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Giriş : 
Halen Türkiye'de büyük çapta bir kimya 

sanayii mevcut olmasına rağmen bu sanayi iki 
noktada zorlanmaktadır: Kifayetli miktarda su 
temini ve artıkların izalesi veya çevre kirlenme-
si. Su temininde çekilen güçlük son senelerde 
bariz bir ha'e gelmiş durumdadır. Buna muka-
bil artık izalesinde çıkan problemler ancak ba-
zı bölgelerde kendini hissettirmekte ise de ka-
naatimizce pek uzak olmayan bir gelecekte bu 
problem kimya sanayiinin ana problemi olma-
ya namzet'ir . Bu tebliğimizle bu problemlerin 
uzun vadede halledilebilmesi için bazı çözüm 
yo'ları tavsiye edilecektir. Fakat bu çözüm yol-
lan hükümet seviyesinde kararlar ve büyük 
çapta finansman gerektirmektedir. Bu çapta 
tedbirlerin alınması için problemin büyüklüğü 
ve ciddiyeti bariz bir şekilde ortaya koyulmalı-
dır. Gene bu tebliğimizle bu hususu ortaya çı-
karacak olan bir çalışma teklif edilecektir. Her 
ne kadar bu tebliğimizde Türkiye Kimya Sa-
nayiinin problemleri bir baz olarak a'ınmış ise 
de su ve artık problemleri sadece kimya sa-
nayiini değil, artık her sanayi kolunu, belediye-
leri bii 'ün iskan bölgelerini ve kısacası her 
vatandaşın günlük yaşantısını yakından alâka-
dar eden meseleler haline gelmiş durumdadır. 
Başlangıçta belirtmemiz gereken diğer bir hu-
sus da bu iki problemin birbirinden müstakil 
iki problem olmayıp birbirini yakından ilgilen-
diren kompleks bir problemin iki cephesi ol-
duğudur. Zira biraz sonra izaha çalışacağımız 
gibi tabiatta su, canlılar, canlı artıklar ve ok-
sijen arasında kurulu bir denge mevcuttur. Aşı-
n artık çıkarılması bu deneevi ereeç bozacağın-
dan bu duram temiz su kavnaklannı etkileye-
cektir. Diğer taraf tan 3 günlük ihtiyaçlarımız 
veya sanavi ihtivacı için çeki'en beher m s te-
miz su bir süre sonra kirli su veva artık su ola-
rak sisteme geri dönmektedir. Tabiatıvle sana-
yide kullanılan devridaim sulan ile buharlaşa-
rak tabiata dönen su bir istisna teşkil ederse ele 
nisbeti büyük değildir. 

Şener ARAL 
Kimya Y. Mühendis 

Su Problemi : 

öncelikle su problemini ele alırsak bu prob-
lem Türkiye için ayn bir özellik arzediyorsa da 
bugün bir memleketin su kaynaklarının, o mem-
leketin en kıymetli varlıklarından biri olduğu 
artık bütün dünyaca kabul edilmiş olan bir ha-
kikattir. Bilhassa son senelerde uygar Batı ül-
kelerinde yapılan etüdlerde su kaynaklarının 
tam bir envanteri çıkarılmış ve canlıların bu 
suya olan halihazır ve yakın gelecekteki ihti-
yaçları ile mukayese edilmiştir. Neticeler çok 
ürkütücü olmuştur. Bu neticelere göre acil ted-
birler alınmazsa yakın ge'ccekte insanlann cn 
tabii ihtiyacı olan su temininde ciddi güçlükler 
çıkacaktır. 

Promlcm iki cephede kendini 'göstermekte-
dir: Birincisi nüfus ar ışı ve medeni ihtiyaçlann 
artışı sebebiyle su sarfiyatının ar ması, ikinci-
si ise kirlenme sebebiyle kullanılabilir temiz 
su kaynaklannın günden güne azalmasıdır. 
Unesco tarafından kısa süre önce yaptınlan bir 
etüde göre dünya temiz su ihtiyacı her 20 sene 
de bir iki katına çıkacaktır. Haliyle artışın bü-
yük kısmı gelişmekte olan ülkelerdeki hızlı nü-
fus artışı ve hayal r.tandardlarındaki yüksel-
meden ileri gelmektedir. Bu artışın nisbeten 
yavaş olduğu Batı ülkelerinde ise problemin 
öbür cephesi yani «emiz su kaynaklannın kir-
lenmesi scbebivle kavnaklann sınır'anması da-
ha ağır basmaktadır. Bu dunıma tipik bir misal 
olarak Kuzev İtalya'yı ele alabiliriz. İtalya'nın 
milli serveti ve milli gelirinin % 75'ini içine 
alan Kuzey bölgesinde kısa bir stine öncesine 
kadar bir su problemi hissediimemistir. Zira 
böleenin hemen her tarafı veraltı suyu bakı-
mından zengindir. Böleenin kuzev kısmı ise av-
nca bara j la r ve vüksek rakımdaki göllerle de 
beslenmektedir. Bu böleede son virmi sene 
içinde sanavi hızla ilerlemiştir. Artık konusun-
da fazla bir tahdit olmadığından sanavi artıkları 
en vakın derelere atılmıştır ve neticede bıı 
bölgenin suyunun hemen tamamını toplayan 
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Po Nehri balıkların yaşayamayacağı bir hale 
gelmiştir. Daha mühimi artık sularının yeraltı-
na sızmasıyle yeraltı sularında kirlenme baş-
göstermiştir. Meselâ metal kaplama tesislerinin 
toplandığı bölgelerde yeraltı sularında krom 
ionları, petrokimya telislerinin bulunduğu yer-
lerde fenollü bileşikler ve diğer bölgelerde 
amonyak vc metal ionları konsantrasyonunun 
artmakta olduğu görülmüştür, önce'ikle halk 
sağlığının korunması için Milano şehrine Como 
gölünden veya Po nehrinden su çekilmesi dü-
şünülmekte ise de her iki kaynağın da gerek 
şehir lâğımları vc gerekse de sanayi artıklarla 
kirlenmiş olması problemi daha da girift bir 
hale getirmektedir. 

Kuzey İtalya seviyesinde olmasa bile ben-
zer problem sanayi ve nüfusun yoğun olduğu 
Avrupa'nın diğer bölgelerinde kendisini göster-
mektedir. Bu ürkütücü duruma bir çözüm yolu 
bulmak için halen Avrupa'da yoğun çalışmalar 
yapılmaktadır. Deniz suyunun arıtılması ile şe-
hirlere su temini Hollanda'da denenmekte ise 
de bu metod yakın bir gelecekte ekonomik bir 
çözüm yolu olarak gözükmemektedir. Haliha-
zırda tutu 'an yol su kaynaklarının kirlenmesini 
önleyecek olan kanun ve kararnameler çıkar-
mak vc bunları tatbik edecek olan teşkilatlan-
maya gi mektir. Nitekim Avrupa'da her müsta-
kil su baseni için bir su sevk vc idaresi teşki-
lâtı kurulması olağan hale gelmiştir. Nehirlerin 
milli sınırları geçtiği hal 'erde aynı kontrol ulus-
lararası kuruluşlarca yapılmaktadır. 

Türkiye'deki durum ise daha büyük bir cid-
diyet arzetmektedir. Zira hem az yağışlı iklim 
sebebiyle su kaynaklan daha kısıtlı hem de 
düzensiz yağış sebebiyle kurak mevsimlerde 
problem çok daha fazla hissedilmektedir. Bü-
yük şehirlerde oturan her Türk vatandaşı esa-
sen bu problemi bizzat hissetmektedir. 

