı tarihte, 1988 yılı büyüme 

hızı kesin değerleri bilinmemekte olup, 1988 yıiı DPT ikinci tahmini 
% 5.2 idi) 1989 ve 1990 yıllarında % 4.5 , 1991 - 1999 yılları arasında 

%5 ve 2000 yılında % 6 artış hızı ile 1987 yılında 299545 Milyon TL 

(1968 baz yılı piyasa fiyatları ile) iken 2000 yılında 564798 Milyon TL 
olmaktadır. 

Türkiye nüfusu, 1988 yılında % 2.5, 1989 - 1990 yılları arasında her yıl 
% olarak (0.005 / 12=0.000417 ) azalan oranda ve 2000 yılında da 
% 2 artış hızı ile 1987 yılında 52.845 Milyon iken 2000 yılında 68.536 

Milyon olmaktadır. 
1988 -2000 yıllarının tüketim tahminleri için 1976-1987 yılları (n=12) 
tüketim değerlerinden yola çıkılmıştır. 
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-ft61-

GSMH 
I I960 BA 2 YIL 
ALICI FIY.ILE) 

YILLAR ( MILYON 

i 976 195320 
1977 20303m 
1 970 20906* 
197? 203325 
1 980 «306 121 
1981 £1*672 
1982 22**31 
1983 231963 
198* 2*56*6 
1935 258170 
1906 279999 

1907 2995*5 
1908 31*522 
1989 328675 
1990 3*3*66 
1991 360639 
1992 370671 
1993 397605 
1999 *17*85 

1995 *38359 
1996 *60277 
1997 *83291 
1998 507*55 
1999 532828 
2000 56*798 

< xi > 
f: IS I BASIMA 

MUFUS MILL I GELÎR 
i MİLYON > < Ti- > 

*0.915 *77* 
*0.768 *661 
*0.6*0 *903 
*0.530 *786 
** .*'38 *638 

*5.5*0 *71* 

*6.689 *807 
*7.86* *8** 
*9.070 5006 
50.306 5132 
51.5*6 5*13 
52.8*5 5668 
5*.163 5805 

55.503 5921 

56.913 60*5 
58. 1*1 i 6206 
59.33 t 6377 

60.63* 6557 
61.859 67*9 
63.055 6952 
6*.222 7167 
65.355 7395 
66.*53 7636 

67.513 7892 

68.536 82*1 

XS ; ( V ) ( V ) KIS1 BASH-
PVC PVC TAH. DUSGf 1 

LLmR TÜKETİM TUKCTIK TÜKETİM 
( TON ) < TOM > KG > 

- V i 55569 53919 1 .305 

-9 .77559 61929 I .483 
-7 62384 66890 I .568 
—5 40ö2 i 5906 1 1 .357 
—3 42**83 9S307 1 .098 
~ 2 64234 56939 1 .239 

1 69801 65927 1 .401 
3' 7j &03 69995 1 .461 

5 87039 89993 1 .721 

7 99780 96067 1.910 
9 1 1691 9 120067 2 . 329 

1 1 192587 191991 2.687 
13 159993 2.651 
15 165318 2.973 
17 176782 3.111 
19 191201 3.290 
ai 206917 3.476 

53 222353 3.667 

25 239297 3.868 

27 257019 4 .076 

29 275799 4.294 

31 295517 4 .522 
33 316323 4 .760 
35 338327 5.011 
37 367757 5.366 



REGRESYON SONUÇLARI 

Y * -323696.06298 + BO. 727097636 XI 744.0632683 X2 Regresyon Modeli 
< 13.777344 ) ( 580.965163 ) Katsayıların Standart 

Hataları 

Standart Hata «9107.-5B6 Ton olduğuna göre PVC tüketimi ile Kişi Başına Düşen 
Milli Gelir ve Yıllar arasındaki doğrusal ilişki 9108 ton tahminin standart 
hatasına sahiptir. 

Determinasyon Katsayısı = 0.924372 olduğuna göre Y bağımlı değişkenindeki 
değişmelerin regresyon modelinde bulunan bağımsız değişkenlerle <X1,X2) 
X 92 oranında açıklanabildiğin! göstermektedir. 

Çoklu Korelasyon Katsayısı * 0.961442 olduğuna göre Y bağımlı değişkeniyle 
bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişki çok yüksektir. 

Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı = 0.896012 olduğuna göre PVC tüketim 
miktarlarındaki gelişmelerin */. 90’nından fazlasını bağımsız değişkenler 
açıklıyor demektir. 

Katsayıların herbiri için yapılan Hipotez Testi sonucu B *nin istatistiksel 
S olarak anlamsız ve dolayısıyla Y’yi açıklama gücü olmadığından yeni Regres¬ 

yon Modelimiz ; 
Y « -323696.06298 80.727097636 XI olmuştur. 

Bu Regresyon Modelimizin tahmin sonuçları kullanılarak gelecekteki tüketim 
değerleri aşağıda verilmiştir. 

Talebin Gelir(Kişi Başına Düşen) Esnekliği = 5.210114 olduğuna göre Kişi 
Başına Düşen Milli Gelir'deki */. l'lik artış Tüketimde */. 5.2’lik artış 
olacağını göstermektedir. 

YILLAR 

( XI ) 
KIŞI BAŞINA 
milli gelir 

( TL ) 

( Y ) 
PVC 

TÜKETİM 

( TON ) 

( Y ) 
PVC TAHMİNİ 

TÜKETİM 

< TON ) 

KIŞI BAŞINA 
DÜŞEN 

TÜKETİM 

( KG ) 

1976 4774 52569 61695 1 .508 
1977 4861 77559 68718 l .645 

1978 4903 62384 72109 1 .691 

1979 4786 40621 62664 1.440 
1980 4638 42483 50716 1 1 . 141 
1981 4714 642B4 56851 1 .248 

1982 4807 69801 64359 1 .378 

1983 4844 71602 67346 1 .407 

1984 5006 87039 80424 1 .639 
1985 5132 94780 90595 1 .801 
1986 5413 116914 113280 2. 198 
1987 5668 142587 133865 2.533 
198B 5805 144925 2.675 

1989 5921 154289 2.780 

1990 6045 164299 2.892 
1991 6206 177296 3.051 
1992 6377 191101 3.218 
1993 6557 205632 3.391 

1994 6749 221131 3.575 

1995 6952 237519 3.767 

1996 7167 254875 3.969 
1997 7395 273281 4. 1B1 
1998 7636 292736 4 .405 

1999 7892 313402 4 .642 
2000 8241 341576 4 .984 
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GSMH ( XI 

(1963 DAZ YIL KI51 r?i 
ALICI FIY.ÎLE) NUFUS MILL1 1 

YILLAR ( MİLYON TL.) ( MİLYON ) ( TL 

1976 195328 90.915 9779 

1977 203039 90.768 9861 

1978 209069 90.690 9903 

1 979 208335 90.530 9786 

1930 206121 99.938 9 638 
1981 219672 95.590 9719 

1982 229931 96.688 9807 

1 903 231863 * 97.869 9899 
1989 295696 99.070 5006 

1985 258170 50-,306 5132 

1986 278999 51.596 5913 
1987 299595 52.895 566B 
1988 319522 59.183 5805 

1989 328675 55.508 5921 
1990 393966 56.818 6095 
1991 360639 58.111 6206 

1992 378671 59.389 6377 

1993 397605 60.639 6557 
1999 917985 61.858 6799 
1995 938359 63.055 6°52 

1996 960277 69.222 7167 

1997 983291 65.355 7395 
1998 507955 66.953 7636 

1999 532828 67.513 7892 

2000 569798 68.536 829 1 

< X2 ) (■ Y 1 < Y ) K1S1 BAS 
- ■ vyPF. YY.PE TAH. BUSEN 
YILLAR TÜKETİM- TÜKETİM TUKETÎI 

( TOM ) C TON > ( KG > 

- I 1 1 3601 1 1046 ■r ' 0.270 
-9 21068 14743 0.353 

. 7 9104 16652 0.391 

-5 5033 12243 0.231 
- -3 7627 6602 0. 149 

-1 12656 9862 0.217 

1 14969 13797 0.296 
3 14000 15507 0. 324 

5 23000 22184 0.452 

7 29703 27430 0.545 
9 34343 38835 0.753 

11 52207 49207 0.931 

13 54891 1.013 

1.5 59740 1 .076 

17 64906 1 . 142 

19 71543 1 .231 

21 78578 1 .323 

23 B5970 1.418 

25 93838 1 .517 

27 102144 1 .620 

29 110927 1 .727 
31 120226 1 .840 

33 130042 1 .957 

'35 140453 2.0BO 

37 154560 2.255 



REGRESYON SONUÇLARI. 

Y = -177321.58459 + 39.7334668 XI + 119.95658 X2  > Regresyon Modeli 
( 7.372197 ) ( 310.871971 ) > Katsayi 1 ar ın -Standart 

H<3 trl 1 £»* 1 
Standart Hata = 4873.430 Ton olduğuna göre YYPE tüketimi ile Kişi Başına Dü¬ 
şen Milli Gelir ve Yı 1.1ar arasındaki doğrusal ilişki 4873 ton tahminin stan«- 
dart hatasına sahiptir. 

Determinasyon Katsayısı = 0.893197 olduğuna göre Y bağımlı değişkenindeki 
değişmelerin regresyon modelinde bulunan bağımsız değişkenlerle <XlfX2> 
'/. 89 oranında aç ı k 1 anab i İd i ğ i n i göstermektedir. 

Çoklu Korelasyon Katsayısı = 0.945091 olduğuna göre Y bağımlı değişkeniyle 
bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişki çok yüksektir. 

Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı = 0.853146 olduğuna göre YYPE tüketim 
miktarlarındaki gelişmelerin '/. 05’inden fazlasını bağımsız değişkenler 
açıklıyor demektir. 

n 

Sabit Vary.ans Analizi önkoşulu olan2Jeı= 0 sağlanmadığı için düzeltme fak¬ 
törü kullanılarak bulunan yeni Regresyon Modelimiz ; 
Y * -17732İ.53451 + 39.7334668 XI + 119.95658 XS olmuştur. 

Katsayıların herbiri için yapılan Hipotez Testi sonucu |3a *nin istatistiksel 
olarak anlamsız ve dolayısıyla Y’yi açıklama gücü almadığından yeni Regres- 
^on Modelimiz? 
Y = -177321.58451 + 39.7334668 XI olmuştur. 
Bu Regresyon Modelimizin tahmin sonuçları kullanılarak delecekteki tüketim 
değerleri aşağıda verilmiştir. 

Talebin Gel ir(Kişi Başına Düşen) Esnekliği ~ 9.936454 olduğuna göre Kişi 
Başına Düşen Milli Gel ir’deki */. l’lik artış Tüketimde '/. 9.9* life artış 
olacağını göstermektedir. ^ 

(XI ) ( Y > ( Y > KîSI BASINA 
KIS I BASINA YYPE YYPE TAH, DÜSEN 
MİLLİ GELİR TÜKETİM TÜKETİM Tüketim 

YILLAR ( TL > ( TON ) ( K13 ) 

1976 4774 13601 12366 0.302 

1977 4861 . 21868 15823 0.379 
1978 4903 9104 17492 0.410 
1979 4786 5033 12843 0.295 
i960 4638 7627 6962 0. 157 
1981 4714 12656 99B2 0.220 
1982 4B07 14968 13677 0.293 

İ9B3 4844 14000 15147 0.316 
1984 5006 23000 21504 0.440 

• 1985 5132 29703 26591 0.529 

1986 5413 34343 37756 0.732 

1987 5668 52207 47888 0.906 

1988 5805 53331 0.984 

1909 5921 57940 1 .044 

1990 6045 62867 i . 106 
1991 6206 69264 1 . 192 
1992 6377 '76059 1 .281 
1993 6557 8321 1 1 .372 
1994 6749 90840 l .469 

1995 6952 90905 1 .569 

1996 7167 107448 1 .673 

1997 7395 116507 1 .783 

1990 7636 126083 1 .897 
1999 7892 136255 2.016 
2000 8241 150122 2. 190 

-198-



TÜKETİM ( BIN TON ) 

YYPE TÜKETİM TAHMİNLERİ 

□ TAHMİN 
YILLAR 

T GÖZLEM 



G511H ( X 

(1968 BA2 YIL KIS! 1 

ALICI FIV.İLE) NUFUS MİLLÎ 

LLLAR ( MİLYON TL.) ( milyon > ( Tl 

1976 195388 90.915 9779 

1977 803039 90.768 9861 

1978 809069 90.690 9903 

1979 808335 90.530 9786 

1980 806181 99.938 9638 

1981 819678 95.590 9719 

1938 889931 96.688 9807 

1983 831863 97.869 9899 

1989 895696 99.070 5006 
1985 858170 50.306 5138 

1986 878999 51.596 5913 

1987 899595 58.895 5668 

1988 319588 59.183 5805 

1989 388675 55.508 5981 

1990 393966 56.818 6095 

1991 360639 58.111 6806 

1998 378671 59.389 6377 

1993 397605 60.639 6557 

19’9A 917985 61.858 6799 

1995 938359 63.055 6958 

1996 960877 69.888 7167 

1997 983891 65.355 7395 

1998 507955 66.953 7636 

1999 538888 67.513 7898 

8000 569798 68.536 8891 

X2 i ( Y > < Y ) K1S1 BAS 
PS PS TAH. dusen 

LLAR TÜKETİM TÜKETİM TÜKET II 
! TON ) ( TON ) • ( KG ) 

-11 15055 19699 0.350 

-9 ' 20721 18063 0.938 
-7 13932 19687 0.962 

-5 163-55 19967 - 0.399 

-3 10139 9010 0.203 
-1 ■ 15268 11990 0.263 

1 15696 15699 0.335 

3 16405 17079 0.357 

5 16210 23906 0 .979 

7 31999 28961 0.566 

9 90200 39621 0.769 

11 5 102 1 99799 0.991 

13 55158 1.01B 

15 59735 1 .076 

17 69630 1 .037 

19 71002 ! 222 

21 77783 1.310 

23 89903 1 .900 

25 92512 1 .996 
27 100560 1 .595 
29 109087 1 .699 

31 118132 1 .BOB 
33 127696 1 .982 

35 137858 2.092 

37 151732 2.209 

\ 



REGRESYON SONUÇLARI 

A 

Y = -1?ME3.<|3613 + 39.B99B966 XI - 25.99EK5 X2 Regresyon Modeli 
( 5.<190106 I ( 231.50762 ) + ILUiY i Ur in Sf.indart 

Hû ta 1 aı* ı 

Standart Hata =3629.2634 Ton olduğuna göre PS tüketimi ile Kişi Uaşma Düşen 
Milli Gelir ve Yıllar., ar.asmdaki doğrusal ilişki 3629 ton tahminin standart 
hatasına sahiptir. v*— 

..Determinasyon Katsayısı * 0.930206 olduğuna göre V bağımlı değişkenindeki 
değişmelerin regresyon model inde bulunan bağımsız değişkenlerle (XI,X2) 
H-93 oranında açık1anabi 1 d iğ ini göstermektedir. 

Çoklu Korelasyon Katsayısı = 0.964513 olduğuna göre V bağımlı değişkeniyle 
bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişki çok yüksektir. 

Düzel ti'lmiş Determinasyon Katsayısı = 0.904144 olduğuna göre P3 tüketim 
miktarlarındaki gelişmelerin */. 90’nından fazlasını bağımsız değ i şkcMi l er 
açıklıyor demektir. 

o 

Sabit Varyans Analizi önkoşulu olan e; = 0 sağlanmadığı için düzeltme fak¬ 
törü kullanılarak bulunan yeni Regresyon Modelimiz i 
Y « -176123.<*3592 + 39.8998964 XI - 25.94845 X2 olmuştur. 

Katsayıların herbirl için yapılan Hipotez Testi sonucu pz'nin istatistiksel 
olarak anlamsız ve dolayısıyla Y*yi açıklama gücü olmadığından yeni Regres¬ 
yon Modelimizi 
Y = -176123.<*3592 + 39.8998964 XI 

Bu Regresyon Modelimizin tahmin sonuçları kullanılarak gel ecel: tek i tüketim 
değerleri aşağıda verilmiştir. 

Talebin Gelir(Kişı Başına Düşen) Esnekliği = 9.0544B7 olduğuna göre Kişi 
j Başına Düşen Milli Gel ir’dek i V. l’lik artış Tüketimde Y% 9.1'li.k artış 

olacağını göstermektedir. ~ 
( XI ) ( Y ) ( Y ) 1-USl BASINA 

KISÎ BASINA PS PS TAH. DÜSEN 
MILLt GELİR TÜKETİM TÜKETİM TÜKET 111 

YILLAR ( TL ) ( TON ) ( TON.) ( KG ) 

1976 4774 15055 1 **359 0.351 
1977 4G6l 20721 17830 ' 0. *ı27 
1978 *♦903 13932 19506 0. *ı57 
1979 *♦786 16355 l*ıB37 0.3** 1 

1980 *♦638 10139 0932 0.201 

1 981 *♦71 4 15260 1 1P65 •' 0. 263 
1902 *♦807 İ56**8 15675 0.336 
1983 **Q**** 16**05 17152 0.350 

1984 5006 16210 23615 0.481 

1985 5132 31****** 2B6**3 0.569 
1986 5**13 *♦0200 39855 0.773 

1987 5668 51021 50029 0. 9**7 

1988 5805 55**95 1 .02** 

1989 5921 6012** 1 .083 

1990 60**5 65071 1 . 1**5 

1991. 6206 71 **95 1 .230 

1992 6377 78318 1 .319 

1993 6557 85500 1 . ** 10 
199** 67**9 93161 1 .506 

1995 6952 101261 1 .606 

1996 7167 109839 1.710 

1997 7395 118936 1 .820 

1990 7636 128552 1 .934 

1999 7092 138767 2 .055 

2000. 82** l v 152692 2.220 
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1976 1980 

□ 

PS TÜKETİM TAHMİNLERİ 

YILLAR 
TAHMİN -I- GÖZLEM 
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GSİİH ( XI ) 
(1968 BAZ YIL KIÇî BAŞ] 
ALICI FIY.ILE) NUFUS MİLLÎ GEL 

YILLAR i MîLYON TL.) < MİLYON ) ( TL ) 

1976 195328 40.915 4774 
1977 203034 40.768 4861 
1978 209064 40.640 4903 
! 979 208335 40.530 4786 
1980 206121 44 . 438 4638 
1981 214672 45.540 4714 
1962 224431 46.698 4807 

1953 231863 47.864 4844 
1964 , 245646 49.070 5006 
1985 258170 50.306 5132 

1986 278999 51.546 5413 
19B7 299545 52.845 5668 
1988 314522 54.183 5805 

1989 328675 55.508 5921 
1990 343466 56.818 6045 
1991 360639 58.111 6206 
1992 ■ 378671 59.384 6377 
1993 397605 60.634 6557 
1994 417485 61.858 6749 
1995 438359 63.055 6952 
1996 460277 64.222 7167 
1997 483291 65.355 7395 
1998 507455 66.453 7636 
1999 532828 67.513 7892 
2000 564798 68.536 8241 

NA 

.IR 

( X2 ) 

YILLAR 

-11 
-9 
-7 
-5 

-3 
-1 

1 

3 
5 
7 
9 

1 1 
13 

15 
17 
19 
31 

23 
25 
27 

29 
31 
33 
35 

37 

( Y ) < Y ) KI S I BAS 
AY PE AYPE TrtH. OUSEN 

TÜKETİM TÜKET1M TUKETli 

( TON 1 t TON ) < r'.S > 

65133 55559 1 .358 

85155 66399 1 .590 

99902 71639 1 .680 

36538 57119 1 .312 

32909 3B795 0.872 

61970 98217 1 .059 
69869 59802 1 .281 

70679 69926 1 .396 

809 81 89590 1 .729 

101799 100277 1 .993 

122852 135239 2.629 

177179 166958 3. 159 

189019 3.396 
198958 3.575 
213898 3.765 

233937 9.026 

255219 9 .298 

277619 9 .579 

301512 9 .879 

326772 5. 182 

253529 5.505 
381892 5.893 
911876 6. 198 

993725 6.572 

987139 7. 108 



REGRESYQN SONUÇLARI 

A 
Y = -537706.620 17 120.313900011 XI + 12 . 1678276297 X2 — > Recjr ev.yon Modeli 

( 21.929112 ) < 920.71016 )  > Katsayı larin 
Standart Hataları 

Standart Hata =10096.355 Ton olduğuna göre AYPE tüketimi ile Kişi Başına Dü¬ 
şen Milli Gelir ve Yıllar arasındaki doğrusal ilişki l*»096 ton tahminin 
standart hatasına sahiptir. 

Determinasyon Katsayısı = 0.892930 olduğuna göre Y bağımlı değişkenindeki 
değişmelerin regresyan modelinde bulunan bağımsız değişkenlerle <Xİ»XE> 
*/. 89 oranında aç ık 1 anab i İd iğ ini göstermektedir. 

Çoklu Korelasyon Katsayısı = 0.900951 olduğuna göre Y bağımlı değişkeniyle 
bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişki çok yüksektir. 

Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı = 0.852783 olduğuna göre AYPE tüketim 
miktarlarındaki gelişmelerin */. 05* inden fazlasını bağımsız değişkenler 
açıklıyor demektir. 

Katsayıların herbiri için yapılan Hipotez Testi sonucu (3* ’r.irı istatistiksel 
olarak anlamsız ve dolayısıyla Y’yi açıklama gücü olmadığından yeni Regres- 

' Yon Modelimiz i 
Y = -537786.620 17 -»• 120.313900011 XI olmuştur. 
Bu Regresyon Modelimizin tahmin sonuçları kullanılarak gelecekteki tüketim 
değerleri aşağıda verilmiştir. 

Talebin Gel ir(Kişi Başına Düşen) Esnekliği » 7.000567 olduğuna göre Kişi 
Başına Düşen Milli Gelir*deki 1*1 ik artış Tüketimde */. 7.8*1 il. artış 
olacağını göstermektedir. *"* 

( XI ) ( Y ) ( Y ) Kİ SI BASIMA 
K î 5i BASINA AYPE AYPE TAH. DÜSEN 
MİLLÎ GELİR TÜKETİM TÜKETİM TÜKETİM 

YILLAR ( TL ) ( TON ) ( KG ) 

1976 0770 65133 55600 l .361 
1977 0061 85155 66503 l .592 
1978 0903 09902 71720 1 .682 

1979 0786 36538 571Ü0 1.310 
I960 0638 32900 38781 0.091 
1981 0710 61070 00229 1 . i 08 

1982 0807 60869 59790 1 .370 

1983 0800 70679 60390 1 .079 

1980 5006 80081 80529 1 .902 

1985 5132 101790 100192 2 .302 

1906 50 13 122852 135125 2.621 
1987 5668 177179 166025 3. 157 

1968 5805 183856 3.393 
1989 5921 198276 3.572 

1990 6005 213691 3.761 

1991 6206 233705 0 .022 
1992 6377 250963 0 .293 
1993 6557 277300 0 .570 
1990 6709 301208 0 . 067 
1995 6952 326000 5. 1 77 
1996 7 l 67 353171 5.099 
1997 9375 381515 5 .838 
1990 7636 011070 6. 192 
1999 7892 003299 6.566 
2000 020 1 086680 7 . 101 
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GSMH (XI) 
(1968 BA2! YIL Kist BASINA 

V ALICI FİY.tLE) MUFUS Iİ1LLÎ GEL 28 
YILLAR ( MİLYON TL.) ( MİLYON ) ( TL ) 

1976 195328 40.915 4774 

1977 203034 40.768 4861 

1978 £09064 40.640 4903 

1979 £08335 40.530 4736 

1980 £06121 44.438 4638 

1981 214672 45.540 4714 

1983 224431 46.688 4807 

1983 331863 47.864 4844 

1984 245646 49.070 5006 

1985 358170 50.306 5132 

1986 278999 51.546 5413 

1987 299545 52.845 5668 

1988 314532 54.183 5805 

1989 323675 55.508 5921 

1990 343466 56.818 6045 

1991 360639 58.111 .6206 

1993 378671 - 59.384 6377 

1993 397605 60.634 6557 

1994 417485 61.858 6749 

1995 438359 63.055 6952 

1996 460277 • 64.222 7167 

1997 483291 65.355 7395 

1998 507455 66.453 7636 

1999 532328 67.513 7892 

3000 564798 68.536 8241 

; X2 ) ( Y ) ( Y ) K13I BASIMA 
PP PP TAH. DUSEM 

[ULAR TUKET tM TUKET 111 TUKETIM 

( TOM ) ( TOM > < KG ) 
      

  

-11 17670 7215 0. 176 

-9 16021 14367 . . 0.343 

-7 14314 20 OS 6 0.471 

-5 11450 20740 0.4 76 

-3 19801 20406 ' 0.459 

-1 23405 20208 0.597 

1 31672 34552 0.740 

3 41385 401 1 1 0.838 

5 54839 49653 1.011 

7 66604 58043 1 . 153 

9 69644 71381 1 .334 

11 80799 B3886 1 .587 

13 92632 1 .709 

15 100708 1.814 
17 • 109039 1.919 

19 118549 2.040 
21 128378 . 2. 161 

23 138493 2.2B4 

25 148991 2.408 
27 159839 2.534 

29 171070 2.663 

31 182714 2.795 

33 194773 2.930 

35 207309 3.070 

37 222809 3.250 



RE6RESY0N SONUÇLARI 

A v I 
Y » -120700.800633 + 3İ.B50O15 XI -r 8190.^6223 X2 > Reg res /or. Modeli 

( 9.699332 ) ( ğ09.002913 ) ——Katsayıların Standart, 
Hatalar; ; 

Standart Hata = 6^11.79^ Ton olduğuna göre PP tüketimi ile Kişi Başına Düşen 
Milli Gelir ve Yıllar arasındaki doğruşal ilişki 6^12 lon tahminin standart 
hatasına sahiptir. 

Determinasyon Katsayısı * 0.9^47**7 olduğuna göre Y bakımlı değişkenindeki 
derişmelerin regresyon modelinde bulunan bağımsız değişkenlerle (X1»X2> 
*/. 93 oranında açıklanabildiğin! göstermektedir. 

Çoklu Korelasyon Katsayısı = 0.971981 olduğuna göre Y bağımlı değişkeniyle 
bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal ilişki çok yüksektir. 

Düzeltilmiş Determinasyon Katsayısı = 0.92^027 olduğuna göre PP tüketim 
miktarlarındaki gelişmelerin ’/. 93’ünden fazlasını bağımsız değişkenler 
açıklıyor demektir. 

*5-
Sabit Varyans Analizi önkoşulu olan A e;= 0 sağlanmadığı için düzeltme fak¬ 
törü kullanılarak bulunan yeni Regresyon Modelimiz î 
Y * -120700.280099 + 31.058015 XI + 2190.^6223 X2 olmuştur. 

X2 sabit tutulduğunda XI ile Y arasındaki ilişkiyi gösteren Kısmi Korelasyon 
Katsayısı r(12.3.) = 0 .739216 »d ır . 

XI sabi t'tutulduğunda X2 ile Y arasındaki ilişkiyi Gösteren Kısmi Korelasyon 
Katsayısı r<13.2) = 0.072525 * d ir . 

Y sabit tutulduğunda XI ile X2‘arasındaki ilişkiyi gösteren Kısmi Korelasyon 
Katsayısı r(23.1) «= -0.209997 olduğuna göre bağımsız değişkenler arasında 
ilişki olmadığı yani çoklu bağıntı halinin var olmadığı açıktır. 

./Talebin Gelir(Kişi Daşına Düşen) Esnekliği = 237607 olduğuna göre Kişi 
Başına Düşen Milli Geiir'deki */. l’lik artış Tüketimdş */. 9.2’lık artış 
olacağını göstermektedir.’ 

-207-



I 

PP TÜKETİM TAHMİNLERİ 

YILLAR 
TAHMİN + GÖZLEM 



c Tablo 3. 

P L A S T 

TÜKETİM tahminleri 

YILLAR 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1988 
19B3 
1 989 
1985 
19B6 
1 9B7 
19BB 
1989 
1990 
199! 
! 998 
1993 
1 99A 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
8000 

PVC 

61695 
6871B 
78109 
6866A 
51716 
56B51 
6 A 389 
673A6 
B0A8A 
90595 

113880 
133B65 
1AA985 

15A289 
16A299 
177896 
191101 
205638 
881131 
837519 
25A875 
873881 
898736 
313A02 
3A1576 

( TON > 

1 YYPE AYPE PP 1 

1 18366 556B8 7815 1 

1 15883 66503 1A367 1 
1 17A98 7172A 80086 1 
1 128A3 57180 807A0 1 

1 6968 3B781 80A06 1 
1 9982 AB889 80808 1 
1 13677 59790 3A558 1 
1 151A7 6A390 A0111 1 
1 2185A BA529 A9653 1 

1 86591 100198 5B0AB 1 
1 37756 135125 713B1 1 
1 A788B 166885 83886 1 
1 53331 1B3B56 98638 1 

1 579A0 19B876 10070B 1 

1 68B67 813691 109039 1 
i 69869 833705 1185A6 1 
1 76059 25A963 188378 1 

1 83811 2773A0 138A93 1 

1 908A0 30180B 1AB991 1 

1 98905 386AAA 159B39 1 
1 107AAB 353171 171070 1 
1 116507 381515 18871A 1 
1 1860B3 Al1A7A 19A773 1 
1 136855 AA3899 207309 1 
1 150188 A8668A 828809 1 

PS 

1A359 
17830 
19506 
1AB37 
8938 

11965 
15675 
17158 
23615 
8B6A3 
39855 
50089 
55A95 
6012A 
65071 
71A95 
78313 
85500 
93161 

101861 
109839 
118936 
12B552 
13B767 
158698 

( 

K L E R 

Kî SI BASINA DUSEN TUKETIM 

PVC YYPE 

1.508 0.302 
1.645 0.379 

1.671 0.410 

1 .440 0.295 

1 . 141 0.157 
1.248 0.220 

1.378 0.293 

1 .A 07 0.316 

1.639 0. 440 
1 .801 0.529 
E. 198 0.732 

E.533 0.906 

E.675 0.984 

2.780 1 .046 
£.892 1 .106 
3.051 1 . 192 
3.218 1 .281 

3.391 1 .372 

3.575 1 .469 

3.767 1 .569 
3.969 1 .673 
A.181 1 .783 

4 .405 1 .897 

4 .642 2.0İ8 
4.9B4 2.190 

< KB > 

AYPE 

1 
1 PP 

1 .361 1 0.176 
1 .592 1 0.343 
1 .682 1 0.471 

1 .314 1 0.476 
0.891 1 0.459 
1 . 108 1 0.597 
1 .374 1 0.740 

1 .479 1 0.838 

1 .942 1 1.015 
2.302 1 1.153 
2.621 1 1.384 
3. 157 1 1.587 

3.393 1 1.709 

3.572 1 1.814 
3.761 1 1.919 
4 .022 1 2.040 
4 .293 1 2.161 

4 .574 1 £.284 
4. 869 1 2.408 

5.177 1 2.534 
5.499 1 2.663 
5.838 1 2.795 

6. 192 1 2.930 

6.566 1 3.070 

7. 101 1 3.250 

PS TOPLAM 

0.351 3.698 

0.427 4.386 

0.457 4.711 

0.341 3.866 

0.201 2.849 

0.263 3.436 

0.336 4.121 
0.358 4 .398 

0.481 5.517 

0.569 6.354 

0.773 7.708 
0.947 9. 130 

1 .024 9.785 

1 .083 10.293 
1 . 145 10.823 
1 .230 11.535 
1.319 12.272 
1.410 13.031 
1 .506 13.827 

1 .606 14.653 

1 .710 15.514 
1 .820 16.417 
1 .934 17.358 
2.055 18.351 
2.228 19.753 
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KISI BASINA DÜSEN TOPLAM TÜKETİM 

YILLAR 
TAHMİN + C-OZLEM 



k.. 

i O N U C 

■Yapılan Sabit Varyans Analizi sonucunda hatalar toplamının sıfır 
o İması,hat al arın regresyon eğrisinin altına ve üstüne rassal bir 
biçimde dağıldığını gösterdiği gibi hataların seyrinden de sabit 
varyans halinin geçerli olduğu gözlenmiştir. 

