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ülkemiz}.!! 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'nm 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 2irinci, 
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, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı ise, bunlara ilave olarak, piyasa 
ekonomisinin yerleşmesinde önemli ve etkili rol oynamıştır. 

Î99Ö-1994 dönemini kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı*nın, Türkiye'nin Avrupa Topluluklarına tam üyelik için 
başvuruda bulunduğu, ekonominin yönetiminde piyasa laekanizıuaısının 
daha fazla etkinlik kazandığı ve KÎT’leri özelleştirme 
çabalarının yoğunlaştığı bir döneme rastlaması bu Plan için 
yapılan özel İhtisas Komisyonu çalışmalarını daha d& 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 İhtisas Komisyonları** kurulmuştur. 

özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal Sektörlerde, 
ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma 
yapmak, tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile 
Devlet Planlama Teştilatma, Kalkınma Planı çalışmalarında 
yardımcı olmak, plan hazırlaklarına daha geniş çevrenin katkısını 
sağlamak ve ülkenin7 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’nm 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 konglarda 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. 



VİSKON, EEYOU, SELOFAN, KARBON3ÜLFÜR 
ALT KOMİSYONU 

Komisyon Başkanı 

Raportör 

\ 

Üye 

Üye 

Niyazi USTA 

Sümerbank-Gemlik Sunğipek ve Viskoz 
Mamulleri Sanayii Müessesesi 
Müessese Müdürü 

Ziya AYLIN 

SUmerbank-Gemlik Sunğipek ve Viskoz 
Mamulleri Sanayii Müessesesi 
Planlama Müdürü 

Erol EKEN 

Sümerbank-Gemlik Sunğipek ve Viskoz 
Mamulleri Sanayii Müessesesi 
Müessese Müdür Yardımcısı(Teknik) 

İsmail KASAPOĞLU 
Sümerbank-Gemlik Sunğipek ve Viskoz 
Mamulleri Sanayii Müessesesi 
İşletme Müdürü 



ALTINCI BEŞ YILLIK KALKINMA ELAMI 

7. GRUP „A1T KOMİSYON ÜN RAPORU 

VİSKON, REYON, SELQPAN, KARIi ONSÜLPÜR 

I. G 1 R 1 § s 
1» Sektörün tanımı ve sınıflaması. 

Viskon,reyon ve selofan viskoz mamulleri diye bilinen seAiilozik esaslı Uç 
ana üründür. Karbon sülfür ise odun kömürü ve kükürtten elde edilen ve viskoz 

mamulleri üretiminde .kullanılan parlayıcijpatlayıcı,zehirli bir sıvıdır. Viskon 

ve reyon tekstil endüstrisinde,selofan ambalaj sanayiinde,karbon sülfür ise 
viskoz sanayiinde ve zirai ilaç,boya ve kimya sanayiinde kullanılmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerce kabul edilen "Bütün ekonomik faaliyetlerin uluslar¬ 

arası standart sanayi tasnifi ve endeksleri" ne ve Gümrük İstatistik tarife ve 
pozisyon numarasına göre aşağıdaki tabloda gösterilen Kimya Sanayii gurupların¬ 
da yer almaktadır. 

KOD-BEFUSSIE  tİRÜN  
Viskon 

Selofan 

Reyon 

KarbonsiilfUr 

III/ d 
III/ d 

III/ d 
III/ d 

KOD-GIIPK 

56OI3I 
390323 

Ş60161 

281520 

S50 ton/yıl 
1100 " 

2b0 " 

940 " 

kapasiteli 

II, MEVCUT DURUM VE YAKIN GEÇMİŞTEKİ GELİŞMELER. 
Türkiyede viskoz mamulleri sanayii kolunda faaliyet gösteren tek kuruluş 

olan Müessesernizde ,halen 5120 ton/yıl kapasiteli selofan tesisleri, 6400 ton/yıl 
kapasiteli viskon tesisi ve '2.400 ton/yıl kapasiteli karbonsiilfür tesisi mevcut¬ 
tur. 1973 yılına kadar ise 

Reyon tesisi 

Viskon " 

Selofan " 

Karbonsülfür tesisi çalışmakta idi. Düşük kapa¬ 
sitesi ve eski teknolojisi nedeniyle bu tesisler 1973 te durdurulmuş ve yerine 
1973 te viskon 1932 de ise yeni selofan tesisleri devreye girmiştir.Jok yüksek 

maliyetli bir yatırım olan reyon tesisi ise kurulmamıştır. Bu İtibarla Türkiye' 
de reyon üreten bir kuruluş bulunmamaktadır, 

Hüessesemiz iç piyasa taleplerini dikkate alarak 3000 ton civarında selo¬ 
fanı 9 ay çalışarak üretmekte arta kalan 3 ayda da 1000 ton tadar viskon üret¬ 
mektedir. Selofanda iç piyasada pazar araştırrsası yaparak ve ihraç imkanları 

değerlendirilerek kapasitenin daha fazla kullanılmasına çalışılmaktadır. Bu 
cümleden olarak İran ve Irak'a 1987 yılında-367.0^2 kg. ve 19S8 yılında 123.542 I 
olmak üzere toplam 490.604 Kg. selofan ihraç edilmiştir. 

I 
./. 
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Viskonda ise gerek Doğu Bloku ülkelerinin damping yapması, gerek yerli 
ve ithal girdilerin maliyetlerinin yüksek oluşu,1973 te devreye giren tesisin 

oldukça yıpranmış olması gibi nedenlerle satış imkanlarımız düşük olduğundan 
Sümerbank'ın kendi ihtiyacını karşılamak üzere 1000 ton civarında bir üretim 

aynı işçi ve teknik kadro ile üretilmektedir. 
Karbonsülfür tesisi ise oldukça eski ve yıpranmış olup yıllık 4000 ton 

civarında olan viskon+selofan tesisleri ihtiyacını karşılamak üzere 1200 ton/yıl 

civarında üretim yapmaktadır. Viskon fabrikası işçi alınmak suretiyle devamlı 
çalıştırılmak istenirse ve selofan tesisleri de yıl boyunca devamlı çalıştırı¬ 
lırsa 4000 ton/yıl selofan, 4000 ton/yıl viskon üretimi mümkündür. Ancak bunun 

için 2400 ton/yıl Karbonsülfüre ihtiyaç vafidır ki bu durumda mevcut CS^ tesisi¬ 
nin, doğal gazla çalışan veya mevcut sisteme göre, yenilenmesi gerekmektedir. 

1. Sektördeki kuruluşlar. 
Müessesemiz Türkiye'de selofan,viskon ve karbonsülfür üretimi yapan tek 

kuruluş olup Tflrkiye'de 1973 yılından beri Reyon üretimi yapılmamaktadır. 
2, Mevcut Kapasite ve Kullanımı. 

Tablo : 1 Viskoz Mamulleri Sektöründe Kapasite Durumu . 
Sıra No. Ana Mal Kapasite Kapasite 
        Birimi   1983 1988  
1. Viskon Ton 8,000 6,400 (Revize edildi 
2. Selofan " 5,120 5.120 

3. Reyon " 

4. Karbonsülfür " 2,400 2.400 

Kaynak : Müessesemiz kayıtları. 
KAPASİTE KULLANIMI % si 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Viskon 28,4 2,0 13,4 37,7 20,3 16,0 
Selofan - 46,3 54,0 46,3 30,3 53,4 66,0 
Karbonsülfür 37,0 26,4 29,7 24,1 47,6 50,1 53,6 

Reyon - -
- - - - -

Kaynak : Müessesemiz kayıtları. 
3. Üretim : 

a-) Üretim Jföntemi-Teknolo ji 
VİSKOII : Viskoz ürünleri olan Viskon,Reyon ve Selofan üretiminde ilk 

aşafta viskoz eldesi olup,viskoz elde edilmesi her Uç ürün için de çok az 
farklarla aynıdır. Bu teknolojide ilke olarak selüloz(Linters ya da odun selü¬ 
lozu) sodyum hidroksit ile karıştırılarak önce bir alkali selüloz bulumacı 
elde edilir, bü bulamaç bir alkali selüloz kor.tinü presinde preslendikten 
sonra , didilerek, ilk olgunluk makinası(ageing drum)na verilir.Burada hava 
oksijeni ile molekül zincirleri parçalanarak istenilen seviyeye 300 DP civa¬ 
rına getirilir. Bu alkali selüloz karbonsülfür ile reaksiyona sokularak 
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"ditiyo karbonik asidin selüloz esterinin sodyum tuzu" veya kısa adı 
ksantat elde edilir, Ksantatın seyreltik HaOH çözeltisinde çözülmesiyle 
elde edilen viskoz adlı kıvamlı sıvı daha sonra çalışılan elyaf türüne göre 

püskürtülerek viskozun aniden koagülasyona uğramasıyla, rejenere seliilozik 
elyaf elde edilir. Sonsuz uzunluktaki bu elyafın istenilen uzunlukta kesilip 
terbiye edilmesi ve kurutulmasından sonra balyalanarak satışa arzedilen par¬ 
lak beyaz elyafa visken denir. 

Viskon elyaf teknolojisi , teüıelde aynı olduğu halde prosesin değişik 
kademelerinde ufak konsantrasyon,sıcaklık ve katkı maddeleri değişiklikleri 
il e, normal, or ta mukavemetli, HYYM(High Wet Modulus} ve Polinozik elyaf elde 
edilen üretim yöntemleri vardır. 

A-- Viskonda Elyaf Nitelikleri Açısından Gelişmeler. 
a~) Son yıllarda yüksek mukavemetli elyaf üretimi konusunda çalışsa¬ 

lar yapılarak 1,5 denyeden 9 denyeye kadar istenen mukavemette elyaf üret¬ 
mek mümkün olmuştur. 

b-) Halı ve battaniye endüstrileri için yüksek ondülasyonlu elyaf 
üretmek yeni teknolojilerde mümkündür. 

c-) -Fiziksel ve kimyasal işleklerle alev almaz elyaf türleri elde 
etmek mümkün olmuştur. 
B- Proses Açısından Gelişmeler. 

-- Yeni bastırma teknikleri ile ucuz viskon eldesi konusunda Fin'li 

Prof. Sihtola ikili batırma sistemi geliştirerek alkali ve karbonsülf'ür 
girdilerinde ve dolayısiyle sarfiyatını azaltmakta ve oldukça düşük 

kaliteli selüloz kullanılmasıyla ekonomik bir çalışma sistemi geliştirmiştir. 
- Vida tipi ksantasyon sistemi ilk olarak Maurer Firması tarafından 

Taiwan'da bir selofan tesisine uygulanmıştır. Doğu Almanya ve Rusya bu sis¬ 

temi geliştirâiştir. 