Kimya sanayii ihtiyacı olduğu suyu göller, 
yeraltı sulan ve akarsulardan temin e mekte-
dir. Genellikle yaz aylarında ve sonbahar ba-
şında yağışlar uzun süre düşük gittiğinden gül-
lerde vc yeraltı sularında seviye düşmekte, 
akarsularda debi azalmaktadır. Ha'buki de-
vamlı aynı kapasitede çalışmak zorunluğunda 
bulunan kimya tesisleri bu aylarda ihtiyacı ka-
dar su temininde zorluk çekmektedir. Konuyu 
belirli bir misal vermek suretiyle daha iyi izah 
etmek mümkündür. Halihazırda Yarımca-İz-
mit arasında bulunan tesisler toplam olarak 
2 -3 m'/saniye su ku'lanmaktadır. Bu bülge 
ta'lı su kaynakları bakımından fakir olduğun-
dan suyun büyük kısmı Sapanca Gölü'nden 
30 - 40 Km. uzunluğundaki isale hatları ile te-
min edilmektedir. Gölün çekilebilir su kapasi-
tesi 4 m' /San . o'duğıından ce yaz aylarında ci-
var tarlalar da göl suyu ile sulandığından göl-

den daha fazla su çekilmesi mümkün değildir. 
Bu bölgenin en büyük tatlı su kaynağı Kuzey 
Batı Anadolu'nun sularının büyük kısmını top-
layan Sakarya nehri ise de Eylül ayında debisi 
16 m3/san.'ye kadar düşmektedir. Yani bu böl-
gedeki tesisler 5 -6 misli büyüdüğü takdirde 
bu bölgenin en büyük su kaynağı bi'e kâfi gel-
meyecektir. Halihazırdaki tesislerin Avrupa ve 
Amerika'daki benzerlerine kıyasla çok küçük 
kapasitede olduğu gözönünde tutulursa kısa 
süre sonra or-aya çıkacak olan problemin ce-
sameti kendiliğinden ortaya çıkacaktır. 

Esasen birkaç yıldanberi yaz ve sonbahar 
aylarında bilhassa İzmir Bölgesindeki sınai 
kuruluşların susuzluk sebebiyle çalışamadıkları 
veya üretimlerini kısmak mecburiyetinde kal-
dıkları ve bu suretle milli gelirde ciddi kayıp-
lar ortaya çıktığı gazetelere intikal etmektedir. 
Bugün su temini su kullanan sınai tesislerin 
bel'ibaşlı problemi haline gelmiş durumdadır 
ve bu gibi yeni kuruluşların yer seçiminde mü-
him rol oynamaktadır. 

Su temini meselesinin mahalli belediyeler-
ce vc tek tek sınai kuruluşlarca ele alınması 
hiçbir zaman ye'erli olmamakladır. Zira ne be-
lediyeler ne de ticari gaye ile kuru 'u şirketler 
tek başına uzun vadeli çözüm için yeterli fon-
lara sahip değildir. D.S.İ.'nin kapsamı ise çok 
daha geniş olup çoğu zaman şehirlere ve sınai 
bölgelerine su teminini içine almamaktadır. 
Kanaatimizce problemin belediye, sanayi böl-
gesi veya vilâyet gibi üniteler seviyesinde ele 
a'ınması yerine Avrupa'da olduğu gibi su kay-
naklan veya havzalara göre ayrılacak bölgele-
rin su kaynaklannı sevk ve idare edecek ku-
ruluşlara ihtiyaç vardır. Konuşmamızın son 
kısmında art ıklann izalesinin bölge çapında 
ele alınması için bir teklif ileri sürüleceğinden 
su konusunu bir an için burada bırakalım. 

ARTIK PROBLEMİ : 

Genel o 'arak artık konulunu iyi anlamak 
için artıkların çevre kirlenmesindeki tesirinden 
ve tabiattaki oksijen dengesinden kısaca bah-
se 'mekte fayda vardır. Deniz seviyesinde ve 
normal sıcaklıktaki bir suda 14 ppm çözülmüş 
oksijen bulunur. Suda yaşayan canlılar esasen 
solungaçlan vasıtasıvle bu oksijeni ozmotik 
olarak çekerek havatlannı idame ettirirler. Bu 
oksijen TDO (Total Dissolvıed Oxygen) adı var-
dır. Gerek sıhhi lağım ve gerekse sınai artık-
lar karbonhidratlı, azotlu, kükürtlü ve fosfat-
lı bileşikleri ihtiva ettiklerinden bunlann ta-
biatta parçalanmalan ve bak'eriler tarafından 
H.,0, CO.,, SO., ve azot oksitleri haline gelme-
leri için de oksijene ihtivaç vardır. Her ne ka-
dar karbonhidratlann bünyesinde oksijen var-
sa da bu bileşikler genel olarak aldehit poli-
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merleri olduğundan oksijen sarf edicidirler. 
Esasen (C,HıaOj)x yapısındaki bir bileşiğin ta-
mamen H.,0 ve CO.. haline gelmesi için ilâve ok-
sijene ihtiyaç olduğu açıktır. Böyle bir artığın 
1 Kg.'ındaki bileşiklerin parçalanması için 10 
mg. oksijene ihtiyaç varsa bu artığın BOD de-
ğeri 10 ppm'dir, denir ve bu BOD değerinin 
hassas olarak tayini için birçok metodlar ge 
liştirilmiş durumdadır. Böyle bir artığın ka-
nalizasyondan denize aktığını kabul cdccek 
olursak bu artığın 1 tonundaki oksijen sarle-
dici maddeler parçalanırken 10 gr . çözünmüş 
oksijen kullanacak ve bu oksijeni denizdeki 
TDO'dan çekecek ve denizdeki TDO miktarı dü-
şecektir. Yani bu gibi artıklar deniz veya göl-
lerde yaşayan canlılara rakip durumuna gir-
mektedir. Haliyle denizdeki çözünmüş oksijen 
azalması havadaki oksijenin absorpsivonu ile 
biı süre sonra telâfi cdılcccktir. Ancak bu gibi 
artıkların oksijen sarf hızı denizin havadan ok-
sijen/abscırbe etme hızından daha fazla ise de-
nizde TDO nisbeti azalmaya başlar. TDO 5 
ppm. düştüğünde o sudaki canlılar bunu his-
sederek kaçmaya başlar, 4 ppm'e düşmesi ha-
linde ise canlılar solunum yapamayarak boğu-
lurlar ve ölürler. TDO 2 ppm'e düştüğü takdir-
de durum tamamen değişir. Mevcut oksijen ar-
tıkları parça'ayan aerobik bakteriler için ilahi 
yetersizdir .O zaman bu artıkları içinde oksi-
jen bulunmayan bileşik'ere (CH,, R,S, ve 
NH,) parçalayan anerobik bak eriler faaliyete 
geçer. Bu tip parçalanmada çıkan bileşikler 
daima pis kokuludur. Durum böyle devam et-
tiği takdirde denizde alga adı verilen koyu ye-
şil renkte ''"tkisel bir üreme başlar. A'ga oksi-
jen yerine CO„ ile yaşadığından bu gibi ok-
sijeni eksik olan ortamda ürer. Deniz hem pis 
kokulu hem dc gayet çirkin bir manzara alır. 
İşin en kötü tarafı bu prosesin revcrsibl ol-
mayışıdır. Yani alga bir defa teşekkül ettikten 
sonra oksijen sarfeden artıklar kesilse dahi al-
ga ortadan kalkmaz vc alga ortamında balık 
kolay kolay geri gelmez. İşte bir zamanlar gü-
zelliği dillere destan olan Or a Avrupa'daki 
göllerin acıklı sonu bu durumdadır. Misaller: 
İtalya'da Como vc Mnggiorc Gölleri, Amerika'-
daki Eric Gölü ise artık bu safhayı da geçmiş 
olup siyah bir su kitlesi halindedir. Vaktiyle 
bu göllerde su avlanıldığını artık gençler hikâ-
ye diye dinlemektedirler. 

Türkiye'de durum henüz bu seviyeye gelme-
miştir. Bunun sebebi Türkiye'nin şartlarından 
değil henüz zararlı artık çıkaran sanayiin çok 
yoğunlaşmamış olmasındandır. Aşağıda izah 
edeceğimiz gibi böyle bir yoğunlaşma olduğu 
takdirde Türkiye'nin sulan çok daha kötü du-
ruma düşecektir. Zira sanayinin yoğunlaşmaya 
başladığı İzmit vc İzmir Körfezlerinde prob-
lem başgöstermiştir. Zaman zaman büyük çap-

ta balık telefatı göze çarpmaktadır. TIX) azal-
masıyla kâfi derecede süratle kaçamayan İs-
takoz, langüst gibi sürünen canlılann nesli 
esasen bu bölgede kurumuş durumdadır. Sağlık 
w Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından artık-
lardaki zararlı bileşik limitleri tesbit edilip Ko-
cacli Valiliği kanalıyla İzmit Körfezinde bulu-
nan sınai tesislere bildirilmiş ise de limitler ri-
jid o 'up artıkları bu limi'lerin içine düşürccck 
tasfiye tesislerinin finansmanı bahis konusu 
tesisler için imkânsız olup dunımun ne olaca-
ğı henüz belli değildir. 