■Otokorelasyon Analizi sonucunda otokore1asyon o 1madığı,do 1 ayısı 
ile seçilen modelin yanlış olmadığı,kul lanı 1 an değişkenin yeterli 
olduğu ve verilerde ölçme hatasının olmadığı anlaşılmıştır. 

•Katsayıların her biri için yapılan Hipotez Testlerinde PP ürünü 
için tüm katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğu,diğer 
ürünler için ise katsayısının anlamsız olduğu sonucuna 
varılmıştır. 

-Katsayıların hepsinin birden Hipotez Testi ve Determinasyon 
Katsayısının İstatistiksel öneminin belirlenmesinde X’lerin 
anlamlı olduğu ve Y’yi açıklama güçlerinin yüksek olduğu sap- 

. tanınıştır . 

-Katsayıların */. 95 anem seviyesinde bulunan Güven Aralıklarına 
düştüğü gözlenmiştir. 

-Verilerin Analizi sonucunda! 

a) Tahminin yapılabilme koşuluna uyulduğu> 

b> Tahminin sağlıklılığı koşuluna uyulduğu, 

c) PP ürünü için verilerden ileri gelen bir sorun olmadığından, 
ayrıca (X ’XT^matrisi bulunabildiğinden ve r(E3.1) kısmi 
korelasyonunun çok küçük çıkması nedeniyle Çoklu Bağıntı yoktur. 
Diğer ürünler için ise bağımsız değişkenin tek ve (X’Xf matrisi¬ 
nin bulunabilmesi nedeniyle Çoklu Bağıntı'dan söz edilemez. 

d) Verilerde sıçramalar görülmeyip süreklilik arzetmekte olduğun¬ 
dan Yapısal Değişme durumunun olmadığı sap t anını ş 11 r . 

□ halde yapılan tahminlerin güvenilir olduğu kanıtlanmıştır. 
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2.2 İhracat Projeksiyonları 

Yeterli bilgi derlenememiştir. 

2.3 Toplam Talep Projeksiyonu 

Plastik sektöründe yaygın olarak kullanılan esas hammaddeler 
AYPE, YYPE, PVC, PS ve PP' dir. Bu malzemelerin tüketiminin 

incelenmesi bu hammaddelerden yapılan çok çeşitli malzemelerin 
teker teker talep projeksiyonunu yapmak pratikte mümkün olmayıp 
ayrıca bu husus araştırmacılara, sektöre ve diğer ilgilenenlere de 
doğru bir fikir vermeyecektir. Bu sebepten, beş plastiğin talep 

projeksiyonları hazırlanmıştır. Bu beş plastiğin dışında ülkemizde 

kullanılan plastikler mevcuttur. Ancak bunlara ait tüketimler henüz 
çok düşük bir seviyede görünmektedir. Ayrıca, dünyadaki uygula¬ 
malarda fert başına düşen plastik tüketimin hesaplanmasında bu 

beş plastik kullanılmaktadır. 

3. ÜRETİM HEDEFLERİ 

Ülkemizde mevcut plastik işleme üretim kapasitesi ülke tüketiminin 
çok üstündedir. Ülkemizin ekonomikşartlarına göre kapasite kulla¬ 
nımı azalıp çoğalmaktadır. Ancak, bu kapasitelerin büyükçe bir 
bölümünün teknolojilerinin iyi olduğu söylenemez. Dolayısıyla bu 
plan devresinde en son teknolojilerin ülkemize alınmasi çalışmalarına 

hız verilmesi gerekmektedir. Entegre plastik sanayiinin ATİle reka¬ 

bet edebilmesi için son teknolojilerle çalışması gerekmektedir. 

4. İTHALAT, PROJEKSİYONU 

Mamul plastik ürünü ithalatı olmadığından (ihmal edilebilir miktar¬ 
dadır) bu konuda bilgi derlenememiştir. 

5. MEVCUT TEKNOLOJİK DURUM VE MUHTEMEL GELİŞMELER 

Bu konular. Bölüm 2, madde 3' de dolaylı biçimde incelenmiştir. 
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6. DİĞER SEKTÖRLERLE İLİŞKİLER 

6.1.1. Çevre Sorunları 

Ülkemizde sayıları yaklaşık 2500 dolayında olduğu tahmin edilen plastik is¬ 
leyen firmalar, hammadde olarak, en yaygın bir şekilde AYPE, YYFE, PP ve 
PVC kompound tüketmektedirler. 

Plastik işleme sektörünün ürünleri dayanıklılık, ucuzluk, temiz görünümle¬ 
ri, dielektrik karekterleri, hafif olmaları ve kolay izlenebilirlikleri ne¬ 
deni ile bir yandan kağıt, karton, cam, porselen, pamuk, keten, kendir gibi 
geleneksel hammaddelerden imal edilen eşyanın yerine geçerken bir yandan da 
yeni geliştirilen tüketim alanlarıyla günlük yaşamımıza, örneğin tarımsal 
sulama, içme suları, kanalizasyon, toprak İslahı, turfandacılık, gübre.hay¬ 
van yemleri, haberleşme, enerji dagıtımic, ulaşım ve gıda endüstrisinde 
ambalaj maddesi gibi kalkınmakta olan ülkemiz için büyük önem taşıyan pro¬ 
je yatırımlara yaygın ölçüde girmiştir. 

Günümüzde plastik ürünleri tarımdan dokuma sanayine, inşaat sektöründen ta¬ 
şıt sanayine kadar bir çok alanda temel maddeler haline gelmiştir. Plastik 
isleme sektörünün milli gelire sağladığı net- katkı, istihdam olanakları, 
döviz tasarrufu gibi ekonomik ve sosyal yararları yanında önemli boyutta 
çevre kirliliğine de neden olmaktadır. Plastikler islenmeleri sırasında 
dikkate değer bir kirlilik oluşturmamakla beraber kullanıldıktan sonra 
atılması 'ile çevre korumacılar tarafından çevre kirlenmesinin temel sorum¬ 
lusu olarak nitelendirilmektedir. Gerçekten de çak yaygın olarak kullanılan 
plastik ambalaj materyalinin doga koşullarında uzun yıllar parçalanmadan ve 
bozulmadan kalınası bu kirliliğin her geçen gün artısına neden olmaktadır 

1984 yılında ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünce İskenderun Körfezi yüzey su¬ 
larında yapılan bir araştırmada İ0 ton plastik, 2,5 ton küresel plastik 
parçacıkları 2,5 ton da yüzen maddeler saptanmıştır. Gerçi bu plastiklerin 
büyük bir bölümünün sorumlusu Türkiye değildir. Bu atıkların Kuzey Afrika 
ye Doğu Akdeniz ülkelerine ait. olduğu belirtilmektedir. Gün geçmiyor.ki ge ¬ 
rek gazetelerde gerekse televizyonda turistik yörelerimizde gönüllü temiz- 
liyicilerin plastik ve katı atıkları toplama kampanyaları haberleri yer 
alıyor. 

Türkiye'deki son kırk yılın hızlı nüfus artısı, nüfusun büyük şehirlerde 
yoğunlaşması, sanayinin ise büyük şehir merkezlerinin etrafında gelişmesi, 
gelişen endüstrileşme ve artan ulaşım bugün çevre sorunlarını da beraberin¬ 
de getirmektedir. 

Birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma planlarında çevre sorunları ve ekolo¬ 
jik denge hakkında hiç bir önlem getirilmemiş, üçüncü beş yıllık kalkınma 
planında ise sorun, çevre faktörünün kalkınmayı uzun dönemde engellenmesi 
açısından ele alınmıştır. Dördüncü Beş yıllık kalkınma planında çevre koru¬ 
maya belli bir önem verildiğini gösteren maddeler bulunmaktadır. Nitekim 
Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı da bu dönemde kurulmuştur. 

1982 Anayasasının 56. maddesi ile de ülkemizde çevreye önem verilmesi gere¬ 
ğinin tartışılmaz bir gerçek olduğu ortaya konmuştur. 

V. Beş Yıllık Kalkınma Plastik özel ihtisas Komisyonu Raporunda ise çevre 
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kirliliği açısından sadece işletmeler dikkate alınmış ve bu plastiklerin 
işlenmeleri sırasında çevreyi kirletmediği belirtilmiştir. Ancak plastikle¬ 
rin günlük yaşantımızda ve ticarette çok sık kullanılan maddelerdir, ve yo¬ 
ğunlukları düşük olduğundan atıklar içinde en fazla görünendir. Bunun sonu¬ 
cu olarak önemli bir çevre kirliliği oluşturmaktadırlar. 

6.1.1. Hurda Plastiklerin Geriye Kazanılması 

Plastikler genellikle hidrokarbonlar olduğu için geri kazanılabilirler veya 
enerji temini için yakıt olarak kullahılabilirler. Termoset plastiklerin 
geri kazanılması daha zordur, fakat yakıt olarak yararlanılır ve bazen yeni 
termoset plastiklere dolgu malzemesi olarak kullanılabilirler. 

Belediye katı atıklarında (çöp) ambalaj materyallerinin miktarı gıda atık¬ 
lan ile ters orantılıdır, bu ise yaşam standartları ile değişmektedir. 
Endüstrileşmiş ülkelerde belediye çöplerinde gıdadan çok ambalaj materyali 
boldur. Gelişmemiş topluralarda ise bu tam terstir. U.S.A'da belediye çöple¬ 
rinin Yc 4-8 arasında plastikler yer almaktadır. FE, PP, P.S, PVC başlıcala- 
dır. 

Tablo 3.2 1981 Yılı için DünyadaUlkelre Göre Kişi Başına Plastik üretimi: 

ülkeler kg/yıl 

Ispanya 28.9 
Ingiltere 36.1 
İtalya 43.6 
Fransa 46.4 

Belçika 52.2 
Japonya 52.9 
Danimarka 56.0 
Kanada 59.3 

İsviçre 64.5 
Avustralya 69.5 
U.S.A 72.2 

İsveç 77.0 
Finlandiya 118.0 
Türkiye (terraoplastik) 5.63 

Plastik hammaddelerin çeşitli uygulamalarda bilinçli olarak kullanılmaya 
başlanması 1965 yılında Petkira Petrokimya A.Ş'nin kurulmasından sonra hız 
kazanmıştır. Gerçekten de plastik hammaddelerin ülkemizde 1960’lı yıllarda 
kişi başına tüketilen miktarı 1 kg*mm altında iken, Petkim’ in üretime geç¬ 
tiği 1969 yılı sonunda hızla artarak (nüfusumuzun da artmasına ragmen) 1985 
te 6,1 kg’a ulaşmıştır. Bu erişilen miktarın gelişmiş ülkelerin kişi basına 
düşen plastik tüketimleri yanında son derece düşük olduğu bir gerçektir. 
Tablo 1'in incelenmesinden gelişmiş ülkelerde ortalama 40-55 kg dolayında¬ 
dır. 
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Tablo.3.3. Belediye Katı Atıklarında Plastik Hiktarı*. 

ülkeler •lc 

Ispanya 
İngiltere 
İtalya 
Fransa 

Belçika 
Japonya 
Danimarka 
Kanada 

İsviçre 
Avustralya 
U.S.A. 

İsveç 
Finlandiya 
Türkiye <İstanbul 1982/83) 

6 
3 

5 
4 
5 

6,8 
7 
12 
4 

8 

6-11 

6-8 
6 

3-5,5 

Türkiye'de IV. Eeg Yıllık Plan döneminde her ne kadar hedef 11 kg/kişi ola¬ 
rak öngörülmüş ise de gerçekten yaşanan olaylar ve ekonomik sorunların do¬ 
ğal bir geregi olarak bu değer halen 5.63 dolayında seyretmektedir. Bu ne¬ 
denle V. Beş Yıllık Plan döneminde daha gerçekçi bir hesap yapma gerekmiş 
ve bunun sonucu olarak V. Beş Yıllık Plan döneminde plastik tüketiminde he¬ 
def 8,56 kg/kişi tespit edilmiştir. (V. Beş Yıllık Kalkınma Ö2el ihtisas 
Komisyonu Raporu sayfa 318). 

Ancak bu değerlerde özellikle 1978-79 yıllarından itibaren plastik hurdala¬ 
rın geriye kazanılmasından doğan artışlar dikkate alınmadığı için düzeltme 
yapılması gereklidir. Geri kazanılan hurda plastik miktarları gerçekten de 
İhmal edilebilecek boyutlarda değildir. Özellikle 1970*İi yıllardaki görü¬ 
len petrol krizleri sonucunda hammadde sağlanmasındaki zorluklar,imalatçı- 
lan hurda plastikleri değerlendirmeye yöneltmiştir. Bugün ülkemizin pek 
çok yerinde gerek modern teknolojiyi kullanarak, gerekse eski sistemle ça¬ 
lışıp hurda plastikleri yeniden değerlendiren yüzlerce sanayi grubu ve bun 
la ra, hurdaları toplayan ekipler oluşmuştur. 

Günümüzde ıraraül ürünlerin pazarlanması esnasında karşılaşılan rekabet orta¬ 
mı çok sayıda plastik imalatçılarını granül kullanarak maliyetlerini düşür¬ 
meye yöneltmiştir. Bu nedenle her kademede hurda plastiklerin toplanarak 
değerlendirilmesi giderek yaygınlaşmaktadır. Plastik hurdalar başlıca iki 
kaynaktan ortaya çıkmaktadır: 

1. Plasik hammaddelerin mamul ürün haline dönüştürülmesi sırasında kullanı¬ 
lan teknolojiye ve diğer etkenlere göre % 4-15 arasında çıkan hurdalar 

2. Tüketicilere ulaşan plastiklerin zamanla eskimeleri veya kullanıra fonk¬ 
siyonlarının sona ermesi ile ortaya çıkan hurdalar 
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Sera örtüler, gübre torbaları, süpermarket, dükkan, lokanta vb. işyerleri 
ile aileler gibi küçük tüketicilerin çöpe attıklar» hurdaların 260’ıbu isi 
meslek edinmiş kişiler tarafından toplanmakta ve plastik hurdacılara satıl¬ 
maktadır. Geride kalanları da çöp müteahhitlerince satın alınan belediye 
çöplerinden tasnif edilerek ilgililere satılmaktadır. 1982/83 yıllarında 
% 3-5 arasında plastik hurdası olduğu saptanmıştır (İstanbul Metropoliten 
Alanı Katı Atık raporu). Bir günde 4350 ton çöp toplandığı düşünülürse ve 
bunun ortalama % 3'ü plastik hurdası kabul edilse sadece İstanbul Beledi- 
iyesi çöplüklerinden yılda yaklaşık olarak 45.000 ton plastik toplandığı 
sonucu çıkmaktadır. 

Çeşitli yollardan toplanarak imalatçılara ulasan plastik hurdaların büyük 
bir kısmı ilk toplayıcıları tarafından ön bir tasniflemeye tabi tutularak 
cinslerine göre ayrılmakta ve satılmaktadır. Hurdalar granül yapan "Hurda 
imalatçılara tarafından ikinci bir ayırıra işlemine tabi tutulmaktadır. Bu 
ayırma işlemleri elle ve gözle yapılmakta olup herhangi fiziksel ve kimya¬ 
sal bir yöntem kullanılmamaktadır. 

Cinslerine göre ayrılmayan hurdalar ise karışık alarak gıanül işlemine tabi 
tutulmaktadır. 

AYPE , YYPE PP, PS ve PVC ürünlerine ait hurdaların geri kazanılma yöntem- 
yaklaşık olarak aynıdır. Bunlar yarı otomatik sistemle granül üretimi, ag- 
lomero yöntemi ile granül üretimi ve tara otomatik sistemle üretimdir. 

Ülkemizde termoplastik hammaddenin toplam tüketimi ve kullanma amacına gö¬ 
re dağılımı Tablo 3 te verilmektedir, 

Plastik hurdaların geri dönme oranları orijinal hammaddelerin kullanıldık¬ 
ları uygulama alanları ile yakından ilgilidir. AYPE geriye dönme oranı ve 
olasılığı çok yüksektir. Halbuki rijit tür PVC’lerin ömürlerinin 45-50 yıl 
gibi oldukça uzun olması nedeni ile PVC’nin geriye dönme oranı çok küçük¬ 
tür. Ancak yumuşak tür PVC den üretilen mamullerde geriye dönme oıanı olduk 
ça yüksektir. 

Bu nedenle Tablo 4’ ten görüleceği gibi yıl içinde tüketilen orijinal AYPE 
hurdalarının geriye dönme oranı % 40 dolayında iken PVC'nin “i, 10 değerine 
ulaşmaktadır. 

Tablo 4'ten görüleceği gibi 304 bin ton olan 19Ö5 yılı orijinal plastik 
hammaddeleri tüketimine karşı geriye kazanılmış olan hurda plastik miktarı 
yaklaşık olarak 68 bin ton dolayındadır. Görülüyor ki bu miktar tüketilen 
orijinal hammaddenin % 22*si kadar olup ülke ekonomisi açısından dikkate 
değer düzeydedir, çünkü elde edilen granüller ya doğrudan doğruya ya da 
orijinal hammadde İle karıştırılarak tekrar kullanılmaktadır. 

1985 yılı için kisi başına orijinal hammadde tüketimi 6,1 kg iken geriye 
kazanılmış hurda plastiklerin de hesaba katılmasıyla düzeltme yapıldıgnda 
bu miktarın % 7,45 kg çıkacağı bulunmuştur. (Petklm Dergisi sayı 56 sayfa 
26 1987) Böylece V. Beş Yıllık Kalkınma Dönemi için öngörülen 8.56 kg/kişi 
gerine oldukça yaklaşıldığı ortaya çıkmaktadır. 
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Tablo 3.4.1985 Yılı Termoplastik Hammadde Tüketim Miktarları ve Kullanma 
Amacına Göre Tüketimi 

HAMMADDE ADI: AYPE 

Miktar 
(Tan) 

Seralık Amblajlık 
örtü-Torba Filra-Torba 
Hortum 
% 7, 

Şişirme Enjeksiyon Kablo ve 
ürünler ürünler Diğerleri 

% % % 

101,97 58,8 25,0 5,1 3,1 3.0 

HAMMADDE YYPE 

Miktar 

(Ton) 

çuval 
Monoflaman Enjeksiyon 

% % 
Şişirme Boru 
% 7. 

Film 

7c 

25.744 26,0 17,0 52,0 2,0 3,0 

HAMMADDE ADI: PVC 

Miktar 
(Ton) 

Enjeksiyon 
Şise Levha 

% 

Rijid Flex.Ext 
Boru Flex, inj 
Propil 
% % 

Y.Karosu Pasta Akü 
Müz.Plağı Tatbikatı Spare 

7» 7c 7c 

Kablo 

7r 

75,01 3,9 61,0 15,0 2,7 12,3 0,6 4,5 
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Tablo 3.41 e devam 

HAMMADDE ADI; PF 

Miktar 
(Ton) 

çuval 
Halatlık 

7. 

Enj eksiyon 

% 

Ambalajlık Çember 
Film Elyaf Şerit 

V. % % 

63.761 60. 8 24.0 5.2 6.5 3.5 

HAMMADDE ADI: PS 

Miktar 

(Ton) 

Enj eksiyon 
ürünleri 

% 
Kö pü k 

% 

Vakura ile şekillendirme 

% 

37.539 36.9 8.6 54.5 
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Tablo 3.5.Terraoplastik Hammaddelerin Geriye Kazanılma Oranları ve Miktarları 

1985 YILI TÜKETİMİ 

ÜRÜN ADI Petkim'den 
Temin edilen 

(Ton) 

ithal 
Edilen 
(Ton) 

Toplam 
Tük. 

Miktar 
(Ton) 

Hurdaların 

Geriye 
Kazanılma 
Oranı 

Geriye 
Kazan. 

Miktar 
(Ton) 

Genel 
Tük. 

Kik. 
(Ton) 

Polietilen 

Alçak ve 
Yüksek 
Dansite PE 

Toplamı 

67.140 60.521 127.661 40 51.064 178.725 

Polivinil 
klorür 
(PVC+PCC) 

45.267 29.754 75.021 10 7.502 32.523 

PolipropiL en 2.942 60.819 63.761 10 6. 376 70.137 

Polistiren 20.473 17.066 37.539 10 7.753 <11. 292 

Toplam 135.822 168.160 303.982 6-3.695 372.677 
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Termoplastik hurdaların direkt veya indirekt yollardan granül yapanlara sa- 
tıİması, granül haline getirildikten sonra da yine çeşitli basamaklardan 
geçtikten sonra plastik üffeficilerine ulaşması degieik kes*mlerce yürütüldü 
günden fiyat oluşturulmasında gerçek maliyet unsurları ol oynamamaktadır. 
Ayrıca orijinal hammadde sağlanmasındaki faktörler ve ülkenin içinde bulun- 
gu ekonomik koşullar da fiyatlandırmada etkili olan hususlardır. 

1985 yılı için geriye kazanılan granüj miktarının 68.695 ton olduğu veril¬ 
mişti (Tablo 4). 1985 yılı mart ayı fiyatlarıyla ortalama satış fiyatına 
göre bu granülün bedeli 23.368.100.OOC.-TL dır. Eu miktar granülün geri ka- 
zanılınadıgı varsayı 1 ırsa, bunun yerine,- son ürün yapımında aynı miktarda 

'orijinal hammadde kullanılmalıdır. O zaman söz edilen bu miktar granülün, 
orijinal hammadde fiyatından çıkarak hesap yapılması ile 36.961.407.000.-TL 
olacağı bulunur. Şüphesiz granül üretimi için elektrik enerjisi de kullanı¬ 
lacaktır. Elektrik enerjisi ve diğer giderler için harcanacak masraflar çı¬ 
karıldığında bile, 1985 fiyatlarıyla döviz karşılığı 50 milyon dolar gibi 
ekonomiye bir kazanç sağlamak olanağı olduğu hesaplanmıştır. Bu ise ekonomi 
ye katkısı açısından ihmal edilmeyecek bir sayıdır. 

6.1.2. Atık Plastiklerin Enerji Kaynağı Olarak Kullanımı 

Günümüzde sanayinin gelişmesi enerji ve çevre sorununu birlikte getirmekte¬ 
dir. 1950’lerde gelişmeye başlayan sanayi petrole dayalı hale gelmiştir. 
Petrol fiyatlarının sürekli artması ve belli bir süre sonra tükenebileceği 
düşüncesi, dolayısı ile petrole dayalı sanayiyi zor durumda bırakacağı ger¬ 
çeği araştırmacıları yeni yakıt üretimi üzerinde çalışmalara itmiştir. 

Nüfusun hızla artması, hızlı bir sanayileşmeyi ve buna bağlı olarakta hızlı 
ve düzensiz kentleşmeyi beraberinde getirmiştir. Enerji sorunu gelişmiş ül¬ 
kelerde olduğu gibi ülkemiz de önemli bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu 
nedenle enerji ihtiyacı yeni kaynaklardan sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Ülkemizde 19Q4 de enerji üretimi 20.1 Ktoe (Mego ton oil1 e eşdeğer), enerji 
tüketimi ise 39.7 Ktoe gibi yüksek bir değerdir. Görüldüğü gibi ülkemizde 
enerji tüketimi hızlı bir şekilde artış gösterirken enerji üretimindeki ar¬ 
tış bunu karşılayamamakta, böylece enerji açığı ortaya çıkmaktadır. Bu 
enerji açığı dışardan ithal edilerek kapatılmaya çalışılmaktadır (Toplam 
enerjinin % 42,4’ü ithal yoluyla alınmaktadır). 

Döviz girdisinin büyük bir kısmını enerji kaynağına yatıran ülkemiz yeni 
bir enerji kaynağı bulmak zorundadır. 

Son zamanlarda çevre kirliliğine neden olan atık sorununa dikkat çekilerek, 
organik yapıdaki katı atıkların bir enerji kaynağı olarak kullanılabilece- 

* gi üzerinde durulmaktadır. Sanayi, kentsel ve tarımsal kaynaklı bu atıklar 
çevre kirliliğini oluşturmakta, insan sağlığını ve ekolojik dengeyi tehli¬ 
keye sokmaktadır. Günde tonlarca üretilen bu tür organik yapılı atıkların 
enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi , hem enerji sorunu hem de çevre 
kirliliği açısından önem kazanmaktadır. 

Atıklardan yakıt üretiminde en önemli nokta çevreyi korumak ve ekolojik 
dengeyi bozmayacak şekilde, atık maddeleri kaynak olarak kullanıp atıkları 
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değerlendirmektir. Katı atıkların ısı değerleri atığın bileşimine bağlı 
olarak değişmekle beraber 11.6-13.9 Mj/kg arasındadır. Bitümlü kömürün ise 
25.56 Mj/kg dır. O halde atık plastikler yakıt kaynağı olarak kullanılarak 
enerji sağlanabilir. Plastiklerin enerji eşdeğerleri aşağıda verilmektedir. 

Tablo 3.6. Bazı Plastiklerin Enerji Eşdeğeri 

Plastikler Enerji Eşdeğeri Mj/kg 

Polietilen 

Polipropilen 
Polistiren 
Polivinil klorür 
Piliakrilonitril-co-stiren 

Nylon-6,6 
Polietilen tereftalat <PET) 
Polikarbonat 

69-72 
73 

80 
53 

84 
154 
85 

107 

(MJ-Btu/lb çevirmek için 431.2 ile 
cal çevirmek için 4.184 ile çarpı İnalıdır.) 

Plastiklerin de bulunduğu belediye çöpleri toprak altına gömülerek yok 
edilmeye çalışılmaktadır. Plastiklerin büyük bir çoğunluğu pratik olarak 
inerttir, yani biyoparçalanabilirligi hemen hemen yoktur, bu nedenle biyo¬ 
lojik bozunmaya uğramadıkları için de suda çözünebilen maddelere dönüşeme- 
diklerinden yeraltı sularının kirlenmesine etkileri yoktur. Plastikler an¬ 
cak bazı ön kimyasal işlemlere uğratıldıklarında biyobjik olarak parçalana 
bilirler, örneğin alifatik poliesterlerhidroliz edildikten polietilen ve 
polistiren gibi ambalaj plastikleri ise nitrik asit ile yükseltgenme sonun¬ 
da biyoparçalanabilir olabilirler. 

Plastikler tek baslarına veya diğer katı atıklarla beraber karıştırılarak 
yok edilmek üzere yakılabilirler. Çoğu kez bu işlem enerji kazanılması dü- 
sünülraeksizin gerçekleştirilir. Bu işleme kontrollü yakma yani "insineras- 
yon" denilmektedir. Bu gün Avrupa’da ve U.S.A da belediye katı atıklarını 
kontrollü yakarak enerji sağlayan insineratör üniteleri bulunmaktadır. 

Bu şekilde katı atıkların kullanımına gidilmesi çevre sorununu ortadan kal¬ 
dıracağı gibi enerji amacıyla kullanımı da enerji sorununa çözüm getirecek- 
cektir. 

Almanya’da yapılan bir çalışmada bir çimento fabrikasında kömüre uyardıracı 
madde olarak plastik hurdalar kullanılmış ve enerji gereksiniminin % 5'nin 
plastik hurdalardan karşılanabildiği bulunmuştur. Ancak plastik hurdaların 
içinde bulunan PVC den gelen klor miktarı hem prosese hem de çimentonun ka¬ 
litesine etkili olması, kullanımında sınırlayıcı bir faktördür. Buna rag¬ 
men bu sakıncaların giderilebilme olanakları bulunmaktadır. 

Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kiraya Bölümü'nde yapılan bir 
mezuniyet projesi PET plastiklerin alt ve üst ısı değerleri odun ile karşı¬ 
laştırıldığında oduna alternatif bir yakıt olabileceğini ortaya koymuştur. 
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Meşrubat için yaygın olarak kullanılan PET atıklarından kimyasal bir işlem 
ile petrokimyasal maddeleri geri kazanılması üzerinde de çalışmalar yapıl¬ 
maktadır. Türkiye'de SASA AŞ. PET'leri geri toplayarak vatka imalinde 
kullanmaktadır. Ancak sabunlaşma reaksiyonu ile polietilen tereftalat ol¬ 
dukça yüksek saflıkta tereftalik aside de dönüştürülebilir. Tüm plastik 
atıklar üzerinde yapılacak bu tip araştırma çalışmalarının hem hammadde de 
ekonomi sağlanabilmesi hem de katı atıkların yok edilmesi sorununun çözüra- 
lennrais olması açısından önem taşımaktadır. 