Viskon Kürlerinin Fiziksel Nitelikleri. 

Türü 
Mukavemet (gr/dsnye) 

Kuru Yaş  Kuru 
Uzama 

Yas 

Normal 

Orta Muk. 

Polinozik 

HWII 

290 

295 

440 

490 

2,21 
3,16 
4,19 

4,25 

1,17 
2,07 
2,86 

3,00 

26,9 
15,5 

11,2 

£0,2 

23.5 

25.5 

13,2 

12,0 

a-) Karlılık,otomasyon ve çevre kirlenmesi yönünden viskon fabrika¬ 
ları 50.000 ton/yıl ve daha yukarı bir kapasitede olmalıdır. 

b-) Yenilikler ve otomasyonla verimliliğin arttırılması konusunda; 
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SELOFAN : 

Viskoz eldesi aynen viskonda olduğu gibidir. Ancak 1983 yılında tamam¬ 
lanan Maurer/İSVİÇRE firması teknolojisi ile kurulan selofan tesisinde, 1973 

Chemtex/USA firmasının kurduğu viskon tesisine oranla daha az CS^ kullanılarak 
ksantat elde edilmektedir. Bunda Maurerin geliştirdiği elek tipi alkali selüloz 
presi.hidrolik hız kontrollü didiciler, Bruu tipi döner ilk olgunluk makinası 

ile turbo karıştırıcılı disolver ünitesi rol oynamaktadır. 

Elde edilen viskoz 200 mikronluk 3 metre enindeki bir yarıktan püskür¬ 
tülerek yine sülfürik asit banyosuhda kaogüle edilir ve germe ruloları arasın¬ 

da gerdirilerek çeşitli terbiye çözeltilerinin bulunduğu tanklardan geçirilir 
ve selofan filmi en son yumuşatıcı (gliserin diğer yumuşatıcılar) banyosundan 

geçirilir ve fırınlarda kurutularak ena rulo şeklinde 300 Kg.lık rulo halinde 
sarılır. 

Bu şekilde elde edilen film konfeksiyon ünitesinde kesilerek rulo veya 
•fe 

tabaka halinde PT kodlu laksız selofan elde edilmiş olur. 

Ayrıca bu rulolar laklama ünitesindeki lak teknesine daldırılıp lâk 
fazlasının doktor rulosu silindirleri arasında sıyrılıp kurutulup nemlendiril- 

raesi ile lâ&lı film elde edilir. Bu tür filmler nitro selüloz lâklı MSAT ve 
saran(Polivinilideıı kloriir) laklı HXX!t kodlu filmleri oluşturur. 

REYON i 

Müessesemizde üretilmeyen bu ürün floş veya sunğipek diye de anılır. 
A 

Viskon ve selofan gibi bir viskoz mamülü olan reyon üretiminde de yukarıda 

viskon bölümünde etraflı bir şekilde izah edildiği gibi önce viskoz elde edilir, 
yine viskondaki gibi ancak daha büyük çaplı delikli düzelerden asit banyosuna 
püskürtülen elyaf iplikçiilsri tek tek bobinlere sarılıp dolan bobinler çıkarı¬ 

larak büküm terbiye ve kurutma işlemlerinden geçirilerek satışa arzedilir. 
KARBON SÜLFÜR 

Karbonsülfür üretim teknolojisinde üç(3) yöntem uygulanmaktadır. 
1. Retort yöntemi 2. Elektrotermal yöntemi 3. Tabii gaz yöntemi. 
Retort Yöntemi : 

Bu yöntemde; dıştan beklerle (jeneratör gazı,fuel-oil) ısıtalan ve retort 
denilen bir reaktörde 8000° de kalsine edilmiş odun kömürü ve erimiş kükürt 
kullanılarak aşağıdaki kimyasal reaksiyona göre karbonsülfür üretiliri:. 

C+S2 __gOO_Ç_____ C32 
İlk basamakta elde edilen CS2 az miktarda kükürt ve HgS içerdiğinden 

destile edilerek % 100 saf CSg haline getirilir. 
Hüessesemizde 1952-1972 yılları arası CS2 üretimi bu yöntemle yapılı¬ 

yordu. Bu yöntemde Retort kapasitesinin düşük oluşu (1,5 ton/gün) ve retortun 
yılda bir defa komple yenilenmesi zarureti bu yöntem için büyük bir âevavantaj 
teşkil etmektedir.Bakım ve işçilik fazladır. mj^ 
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Elektrotermal Yöntemi ; 

Bu yöntemde reaktör olarak 3 metre çapında,6-7 metre boyunda dikey ve içi 
50 cm.şamot ateş tuğlası ile tecrit edilmiş fırınlar kullanılmaktadır.Reak¬ 
siyon fırınına,özel dizayn edilmiş, alt ve iist olmak üzere iki elektrot monte 
edilir.Bu elektrotlar yine özel dizaynlı regüle trafolar üzerinden elektrik 

enerjisi ile beslenir. Fırınlar elenmiş ve kalsine edilmiş odun kömürü ile 

doldurulur.İki elektrot arasını dolduran odun kömürü devreyi tamamlar ve CS^ 
reaksiyon fırını Direnç Pırını gibi çalışır. Yanlardan muhtelif noktalardan 
erimiş kükürtle beslenen fırında reaksiyon sıcaklığı olan 800-900 C° elektrik 
enerjisi ile sağlanır. 

C + s2 --222-2 cs2 
Reaksiyonu gereğince karbonsülfür teşekkül eder. İlk basamakta elde edilen 

bu CSg az miktarda kükürtle H^S ihtiva ettiğinden destile edilerek % 100 saf- 
laştırıjoılır. Görüldüğü üzere bu yöntemde de hammadde olarak odun kömürü ve 
kükürt kullanılmaktadır. 

Bu yöntemin Retort yöntemine göre üstünlükleri : 
X. Pırın kapasitesinin yüksek olması (5-10 ton/gün/ 
2. Fırınların çok uzun ömürlü olması (20-30 yıl) 

3. Bakım ve işçiliğin daha az ve prodüktivitenin yüksek olmasıdır. 
Mevcut tesisimiz bu yöntemle çalışmaktadır. 

Tabii Gaz Yöntemi ; 

Bu yöntemde % 94-96 Metan(CH^) içeren tabii gaz kullanılır.Prensip olarak; 
700-800 C° de kızgın metan gazı ile kızgın kükürt buharının uygun bir reaktörde 
uygun bir katalizör üzerinden geçirilerek reaksiyona girmesi ve CS^ ile K^S 
teşekkül etmesidir. 

CH4 + 2S2 -Etînd? * cs2 + 2H2s 
Reaksiyon sonucu gazlarla birlikte çıkan kükürtün fazlası separatörlerde 

ayrıldıktan sonra yağ absorbsyonu ile CS^ kükürtlü hidrojenden (H^S) ayrıştı¬ 
rılır. Daha sonra ısıtılan yağ absorbladığı CS^ yi bırakır. Soğutuculardan 
geçirilmek suretiyle % 100 saf mayi halde karbonsülfür elde edilir. Bu yöntemde 

tabii gaz hem reaksiyon hemde kızdırma işleminde kullanılabileceği gibi »kızdır¬ 
ma işlemi için başka enerji kaynaklarından faydalanılabilir.(jeneratör gazı, 
fuel-oil gibi) o Burada önemli olan enerji kaynağı olarak kullanılan yakıt mad¬ 

desinin daha az korrozif ve ucuz olmasıdır, Fazla miktarda yan ürün olarak teşekis 

kül eden N2S bu yöntem için en önemli desavantajdır. Kükürt kaybını önlemek ve 
çevre zehirlenmesini önlemek için mutlaka değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Bunun için iki yöntem vardır. 
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o 

1. Az hava ile 350 C de AlgO katalizörü üzerinde yakılarak kükürt 
geri kazanılır. 

o 

2 H„S + 0,  259—9 4, s + 2H-0 
£ A1203 

2» Kükürtlü hidrojen sodyum hidroksit sözeltisinden geçirilerek boya ve 
deri endüstrisinde çok kullanılan zırnık imal edilerek değerlendirilir. 

NaOH + H„S * HaHS + H.O 
d. ^  d 

    _«_A 

HaHS + NaOH ^ ——  KagS + HgO 

2 HaOH + H2S ^  HagS + 2H20 

Reaksiyonu gereğince zırnıkCHa^S + HaHS) elde edilir. 
Eu yöntemde ! Tesisin ekonomi.k olabilmesi için kapasitenin 9000 ton/yıl 

üzerinde olması gerekmektedir«Ayrıca tesisin bol rezerveli bir tabii gaz 

kaynağına yakın bir yerde kurulması ve yan ürün olarak teşekkül eden H^S in_ 
mutlaisa ek bir tesisle değerlendirilmesi zarureti vardır. 