Hukuki durum da kesin değildir. İki sene 
öncesine kadar denizlerin ve suların kirlenme-
sine mani olan tek hüküm Belediyeler Kanu-
nunu olup, suları kirleten müesseseye 100 TL. 
sına kadar ceza verilebiliyordu. 1971 de çıkan 
Su ve Orman Ürünleri Kanunu ise bir fabrika 
veya imalâthane su canlılarına zarar verecek 
artıkları deniz, gül veya akarsulara atmakta 
ırrar ettiği takdirde Valilere bu imalâthaneyi 
kapatma yetkisi vermektedir. Ancak su canlıla-
rına zarar verme ölçüsü halâ tesbit edilmiş de-
ğildir ve muğlaktır. 

Genellikle artık izalesinde takibedılen 4 yol 
vardır : 

1 — Artık içindeki maddelerin ayrılarak 
bunlardan istifade edilmesi, 

2 — Artıklann büyük debideki akarsulara 
seyreltilerek atılması, 

3 — Artıkların bir boru ile artık yükünü 
dağıtabilecek noktalara atılması, dcnizaltına 
boru çekilmesi bugün çok kul'anılmakta olan 
bir yoldur. 

4 — Artıkların muamele edilerek zararsız 
hale getirilmesi. Tipik bir artık tasfiyesinde ön-
ce artıklar süzülmekte veya dinlendirilmcktc, 
bilâhare biolojik tasfiye (activated sludge veya 
trickling filter) metodu ile BOD nlsbetl düşü-
rü'mekte en son safhada AL(SO l)J FeCİ, gibi 
kimyevi maddelerin de yardımı ile içindeki 
katı maddeler çöktürülmektedir. 

Bu metodlarm Türkiye'ye tatbika'ında de-
ğişik problemler ortaya çıkmaktadır. Birinci 
metod esasen en ekonomik çözüm olup müm-
kün olduğu her yerde kullanılmalıdır. Ancak 
bu her zaman mümkün değildir. İkinci metod 
Türkiye şart lanna uygun değildir, zira akarsu-
lann rejimi düzensiz olduğundan vc yaz sonba-
har ay'arında debiler çok düşük olduğundan 
bu aylarda artıkları seyreltecek kadar su mev-
cut değildir. Halbuki sınai tesisler yaz kış ay-
nı kapasitede çalışmak zorundadırlar. Bu se-
bepten zararlı artık çıkaran tesislerin Türki-
ye'de yurt içinde kurulması çok ciddi problem-
lere yol açabilecektir. Esasen çoğu zaman bu 
gibi tesisler deniz kenarlannda kurulmakta-
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dır. Üçüncü metod, yani artık'arın uzun bir 
boru ile denizaltına atılması birçok bölgelerde 
kullanılabilir ise de Marmara Bölgesi, bilhassa 
îzmit Körfezinde kullanılmasında çeşitli mah-
zurlar ortaya çıkabilir. Zira Marmara nisbeten 
küçük ve sınırlı bir denizdir. îzmit Körfezi ise 
daha da sınır'ı bir sahadır ve su hareketi az-
dır. Ayrıca Batı Avrupa sahillerinde artıkların 
dağıtılmasında epey faydası olan gelgit hareke-
ti bu bölgelerde ve genellikle Türkiye'de his-
sedilmeyecek kadar azdır. Binaenaleyh bu me-
todun sanayiin en yoğun olduğu Marmara Böl-
gesinde tatbiki ancak ciddi bir tetkikten sonra 
yapılmalıdır. 

Artıkların zararsız ha'e getirilecek kadar 
tasfiye edilmesi en sağlam çözüm yolu ise de 
burada problem ekonomiktir. Yani tasfiye te-
sisleri pahalıya malolmakta ve bilhassa ufak 
sınai tesislerin bu yola gitmesi çok zor olmak-
tadır. Ancak son senelerde bilhassa Orta Av-
rupa'da kullanılmarına baş'anan bir çözüm 
şekli vardır ki Türkiye'nin bünyesine de gayet 
iyi uymaktadır. Bu müşterek artık tasfiye sis-
temleridir. Bu sistemde sınai lağım şebekeleri 
sınai artıkları da bünvesine alacak veya tasfi-
ye edecek şekilde genişletilmektedir. 

Şebeke mahalli idareler tarafından işletile-
bilmckte ve a r t ı l a r ı n ı şebekeye veren fabri-
kalar m3 x BOD değeri üzerinden idareye bir 
bedel ödemek'edirler. Yani artık izalesi su, 
elektrik ve gaz temini gibi bir utilite haline gel-
mektedir. Her ne kadar dev tesisler ve büyük 
entegre kompleksler kendi artık tasfive tesis-
lerini kurmakta iseler de bilhassa küçük te-
sisler için müşterek çözüm volu tercih edil-
mektedir. Kapasite'crin henüz küciik olduğu 
ve problemin hal yolunun daha zor oldu&u Tür-
kiye'de bu şekilde bir çözüm yolu çok daha uv-
gun olmalıdır. 

Çözütm Yolu : 
Su temini ve sınai artıklar nrnb'emini bu 

şekilde ortava kovdıık'an sonra Tiirkıve için 
her iki problemi kökünden halledecek bir çö-
züm volu bulmak mümkündür ve teklifimiz şu 
şeki'dedir. 

Fazla miktarda su kullanan ve/veva çevre 
için zararlı artık çıkartan tesislerin halihazır-
daki envanteri ile önümüzdeki 20 sene irindeki 
artısı tesbit edilmelidir. DiSer taraftan Türki-
ye'nin bol su temini ve artık izalesi bakımın-
dan uvgun olan bölereleri seçilmelidir. Ciddi bir 
araştırma ile bulunacak en uveun bö'seler bu 
gibi sanayi tesislerine avrılacak sanavi bölgesi 
olarak ilân edilmeli ve diğer enfrastrüktür ya-
tırımları «anlamlandıktan «onra bundan bövle 
kurulacak tesislerin bu bölgelere kurulması 
için gerekli teşvik tedbirleri ve gerekirse bu 

bölgeler dışında kurulmasına mani olacak ön 
müsaade sistemleri ihdas edilmelidir. Böyle 
bir yatırımın mahalli idarelere finansmanı çok 
güç olacağından, bu bölgelerin esas'arı bir ka-
nunla tesbit edilecek kamu kuruluşları tarafın-
dan kurulması ve işletilmesi de mümkündür. 
Bu gibi kuruluşlara istimlak ve alınan arazinin 
satış yetkisi de verilirse finansman problemini 
de halletmek mümkündür. Yani kamu kuru'u-
şu ilk yatırım yapıldıktan sonra burada tesis 
kurmak isteyen şirke'lere araziyi öyle bir fiat-
tan satacak veya kiralayacaktır ki istimlak be-
deline ilâveten, enfrastrüktür yatırımları fi-
nansman faizleri de karşılanmış olacaktır. Ku-
ruluşun işletme masrafları ise teslim edi'en 
suyun veya teslim alınan arlığın beher m3 'ü 
için alınacak bedel ile karşılanacaktır. Böyle 
bir çözüm yolu tesis kurmak isteyen şirketler 
için de daha ekonomik olacağından bu bedel-
leri reve seve ödeyeceklerdir. Ayrıca toplanan 
ar ' ık ' a r müşterek olarak bir kamu kuruluşu 
tarafından tasfiye edileceğinden çevre sağlığı-
na en uygun bir şekilde riayet edilmiş ola-
caktır. ( 

Daha evvelce yapmış olduğumuz bir çalış-
mada İzmit Körfezindeki kirlenmeyi ele almış 
ve çözüm yolu olarak İzmit ile Sapanca Gölü 
arasında bir zararlı artık sanayi bölgesi ihdas 
edilmesini tek'if etmiştik. Zira bu mıntıka 
bövle bir bölgenin ihdası için gayet elverişli 
durumdadır. Bu çalışmamız Kimva Mühendis-
liği dergisinin Şubat 1970 sayısında neşredilen 
bir makalede derlenmiş olup bu teğliğimizde 
öne sürülmüş teklifin bir misali olarak ele alı-
nabilir. 

Konunun etüdü ; 
Bu noktada bir sual akla gelebilir. Kirlen-

me problemi yukarıda bahsettiğimiz köklü 'ed-
birleri gerektirecek kadar ciddi midir? Kanaa-
timizce cevap tereddütsüz evettir. Anrak bu 
çapta büvük yatırımlara girişmek için kanaat-
ler veterli değildir. Yatırımın gerekliliği somut 
bir şekilde ve kâğıt üzerinde ortava koyulma-
lıdır. Is 'e isin en zor tarafı budur. Zira yatı-
rım gerekçesi bariz o'arak ortava cıkacağı ya-
ni akar r u ve denizlerin tamamen kirleneceği 
noktava kadar beklenirse çok geç kalınmış ola-
caktır. Diöer taraftan 10 sene sonra ortava çı-
kacak kirlenme probleminin sevivesini bugün-
den tesbit etmek cok zordur. Bu konudaki tek-
lifimiz ise şu şekildedir. 