Katı atıklar arasında çok kirlenmiş, plastik hurdaların ektrüzyon veya in- 
jeksiyon ile yeniden kullanımı Şüphesiz büyük bir sorunu birlikte getirmek¬ 
tedir. Halbuki kimyasal bir dönüşüm prosesi ile bu plastiklerden yararlı 
kimyasalların geri kazanılması veya sıvı yakıtların eldesi bu sakıncayı or¬ 
tadan kaldırması açısından önemle üzerinde durulması gereken bir konudur. 
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GIDA MADDELERİ SEKTÖRÜ 

GIDA HADDELERİ TiiZÜCU 

Gıda Haddeleri Tüzüğünün yeni ve eskisinle karşılaştırılması ile yeni ve 
eski tüzükler arasında fak fark olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eski tüzük 
10.5.1972 tarikine kadar yapılan gıda şeddelerindeki değişiklikleri İçsr- 
mektedir, Tenisi İsa 01.01.1992 ye kadar yapılan tün ilaveleri kapsayarak 
adını da "Gıda Haddelerinle Dsuni sağlığı İlgilendiren eşya ve Levazlmatın 
Vasıfları" diye değiştirilerek hazırlaşan tüzüktür. Bu tüziigün 33. ve 34. 
bütünleri "Gıda Haddelerinin Ambalajiade Kabsus Kağıt Hukavva Plastik vai¬ 
ze neyi yenilecek içilecek şeddelerin konulduğu kapları kapsncıktadır. Eski 
tüzüğü «61. şeddesinde 22.8.1979 tarihinde bir değişiklik yapılsıs ve bu 
değişikliğe güre 12.6.1900, tarihinde ressl gazetede yayınlanan "Gıda 
Haddeleri İle temasta bulunan veya bulunsak üzere isal Edilen Plastikler 
Hakkında Töaetmellk" yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmeliğe güre gıda şeddelerinin asbalajsnda kullanılacak olan plastik 
türlerini üreten Uranların kullanabileceği aononerter ve bunların oranlan 
plastik İçine konulan katkı aaddelerlal ve oranlarını sınırlandırsın ve sa¬ 
tışa çıksadan ünce S.S.T. Bakanlığına bu üzelllfclerül bildirsek zorunluluğu 
getiriislstlr. Gaka sonraları bu yönetmeliğin V. saddeslne İki lıkra daha 
İlave edilerek 01.04.1966 da ressl gazetede yayınlansısır. Bu iki yeni fık¬ 
ra gıda saddelerl ile tesasta bulunan veya bulunsak üzere İsal edilen plas¬ 
tiklerden poll karbonatier ve poliasitlerin kullanılsa şartları ve amaçları 
belirlenmiştir. 

Tüzüğün 691. maddesine göre kullanılmış plastik ambalaj malzemesinin yeni¬ 
den İslenip gıda nabnlajı olarak satısa verilmesi kesinlikle yasklanmıîtır. 
Bununla beraber alışverişte kullanılan renkli poşet plastiklerin çoğunun 
hurdaları geri kazaaolmast İle elde edildiği bir gerçektir.Bunlara bir 
kullanın sınırlanası getirilmelidir. 

T.S.E, tarafından sanayide kullanılan plastikleri yeterli standartlar geti¬ 
rilmiş olmasına karşılık gıda ambalaj malzemeleri konusunda çıkarılmış bir 
standart buluaaanaktadır. Bu konuda çalışmalar yapılmaktadır. Ama konunun 
önemi nedeni ile üzelllkle "Food Ornde" plastik standartlarının bir an 
ünce çıkarılması gerekmektedir. Ayrıca bu standartların uygulanmasında sıkı 
kontrol önlenlerl de birlikte getirilmelidir. 

Sağlık alanında kullanılan plastiklerle İlgili standartlar genelde ekstrak- 
sljron son zararlı kimyasal madde geçip geçmediğinin kontrolünü amaçlamakta¬ 
dır. Şualar yetersizdir. Farsakopller ve Dünya Sağlık örgütünün (WHO) ya¬ 
ylalarından yararlanılarak yapılan literatür çalışmaları İle kontroller 
yürütülmektedir. Bu konu İle ilgili ülkemiz standartlarısırasıyla TS 4168, 
TS 4169. TS 4437, TS 4240, İS 3971 dır. üretici firmaları bağlayıcı bir 
tüzük ve yönetmelik bulunmamaktadır. Henüz S.S.Y.B da da bu konuda bir ça¬ 
lışma yapılmaktadır. 

Caka üace de belirtildiği gibi plastikler uzun dönemli doga kirliliğine ne¬ 
den olmaktadır. Bu nedenle plastiklerin geri kazanılırı çalışmalarının artı¬ 
rılması gereklidir. Bu teşvik edilirken sağlık ve gıda ambalajında kullanı¬ 
lan plastiklerin geri kazanılmada özellikle ayrı ayrı değerlendirilmesi, 
gıda ambalajlarının geri kazanılarak tekrar gıdalarda kullanılmaması konu¬ 
sunda da bil İçlendirme ve cezai sistemler getirilmesi önerilebilir. 

Sağlık alanında kullanılan plastiklerin özellikle bir kez kullanılıp atıl¬ 
mak iizere üretilen şırınga ve traasfüzyon setlerinin çöpe atılmasının ön¬ 
lenerek tek elde toplanmasının sağlanması ve kirliliği en az düzeye indi¬ 
rilmiş bir yöntemle özel ekipler tarafından İmha edilmesi bu konuda İlgili 
birimlerin denetimi ve yaptırımının sağlanması zorunludur. 
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TA8L0 4.1 

1936 YILINDA İMAIAT-PlASTÎK SEKTÖRÜNE VERtLNÎŞ YATIRIN TEŞVtK BELGELERİ 

MÜRACAAT SAHtBÎ YATIRININ NEVÎ 
BELGENİN 

DURUMU 

TOPLAM 

YATIRIM (TL) 
SABİT 

YATIRIM (TL) 
DÖVİZ 
GEREGÎ î 

TAM KAPASİTEDE ÜRETE¬ 
CEĞİ MAL VE HİZMETLER 

İSTH 

KİŞİ 

tasa Ticaret Plastik Sanayii 
İSTANBUL 

Tevsi Açık 397 000 000 233 000 000 398 000 350000 ad/y Plastik kasa 
imalatı-/ 

15 

İdaş İstanbul Döşeme A.Ş. 
İSTANBUL 

Modernizasyon Açık 51? 000 000 322 000 000 406 000 1000 t/y poliüretan 81 ok 7 

Sapsan Gediz Altıntaş A.Ş. 
Gediz/KÜTAHYA 

Komple yeni yatırı» Açık 1 000 000 OOO 427 000 000 556 000 2880 t/y Sert PVC boru 

Gürka Sanayii Ticaret koll.Ş. 
ADANA 

Tevsi Açık 336 000 000 190 000 000 - 242 000 1664640 »/y plastik kanaviçe 71 

Bur-Plast Burdur Plastik A.Ş. 
BURDUR 

Tevsi Açık 160 000 000 110 000 000 - 129 t Plastik boru üretimi 35 

Vatan Plastik Sünger San. A.Ş 
BURDUR 

Modernizasyon Açık 288 000 000 193 000 000 - aev.3617’e ek 6383 t/y 
plastifiyon üretimi 

16 

Öz Plastik Üretim ltd. Ş. 
MUĞLA 

Tevsi Açık 21? 000 000 BO 000 000 - 961 t/y Plastik maddeler 4 

Şahinler İnş. Malz. Ş. 
GAZİANTEP 

Komple yeni yatına Açık 248 000 000 150 000 000 136 000 36000 ad/y PVC Çerçeve 
üretimi 

28 

Armesan Plastik San. Tie. A.Ş 
İSTANBUL 

Komple yeni yatırım Açık 362 000 000 164 000 000 239 000 4728000 kg PVC den ambalaj 
malzemesi üretimi 

24 

Pimaş Plastik İnş. Nalz. Tie. 
A.Ş. İSTANBUL 

Kalite Oüzaîtsa Açık 920 000 000 538 000 000 716 000 7935 t/y PVC boru ve bağlantı 
parçaları 

■ 245 
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TABLO 4.2 

1966 YILINDA TMALfiT-PLASTîK SEKTÖRÜN? VERtLMÎŞ YATIRIM TEŞVÎK BELGELERİ 

MÜRACAAT SANIBT YATIRIMIN NEVİ ' 
BELGENİN 

DURUMU 

TOPLAM 

YATIRIM (Tl) 
SSBÎT 

YATIRIM (TL) 
DÖVİZ 

GEREGİ $ 
TAM KAPASİTEDE ÜRETE¬ 
CEĞİ MAL VE HİZMETLER 

ISTH 

KÎŞİ 

Aksu Plastik San. Tir.. A Ş. 
ADANA 

Tevsi Açık 566 m 000 524 000 000 260 000 »ev 20R3’e ek 2000 t/y PVC 
boru üretimi 

38 

Bac-Kar tnş. Sıhhi Tes. A.Ş. 
ERÎURUM 

Komple yeni yatırı» Açık 1 427 000 000 936 000 000 1 250 000 1500 t/y PVC boru Liretini -

Formplast Vaku» Ambalaj A.Ş. 
İSTANBUL 

Tevsi Açık 534000000 108000000 86000 »ev 500’e ek 105 t/y 
çeşitli plastik eşya 

15 

Güvene] Plastik Ambalaj A.Ş. 
İSTANBUL 

Tevsi Açık 403 000 000 236 000 000 335 000 175 t Polietilen film 

75 t polipropilen 
' 25 

Doöu Galvaniz Plastik A.Ş. 
Çayırova/Gebze 

Modernizasyon Açık 1 113 000 000 629 000 000 855 000 ek 600 t/y PVC Boru ve 
fittings imalatı 

5 

Yıldız Plastik Koli.Ş. 
İSTANBUL 

Modernizasyon Açı k 580 000 000 35? 000 000 450 000 ek 288000 çift/v plastik ve 
sentetik ayakkabı 

15 

Emaş Elektronik Hak. A.Ş. 
İSTANBUL 

Entegrasyon Açık 210000000 110000000 112000 »ev 350 t/y katkılı plastik 
.hamadde üretişi 

Kaş,Ad. Ahmet Altuncu 
SAMSUN 

Komple yeni yatırA Açık 5 980 000 000 2 8B0 000 000 2 9'64 000 1152 t/y PP konteyner üretimi 75 

Teknik Kauçuk San. A.Ş. 
İSTANBUL 

Tevsi Açık 1.297 000 000 792 000 000 699 000 »ev 5416 t/y kauçuk hortu* 
ek 530 t/y PVC hortu» ■ 

50 



TABLO 4.3 

1987 YIUNOA ÎMALAT-PLASTÎK SEKTÖRÜNE VERÎLMtŞ YATIRIN TEŞVtK BELGELERİ 

ro 
IV) 
--3 

MÜRACAAT SAHÎSt YATIRIMIN NEVİ 
BELGENİN 

DURUMU 
TOPLAM 

YATIRIM (TL) 
SABİT 
YATIRIM (TL) 

DÖVİZ 
GEREGt $ 

TAM KAPASİTEDE ÜRETE- 
CEGt MAL VE HİZMETLER 

İSTH 

KtŞt 

Fırat Plastik Kauçuk ltd. 
İSTAN8UL 

Tevsi Açık 1 437 000 000 716 000 000 942 000 *k 1000 t/y PVC Boru 
Hortua ûretiai 

109 

Sönae2-er Plastik ltd. Ş. 
ERZİNCAN 

Komple yeni yatırın Açık 140 000 000 53 000 000 - 2000 t/y Plastik haaaadesi 
plastik eşya 

15 

Doğu Plastik San. Tie A.Ş. 
ERZURUM 

Koaple yeni vatına Açık 470 000 000 300 000 000 
-

700 t/y plastik haaıaddesi 40 

Plaj Plastik Ambalaj A.Ş. 
LÜLEBURGAZ 

Tevsi Açık 1 113 000 000 822 000 000 507 000 aev 4077’e ek 1019 t/y şişe 
ve kapak ûretiai 

-

Erciyes Biracılık A.Ş. 
Si rkeci/tSTAHBUL 

Darboğaz gideme Açık 560 000 000 288 000 000 220 000 ek 100 t/y plastik haaaadde 
işleae aaaul ûretiai 

38 

Sûngersan İnegöl Sünger 
BURSA 

Tevsi Açık 288 000 000 225 000 000 101 000 aev,1500'e ek 2100 t/y sünger 
iaalatı kalıp sünger 

25 

Mahaut Sert 

İSTANBUL 
Koıple yeni yatına Açık 200 000 000 114 000 000 86 000 10000000 ad/y plastik şişe 25 

Hortunsan Hortuı San. A.Ş. 
tSTANBUL 

Darboğaz gideme Açık 920 000 000 457 000 000 586 000 aev 490'a ek 200 t/y plastik 
hortuı ûretiai 

4 

Ritaj Mensucat Boya A.Ş. Koaple yeni yatına Açık 7 698 000 000 4 972 000 000 2 315 000 10800 t/y plastifiyon . 100 
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TABLO 4.4 

1987 YILINDA ÎMALAT-PLASTîK SEKTÖRÜNE VERtLMtŞ YATIRIN TEŞVtK BELGELERİ 

|Pekay Plastik San ltd. Ş. 
[ AMASYA 

Komple yeni yatırı* Açık 363 000 000 293 000 000 plastik boru hortum poşet 
sera örtüsü üretimi 

|Altınel Melanin San. A.Ş. Darboğaz giderme Açık 71? 000 000 406 000 000 505 000 mev 10000’e ek 4030 t/y 
»elamin, ürea esaslı reçine 

-

I Tek Kimya San. A.Ş. 
! ADANA 

Komple yeni yatırım Açık 1 925 000 000 779 000 000 918 000 15 milyon ad/y PP şişe i »a 1 a t 
67,5 milyon ad/y Pe. kap imal 

30 

jBoyataş Boya Daöıtma A.Ş. 
; ’ ’ tSTANBUL 

Tamamlama Açık 313 000 000 157 000 000 187 000 ek 1350000 ad/y plastik kutu 
imalatı 

30 

[Güler San. A.Ş. 
| ÎSTAN8UL 

Tevsi Açık ?55 000 000 105 000 000 122 000 ek 500 t/y tel lastik 
100 t/y bant 

5 

[Ünite Plâstik A.Ş. 
[ Topkapı/ÎSTANBUL 

Tevsi Açık 950 000 000 800 000 000 - mev 300’e ek 900 t/v plastik 
ambalaj eşyası 

40 

[Güçlü Plastik Ambalaj ltd. 
| AFYON 

Tevsi Açık 478 000 000 272 000 000 224 000 »ev 396’a ek 500 t/y plastik 
ambalaj malzemesi 

30 

[Tarım Kredi Kooperatifleri 
[ Bahçelievler/ANKARA 

Komple yeni yatırım Açık 1 038, 000 000 597 000 000 426 000 550 kğ/saat sera örtüsü imala 
ambalaj malzemesi 

25 

[Beybi lastik Eab. San. A.Ş. 
[ tSTANBUL 

Tevsi Açık 370 000 000 269 000 000 288 t/y sanayii eldiveni -



TABLO 4.5 

1487 YILINDA t MALAT-PLAST tK SEKTÖRÜNE VERİLMİŞ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 

Süperlas Süperlastik A.Ş. 
Gebze/KOCAELt 

Kalite düzeltme Açık 593 000 000 301 000 000 256 000 »ev 3000000’a ek ; 1118800 
m\y muhtelif hortum 

25 

iki 1 im Yapı ürünleri ltd. Komple yeni yatırı» Açık 1 335 000 000 1 101 000 000 232 000 ' 528000 ad\y banyo aksesuarı 
PVC ört «etaminden »amul 

50 

Can Kimya Tekstil Gıda A.Ş. 
İSTANBUL 

Komple yeni yatırı» Açık 1 000 000 000 850 000 000 
-

1143 t\y PP. ve PE 
ambalaj üretimi 

12 

Atak Plastik San. Tie. A.Ş. Komple yeni yatırım Açık 680 000 000 586 000 000 - 750000 ad\y PNC dirsek, çatal 
S. bağlantı elamanı 

10 

Özuğur Plastik Ambalaj A.Ş Komple yeni yatırı» Açık 500 000 000 311 000 000 222 000 10 milyon ad\y plastik şişe 
imalatı 

20 

Plastaş Plastik San. A.Ş. 
İstanbul 

Tevsi Açık 615 000 000 336 000 000 285 000 ek; 320 t\y muhtelif plastik 
mamuller üretimi 

-

Sasa Sünni Sentetik A.Ş. 
ADANA 

Tevsi Açık 19 703 000 000 10 196 000 000 10 543 000 »ev 245000’e ek; 190080 ad\y 
pet şişe üretimi 

140 

Plastek Plastik San. A.Ş. 
İSTANBUL 

Nodernizasyon Açık 1 168 000 000 975 000 000 161 000 2000 t\y plastik eşya üretimi 83 



TABLO 4.6 

1987 YILINDA tHALAT-PLASTtK SfKTORÜNF VFRtIMtŞ YATIRIM TFŞVtK RFI.fiFI.FRt 

İKalefleks Yer Döşemesi AŞ. 
İSTANBUL 

Modernizasyon Açık 427 000 000 382 000 000 - . «ev 1797’e ek 2500 t/y PVC 
sert boru profil imalatı 

12 

Naksan Plastik San. A.Ş. 
! GAZtANTCP 

Komple yeni yatırım Açık 1 907 000 000 1 278 000 000 960 000 5480 t/y muhtelif plastik 
«alzeme,boru.prûfi 1 üretimi 

220 

jMustafa Sönmez 
1 AFYON 

Komple yeni yatırım Açık İS? 000 000 77 000 000 46 000 5000 s?\y plastik kapı 
ve çerçeve üretimi 

10 

!Akıreltem Poliüretan A.Ş. 
! Pendi k/tSTANRUL 

Yenileme Açı k 194 000 000 100 000 000 64 000 »ev 9676’ ya ek ; 10000 t\y 
sünger imalatı 

50 

!Plaspen Lastik Doğrama A.Ş 
; GAZ t ANT FP 

Komple yeni yatırım Açık 235 000 000 119 000 000 71 000 145500 m tul\y muhtelif plast. 
doğrama 

28 

iDuplas Kimyevi Maddeler A.Ş. 
| Harbiye/İSTANBUL 

Yenileme Açık 295 000 000 200 000 000 206 000 mev 15483’e ek; 22500 t\v 
sünger ve mamulleri imalatı 

35 

JKŞ. A. Yurdalan Y.Kuşkay 
1 ERZURUM 

Komple yert'i' yatırım Açık 300 000 000 206 000 000 200 000 30000000 ad\y iiıre plastik 
boru üretimi 

' 20 

jGörSev Boya Plastik A.Ş 
! Tıızla/ISTANBUL 

Komple.yeni yatırım Açık 950 000 000 673 00,0 000 369 000 200 t/y PVC den muhtelif 
ambalaj malzemesi PVC boru ür 
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2. eklenecek Yeni Kapasi teler 

Bu konuda bilgi temin edilememiştir. 

3. Planlanan Yatırımlar 

PVS, PP ve PS köpük işleme sektörlerinden elde edilen bilgiler 
tablo t.7 de verilmektedir. 

-231-



TABLO ..4.7 SEKTÖR YATIRIM PROGRAMI ( 1937 Fiyatlarıyla) 
( Milyon TL) 
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11. MUHTEMEL YATIRIM ALANLARI 

4.1 Mühendislik Plastikleri 

Mühendislik plastikleri naylon, poliamidler, polikarbonat,ABS(Akrilonitril 
Bütadien Stiren) ve SAN (Stren Akrilonitril Kopolimer) gibi termoplastik- 
lerden oluşmaktadır. Kullanım alanı otomotiv sanayinde ototorpido gözle¬ 
rinden başlayarak farlarda, tamponlarda, kaporta parçalarında hatta 

motorda olmak üzere önemli ölçüde yaygınlaşmıştır. Bunun yanısıra tele¬ 
komünikasyon alanında da önemli ölçüde kullanılmaktadır. Ayrıca yapı 
elemanları ve büro eşyaları yapımında da kullanım alanı bulmaktadır. 
European Plastic News (Ekim 1986)'göre "Frost Sullivan " Şirketinin 
"Mühendislik plastikleri Avrupa Pazarı " adlı raporunda Avrupa yapımı 
otomobillerde kullanılan plastik miktarı BMW 3 modelinde 90 kg, Daimler- 
Benzin bazı modellerinde 110kg. ve Audi Quattro modelinde ise otomobil 

ağırlığının onda biri olarak belirtilmektedir. Buna göre, mühendislik 
plastikleri pazar genişlemesinin üçte birini otomotiv sanayiinin oluşturacağı 
tahminlenmektedir. 

Mühendislik plastikleri Avrupa pazarı 1978 de 2.58 milyon S iken 1986' 
da 2.72 milyon S a yükselmiştir. 1984 yılı baz olarak alındığında ise 

1990 larda söz konusu pazarın % 50den fazla genişliyerek 3.6 milyon 
S a ulaşacağı yukarıda bahsi geçen raporda tahminlenmiştir. Miktar olarak 
yıllık % 4.4 artış beklenmekte, 1985 de 920.000 ton olan pazar hacminin 
1990 larda 1 .100.000 tonu aşacağı sanılmaktadır. Otomotiv ve nakliye ala 

nında yukarıdaki artışın üçte birinin tüketileceği ve artışın 100.000 tonun 
üzerinde gerçekleşeceği düşünülmektedir. 

Naylonlar, polikarbonatlar ve ABS, mühendislik plastikleri yıllık satış 
hacminin % 75'ini oluşturmaktadır. Avrupa ABS tüketiminin %30 gibi 
önemli oranı F.Almanyada gerçekleşmekte, 1990 yılında bu miktarın 
130.000 tona ulaşması beklenmektedir. Fransa da ABS tüketiminin motor 

ve telekomünikasyon sanayilerindeki gelişmelere paralel olarak 1990 larda 
yılda 72.000 ton olacağı sanılmaktadır. İngiltere'de ABS tüketimi ise otomotiv 
ve telekomünikasyon sanayilerinin büyümesi ile bağlantılı olmak kaydıyla 

1990 larda yıllık 59.000 tona ulaşacağı beklenmektedir. ABS kullanım 
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alanları otomotiv, araç-gereç teletroniks elektrik malzemeleri, levha ve 
ekstrüsyon, ambalajlama, boru ve mobilya olarak sayılabilir. 

Poliamidlerde Fransa ve Ingiltere önemli birer tüketici ülke görünümün¬ 
dedir. F. Almanya ise poliamid pazarına hakim durumdadır. Fransa' da 
pazar hacmi 1978' e göre 2 kat artarak 1990' larda 60.000 ton'a ulaşacaktır. 
F. Almanya1 da tüketim 1990' da 123.000 ton'a yaklaşacaktır. İngiltere' de 
otomobil radyotörleri başta olmak üzere yeni kullanım alanlarının ortaya 
çıkmasıyla tüketim % 7' lik yıllık artış ile 1990' larda 31.000 ton'a yüksele¬ 
cektir. 

Polikarbonatların en çok tüketildiği Avrupa ülkeleri I 39 ile F, Almanya, 

4 14 ile Fransa ve 4 II ile Ingiltere' dir. Yapı elemanları ve büro eşyaları 
yapımında yoğun kullanımı nedeniyle F. Almanya1 nın pazardaki tüketim 
payının artan eğilim göstereceği beklenmektedir. 

Üretim yönünden ele alındığında mühendislik plastiklerinden ABS' nin ençok 
tüketildiği F. Almanya İle Hollanda'da en fazla üretildiği dikkati çek¬ 
mektedir. kapasite yönünden de Hollanda ve F. Almanya en yüksek kapa¬ 
siteye sahiptir. Avrupa Topluluğu ABS üreticisi- İhracatçısı durumundadır 
ve ithalatı yok denecek kadar azdır. ABS kullanım alanı önem derecesine 

göre sıralandığında otomotiv sanayii başta gelmekte, bunu elektrik malzeme¬ 
leri, ekstrüzyon (buzdolabı ambalajı gibi ) TV, elektronik, telefon malzeme¬ 

leri ile oyuncak , mobilya vb. izlemektedir. 

SAN (Stren Akrilonitril Kopolimer ) ABS ve ASA polimerlerinin yapımında 
ana girdi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca son kullanım alanı olarak teknik 

parçalarda (elektrik malzemelerinde , TV, fonografik; haberleşme ve oto¬ 
motiv alanı ile ilgili ) , tüketim mallarında (kamping ve tuvalet eşyası), 
ambalajlamada (özellikle kozmetik ambalajında ) önem taşımaktadır. Kişi 

başına tüketim en fazla İsviçre (0,4 kg) F. Almanya (0.3 kg), İtalya, 
Fransa ve Ingiltere' de gerçekleşmiştir. 
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Poliamidlerin kullanım alanı enjeksiyon kalıplama (elektirk malzemesi, 
otomotiv, makina, inşaat, mobilya ve ev eşyası alanında ) ekstrüsyon 

(film, yarı-mamul eşya, monofilamentler ) ve şişirme ile kalıplama vb. gibi 

görülmektedir. 1973' den beri termoplastik polyesterler, polybutylene 
terephthalate, polyacetal gibi mühendislik materyallarindeki kullanımı 
nedeniyle rekabet gücü önemli ölçüde artmıştır. Avrupa Topluluğu 
poliamit üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Tüketiminin % 10-15' ini 
ihraç edebilmektedir. İthalat hemen helen hiç yoktur. 

Polikarbonat (PC) 1950' lerin başında Bayer firması tarafından bulunmuştur. 
Üretimi ise Bayer lisansı ile General Electric ile birlikte gerçekleştiril¬ 
miştir. Batı Avrupa1 da polikarbonat 1973 yılından beri Bayer General 
Electric tarafından üretilmektedir. Polikarbonatların kullanım alanı önem 

derecesine göre elektrik malzemeleri sanayii, levha, otomotiv sanayii, ambalaj¬ 

lama, tıbbi araçlar, büro malzemeleri olarak sayılabilir. Polikarbonat ve stren 
polimerler gibi polimer karışımlarının 1974' den beri tüketimi hızla artmakta 
ve kullanım alanı yaygınlaşmaktadır. 

Görüleceği gibi Mühendislik plastiklerinin kullanım alanı hızla genişlemekte 
ve diğer sanayilerin pazarlarından önemli pay kapmaktadırlar. 
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BÖLÜM 
V 

SAĞLANACAK KATKILAR 

1. KATMA DEĞER 

Konu hakkında plastik firmalarından yeterli bilgi alınamamıştır. 

Ancak PVC ve PS köpük sektöründen alman bilgiler Tablo 5.1 
ve 5.2 'de örnek olarak verilmiştir. 
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PS KÖPÜK 

TABLO 5.1 KATMA DEĞER 
{19Ö71 Yılı Fiyt-'ianyia) 

( Milyon TL) 
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TABLO 5.2 
P V C 

KATMA DEĞER 

( 1987 V11! Fiyatlarıyla) 
( Milyon TL) 

1 
YILLAR ' Y\t Vf r/'ıA DEG a ! 

1 
ENDEKS 

(1) (2) ! (3) 
SISE-BIDON suni deri AYAKKABI i SISE-BIDON SUNİ DEKÎ AYAKKABI 

1983 5.960 3.600 209 100 

198 9 6.484 3.960 229 109 

1990 7.204 4.360 256 
' 

121 

1991 7.492 4.800 278 126 

1992 8.012 5.280 312 134 

19 93 8.490 5.800 340 142 

1994 9.016 6.400 374 251 

1 
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2. DIŞ TİCARET ETKİSİ 

Bölüm 2, madde 3.31de incelenmiştir. 

3. İSTİHDAM 

Bu konuda firmalardan yeterli bilgi alınamamıştır. Ancak PVC, 
PP ve PS köpük sektörlerinden alınan bilgiler tablo 5.3- 5.4 

ve 5.5 'de örnek olarak gösterilmektedir. 
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TABLO 5.3 
PVC 

YARATILACAK İŞ HACMİ 

(Kişi) 

İŞGÜCÜ TOPLAM V ! L L A R 
-

1536 1S39 1990 199 

YÜKSEK 

TEKNİK 9 18 20 43 

İDARİ 14 17 21 33 

ORTA : 

TEKNİK 33 • 43 47 71 

MEMUR 112 112 113 134 

işçi 

DÜZ 
353 338 322 326 

KALİFİYE 92 

. 

149 195 

■ • 

353 

. 
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ORG tî ÇUVAL 

TABLO 5.«t YARATILACAK İŞ HACMİ 
(Kişi) 

I , 

İŞGÜCÜ TOPLAM Yİ L L A R i 
* 1939 1890 199/. 

YÜKSEK 

TEKNİK 5L 56 62 68 

İDARİ 70 77 85 94 

ORTA 

TEKNİK 98 108 119 131 

MEMUR 113 124 136 150 

İŞÇİ 

DÜZ 
1967 2164 2380 

I 

2618 

KALİFİYE 

i 

761 837 921 

. 

1013 

• 
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TABLO 5.5 
PS KÖPÜK İŞLEME 

YARATILACAK İŞ HACMİ 

(Kişi) 

İŞGÜCÜ TOPLAM Y 1 L L A R - i 
1980 İS 39 >990 199 A 

YÜKSEK 

TEKNİK 4 2 

İDARİ 
2 1 2 

ORTA 

TEKNİK 1 1 2 

MEMUR 4 1 3 

İŞÇİ 

DÜZ 10 10 15 

KALİFİYE 

} ■' 
1 . 
i 
i •. 

2 

. 

• 

■ 

, 

■ 
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BÖLÜM VI 

PLASTİK SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMUNUN AET ÜLKELERİ İLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

I. AVRUPA TOPLULUĞUNUN EKONOMİK YAPISI VE SANAYİ POLİTİKASI 

Kuruluşunun 25. yılında Avrupa Topluluğunun son durumu değerlen¬ 
dirildiğinde Avrupa Birliğini kurma çalışmalarının henüz tamamlanmadığı 
görülmektedir. Bu nedenle, Avrupa Tek Senedi iie 1992 yılında bütün 
kısıtlamaların ortadan kaldırıldığı bir iç pazarın oluşturulması amaçlan¬ 
maktadır. Avrupa Tek Senedi'nde iç pazar "İçinde malların, kişilerin, 
hizmetlerin ve sermayelerin serbest dolaşımının bu andlaşma hüküm¬ 

lerince sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir alanı kapsar " biçiminde 
tanımlanmıştır. İç sınırlar ise fiziki sınırlar, teknik sınırlar ve mali 
sınırların kaldırılmasını İçermektedir. İç pazarın oluşturulması ile ilgili 
esaslar Avrupa Komisyonu tarafından öneri niteliğinde hazırlanan "iç 
Pazarın Tamamlanması Üzerine Beyaz Kitap " (8) ta ayrıntılı olarak belir¬ 
lenmiştir. Üye ülkeler Tek Senedi imzalamakla birlikte, uygulamada başta 
teknik sınıflamalar, standardizasyon ve vergi sistemlerinin uyumlaştırıl¬ 
ması konuları olmak üzere sanayi alanında halen önemli sorunlar bulun¬ 
maktadır. İç pazarın oluşturulması, Avrupa Politik Birliğinin de kurul¬ 
masına zemin hazırladığı için üye ülkelerin henüz buna hazır olmadık¬ 
ları izlenimi uyanmaktadır. 