TABLO i 2 Birim üretim Girdileri 
(1 Kg. Viskon Üretimi için) 

GİRDİLER (Mal bazında) Birim MİKTAR TERLİ İTHAL 

Selüloz Kg. 1,080 1211,8 
Kostik " 0,760 582,9 
Toz PVC " 0,003 4,5 

Sülfürik Asit " 1,100 111,8 

Hipoklorit " 0,067 13,4 

Qinko " 0,007 7,8 
Berol Spin 652 " 0,002 - 24,5 
Kükürt " 0,002 0,6 
Avivaj Maddesi " 0,017 25,4 

Berol Visco 388 " 0,002 - 24,5 
Karbon Sülfür " 0,340 397,2 

Kanaviçe 11 0,025 12,0 
Galvaniz Tel " 0,005 3,0 

TOPLAM " 2375,8 49.0 
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SELOFAN : (1 Kg» Selofan (MST-Nitro laklı) için) 

GİRDİLER (Mal bazında) Birim Miktar 
Değere TL, 
Yerli 

Değeri TL. 
İthal 

Selüloz Kg. 0,950 1066,0 

Sodyum Hidroksit II 0,630 483,2 
KarbonsUlfür İt 0,260 303,7 

Toz PYC II 0,003 4,5 

Berol Visoo 388 II 0,001 - 6,8 

Sülfürik Asit II 1,080 109,8 

Yumuşatıcılar II 0,190 520,4 

DCF - 784 II 0,001 5,0 

Gemox-Z-7 II 0,001 - 7,7 

Hipoklarit İt 0,012 2,4 

Formik Asit II 0,003 4,5 

Accoband -3900 II 0,006 - 52,9 

Nitro Selüloz II 0,050 _ 383,6 
Di Butil Fitalat tt 0,006 - 16,3 

Di Siklo Hegzil Ftalat II 0,016 - 109,0 

Regins- 1802 II 0,009 - 64,0 

Maleük Aniıi dr i 4 II 0,001 - 3,3 

parafin Wax II 0,002 7,2 -

Etil Asetat 1» 0,032 r' . 107,0 

Kalsiyum Klorür sr 0,007 4,3 -

Antiblok Maddesi HK-4Ö0 II 0,0005 - 5,4 

Toluen II 0,010 3,3 -

Berol Spin 6Ş2 !t J 0,0005 - 6,1 

Petrex Z-25-T II 0,006 - 64,2 

TOPLAM 11 2154,3 326,3 

REYON : Müessesemizde üretilmeyen reyon için birim üretim girdileri 
Viskcn ile aynx özellikler arzetmekte olup 3340,6 yaklaşık 
olarak viskon birim üretim girdileri tablosunun aynısıdır. 
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KAREOK SÜLFÜR : Kevcut tesislerimizde birim üretim girdileri. 
(1 Kg. Karbonsülfür için) 

GİRDİLER 

Odun Köfeürü 
Kükürt 
Elektrik 
Buhar-

Soğutma Suyu 

TABLO ÜRETİM 

Sıra KO. AKA MALLAR 

1 Viskon 
Selofan 

Reyon 
Kaı-bon Sülfür 

Birim 

Kg. 
tl 

KWh 
Kg. 

1982 1983 

1814 
2370,5 

888 633,6 

Miktar 

0,650 
1,200 
1,800 
1,500 
0,200 

Yerli Değeri TL. 

161,3 
258,6 
141.1 
190.1 

6,2 

757,3 

1983 

858 
2764,8 

712,8 

1985 

2371 

578,4 

1986 
2410 
1551,4 

1987 

1300 
27 34 

1142,4 1202,4 

1987 de 9.861.071.190 TL. Selofan, 2.860.744.407 TL. İlk Viskon ve 
806.990.760 TL.İlk CSg üretilmiştir. 
VİSKON ! Yukarıdaki tablodan da görüldüğü gibi viskon üretiminde oldukça 

değişik yxllxk üretimler elde edilmiş 1985 yxlxnda ise viskon hiç üretilmemiş¬ 
tir.Bunun sebfefci MUessesemizin üretim politikasxdxr. Zira MUessesemiz öncelikle 
kârlılık arzeden selofan tesisini çalıştırmakta i9 piyasa veya ihracaat bağ¬ 
lantılarını tamamladıktan sonra selofan tesisini revizyona alarak kalan sürede 

genellikle 3-4 ay Viskon tesisini aynı işçi ve memur kadrosuyla çalıştırmakta¬ 
dır. 

İthalat istatistiklerine göre 1987 yılında yurdumuza 16.218 ton ithal 

viskon girmiş olup, gelecekteki viskon talebinin 20.000 ton mertebesinde ola¬ 
cağı tahmin edilmektedir. Müessesemiz viskon işletmesine işçi alarak ve Kar¬ 

bon sülfür sorununu (ithal ederek veya 02 ^ fabrikasının doğal gazla çalışan 
sisteme geçirilmesiyle) çözdüğü taktirde mevcut viskon tesisinde 4000 ton 
viskon üretebilecek durumdadır. Ancak Viskon ürünümüzün şu andaki ; 

- Üretim ve satış maliyeti 
- Satış fiyatı 

ithal viskona nazaran yüksektir. İthal viskonun dış pazarlarda satış fiyatı 
1,8 - 2,2 $ /Kg. civarında olup buna (S 8 gümrük vergisi ve 15 t /ton da fon 
uygulanmaktadır. Çok düşük olan bu vergi ve fon nedeniyle viskon ithal mali¬ 
yeti satış fiyatımız olan 4000 ®îa (KDV hariç) nın çok altında kaldığından 
satışlarımız menfi yönde etkilenmektedir.MUessesemiz üretim maliyetinin yüksek 

oluşunun ana nedenleri şu şekilde izah edilebilir. 
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Müessesemizde kullanılan girdilerin birim fiyatları dış pazarlardaki 

fiyatlarına göre % 10-% 40 daha pahalıdır. 1970 li yılların teknolojisi ile 
çalışan viskon tesisimiz ayrıca, oldukça da yıpranmış olduğundan birim sarfi¬ 
yatları yüksek olmaktadır .Arıza sıklığı ise prodüktiviteyi zaman zaman oldukça 
düşürecek mertebelerde olmaktadır.Kimyasal korozyon ve eskime, yıpranma nede¬ 

niyle viskon tesisimiz hemen hemen teknolojik ömrünü doldurmak üzeredir.Böyle 
bir tesisle, devletlerinin koruması altında üretim yaparak özellikle damping 
satış yapan doğu bloku ülkeleri ile rekabet etme imkanımız hemen hemen yok 
denecek kadar azdır. Bu durumda Doğu Bloku ülkelerinin dampingine karşı Eües- 
sesemizin devletçe desteklenmesi gerekmektedir. 

Şu anda seçtiğimiz üretim politikasına göre ise karlı olan Selofan 
tesisini 3-9 ay çalıştırdıktan sonra kalan 3-4 aylık sürede SUmerbank Camia¬ 
sının iç talebini karşılamak üzere aynı işçi ve memur kadrosu ile çalışıldı¬ 
ğından devrede kalış süresi çok az olmakta ve tesisin devreye giriş ve çıkış 

maliyeti ile bakım ve revizyon giderlerinin fazla olmasına neden olduğundan 
maliyetlerimiz yüksek olmaktadır. 

Viskon tesisinin,karlı olabilmesi için çok yıpranmış olan bazı makina- 
larınm rehabilitasyona tabi tutulması,işçi alınarak devamlı ve tam kapasite 
çalıştırılması,bunun için gerekli karbonsülfürün temin edilmesi ve Doğu Bloku 

ülkelerinin damping yapmalarına karşı devletçe fon ve gümrükle bir miktar daha 
korunması gerekmektedir, 

SELOFAN s 

Yukarıdaki üretim tablosundan da: görüleceği gibi selofan üretimi 1983 
yılı Ocak ayından itibaren başlamış olup,gerek işçi ve teknik elemanların adap¬ 
tasyonu ve gerekse pazar durumunun her yıl bir miktar artması ile üretim tedrici 
olarak artmış ve 1987 de 2700 tonun üzerine çıkmıştır. 1988 yılı Programımız ise 
3268 ton olup 16.11.1988 itibariyle 2693 ton üretilmiş olup 3.000 tonun üzerin¬ 
de gerçekleşecektir. 

Selofan ithalinde % 30 gümrük vergisi ve 750 #/ton fon uygulanmakta 
olup, Müessessiniz selofanda karlılık arzetmelctedir. Selofanda yaklaşık 2500 ton/yıl 

Tekel, 500--700 ton/yıl civarında da piyasaya satışımız olmaktadır .Selofan ürünü 
birçok yönden alternatifi olan ambalaj malzemelerine nazaran üstün olmasına rağ¬ 
men özellikle petrol çıkışlı sentetik şeffaf ürünler olan polipropilen ve PVG 
filmlerle , bu filmlerin fiyatlarının çok düşük olması nedeniyle güçlükle reka¬ 
bet edebilmektedir, PfC filmler bünyelerinde bulunan vinil klorür maddesinin 
kanserogen olması nedeniyle gıda ürünlerinde (çikolata,şeker v.s.) kullanılması 

hıfzıssıhha yönünden Sfararlı olduğu halde,oldukça ucuz olması nedeniyle fazla 
miktarda kullanılmaktadır. 
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Bütün bn şartlar muvaoehesinde selofan özgün bir malzeme oluşu, 
anti statik oluşu,çok iyi flekso grafik ve fofco gravür baskı kabiliyeti,doğada 

kendiliğinden bosunarak çevreyi kirletmemesi yönünden hala alternatifleri kar¬ 
şısında kullanılmakta olup,piyasa talebinin biraz daha yükselmesi ve 3000 ton 
olan üretimimiz 4000 ton/yıl mertebesine ulaştığında daha rantabl hale gelecek¬ 
tir. Bu arada selofan Orta Doğu ülkelerinden Iran ve Irak'a 1987-19S8 yılların¬ 

da 490.604 Kg, ihraç edilmiştir. 

REYON : 

Müessesemizde l.jubat.1938 de Atatürk tarafından açılışı yapılan 

350 ton/yıl kapasiteli reyon tesisi 1950 de 650 ton/yıl kapasiteye çıkarılmış 
ve 1973 yılında çok düşük kapasiteli olan ve eski teknoloji ile çalışan bu 
tesis kapatılarak faaliyeti durdurulmuş aynı yere yüksek kapasiteli Viskon ve 
Selofan tesisleri kurulmuştur. 

Daha sonraları zaman zaman reyon tesisi kurulması için etütler yapıl¬ 

mışça da Viskon ve Saîs£ar\ tesisleri toplamından daha yüksek bir yatırım tutacağı 
anlaşılan reyon tesisi kurulmasından vazgeçilmiştir. İç talep tamamen ithal 
ile karşılanmaktadır. 

KARBOHSUUÜR ; 

Tablodaki yıllık üretim değerlerinden de anlaşılacağı CS2 üretimi 
mevcut Viskon ve Selofan tesislerinin yıllık üretim ihtiyaçlarına göre prog¬ 
ramlanmaktadır, çu andaki viskon ve selofan üretim programlarımıza göre 

1200 ton/yıl CS2 yeterli gelmektedir. Ancak viskon tesisi devamll çalıştırı¬ 
lırsa (İşçi alınarak) 4000 ton viskon üretimi için 1400 ton ve 4000 ton şelfi- 

fan için de 1100 ton olmak üzere 2500 ton CSg gerekir ki mevcut CS„ tesisle¬ 
rimiz bu miktara karşılayamamaktadır-. Elektro termal sistemle ZABN firması 
tarafından kurulan mevcut tesis 1972 yılından beri faaliyetini sürdürmektedir. 
Kurucu firma teknolojik - dizayn hatasından dolayı bu teknolojide başarılı 
olamamış ve tesisin tesellümü yapılmadan firma iflas ederek dağılmıştır. Bu 

sebepten ön görülen kapasitenin ancak f; 40 ı tahakkuk ettirilebilmektedir. 