Ana sanavi kollarımızın 1995 senesinde var-
ması gerektiği hedefler DPT tarafından tesbit 
edilmiş durumdadır. Ayrıca bir süre sonra ana 
sektörler için birer uzun vadeli sektör plânı 
da hazırlanmış olacaktır. Artık'arı zararlı ola-
bilen sanayi kolları bellidir ve mühim olanları-
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nı aşağıda belirtildiği şekilde sıralamak müm-
kündür. 

Metal Kaplama Tesisleri 
Deri Tabaklama Tesisleri 
Selüloz - Kâğıt Fabrikaları 
Tekstil Fabrikaları 
Gıda ve Konserve Sanayii 
Et Rendcring Tesisi ve Mezbahalar 
Genel Kimya ve Petrokimya Tesisleri 
Petrol Rafinerileri 

Teşkil edilecek gayet ehil bir araştırma 
grubu taralından bu sanayi kollarının 1995 se-
nesinde varacağı kapasite yukarıda bahsedilen 
sektör plânlarının taranması suretiyle tesbit 
edilir. Bu gibi tesirlerin o senede ku'lanacağı 
suyu ve çıkaracağı artık miktarını da takriben 
'esbit etmek mümkündür. Meselâ 1 ton deri 
imali için 40, 1 ton sebze konservclcmesi için 
120, 1 ton gazete kâğıdı imali için 1000 m3 or-
talama su kullanıldığı tecrübe ile bellidir. Araş-
tırmalar ile bu miktarlar ve bu su sarfiyatına 
tekabül eden artık su hacmi vc BOD seviyesi 
tahmin edilebilir. Türkiye'nin tamamı için dü-
şünülen bu kapasitenin 1/4'ünün Marmara 
çevresinde, 1/10'unun İzmit Körfezi veya Sa-
karya Nehri havzasında kurulacağı kabul edi-
lirse 1995 senesinde bu mıntıkalarda ortaya çı-

kacak kirlenmenin seviyesi hesaplanabilir. Bu 
bölgelerdeki tabii artık izale imkânları yani 
tabii oksijen akın ı vc dalgalar ile oksijen ab-
sorpsionunun bu kirlenmeyi karşılayıp karşı'a-
yamıyacağı uzmanlar taralından hesap edilebi-
lir. Aynı şekilde bu gibi tesislerin ayrı ayrı ku-
rulması hali ile toplu bir bölgede kurulması 
halleri gerek kirlenme vc gerek artık tasfiye 
tesisi ekonomisi bakımından mukayese edilebi-
lir. Böy'e bir çalışma iik tcklif.mizin (Zararlı 
Artık Sanayi Bölgeleri Kurulması) gerekliliği-
ni ortaya koyacaktır. 

Ancak böyle bir etüd tek kişinin kapasite-
sinin çok üstündedir. Sadece Sakarya Havza-
sını ele alan benzer bir etüd Boğaziçi Üniver. i-
tesi'nde birkaç öğretim görevlisinin çabaları 
ve mahdut imkânlarla yürü ülmektcdir. Fakat 
kanaatimizce daha büyük çapta ve bütün Mar-
mara Bölgesini içine alan bir etüd lüzumludur. 
Tek'ifimiz Türkiye Kimya Mühendisleri Oda-
sı'nın bu işi üstüne alıp böyle bir etüdün 
TBTAK bünyesinde veya TBTAK finansmanı 
ile uygun bir üniversile'de yapılmasını temin 
etmesidir. Etüd neticesi alındıktan sonra ko-
nunun Bakanlıklara vc DPT'na aktarılması vc 
gerekli tedbirler için bu mercilerin ikazını da 
gene Türkiye Kimya Mühendisleri Odası üs-
tüne almalıdır. 

BİLÛMUM BANKA MUAMELELERİ İÇİN 
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Umum Müdürlük - Ulus Meydanı (Ankara) 

CARİ HESAPLAR • IIAVAI-E • TİCARİ SENETLER 
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METAL-ORGANİK BİLEŞİMLER 

Organik bileşiklerin özellikleri, yapılarına 
bir metal veya yarı metal atomunun girmesiyle 
tamamen değişir. Fakat bu tip bileşikler, bilim-
sel ve endüstriyel alanda çok önemlidirler ve 
gerek sayıları, gerekse önemleri gün geçtikçe 
artmakladır. 

1840'larda arseniğin organik türevleri üze-
rinde çalışan ünlü Alman kimyacısı Bunsen ve 
on yıl kadar sonra çinko bileşikleriyle uğraşan 
Frankland'ın bu yoldaki ilk araştırmalarından 
beri, bu maddeler özellikleri dolayısıyla diğer 
organik ve anorganik bileşiklerden ayrı bir sı-
nıf meydana getirmişlerdir. Metal- organik bi-
leşikler, dünya araştırma laboratuvarlarında ve 
eknik yayınlarında çok ilgi çekiyorlar; ancak, 
bu ilgi, akademik olduğu kadar Amerikan ve 
Rus uzay programları için gerekli yeni madde-
lere duyulan isteğin de sonucudur. 

Metal-organik bileşikler, büyük ticâıi önem-
lerini vurun'uyu önliyen kurşunlu maddeler ve 
vinil ve silikon plâstikleri için kalaylı stabili-
zör le r le k a z a n m ı ş l a r d ı r . Gelecekte ise, bor-orga-
nik bileşikler, yüksek enerjili füze yakıtları ve 
alüminyum-organik bileşikler, polimer katali-
zörleri olarak büyük bir gelişme vaadediyorlar. 

Metal-organik bileşiklerde metal ve organik 
vc organik molekül birbirlerinin özelliklerini 
tamamen değiştirmişlerdir. Meselâ artık, sert-
lik, parlaklık, v.b. gibi <ıipik metal özellikleri 
yoktur. Diğer taraftan hazırlandıkları organik 
rcaktif ve çözücüler gibi saf halde ayrılıp fizik-
sel özelliklerinin belirtilmesi ancak bazı haller-
de mümkündür. Bu bileşiklerin bazıları çok ak-
tiftir; alkil magnezyum, bazıları zehirlidir; tet-
ra etil kurşun ve bazılarının biyolojik etkinliği 
vardır; kalay ve arsenik organik bileşikler gibi. 

Me'al-organik bileşikler üç büyük gruba 
ayrılırlar; I. grupta metalin doğrudan karbona 
bağlı olduğu bileşikler bulunurlar; bunlar baş-
tan beri anlatılan gerçek metal-organik bileşik-
lerdir. II. grubu, yapısında metal-oksijen bağı 
bulunan bileşikler oluşturur; metal alkolatları 
ve organik asitlerin metal tuzlan gibi. III. gru-
ba koordinasyon bileşikleri girer, bunlarda me-
tal atomu, karbona, serbest elektron çiftleri bu-
lunan üçüncü bir element üzerinden bağlanır; 

Dr. Ender ERDlK 
Kimya Yük. Müh. 

bu element çoğunlukla azottur. Bu bileşiklerin 
bazılannın yapısı çok kanş ık ' ı r ve tabiatta bu-
lunurlar: Klorofil ve hemoglobin gibi, metal 
atomu sırasıyla magnezyum ve demirdir. 

Gerçek metal-organik bileşikler (veya Ru ça 
yayınlarda şimdi daha çok kullanıldığı gibi ele-
mento-organik bileşikler) metal-karbon bağının 
elektronik yapısına göre üç alt gruba daha ay-
rılırlar. Bunların endüstriyel önemlerine geç-
meden önce özelliklerine biraz daha yakından 
değinelim: Periyodik cetveldeki elementlerin 
üçte ikisinden fazlası me aldir ve karbona na-
zaran daha elektro-pozitiftir; sonuçla mctal-kar-
bon bağı polardır. Alkil lityum ve alkil sodyum 
bileşiklerinde olduğu gibi. Magnezyum vc cıva 
gibi metallerde bağın polar karakteri metalin 
clektroncgativi'esinin artmasıyla azalır, bu me-
taller hem basit (dialkil magnezyum gibi) hem-
de karışık (alkil cıva bromür gibi) metal-orga-
nik bileşikler verirler. Silisyum ve germanyum-
da ise metal-karbon bağı kovalenttir. iyonik vc 
kovalent metal-karbon bağlı bu bileşikler, ger-
çek metal-organik bileşiklerin I. ve II. grubunu 
oluş ururlar, III grupta ise geçiş metallerinin, 
doymamış organik bileşiklerin moleküller or-
bitallerinden boş yörüngelerine elektron alma-
larıyla meydana gelen bileşikler bulunur, örne-
ğin, en basit doymamış organik moleküller al-
kenler (olefinler) ve bu tip metal-organik bile-
şiklerin en tanınmışı ise plâtin etilen ve klorla 
verdiği bir komplekstir. Sandviç bileşikleri de 
bu gruba girer, ilki 1951 de bulunan ferrosen'dir; 
yapısı adetâ demir atomunun iki siklopen adien 
molekülü arasında kalmış gibi düşünüldüğün-
den bu tür bileşiklere bu adın verilmesine yol 
açmıştır. 