1.1. AT1 da Sanayi Sektörünün Yapısı 

Avrupa Topluluğunda ileriye yönelik sorunlara rağmen, gelişmelere 

göz atıldığında önemli aşamalar katedilmiştir. ispanya ve Portekiz'in 
de Topluluğa katılması ile dünyanın 320 milyon tüketiciye hizmet 
veren en büyük piyasası (9) haline gelmiştir. Topluluk ekonomi¬ 
sinin çok önemli bir bölümünü, ihracata yönelik ve dışa açık görünü¬ 

müyle sanayi sektörü oluşturmaktadır. Gayri safi milli hasılanın 

% 00'ını üreten sanayi sektörü aktif nüfusun % 35' ini istihdam etmek¬ 
tedir. Toplam sanayi malları ihracatı ise toplam üretimin % 25'i gibi 

-203-



oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmektedir. Bu oran Danimarka'da 
4 40 ve Benelüks1 de % 50'yi geçmektedir. 

Avrupa Topluluğu, OECD üyesi ülkelerdeki toplam sanayi malları 
üretimi ile karşılaştırıldığında imalat sanayii, gıda içki-tütün-giyim, 

ağaç işleme, kimya, metal olmayan mineral, temel metaller ve metal 
işleme dallarında Kuzey Amerika ve Pasifik Bölgesine oranla daha 
fazla üretimi gerçekleştirmektedir. Sanayi üretim gelişimi ülke bazın¬ 
da karşılaştırıldığında 1970 =100 olarak kabul edilirse 1986 yılındaki 

üretim artışı Topluluk genelinde 134.5, F. Almanya'mda 133.6, Fransa 

da 132.5, Ingiltere'de 122.8, ABD' de 157.0 ve japonya'da 182.2 
olmuştur.(10) Görüldüğü gibi Topluluktaki sanayi üretimi artışı ABD 
ve Japonya'nın gerisinde kalmıştır. Bunun nedeni Avrupa'nın bilim¬ 
sel ve teknolojik alanda geri kalmasıdır. Topluluk mikro bilgisayar¬ 
ların I 80' ini ve videoların % 75'ini ithal etmektedir.(II) 

ABD ve Japonya İle AT arasında oluşan bilimsel ve teknolojik açık 
yatırımlarda da belirgin bir şekilde görülmektedir. 1973- 1983 yıl¬ 
ları arasındaki yatırım artışı ABD' de I 24, Japonya'da % 33 olması¬ 

na karşın F. Almanya' da % 2, Fransa'da Sl.l olmuş, İngiltere'de 
ise 4-2,4 oranında düşmüştür. 

AT' nun geleneksel ağır sanayide kaybettiği gücü 1980 lerin ikinci 

yarısında tekrar kazanabilmesi için sanayi politikaları çerçevesinde 
alınmaktadır. Bu politikalarla imalat sanayii genel dengesinin bozul- 
mamasına özen gösterilmektedir. Topluluk imalat sanayiinin yapısı 
incelendiğinde F. Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, İtalya, 
Hollanda ve Ispanya' da metal işleme sanayiinin İrlanda'da gıda- 
içki-tütün sanayiinin, Lüksemburg' da temel metaller sanayiinin, 
Yunanistan'da dokuma ve giyim sanayiinin, Portekiz'de gıda-içki- 
tütün sanayiinin imalat sanayii içersinde ağırlık taşıdığı dikkati 
çekmektedir. Kimya sanayii ise İmalat sanayiinin F. Almanya' da 
4 16.6, Belçika'da %I6.3, Danimarka'da 4 13.2, Fransa'da 4 15.5, 

İrlanda'da % 14.6, İtalya'da 4 11.8, Lüksemburg'da 414.4, Hollan¬ 
da'da 4 10.7, Yunanistan'da % 13.6, Ispanya'da 414.8, Portekiz'de 
420.2 sini oluşturmaktadır. (Türkiye1 de 4 4.! ). 
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1.2. AT1 da Sanayi Politikası 

Ortak sanayi politikasının oluşturulduğu I9701 lerln başından bugüne 
kadar Toplulukta uygulanan sanayi politikaları üç ana grupta ele 
alınmaktadır : 

a) Yüksek teknolojiye dayalı sanayi dallarının geliştirilmesi, 
b) Geleneksel sanayi sektörlerinin desteklenmesi, korunması ve geliştiril¬ 

mesi 

c) Küçük ve orta boy sanayi işletmelerinin desteklenmesi 

Topluluk sanayi politikasının ana hatları geniş İç pazarı oluşturarak ABD 
ve Japonya1 ya karşı daha avantajlı duruma gelmek ve sanayi grupları¬ 
nın birleşmesini sağlayarak rekabet gücü azalan sektörlerde kaybedilmiş 
avantajları yeniden kazanmak, yeni teknolojileri uyum sağlamak ve yeni 
teknolojileri üretmek olarak özetlenebilir.•'Topluluk, sanayi politikası 
çerçevesinde sanayi sektörüne önemli yardımlarda bulunmuştur. Böylece 
güç durumdaki geleneksel sektörlere (çelik, tekstil, gemi, İnşa) gerekli 

destek sağlanırken, büyümekte olan sektörlerin teşvik edilmesi ve yön¬ 
lendirilmesine çalışılmıştır. (12) Ayrıca küçük ve orta büyüklükteki iş¬ 

letmelere yapılan yardımlarda da yıldan yıla artış görülmektedir. 

Topluluk iç pazarının oluşturulması ve yeni teknolojik gelişmenin sağ¬ 
lanabilmesi amacını taşıyan yeni sanayi politikasının esasları şöylece 
sıralanabilir: 

a) Teknik Engellerin Kaldırılması : sanayi malları üretiminde kullanılan 
teknik standardların ulusal düzeyde farklı olması iç pazarın oluşturul¬ 
masında önemli bir engel olarak ortaya çıkmıştır. Bir ülkede üretilen 
sanayi mali diğer bir ülkede teknik uygulamalar farklı olduğunda 
aynı kolaylıkla kullanılmayabllmektedir. Bu nedenle tek bir Avrupa 
standardında birleşerek üretilen malların kalite, yapı, biçim, boyut, 
ve takdim koşulları ve kontrolünde aynılığın sağlanması gereklidir. 

-245-



b) Kamu Satın Almalarının Tüm Topluluk Üyelerine Açık ihalelerle 
Yapılması 

c) Şirketler Hukukunun Uyumu 

d) Sağlıklı Rekabet Ortamının Kurulması 

e) Sanayi Yatırımlarının Özendirilmesi ve Teşviki 
f) Küçük ve Orta Boy İşletmelerin Desteklenmesi 
g) Bilimsel ve Teknolojik Araştırmaların Organizasyonu ve Teşvik 

Edilmesi 

h} Sıkıntıda Olan Sanayi Dallarına Müdahale Edilmesi 

Toplulukta sektörel müdahale demir-çelik, otomotiv, dokuma ve giyim, 
kağıt hamuru, kağıt ve karton, ilaç, gemi inşa ve yeni iletişim teknoloji¬ 

lerine yapılmaktadır. 

Yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik olarak bugüne kadar dört ana 

proğram İşlerliğe sokulmuştur.(İ3) 

oj iletişim Teknolojilerinde Avrupa Staratajik Proğramı (ESPRIT) 
b) Avrupa İleri Haberleşme Teknolojilerinde Araştırma ve Geliştirme 

Programı (RACE) 
c) Avrupa'da Endüstriyel Teknolojilerde Temel Araştırma Programı 

(ERİTE) 

d) Biyoteknoloji Araştırma Programı ( 1985- I989j 

Bunların dışında EUROKA programı çerçevesinde 18 Avrupa ülkesi bir¬ 
birine bağlanarak yeni finansman, yönetim, ortaklık ve işbirliği olanak¬ 

larının birleştirilmesiyle Avrupa' da teknolojik gelişmeye katkıda bulun¬ 
maktadır. Böylece yeni teknolojik mamüllerin geliştirilmesi ve üretilmesi 

konularında endüstriyel işbirliği sağlanmaktadır. Bu amaca yönelik 
olarak Topluluk bütçesindeki araştırma payı % 3 'den % 8'e yükseltilmiş¬ 
tir. 

Ayrıca teknik eğitim ve öğretim programı (COMETT) programı çerçeve¬ 
sinde üniversite ve sanayi kuruluşları arasında işbirliğinin geliştiril¬ 
mesi, uluslararası öğrenci mübadelelerinin teşvik edilmesi, iş adamlarının 
yeni teknolojiler konusunda eğitilmesine yönelik ortak projelerin destek¬ 

lenmesi ve evde eğitim görenlerin bilgisayarlardan ve görsel-işitsel araç¬ 
lardan yararlanmaları ele alınmaktadır. 
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2. AVRUPA TOPLULUĞU PLASTİK SANAYİİNİN ÖZELLİKLERİ, GELİŞİMİ 
VE UYGULANAN POLİTİKALAR 

Genel amaçlı plastik türlerinin birbirleri ile paçallanması yoluyla 
elde edilen ve toplam plastik tüketiminin % 70' ini oluşturan 5 ana 
termoplastiğin (PVC,PP,AYPE, YYPE, PS) kullanım alanları giderek 
genişlemektedir. Özellikte otomotiv sanayiinde otomobil üretiminde 
büyük ölçüde kullanılmakta olup, film, percere kasaları, iş makina- 
ları parçaları, plak, ağır hizmet film ve torba, taşıma, paketleme, 
döşeme, elektrik- elektronik, İnşaat, dayanıksız tüketim malları 
başta olmak üzere kullanım alanı çok yaygındır. 

Avrupa topluluğunda plastik sanayii. Topluluğun kuruluşundan bu 
yana Topluluk düzeyinde oldukça gelişmiştir. Fabrika yerleşim yeri, 
pazar ve mamul geliştirme yönünden ekonomik entegrasyonun sağlan¬ 
dığı söylenebilir. Plastik ticareti daha çok üye ülkeler arasında 
gerçekleştirilmektedir. Topluluk dışı ülkelerde ticaret oldukça düşüktür. 
Örneğin Topluluğun plastik ihracatı, toplam üretimin ortalama % 15' 
ini oluşturmaktadır. Daha çok ABD ve Suudi Arabistan ile yapılmaktadır. 

1978- 82 yılları arasında Topluluk plastik sanayii bir durgunluk 

dönemi geçirmiştir. 1979 yılında üretiminde plastik kullanılan bütün 
dallarda stok miktarlarının arttığı görülmüştür. 1980-81' deki 

ekonomik gerileme ile inşaat ve otomotiv sanayilerindeki şiddetli 
düşüş, plastik mamüllerine olan talebi olumsuz yönde etkilemiştir. 

1978-1982 döneminde plastik tüketimi yalnızca I 9.6 yükselebilmiş, 
bu gelişme plastik dalları arasında daha çok polipropilen ve polyester 

alanında ortaya çıkmıştır. Toplam tüketimdeki durgunluğa rağmen 
bu gelişmeler, mamul geliştirme ile ilgili görünmektedir. 

Ancak 1983 yılında görülen ekonomik canlanma plastik sanayiini de 
etkileyerek üretim ve tüketimde artışa neden olmuştur. Böylece 

plastik sanayiinde 1982 yılında % 1.3 olan yıllık tüketim oranları ar¬ 
tarak 1983' de % 9.7 , 1989' de % 3.0, 1985' de %6.9 ve I986'da %7.0 

olarak gerçekleştirilmiştir. (19) Tüketimdeki bu gelişme etilen ve 
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propilene olan talebi de yönlendirmektedir. 1986 ve 1987 yıllarındaki 

tüketim artışının 1988 ve daha sonraki yıllarda %l.5 - % 2.5 dolayında 
gelenekse! büyüme oranında dengeye kavuşacağı tahminlenmektedir. 
1986 yılında en fazla tüketimin yüksek yoğunluk polietilen ve poli— 
propilen alanında ortaya çıktığı izlenmektedir. 

Dünya talebi acısından değerlendirildiğinde ise en fazla talebin sıra
sıyla Alçak Yoğunluk Polietilen, PVC, Yüksek Yoğunluk Polietilen, 

Polipropilen ve Polistiren yönünde gelişeceği tahminlenfnektedir. 

Beş ana termoplastiğin Topluluktaki üretim, tüketim ve kapasite durum
ları İse ayrıca ele alınmaktadır. 

2.1. Toplulukta Plastik Üretimi 

1983 ve 1985 yılları itibariyle Topluluğun 12 üye ülkesinde plastik 
sanayiinde gerçekleştirilen toplam üretim 21.752 bin tondan 22.«28 bin 

tona yükselmiştir. Burada üretimde yüksek bir gelişmeden söz edile
memektedir. Üretimin Topluluk üyesi ülkeler yönünden değerlendiril
mesi ise Tablo 6.1. de görülmektedir. 

TABLO 6 .1 

AT'da Plastik Üretürni (x I03 ton) 

1983 1985 

Belçika - Lüksemburg 1835 (1) 2498 

Danimarka 139 (2) 130 

F. Almanya 7099 7666 

Yunanistan l« 15 («) 

Ispanya I3«5 1489 

Fransa 3315 3354 

İrlanda Blm Blm 

İtalya 3071 2640 

Hollanda 2«76 2380 

Portekiz 295 445 

İngiltere 2163 (3) 1811 

AT 21 752 22 «28 
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(1) Pazarlama yılı 
(2) 1981 
(3) 1982 

(4) 1984 

Blm. Bilinmiyor 

Kaynak : EUROSTADT ; Basic Statistics of the Community, 24 th and 

25 th ed, 1987 ve 1988'den yararlanılmıştır. 

Buna göre Danimarka, kalya, Hollanda ve İngiltere'de plastik üretiminde 
düşme göze çarpmaktadır. En fazla artış I S7.9 ile Portekiz' de gerçek¬ 
leşmiştir. Diğer ülkelerde ise istikrarlı bir durum izlenmektedir. 

2.1.1. Alçak Yoğunluk Polietilen Üretimi (AYPE) 

Günümüzde Avrupa Topluluğunda alçak yoğunluk polietilen üreten 
19 imalatçı bulunmaktadır. Batı Avrupa alçak yoğunluk polietilen 

üretiminde 1982 yılı itibariyle dünya üretim kapasitesinin % 39.5'ini 
bünyesinde bulundurmaktadır. Batı Avrupa'yı % 23 ile Kuzey Ame¬ 

rika, % 11.5 ile Japonya, % 13.5 ile Doğu Bloku ve % 12.5 ile diğer 
ülkeler izlemektedir. Alçak Yoğunluk Polietilen üreten firmalar 

Toplulukta ; 

- Özel sektör kimya teşebbüsleri, 
- Çok uluslu şirketlere bağlı kuruluşlar ve , 

- Devlet sektörü petrol ve kimya kuruluşları, 

olmak üzere üç grupta faaliyet göstermektedirler, ilk iki grubun 
gelişimi üçüncüye göre daha hıziı olmaktadır. Özellikle entegre 
tesislerdeki maliyet avantajı ile bazı üretici ülkelerin istihdam, 
dış ticaret ve döviz sorunları nedeniyle uyguladıkları teşvik 

edici ekonomi politikaları bu yönde gelişmeye zemin hazırlamaktadır. 
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Topluluk üyesi ülkelerde alçak yoğunluk polietilen üretimi ise 

Tablo 5 ,2'de yer almaktadır. 

TABLO 6.2 

AT' da Alçak Yoğunluk Polietilen Üretimi (x I03 ton ) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 İ985 1986 

Belçika 300 575 515 480 490 570 590 375 555 

Danimarka 10 - - - - - - - -

Fransa 730 890 835 691 700 740 718 720 790 

İtalya 590 562 545 450 365 490 460 380 430 

Hollanda 505 550 520 525 570 565 550 540 530 

Portekiz - - - 20 45 85 96 100 110 

Ispanya 275 400 355 310 330 410 400 400 420 

Ingiltere 400 347 325 320 290 260 250 255 260 

F. Almanya 725 785 665 560 520 725 690 695 705 

TOPLAM 3535 4109 3760 3356 3310 3835 3754 3665 3810 

Kaynak : Chem Systems , S.IV.6. 

Alçak yoğunluk polietilen üretiminde artış olan AT ülkeleri Belçika, Fransa, 
Hollanda, Portekiz, Ispanya ve Ingiltere'dir. Bunlar arasında Fransa'daki 
artışsa çok azdır. Üretimi azalan ülkeler ise Danimarka, İtalya ve F. Almanya' 
dır. Bununla birlikte genel olarak değerlendirildiğinde AT' da alçak yoğunluk 
polietilen üretiminde 1978-1979 yılları arasında önemli bir artış görülürken 
1980' de düşüş başlamış ve 1983' e kadar devam etmiştir. 1983' den itibaren 

tekrar görülen artış 1986' ya kadar sürmüştür. Ispanya'nın küçümsenmeyecek 
bir durumda olduğu göze çarpmaktadır. 

2.1.2. Yüksek Yoğunluk Polietilen (YYPE) Üretimi 

Enjeksiyon, kalıplama türleri, film yapımı, şişe, varil, leğen gibi 

ambalajlama alanında kullanılan YYPE üretiminin yaklaşık dörtte biri 
gelişmiş ülkelerde tüketilmektedir. ABD ve AT ' nin yanısıra Arjantin, 

Bolivya, Çin, Ekvator, Hindistan, Endonezya, Iran, Irak, Malezya, 
Meksika, Katar, Filipinler, Suudi Arabistan ve Tayland YYPE üretimin¬ 

de büyümeyi hedefleyen ülkeler olarak görülmektedir. (15) 
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YYPE tüketiminin Avrupa1 da 1986 yılında % 13‘lük artış göstermesi 
polipropilen pazarını önemli ölçüde etkilemiştir. Tüketimde görülen 
artışın nedeni, tüketicilerin güvenli ve sağlıklı yaşam beklentileri 
ile bağlantılıdır. 

ABD ve AT 1 nin dışındaki YYPE üreticisi ülkeler Japonya, SSCB, 
Çekoslovakya, Yugoslavya, Doğu Almanya, Romanya ve Bulgaristan 

dır. 5982 yılı itibariyle dünya YYPE üretiminin % 3l'i Batı Avrupa 
ülkelerinde, % 39' u Kuzey Amerika'da , % 12' si Japonya'da, % 9'u 
Doğu Blokunda ve % 9'u da diğer ülkelerde gerçekleştirilmektedir. 

Batı Avrupaldaki üretim artışı ise 1974' de 1.3, 1978' de 1.58, I982'de 
1.55, 1986' da 1.7 milyon ton şeklinde olmuştur. Topluluk üyesi ülke¬ 
lerde YYPE üretimi Tablo 6.3'de yer almaktadır. 

TABLO 6.3 

AT'da YYPE Üretimi (x I03 Ton) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Belçika 140 165 170 180 180 240 280 310 310 

Fransa 250 270 240 190 190 210 215 195 210 

İtalya 170 180 195 160 150 215 260 235 260 

Hollanda 75 60 80 80 80 90 90 100 105 

Portekiz - - - 10 10 20 38 35 40 

Ispanya 100 133 125 135 139 190 190 205 240 

İngiltere 85 100 90 89 80 100 110 125 120 

F. Almanya 730 760 700 628 568 610 625 595 610 

TOPLAM 1550 1668 1600 1472 1397 1675 1808 1800 1895 ' 

Kaynak : Chem Systems, S. IV. II 
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Topluluktaki YYPE üretimi Belçika, İtalya, Hollanda, Portekiz, Ispanya, 
Ingiltere* de 1981—82 yularındaki kısmi düşüşler dışında artan bir eğilim 
göstermektedir. Ancak, Fransa ve F. Almanya' da düşüş göze çarpmak¬ 
tadır. Genel olarak değerlendirildiğinde ise 1980 - 198i - İ982 yıllarındaki 
düşüşe karşın I98H - 1985 - İ986 yıllarında genel bir artış izlenmektedir. 

AT' nin yeni üyesi Ispanya'nın YYPE üretimindeki payı oldukça yüksek¬ 
tir. Bu alanda rekabet edebilecek güce sahip görünmektedir. 

2.1.3 Polipropiien (PP) Üretimi 

Üstün malzeme dayanıklılığı ve termik resistans özellikleri nedeniyle fiim 
ve fiber hammaddesi olarak , ayrıca da mühendislik uygulamaları alanla¬ 

rında yaygın olarak polipropiien kullanılmaktadır. Mühendislik alanında 
kullanıldığı gözönünde tutulursa gelecekte yeni pazarlar buiması kuvvetîe 
muhtemeldir. Durgun ekonomik dönemler de dahil olmak üzere polipropiien 
üretimi tüketimle bağlantılı olarak artan bir eğilim göstermiştir. 

Çünkü teknolojik gelişmelerden yararlanılarak enerji tüketimini % 75'e indi¬ 

ren akışkan yataklı reaktör prosesleri ve üçüncü nesil katalistlerin kulla¬ 
nımı birim üretim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Bu 

nedenle poiipropiienin plastik ve plastik dışı alanlarda kullanılması daha 

da yaygınlaşacağı beklenmektedir. 

Polipropiien üreticisi başlıca gelişmekte olan ülkeler Brezilya, Hindistan, 

Endonezya, Kore, Meksika, Singapur ve Türkiye'dir. Bu ülkeler dünya 
üretiminin yaklaşık % 12.3' ünü oluşturmaktadır. (16) Üretime yeni geçen 
ülkeler ise Arjantin, Bolivya, Şili, Çin, Kolombiya, Hindistan, İran, Irak, 
Libya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Peru, Filipinler ve Tayland'dır. Bu 
ülkelerle birlikte gelişmekte olan ülkelerin üretimindeki payı % 18.3'e çıka¬ 
caktır. Dünya polipropiien üretiminin 1982 yılı itibariyle % 33'ü Batı Avrupa, 

% 33'ü Kuzey Amerika, % 17'si Japonya, % 17'si diğer ülkelerde gerçekleş¬ 
miştir. Son yıllarda diğer plastik ürünlerinde olduğu gibi polipropilende de 
AT1 da ortak teşebbüslere (Joint venture) rastianmaktadır.Örneğin poli¬ 
propiien üretiminde Italyan Montedison firması ile Amerikan Hercules firması 
böyle bir ortaklığa gitmişlerdir. 
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Batı Avrupa'da polipropilen üretimi 1974' de 0.70 miiyon ton iken artan 
bir eğilim göstererek 1978' de 1.38, 1982'de 1.82 ve I986'da 2.40 milyon 
ton'a yükselmiştir. Polipropilen alanındaki yoğun rekabet nedeniyle üre¬ 
tici ülkelerde korumacılık önlemleri alınmıştır. Koruma oranları AT' da 

% 31.1, Japonya' da % 37.4 ve ABD' de % 29.1' dir. (17) 

AT ülkelerinde polipropilen üretimi Tablo 6.4 'de verilmektedir. 

TABLO 6 .4 

3 AT'da Polipropilen Üretimi ( x 10 ton) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Benelüks 180 303 340 435 485 570 640 645 810 

Fransa 120 200 210 298 315 382 405 425 470 

İtalya 270 305 250 240 260 257 305 325 340 

Portekiz - - - - 8 20 35 40 45 

İspanya 35 55 63 67 65 85 110 125 140 

İngiltere 265 255 200 195 210 212 240 230 255 

F. Almanya 260 295 250 290 290 326 385 385 410 

TOPLAM 1130 1413 1313 1525 1633 1852 2120 2175 2470 

Kaynak : Chem Systems, S.IV. 21 

Polipropilen üretimi en yüksek olan AT üyesi ülke Belçika, Hollanda, 
Lüksemburg' dur. Daha sonra sırasıyla Fransa, F. Almanya, İtalya, İngiltere, 
ispanya ve Portekiz gelmektedir. Üretimi en hızlı artan ülkeler ise sırasıyla 
Belçika, Fransa, F. Almanya, İtalya, ispanya ve Portekiz'dir. İngiltere'nin 
polipropilen üretimi dalgalı bir seyir izleyerek 1978 'de 265 bin metrik ton 
iken I986'da 255 bin metrik ton'a inmiştir. 1981' de ise en düşük düzeyi 

olan 195 bin metrik ton üretim gerçekleştirilmiştir. 

-253-



2.1.4. Polivinilklorür (PVC) Üretimi 

ICI ve ENİ -Chimica firmalarının birleşmesiyle PVC alanında İtalya, 
Almanya, Fransa, Ingiltere'de bir çok ortak teşebbüsler (Joint 
venture) görülmeye başlanmıştır. Bunun nedeni PVC' nin en eski 

Standard plastik olmasına rağmen teknik ve ekonomik önemini 

yitirmesidir. 1980 - 1982 yılları arasında kapasite düzenleme çalışma¬ 
ları kapsamında işletmelerin ve üretim prosesinin rasyonalizasyonu 
amacıyla PVC' nin kullanıldığı yeni özel ürünlerin geliştirilmesine 
yönelinmiştir. Bu da bazı sorunları ortaya çıkarmakla birlikte PVC' 
nin geleceği oldukça parlak görülmektedir. 

PVC' nin kullanım alanları film, kaplama malzemesi , boruluk, tabaka 
ve kalıplama olmak üzere çok çeşitlidir. PVC kaynaklı mamuller inşaat, 
elektrik- elektronik, döşeme, otomobil, tüketim malları ve paketlemede 
yaygın olarak kullanıldığından PVC üretimi gelişmekte olan ülkelerde 

teşvik edilmektedir. Cezayir, Arjantin, Brezilya, Çin, Ekvator, Mısır, 
Hindistan, Endonezya, Iran, Irak, Kore, Meksika, Nijerya, Filipinler, 
Suudi Arabistan ve Tayland PVC üreten gelişmekte olan ülkelerdir. 

Sanayileşmiş ülkelerde PVC üretimi kapasite fazlalığı ve çevre koruma 
sorunları nedeniyle "doygun " bir sanayi konumundadır. 

Dünya PVC üretimi 1982 yılı itibariyle % 33' ünü Batı Avrupa, % 27'sini 
Kuzey Amerika, % I8'ini Doğu Bloku, % ll'ini Japonya ve % II 'ini de 

diğer ülkelerde gerçekleştirilmiştir. 

Batı Avrupa'da PVC üretimi 1978' de 3.84, 1980' de 3.86, 1982' de 

3.65 ve 1986' da 4.15 milyon ton olarak belirlenmiştir. 1982' deki 
düşmenin nedeni PVC üreten firmaların rasyonaiizasyon çalışmalarıdır. 
AT'ülkelerinde PVC üretimi ise Tablo 6^.5' de belirtilmiştir. Buna göre 

PVC üretimi en yüksek olan ülkeler sırasıyla F. Almanya, Fransa, 
İtalya'dır. Bunun dışındaki ülkeler olan Ingiltere, Hollanda, İspanya 
ve Belçika'da üretim, söz konusu üç ülkedeki üretimin yarısından 
azdır. PVC üretiminde büyük bir sıçrama yapan AT ülkesi görünmemek¬ 
tedir. 
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TABLO S.5 

1978 

AT1 da PVC Üretimi (x 

1979 1980 1981 1982 

I03 Ton) 

1983 1984 1985 1986 

Belçika 210 215 200 200 205 235 220 240 240 

Fransa 650 784 730 710 744 820 795 845 890 

Yunanistan 30 40 40 42 43 45 50 45 50 

İtalya 760 694 660 575 597 620 670 680 720 

Hollanda 270 285 280 230 235 285 300 305 340 

Portekiz 20 22 25 30 30 40 45 50 50 

Ispanya 217 130 210 220 224 200 230 250 250 

Ingiltere 000 450 355 325 340 360 350 385 360 

F.Almanya 900 1186 1075 890 868 1040 1130 1150 1250 

TOPLAM 3497 3806 3575 3222 3286 3645 3790 3950 4150 

Kaynak : Chem Systems, s.IV. 27 

1380 ve 1981 yıllarında genelde bir düşüş İzlenmekle birlikte 1982' den 
itibaren üretimde artış görülmüştür. Bu tabloda dikkati çeken bir husus 
ise AT' ye yeni üye olan Ispanya'nın oldukça önemli bir PVC üreticisi 
olduğudur. Holllanda ve İngiltere1 ye yaklaşan üretim miktarı ile bu alanda 
varlığını ortaya koymaktadır. 

2.1.5. Polistiren (PS) Üretimi 

Sanayileşmiş ülkelerde ekonomik bunalımlardan olumsuz yönde etkilenen 
bir sektör olan polistiren, üretimi fazla hızlı artmayan bir eğilim 
göstermektedir. Enerji maliyetlerinin artması nedeniyle yeni PS türü 

olan Expanded PS (köpük tipi) izolasyon alanında yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Ancak iklimi ılıman olan gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde izolasyonda köpük kullanımı pek hızlı artmadığından yakın 
gelecekte de polistiren üretiminde artış beklenmemektedir. Bununla 
birlikte diğer polimerleri ile birlikte global olarak ele alındığında 

soğutma ve paketleme alanında talep artışı görülmektedir. Kuzey Ame¬ 
rika ve AT dışındaki üretici ülkeler Çin .Hindistan, Filipinler, Cezayir, 

Mısır, Iran, Kuveyt, Libya, Meksika, Suudi Arabistan ve Peru1 dur. 
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Polistiren dünya üretiminin 1982 yılı itibariyle % 33'ü , Batı Avrupa'da 

%37! si, ABD' de % I3'ü, Japonya'da % !7'si ise diğer ülkelerde gar- 
çekiaştirilmektedir. Batı Avrupa'da toplam üretim ise 1974'de 1.3, I978'de 
1.45, İ982'de 1.28, I986'da I.U5 olmuştur. Üretimdeki bu dalgalanmanın 
sonucu olarak polistiren üreticisi bazı bölgesel firmalar kapanmış ve 
sayıları Batı Avrupa'da toplam İ7'den We düşmüştür. 

AT üyesi ülkelerde polistiren üretimi Tablo6. .G' da görülmektedir. 

TABLO 8 .6 

AT' da Polistiren Üretimi [x lO^Ton) 

1979 i960 198! 1982 1983 1984 1985 1986 

Beneiüks 393 372 349 332 379 435 435 455 

Fransa 378 362 382 444 480 487 500 510 

Yunanistan 21 21 20 20 22 22 2! 21 

İtalya 473 254 224 234 249 205 212 252 

Ispanya 90 85 79 80 108 113 107 112 

i ngiltere 152 13i 112 !İ0 131 155 160 175 

F. Almanya 515 500 480 470 485 505 5İ0 530 

TOPLAM 202 1725 1646 1690 1854 1922 1945 2055 

Kaynak : Chem Systems, sIV 34'den hesaplanmıştır. 