C-) MALİYETLER 

Mevcut tesislerimizin (viskon,selofan ve karbonsülfür) kurulu kapasi¬ 
telerinin , düşük olması,kapasite kullanım oranlarının düşük olması,viskon ve 

CS2 tesislerinin eski ve yıpranmış olması,viskon tesisinin devamlı çalıştı¬ 
rılmaması, yerli girdilerin paha.tı oluşu gibi nedenlerle maliyetlerimiz Avrupa 
topluluğu ülkelerine nazaran yüksek olmaktadır. 

Bu ülkelerdeki aynı işkolunda üretim yapan tesislerdeki maliyetlerle 

ilgili elimizde detaylı bilgi bulunmamaktadır. Ancak satış fiyatlarının düşük 
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oluşu ve Doğu Bloku ülkelerinin ise düşük kaliteli selülozla çalıştığı 

ve devlet desteği ile damping yaptıkları hususunda malumat elde edilmiştir, 
Bu durumda viskonda %8 vergi ve 15 $/ton fon uygulaması nedeniyle rekabet 
edilememektedir, Selofanda ise % 30 vergi ve 750 $/ton fon uygulanması 
nedeniyle nisbeten çalışma ve kâr etme imkânı bulunmaktadır, 

Avrupa topluluğunun maliyetleri konusunda yeterli bilgi elde edileme¬ 
miştir. Ancak viskon ve selofan ürünlerinin günümüz ithal fiyatları ile 
ithal maliyetleri aşağıdaki tablo ile gösterilmiştir, 
VİSKON MAMULLERİNİN İTHAL MALİYETLERİ (1 USA Doları 1750 TL. olarak alınmıştır. 
VİSKON SELOFAN REYON - 

Giimrük vergisi:%8 Gümrük vergisi:%30 Gümrük vergisi:%8 
Fon 15$/ton Fon 750$/ton Fon 15$/ton 

İthal CİF İthal İthal CİF İthal İthal CİF İthal 

Fiyatı($/Kg) Maliyeti OL)FiYatı($/Kg}MalivetiCn.) Fiyatılî/Kgl Mali yeti 01) 

1,2 2508 2,5 7590 3,2 6645 

1,5 3129 2,6 7837 3,4 7059 

1,7 3543 2,8 8339 3,6 7473 

2,2 4577 3,0 8841 3,8 7887 

2,5 5198 3,2 9343' 4,0 8300 

(KDV Hariçtir). 

MÜESSESEMÎZ SATIŞ MALİYETLERİ 
KARBONSÜLFÜR MALİYETİ 

GİDER ÇEŞİTLERİ 1986 1987 

Odun Kömürü 65.65 87.89 

Kükürt 133.71 173.14 

İşçilik 41.29 61.05 

Endrekt Malzeme 18.73 28.79 

Elektrik 105.76 110.6 

Sn 5.83 5.35 

Buhar 127.62 129.52 

Diğer Sabit Giderler 60.89 74.81 

TOPLAM 559.48 671.15 
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MALİYET TABLOLARI (Birim TL.) 

S E L 0 F A î! V İ S K 0 N 

MALİYET UNSURLARI 1986 1987 1986 1987 

Esas Üretim İlk Ma d. 478,20 749,50 318,61 587,23 
Yardımcı İlk Ma d. 403,24 545,67 340,58 478,78 

İşçilik 106,98 135,74 70,- 112,36 

Malzeme 57,80 76,07 18,44 38,14 

Personel 6,23 9,18 3,90 4,91 

Amortisman 531,39 625,52 35,22 37,66 

Elefttrik 199,85 167,06 135,60 121,13 

Su 30,28 34.61 32,41 31,25 

Buhar 291,37 334,45 309,61 266,37 

Bakım Giderleri 62,79 82,35 42,21 51,17 ■ 

İşçi Yemeği 27,59 34,27 22,64 21,04 

Diğer(Ür.yeri.yön.+nakİ) 52,70 65,37 33,08 41,64 

Dışardan Sağl.fayd-hizm. 0,69 1,96 0,29 4,03 

Toplam Sınai Maliyet 2240,11 2862,05 i-342,59 1796,31 

Paz.Satış Dağıt.Gid. 39,36 54,27 39,36 54,27 

Genel İdare Gideri’ 116,87 139,47 116,87 139,47 

Toplam Satış Maliyeti 2396,34 3055,79 1498,82 .1990,05 

Faiz Giderleri 137,29 133,87 137,29 133,87 

Sair Giderleri 259,84 185,12 259,84 185,12 

Genel Toplam (MALİYET) 2793,47 33®4,78 1895,95 2309,04 

Son Satış Fiyatı(Vergi s: 
» 

z)3200.- 4275.- 1363.- 2300.-
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4) Dış Ticaret Durumu : 

a - İthalat 
Aşağıda verilen sektöre ait ürün ithalatı tablolarının in«elenmesinden de 

anlaşılacağı gibi ana mallar bazında ürün ithalatında değişim ve kompozisyonun 
izahatı şu şekildedir* 

- Karbon Sülfür : Bu sektörde yapılar» 82-87 yılları 6 yıllık ithalatın 
ortalaması 22 ton gibi önemsiz bir mertebede olup , küçük çapta zix*ai ilaç, 

boya v.s. gibi ihtiyaçlar için ithal edilmekte olup bu konuda yurt içinde asıl 

ve tek üretici MUessesemizdir,ye ihtiyaca zor yetmektedir. CS2 tesisinin doğal- 
gazla ve 4500 ton/yıl civarında üretim yapacak şekilde tevsii konusu araştı¬ 
rılmaktadır, 

- Selofan;1982 yılında 3000 ton civarında olan selofan ithalatı ,1983 
başında Gemlik'teki selofan tesisimizin devreye girmesiyle giderek azalarak 
yıllık 300 ton civarında kadar gerilemiştir. Üretimimizin 3000 ton civarına 

kadar artmasıyla her yıl ithalat da giderek azalmıştır. 
- Reyon : Bu konuda yurt içi üretim yclctur ve ithalat son üç yıl 8000 ton 

civarında seyretmiş olup,tekstil sanayiimizin dışa açılmasıyla orantılı olarak 

giderek düzenli bir şekilde artmıştır. Müessesemizde reyon tesisi kurulması 
için 1982 yılında ön araştırmalar yapılmış ancak çok yüksek yatırım maliyeti 
gerektirdiğinden,yatırım cihetine gidilmemiştir. 

- Viskon : Tablodan görüleceği gibi viskoz mamulleri içinde en yüksek itha¬ 
lat viskonda olmuştur. 1982 den sonra 1983 de selofan tesisinin devreye girme¬ 
siyle viskon üretimimiz düşük gümrük ve fon uygulaması ve Doğu Bloku ülkelerinin 
dampingi ile azaldığından bu konudaki ithalat sıçrama kaydetmiş ve 1987 de 
16.000 ton »nertebesine ulaşmıştır. 

AET ülkeleri ile yapılan ithalat değerleri incelendiğinde de CS2 ve selo¬ 
fan ithalatında AET ülkelerinin ağırlıkta olduğu Reyon ve Viskonda ise AET 

ithalatının oldukça düşük % 10 - % 30 mertebeleri civarında olduğu görülür ki 
bunda Doğu Bloku ülkelerinin devlet desteğiyle ülkemize yaptıkları ihracatın 
rolü vardır. 

TABLO 4 : VİSKOZ MAMULLERİ SEKTÖRÜ ÜRÜM İTHALATI (Birim Ton) 

Sıra No. AHA MALLAR 1982 1983 -1934 1985 _ 1986 1987 

1 cs2 16 66 27 3 7 14 

2. Selofan 3006 1452 513 376 447 294 

3 Reyon 1137 5043 6000 826Ş 7318 8349 

4 Viskon 4000 9537 9132 9889 14786 16218 

Kaynak : DPT kayıtları. 
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TABLO s 5 5 VİSKOZ MAMULLERİ SEKTÖRÜ ÜRÜN İTHALATI Bin 0 
(CİF, Cari Fiyatlarla) 

Sıra No. Ana Mallar 1985 1985 1987 

1 cs2 30 75 97 

2 Selofan 955 : 123-7 920 

3 Reyon 21736 24968 28807 

4 . VlJSkon 12278 17272 20811 

Kaynak : DPT kayıtları. 

TABLO ! 6 AET ÜLKELERİME» VİSKOZ MAMULLERİ SEKTÖRÜ ÜRÜN İTHALATI 

(Birim:Ton) 

Sıra No. Ana Mallar 1982 1983 1984 1985 1986 1987 

1 cs2 14 45 27 2 7 11 

2 Selofan 1690 596 513 310 386 294 

3 Reyon 369 2244 4150 5205 2778 3189 

4 Viskon 2667 4991 2860 2794 4703 1205 

Kaynak: DPT kayıtları 

TABLO :, 7 AET ÜLKELERİNDEN VİSKOZ MAMULLERİ SEKTÖRÜ ÜRÜN İTHALATI 
( Bin $ 

CİF Cari fiyatlarla 

Sıra No. Ana Mallar 1985 1986 1987 

1 °s2 20 75 90 

2 Selofan 845 1164 920 

3 Reyon 14424 10788 12401 

4 Viskon 3569 4258 4187 

Kaynak : DPT kayıtları 

(2) Yarı Üren İthalatı 

Sektörümüzde yarı ürün ithalatı bulunmamaktadır. 

(3) Hammadde İthalatı 
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TABLO s 8 VİSKOZ MAMULLERİ SEKTÜRt) HAMMADDE İTHALATI (Birim:Kg.) 

Sıra No. HAMMADDE 1985 1986 1987 

1 Aristowax -143 15.750 _ 5.000 

2 Aocoband-3900 14.260 9.890 20.010 

3 Mono etilengli kol 153.360 - -

4 Disiklohegzil Ptalat 20.000 34.000 44.000 

5 Trietilen Glikol 334.518 100.125 100.125 

6 Viclan VR 52 50.000 - -

7 Dietilen Glikol 413.040 - -

8 Polypal Reçinesi 5.167 - -

9 jpetrex 7-75-T 29.992 - -

10 Dibutil Ptalat 49.980 - -

11 Aerosil HK-400 1.320 - -

12 îlaleik Anüidrit 3.500 - -

13 Behenik Asit 2.000 - -

14 Kalsiyum Klorür 30.250 - 50.445 

15 Abril-e-wax 1.400 - -

16 Nitro 3elüloz 131.550 110.000 30.000 

17 Poli etilen glikol 50.020 - 25.010 

18 Etil Asetat 59.200 43.807 49.995 

19 Sert Reçine (3+W)1802 - 8.800 17.350 

20 Berol Vizoo-388 - - 5.000 

Kaynak :Müessese kayıtları. 