Metal-organik bileşiklerin kimyadaki önem-
leri, etkinliklerinden vc kimyasal reaksiyonlara 
yatkın oluşlanndan ileri gelir, bunlardan çıkı-
larak pek çok organik maddelerin sen'ezi 
kolayca yapılabilir. Sentetik amaçlar için 
en çok periyodik ce'velde I. ve II. grup element-
lerinden alkil lityum, Grignard bileşikleri denen 
alkil magnezyum halojenürlcr ve basit ve ka-
rışık çinko organik bileşikler kullanılır. Grignard 
bileşikleri (reaktifleri) 1900 dc V. Grignard ta-
rafından bulunmuş ve araştırıcıya Nobcl kazrn-

11 



dırmış olan en tanınmış metal-organik bileşik-
lerdir. Aşağıda endüstride kullanılmasından da 
bahsedeceğimiz Grignard reaktiflerinin organik 
kimyada ne kadar önemli ve ilgi çekici oldu-
ğunu belirtmek için yalnız reaksiyonları konu-
sunda yazılan 1400 sayfalık bir ki abın ve ilgili 
pek çok yayının olduğunu ve bulunuşundan bu 
yana halâ yapısının ve reaksiyonlarının tama-
men aydınlat ı lmadığım söyliyelim. Bu özel yer 
aktıifliklerinden vc kolay hazırlanabilmtclerin-
den ileri gelir. Grignard bileşikleri (ve lityum -
organik bileşikler) en çok indirgen metalleme 
metoduyla hazırlanırlar ve eterli çözeltileri ha-
linde kullanılırlar; indirgen metalleme metalin 
alkil halojenürle reaksiyona sokulmasıdır. Me-
lil vc etil lityum beyaz kristaller, propil ve 
biitil lityumlar sıvadır; Grignard bileşiklerinde 
ise eter vakumda uçurulduğunda geriye dial-
kil magnezyum ve magnezyum halojenür karı-
şımı kalır. Lityum ve magnezyum organik bi-
leşikler çözeltilerinde assosiye haldedirler. Yi-
ne sıvı olan dietil çinko ise diğer bütün me-
tal-karbon bağlı bileşiklerin hazırlanmasında 
kullanılır. Kimyasal aktifliklerine örnek ola-
rak, dimetil mağmezyumun havada ve dietil -
çinkonun karbon dioksitte bile ateş aldığını; 
rak, dimetil magnezyumun havada ve dietil 
çinkonun ise patlıyarak reaksiyon verdiğini be-
lirtelim. Dolayısıyla hazırlanmaları ve kulla-
nılmaları, diğer pek çok metal organik bile-
şikler gibi inert atmosfer gerektirir; endüstri-
de kullanılmalarının bulunuşlarından epey za-
man sonra olması da bu nedenledir. 

Metal-organik bileşiklerin endüstriyel 
önemleri kimyasal özellikleriyle faklından il-
gili olduğu halde tiplerine pek bağlı değildir, 
örneğin gerçek metal-organik bileşik dibütil 
kalay oksit ve metal alkolatlarından tetra 
izopropil titanat her ikıisi de mükemmel birer 
esterleştirme katalizörüdür. Bu gün kullanılma-
larında daha az güçlük ortaya çıktığından kar-
bonla doğrudan kararlı bağlar veren element-
ler seçilir; zirkonyum vc titan gibi normal 
şartlarda karbonla böyle bağ yapnuyan ele-
mentler ise alkolatları halinde kullanılıyorlar. 
»Metal-organik bileşiklerin endüstriyel önemle-
ri de kimyasal özellikleri gibi periyodik cetveli 
gözönünde tutarak incelenebilir; ancak teknik-
te kullanılmaları, hazırlanma kolaylığı ve fiat 
gibi birçok etkenlere bağlıdır. 

I. ve II. Gruptan en aktif ve yararlı metal 
organik bileşikler veren lityum ve magnezyum-
dan yukarda bahse'tik. Grignard bileşiklerinin 
endüstride kullanılma yerleri bu gün için ilâç, 
parfüm ve silikonların sentezidir. Çinko-orga-
nik bileşiklerin ticarî önemleri kimyadaki ö-
nemlerine göre ihmal edilecek kadar azdır. Fa-
kat civa-organik bileşikler biyolojik aktiflikle-
ri dolayısıyla çeşitli tıbbî müstahzarat, antisep-

tik ve diüretiklerin yapılmasında gittikçe ar-
tan bir kullanılma alanı buluyor. 

III. Grupta bor ve alüminyum önemli me-
tal-organik bileşikler verirler. Son 25 yılda fev-
kalâde gelişen bor alkilleri yüksek enerjili ro-
ket yakıtları olarak parlak bir geleceğe sahip 
görünüyorlar. Zira yanma ısıları en iyi jet ya-
kıtınınkinden % 40 daha fazladır. İlk keşifleri 
1865 de olmakla beraber alüminyum alkilleri 
bugünkü büyük endüstriyel önemlerini Kari 
Zieglerin «.abırlı araştırmaları sonucu gerçek-
leşen Ziegler prosesiyle (düşük basınç ve sıcak-
lıklarda izotaktik polietilen üretimi) kazanmış-
lardır. Alüminyum alkilleri havada kendilikle-
rinden ateş aldıklarından ve su ile çok şiddet-
li reaksiyon verdiklerinden kullanılmaları için 
geçen uzun zamana pek hayret etmemek ge-
rekir. Ziegler reaksiyonu metal-organik bile-
şiklerin aktifliklerjnden katalizör olarak fay-
dalanmak dçin uygun metodlar araştırılmasına 
mükemmel bir örnek teşkil eder. Alüminyum 
alkolatları halinde indirgen ve katalizör ola-
rak ve koruyucu yüzeylerin yapılmasında kul-
lanılıyor. 

IV. Grupta bulunan karbon bütün bileşik-
lerin yapısına girdiğine göre en önemli metal 
sayılır. Ti an - karbon bağlı bileşiklerin de sen-
tezi yapılmakla beraber bunların düşük sıcak-
lıklarda kararlı olmaları endüstride kullanıl-
malarını önlemiştir. Fakat titan alkolatları ha-
linde üretimi gittikçe artarak katalizör olarak 
kullanılıyor. Zirkonyum da titana benzer, fa-
kat çok pahalı oluşu endüstride kullanılması-
nı engeller. IVB grubu elementleri arasında 
yalnız germanyumun iözü edilmeye değer tica-
rî önemi yoktur. Silisyum ise kullanılma yer-
leri herkesçe bilinen silikon plâs iklerinin ya-
pısına girer: Transformatörlerde, tulumbalar-
da ve flotasyonda silikon yağı halinde, lityum 
stearat ilâvesiyle eczacılıkta, ısıya dayanıklı vc 
mekanik dayanıklılığı kauçuktan daha fazla 
olan maddelerin yapımında silikon lâstiği ha-
linde (silipren), iyi bir izolasyon maddesi ola-
rak silikon reçinesi halinde. Silikonlarda si-
lisyum yerine »itan ve hattâ zirkonyum da ge-
çebilir; o zaman deri impregnasyonunda kul-
lanılan önemli bir madde elde edilmiş olur. 
Verilen bu küçük örnek bile metallerin orga-
nik molekül yapısını nasıl değiştirdiğini ve 
araştırma ile bundan yalnız bilim değil endüst-
ri içinde değerli olan bir madde elde edilebi-
leceğinin anlaşılmasına yarar. Kurşunun tet-
ra etil kurşun halinde vuruntuyu önliyen mad-
de olarak önemini ise hepimiz biliyoruz. 