Tablo g.6' ya göre polistiren'de toplam AT üretimi 1980 - 1981 - 1982 

yıllarında düşüş göstermiştir. İ983 - 1986 arasında ise artan, bir eğilim 

izlenmektedir. AT Ülkeleri arasında en çok polistiren üreten üike F. Al¬ 
manya' dır. Bunu sırasıyla Fransa , Benelüks, İtalya, Ingiltere, Ispanya 
ve Yunanistan izlemektedir. Ispanya'nın polistiren üretiminde de gelişmiş 
AT üyesi ülkelerin yaklaşık yarıya yakın üretim miktarını gerçekleş¬ 
tirdiği dikkat çekicidir. 
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Polistiren'in önemli polimerleri Expandable PS (EPS) ile High Impact 
Polistiren (HIPS)1 dir. Diğer polimerleri ise Acrylonitrile Butadiene 

Styrene Copolymers (ABS) ve Styrene Acrylonitrile Copolymer (SAN) 

dir, Expandable polistiren'in AT ülkelerindeki üretimi Tablo 6.7' de 
belirtilmiştir. 

TABLO s-7 

AT' da EPS Üretimi ( x l03Ton) 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Benelüks 43 40 45 45 65 85 85 85 

Fransa 96 105 117 135 145 137 140 140 

Yunanistan 6 6 5 5 6 6 6 6 

İtalya 38 40 46 45 44 35 37 37 

Ispanya 10 10 9 10 12 12 12 12 

Ingiltere 32 38 32 30 40 45 45 45 

F. Almanya 175 180 170 180 170 170 170 170 

TOPLAM 400 419 414 450 482 490 495 495 

Kaynak : Chem Systems . s.IV. 34. 

AT' da en çok EPS üreten ülke F. Almanya ve Fransa'dır. Bunları 
Benelüks, Ingiltere, İtalya, Ispanya ve Yunanistan izlemektedir. 
Fransa'nın üretimi yıldan yıla artış göstermekle birlikte F. Almanya'nın 
üretiminde önemli bir değişiklik olmamıştır. Buna karşın 1979 - (.986 

yılları arasında Benelüks ülkelerinin üretimi % 100 artmıştır. Topluluk 
genelinde de artış eğilimi gözlenmektedir. 

AT ülkelerinde HIPS üretimi ise Tablo 6 .8' de yer almaktadır. 
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Tablo 6 .8 

AT Ülkelerinde HİPS Üretimi (x 103Ton ) 

1979 1980 1981 1982 1383 1984 1985 I98S 

Benelüks 350 332 304 287 314 350 350 370 

Fransa 280 257 265 309 335 350 36i 370 

Yunanistan 15 15 15 15 16 16 15 15 

İtalya 235 214 178 189 205 170 175 215 

İspanya 80 75 70 70 96 101 95 100 

i ngiltere 120 93 80 80 91 110 115 130 

F. Almanya 340 320 310 290 315 335 340 360 

TOPLAM 1420 1306 1222 1240 1372 1432 1450 1560 

kaynak : Chem Systems, s. IV. 34 

AT' da en çok HİPS ürüten ülkeler Fransa, Benelüks ve F. Almanya'dır. 
Bunları İtalya, İngiltere, İspanya ve Yunanistan izlemektedir. İtalya'nın 
HİPS üretimi 1979 - 1986 yılları arasında azalan bir seyir göstermiştir. 
İngiltere, Ispanya ve Yunanistan' da bu dönem içinde önemli bir deği¬ 
şiklik olmamıştır. Topluluk genelinde ise 1979 - 1981 yılları arasında 

üretim azalırken , 1982 - 1986 yılları arasında artan bir eğilim görülmüştür. 

2.2 Nihai Kullanım Maliyeti İçinde Hammadde Payı 

Bu hususta bilgi bulunamamış olduğundan bu kısımla ilgili değerlendirme 
yapılamamıştır. 

2.3. Toplulukta Plastik Sanayii kapasitesi 

Dünya plastik sanayiinde Şurada tüm plastikler kapsam içine alınmıştır) 
toplam kapasite 1983 yılı itibariyle 55.5 milyon ton/yıl olarak belirlenmiş¬ 

tir. Buna karşılık üretim ve tüketim miktarları 43.4 milyon ton/yıl 
olarak gerçekleşmiştir. Bir başka deyişle plastik sanayiinde talebe göre 
üretim yapıldığından stok yoktur. Ancak yaklaşık 12.1 milyon ton/yıl'iık 
atıl kapasite dikkati çekmektedir. Plastik sanayiinde endüstrileşmemiş 

ülkeler 47.9 milyon ton/yıl ' lık kapasiteye sahip olmakla birlikte 37.4 
milyon ton/yıl plastik mamulleri üretmiştir, fakat 34.8 milyon ton/yıl plas¬ 
tik tüketmişlerdir. Aradaki fark ihracat yoluyla diğer ülkelere 
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(Asya, Latin Amerika ve gelişmekte olan ülkelere ) gönderilmiştir. 
Diğer plastik ihracatçısı ülkeler kapasite ve üretim fazlası olan 
Kuzey Amerika (kapasite : 16,8 milyon ton/yıljüretim : 13.6 milyon 

ton/ysl ve tüketim : 11.9 milyon ton/yıl ) Batı Avrupa ( Kapasite: 16.6 
milyon ton/yıl , üretim s 12.6 milyon ton/yıl ve tüketim : 12.1 milyon 

ton/yıl ) ve Japonya (Kapasite : 6.8 milyon ton/yıl, üretim : 5.6 milyon 
ton/yıl, tüketim : 0.7 milyon ton/yıl ) olarak gözlenmektedir. İthalatçı 
ülkeler ise önem sırasına göre Afrika ve Orta Doğu ülkeleri, Asya, Latin 

Amerika ve diğer gelişmekte olan ülkelerdir. 

Avrupa topluluğunda plastik sanayiinde kapasite kullanım oranları ise 
yıllara göre I9821 de % 70.8 , 1883' de % 77.7, 1980' de % 80.2, 1985‘de 
% 81.3 olmuştur. (19) 

2.3.1. Toplulukta AYPE Kapasitesi  

Batı Avrupa'nın plastik sanayii kapasitesinin % 77' si AT içinde yer 
almaktadır. Topluluk üyesi ülkelerde herhangi bir kapasite artışı 
planlanmamaktadır. Aksine eski ve ekonomik olmayan işletmelerin kapa¬ 
tılması önerilmektedir, örneğin 1987' de mevcut kapasitenin ancak % 80' 
I kullanılabilmiştir. Gerçekten de 1979' de 0.6 milyon ton olan atıl 

kapasite, giderek artmış, 1982' de 2.0 milyon ton'a yükselmiştir. Talep 
kamçılanmadığı için atıl kapasiteler oluşmuştur. 

Topluluk üyesi ülkelerde AYPE kapasitesi Tablo 6 .9 'da görüldüğü 
gibidir. 
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TABLO 6.9 

AT' da AYPE Kapasitesi (x I03 Ton} 

1981 1982 1983 1989 1985 1986 

Belçika 670 6İ0 610 610 610 650 

Fransa 1035 930 1065 1100 1180 900 

Hollanda 775 705 770 770 770 580 

Portekiz 30 120 120 120 120 120 

İspanya 500 525 550 55 550 995 

Ingiltere 555 390 260 260 260 230 

F.Almanya 980 960 880 880 880 838 

İtalya 900 600 770 780 950 510 

TOPLAM 5995 9890 5025 5070 5321 9373 

Kaynak : World Plastics 1933 ve EPN-1986 Ocak, 

Mart, Mayıs, Haziran sayılarından derlenmiştir. 

Toplulukta toplam AYPE kapasitesi yeni kuruluşlar ve ortak teşebbüs¬ 
lerin faaliyete geçmesine rağmen yıldan yıla fazla bir artış eğilimi 

göstermemiştir. En fazia AYPE kapasitesine sahip AT ülkesi Fransa ve 
F. Almanya' dır. Daha sonra Belçika, İtalya, Hollanda ve Ispanya 
gelmektedir. En az kapasite ise Portekiz'indir. AYPE üreten belii 
başlı firmalar ise Belçika'da Exxon, BP, Fransa'da Atochem, CdF, 

Cochimie, Copenor, Shell, F. Almanya' da BASF , Erdoelchemie, ROW, 
Enichem, İtalya' da Enichem, Hollanda'da Dow DSM, Portekiz'de EPS!, 
Ispanya'da Alcudia , Dow, Ingiltere'de BP ve Shell olarak görülmek¬ 
tedir. 

2.3.2.Toplulukta YYPE Kapasitesi 

Toplulukta YYPE atıl kapasitesi 1979 - 1986 yılları arasında fazla bir 

artış göstermemiştir, kapasite kullanım oranı % 80 civarındadır. 1985'de 
üretim kapasitesi 1.8 milyon ton olarak gerçekleşmiştin. 

AT üyesi ülkelerde YYPE kapasitesi şöyiedir. 
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Tablo 6..10 
AT' da YYPE Kapasitesi (x 10 c o 

m 

1981 1982 1983 198*1 1985 1986 

Belçika 215 230 315 315 315 305 

Fransa 290 290 290 290 290 240 

Hollanda 130 100 100 100 150 110 

İtalya 305 305 335 345 345 340 

Portekiz 30 60 60 60 60 60 

İspanya 195 170 185 225 225 265 

Ingiltere 135 135 135 135 135 150 

F. Almanya 910 900 880 880 880 765 

TOPLAM 2210 2190 2300 2350 2350 2235 

Kaynak : The ICIS- LOR Croup Ltd' den derlenmiş 

En fazla YYPE kapasitesine sahip Topluluk üyesi F. Almanya'dır. 
En az kapasite ise portekiz, Hollanda ve Ingiltere olarak dikkati çek¬ 
mektedir. 

AT üyesi ülkelerde faaliyet gösteren YYPE üreticisi firmalar Belçika'da 
Petrofina, Dow ; Fransa'da BP, Atochem, Solvay; F. Almanya'da 

Hoechst ,ROW, Ruhrchemie, Huels; İtalya'da Enichem, Solvay ; 
Hollanda'da DSM Portekiz'de EPSI ; Ispanya'da Alcudia, Dow, 
Hoechst , Ingiltere'de BP Chemicals' dır. 

2.3.3.Toplulukta PP kapasitesi 

YYPE gibi çok önemli bir kapasite fazlası problemi yoktur. Bununla 

birlikte atıl kapasitesi I974'de 0.1 milyon ton iken 1986' da 0.5 milyon 
ton olarak görülmektedir. Kapasite kullanımı yaklaşık I 90 dolayındadır. 

Topluluk üyesi ülkelerde PP kapasitesi aşağıdadır. 
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Tablo 6 .11 
AT’ da PP Kapasitesi (x l03Ton) 

1979 1980 1981 1982 1983 1989 1985 1986 

Belçika 230 320 350 360 370 370 370 595 

Fransa 395 375 900 925 925 925 925 925 

Hollanda 135 190 220 220 220 220 220 950 

İtalya 915 935 995 905 905 905 905 905 

Portekiz ~ - 10 50 50 50 50 50 

Ispanya 75 80 80 90 95 95 95 95 

1 ngiitere 325 335 330 300 300 300 300 300 

F. Almanya 380 380 380 380 380 380 380 380 

TOPLAM 1905 2115 2215 2230 2295 2295 2295 2295 

Kaynak : World Plastics 1983 

Toplulukta PP kapasitesinin 1983' den itibaren günümüze kadar değiş¬ 
mediği dikkati çekmektedir. Hiçbir üye ülkede 1983 'den itibaren PP 

kapasitesinde değişiklik yapılmamıştır. Tablo 6.11ye göre ençok PP 
kapasitesine sahip ülke Belçika'dır. En az kapasitesi ise Portekiz ve 

Ispanya1 dadır. Diğer ülkelerin kapasiteleri ise birbirine oldukça yakın 
bir özellik göstermektedir. 

Topluluk üyesi ülkelerde PP üretim, kapasitesine sahip firmalar Belçika'da 
Himont/Statoil, Amoco, Neste, Montefina ; Fransa'da Appryl, Hoechst, 

Solvay, Shell, Beauliue ; F. Almanya'da Hoechst, ROW, Huels, BASF, 
Shell, OMV ; İtalya'da Himont ; Hollanda'da Shell, DSM, ICI; Portekiz' 
de EPSI ; Ispanya'da Alcudia, Hoechst, BASF; İngiltere'de ICI, Shell'dir. 

2.3.9.Toplulukta PVC Kapasitesi 

Toplulukta PVC kapasitesindeki büyüme ortalama 4 5 civarındadır. PVC 
kapasitesinde de önemli bir değişiklik beklenmemektedir. I978'de 1.31 

milyon ton/yıl olan atıl kapasite I986'da da 1.37 dolayında devam etmiştir. 
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Kapasitenin 1978' de 5.15 milyon ton'dan 1986'da 5.52 milyon ton'a 
çıkmasına rağmen üretimde rasyonalizasyon ve konsantrasyon 
politikaları ile oluşan paralel gelişme nedeniyle atıl kapasitesi aynı 
düzeyde kalmıştırP 

Topluluk üyesi ülkelerde PVC kapasitesi ise Tablo g.l2'de görüldüğü 
gibidir. 

TABLO «i.12 

AT1 da PVC Kapasitesi (x l03Ton) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Belçika 325 310 310 310 310 295 

Fransa 1030 1075 1070 1025 1010 990 

Hollanda 360 370 370 370 370 380 

İngiltere 645 565 535 535 535 370 

F. Almanya 1425 1510 1485 1485 1485 1415 

ispanya 320 355 315 315 315 305 

İtalya 1000 1015 1015 1015 1015 745 

Portekiz 50 50 50 60 60 55 

Yunanistan 50 50 50 50 50 50 

TOPLAM 5205 5300 5210 5165 5160 4605 

Kaynak : World Plastics 1983. 

Toplulukta PVC kapasitesi önemli bir değişiklik göstermemekle birlikte 
rasyonel ve ekonomik olmayan işletmelerin kapamasıyla daha istikrarlı 
bir duruma gelmiştir. Toplulukta en fazla PVC kapasitesine sahip ülke 

F. Almanya'dır. En az kapasite ise Yunanistan ve Portekiz'dedir. 

Toblulukta PVC üretim kapasitesine sahip firmalar Belçika'da Solvay.BASF; 
Fransa'da ATO , Solvay, LVM, Shell ; F. Almanya'da BASF, Hoechst, 
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Huels, Solvay, Wacker, EVC ; Yunanistan' da EKO; İtalya'da EVC, 
Solvay, Ind. Gen. Samarate ; Hollanda'da Shell, LVM ; Portekiz'de 
CIRES ; Ispanya' da Aiscondal , Hispavic , RioRhodano ; Ingiltere'de 
EVC, Norsk Hydro' dir. 

2.3.5.Toplulukta PS Kapasitesi 

Batı Avrupa'da polistiren kapasitesi I97Z» yılından 1986 yılına kadar 
azalma eğilimi göstermiştir. Bunun nedeni 1974' deki birinci petrol 
krizine kadar yıllık I 15 büyüme hızına sahip iken, bundan sonra 

talebin durgunlaşması olarak gösterilebilir. Üretimin talebe bağlı 
olarak gösterilebilir. Üretimin talebe bağlı olarak önemli bir değişik¬ 
lik göstermemesi ise atıl kapasitelerin 1979' den 1986 ' ya kadar gide¬ 
rek azalan bir durumu ortaya koymuştur. 1974' de 0.7 olan PS atı! 

kapasitesi, 1986' da 0.25' ye düşmüş, kapasite kullanım oranı % 85'e 
çıkmıştır. 

Topluluk üyesi ülkelerde PS kapasitesi ise aşağıda tabloda verilmiştir. 

Tablo 6 .13 

AT' da PS Kapasitesi (x l03Ton) 
1981 1932 1983 1984 1985 1986 

F. Almanya 785 775 710 710 710 610 

Fransa 568 580 585 585 610 575 

İtalya 480 420 420 420 420 348 

Belçika 340 355 355 355 355 350 

Hollanda 325 320 305 285 280 255 

Ingiltere 290 220 210 210 210 210 

Ispanya 110 160 165 165 165 138 

Yunanistan 23 23 23 23 23 34 

Portekiz Blm. Blm. Blm. Blm. Blm. Blm. 

İrlanda Blm. Blm. Blm. Blm. Blm. Blm. 

TOPLAM 2921 2856 2773 2763 2773 2520 

Kayhnak : World Plastics 1983. 
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Toplulukta PS kapasitesinin yıllara göre belirgin bir azalma gösterdiği 
açıkça belirlenmiştir. Toplulukta en fazla PS üretim kapasitesine 
sahip üye ülke F. Almanya ile Fransa'dır. En az kapasite ise Yunanis¬ 
tan' indir. Diğer ülkelerin kapasitelerinde düşme görülmekle birlikte 
Yunanistan, Ispanya, Belçika ve kısmen Fransa' da yükselme görül¬ 
mektedir. 

Toplulukta PS üretim kapasitesine sahip firmalar Belçika'da Basant, 
Montefina, Dow , Fransa' da ATO, CdF , BP ; Almanya'da BASF, 

Huels ; Yunanistan' da Dow ; İtalya' da Montedipe, Mazzucheili, Dow; 
Hollanda' da Dow, Shell ; Ispanya' da Aiscono'ol, Arco, Dow, BASF; 
İngiltere' de Dow, ATO, Linpac, Huntsman' dır. EPS üretim kapasite¬ 
sine sahip firmalar ise Belçika' da Montefinaı ., Fransa'da BP Chemicals, 
CdF Chimie , Cochimîe ; F. Almanya'da BASF, Huels, Yunanistan' da 

Dow, Monatez ; İtalya' da Montedipe , SIR ; Hollanda'da Shell, Synbra 
Unie , Ispanya'da BASF, Aiscondol , Ingiltere'de Shell olarak görülmek¬ 
tedir. 

PS kapasiteleri incelenirken dikkati çeken bir husus? toplam kapasite¬ 
lerde düşme görülürken EPS kapasitesinin artış göstermesidir. I970'de 
batı Avrupa' da 280 bin ton olan kapasite 1970' de 530, 1980'de 710, 
1983 'de 700 , I986'da ise 663 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 

2.0. Toplulukta Plastik Tüketimi ve Talebi 

Batı Avrupa plastik sanayi mamullteri tüketiminde yaklaşık % 2-5 
mühendislik plastiklerinde % 2-3 oranında büyümeı beklenmektedir. 

Bu büyüme büyük ölçüde, plastik sanayimdeki imalatçı firmaların yenilik 
çakışmalarına bağlıdır. Plastiğin geleneksel materyal ile ikame edilmesi 

artık geçkişte kalmıştır. Bugün plastiğin kendiliği diğer materyallere 
karşı kanıtlaması ve ticari avantajlarını gösterme zamanı olarak 
düşünülmektedir. 
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Batı Avrupa' da plastiğe olan talep 1980' in başlarında büyümeye 
başlamıştır. Bunun nedeni hem pazarda görülen ekonomik bunalımın 
atlatılması hem de plastiğe rakip olan diğer mamüllerin fiatlarına 
karşı avantajlı duruma geçilmesidir. 1986 ve 1987 yılları birçok polimer 

ürün için iyi yıllar olarak kabul edilmektedir. 1988 ve sonrası için 
beklenen büyüme hızı % 1,5 - 2,5 olarak belirlenmiştir. 

Plastits tüketimi Batı Avrupa genelinde olmak üzere Tablo 6. 19'de 
görülmektedir. 

Tablo 6 .I1* 
3 Batı Avrupzı'da Plastik Tüketimi (x 10 Ton) 

1978 1982 1983 1989 1985 1986 1987 

AYPE 3500 3560 3780 3730 3935 9903 9622 

YYPE 1300 1900 1580 1695 1850 2019 2275 

PP 1070 1920 1690 1890 2060 2283 2561 

PVC 3500 3500 3815 2805 9000 9225 9207 

PS+EPS 1675 1580 1670 1705 1795 1890 1892 

ABS 295 320 385 385 900 935 951 

TOPLAM 11390 11780 12870 11390 13990 15205 16008 

Kaynak : Wolfgang W. Glenz; The Plastic Industry in 
Western Europe, Hanser Publishers, Munich, 1981, 

s.2 , Chem Systems : s. IV.2'den ve Modern 
Plastics International Special Report; Materials' 87. 
s. 20-21'den yararlanılarak düzenlenmiştir. 

1989 yılı hariç 1978 - 1987 yılları arasında Batı Avrupa'da toplam plastik 
tüketiminde artış eğilimi gözlenmektedir. Bu artış 1985, 1986 ve 1987 

yıllarında diğer yıllara göre daha hızlı olmuştur. Batı Avrupa' da en çok 
tüketilen plastik türü AYPE' dlr. Bunu hemen arkasından PVC İzlemek¬ 

tedir. Diğerleri ise sırasıyla PP, YYPE, PS+EPS ve ABS' dlr. PVC' nin 
tüketiminde ise 1989 - 1985 yılında büyük bir sıçrama dikkati çekmektedir. 
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Ingiltere Plastik Federasyonu’ nun " 1985 Uluslararası durum Raporuînda 
1985 yılı itibariyle kişi başına plastik tüketimi İse F. Almanya (111,1 kg), 
Belçika (110 kg), Danimarka (79 kg), Fransa (50.9kg) Hollanda (88,0 kg), 
Ingiltere (85,8 kg), Ispanya (29,5 kg) dır. Buna karşılık ABD1 de 
(86,8 kg), Japonya1 da (68,1 kg), Avusturya'da (89,8 kg) kişi başına 
plastik tüketilmektedir. 

Ihgiltere Plastik Federasyonunda söz konusu raporuna göre plastik 
tüketiminde 17 ülkede yapılan araştırmalarda (* ) dünyada en büyük 
büyüme hızı Avusturya ve Güney Afrika' da gerçekleştirilmiştir, Ispan¬ 
ya'nın tüketimi İse düşmüştür. Diğer ülkelerde genel bir artış görülmekle 
birlikte bunun yurtiçi üretimden çok İthalatın artışı İle ilgili olduğu 
gözlenmiştir. En çok plastik tüketen ülkeler F. Almanya, Finlandiya ve 
Belçika ise Fransa, İtalya ve Ingiltere1 nln tüketimlerinin iki katı kadar 
fazla plastik tüketilmektedir. Genelde İse araştırma kapsamındaki her ülke¬ 
de tüketimin ortalama % 8 oranında artış gösterdiği dikkati çekmektedir. 

2.8.1. Toplulukta AYPE Tüketimi 

özellikie yoğun nüfuslu alanlarda paketleme sektöründe ve ayrıca boru, 
hortum, kağıt kaplama gibi alanlarda da kullanılmaktadır. Kullanım 
alanlarına göre Batı Avrupa' da AYPE tüketimi şöyledir. 

(*) Bu ülkeler Avustralya, Avusturya, Belçike,kanada , Danimarka, 
F. Almanya, Fransa, Japonya, Meksika, Hollanda, Güney Afrika, 
İspanya, İsviçre, İngiltere, ABD, Finlandiya ve Portekizdir. 
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Tablo sb. 15 
. O 

AYPE - İşleme Metodiarına Göre Tüketimi (X 10 Ton) 

PAZAR 1985 1986 1987 

Şişirme ile Kalıplama 
Ekstrüsyon Kaplama 
Film ve Levha 

Enjeksiyon Kalıplama 
Boru ve Kablo borusu 

Tel ve Kablo 

Diğer 
TOPLAM 

2858 

256 

99 

168 

184 

3953 

292 

96 91 

311 

3240 

275 

106 

168 

212 

4403 

92 

328 

3420 

4622 

280 

107 

176 

219 

Kaynak : Modern Plastics International Special Report ; 
Materials' 86 ve Materials' 87, January 1987, 1988 
s. 20-21 

AYPE en çok film ve levha yapımında kullanılmaktadır. Toplam tüketimi 
İse 1987 yılında 1985' e göre % 1.17 oranında artış göstermiştir. AYPE 
talebinin çok önemli bir düşme göstermeyeceği tahmlnlenmektedir. 

AT üyesi ülkelerde AYPE tüketimi ise Tablo 6,16' da görüldüğü gibidir. 
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Tablo g.lS 
AT' da AYPE Tüketimi ( x 103Ton) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1989 1985 1986 

Belçika / 

Lüksemburg 
190 160 150 160 160 180 185 195 195 

Danimarka 115 95 89 89 91 105 106 115 115 

Fransa 525 615 555 510 590 555 595 560 570 

Yunanistan 76 80 60 50 50 65 60 65 65 

İrlanda Blm. 35 30 29 25 25 23 25 25 

İtalya 520 730 690 550 590 610 570 650 655 

Hoiianda 120 199 135 125 125 195 195 160 160 

Portekiz 60 60 60 60 62 62 57 60 60 

ispanya 295 300 260 235 290 230 230 290 295 

İngiltere 939 500 990 930 990 970 960 970 995 

F. Almanya 780 910 850 795 780 830 890 900 890 

TOPLAM 2290 3629 3319 3023 3103 3277 3271 3130 3975 

Blm. : Bilinmiyor 
Kaynak : Chem Systems , s.IV.5, 

1978 - 1986 yıiiarı arasında Topluluk AYPE tüketiminde % 39'lük bir 
artış olmuştur. Ençok AYPE tüketen AT ülkesi F. Almanya1 dır. 
Daha sonra İtalya, İngiltere, Fransa gelmektedir. En az AYPE tüketen 
AT üyesi ise İrlanda, Portekiz ve Yunanistan'dır. Kişi başına en 
yüksek YYPE tüketimi 1982' de 6.3 kg ile F. Almanya'da olmuştur. 
Topluluk toplam tüketimin yaklaşık % 27' sini oluşturmaktadır. 

2.9.2.Toplulukta YYPE Tüketimi 

Yıllık tüketimi yaklaşık olarak AYPE1 nin yarısı kadar olan YYPE 
tüketimi son yıllarda hızlı bir gelişme göstermektedir. 1980 - 89 
yıllarında AYPE' nin % 5.9' lük tüketim artışına karşılık YYPE % 12.9' 

lük bir gelişme göstermiştir. Toplam dünya tüketiminin yaklaşık 
% 25’i gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
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Son kullanım alanlarına göre Batı Avrupa'da YYPE tüketimi aşağıda 
verilmiştir. 

Tablo 6 .17 

YYPE İşleme Metodlarına Göre Tüketim (x l03Ton) 

PAZAR  1985 1986 1987 

Şişirme ile Kalıplama 757 8*1 942 
Film ve Levha 247 273 312 

Enjeksiyon Kalıplama 493 531 602 
Monofilament ve 

Yarma/Yarma Film 51 62 72 

Boru ve Kablo Borusu 188 213 237 

Tel ve Kablo 14 19 20 
Diğer 69 80 90 

TOPLAM 1819 2019 2275 

Kaynak : Modern Plastics, January 1987-1988 
s.20-21 

YYPE en çok şişirme ile kalıplama alanında tüketilmektedir. Bunun 
arkasından enjeksiyon kalıplama, film ve levha île boru ve kablo 

borusu gelmektedir. 1985 - 1987 yılları arasında tüketim % 21 'İlk 
bir artış söz konusu olmuştur. YYPE tüketimindeki bu artış, ekono¬ 
mideki genel büyümenin yanısıra tüketicinin güveni ve sağlığı ile 
yakından ilgilidir. 

YYPE tüketimi AT ülkelerinde ise Tablo 6.18' de verildiği gibi gerçek¬ 
leşmiştir. 
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Tablo g. 18 
AT' da YYPE Tüketimi {x l03Ton) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1989 1985 1986 

Belçika / 
Lüksemburg 65 65 60 55 55 62 70 80 85 

Danimarka 30 36 33 35 35 38 95 98 55 

Fransa 2I5 210 190 173 180 190 205 215 250 

Yunanistan 20 92 36 90 39 93 98 50 50 

İrlanda 10 10 10 II 10 12 12 12 10 

İtalya 190 180 170 169 168 200 230 250 285 

Hollanda 50 60 55 52 55 59 60 70 80 

Portekiz 30 25 22 23 29 21 23 25 25 

ispanya 120 191 130 110 110 155 195 155 210 

İngiltere 150 175 155 169 170 195 215 250 275 

F. Almanya 365 910 385 370 365 920 950 980 590 

TOPLAM 1195 1391 1296 1207 1211 1390 1503 1635 1865 

Kaynak : Chem Systems , s. IV. 10 

1981- 1986 yılları arasında toplam AT YYPE tüketimi artan bir eğilim 
göstermektedir. 1978 - 1986 yılları arasında ise % 36' lık bir artış 
göze çarpmaktadır . Ençok YYPE tüketen AT ülkesi F. Almanya, 
İtalya, İngiltere, Fransa, Ispanya1 dır. En az tüketimi olan ülke ise 
İrlanda, Portekiz, Danimarka, Hollanda ve Belçika / Lüksemburg' dur. 

2.9.3.Toplulukta PP Tüketimi 

Polipropilen üstün malzeme dayanıklılığı ve termik resistans özellikleri 
nedeniyle film ve fiber hammaddesi olarak kullanılmakta, ayrıca 
mühendislik uygulamalarında da yararlanılmaktadır. 1975 - 1980 yıl¬ 
larında tüketim hızı % 15.1 iken 1980 - 1985 arasındaki bunalımlı genel 
ekonomik duruma rağmen % 12.9 oranında gerçekleşmiştir. 
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YYPE' de olduğu gibi halen 7 milyon ton olan yıllık PP talebinin 
yaklaşık 1 25' i gelişmekte olan ülkelerden oluşmaktadır. Batı 
Avrupa1 da PP tüketimi 1974 - 1987 yılları arasında genel bir artış 
eğilimi göstermiştir. 

Son kullanım alanlarına göre Batı Avrupa' da PP tüketimi son yıllara 

göre aşağıdadır. 

TABLO b. 19 

PP - işleme Metodlarına Göre Tüketimi { x lO^Ton) 

Pazar 1985 İ986 1987 

Film 284 342 396 

Kalıplama ve Ekstrüsyon 1070 1236 1395 

Spun Fibers 335 357 403 

Film Fibers (raffia vb.) 339 348 367 

TOPLAM 2028 2283 2561 

Kaynak : Modern Plastics International, January 1987 ve 

January 1988 , s. 20-21 

Son kullanım alanlarına göre PP tüketimi en çok kalıplama ve ekstrüz- 
yon alanında gerçekleşmiştir. Diğer alanlarda ise tüketim miktarları 
birbirine oldukça yakındır. 