Sektörün hammadde ithalatı özellikle selofan lak hazırlama maddelerin¬ 

den oluşmaktadır. Bu konuda ikame maddeleri ve yerli hammaddelere yöneldiğin¬ 
den hammadde ithalatı giderek azalmıştır. Viskon üretiminde ise hammadde itha¬ 

latı hemen hemen hiç yoktur. CSg üretiminde de hammadde ithalatı bulunmamaktadır. 

b- îhracaat : Sektörde yapılan ithalatla mukayese edildiğinde önemli 

bir ihraoaag görülmemektedir. 1987 ve 1988 de Müessesemizden Iran ve Irak'a 
490 ton (toplam) selofan ihraç edilmiştir. Reyonda görülen ihracatın içeride 

olmadığından tamamsın reeksporttan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. 
Mevcut tesisler tam kapasite ile çalıştırıldığında selofan dışında iç 

tüketimi karşılamaları mümkün değildir. Selofan Üretimi kapasitemiz 5120 ton/yıl 

olup,yurt içinde ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.Bu durumda, altıncı beş yıl¬ 

lık plan döneminde de öneili bir ihracaatın (direkt ürün olarak) gerçekleşmesi 

D 
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beklenmemektedir. Ancak viskon ürünü bir tekstil girdisi , selofan ise bir 
A 

arahalaj maddesi olduğundan bu maddeler nihai ürün girdisi olarak ihraç imkan¬ 

larına sahiptir. Selofan ürününde Orta Doğu Ülkelerine 1000 ton/yıl civarında 
ihracaat yapılması mümkün görülmektedir. 

TABLO : 9 VİSKOZ MAMULLERİ S%ÖRÜ İHRACAATI ( Birim : ton) 

Sıra No# ANA MALLAR 1982 JL9§2_ §51984 1985 . 19.86 1987 

1 Karbon Sülfür - 20 1 102 

2 Selofan - - - 26 71 367 

3 Reyon 17 - 'i M 75 12 

4 Viskon - 7 - 30 24 58 

Kaynak : DPT kayıtları(Dış ticaret istatistikleri) 

TABLO : 10 VİSKOZ MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAATI (Birim: Bin 0 ) 

(Fob Cari i'iyatlarli) 

Sıra No. AHA MALLAR 1985 1986 1987 

1 Karbon Sülfür 0,5 - 48 

2 Selofan 126 322 1101 

j Reyon 167 228 87 

4 Viskon 122 59 221 

Kaynak: DPT kayıfcları(Dış ticaret istatistikleri.) 

EABIıO : 11 AET ÜLKELERİNE VİSKOZ MAMULLERİ SEKTÖRÜ İHRACAATI : 
(Birim: ton) 

Sıra No. AHA MALLAR 1962 .1983 19S4 1935 1986 1987 
1 Karbon Sülfür - - - - 100 
2 Selofan - -

3 Reyon - -
4 Viskon - ' 39 24 10 

Kaynak: DPT kayıtları (Dış Ticaret istatistikleri) 

TABLO : 12 AET ÜLKELERİNE VİSKOZ MAMULLSRİ SEKTÖRÜ İHRACAATI 
(FOB,Cari fiyatlarla Bin 0) 

Sıra No« AKA MALLAR  19S3 1986 1987 
1 Karbon Sülfür - 

2 Selofan -

3 Reyon - -

4 Viskon 61 59 34 

Kaynak: DPT kayıtları (Dış Ticaret İstatistikleri) 
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5-) STOK DURUMU 

Bu konuda ithal edilen ürünlerdeki stok durumu bilinmediğinden Müesse¬ 

ssiniz stokları verilmiştir, 
a-) Mamul Stoklam 

Sıra No. AKA MALLAR 

1 Karbonsülfür 

2 Selofan 

3 Reyon 

4 Viskon 

Kaynak : Müessesemiz kayıtları. 

6-) TORT İÇİ TÜKETİMİ 

Sektöre ait yu$Siçi tüketim tablosunun hesaplanmasında ana mallar 
itibariyle büyük bir çoğunluğu teşkil eden özel 3ektör stokları bilinmedi¬ 
ğinden,Müessese stokları ile ithalat ihracaat ve Müessese üretimi dikkate 
alınmıştır. 

TABLO : 13 VİSKOZ MAMULLERİ SEKTÖRÜ TORT İÇİ TÜKETİMİ (Birim: Ton) 

Sıra No. ANA MALLAR 1982 .1983 1984 1985 1986 1987 

1 Karbonsülfür 651 686 1074 b42 1270 1105 

2 Selofan 3006 3823 3278 2721 2428 2661 

3 Reyon 1120 5043 5997 8231 7243 8337 

4 Viskon 5814 9530 9990 9819 17172 17460 

Kaynak : MUeşsesemiz kayıtları ve Dış Ticaret İstatistikleri, 

KARBON SÜLFÜR : Karbonsülfür tüketimi Müessese selofan ve Viskon 

üretimi için gerekli miktardan oluşmuş normal üretim olan yıllarda 1200 ton 

civarında OSg tüketilmiştir. Ancak viskon 4000 ton/yıl ve Selofan 4000 ton/yıl 
civarında bîr üretim yapılabilmesi için gerekli pazar(Viskonda ithaldeki Doğu 
Eloku ülkeleri dampingi ve ithal kolaylıkları selofan da ise PVC ve Polipro- 

pilen gibi ucuz filmlerin rekabeti) konuları aşılabilirse 8000 ton/yıl toplam 
üretim için gerekli CS„ miktarı 2400 ton olup böyle bir durumda mevcut CS„ 

C. C. 

tesisi yeterli olamıyacağırıdan beyle bir durum için 4500 ton/yıl CS9 yi doğal 
gazdan üretebilecek bir tesisle ilgili araştırmalar sürdürülmektedir, 

SELOFAN : 1983 te selofan tesisinin devreye girmesiyle azalan 
ithalat Müessese üretimi ile karşılanmaya başlanmış ancak başlangıçta TEKEL 
stoklarını yüksek seviyede tuttuğundan son yıllarda öüessesemiz üretim ve 
satışı biraz düşme eğilimine girmiştir. Ancak yurtiçi tüketiminin 1988 yılı 

...im,.,.  12§£>  J22L  
210 200 168 

737 150 182 

Bilinmiyor Bilinmiyor Bilinmiyor 

317 593 173 
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için 3400 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. 

REYON i Reyon (Floş veya sunıpek) tüketimi Türk tekstil ihracaatmdaki 
artış eğilimine paralel olarak gelişmiş ve 8000 ton/yıl civarında bir 
tüketime ulaşmıştır. 

VÎSK0N : 1983-1985 arasında 10,000 ton/yıl civarında olan tüketim 
1986-1987 yıllarında 17.000 ton/yıl tüketimin üzerine çıkmıştır. Bu eğili¬ 
min 20.000 tona doğru (son viskon moda eğilimleri nedeniyle) çıktığı tahmin 
edilmekte ve 1000 ton/yıl civarındaki Müessese üretiminin %5 civarında 
kaldığı müşahede edilmekte olup 4000 ton/yıl civarındaki üretim imkânı 

4000 (damping konusu çözümlendiğinde) değerlendirilirse bu oran zUUUU 
çıkabilecektir. 

7- FİYATLAR : (Yıllık ortalamalar itibariyle) U/Kg 
Sıra No. ANA MALLAR 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

1 Selofan 1200 1500 2500 2800 3300 4000 7000 

2 Viskon 380 500 750 950 1200 1900 3200 

3 Reyon 1500 2000 2800 3200 4000 7000 8500 
4 Karbonsiilfür 180 220 350 400 500 850 1500 

-%20 ye 

Yukarıdaki fiyat tablosunda 1982 yılı selofan fiyatı ile, 1982-1988 
tüm reyon fiyatları Müessese üretimi olmadığından ithal fiyatları yurtiçi 
maliyeti gözönüne alınarak satış fiyatları olarak verilmiştir. 

AET ülkelerinde Viskon fiyatları 1,7 ile 2,9 $/Kg. arasında olup 

Doğu Bloku satış fiyatları yıllar itibariyle 1,1 ile 1,6 $/Kg, arasındadır. 
Selofan genellikle AET ağırlıklı olup 2,5-3,5 S/Kg. arasında, Reyon 3 
ile 4 $/Kg. arasındadır. Bu ürünlerden viskon, selofan ve reyon için ithal 
maliyetleri alternatifli olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

VİSKON MAMULLERİNİN İTHAL MALİYETLERİ (1 USA doları 1750 TL. alınmıştır). 
VÎSK0N SELOFAN REYON 

Gümrük vergisi : %30 , Gümrük vergisi:%8 
Fon 750 $/ton Fon 15 $/ton 

Gümrük vergisi: 
Fon 15 $/ton 
İthal CİF 
Fiyatı($/Kg) 

1,2 
1.5 

1.7 

2,2 

2.5 

ithal İthal CİF İthal İthal CİF İthal 

Maliyeti (Tl.) Fiyatı ($/Kg)Mali yeti (TL) Fiyatı($/Kg) Maliyeti Ot)1 
2508 2,5 7590 3,2 6645 

3129 2,6 7837 3,4 7059 
3543 2,8 8339 3,6 7473 
4577 3,0 8841 3,8 7887 
5198 3,2 9343 4,0 8300 

(KDV hariçtir). 
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8- İSTİHDAM 
TABLO : 14 VİSKOZ MAMULLERİ SEKTÖRÜ İSTİHDAM DURUMU 

İS GÜCÜ 

YÜKSEK 

ORTA 

İDARİ' 

TEKHİK 

MEMUR 

JSSL 

MESLEK DALLARI 

TEKNİK PER. 