V. Grupta kemo;erapi alanındaki keşifle-
riyle 'anınmış Paul Ehdich'in uyku hastalığı 
tedavisinde başarıyla kullandığı arsenikal'le-
rin adını zikretmek gerekir. Difenil klor arsin 
ise savaş gazı olarak kullanılıyor. 
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VI. Grupta krom, endüstriden çok kimya-
da önemlidir. VII. Grupta geçen yıllarda vu-
runtuyu önliyen madde olarak üretilen metil -
siklopen'adienil manganez trikarbonil'in adını 
verelim. VIII. Grup melallerine gelince * bağ-
lı metal-organik . bileşikler olarak kimyasal 
bağ bilgimize olan katkılarını yeniden ifa-

de ederek ferrosen'in bir ara yakıt katığı ve 
anemi tedavisinde kullanıldığını zikredelim. 

Metal-organik bileşiklerin dünya kimyacı-
larının ne ölçüde ilgisini çektiği ve bunun 
önemli sonuçlan kısaca özetlenmiştir. Bu yol-
daki araştırma gücünün ilerde kimyaya ve tek-
nolojiye daha yararlı sonuçlar vereceğini de 
ilâve edelim. 

• • 

ZAMANINIZ KIYMETLİDİR 
Onu D YO boyaları ile değerlendiriniz 

BOYA, VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI-İZMİR 

KİMYA : 101 
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YENİ BİR ÇİNKO 
m 

TESİSİ 

Yurdumuzun muhtelif yerlerinde vc bil-
hassa Toros Dağları ile yakından irtibatlı ola-
rak bulunan oksitli (kalamin) Çinko cevheri ya-
taklarının önemi gün geçtikçe kendini daha 
çok hissettirmektedir. 

Bu tip cevher yataklarının büyük bir kıs-
mı çok eski zamanlardan beri bilinmekte ve 
mühim bir kısmı Romalılar ve Osmanlılar za-
manında kurşun madeni olarak işletilmiş bu-
lunmaktadır. 

Bugün, kurşun muhtevaları ekonomik ola-
rak işletilebilecek limitlerin altına düşmüş 
olan bu maden yataklarının bir kısmı çinko 
madenleri olarak çalıştırılmaktadır. 

1968 yılında Devlet Plânlama Teşkilâ ı ta-
rafından ele alınıncaya kadar bu yatakların re-
zervleri hakkında fazla bir bilgimiz yoktu. O 
tarihte, masrafları D.P.T'ca karşılanmak üze-
re, Kayseri Vilâyetinin güney, Niğde, Adana 
ve Maraş Vilâyetlerinin kuzey bölgelerine dü-
şen Zamantı ırmağı havzasında mevcut 62 zu-
hurdan 18 inde, Jeolojik, Jeofizik, sondaj, ku-
yu, tünel vc yarma mctodları ile yapılan iki 
senelik aramalar sonunda o r a l a m a % 22 çin-
ko ve 9b 2 kurşun ihtiva eden, üç milyon ton-
dan fazla cevher rezervleri tespit edilmiştir. 
Rezervlerin hesabında, umumiyetle % 10 un 
altında çinkolu kısımlar nazarı dikkate alınma-
mıştır. Zira bugün bilinen metalurjik değerlen-
dirme usulleri ile oksitli cevherlerinden çin-
konun ekonomik olarak kazanılması nisbe en 
yüksek tenörlü yatakların istismarını gerek-
tirmektedir. 

Halen bu tip cevherlerin çinkoca zengin 
kısımları (96 30 ilâ 40 Zn) seçilip ayıklandık-
tan sonra iptidai bir surette kalsine edilerek 
(850 ilâ 1100'C de C02 uçurularak) % 50 civa-
rında çinko ihtiva eden bir konsan're haline 
getirilmekte ve bu konsantre Avrupa'daki çinko 
izabe ve tasfiyehanelere satılmaktadır. 

Bu yoldan yapılan faaliyetler memleketi-
miz yeraltı servetlerinin israfına müncer ol-
maktadır. Zira, seçme suretiyle yapılan cev-
her istihsali maden yataklarının ileride işletil-
mesini teknik vc ekonomik yönlerden giiçlcş 
konun bir kısmı da uçurulmak sure'iyle kay-
tirmektedir. Ayrıca, kalsinasyon esnasında çin-

Yük. Müh. 
Suphi YAVAŞÇA 

bolmakta ve satılan kalsinenin çinko muhte-
vasının en çok % 85'inin bedeli, o da navlun 
ve rafinaj masrafları düşüldükten sonra, yur-
da getirilebilmektedir. 

Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları ve Tica-
ret Borsaları Birliği (Odalar Birliği) ile Tüı-, 
kiye Madencilcr Derneğinin Mart 1971 de hazır-
lamış oldukları ve çinko cevherlerinin muvak-
kat ihraç suretiyle değerlendirilmesini müda-
faa eden rapordan alacağımız bazı doneler yu-
karıdaki hususun ne kadar doğru olduğunu te-
yid etmektedir. Bu rapordaki bilgilere göre 
Kayseri civarındaki bir madenden istihsal olu-
nan, ortalama % 22 çinko muhtevalı 50.000 
ton ccvherden ayıklama suretiyle 25.000 ton 
% 38 çinkolu ayıklanmış ccvher veya konsan -
re elde edilmekte ve bunun da kalsinasyonu 
sonunda % 50 çinkolu 10.000 ton kalsine ihraç 
edilmektedir. 

Buraya kadar yapılan işlemden 11.000 ton 
çinko ile başlayıp 6.000 tonunu israf ederek 
sadece 5.000 tonunun ihraç edilebileceği anla-
şılmaktadır. İhraç edilebilen 5.000 tonun ise 
izabe kayıpları, navlun vc iade masraflarına 
(returning charges) karşılık alıkonan miktar 
düşüldük cn sonra sadece 2715 tonu yurda geti-
rilebilmektedir. Bilmiyorum yeraltı servetleri-
mizi bu kadar gaddarca israf etmeğe hakkı-
mız var mı? Neden bu cevherleri kendi tesis-
lerimizde işleyip de, izabe rafinaj kayıpları na-
zarı dikka'e alınarak, % 22 lik 50.000 ton cev-
herden 9.570 ton çinko istihsal etmeyiz. 

Istatis 'ik Enstitüsünün verdiği rakamlara 
göre Türkiye'nin son beş sene zarfında yıllık 
çinko istihlâki (ithal edilen miktar, stok ta-
havvülâtını hesaba katmaksızın, aynen istih-
lâk ediliyor kabul edilirse) : 

1971 de 9.658 ton 
1970 » 9.319 » 
1969 da 9.797 » 
1968 de 9.529 » 
1967 » 6.134 » dur. 

Yukarıdaki rakamlar gösteriyorki cevher-
lerimizi kendi tesislerimizde işleyebildiğimiz 
taktirde istihlâkimizi karşılayabilecek iken, 
muvakkat ihraç (bu aslında cevheri ihraç edip 
bedeli ile mamûl ithal etmek demektir) yolu ile 

11 



ihtiyacımızın ancak dörtte birini geri getirebi-
liyoruz. 

Bütün bu hususları hesaba katan Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Zamantı ırmağı havzasın-
da mevcut cevherleri işleyerek senede 40.000 
ton elektrolitik çinko istihsal edecek tesislerin 
en uygun yerde kurulmasını teşvik ederek 
ünce 500.000 lira sermayeli bir pilot şirket ku-
rulmasını sonra da bu şirketin sermayesinin 
kurulacak tesislerin yatırını giderlerini finan-
se edebilecek seviyeye ^ükseltilmesıini temin 
etmiştir. 2805 ortağı bulunan 200 milyon TL. 
sermayeli Çinko-Kurşun Metal Sanayii A. Ş. 
1968 de kurulup 1970 de böylece sermayesini 
tezyid etmiştir. 

Şirket (kısaca Çinkur) Kayseri - Adana yo-
lunun, Kayseri'den itibaren 24 üncü kilometre-
sinde kara ve demiryolu ile hem hudut 1400 
metre cepheli 2 milyon metre kare arazi için-
de kuracağı tesislerinde senede 211.500 ton or-
talama, 21,8 çinko ve % 1,8 kurşun ihtiva eden 
cehvcrden 40.000 lon saf çinko ve 3.000 ton kur-
şun ile 100 ton kadar da kadmiyum istihsal 
edecektir. Bu istihsalin tahakkuku için 270 mil-
yonu dış olmak üzere takriben 510milyon TL. 
lık yatırım yapılacak ve tesisler 1974 senesinin 
ikinci yarısında faaliyete geçirilecektir. 