Topluluk üyesi ülkelerde PP tüketimi ise Tablo 6-20'de yer almaktadır. 
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TABLO 6.20 

AT' da PP Tüketimi (X 10 ^on) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Belçika 

Lüksemburg 30 60 70 88 90 137 175 190 225 

Danimarka 16 31 30 36 35 42 43 45 54 

Fransa 120 147 155 177 185 220 245 260 305 

Yunanistan 30 18 15 17 17 14 16 20 20 

İrlanda 1 3 10 10 10 10 13 15 15 

İtalya 224 274 310 315 320 332 335 380 430 

Hollanda 45 38 44 47 49 54 60 75 110 

Portekiz 30 25 28 34 37 32 38 45 50 

Ispanya 45 57 60 63 68 84 96 110 125 

Ingiltere 220 235 208 225 228 268 305 340 370 

F.Almanya 218 270 265 285 300 357 415 460 500 

TOPLAM 979 1159 1195 İ297 1369 1550 1787 1940 2204 

Kaynak : Chem Systems. s. IV. 20 

Topluluk içinde ençok PP tüketen ülkeler F. Almanya başta olmak 
üzere İtalya, İngiltere, Fransa ve Belçika - Lüksemburg' dur. En 
az PP tüketen ülkeler ise İrlanda, Yunanistan , Portekiz ve Danimarka'dır. 

Topluluk içinde kişi başına PP tüketimi 1982' de 5.4 kg ile İtalya' da 
gerçekleşmiştir. İtalya'yı 5.o kg ile F. Almanya izlemektedir. 1982 
yılında Topluluktaki toplam PP tüketiminin % 21' i İtalya' da,% 20'si 
F. Almanya'da, % 16' sı Ingiltere'de, % I3'ü ise Fransa' da ve % 8'i 
Belçika' da olmuştur. 
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2.4.4. Toplulukta PVC Tüketimi 

AYPE' nin yanısıra film, kaplama malzemesi, boruluk , levha ve 
kalıplama alanında kullanılmaktadır. 1980' lerin başında tüketim 
büyüme hızı yaklaşık I 3.7 olmuştur. Ancak 1975 - 1980 arasında 

daha yüksek tüketim hızı gözlenmiş idi. 1980 - 1986 arasında ise 

artış eğilimi yavaş seyretmiştir. 

Son kullanım alanına göre Batı Avrupa' da PVC tüketimi şcylece 
sıralanabilir. 

TABLO 6-21 
PVC - İşleme Metodlarıha Göre Tüketim , 

(10 Ton) 

Pazar 1985 1986 1987 

Rigid PVC 

Şişe 330 344 367 

Film ve Levha 420 425 458 

Enjeksiyon Kalıplama 77 73 83 

Boru ve Kablo Borusu 956 940 981 

Profil Ekstrüksiyon 516 505 537 

Plaklar 74 61 62 

Diğer 90 114 113 

Toplam Rigid PVC 2463 2462 2601 

Piastikleştirilmiş PVC 

Kaplanmış Mamuller 155 164 167 

Film ve Levha 326 320 342 

Yer Karosu 202 206 210 

Tüpleme ve Diğer Profiller 161 151 165 

Tel ve Kablo 380 379 403 

Diğer 156 151 165 

Toplam Plastikler 1380 1371 1452 
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Diğer Uygulama Alanları 149 147 154 

(adhessives ve kağıt kaplama gibi) 

TOPLAM PVC Tüketimi 3992 3980 4207 

Kaynak : Modern Plastics International January 1987, s.20-21, 
January 1988 . s. 20 -21 

Yukarıdaki verilere göre PVC en fazla boru ve kablo borusu, profil 
ekstrüksiyon, film ve levha ile şişe alanlarında sırasıyla kullanıl¬ 
maktadır. 1985 - 1987 yılları arasında % 6 oranında tüketimde artış 

görülmüştür. (18). Kullanım alanı oldukça geniştir. 

AT üyesi ülkelerde PVC tüketimi ise Tablo 6.22 de görülmektedir. 

Tablo 6 .22 

AT' da PVC Tüketimi (x IOSTon) 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Belçika/ 

Lüksemburg 90 119 110 110 112 120 125 140 140 

Danimarka 60 61 55 45 46 54 55 57 60 

Fransa 650 720 690 605 616 670 650 685 725 

Yunanistan 50 65 65 69 70 70 70 70 70 

i rlanda 35 38 30 30 30 30 30 30 30 

İtalya 480 570 570 510 520 610 615 680 705 

Hollanda 185 193 180 170 173 175 175 200 200 

Portekiz 27 46 45 55 55 55 55 55 60 

Ispanya 210 215 200 190 193 220 220 230 260 

Ingiltere 445 450 365 385 392 445 445 447 495 

F.Almanya 960 1130 1080 960 977 1030 1025 1050 1110 

TOPLAM 3192 3607 3390 3129 3184 3479 3575 3644 3855 

Kaynak : Chem. Systems, s. IV.25 
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1981 yılından itibaren 1986 yılına kadar AT1 da toplam PVC tüketiminde 
artış olmuştur. Toplulukta en fazla PVC tüketen ülke F. Almanya' dır. 

Buna Fransa, İtalya, Ispanya İzlemektedir. En az PVC tüketen AT ülke¬ 
si ise sırasıyla İrlanda, Danimarka, Portekiz olarak göze çarpmaktadır. 

1982 yılı itibariyle Toplulukta kişi başına PVC tüketimi F. Almanya1 da 
15.0 kg, Fransa1 da 12.2 kg, Benelüks1 de 10.8 kg, İtalya’ da 9.6 kg. 
Ingiltere'de ise 7.0 kg olarak gerçekleşmiştir. 

2.4.5. Toplulukta PS Tüketimi 

1980 - 1984 yılları arasında % 57 oranında tüketiminde artış görülen 
PS dünyada yaklaşık 5.9 milyon ton olarak tüketilmektedir. 1986 da ise 
tüketim artışı % 7-8 oranında gerçekleşmiştir. 

Son kullanım alanlarına göre Batı Avrupa1 da PS tüketimi aşağıdaki şekilde 
gerçekleşmiştir. 

Tablo 6.29 

PS- İşleme Metodlarına Göre Tüketim (x 10 Ton) 

Pazar 1985 1986 1987 

Poiistiren 

Araç - Gereç (Telefon ve 143 141 149 

Elektrik Malzemesi) 

Otomotiv 14 15 16 

Otomotiv Mobilya 73 70 67 

Ev Eşyaları 144 148 155 

Ambalajlama 582 652 697 

Buzdolabı 87 89 93 

Ayakkabı Topukları 14 18 18 

Oyuncak 47 47 48 

Diğer 170 193 200 

TOPLAM PS 1274 1373 1443 
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Pazar 1985 1986 1987 

Expandable PS 

İnşaat ve Yapı Malzemeleri 253 264 273 

Ambalajlama 137 146 153 

Diğer 27 23 23 

Toplam Expandable PS 417 433 449 

ABS 

Araç-Cereç 78 78 83 

Otomotiv 100 107 117 

Elektrik-Elektronik 68 76 78 

Mobilya 8 8 9 

Boru ve Fitting 8 7 6 

Fekreasyon (botlar] 16 17 24 

Diğer 125 128 134 

TOPLAM ABS 403 422 451 

Kaynak : Modern Plastic International , January 1987, s. 20-21 ve 
January 1987, s. 20-21 ve January 1988 , s. 20-21 

PS polimerleri arasında ençok kullanılan expandable PS' dir. Bunun 
büyük kullanım alanını ise inşaat ve yapı malzemeleri oluşturmaktadır. 
Mühendislik plastiklerinden biri olan PS polimeri ABS ise ençok otomotiv 
ile telefon ve elektrik kabloları yapımında kullanılmaktadır. Cenelde 

ise PS' in ençok kullanıldığı alan olarak ambalajlama sanayii dikkati 
çekmektedir. PS ve PS polimerlerinin yıllara göre tüketim miktarlarında 
artış izlenmektedir. 

Topluluk üyesi ülkelerde PS polimer olan HIPS tüketimi Tablo 6 .20' de 
görülmektedir. 

-277-



AT' 

1979 

da PS 

1980 

Tablo S .29 

Tüketimi ( x 

1981 1982 

l03Ton) 

1983 1988 1985 1986 

Belçika 

Lüksemburg 

V 

50 86 83 83 85 86 63 70 

Danimarka 22 20 18 18 20 20 17 20 

Fransa 210 189 180 192 195 205 212 220 

Yunanistan 23 21 21 21 20 20 17 18 

İrlanda 13 12 15 II 12 13 15 15 

İtalya 220 210 198 197 215 220 210 230 

Hollanda 60 62 58 58 63 65 62 70 

Portekiz 10 12 13 13 13 12 15 15 

Ispanya 70 75 76 75 80 85 90 100 

1 ngiltere 160 13! 131 133 180 180 150 160 

F. Almanya 355 335 293 293 305 320 325 350 

TOPLAM PS IISI 1116 1089 1058 1108 1186 1176 1263 

Kaynak : Chem Systems, s. IV. 31 

Toplulukta en fazla HIPS tüketen ülkeler F. Almanya, İtalya, 
Fransa, Ingiltere ve Ispanya1 dır. En ou. RS tüketenler ise İrlanda, 
Portekiz, Yunanistan ve Danimarka olarak dikkati çekmektedir. 

Toplulukta toplam HIPS tüketimi Tablo 6-2V deki gibi bir 
görünümdeyken diğer önemli PS polimeri olan EPS1 nin de üye 
ülkelerdeki tüketimlerine değinmek yararlı olabilecektir. 
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Tablo 6.2E 
Toplulukta EPS Tüketimi ( x 10 Ton) 

1979 1980 1981 1982 1983 1989 1985 1986 

Belçika / 

Lüksemburg 10 12 12 13 13 19 19 19 

Fransa 70 73 75 82 90 82 85 83 

İrlanda 2 2 2 2 3 3 3 3 

İtalya 95 52 55 53 53 59 57 57 

Hollanda 15 17 16 20 22 25 26 26 

Portekiz 5 5 6 3 3 3 3 3 

ispanya 10 12 10 II II 10 12 12 

İngiltere 20 22 20 25 30 31 33 32 

F. Almanya 195 153 195 190 190 128 125 129 

TOPLAM 272 398 391 352 365 350 358 359 

Kaynak : Chem Systems, s.IV.32. 

Toplulukta erçok EPS tüketen ülke F. Almanya olarak göze çarpmak¬ 
tadır. Daha sonra Fransa ve İtalya gelmektedir. En az EPS tüketen 
ülke ise İrlanda ve Portekiz'dir. 

Toplulukta plastik tüketimi ve ihracatın toplamından oluşan toplam 
plastik talebi ise incelenen 5 termoplastik yönünden aşağıdaki özel¬ 

likleri göstermektedir. 

Tablo 6.26 
3 

Toplulukta Plastik Toplam Talebi (x 10 Ton) 

1980 1982 1980 I9BS 1986 

AYPE 

Tüketim 3783 3560 3730 3935 3975 

İhracat 350 280 570 700 695 _ 

Toplam AYPE Talebi 9133 3890 9300 9635 9670 
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** 

Tablo 2.26(Devamı) 

1980 1982 1984 1986 1986 

YYPE 

Tüketim ım 1398 1695 I860 2085 

İhracat 295 220 280 290 295 

Toplam YYPE Talebi 1719 1618 1975 2190 2330 

PP 

Tüketim 1275 1420 1800 2060 2330 

İhracat 2115 308 355 390 360 

Toplam PP Talebi 1520 1728 2195 2900 2690 

PVC 

Tüketim 3725 3500 3807 9000 9225 

ihracat 170 100 193 520 960 

Toplam PVC Talebi 3895 3600 9100 9520 9685 

PS 

Tüketim 1603 1579 1705 1795 1890 

İhracat 110 193 295 285 315 

Toplam PS Talebi 1753 1772 1950 2030 2155 

Kaynak : Chem Systems' den derlenmiştir. 

Toplam talebi en fazla artan termoplastik PP ve PVC olarak dikkati 
çekmektedir. Diğer termoplestiklerln toplam talebinde de genelde bir 
artış eğilimi gözlenmektedir. Bu artış hem tüketim hem de İhracat 
miktarlarının gelişmesinden kaynaklanmaktadır. Tablo 6.26 da da 

açıkça görülebileceği gibi en çok talebi olan termoplastik AYPE olarak 
ortaya çıkmaktadır. AYPE' nin ihracat miktarı da değerlerinden daha 
yüksektir. Bunun nedeni kullanım alanının genişliği ile açıklanabilir. 
Termoplastiklerin kullanıldığı son ürünler toplam 36 madde halinde 
uluslararası ticaretteki gümrük tarife no.larına göre bölüm sonunda 
ek olarak yer almaktadır. 
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2.5. Topluluk Plastik Sanayiinde Arz, Talep, Kapasite Açısından 

1990 - 1995 Hedefleri 

1992 1 de Topluluk iç pazarının gerçekleştirilmesi söz konusu olduğun¬ 
dan plastik sanayiinde 1990' lara yönelik üretim, tüketim, kapasite 

projeksiyonlarına da değinmek yararlı olacaktır. Çünkü plastik tüke¬ 

timinin 1990 - 1995' lerde aşağıdaki şekilde gerçekleşeceği tahminlen- 
mektedir. 

Tablo 6 .27 

3 Termoplastik Tüketim, Projeksiyonu (x 10 Ton) 

1990 1995 

AYPE 3970 3800 

YYPE 2550 2900 

PP 3600 2600 

PVC 9500 9700 

PS + EPS 2065 2170 

TOPLAM 16685 17170 

Kaynak : : World Plastics 

Tüketimin artış beklentisi atıl kapasite kullanımını sağlayacak ve 

üretimin buna göre düzenlenmesine fırsat verecektir. 

2.5.1. Topluluğun AYPE1 de 1990 - 1995 Hedefleri 

Batı Avrupa' da AYPE arz, talep ve kapasite miktarları Tablo 6.28'de 
görüldüğü gibidir. 
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Tablo 6 .28 

AYPE Projeksiyonu (X !03Ton) Y]||lk Büyüme 
Fiili Tahmin Trendi (%) 

1980 1985 1986 1990 1995 (1986 - 1995) 

Talep 
Tüketim 

İhracat 

3783 

350 

3935 

700 

3975 

695 

3970 

350 

t 

1 
1 

3800 - 0.5 

250 I 

Toplam Talep 0133 0633 0670 0320 0050 

Arz 

Üretim 0230 0250 0380 0170 3900 - 1.3 

ihracat - 310 300 150 150 

Stok (97) 75 (10) - -

Toplam Arz 0133 0635 06701 0320 0050 

Kapasite 6128 5158 5063 0918 0018 

Kapasite 
Kullanımı(%) 69 82 87 85 88 

Kaynak : Chem Systems, s. IV. 8 

Batı Avrupa1 da AYPE talebinin tüketimi artarken ihracat azalması yönünde 

gelişeceği beklenmektedir. Arz1 da ise üretim 1990' a kadar artacak, fakat 

1995' de azalacaktır. Stok olmayacağı umulmaktadır. Kapasitede azalma 
beklenmekle birlikte atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi ile kapasite 
kullanım oranlarının artacağı tahminlenmektedir. 

Topluluk üyesi ülkelerde 1990 yılında AYPE üretim, kapasite ve tüketim 

miktarları şöyle olacaktır. 
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Tablo 6.29 

AYPE Projeksiyonu 
YIL : 1990 

Üretim 

(X I03 Ton) 

Kapasite Tüketim 

Belçika 525 610 190 

Fransa 845 1230 560 

Hollanda 640 770 150 

Portekiz 85 120 71 

Ispanya 435 550 305 

İngiltere 210 260 525 

F. Almanya 665 880 960 

İtalya 540 950 755 

TOPLAM 3945 5370 3616 

Kaynak : World Plastics 1983 ve ERN 

sayılarından derlenmiştir. 
- 1986 Ocak, Mart, mayıs. Haziran 

Üretimde Fransa, kapasitede yine Fransa, fakat tüketimde F. Almanya başı 
çekeçektir. Belçika, Fransa, Hollanda Portekiz, Ispanya tüketim fazlasına 
ihracatçı ülkeler oiacak, buna karşılık F. Almanya, İtalya ve Ingiltere 
üretim açığını kapatmak için ithalata yönelecektir. Topluluk genelinde 
ise AT1 in AYPE ihracatçısı konumunda olması beklenmektedir. 

2.5.2.Topluluğun YYPE' de 1990 - 1995 Hedefleri 

Batı Avrupa YYPE arz, talep ve kapasite miktarları Tablo 6.30' da 
görülmektedir. 

Tablo s -30 

r. • ı • , v „3 T , Yıllık Büyüme YYPE Projeksiyonu ( X 10 Ton) Trendj y 
Fıılı Tahm.n 

1980 1985 1986 1990 1995 (1986-1995) 

Talep 

Tüketim 1424 1850 2085 2550 2900 3.7 

İhracat 295 290 245 150 100 

Toplam Talep 1719 2140 2330 2700 3000 
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Tablo 2.30 (Devamı) 

Arz 

Üretim 

İthalat 

Stok 

1728 

(9) 

2020 

120 

2120 

210 

2550 

150 

2850 

ISO 

3.3 

Toplam Arz 1719 2140 2330 2700 3000 

Kapasite 21(15 2530 : 2600 2670 2750 

Kapasite (1) 
Kullanım Oranı 72 80 82 96 104 

Kaynak : Chem Systems' den derlenmiştir. 

Batı Avrupa1 da 1995' de talebin tüketiminde yıllık % 3.7 oranında 
artacağı, ihracatın azalacağı ; arz' da üretimin yıllık % 3.3 oranında 

artacağı, ithalatın da yükseleceği ; kapasitenin ise kapasite kulla¬ 
nım oranları ile birlikte artacağı tahminlenmektedir. 

Topluluk üyesi üikelerde 1990 yılında beklenen YYPE kapasite, üretim, 
tüketim miktarları aşağıdadır. 

Tablo .68231 

YYPE Projeksiyonu (X l03Ton) 
Kapasite Üretim Tüketim 

Belçika 315 250 80 

Fransa 290 220 270 

Hollanda 150 115 80 

İtalya 345 245 225 

Portekiz 60 50 35 

Ispanya 225 180 170 

Ingiltere 135 110 220 

F. Almanya 880 745 520 

TOPLAM 2350 1915 1302 

Kaynak : Chem Systems' den derlenmiştir. 
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En yüksek YYPE kapasitesine sahip FI.Almanya en yüksek üretimi ve 
tüketimi gerçekleştirecektir. Yukarıdaki ülkelerin dışında 1990' da 
Yunanistan'ın 39, İrlanda' nın da 17 bin ton YYPE tüketeceği tahmin- 
lenmiştir. F. Almanya, Ispanya, Portekiz, İtalya, Hollanda ve Belçika 
YYPE ihracatçısı olarak , Fransa ve Ingiltere ise ithalatçı ülke konumuna 
gelecektir. Toplam olarak AT' nın atıl kapasiteye sahip ihracatçı bir 
topluluk görünümünde olacağı tahminlenmektedir. 

2.5.3.Toplulukta PP' de 1990 - 1995 Hedefleri 

Batı Avrupa PP talep, arz ve kapasite miktarları tablo*> .32' de veril¬ 
miştir. 

Tablo 6 .32 
3 PP Projeksiyonu ( X 10 Ton) 

Fiili 
1980 1985 1986 

Talep 
Tüketim 
İhracat 

1275 
245 

2060 
340 

2330 
360 

3000 
250 

3600 
200 

5.0 

Toplam Talep 1520 2400 2690 3250 3800 

Arz 
Üretim 1430 2360 2660 3250 3800 4.0 

ithalat - 50 20 - -

Stok 90 (10) 10 - -

Toplam Arz 1520 2400 2690 3250 3800 

Kapasite 
Kapasite Kullanım 

2426 2637 2932 4358 4530 

Oranı (%) 59 89 91 75 84 

Kaynak : Chem Systems'den derlenmiştir. 

Batı Avrupada PP alanında yıllık büyüme oranının, talep'de % 5.0 , arz'da 
% 4.0 dolayında olacağı tahminlenmiştir. Talepde tüketim artışına karşın 
ihracatta azalma beklenmektedir. Arz'da ise üretim artışı ile birlikte 
ithalatta beklenti görünmemektedir. Toplam kapasite ve kapasite kullanım 
oranlarında tüketim artışına paralel olarak önemli gelişmeler olacağı 

hesaplanmıştır. 

Yıllık Bü- 

TahminiYümeTrendi 
1990 1995 (1986-1995) 
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2.5.4. Toplulukta PVC1 de 1990 - 1995 Hedefleri 

Batı Avrupa'da PVC' de 1990 - 1995 talep, arz, kapasite miktarları 
Tablo 6..33' yer almıştır. 

Tablo 6.33 

PVC Projeksiyonu (X lO^Ton) Şıllık Büyüme Trendi (4) 
Fiili Tahmin 

1980 1985 1986 1990 1995 (1986 - 1995 ) 

Talep 

Tüketim 
İhracat 

3725 
170 

4000 
520 

4225 
460 

4550 
400 

4700 
300 

1.2 

Toplam Talep 3985 4520 4685 4950 5000 

Arz 
Üretim 3863 4270 4475 4750 4900 1.0 
İthalat - 220 230 200 100 
Stok 32 30 (20) - -

Toplam Arz 3985 4520 4685 4950 5000 

Kapasite 5327 5225 4970 5140 5440 
Kapasite Kul. 
Oranı (%) 73 82 90 92 90 

Kaynak : Chem Systems' den derlenmiştir. 

Batı Avrupa PVC alanında giderek artan tüketim ve ihracat beklen¬ 
tisi ile 1995' de yıllık % 1.2 oranında büyüme hızına kavuşacağı tahmin 
edilmektedir. Böylece toplam talepte artış olacaktır. Arzda ise 

üretimde artış , ithalatta azalma beklentisi kapsamında yıllık 4 1.0 
lık büyüme hızı olacağı hesaplanmıştır. Buna bağlı olarak toplam 
arzda da artma söz konusu olacaktır. 

Kapasitede ise hem toplam kapasite hem de kapasite kullanım oran¬ 

larında önemli bir artış olacağı öngörülmektedir. 
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Topluluk üyesi ülkelerde 1990 yılında beklenen PVC kapasite, 
üretim ve tüketim miktarları da aşağıda verilmiştir. 

Tablo .6. 3i( 
3 

H>ve Projeksiyonu ( x 10 Ton) 

Kapasite  Üretim Tüketim 

Belçika 310 260 190 

Fransa 1010 875 810 

Hollanda. 370 320 215 

Ingiltere 535 930 535 

F. Almanya 1985 1300 1210 

İspanya 315 260 250 

İtalya 1015 795 660 

Portekiz 70 60 ,67 

Yunanistan 50 55 93 

TOPLAM 5160 9305 9015 

Kaynak : World Plastics 1983. 

1990' lı yıllarda PVC! de Toplulukta en fazla kapasiteye, üretime 
ve tüketime sahip ülke F. Almanya olacaktır. PVC ihracatçısı 

topluluk ülkeleri Belçika , Fransa, Hollanda, F. Almanya, 
İspanya, İtalya olarak beklenmektedir. PVC ithal etmesi bekle¬ 
nen topluluk üyeleri ise İngiltere, Portekiz ve Yunanistan 
olarak tahminlenmektedir. 

2.5.5. Toplulukta PS' de 1990 - 1995 Hedefleri 

Batı Avrupa'da toplam olarak talep , arz ve kapasite kullanımının 

1990 - 1995 yıllarında aşağıdaki şekilde gerçekleşmesi tahminlen¬ 
mektedir. 
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Tablo 6 • 35 
3 

PS Projeksiyonu (x 10 Ton) 

Fiiii Tahmin Yıllık Büyüme 

  Trendi (4) 
1980 1985 1986 1990 1995 (1986 - 1995) 

T alep 

Tüketim 1643 1745 1840 2065 2170 1.8 

İhracat 110 285 315 235 265 

Toplam Talep 1753 2030 2155 2350 2435 

Arz 

Üretim, 1770 2000 2110 2305 2390 1.4 

İthalat - 30 45 45 45 

Stok (17) - - - -

Toplam Arz 1753 2030 2155 2350 2435 

Kapasite 2830 2483 2640 2760 2760 

Kapasite Kullanım 
Oranı (%) 63 8! 80 84 87 

Kaynak : Chem Systems' den derlenmiştir. 

Batı Avrupa'da 1990 - 1995 yıllarında PS talebinde tüketim ve talepde giderek 
artan bir özellik dikkati çekmektedir. Yıllık büyüme hızı % 1.8 olarak tahmin-
lenmiştir. Arzda ise üretim artışı ile birlikte ithalatta da artış beklenmektedir. 

Arzın yıllık büyüme hızının % 1.4 olacağı sanılmaktadır. Talebin büyüme hızı
nın arzda daha yüksek olduğu göse çarpmaktadır. Buna karşılık kapasitede 
fiili miktarlardaki önemli düşüşe rağmen 1995' e kadar büyük bir değişme 

beklenmemektedir. Ancak kapasite kullanım oranında çarpıcı bir artış olacağı 
dikkati çekmektedir. 

Topluluk üyesi üjkeîerde 1990 yılında umulan toplam PS kapasite ve tüketim 

miktarları ise aşağıda görülmektedir. 
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Tablo 6,36 

PS Projeksiyonu (X lO^Ton) 

Kapasite Üretim Tüketim 

F. Almanya 710 615 520 

Fransa 610 480 335 

İtalya 420 280 325 

Belçika 355 245 77 

Hollanda 280 255 97 

Ingiltere 210 130 198 

Ispanya 165 120 98 

Yunanistan 23 16 34 

Portekiz blm. blm. 25 

İrlanda blm. blm. 22 

TOPLAM 2773 2141 1731 

Kaynak : The 1 CIS - LOR Group Ltd' den derlenmiştir. 

1990' lı yıllarda AT1 da PS alanında kapasite, üretim ve tüketimi en fazla 
ülkenin F. Almanya olacağı yukarıda görülmektedir. 1990' larda PS 
ihracatçısı Ülkeler F. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, ispanya olarak 
tahminlenmiştir. ithalatçı ülkeler ise İtalya, İngiltere ve Yunanistan 
olarak beklenmektedir. İrlanda ve Portekiz' in üretim ve kapasite miktar¬ 
ları ise saptanamamıştır. 

2.6.Toplulukta Plastik Fiyatları ve 1995 Projeksiyonu 

Tüm dünyada olduğu gibi Toplulukta da plastik fiyatları birinci ve ikinci 

petroi krizinden etkilenerek gelişmiştir. 1980 - 1987 yılları arasında, ince¬ 
lemekte olduğumuz termoplastiklerin Topluluktaki ortalama fiyatları Tablo 
6.37' de yer almaktadır. 
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Tablo 6 .37 

Toplulukta Genel Kontrat Fiyatları (S/Ton) 

DM/S 
AYPE (I) YYPE(2) PP(3) PVC (4) PS Paritesl 

1980 1.115 1.079 787 825 1.080 1.817 

1981 898 905 '745 644 942 2.261 

1982 726 929 76! 533 891 2.428 

1983 749 778 730 583 859 2.554 

1984 726 665 775 581 853 2.846 

1985 553 663 693 526 819 2.943 

1986 630 588 697 628 879 2.172 

1987 816 792 911 800 1.248 1.806 

(1) GP Film Grade 

(2) Enjeksiyon Kalıplama Grade 
(3) Homopolimer I.M. Grade 

(4) Suspension Grade 

Kaynak : Chem Systems , s. A-2 

Toplulukta AYPE fiyatları 1980 - 1987 yılları arasında dalgalı bir seyir 
izlemiştir. 1987 yılında tekrar yükselmeye başladığı görülmektedir. Bu 

yükselme 5 termoplastiğin hepsinde dikkati çekmektedir. 

YYPE fiyatları düşüş eğilimi göstermiş, 1987 yılında yükselme oluşmuştur. 

PP Fiyatları düşme eğiliminde olmasına rağmen YYPE' ye göre daha den¬ 

geli gelişmiştir. 1987 yılında yükselmiştir. 

PVC fiyatları da 1986 yılına kadar düşmüş, 1986' da başiayan yükselme 
1987' de de devam etmiştir. 

PS Fiyatları ise PP fiyatları gibi belirli bir düzeyi korumuştur. Ancak I987'de 
diğer termoplastikler gibi önemli bir yükselme eğilimi göstermiştir. 
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İncelenen 5 termoplastikten fiyatı en yüksek olanı I980‘ de AYPE 
iken, I98l! de PS , 1982' de YYPE, 1983' de PS, 1989’ de PS, 1985'de 
PS, 1986' da PS, 1987' de de PS olmuştur. Burada dikkati çeken husus 

1983 yılından itibaren PS diğer termoplastikiere göre en yüksek fiyat¬ 
tan işlem görmüştür. Bunun nedeni, kullanım alanının geniş olmasının 
yanısıra bazı PS polimerlerinin (ABS gibi) mühendislik plastikleri 
alanında kullanılmasıdır. 

1987 ve I9881 de termoplastik fiyatları hızlı bir artış gösterirken, Suudi 

Arabistan' da SABIC' in üretime geçmesiyle özellikle stiren monomer- 
de fiyat biraz durmuştur. Stiren monomer in fiyatı 1985' de $ 900-500, 
polistirenin S 700 - 800, ABS' nin $ 1.200 iken 1988' de stiren monomer 

S 1.500' a kadar yükselmiştir. Buradaki artış maliyete dayalı bir 
fiyat artışı değildir. Bunun nedeni o dönemde yatırım yapılmamış olma¬ 
sının yarattığı darboğaz dolayısıyla beklenmeyen bir fiyatın oluşmasıdır. 

Fiyatlardaki artış, plastiklerin ikame şansını giderek zorlaştırmaktadır. 

Petro! krizi öncesinde monomerierin üretimi spekülatif olmakta ve 
petrolü yönlendiren büyük rafinerilerin kontrolü ile ortaya çıkmaktadır. 

Son yıllarda ABD' nin petrolü yönlendiren ülke olarak Körfezdeki 

etkinliği oldukça belirgindir. Petrol krizi yatırımcıların çekimser davran¬ 
malarına yol açtığı için 1973 - 79 yıllarında yatırım yapılmadığı dikkati 

çekmektedir. 1980' lerde dünya ticareti hızlanınca talep yükselmiş 
ve bu nedenle monomer sıkıntısı ortaya çıkmıştır. Yatırım eksikliği 

spekülatif üretimi teşvik etmiş ve petrolcüler bunu çok iyi kullanmış¬ 
lardır. 