1987 

Makina Yük. Müh. 1 1 
Kimya Yük,Müh» 1 1 1 
Makina Mühendisi 2 3 3 
Kimya Mühendisi 10 10 10 
Elekttik Mühendisi 3 3 3 
İnşaat Yükfeek Müh. 1 1 1 
Tıp Fakültesi(Sözleş.) 1 1 1 
Diğğr Teknik Yük.Okullar 12 12 12 

İktisat Fakültesi 1 1 1 
l.T.l.A. 14 14 14 
Diğer Yüksek Okullar 2 2 2 

47 49 50 

End.Mes.Lis.+Sağlık Kol. 1 1 1 
Sanat Ens.+Kimya San.Ens . 4 4 4 

Lise ve benzeri 23 20 10 
Orta 5 4 4 
ilkokul 2 2 2 

35 31 30 

TOPLAM : ... 82 80 80 

Kalifiye İşçi 600 588 567 
Düz işçi 25 25 23 

TOPLAM î ... 625 613 590 

GENEL TOPLAM   707 693 670 

Müessesemizde 1.11.1988 tarihi itibariyle 71 memur ve 552 işçi olmak 
üaere 623 kişi çalışmakta olup mevout norm işçi ve memur kadroları itibariyle 
6 memur ve 54 işçi açığı mevcuttur. Bu 60 kişilik istihdam kapasitesi dışında 
viskon tesisi devamlı çalıştırılmak üzere 120 civarında işçi alınması mümkün 
olabildiğinde toplam istihdam 

77 memur + 606 işçi = 683 kişi 
683 + 120 işçi = 803 kişiye çıkabilecektir. 

9- SERMAYE STOKU : 

TABLO : 15 VİSKOZ MAMULLERİ SEKTÖRÜ SERMAYE STOKU (Carı fiyatlarla İL.) 
(1987 Yılı için) 

YAS    DEĞER (TL)   Birikmiş Amorti."maü(TL.) 
Selofan (5) 25.418.905.723 14.092.773.817 
Viskon (15) 
Karbonsülfür (17) 

Kaynak : Müessesemiz kayıtları. 
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10 - MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ : 

a-) Beşinci Plan Dönemindeki Gelişmeler : 
1985-1989 yıllarını kapsayan beşinci pîan döneminde bu sektörde herhangi 

bir yatırım olmamıştır. (1989 yılı için plânlanmış bir yatırım yoktur.) 
b~) Sorunlar 

- Selofan : 6120 ton/yıl olan kapasitenin yaklaşık % 60 ı olan 3000-3200 
toh/yıl arası bir üretim ve satış imkanı mevcuttur. Pazar sorunu olmadığı tak¬ 
tirde kapasite kullanımı (t 80 e çıkarılabilir. Bu durumda 1000 ton civarında 

bir üretim artışı mümkün olabilecektir. Mevcut durumda 2500 ton/yıl TEKEL1 e 
ve 500-700 ton/yıl da piyasaya satış yapılabildiğinden üretim programları buna 
göre yapılmaktadır. 

Selofan ithalinde % 30 gümrük vergisi ve 750 #/ton fon uygulanmaktadır. 

Bu uygulama iç pazarın büyük oranda Müessesemize yönelmesini sağlamaktadır. 
Ancak,özellikle kuru meyve,kuru yemiş ihracaatmda ambalaj malzemesi olarak 

kullanılan selofan geçici ithalle getirilmektedir. Bu da yılda yaklaşık 350 ton 
selofana tekabül etmektedir. Pazar konusunda en büyük sıkıntı alternatif amba¬ 
laj maddeleri olan polipropilen ve PVC filmlerdir. Petrol esaslı bu filmler 

selofandan oldukça düşük fiyata satıldığından , özellikle gıdada en uygun ve 
sıhhi malzeme selofan olmasına rağmen, satış imkanlarını daraltmaktadır.Ayrıca 
TEKEL'in sigarada polipropilene yönelmesi halinde ise, selofan tesisimiz durma 
noktasına gelebilir. 

Tüm olumsuz görünüme rağmen,selofan özellikle gıda ambalajında en sıhhi 
malzeme olup,doğada kendiliğinden bozünduğunda çevreyi kirletmez . Otomatik 
paketleme makinalarında yüksek hızla çalışılabilir ve çok iyi fotogravür ve 

flexografik baskı kabiliyetine sahiptir. 

Bütün bu şartlar muvacehesinde satış miktarının ve dolayısiyle üretimin 
4000 ton/yıla çıkarılmasına ve iç tüketimin > 100 ünün yerli üretimle karşılan¬ 
ması imkânlarının araştırılmasına çalışılmaktadır. Kaflite ithal selofanlarla 
aynı düzeydedir. 

- Viskon : Daha önceki bahislerde de değinildiği gibi viskonda en önemli 
sorun c/o 8 gümrük vergisi ve 15 #/ton fon, gibi düşük bir ithal kesintisi uygu¬ 
laması yapılmasıdır o Ayrıca burada bir de Doğu Bloku ülkelerinin uyguladığı 
damping fiyat uygulaması önemli bir sorun oluşturmaktadır. 

Bütün bu şartlaö muvacehesinde 20.000 ton/yıl civarına doğru giden 
-viskon talebinin 1000 ton gibi îa 5 ine tekabül eden çok düşük bir kısmı 
6400 ton/yıl kapasiteli bir tesiste yılda 3 ay çalışılarak üretilmektedir. Bu 
tesise işçi alınmamış olup selofan tesisinin duruşunda (revizyon ve pazar so¬ 
runları nedeniyle) aynı işçi ve memurla üretim yapılmaktadır. Bu tesisin 
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4000 ton/yıl civarında bir üretim ve satış gerçekleştirilebilmesi için gümrük 
desteğinin tekrar gözden geçirilmesi ve Doğu Eloku dampingine karşı sektörümüz 
Devletçe desteklenmelidir. Kalitemiz Doğu Blokundan iyi, AET ülkeleri ile aynı 
düzeydedir. 

Viskonda satış problemi çözüldüğünde iç talebin 20.000 ton/yıl civarında 
olduğu düşünüldüğünde (ancak pazar sorunu kalıcı bir şekilde çözüldüğünde) 
viskon tesisi tev3i. edilebilir. Ancak bu arada 1973 den beri çalışan tesis de 
oldukça yıpranmış durumdadır, 

— Reyon : Müessesemizde l.Şubat.1938 de Atatürk tarafından açılışı ya¬ 
pılan 350 ton/yıl kapasiteli reyon tesisi 1950 de 650 ton/yıla çıkarılmış ve 
1973 de çok yıpranmış ve eski teknolojisi ile çalışan düşük kapasiteli bu tesis 
kapatılarak faaliyeti durdurulmuştur. 

1980 li yılların başlarında yeni bir Reyon tesisi imkanları etüt edil¬ 
miş ancak , 80 milyon jS civarında bir yatırım gerektirdiği anlaşılan böyle 
bir tesisin kurulmasından vazgeçilmiştir. 

- Karbonsülfür : Mevcut tesis , yukarıda etraflıca anlatıldığı gibi 
3000 totı/yıl selofan ve 1000 ton/yıl viskon için gerekli olan 12Q0 ton/yıl 
CSg ü üretebilmektedir. Çok yıpranmış ve eski teknoloji ile çalışmaktadır. 

Ancak 4000 ton viskon ve 4000 ton selofan üretim(ve satış/rşartları 
doğduğunda 2400 ton CS,, e ihtiyaç vardır ki bu durum için doğal gazla çalı¬ 
şan yeni bir tesise ihtiyaç olacaktır.Bu konuda Sümerbank Ho&dlngA.Ş. Genel 
Müdürlüğünce araştırma yapılmaktadır. 

11- Dünyadaki Durura ve Diğgr Ülkelerle Kıyaslama : 
Viskoz Mamulleri (Selofan,Viskon,Reyon) sektöründe .Amerika'da Dupont, 

Avrupa’da British Cellophane(BCL-İngi İtere),1a Cellophane,Rhone Poulene Tex¬ 
tile (Fransa), Borrogaand (Norveç), Bnce(İspanya) ,Pabelta(Belçika) ,Hoecst 
(Almanya) , Kemina Oy Sateri(Binlandiya), İber-ovisoosa(İspanya), Lenziny 
(Avusturya), Sevenska Rayon(îsveç), Banja Luka(Xugoslavya) firmaları ünlüdür. 
Ayrıca Doğu Bloku ülkeleri , Sovyetler Birliği, Çin, Tayvan , Endonezya ve 
Pilipinlerde sektöre aiit tesisler vardır. 

Karbonsülfür tesisleri ,nakil ve depolama güçlükleri nedeniyle, genel¬ 
likle dış satıma değil mevcut tesisler ihtiyacı için kurulmuş entegre tesis¬ 
lerdir. 

Selofan : Dış ülkelerde polipropilenin üretiminin başlamasıyla selofan 

tesisleri krize girmiş ve Avrupa ve Amerikada pekçok tesis kapanmıştır, kalan 
tesisler ise genellikle ya büyük güçlüklerle veya devlet desteğiyle üretimle¬ 

rini sürdürmektedirler. ÖnüMizdeki yıllarda bütün olumsuz gelişmelere rağmen 
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gevre bilicinin artması , gıda iğin en sıhhi malzeme oluşu ve doğayı kirlet¬ 
memesi sebebiyle selofan üretiminin Dünya ülkelerinâa az da olsa artacağı en 
azından bugünkü üretim seviyesinin korunacağı tahmin edilmektedir. 

Selofanda Dünya ülkeleri ile ülkemizde benzer bir durum yaşanmaktadır. 
Ortak sorun olarak polipropilen ile fiyat yönünden rekabet edilememesi görül¬ 
mektedir. 

Viskon : Selofana oranla viskonun durama daha parlak görünmektedir, 
özellikle son yıllarda modalar daha fazla viskon tüketecek şekilde gelişmek¬ 
tedir. Bu konuda yıllık kapasiteleri 40-50 bin ton civarında olan tesislerin 

rekabet şansları fazla olmaktadır. Viskon üretiminin gelecek yıllarda artaca¬ 
ğı tahmin edilmektedir. 

Reyon :Bu konuda elde fazla bilgi bulunmamakla birlikte en az dalga¬ 
lanmanın bu üründe olduğu ve standart bir dünya üretim kapasitesinin devam 
ettiği ve viskon ile benzer özellikler taşıdığı tahmin edilmektedir. 

Karbon Sülfür : Genellikle dışsatım için değil mevcut tesisler için 
üretilmektedir. Elektrotermal yöntemin yerini doğal gaz yöntemi almaktadır. 

III. ALTINCI PLAK DOKDMİKDE aSLÎ^LSLEP. : 

1- Genel Politika : 

Sektörde en önemli sorun olan pazar konusu halledilmeli,öncelikle en 

azından mevcut tesislerin £ 80 kapasite ile çalıştırılarak 4000 ton/yıl vis¬ 
kon ve 4000 ton/yıl selofan üretimi gerçekleştirilmelidir. İç viskon talebi 
20.000 ton civanında olduğundan viskon tesisi tevsii edilerek kapasitesi art¬ 

tırılmalıdır. Çok yıpranmış ve eski teknoloji ile çalışan CS^ tesisi doğal 
gazla ve 4000-5000 ton kapasiteye çıkarılmalıdır. 