Ya'ırımların dışardan 'emini gerekli mal 
ve hizmetlerinin finansmanı için 20 milyon do-
larlık bir dış kredi sağlanmış, içerde ve dışar-
da kompetan mühendislik firmaları ile anlaş-
malar imzalanarak yatırım faaliyetine başlan-
mış bulunulmaktadır. 

Şirket 200 milyon liralık sermayesini iki 
sene evvel tescil etmiş olmasına rağmen bu-
güne kadar dış kredi temininde bir çok güç-
lüklerle karşılaşmıştır. Bir çok yabancı mem-
leket ve finansman müesseseleri önce müsbet 
davrandıkları halele işi sürümcemede bırakma-
yı tercih etmişlerdir. Bunun, bu gün için kü-
çük de olsa, bir pazarı kaybetmemek ve kendi 
pazarlarına rakip çıkmasını önlemek maksadı-
na matuf olduğu belli oluyordu. 

Çinko müstahsilleri müştereken istihsalle-
rini kısmağa karar verinceye kadar dünya is-
tihsali istihlâkinden fazla idi ve dolayısı ile 
fiatlan da ancak is'ihsal masraflarını karşıla-
yabilecek seviyelerde seyrediyordu. 

Alınan bu tedbirle çinko fiat lannda bir 
canlanma oldu ve Ekim 1969 dan beri tonu 
128 sterlin olan müstahsil f iat lan 1971 Tem-
muzunda 150 sterline ve 1972 Temmuzun'da da 
160 sterline yükseldi. 

Bıı arada yeni sitihsal üni'eleri devreye 
girmedi değil; Ancak, bilhassa, Amerika Birle-
şik Devletlerindeki hava kirlenmesinin (pollu-
tion) sıkı kontrolü yüzünden kapatılan eski tip 
çinko izabehanelerinin yarattığı boşluk henüz 
doldurulamadı. Dolayısı ile halen Amerika'da 

müstahsil f iat lan Avrupadakinin üs 'ünde (19 
Ç/lb veya takriben 170 sterlin/ton civarında) 
seyretmektedir. İki piyasa arasındaki 10 ster-
linlik fark; navlun + gümrük resminden da-
ha fazladır. Beş milyon ton civarında olan 
dünya çinko istihsalinin % 25 kadarını istihlâk 
eden Amerika Birleşik Devletleri ihtiyacının 
ancak % 60 ını kendi istihsali ile karşılamak-
ta gerisini Kanada, Avustralya ve Afrika'dan 
ithal etmektedir. Bu rejim daha uzun süre de-
vam edebilecek gibi görünmek'edir. 

Avrupa'da ise İngiltere vc Almanya önde 
gelen ithalciler olup, Belçika en büyük ihracat-
çı durumundadır. 

Kay.eri yakınlarında kurulmakta olan te-
sislerin teknik yapısı hakkında kısa bilgi aşa-
ğıya dereolunmuştur: 

Muh'.elif maden yataklanndan gelecek ok-
sit çinko cevheri iyi bir karıştırmaya tabi tu-
tularak — 10 mm. ye kırıldıktan sonra % 20-25 
kadar — 10 mm. kok tozu (antrasit tozu da 
olabilir) ile birlikte homojen bir kanşım ola-
rak 4.20 m çapında ve 70 m uzunluğunda 2 adet 
yatay döner fırına (Waelz fırınlarına) sevkedi-
lecektir. Fırın içindeki suhunet fuel-oul brülör-

' leri ile 1100'C - 1150"C arasında tutulacak, re-
dükten olarak kullanılan kok tozunun yardı-
mı ile cevherin içindeki çinko, kurşun ve kad-
miyum (bu arada klor, fluor, tellüryum, ger-
manyum, selenyum, cobalt, nikel ve bakır gibi 
elemanlar da varsa) buhaılaştırılacak, soğut-
ma kulelerinde »ekrar, fakat bu sefer saf ola-
rak oksitleştiıildikten sonra toz odalarında 
(Waelz oksit olarak) toplanacaktır. Termal 
k o n s a n t r a s y o n d iye ad land ı r ab i l eceğ imiz bu 
izabe ameliye:,inde fırına giren cevherin üçte 
ikisi cüruf olarak ayrılıp atılmakta bakiyesi, 
çinkonun % 90'a yakın bir kısmını ihtiva ede-
cek Waelz oksit konsantresi şeklinde toz oda-
larında toplanmaktadır. VVaelz oksidin ortala-
ma çinko muhtevası % 70 kadar olmaktadır. 

Waelz fırınındaki 
terilmiştir: 
ZnCOj 

ZnO + C 
ZnO. Si02 + C 
ZnCO, +"2C 
ZnS + 3 O + C 
ZnSO, + 2C 

reaksiyonlar aşağıda gös-

- » ZnO + CO, 
-> Zn + CO 
-> Zn + SiOı + CO 
-» Zn + 3CO 

Zn + SO, + CO 
-> Zn + SO, + 2CO 

Fırının içinde ilerleyen cevher + kok tozu 
kanşımında meydana gelen bu reaksiyonlar so-
nucunda buharlaşan çinko Oı, C02 ve H.,0 ile 
oksi'.Ieşerek toz halinde toplanır. 

Fırınlardan elde edilen VVaelz oksidi sül-
fat asidi ile liç (çözülme) ameliyesine tabi tu-
tulur; buradaki başlıca reaksiyonlar 
ZnO + H2S04 ZnSO. + H, O 
3ZnO + Fe, (SO,), + 3H.0 -> 3ZnSO, + 2Fe(OH), 
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dur. Buradan elde edilen solüsyon temizlendik-
ten sonra elektroliz yolu ile çinko, alüminyum 
katodlar üzerinde toplanır. 96 99,99 safiyetteki 
katod çinko elektrik fırınlarında eritilip 25 
Kg. lık kalıplara dökülüp piyasaya arz olu-
nur. 

Ayrıca memleketin ve komşu ülkelerin 
çinko levha ve saç ihtiyacım karşılamak üzere 
senede 10.000 ton mamûl üretecek hir hadde 
tesisi ile pres dökümde kullanılmak üzere 4.000 
ton alaşım ve saç ve profil galvanizasyonunda 
kullanılmak üzere lüzumu kadar alüminyumlu 
çinko yapılabilecek üniteler de kurulmakta-
dır. 

Tesisler ilk senelerde yurdun ihtiyacını kar-
şıladıktan sonra azalan nisbetlerde ihracat yap-
mağa müsait üretimde bulunacaktır. Dördün-
cü Beş Yıllık Plân Dönemi sonuna doğru is-
tihsalin tamamı yurt içinde tüketilecek vc o 
zaman, kuruluşta öngörülen, tevsiata gidilecek-
tir. 

Çinkur fabrikaları faaliyete geçtiğinde 600 
kadar teknik ve idari personel ile işçiye iyi 
şartlar altında çalışma imkânı hazırlamış ola-
cak ayrıca kullanacağı cevherin istihsalinde ise 
1.000 kadar personel çalıştırılacaktır. Yıllık is-
tihsali ise 16 milyon dolarlık bir döviz tasarruf 
ve temini demek olmaktadır. 
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K İ M Y A S A L M A D D E F İ A T L A R I 

1. Kimya Sanayiimizin plânlanmasında yardımcı 
olmak, ithalat ve ihracat işlemlerine ışık tutr 
mak amacıyla aşağıdaki fiyat listesi hazırlan-
mıştır. 

2. Yalnız Amerika, Almanya ve İngiltere FOB fi. 
yatları seçilmiş olup, bu fiyatlar mecmuamızın 
yayınlandığı tarihte geçerlidir. 

3. Bu maddelerin genellikle 10-20 tonluk partiler 
halinde satılacağı kabul edilmekle beraber, da-
ha küçük partiler için belirtilen fiyatlar varsa, 
bunlar da ilgili sütünda verilmiştir. 