Termoplastik fiyatlarının petrol fiyatından yakından etkilenmesi nedeniyle 
1990 - 1995 projeksiyonuna göre petrol fiyatlarının tahminlerine değin¬ 
mek yararlı olacaktır. Chem Systems" e göre petrol fiyatlarının fob ve 
dolar cinsinden 2000 yılına kadar beklentileri aşağıdaki gibidir. 
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Tabio& .38 

Petrol Fiyatları Projeksiyonu 

1986 1990 , 1993 1995 1998 2000 

Fob $ 14.0 20.0 26.0 30.5 39.0 46.1 

Görüldüğü gibi 1995' e kadar petrol fiyatı 1986' ya göre 2.i ve 2000* e 
kadar 3.3 misli artmış olacaktır. Bu artışların termoplastik fiyatlarına 
yansıması doğaldır. 

2.7.Topluluğun Plastik Dış Ticareti 

Avrupa Topluluğunda plastik ve özellikle termoplastik ticareti ithalat 
ve ihracat bazında gerçekleşmekte. Topluluk ,dışı ile oian ticari 'iliş¬ 

kilerde tarifeler kapsamında ithalat vergileri ile tarifeler dışında 
çeşitli tarife dışı engelier uygulanmaktadır. Bu nedenle Toplulukta 

termoplastik ticareti ithalat - ihracat ile ticareti engelleyen, rekabet 
kırıcı önlemler olmak üzere iki kısımda incelenecektir. 

2.7.1, Topluluğun Plastik İthalat ve İhracatı 

Topluluk AYPE, YYPE, PP, PVC ve PS alanında ihracat yapan bir 
özelliğe sahiptir. İhracatçı konumunda olması nedeniyle ithalatı bu 
alanda yok denecek kadar azdır ve az olan ithalat miktarları İ985- 

1986 yıllarında ortaya çıkmıştır,-Zaman zaman tüm ihracat potansiye¬ 
linin eyleme dönüştürülememesi nedeniyle stok yapma zorunluluğu 
doğmuştur. Ancak stoklarda da giderek azalan bir eğilim mevcuttur. 

Avrupa Topluluğunun 1980 - 1986 yılları arasındaki fiili ithalat ve 

ihracatı Tablo 6-,39 da görülmektedir. 
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Tablo 6.39 
3 

Toplulukta Termoplastik Ticareti (X 10 Ton) 
Yıllık Büyüme 

1980 1982 1989 1985 1986 |g86) 

AYPE 

İhracat 350 280 570 700 695 2,8 
İthalat - - 310 300 9.0 

YYPE 

İhracat 295 220 280 290 295 10.5 
İthalat - 120 210 8.9 

PP 

ihracat 295 308 355 390 360 13.2 
ithalat - - 50 20 10.8 

PVC 

ihracat 170 100 293 520 960 9.8 
İthalat - - - 220 230 5.8 

PS 
ihracat 110 193 295 285 315 3.9 
İthalat - - 30 95 9,9 

Kaynak : Chem Systems' den derlenmiştir. 

Tabloya göre Topluluk en fazla AYPE ihracatını gerçekleştirmektedir. Ancak, 

1935 ve 1986 yıllarında ithalat yapılması re-export yoluyla açıklanabilir. Çünkü 
1985 ve 1986 yıllarında Toplulukta AYPE üretimi ( 9250 - 9350 m. ton ile) 
topluluk içi tüketimden (3935 - 3975 m.ton) daha fazla gerçekleşmiştir. Yurt 

dışı talebin artış göstermesi, reexport amacıyla ithalata yönelinmesi gereklili¬ 
ğini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle da AYPE' de ithalatın yıllık büyüme 
trendi ihracatta daha yüksek görünmektedir. 

YYPE1 de de gözlenen aynı özellik 1985 ve İ986 yıllarındaki ithalatın nedeni¬ 
ni üretim açığı olarak değil, fakat reexport olarak açıklamaktadır. 1985 
ve 1986 yıllarında 2020 ve 2120 m. ton olarak gerçekleşen üretimin aynı 

yıllarda ancak 1850 ve 2085 m. tonu topluluk içinde tüketilebilmiştir. 
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İthalata duyulan gereksinme dış talebin artışından kaynaklanmaktadır. 

İhracat büyüme trendinin ithalattan daha yüksek olduğu dikkati 
çekmektedir. 

PP ile ilgili veriler incelendiğinde yine aynı sonuç ortaya çıkmaktadır. 
1985 ve 1986 yılı PP üretimi 2360 ve 2660 m. ton iken bunun ancak 
2050 ve 2330 m.tonu tüketilebilmiştir, Reexport amacıyla ithalat, ihracat 

yıllık büyüme terindinin ithalattan daha fazla olmasına neden olmuştur. 

PVC alanında 1985 ve 1936 yılı üretim miktarları 4270 ve 4475 m. ton 
oiarak gerçekleşmesine rağmen ancak 4000 ve 4225 m.ton PVC tüketile¬ 
bilmiştir. itha! edilen PVC1 nin ihracatta kullanıldığı tahminlenmektedir. 
Yıllık büyüme trendi PVC1 de ithalatta daha yüksek olarak gözienmek- 
tedir. 

PS Toplulukta en fazla korunma önlemleri alınmış bir üründür. 1985- 1986 
yıllarında 2000 ve 2110 m.ton üretilmekle birlikte, ancak, 1745 ve 1840 m.tonu 

tüketilebilmiştir. ithalatta yıllık büyüme trendi ihracata göre daha yüksek 
olarak göze çarpmaktadır. Bunun sonucunda, termoplastikler arasında 
en az ihracatın PS alanında gerçekleştirilmesi genel eğilimi nedeniyle 
korumacılık önlemleri alırdığı ve bu konuda topluluğun uluslararası 
rekabet gücüne kavuşmak istediği ortaya konulabilir. 

Topluluk içi termoplastik ticaretinde İngiltere ve F. Almanya önemli 
birer AYPE satıcısı ülke konumundadırlar. Ancak toplam üretimin yaklaşık 

% 15’ i topluluk dışı ülkelere ihracatla konu olmaktadır. Doğu Avrupa1 
dan yapılan AYPE ithalatında takas yöntemi uygulanmaktadır. 

Topluluk içi YYPE ticaretini Benelüks ülkeleri elinde tutmaktadır. 

(İ9821 de 178.000 m.ton) F. Almanya hemen arkadan (121.000 m.ton ile) 
gelmektedir. Fransa' da ( 73.000 m.ton) F. Almanya'yı izlemektedir. 
Topluluk içi YYPE ticaretinde İtalya hariç diğer ülkelerin Benelüks'den 
ithalat yaptığı İtalya'nın ise F. Almanya' ya yöneldiği dikkati çekmek¬ 
tedir. Topln.uk dışı ülkelerle YYPE ticareti ise ABD ve Japonya ile 
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yoğunlaşmıştır. Dünya YYPE ihracatında ABD önde gelmekte , *Jaha 
sonra sırasıyla AT ve Japonya yer almaktadır. Üçüncü dünya ülke¬ 
lerine ihracatta ise sırasıyla AT, ABD ve Japonya önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Topluluğun PP ticaretinde üçüncü dünya ülkelerine en çok ihracatı 
yapan üretici ülkeler, Japonya , AT ve ABD' dir. AT' nun PP ihra¬ 
catı 1981 ve 1982 yılları itibariyle en fazla uzak-doğu, Afrika ile yakın 
ve orta doğu ülkelerine yapılmıştır. ABD ise uzak- doğu ile orta ve güney 

Amerika Ülkelerine, Japonya1 da en çok uzak doğu ülkelerine PP ihra¬ 
catını gerçekleştirmiştir. 

1982 yılı itibariyle en fazla PVC ihraç eden ülke grubu AT olmuştur. Doğu 

Avrupa PVC fiyatlarının AT1 dan düşük olması başlanğıçta bir avantaj 
gibi görünmüşse de topluluğun anti-damping uygulamaları ile Romanya, 
Macaristan, Doğu Almanya ve Çekoslovakya'dan yapılacak PVC ithalatı¬ 
na tarife içi ve tarife dışı engeller uygulanmıştır. 

PS ticaretinde ise Doğu Blokundan ithalat yok denecek kadar azdır. Genel- ‘ 
likle topluluk içi talep büyük ölçüde topluluk üyesi ülkelerden karşılan¬ 
maktadır. Doğu Blokuna yapılan PS ihracatı da para biriminin sınırlı 

avantajı nedeniyle son yıllarda çok azalmıştır. Güney Amerika, Doğu 
ve güneydoğu Asya pazarlarında çok güçlü ABD ve Japon rekabeti ile 

karşılaşılmaktadır. Bu pazarlar aynı zamanda tarife sınırlamaları, döviz 
sorunları ve yüksek navlun (taşıma) giderleri nedeniyle cazibesini 

yitirmiştir. Japon ve ABD pazarları AT1 ye PS alanında hemen hemen 
kapalı gibidir. 

2.7.2.Topluluk Plastik Ticaretinde Rekabet Kırıcı Tarife İçi ve Tarife Dışı 
Engeller 

Toplulukta, topluluk dışı ülkelerle plastik ticareti gümrük vergilerine 

tabidir. Gümrük vergisi bir malın yurt dışından bir ülkeye ithal 
edilmesi durumunda uygulanan ve maliyeti arttırıcı yönde etkisi olan 

bir vergi türüdür. Bu nedenle uluslararası ticarette yabancı bir 
pazara girmek isteyen firma, iç pazarın korunma olgusundan kaynakla¬ 

nan gümrük vergileri nedeniyle iç pazardaki üreticiye oranla daha az 
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kazanç ile çalışmak zorunda kalabilmektedir. Dünyada gelişmiş bazı 
ülkeler ile toplulukta uygulanan gümrük vergisi oranları 1905 yılı 
resmi gümrük istatistiklerine göre kıymet bedelleri itibariyle şöyle- 
dir. 

Tablo 6 .ı;c 

Termoplastiklerin Gümrük Vergisi Oranları 

AYPE (1) YYPE( %) PP (%) PVC (S) PS (I 

AT 13.9 13.9 19.0 13.9 13.9 

Japonya 17.0 17.0 18.0 5.8 19.0 

ABD 12.9 12.9 13.1 10.1 9.2 

Avustralya 30.0 95.0 22.5 30.0 30.0 

Avusturya 21.2 21.2 21.2 18.0 21.2 

Kanada 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 

Finlandiya 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 

Norveç 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 

İsveç 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3 

İsviçre 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 

Kaynak : UNIDO "International Trade and the Marketing of 
Petrochemicals, 21.11.1985. s. 21-39 , 92-59 

Yukarıdaki oranlara göre Toplulukta en yüksek gümrük vergisi PP için 
ödenmektedir. Bunun nedeni Topluluğun ve özellikle F. Almanya' nın 
PP ihracatçısı konumunda olmalarıdır. Gümrük vergisi sistemi iç pazarın 

korunmasına yöneliktir. 

Diğer termoplastikler için gümrük vergisi oranı % 13.9 ile aynı kalmıştır. 
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Gümrük vergisi oranları topluluk dışı gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında 
en yüksek gümrük vergisi uygulamasının Avustralya1 da olduğu dikkati 
çekmektedir. Yabancı bir firmanın bu ülkeye girmesi oldukça zordur. 
Bunun arkasından bir Avrupa ülkesi olan Avusturya1 da yüksek 

gümrük vergisi uygulamaktadır. Japonya PVC' ye % 5.8 gibi oldukça 
düşük bir gümrük vergisi koyarken diğer termoplastiklerde oran AT‘ dan 
daha yüksektir. ABD, Japonya' nın tersine PVC' ye daha yüksek gümrük 
vergisi uygularken, diğer termoplastiklerin oranının Japonya1 ya düşük 
olduğu görülmektedir. Japonya'nın PVC dışındaki termoplastiklerde 

uyguladığı gümrük vergisi oranları AT' dan yüksektir. Avusturya ve 
Avustralya' nın oranları tüm termoplastiklerde AT' dan yüksektir. ABD, 
Kanada, Finlandiya!, İsveç ve İsviçre' nin gümrük vergisi oranları AT' dan 
oldukça düşüktür. Özellikle İsviçre'nin korumacılık politikası gümrük 
vergileri yönünden yok denecek kadar azdır. Norveç ise AYPE ve YYPE 
de AT' dan daha düşük gümrük vergisi uygularken ; PP, PVC ve PS 
de oidukça yüksek (% 20) oranda gümrük vergisini benimsemiştir. 

Termoplastiklerde gümrük vergisi uygulamasına rağmen etilen, propilen, 
Butadien, Benzen, Toluen, Ksilen gibi temel petrokimyasa! maddelerde 
AT, Japonya, ABD, kanada, Finlandiya, Yeni Zelanda ve kısmen Norveç 

ile İsveç gümrük vergisi uygulamamakta, ithalat gümrüksüz yapılmak¬ 
tadır. 

Gümrük vergileri ile korunmuş bir iç pazara karşı yabancı bir firmanın 
gerçek rekabet gücünün açıklanabilmesi için aşağıdaki örnek verilebilir(20) 

Polipropilenin hammaddesini oluşturan propilen, maliyetinin % 55' ini 
oluşturmakta, % 45' i ise işçilik, yardımcı işletme ve ulaştırma giderlerini 
kapsamaktadır. Gelişmekte olan bir ülkenin bir AT üyesi ülkeye propilen 
ihraç etmesi durumunda gümrük vergisi uygulaması olmadığı için herhangi 
bir maliyet yükselmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak bu ülke propileni 
işlenmiş, yani polipropilen olarak ihraç etmek isterse , AT üyesi 
ülkeye % 14 oranında gümrük vergisinin ithalatçı firma tarafından ödenmesi 
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gerekecektir. Bir başka ifade ile İO F. Fr. değerindeki propllen işle¬ 
nerek polipropilene dönüştürüldüğünde fiyatı 20 F Fr. olduğunda AT 
üyesi bir ülkeye ihraç edilirse, ithalatçı firma (F. Fr. 20 x 0. 1*4 =2.80) 

2.80 F. Fr. gümrük vergisi ödemek zorunda kalacaktır. Böylece poli- 
propilenin piyasadaki fiyatı F. Fr. 20+ 2.80 = 22.80 F. Fr.1 na yüksele¬ 
cektir. Buna karşılık AT üyesi ülkede polipropilen üreten‘-yeri i’- firmâ-t ' 
nın fiyatı girdi maliyetlerinin aynı kaldığı varsayılırsa F.F. 10+10 ( dahilen 
yaratılan katma değer ) =20 F. Fr. na pazara yabancı mala göre daha 

ucuz oiarak sunabilecektir. Burada yabancı firmanın rekabet edebil¬ 
mesi için izleyeceği yol, hammadde dışı diğer giderler adı altında yer 
alan işçilik, yardımcı işletme ve ulaştırma giderlerinden indirim yaparak fiyatı 
aynı düzeye çekebilecektir. Uluslararası rekabette ülkeler arası karşılaş¬ 
tırmalarda gümrük vergisi oranının üretim sırasındaki katma değer 
tutarı oranına bölünmesiyle elde edilen Efektif Koruma Oranı ölçüt 
oiarak kullanılmaktadır. Yukarıdaki örneğe göre söz konusu ihracatçı 

ülkeye göre AT pazarının efektif korunma oranı (EKO) : 

EK0 --Ç-üJ2ryk_Vergisj  = —“-l4-— = o,31 dir. 
Katma Oeğer 0.05 

Bu durumda ihracatçı firmanın AT pazarındaki rakiplerine göre % 31 
oranında daha etkin olması gerekmektedir. Ancak bu hesaplama hammadde 
girdi fiyatlarının aynı olması varsayımına göre yapılmaktadır. Halbuki 
bazı ülkelerde doğal gaz vb. ucuz enerji kaynaklarının kullanılması 
nedeniyle hammadde maliyetleri düşürülebilmektedir. Bu tür ülkelere 

ihracat yapılmak istenirse, rekabetin çok daha zor olacağı kuşkusuzdur. 
Japonya, Avusturya, Avustralya, Norveç gibi bazı gelişmiş ülkeler ise 

hammadde ithalatında da gümrük vergisi uyguladıklarından bu ülkelere 

yapılacak ihracatı daha zorlaştırmaktadırlar. Böylece iç pazarın korun¬ 
ması gerçekleşmiş olmaktadır. 

1985 yılına göre bazı ülkeler ile AT1 nin efektif koruma oranları aşağıdadır. 
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Tablo 6.1)1 

Termoplastik 

AT 

Koruma Oranları 

Japonya 

(1985) 

ABD 

Vergi Oranı Fiili Vergi Oranı Fiili Vergi Oranı Fiili 

EKO EKO EKO 

AYPE 13.4 60.9 17.0 68.0 12.9 58.6 

YYPE 13.4 53.6 17.0 77.3 12.9 51.6 

PP 14.0 31.1 18.0 37.4 13.1 29.1 

PVC 13.4 24.4 5.8 10.5 10.1 18.4 

PS 13.4 89.3 14.0 93.3 9.2 61.3 

Kaynak : UNIDO International Trade and the Marketing of 

Petrocehmıcal , 21.11.1985, s. 92.59. 

Buna göre AT' da en fazla korunan termoplastik PS olmaktadır. Çünkü 
AT önemli bir PS ihracatçısı olma eğilimi içersindedir. AT' da en az 
korunan ise PP' dir. Bunun nedeni AT' nin^alanda dış pazarlara sahip 
olmasıdır, yukarıdaki oranlar bütünüyle değerlendirildiğinde AT' nin 

yanısıra Japonya ve ABD' de en çok korunan termoplastiğin PS olduğu 
dikkati çekmektedir. Japonya ve ABD' de en az korunan PVC olarak 
görülmektedir. PVC durumundaki diğer ürünlerde AT' ye göre Japonya 

daha yüksek, ABD daha düşük koruma önlemlerine sahiptir. Yukarıdaki 

verilere göre termoplastik üreticisi bir gelişmekte olan ülkenin en kolay 
girebileceği pazar Japonya PVC pazarıdır. En zor girilebilecek pazar ise 

Japonya PS pazarı olarak göze çarpmaktadır. Uluslararası ticareti geliş¬ 
mekte olan ülkeler aleyhine yönelten bu olumsuz faktörleri ortadan 

kaldırmak amacıyla Genel Tarife ve Ticaret anlaşması kapsamında genel 
preferanslar sistemi benimsenmiştir. Bu tür tercihli ticaret anlaşması ile 
üye ülkelerin gelişmekte olan ülkelerden yapacakları ithalatta gümrük 

tarifelerini uygulamada belirli miktarların gümrüksüz ithalatına olanak 
veren istisnalar tanınmaktadır. Bununla birlikte monopol kurma eğilimi 
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gösteren ülkelere Cenel Preferanslar Sistemi çerçevesinde sınırlama 
getirilmiştir. Böyle bir gelişmede söz konusu ülkeye gümrük vergisi 
uygulamasına gidilmektedir. 

Korumacılık önlemleri tarife uygulan*#) olarak gümrük vergilerinin yanısıra 

tarife dışı engeller olarak kota ( miktar kısıtlaması ), her kalem rnaiın 

mecburi muayeneye tabi tutulması, sağlık ve çevre standardiarı uygula¬ 

ması, gönüllü ithalat kısıtlamaları ve ithal müsaadesi gibi uygulamaları 
beraberinde getirmektedir. Bütün bu önlemlerin amacı ithalat maliyetini 
arttırmak yaıda ithalatı tamamen önlemektir. En çok kullanılan tarife 
dışı engeller şöylece sıralanabilir: 

a ) İthalat kotaları, 
b ) ithalat rejimleri veya sınır vergileri, 
c ) ithal müsaadeleri, 
d ) Malın fiilen muayenesine gerek gösteren kaiite standardiarı, 
e ) Kamu kuruluşlarının sadece yerli malı satın almalarına ilişkin düzenlemeler, 
f ) İthalatçının cesaretini kırarı döviz kontrolü ve ithal müsaadesi temini 

zorlukları, 

g ) ithalat miktarını kısıtlamaya yönelik standardlarınuygunluk zorunluluğu, 
h ) Yerli üreticilerin teşvikinde uygulanan ihracat kredileri, vergi iadeleri 

ve yerel pazarlama olanakları gibi teşvik tedbirleri. 

Tarife dışı engel ve sınırlamaların ticareti sınırlayıcı etkilerinin ortaya çıkarı¬ 
labilmesi için son fiyat, frekans indeksi. Ticari Etki İndeksi gibi yöntem¬ 
ler kullanılabilmektedir. 

Petrokimya alanında müsadeler, yasaklamalar ve kotalar fiyat denetiminden 
daha yaygın olarak uygulanmaktadır. Doğu Avrupa ve Asya Üikeieri tarife 
dışı bütün engelleri ile fiyat denetimi önlemini uygulamaktadırlar. Geüşmiş 
ülkeler ise gelişmekte olan ülkelere göre fiyatları daha fazla denetleme 

eğilimi göstermektedirler. Miktar denetimine ilişkin tarife dişi engeller ise 
daha çok, gelişmekte olan ülkeler tarafından kullanılmaktadır. 
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AT1 da petrokimya alanında damping fiyat uygulamasına rastlanılmamıştır. 

Petrokimya alanında son zamanlarda enerji zengini ülkelerin ticari bağlar 
sağlayarak mal mukabili alım anlaşmalarını kurumsallaştırdıkları dikkati 

çekmektedir. Böylece petrokimya ürünleri İthaline izin veren gelişmiş 
üikelere, karşılığında hampetrol İhraç edilmesi sağlanmış olmaktadır, 
örneğin petroklmya hammaddesi olan nafta ve LPG (llkid petrol gazı )' da 
böyle bir uygulama piyasadaki en ucuz hammaddeden yararlanma olanağını 
doğurmuştur. 

2.8.Toplulukta Plastik Sanayiinin Genel Değerlendirmesi 

Avrupa Topluluğu bugün , plastik sanayiinde üretim, kapasite, tüketim 
yönünden kendi kendine yeterli, aynı zamanda ihracatçı görünümünde 
olan bir pazarı oluşturmaktadır. Ancak , Topluluğun plastik mamüilerl 
dış ticaretinde dikkati çeken bir husus, re-export amacıyla Topluluk 
dışı ülkelerden İthalat yapılmasıdır. Avrupa Topluluğu petrol yönünden 
yeterli düzeyde (Ingiltere çevresi ve Kuzey Denizindeki) petrol kuyu¬ 
larına sahip olduğundan İthalata fazla bağımlı değildir. Bununla 
birlikte körfez ülkelerinde oluşan petrol krizinin fiyatlara yansıması 
nedeniyle etkllenebllmektedlr. 

Avrupa Topluluğunda toplam talep hem tüketim, hem de ihracat yönlü 
olarak artan bir eğilim göstermektedir. Teiabin artış hızına göre üretim 
arttırılmaktadır. Ancak , bu artış atıl kapasitelerin kullanılabilir hale 
getirilmesiyle olmaktadır. Çünkü, Toplulukta, plastik sanayiinde atıl 
kapasite oranı oldukça yüksektir ve talebin artışına paralel olarak üre¬ 
timin arttırılmasıyla atıl kapasite oranı son yıllarda azalma eğilimi göster¬ 
mektedir. Bu nedenle yeni yatırımların sayısı oldukça azdır. Topluluk 
üyesi ülkelerde plastik sanayiinde faaliyet gösteren firmaların büyük bir 
kısmı çok uluslu şirket niteliğindedir. Avrupa pazarındaki ABD ve Avrupa 
orijinli çok uluslu şirketlerin en önemlileri Exxon, Shell, British Petroleum, 
(BP) Hoechst, Basf, ICI, Solvay, Dow, Atochem , Enichem olarak 
sayılabilir. Bunlar arasında Japon orijinli firmalar yok denecek kadar az 
olduğundan Avrupa Topluluğu'nun birinci derecede rakibinin ABD olduğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle Avrupa Topluluğuna 
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plastik ürünleri ihraç etmek isteyen firmaların en önemli rakibi. Topluluk 
plastik üreticisi firmalar olduğu kadar ABD orijinli çok uluslu şirketler 
olarak görülmektedir. Bu şirketlerin en büyük avantajı, üretimi Topluluk 
içerisinde gerçekleştirmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Topluluk re-export amacıyla ithalat yapsa bile^Avrupa Topluluğuna plastik 
ürünleri ihracatı ancak maliyetlerde avantaj sağlanabilmesi ile mümkün 
görülmektedir. Topluluk plastik sanayii ortalama % 13.4' lük gümrük ver¬ 
gisi iie korunduğundan. Topluluğa ihracat yapmak isteyen firma ve 
ülkelerin efektif koruma oranları ile baş edebilecek maliyet avantajına ya 

da çeşitli sübvansiyonlara İhtiyaçları vardır. 
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BÖLÜM V« 

AVRUPA TOPLULUĞU* NA ENTEGRASYON SÜRECİNDE TÜRK «Ma 
PLASTİK SANAYİ) İLE İLGİLİ SORUNLAR VE ÖNERİLER 

İL. GENEL. BAZDA POLİTİKA VE ÖNERİLER 

Avrupa Topluluğu; ila entegrasyonda Türk plastik sanayiinin konoımföu 

incelemeğe çalışırken' önce Türkiye1 de plastik sanayiinin», daha sonra 
de AT* nda plastik: sanayiinin mevcut yapısını ve ileriye yönelik projek ¬ 
siyonlarını İki: bölümde İncelemeğe çalıştık. 

Türkiye - AT entegrasyonu! öncesinde ekonomik yapının ve özellikte 
sanayiinin tam üyeliğe geçişe hazır hale getirilmesi büyük önem taşı¬ 
maktadır. Dışa açık, ve rekabet edebilir bir sanayi ve teknoloji, yapısı 
oluşturmak içini şimdiden: birçok etkenin proğramlanması gerekir. Bu 
amaçta çeşitli ait sektörlerin maliyet yapısına ve ürün politikasına yöne¬ 
lik tedbirler önem kazanmaktadır.. 

< 

Türkiye gibi gelişmekte olanı bir ülkede herhangi bir sanayi dalınım 
ekonomik büyümeye olan katkısını; bu. sanayi dailnın diğer sanayi daflfcrı 
ilk olan, ilişkileri çerçevesinde açıklamak gerekir. Sanayiler arası; iliş¬ 
kiler açısından plastik sanayi' ekonomiyi etkileme ve yönlendirme g^bcü 
açısından kilit sektör bağlamında gözükmemesine rağmen, ihmal edilecek 
bir sanayi: dalı olmadığı dk kesindir . 

Plastik sanayinin maliyet yapısı incelendiğinde, hammaddenin birlik ürün 
maliyetinde %: 50 - 90) arası bir payı oluşturduğu anlaşılmaktadır. Bkt 
nedenle plastik sanayi İlk ilgili çalışmalar hem hammaddeyi hemde. Hammadde¬ 
nin tüketim> alanı olan sanayileri incelemek durumundadır. 

Plastik sanayi», genel olarak yüksek katma değer yaratmayan, emek 
istihdamı düşük düzeyde- bulunan v« endüstriyel girdi - çıktı katsayı¬ 
larının yetersiz olduğu bir sektör olarak, geri: kalmış bölgelerin gelişme s I 
için yeterli kriterlere sahip olmadığı düşünülmekte ve. önemli teşvik 
görmektedir.. 
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Türkiye1 de plastik sanayinin diğer bir özelliği ise Petkim'e hammadde 
bağımlılığıdır. " Commodity Plastics " adı verilen ve üretiminin önemli 
bir bölümü Petkim tarafından gerçekleştirilen bu plastikler ençok tüke¬ 
tilen tür olmalarına rağmen, dünyada teknolojik gelişmelerini tamamlamış 
plastikler olarak görülür. 

İkinci bir grup olan, mühendislik plastikleri '' engineering plastics " ise 
daha sofistike, değişik maksatlarla kullanılması için geliştirilmiş ve diğer 
sanayi dallarından giderek pay alabilecek plastik türüdür. Pahalı ve 
yüksek teknoloji gerektiren bu plastikler Türkiye' de üretilmemekte ve 

İthal edilmektedir. Yirmibirinci yüzyılda önemi giderek artacak olan bu 
dalla ilgili çalışmaların şimdiden başlaması gerekir. 

Plastik sanayinin geresindiği termoplastikler ve diğer hammaddeler yalnızca 
Yarımca ve Aliağa Kompleksinde üretilmekte iken, plastikten mamul 
maddelerin üretimi sayıları ikibinin üzerinde irili ufaklı özel firmalarca 

gerçekieştirilmektedir. Firma sayısının fazla olmasına rağmen,sektörde 

fiyatı belirleyici birkaç büyük firmanın olduğunu da belirtmekte yarar 
vardır. 

İstanbul Sanayi Odası'nın 1937 yılı için yaptığı çalışma sonucu belirlenen 
500 büyük sanayi firması arasında plastik sanayi ile ilgiîi firmalar az 
sayıdadır. 

Plastik sanayiinde bulunan ufak firmaların bu sanayi dalının gelişimini 
ve modern yönetim sistemlerine geçişi engelediği belirtiiiyorsada, böyle 
bir kanıya varmadan evvel bu firmaların yapılarını inceleyecek geniş 
bazlı bir araştırmaya gerek vardır. Bu firmalardan modern teknolojiyi 

kullanan ve üretimi rasyonelleştirmiş olanlarla, hâla geleneksel metod- 
larla üreten firmalar arasında ayırım yapmak gerekir. 

-300-



Tablo 7 .1 

Plastik Sanayi Firmalarının Türkiye'nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu İçindeki Yeri 

Sıra No 165 231 309 315 486 

Firmalar Egeplast Pilsa AS. Pimaş AŞ. Göktepe Etap AŞ. 