10.000 ton civarındaki reyon kapasitesi dikkate alınarak böyle bir 

tesisin rantabilitesi konusu, etraflıca tekrar irdelenmelidir, 

2- Talep Projeksiyonu : 

a-) Viskoz Mamulleri Sektörü Yurtiçi Talep Projeksiyonu : (Birim :Tou) 

Sıra No. Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 199* 

1 Selofan 3300 3400 3550 3700 3850 4000 4100 

2 Viskon 18350 19Ğ30 21000 22480 24050 25740 27540 

3 Reyon 8500 8900 9400 9850 10350 10850 11400 

4 Karbonsülfür 1200 1260 1323 1390 1460 1530 1610 

Yukarıdaki talep projeksiyonu mevcut durum ve gelecekteki muhtemel 

gelişmeler dikkate alınarak hazırlanmış ve viskonda yıllık ‘i 7 lik bir talep 
artışı, diğer ürünlerde ise ',î 5 lik bir artışı ve selofan talebinle ise % 3 lük 
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bir talep artışı öngörülmüştür. Bu miktarlar 1992 de ortak pazara girme 

imkanı gerçekleştiğinde öngörülenden biraz daha fazla gerçekleşebilir. 
Karbonsülfürde ise viskon-selofan pazar- sorunu çözümlendiğinde 

1990 lı yıllarda 2400 ton civarında veya daha fazla (viskon tevsii olduğunda) 
gerçekleşme imkanı olabilecektir. 

b-) İhracaat Projeksiyonu î 
Bu sektörde önemli bir ihracaat gerçekleşeceği sanılmamaktadır.Bu 

günkü şartlarda aşağıdaki tabloda görülen düşük bir ihracaat düzeyi söz 
konusudur. 

Viskoz Mamulleri Sektörü İhracaat Projeksiyonu : (Birim: Ton) 
Sıra 
No. Ana Mallar 1938 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

1 Selofan - 300 315 330 350 364 383 

2 Viskon 50 53 58 65 72 80 90 

3 Reyon 35 50 60 70 80 90 100 

4 Karbonsülfür 10 12 15 20 25 35 50 

C-) Toplam Talep Projeksiyonu : 

Viskoz Mamulleri Sektörü Toplam Talep Projeksiyonu (Birim: Ton) 
Sıra 
No. Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 .1992 ... 1992  

1 Selofan 3300 3700 3865 4030 4200 4364 4483 

2 Viskon 18400 19683 21058 22545 24122 25820 27630 
3 Reyon 8535 8950 9460 9920 10430 10940 11500 

4 Karbonsülfür 1210 1272 1336 1410 1485 1565 1660 

3- Üretim Hedefleri :(1988 ~ 1994) 
Viskoz Mamulleri. Sektörünün, ülkemizdeki tek temsilcisi Ğlan Müesse- 

mizin diğer bahislerde etraflıca izah edildiği gibi , viskonda düşük gümrük 

ve fon uygulamaları ve Doğu Bloku ülkelerinin devlet desteğiyle yaptıkları 
dampingi ve selofanda ise alternatif ucuz ambalaj maddeleri sebebiyle , 
pazarlama sorunu olduğundan uzun vadeli üretim hedeflerinin tesbiti oldukça 
zor olmaktadır. Altıncı beş yıllık plan döneminde 1990 yılı için 21.058 

totı/yıl ve 1994 de ise 27 . 630 toh/yıl toplâm talep tahmin edilmiş olup ithal¬ 
deki raksız rekabete karşı Devletçe destek verilmediği taktirde , üretim he¬ 
defi 1000 - 1500 ton/yıl arasında kalacak. Pazar konusu çözümlendiğinde ise 

(CSg üretimi de yeterli hale getirildiğinde) 4000 ton/yıl kadar üretim yapı¬ 
labilecektir» 
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TABLO : 16 Viskoz Mamulleri Sektörü Üretim Hedefleri (Birim: Ton) 
Sara 

No. Ana Mallar 1988 1999 1990 1991 1992 _1222_ 1994 
1 Selofan 3000 3200 3350 3500 3650 3800 4000 

2 Viskon 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 

3 Reyon -
-

-
-

-
- -

4 Karbonsülfür 1140 1230 1300 13 80 1460 1520 1620 

4- İthalat Projeksiyonu : 
a-) Ürün İthalatı 
TABLO 17 : Viskoz Mamulleri Sekt örü Ürün İthalat Projeksiyonu : 

(Birim:Ton) 
Sıra 
No. Ana Lallar 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

1 Selofan 300 500 515 530 550 564 483 

2 Viskon 17400 16583 19858 21245 22722 24320 26030 
3 Reyon 8335 8950 9460 9920 10430 10940 11500 

4 Karbonsülfür 70 42 38 30 25 45 40 

TABLO: 17 Viskoz Iiamul leri Sektörü Ürün İthalat Projeksiyonu 

( Birim:1987 fiyatlarıyla 
CİP 1000 0 ) 

1Ş37 
Sıra CİP 

.1288 JS§1^ Jm. .M. J22L- JL222L JL22£_ 
1 Selofan 3,2 960 1600 1648 1696 1760 1805 1546 

2 Viskon 1,9 26100 27675 29787 31868 34083 36480 39045 

3 Reyon 3,5 29673 31325 33110 34720 36505 38290 40250 

4 Karb onsülfür 0,5 35 21 19 15 12 23 20 

b-) AST. Ülkelerinden Çapılan Ürün İthalatı : 
1982 - 1987 döneminde AST'den yapılan ithalat, toplam ithalafta 

oranlandığında Bu oranın ;' 
Selofan : fo 62 
Viskon î % 30 
Reyon î £ 50 

Karbon3ülfür ; % 80 olduğu tesbit edilmiştir. 
AST ülkelerinden yapılacak ithalatta bu kompozisyonun değişmeyeceği özellikle 
viskondaki Doğu Bloku dampingi nedeniyle AST denithal edilen viskonun % 30 
civarında kalmaya devam edeceği varsayılarak aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. 
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TABLO 18 : AET'den Viskoz Mamulleri Sektörü Ürün İthalatı (Tahmini)’ 

■Sıra 
No o Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992 _ QQ„ 

(Birim: Son) 
) 1994 

1 Selofan 186 310 320 329 341 350 300 
2 Viskon 5220 5575 5998 6374 6817 7296 7810 

3 Reyon 4268 4475 4730 4960 5215 5470 5750 

4 Karbonsülfür 56 34 30 24 20 36 32 

O-) Yarı Ürün İthalatı (1988 - 1994) 
Sektörde herhangi bir yarı ürün ithalatı öngörülmemektedir, 
d-) Ham Madde İthalatı (Talimini) 

Sıra (Birim: Ton) 

No. Ana Mallar 1988 İ2§2 1990 ffl- .1992 JL222 19.94. 

1 Aristowax-143 5 5,2 5,5 6,0 6,4 6,8 7,2 
2 Aocoband-3900 20 20,6 21,2 22 22,5 23,2 24 

3 Disiklolıegzilftalat 48 50 51 52 54 56 58 

4 îrietilen Glikol 270 278 286 295 304 313 322 

5 Kalsiyum Klorür 60 62 64 66 68 70 72 
6 Nitro selüloz 150 155 160 164 ‘169 174 180 

7 Polietilen Glikol 100 103 106 109 112 115 118 

8 Stil asetat 80 83 86 89 92 95 98 

9 Sert reçine 20 21 22 23 24 25 26 

10 Berol 5 5,2 5,5 6,0 6,4 6,8 7,2 

5- Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelişmeler : 
~ Selofan : Bu teknolojide maliyeti düşürücü en büyük faktör tesis¬ 

lerin kurulu kapasitesidir. Selofan ürünündü toplam selofan talebi 1988 de 
3300 ton/yıl, 1994 de ise 4483 ton/yıl öngörüldüğünden 5120 ton/yıl kapasi¬ 
teli tesisimiz tüm yurtiçi talebi miktar ve kalite yönünden karşılayabilecek 

düzeydedir.Mevcut durumda alternatif ürünlere rağmen 3000 ton civarında üre¬ 

tim ve satış yapılabilmekte ve karlılık arzetmektedir. Ayrıca 1983 te kurulan 
tesis en son teknoloji ile kurulmuş olduğundan 9ortak pazar ülkeleri ile sade¬ 
ce daha yüksek kapasiteli tesislerden gelen ve entegre tesislerde daha düşük 

hammadde girdileri ile çalışılmasından gelen farklar Mevcuttur* Ancak talep 

artışı ile tesisimiz tevsii edilebilecek vaziyettedir. 
Viskon *» Viskonda ise kapasitenin önemi çok fazla olup,burada 

4000Ö-50000 ton/yıl kapasiteli tesislerle rekabet edilmesi söz konusudur. 
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AST'de ,Dogu Bloku ülkelerinde ve Uzak Doğu'da 40.000 ton ve üzerinde 

pek s°k tesis çalışmaktadır. Mevcut viskon tesisimiz 6400 ton/yıl kapasiteli 
olup oldukça yıpranmış olduğundan 4.000 ton/yıl civarında bir fiili gerçekleş¬ 
me sez konusudur. Pazar sorunu(zararına satış) söz konusu olduğundan yılda 3 
py kadar çalıştırılıp 1000 ton/yıl kadar üretim yapılmaktadır. Altıhcı plân 
döneminde 19901da 21.058 ve 1994'da 27.630 ton gibi yüksek toplam talep tah¬ 
min edildiğinden ve viskonlu kumaşlar modasının oldukça yayıldığından 20-30 
bin ton/yıl kapasiteli bir tesis ülkemiz şartlarında rantabl olabilir. 

Mevcut tesisin rehabilitesi ile kapasite ancak 6400 ton/yıl a çıkarı¬ 
labilir ki. bu da rantabl olamıyacaktır. 

Gerek viskon gerekse selofan üretiminde kontinü şülfürleme,çift bas¬ 
tırma tekniği, funda filtreler yerine devamlı filtrasyon sistemi gibi teknik¬ 

lerle1 birim girdiler azaltılabilmektedir. Ancak asıl maliyet düşüklüğü enerji 
ve işçilik gibi kalemleri azaltan yüksek kapasite konusu olup ilgili litera*- 
türde bu konuya sık sık değinilmiştir. 