üretimden 
Satışlar 
(1000 TL) 

35.475.472 24.484.745 18.038.755 17.748.791 10.204.454 

Sıra No 96 232 286 308 483 

Satış Hasılatı 
(1000 TL) 64.114.035 26.874.180 20.616.080 19.267.908 10.570.512 

Sıra No 252 285 303 325 379 

Brüt Katma 
Değer Tutarı 
(1000 TL) 

7.196.210 6.248.343 5.644.607 5.070.840 3.540.794 

Sıra No 318 227 287 334 410 

özsermaye (87 
Karı Hariç) 
Tutarı (1000 TL) 

3.271.521 5.428.567 3.943.896 3.010.758 1.814.861 

Sıra No 168 283 300 399 434 

Net Aktifler 
Tutarı (1000 TL) 

32.194.109 16.996.434 14.651.376 8.537.747 6.877.914 

Sıra No 158 192 328 213 371 

Bilanço Kârı 
Tutarı (1000TL) 3.329.372 2.596.205 1.007.707 2.347.205 654.355 

Sıra No 31 169 298 360 -

İhracat Tutarı 
(1000 $) 26.997 5.508 792 151 -

İhracat Tutarı 
(1000 TL) 23.733.044 4.841.774 801.723 127.927 -

Sıra No 309 229 v 330 279 314 

Ücretle Çalışan 
Ortalaması 
(Sayı) 

437 623 385 494 420 

Kaynak : ISO, "500 Büyük Sanayi Kuruluşu", İstanbul Sanayi Odası 
Dergisi, özel Sayı, 15 Eylül 19861 dan derlenmiştir. 
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Plastik sanayinin entegrasyon sürecinde karşılaşılacak önemli sorunlar 
ve ilgili öneriler aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir. 

a) Verimlilik : Verimliliğin artırılması plastik sanayinin en önemli 
sorunlarından biridir. Sektörde kapasite kullanım oranının artırılması, 

kalıp yetersizliği , standardizasyon ve kalite kontrol eksikliği gibi 
faktörler verimliği olumsuz etkilemektedir. 

Ayrıca kalifiye işçi ve teknisyen sıkıntısının önemli düzeyde bulunması 

da verimliliği etkilemektedir. Bu konudaki çalışmalar Üniversite ve 
meslek okullarında sektöre yönelik birimlerin devreye sokulması ile 
somutlaşır ve eleman sıkıntısının hafifletllmesine yardımcı olur. 

Diğer taraftan, plastik sanayiinde belirli bir ücret politikasının bulun¬ 
maması, önemli bir handikaptır. Öyleki, yetişmiş elemanı kaybetmek 
istemeyen firma, ücreti artırma eğilimindedir. Ancak, vasıfsız elemanın 

aldığı ücret konusunda aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. 

Plastik işleme makinalarında oldukça düşük oranlarda uygulanan amor*-.'-'m'. 

tisman, sektördeki gelişmeleri karşılayamamaktadır. Hızlı teknolojik 
ilerlemeyi ve fiziki ömür dolmasa dahi üretimden çekilme durumunu da 

hesaba katan bir amontisman uygulamasına gerek duyulmakta olup 

bu sorunun çözümünün de teknolojik ilerlemeyi takibe firmaları 
teşvik edeceği ve dolayısıyla verimliliği artıracağı düşünülmektedir. 

Finansman : Sektörün en önemli sorunlarından biriside kredi 

maliyetlerinin yüksekliğidir. Bu yüzden, bankacılık sistemi içersinde, 
yatırımlara yönelik ve uygun koşullu kredilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Kredi temininde özellikle ve öncelikle küçük ve orta ölçekli firmaların 

karşılaştıkları sorunlar çözümlenmelidir. 
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c) Fiyat Polltikasi : Plastik sanayinin Petkim'e bağlı yapısı gözönünde 
tutulunca, Petklm'in fiyatlama politikasının etkisi kolayca anlaşıl¬ 
maktadır. Bu durum birinci bölümde incelendiğinden, burada sadece 
bazı öneriler üzerinde durulacaktır. 

a - Petkim ürünlerinin fiyat ayarlamaları daha kısa dönemlerde yapılma¬ 
lıdır. Böyiece, fiyat ayarlamalarının ilgili piyasalardaki spekülatif 
amaçlı beklentilerinin zararlı etkileri bir ölçüde giderilebilecektir. 

b - Stokta olmayan ürünlerin fiyat ayarlaması yapılmamalıdır. Çünkü, 
yerli fiyatlara göre fiyat avantajı olabilecek bazı ithal malları, bu 
malları pazarlayan firmalara haksız bir prim sağİ3dığı gibi Petkim' 
den önemii miktarda hammadde temin etmiş firmalara da haksız 

bir rant sağlanmış olmaktadır. Üstelik bu fiyat artışları, söz- 
konusu ürünlerin tüketim alanlarında da fiyatların yükselmesine • 
neden olmaktadır. 

c - Petkim ürünlerini kullanarak mamul şeklinde ihracat yapan veya 
ihracatı dolaylı olarak besleyen sektör ve kesimlere özel fiyat 
ve artış politikası uygulanmalıdır. Bu sayede, maiiyet avantajı 

ile hammadde teminindeki kolaylıklar, ilgili kesimlerdeki ihracat 
potansiyelini olumlu yönde etkileyebileceği gibi, mamul şeklinde 

ihracat yapan işletmelere de önemli avantajlar sağlayabilecektir. 

^ Dış Ticaret Politikası : ikinci bölümde anlatıldığı üzere, Avrupa 
Topluluğu plastik sanayiinde üretim, kapasite, tüketim yönünden kendi 
kendine yeterli, aynı zamanda ihracatçı görünümünde olan bir pazardır. 

Türkiye1 de ise çalışma konumuza giren plastiklerde talep hızla 
artmakta olup, buna paralel olarak üretim ve dış ticaret de artmak¬ 
tadır. 

Topluluğa entegrasyon sürecinde Türkiye dış ticaret yapısını bir kere 

daha gözden geçirmek durumundadır. Bu konu ile ilgili sorunlar ve 
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öneriler aşağıda verilmeğe çalışılmıştır. 

1 - Türkiyel.nin mukayeseli üstünlüğü olduğu daliarda Avrupa' da 
önemli bir sorunla karşılaşılmasa da, bu sınıfın dışında kalan ve şu 
anda teşvikler sayesinde ihracatı mümkün olan malların ise üretim 
teknolojilerini modernleştirmeleri, verimliliği artırmaları veya başka 

bir deyişle aranılan mail istenen kalitede daha ucuz birim maliyetle 

üretim yollarını bulmaları halinde sorun çözülecektir. 

2 - Parasal teşviklerin anlaşmalar çerçevesinde sıfırlanacağı gözönünde 
tutulursa, üretim aşamasında uygulanacak teşvikler önem 
kazanmaktadır. Üretimin maliyetinde en yüksek pay hammaddenin 
olduğuna göre, ihracata yönelik firmalarda üretim dalında uygulanacak 

hammadde sübvansiyonu toplam birim maliyeti çok önemli ölçüde etki
leyecektir. 

3 - Türkiye' de uygulanan gümrük tarife ve istatistiklerinin Brükse! 
Nomenklatürü' rıe uygun hale getirilmesi ve plastiklerin gene! tarife

lerden arındırılarak kesin, isim belirtilen tarifelere geçmesi Topluluğa 
uyum açısından önemli bir faktördür. Bu çalışmaların gerçekleştirilmiş 
olması sevindiricidir. 

4 - Türkiye' de plastik hammaddelerinin fiyatları, gümrük vergileri ve 
fonlar ile yüksek tutulmaktadır. Bu fonlar, örneğin takviyeli polyamide 
de 200 dolara kadar çıkmaktadır. Korumacı bir politika ile fonların 

yükseltilip indirilmesi, istikrarsızlık yaratmakta ve birçok durumda 
Türkiye'deki fiyatlar, dünya fiyatlarının üstünde seyretmektedir. 

5 - Gümrüklerdeki laboratuvariar, plastik analizi açısından yeterli donatıl
madığı için, analizi yapanlar herhangi bir riskten kaçınmak amacı ile, 
plastiği, en yüksek oranlı gümrük vergisi ve fon grubuna girecek şekilde 
belirlemektedir. Bu durumda, hem sanayici, maliyet açısından olumsuz 

etkilenmekte hem de plastiğin kendi arasında fiyat farkı yaratılmaktadır. 
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6 - mühendislik plastikleri Türkiye' de üretilmeyip ithal edildiğine göre, 
Türkiye'deki ithalat rejiminden en farla etkilenen gruptur. Edinilen 
intihaya göre, mühendislik plastikleri işleme sektöründe firmalar, 
hammadde hariç, rekabet edebilir durumdadır. Hammadde payının 
yüksek olduğu durumlarda, yerli katma değer yaratılmasına rağmen, 

bu katma değerin , toplam içindeki payı düşük olduğu için ihracat 

karşılığı ithalatta istenen düzeyde gümrüksüz hammadde alabilme 
hakkını kaybetmektedir. Örneğin , % 50 oranında gümrüksüz ham¬ 
madde ithalat hakkının olduğu gözönünde tutulur ise ve adı geçen 
plastik sanayiinde hammaddenin payı % 80 ise, bunun % 30' unu sana¬ 
yici gümrüklü almak zorundadır, ve bu durum, açıkça görüleceği 
üzere, uluslararası rekabet şansını azaltmaktadır. Burada getirile¬ 

bilecek öneri, konunun ihraç projesi bazında incelenip özel durum¬ 
lara müsaade verebilecek bir esneklik getirmek olmalıdır. 

7 -Türkiye seksen sonrası reel ücretlerdeki gerileme nedeniyle uzak doğu 
ülkeleri ile rekabet edebilir duruma gelmiştir. Kore, Tayvan, Singapur 

gibi ülkelere yatırım yapan batılı sermaye, çeşitli zorluklar nedeniyle, 
üretimin bir kısmini Türkiye'ye kanalize etmeye çalışmaktadır. Türkiye' 
de ise plastik sanayiinde kapasite iç talebe bağlı olarak dalgalan¬ 
malar geçirmekte olup , bu durum ihracat ile dengelenebilir. Özellikle 
yaz döneminde, dayanıklı tüketim malları talebinin yavaşlaması, yan 

sanayi olarak da plastik sanayinin yavaşlamasına yol açmakta ve atıl 
kapasite ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, ihracata yönelik yabancı 

sermayeyi çekmek önemli bir seçenek olarak durmaktadır. Türkiye'de 
mevzuat ve altyapı gibi koşulların yabancı sermaye açısından istenen 
düzeye geldiği düşünülür ise, ekonomik ve politik istikrarsızlığın 

yabancı sermayenin girişini olumsuz etkilediği söylenebilir. Halbuki 
dünyadaki ve AT' da ki eğilim, plastik sanayiindeki şirketlerin çok 
uluslu hale dönüşmesidir. BASF (Alman) firmamın, POLYSAR(Kanada) 
firmasını satın alması bu konudaki çok örnekten sadece birisidir. Çok 

uluslu Şirketler, modern teknolojiyi üretecek araştırma ve geliştirmeye 
elverişli olmaları nedeniyle özellikle mühendislik plastiklerinde giderek 
artan bir öneme sahip olacaktır. Vurgulamaya çalışılan nokta belli 
standardlara erişmiş commodity plastics' in (PVC, PE, PP,PS, vb) 
yanısıra, hammaddeden çok teknolojinin pahalı olduğu fakat yerine 
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ikame ettiği maddenin de pahalı olduğu mühendislik plastiklerine 

ülkemizde gereken önemin verilmesidir. 

8. Dünya'da plastik hammaddelerini üreten firmalar, kendi teknolojilerini 

de üreten firmalardır. Türkiye ise, mühendislik plastiklerinde hem 

teknolojiyi hem de hammaddeyi ithal etmekte olduğu için rekabet 
gücü şimdilik düşük görülmektedir. Rekabet edebilme olanağı sadece 
düşük işçilik ücreti ve düşük kâr motifi ile sağlanabilir. 

9. Plastik sanayi gene! olarak aldığımızda ise, sadece ufak bir parça 
değii, nihai ürünü de yapabilen şirketlerin ister yan sanayi ister 

entegre tesis olsun, gelişmiş teknolojiyi kullanarak AT pazarında 

rekabet gücüne erişebileceği söylenebilir. Bunun yanısıra, teknolojik 
gelişimini tamamlamamış ve rekabet şansı olmayan birçok ufak firmanın 

bu sektörde bulunduğunu görüyoruz. Bu firmaların rekabet şansı 
yok denecek kadar azdır. 

İO. Plastik sanayi çok büyük ölçüde petrokimya sanayinin gelişmesine 
bağiı olduğu için petrokimyasal maddelerin üretim ve tüketim miktar¬ 
larının analizi önem kazanmaktadır. 

Aliağa ve Yarımca tesislerinde yeni kapasitelerin devreye girmesi ile 
seksenli yollarda hammadde ve mamul madde üretimi önemii ölçüde 

artmıştır. Plastik sanayi dalının gelişmesi Petkim'in önce iç piyasaya 
ma! verip sonra ihracata yönelmeyi temel politika olarak kabul etmesine 
yakından bağlıdır. 

Petkim'in ihracat fiyatları dünya fiyatlarının altındadır. Özel firmaların 
ihracat kaydıyia Petkim' den aldıkları ve ihraç ettikleri ürünlerin 
fiyatları ise Petkim' in ihraç fiyatlarının üstünde fakat dünya fiyat¬ 
larının altındadır. Özel firmaların Petkim'e göre ihracatta daha başarılı 
oldukları izlenimi edinilmektedir. Fakat dış ticarette konu olan aynı tür 
malların ihracat ve ithalatları karşılaştırıldığında firmaların yaptığı 
ithalatın birim fiyatının Petkim ihracatının birim fiyatından yüksek 

olduğu görülmektedir. Bu da makro anlamda ekonominin döviz kaybını 
belirtmektedir. 
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Yukarıda belirtilen nedenlerden dolay: ülke tüketiminin iç üretimden 
karşılanması için çaba harcanmalıdır. Üretilen ürünler bazında, toplam 
ülke arzı toplam ülke talebine yakın ise, gerekli politikalar devreye 
sokularak, ülke talebinin, İç üretimden maksimum oranda karşılanması 
sağlanmalıdır. Zira piyasada, sanayicilerin yaptıkları ithalat aynı 
ürünlerle ilgili oiarak Petkim tarafından ihracata verilen ürünlere göre 
dolar bazında pahalıya mil olmaktadır. Ancak, bununla beraber, 
Petkim1 iri de firmaların yurtiçi alınlarını teşvik için fiyatlandırma politika¬ 
sını tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir. 

I!. AT ülkelerine yapılacak gıda maddeleri ihracatında ambaiaj şeklinin 
AT ülkelerince standardize edilmiş malzeme ve normlara uygun olması 
özellikle IS92 yılından itibaren bu konuda tüm topluluğun aynı kriterleri 
uygulayacağı gözönünde tutularak, önemle üzerinde durulması gereken 
bir konudur. 

12. AT ile entegrasyon sonucunda en büyük sorunlar entegre plastik sanayiinde 

karşılaşılacaktır. Bu dalda hammaddenin maliyetler içinde payı düşük 
olmasına rağmen yüksek teknoloji karşısında rekabet şansı azal maktadır. 

Bu sebepten entegre plastik sanayii en kısa zamanda modern teknoloji¬ 
leri getirmek mecburiyetindedir. Hammaddenin maliyetler içinde payı 

yüksek olan plastik maizama üreticilerinin böyle bir sorunu olmayıp . 
yalnız kapasitelerinin optima! düzeye getirilmesi yeterli bîr davranış olacaktır. 

13. Ayrıca önerilebilecek bir hususta plastik malzemesi üreticilerinin kendi 
konularında yabancı sermaye ile işbirliğine hatta ortaklığa varan 
bir ilişki içinde bulunmaları teknoloji transferi ilave pazar temin 

etme ve verimliliği arttırma gibi neticeleri doğrudan getirecektir. 

Plastik sanayinin AT iie entegrasyon sürecinde görünür sorunlarına ve 
çözüm önerilerine değindikten sonra, çalışma konusuna giren plastik¬ 

lerde ürün bazında politika ve öneriler verilmeğe çalışılacaktır. 
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2 - ÜRÜN BAZINDA POLİTİKA VE ÖNERİLER 

Avrupa Topluluğunda temel plastiklerle ilgili talep ve arz dengesinin 
engeç 1990' da kurulacağı düşünülmektedir. Aşağıda bu temel 

plastiklerin ve bunları hammadde olarak kullanan sanayilerin 

arz-talep dengesi verilmeğe çalışılacaktır. 

I - AVPE : Avrupa Topluluğunda tesislerde kapanmalar olmadıkça arz- 

talep dengesinin sağlanamayacağı tahmin edilmektedir. AYPE tü¬ 
ketimi, şişirme ile kalıplamada 1979 - 1987 döneminde % 15' lik düşüş 
ekstrüzyon kalıplamada % 30' luk artış, film ve levhalamada % 85'lik 

artış, enjeksiyon kalıplamada ise dalgalı bir gelişme seyri göstererek 

sonuçta % 10' a yakın bir düşüş, boruda % 10 düşüş görülmüş, tel 
ve kabloda ise önemli bir gelişme kaydedilmemiştir. 

Türkiye1 de AYPE' nin toplam arzı üretim kapasitesi 150 biri ton/yıl 
olan Aliağa fabrikası ve üretim kapasitesi 20 bin ton/ yıl olan Yarımca 

fabrikası ile birlikte 170 bin ton/yıl' a ulaşmaktadır. 

Türkiye' de de AT'nda olduğu gibi, AYPE tüketimi üretim altında 
gerçekleşmektedir. Bu durumda arz fazlalığının ihraç edilmesi 

gerekmektedir. Ancak, bunu yaparken , sözkonusu ihracat veya 

ihraç kayıtlı satışları, iç piyasa talebini de dikkate alarak gerçekleş¬ 
tirmek ve iç piyasaya gerek mevsim koşullarını gerekse dönemsel 
değişimleri değerlendirerek herhangi bir darboğaza neden olmamak 
zorunludur. 

Ayrıca, Polietilen tüketiminde son yıllarda izlenen tüketim artışının 
sonucu olarak kısa vadede (AYPE fabrikalarının tam kapasite ile 
çalışamayacağı ve tüketici firmalar tarafından ithalat yapılmayacağı 

varsayımı altında ) ülke arz ve talebinin dengeye gelebileceği 
düşünülebilir. 
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2 - YYPE : Avrupa Topluluğunda YYPE' nde arz ve talep dengesinin 

1990' da oluşacağı tahminlenmektedir. YYPE tüketimde şişirme ve 
kalıplamada 1979 - 87 döneminde artış % 66, enjeksiyon kalıplamada 
% 13 artış, monofilament ve filmde % 56 artış, tel ve kabloda ise 
% 65 oranında artış görülmüştür. YYPE tüketiminde film ve levhada 
artış anılan dönemde 2.4 misli, boruda ise 2.5 misli kadardır. 

Görüleceği gibi YYPE tüketimi tüm kullanım alanlarında artmıştır. 

Türkiye1 de ise mevsim koşullarına bağlı olarak talebi değişiklikler 
gösteren YYPE türlerinin Petklm tarafından piyasaya sunumunda, 
ürün bazında bu piyasaya uygun üretim planlamasının gerçekleştiril¬ 
mesi gerekmektedir. Eğer , Petkim'den talep edilen ürünler az 
sayıda firma tarafından tüketiliyor ise, üretimin bu firmalarla anlaşma 

sağlanan dönemlere göre planlanması uygundur. 

YYPE1 nin arz fazlalığından ötürü bir pazarlama sorunu bulunmamasına 
karşın, Petkim' in piyasa ve firmalara uygun bir üretim planlamasını, 
satılabilir ürün miktarlarını bu ürün türlerine göre maksimize edecek 
şekilde planlaması gerekmektedir. 

3 - PP : Avrupa Topluluğu'nda PP arz-talep dengesinin mevcut olduğu 
düşünülmektedir. PP tüketiminde film 1979- 87' de 2.7 misli, kalıplama 

ve ekstrüzyonda 2.1 misli, bükülmüş elyafda 2.6 misli artmıştır. 

Türkiye1 de önümüzdeki yıllarda polipropilen (PP) tüketiminin önemli 
miktarlara ulaşması beklenmektedir. 1986 yılında 70 bin ton olan tüke¬ 

timin , doksanlı yılların başında 100 bin tonu geçmesi tahmin edilmek¬ 
tedir. 

Bu kesimdeki elyaf firmalarının sayısının azalması oligopolistik bir piyasa 
yapısını göstermektedir. Ürünlerinin direkt olarak ihracatını gerçekleş¬ 
tiren elyaf firmaları gerek üretim hacimlerinin büyüklüğü gerekse dış 
pazarlarla entegre olmaları nedeniyle bu kesimde faaliyette bulunan diğer 

firmalara göre daha güçlü durumdadır. 
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Tablo 7 .2 

PP Kapasite ve Firma Adedi 

PP TÜR Toplam Kapasite Firma Adedi (*) 

Elyaflık 
Çuvallık 

Enj-Film 

26.mu 

20.418 

27.319 

35,6 10 

27,5 

36,9 

50 

90 

100.0 150 

(*) : Tahmin 

Kaynak : Petkim Dokümanları 

Çuval sektöründeki üretim özellikle son yıllarda gübre ve gıda sektör¬ 
lerindeki artan tüketim nedeniyle giderek artmaktadır. 

Elyaf kesiminde üretime konu olan malın ara malı olmaması, firmaların 
büyük ölçekli oluşu, İthalatlarını direkt kendilerinin gerçekleştirmesi 

ve bu kesimdeki oligopolistik piyasa yapısı nedeniyle Petkim1 in bu 
kesime, çuvala firmaların talepleri karşılandıktan sonra hammadde tah¬ 

sis etmesi tutarlı bir politika olabilecektir. Diğer taraftan, polipropilen 
ürününde ülke içi tüketim, toplam ülke üretiminden fazla olduğundan 
bu ürünün ihracının yapılmaması, pazarlama politikası ilkeleri gereğince 
de uygun olacaktır. 

4 - PVC : Avrupa Topluluğunda PVC arz ve talep dengesi 1980 yıllarında 
sonunda gerçekleşeceği düşünülmektedir. AT1 nda PVC tüketimi son 

yıllarda giderek artmıştır. 1979 - 87 döneminde şişede artış oranı % 70, 
taban kaplamada I 10, tel ve kabloda % 10 oranında artmıştır. Tüp ve 
diğer profillerde gelişim ise dalgalı bir seyir izlemekle birlikte önemli 
bir değişiklik olmamıştır. Film ve levhada % 82 artış görülmesine 

rağmen, enjeksiyon kalıplamada, boruda ve profil ekstrüzyonda önemli 
bir değişiklik söz konusu değildir. 
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Türkiye'de ise Aliağa PVC fabrikasının 100 bin tonI yıl ve Yarımca 
PVC fabrikasının 07 bin ton/yıllık üretim kapasiteleri ile birlikte 
ülkemizin toplam PVC üretim kapasitesi yaklaşık olarak 107 bin ton/ 
yıi'a çıkmaktadır. Fabrikaların tam kapasite ile çalışması durumunda 
önemli olmayan miktarlarda arz fazlası oluşacağı yetkililerce bildiril¬ 
mektedir. 

PVC tüketen firmaların taleplerinin Petkim tarafından zamanında 
karşılanabilmesi, bu firmaların hammadde temini için ithalata yönelme 
eğilimlerini azaltacaktır. 

Sonuç olarak, PVC üretiminin ülke içi piyasaya tahsis edilmesi ve 
PVC kullanan firmaların hammadde temininde dış pazara yönelmemesi 
konusunda PETKİM1 in gerek fiyatlandırma politikası gerekse üretim 
planlamasında birtakım düzenlemelerin yapılması gerekli görülmektedir. 

5) PS : Avrupa Topluluğu' nda PS arz- talep dengesinin 1990' lı 
yıllarda kurulacağı düşünülmektedir. 

1979 - 87 döneminde PS tüketimi, araç - gereçte % 15 artış^ otomotiv 
sanayiinde ve mobilya sanayiinde ise önemli bir değişiklik görülmemiştir. 
Ev eşyalarında İse düşüş görülmüştür. Ambalajlamada gelişme hızı % 20 
dolayındadır. Ayakkabı topuğunda ve oyuncakta PS tüketimi azalan bir 
trend çizmektedir. 

Petkim kapasitesinin % 90' nını gerçekleştirmekte, bunun bir miktarını 

ihraç etmektedir. Büyük tüketicilerin (Raks, Arçelik, Profilo ve Vestel) 
ve diğer sanayi kesiminin tüketimi bildiğimiz kadarı ile yılda 05 bin 
ton civarındadır. Çeşitli nedenler ile ihtiyacını ithal yolu ile gerçekleş¬ 
tiren Türk sanayinin büyük firmalar dışında kalan yüzlerce ufak 

sanayi kesimi ihtiyacını İstanbul tahtakale piyasasından ve Petkim'den 
karşılamaktadır. Önümüzdeki yıl içinde kapasitelerini arttıracak gözüyle 
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bakılan ihracatçı sanayicinin Türkiye'nin tüketimini dahada arttıracağı 

gözükmektedir. Bu nedenlerle, Petkim'in ihracatçı sanayici koruyucu 
tedbirler gerektirerek yeni tesisler devreye sokması hem Türk sanayi 
ve Türkiye ekonomisi için kaçınılmazdır. 

Görüleceği gibi, plastik tüketimi ile ülkenin gelişmişlik düzeyi arasında 

önemli bir bağlantı vardır. Kişi başına plastik tüketimi 9 kilogram 

düzeyine varmış olan Türkiye' de plastik tüketiminin artışını sağlayacak 

sanayi kollarındaki gelişme, ikame ürün olarak plastikten ürünler kulla¬ 
nımının yaygınlaşması, rekabet edilebilir fiyatların bulunması gibi faktör¬ 
ler doğrudan ve dolaylı olarak termoplastik tüketimini artıracaktır. 

Türkiye bu konuda kendine yeterli bir yapıya kavuşabileceği gibi, özel¬ 
likle işlenmiş plastik ürünlerde Avrupa Topiuluğuna ihraç potansiyeline 
de sahip olabilir. Düşük hammadde fiyatı ile halen Topluluğa göre 

düşük olan reel ücretler, Türk plastik sanayine ihraç gücü kazandıra¬ 
caktır. Bu konu, kanımızca , özellikle dayanıklı tüketim nıaiları ve 
otomotiv sanayi ile ilgili yansanayi dallarında ufak parçaların üretiminde 

geçerli oiabilir. 

3. Çevre Kirliliği Konusunda Öneriler 

- Çevre konusunda yetkililer birçok kuruluşa dağılmıştır. Çevre Genef 
Müdürlüğü bu nedenle tüm ülkede yeterli etkinliği sağlayamamaktadır. 

Çevre konusundaki yetkililer bir elde toplanmalı ve kalkınmış ülkeler¬ 
de olduğu gibi çevre bakanlığı kurulmalı, yerel yönetimlerin çevre 
koruma çalışmaları teşvik edilmeli, çevre kirliliğini önleyici yasa ve 

yönetmelikler Avrupa Topluluğunun politikaları ve mevzuatları dikkate 
alınarak bîr an önce çıkarılmalıdır. 

- Bütün vatandaşların ortak varlığı olan çevrenin korunması, iyileştiril¬ 
mesi, kırsa! ve kentsel alanda arazinin ve doğal kaynakların en uygun 

şekilde kullanılması ve korunması, su toprak ve hava kirlenmesinin 
önlenmesi, ülkenin doğal ve tarihsel zenginliklerinin korunarak bu günkü 
ve gelecek kuşakların sağlık uyguı lık ve yaşam düzeyinin geliştirilmesi 
için "Kalkınma mı. Çevre mi ? Hem kalkınma hem çevre ? sorularına 
açıklık getirecek politika ortaya konmalıdır. 
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- Hurda plastiklerin toplanması ve tekrar ülke ekonomisine kazandırılması 
için yapılacak her türlü teşvik ve yardımlar aynı zamanda çevre 
kirliliğini önleyici faktörlerden birisi olacaktır. 

- Tüketiciler çeşitli yollarla özendirilerek, örneğin depozit ücreti konu¬ 
larak boş şişelerin geri toplanabilmesi sağlanmalı ve çöpe atılması önlen¬ 
melidir. 

- Hurda plastikten granül yapmak için kullanılan yöntemler içinde verim¬ 
liliği ve kalitesi bakımından diğerlerine göre üstün olan 2 tam otomatik 
sistemle granül üretimi " teşvik edilmeli ve çok sayıda sanayicinin kul¬ 
lanılması sağlanmalıdır. 

- Hurda plastiklerin geri kazanılması ile elde edilen granülleri kullanan 
imalatçılar, eğitilmek suretiyle, söz konusu, granüllerin uygun alanlarda 
kullanılması sağlanmalıdır. 

- Yurt ekonomisine katkısı açısından ihmal edilmeyecek değerde olan "hurda 

plastiklerin geriye kazanılması 11 konusu ülke çapında iyice araştırılma- 
dır. Böylece hem milli ekonomimize katkısının gerçek boyutları, hem de 

istatistiksel ; önemi bakımından kişi başına tüketilen plastik miktarı 
yeniden saptanmalıdır. 

- Hurda plastiklerin toplanması, granül haline dönüştürülmesi ve pazarlanması 
sürecindeki yaratılan istihdam kapasitesi de gözden uzak tutulmamalıdır. 

- Plastik atıkların ayrı ayrı toplanması özendirilmelidir ki hurda olarak 
geri kazanılmasında daha sağlıklı ve iyi kalitede ürün elde edilebilsin 

- Plastik atıkların enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için akışkan yataklı 

piroliz ve yanma reaktörlerinin geliştirilmesi için araştırmalar yapılmalıdır. 

- Plastik atıkların pirolizi veya termal kraking ile hidrokarbon fraksiyon¬ 
larına dönüştürülmesi için optimum koşulların ve ekonomisinin araştırıl¬ 

ması yapılmalıdır. Bu amaçla araştırma kurumlarınca güdümlü projeler 
hazırlanarak bu araştırmalara işlerlik kazandırmak için yeterli deştik, fon¬ 
lardan karşılanmalıdır. 
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- Hükümetler yasaları getirmeden endüstriler plastik atık sorunlarına 
çözüm bulmalıdırlar. Bu açıdan üniversite - sanayi işbirliği kaçınıl¬ 
maz olacaktır. 

- Sağlık amaçları için kullanılan plastiklerin derhal imha edilmesi için 
zorlayıcı önlemler alınmalıdır. 

- Gıda sanayiinde kullanılan plastiklerin "Food Grade" (gıdalarda kullanıla¬ 

bilirlik derecesi) kalite kontrolünün yapılabilmesi ve yaptırımının olabil¬ 
mesi için Food Grade plastiklerin tanımının yapılması ve TSE standartı- 
nın öncelikle hazırlanması gereklidir. Ayrıca sağlıklı bîr denetim sis¬ 
teminin kurulması zorunlu kılınmalıdır. 

- Geri kazanılmış plastiklerin tekrar gıda amaçlı kullanılamayacağı Gıda 
Maddeleri Tüzüğünde kesinlikle belirtilmekle beraber, bu konuda gerek 

üreticinin gerekse tüketicinin bilinçlendirilmesi ciddi denetimin yapılması 
ve gerektiğinde cezai tedbirlerin acımasızca uygulanması sağlanmalıdır. 
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