- Reyon : Ülkemizde reyon tesisi bulunmamakta olup daha önce kurul¬ 
ması için yapılan çalışmalar çok yüksek yatırım maliyeti nedeniyle durdurul¬ 
muştur. 

- Karbonsülfür : Bu konuda Doğal Gazdan CSg elde etme teknolojisi en 
son teknoloji olup, Müessesemizde viskon,selofan kapasitesi yıllık toplam 

5.000 tonuh üzerine çıkarıldığında 8 - 10 bin ton/yıl veya çok üzerine 

çıkarılabilecek alternatifler değerlendirildiğinde CS^ tesisinin de tevsii 
edilmesi gerekir. 

Müessesemizde teknik eleman ve viskoz teknolojisi hakkında oldukça 
yüksek bir bilgi birikimi vardır. Yeterli imkanlar sağlandığında proje çalış¬ 
ması bazında , teknik bilgi verme ve tesis kurma bazında MUessesemiz eleman¬ 

ları yeterlidir. Bu cümleden olarak IX. Laklama kulesi , adsorbsiyon gurupları 
yerli imkan ve elemanlarımızca gerçekleştirilmiştir. Ayrıca telcnik eleman 
yandımı yapılması mümkündür. 

TABLO 19 : Üretim girdilerinin yen'i teknolojilerde nasıl değiştiği 

konusunda yeterli veri elde edilememiştir. 
6- Diğer Sektörlerle İlişki : 
Ana hammaddelerden selüloz, Seka Dalaman Müessesesinderı sağlanmak¬ 

tadır. Gerektiğinde ithal odun selülozu da kullanılmaktadır. H^SO^, ,Etibank- 
Bandırma'dan , NaOH Petkim ve Koruma Tarım A.Ş.Ben, satın alınmaktadır. Selo¬ 
fanda pek çok kimyasal yerli imkanlarla sağlanmakta, Nitro selüloz ve yumuşa¬ 

tıcı gibi çok önemlileri ise ithal edilmektedir. 
Viskon tamamen tekstil sektöründe tek başına veya pamuk veya polyes¬ 

terle harmanlanarak kullanılmaktadır. 
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Selofan : % 75 sigara ambalajı (Tekel) 

% 3 çikolata,şeker,bisküvi,kuru meyve, kuru yemiş, 
% 8 peynir-maya-sabun ambalajı. 
% 7 genel ambalaj 
% 7 yapışkan bant üretiminde. 

Reyon : Tekstil endüstrisinde 

0So ; Viskoz mamulleri üretiminde kullanılmaktadır. 
e. 

IV - PLANLA HAH YATIRIMLAR : 

1“ Teşvik Belgesi Almış Yatırımlar . 
- Sektörümüzde teşvik belgesi almış yatırımımız yoktur. 
2- Eklenecek Yeni Kapasiteler . 
- Sektörümüzde eklenecek yeni kapasite bulunmamaktadır, 
3- Planlanan Yatırımlar. 

- Ön fizibilitesi yapılmış herhangi bir yatırım planımız yoktur. 
4- Planlanan Yatırım Sonuçları . 

- Planlanmış herhangi bir yatırımımız yoktur. 
5- Muhtemel Yatırım Alanları . 

Selofan : Mevcut selofan tesisi 1994 yılı toplam talep tahmini olan 

4483 tonu karşılayabilecek düzeyde olup burada muhtemel bir yatırım imkanı 
yoktur. 

Viskon ; 1994 yılı toplam viskon talebi 27.000 ton olduğu varsayı¬ 
mına göre 25 ile 30 bin ton/yıl kapasiteli bir tesisin Hantabl olacağı ve 
böyle bil" yatırım imkanı bulunduğu kanaatindeyiz. 

Reyon : 1994 £ılı toplam reyon talebi 11.500 ton olup burada da 
10-15 bin ton/yıl kapasiteli Seyon tesisi yatırım imkanı vardır. 

CS^ : Yukarıdaki gelişmeler İşığında 5-10 bin ton/yıl kapasiteli 
doğal gazı hammadde olarak kullanan bir karbonsülfür tesisi yatırım imkanı 
vardır. 

V- SAĞLANACAK KATKILAR : 

- Planlanan veya teşvik alman veya fizibilitesi yapılmış herhangi 
bir yatırımımız olmadığından bu bölümde herhangi bir mütalaa yapılamamıytır. 

VI- SEKTÖRÜN MEVCUT DURULUNUN AET VE DİĞER ÖNEMLİ ÜLKELERLE 

KARŞILAŞTIRILMASI : 
Dünyada viskoz ürünleri sektörü 1970 li yıllardan itibaren petrol 

esaslı alternatifleri karşışısmda kalite ve sıhhi bakımdan her üç üründe 

de (viskon,selöfian,reyon) üstün özelliklerine rağmen fiyat yönündeh rekabet 
edemiyerek gerilemeye başlamıştır. Amerika'da pek çok fabrika karşılıklı an¬ 
laşmalarla kapatılmış, üretime devam edenler kapananların zararını karşılamak 

üzere tazminat vermişlerdir» Avrupa'da da bazı tesisler selofan üretim bölüm¬ 

lerini kapatmıştır. 1980 li yılların ortasında ise viskon ürünü moda etkisiy¬ 
le tekrar artmaya başlamış ve şu anda gerek dış ülkelerde gerek ülkemizde 

viskon talebi hızla artmaktadır. 
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AST ülkeleri ve Amerika*da özellikle viskon tesisleri 50*000 ton/yıl 

ve daha yukarı mertebelerde olup maliyeti asıl düşürücü uhsur teknoloji yas 
nında yüksek üretimden gelen rantabilite çok önemli olmaktadır* Doğu Bloku 
ülkeleri ise bu konuda devlet desteği ile damping fiyat uygulamakladırlar. 

Viskon tesisimiz oldukça yıpranmış olduğundan hem 64OO ton/yıl gibi 
düşük kapasiteli oluşu hem de yıpranmışlığı nedeniyle oldukça dezavantajlx 

durumdadır. Burada 20 - 30 bin ton/yıl kapasiteli yeni bir tesis gerek satış 
şansı, gerekse yeni teknolojisi nedeniyle ülkemiz için yararlı olabilir* 

Bu arada dış ülkelerde pek çok tesis entegre tesis olup ana girdiler 
olan selüloz gibi ürünler entegre olarak aynı Hüesseselerde üretilmektedir. 

VII- DBOERLEHDİ Rİ2IE VB ALINMASI ÜKtrÜKÜLEK TEDBİRLER : 

Yapılan talep projeksiyonuna göre, altıncı beş yıllık plan'dönemi 
sonunda yani 1994 yılında toplam talep ? Selofan 4.500 ton. viskon 2*7.500 ton 
ve reyon 11.500 ton dur. Bu durumda 5120 ton/yıl kapasiteli ve 1983 te dev¬ 
reye girmiş , son teknoloji ile çalışan selofan tesisi iç talebi (ihraç tale¬ 

bi dahil) karşılayabilecek durumda olup, tevsii imkanları da olduğundan bu 
konuda herhangi bir üretim sorunu görülmemektedir»Şu anda selofan arzı,tale¬ 
binin üzerindedir. 

Viskonda ise 27*500 tonluk 1994 yılı talebine karşılık, mevcut tesis 

6400 ton/yıl kapasiteye sahip olduğundan ve korozyon,eskime nedeniyle ol¬ 
dukça yıpranmış' olduğundan azami 4000 ton/yıl üretim yapabilecek durumdadır. 
Kaldı ki bu tesise gerekli işçi alınmadığından tesis yılda 2-3 ay selofan 

tesisinin durdurularak revizyona alınması esnasında mevcut işçi ve teknik 
eleman kadrosuyla çalıştırılmakta olup, yapılan 1000 torı/yıl civarındaki 
üretimle Sümerbank'm kendi ihtiyacı karşılanmaktadır. Tesisin devamlı ça¬ 

lıştırılması için 120 civarında işçi alınması gerekmektedir. Bu durumda ise 

CSg yetersizliği ile karşılaşılacaktır ki bu durumda, mevcut CS^ tesisi yeri¬ 
ne 4 - 5 bin ton/yıl kapasiteli ve doğal gazla çalışan bir CS^ tesisine gerek 
olacaktır, Veya CS ihtiyacı ithal edilerek karşılanabilir. CS^ ithali ise, 
genellikle üreticilerin kendi ihtiyaçları için kurdukları tesislerde sürekli 
ihtiyaç fazlası USp olamıyacağından ve nakil güçlükleri sebebiyle güç olacak¬ 
tır. 20 - 30 bin ton/yıllık toplam talep için bu büyüklükte bir tesis içir¬ 
işe yer ve çevre kirliliği açısından Müessesemizin bulunduğu saha uygun gö¬ 
rülmemektedir. 

10-12 bin ton/yıllık bir reyon tesisi talebi karşılayabilir. Ancak böyle 

bir tesis oldukça yüksek (100 milyon dolar civarında) bir yatırıma ihtiyaç 
göstermektedir. 

Tüm bu tesislerin planlanması aşamasında gerekli CS^ ihtiyacı için CS^ 
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tesisinin de planlanması zorunludur. 
Tüm bu izahat muvacehesinde sektörün tüm yurt ihtiyacını karşılaması 

için, 1992 de AET ye girme ihtimali ile gümrük ve fonların kalkacağı hususu , 
gevre kirliliği konusu, entegre ürünler (selüloz) konusu, finansman konusu 
gibi hususların etraflıca irdeleneceği , konu ile ilgili uzmanların da katı¬ 
lacağı üst düzeyde seri temas ve çalışmaların yapılması ve bu konuda kesin 

kararlar alınması kanaatimizce yerinde olacaktır» 
Çevre Konusu : Sektörde oldukça yüksek oranda su kullanımı, dolayı- 

siyle atık su sorunu vardır. Ayrıca Karbonsülfür, Hidrojensülfür ve(nisbeten 

az 30^) gazları ile hava kirliğiği konusu mevcuttur-. Bu itibarla, Karbonsülfür 
geri kazanma (viskonda mevcut) Sodyum sülfat geri kazanma(viskonda mevcut) , 
Hidrojensülfürden kükürt geri kazanma(yok) ve atık su arıtma tesisi (yok) gibi 
çevre kirliliğini, önleyici tesislerin kurulması yerinde olacaktır. 

Müesseseraizde bir atık su tesisi kurulması için çalışmalar devam 
ettirilmektedir. 
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