4. Fiyatlarda $ 1 = 14 TL. eşdeğeri kabul edilmiş-
tir. 

Fiyatlar, TL./Kg. 
Kimyasal Madde U S A- Almanya İngiltere 

Adibik Asit 5.84 6.00 — 

Akrilonitril 4.00 6.16 4.8 
Aluminyum Stearat 13.8 10.2 12.5 

Amil Alkol 5.76 10.6 9.89 

Amilasetat 4.92 10.6 10.10 

Amonyak (% 30) 0.4 1.44 0.43 
Amonyum per sülfat (°-'o 98) 5.54 4.36 5.27 

Amonyum sülfat (% 21) 0.384 1.16 0.523 

Anilin 4.62 4.36 — 

Asetaldehit (% 99) 2.76 3.55 3.79 
Asctikanhidrit 4.31 4.50 3.97 

Asetik asit (Buzlu) 2.76 3.36 3.08 

Asetik asit (% 80, teknik) 2.90 2.80 2.65 

Asetil salisilikasit 18.8 — 21.4 

Aseton 1.8 1.49 2.15 
Bakır sülfat (% 98-100) 7.0 6.79 6.08 
Benzen 0.96 1.17 1.32 
Benzoik asit (teknik) 6.6 6.85 7.93 
Brom 5.22 8.40 5.49 
Bütanol — 2.28 3.89 

Bütil asetat 4.15 2.89 4.43 
Bütiraldehit 5.99 — — 

Civaklorür 245.10 — 158.0 

Çlnkooksit 5.52 5.9 6.5 

Çinko stearat 13.5 9.4 10.65 

Çinko sülfat (66 °/o Zn) 3.08 2.4 3.48 

Deterjan Alkilat (yumuş.) — 4.86 — 

Deterjan Alkilat (sert) __ — 3.35 — 

Diaseton Alkol 4.15 3.48 4.84 
Dibütil fitalat 6.78 3.66 5.75 
Dietanolamin 3.7 4.95 7.48 

Dietil fitalat 6.49 9.73 6.50 

Dietilen glikol 2.77 2.86 4.25 

Dlfenil oksit, (teknik) — 14.85 — 

Di-isobütil keton 4.61 8.31 8.6 
O-Diklorobenzen 4.61 4.36 — 

Diklorometan — 2.86 — 

Dimctil amin (°/o 100) 4.46 8.10 — 

Dimetil fitalat 6.45 7.71 6.05 
Dinonil fitalat — 5.20 4.83 
Dioktil fitalat 3.85 3.75 6.40 
1-4 Dioksan 11.10 15.42 12.30 
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Fiyatlar, TL./Kg. 
Kimyasal Madde U.S.A. Almanya İngiltere 

Dipropil amin 31.80 27.00 
Dipropilen glikol 4.75 5.20 5.79 
Disikloheksil fitalat 14.00 11.83 9.00 
Eter — 

Etil akrilât 6.16 10.60 
Etil asetat 3.70 2.92 3.47 
Etil-bütil keton 12.30 20.20 17.80 
Etil diglikol eter — 5.22 6.32 
Etil eter 3.54 6.88 6.96 
Etil glikol eter — 3.80 5.12 
Etilen diamin (% 100) 8.12 11.40 10.90 
Etilen glikol 2.15 2.92 3.56 
Etilen oksit — 3.50 4.15 
Fenol (sentetik) 2.46 3.05 3.05 
Fenol formaldehit — — 7.05 
Fitallk anhidrit 2.54 2.32 2.47 
Formalin 1.08 1.32 1.20 
Fosforik asit (°'o 75) 2.14 3.64 5.45 
Fümerik asit 6.62 5.18 
Pülfural 5.09 6.71 7.79 
Gliserol (sentetik, % 99.5) 7.00 7.50 8.61 
Gloksal (% 30) 6.78 6.78 
Heksametileıı tetramin 

(teknik) 7.13 4.80 6.10 
Heksan (endüstriyel) 1.11 1.36 1.69 
Hidrobromik asit (teknik 

% 48) 10.00 14.10 
Hidrojen peroksit (% 35) 4.94 4.19 4.% 
Hidro florik asit (% 70) 6.28 5.30 5.53 
Hidrokinon 35.40 30.50 37.40 
Hidroklorik asit (18"Be) 0.461 0.522 0.585 
İyot 122.00 81.00 103.00 
İzobütanol — . 1.26 — 

İzobütil asetat (% 98) 3.61 2.61 3.85 
İzoforon 5.54 7.09 6.70 
İzopropanol (°/o 99) 2.30 1.94 2.54 
İzopropil amin — 9.40 10.20 
Izopropil asetat 3.53 4.02 3.56 
Kalsiyum karbür (teknik) — 1.69 — 

Karbon sül für 1.485 1.75 — 

Karbon siyahı (FEF) 2.38 3.42 2.55 
Karbon siyahı (HAF) 2.62 3.74 2.80 



Kimyasal Madde 
Fiyatlar, TL./Kg. 

U.S.A. Almanya İngiltere Kimyasal Madde 
Fiyatlar, TL./Kg. 

U.S.A. Almanya İngiltere 

Karbon tetraklorür 3.47 3.05 4.06 
Kauçuk, bütil 8.30 8.71 8.28 
Kauçuk, poliizopirin 7.40 8.10 7.49 
Kauçuk, polikloropirin 12.00 — 13.70 
Kauçuk, nitril 15.40 — 14.30 
Kauçuk polibütadjen 7.70 6.25 6.72 
Kauçuk, SBR 1,500 grade 7.10 5.91 6.29 
Kauçuk. SBR 1,712 grade 5.47 4.69 5.15 
Klor (sıvı) 1.16 1.23 132 
Krezol (orto) 5.40 6.56 6.12 
Ksilen (2/3*) 1.05 0.956 1.043 
Kiimen — 4.50 3.12 
Laktik asit (°ö 80) 1110 11.00 11.90 
Magnezyum Karbonat 4.94 3.73 — 

Magnezyum oksit 7.40 10.82 — 

Magnezyum stearat — 9.90 11.0 
Maleik anhidrit 4.00 4.04 5.37 
Mclamin — 7.50 — 

Mclamin formaldehit — 12.70 13.62 
Mctanol sentetik 0.948 0.925 1.20 
Metil etil keton 3.08 2.28 3.45 
Metil izoamil keton 5.40 9.80 8.10 
Metil lzobutil keton 4.15 3.02 4.41 
Metil slklohegzanol — 7.90 9.00 

Moııo etanol amin 4.00 4.90 7.50 
Monokloro asetik asit 

(teknik) 6.49 4.50 4.54 
Naftalin 2.00 1.45 1.08 
Naylon 6 — 29.10 20.90 
Naylon 11 — 42.90 40.00 
Naylon 66 — 34.60 20.90 
Nitrik asit (*<> 100) 1.28 1.05 1.70 
Okzalik asit 7.10 6.36 5.41 
Paraformaidehit (<M> 96) 5.45 5.95 5.50 
Pantacritritol, (teknik) 7.40 8.10 7.20 
Pentanol — — 9.95 
Perkloroetiiin 3.15 2.59 — 

Poljestcr 9.84 — 11.20 

Polietilen (hd injn gradc) — 5.70 7.10 
Polietilcn (hd bottle grade) 555 6.87 7.10 
Polietilen (I d. film grade) 4.21 6.03 5.91 
Polietilcn ( Id . injn grade) 4.3 i 5.20 5.44 
Polietilen (I d. pipe cxtru-

sion gradc) 4.70 6.S0 6.70 
Polietilcn glikol 10W M. wt. 6.79 8.10 6.86 
Polietilen glikol 4000 M. wt. 9.56 10.00 9.30 
Polimctil mctakrllat — 14.10 
Polipropilcn 7.70 11.00 8.00 
Polistircn 4.00 6.04 4.69 
Politetrafluoroetilen (PTFE) 

(granüler) 106.00 113.00 104.00 
Politetrafluoroetilen 

(PTFE) 143.00 — 123.00 
Polivinil asetat (H 55) — 5.70 539 
Polivinil klorür (PVC) 

(paste forjning gradc) 7.10 5.58 5.68 

Poliviııil klorur (PVC) 
(general purpose) 3.69 

Potasyum hidroksit (% 88-92) 3.70 
Potasyum iyodat 
Potasyum nitrat 
Potasyum permanganat 

(teknik) 
Potasyum persülfat 

(teknik) 
Potasyum sitrat 
Propanol 
Propilamin 
Propilcn glikol (standart) 
Propanol aldehit 
Propiyonik asit 
Resorsinol 
Scllüloz asetat (pul) 
Sellüloz asetat (kalıplama) 
Sellüloz asetat (film) 
Slklohegzanol, teknik 
Siktohcgzanon, teknik 
Siklohcgzilamin 
Sitrik asit 
Sodyum fluorosilikat 
Sodyum hidroksit (% 98-99 
Sodyum karbonat 98-100) 
Sodyum perborat (teknik) 
Sodyum pirofosfat (nötr) 
Sodyum sitrat 
Sodyum siyanür 97) 

80.00 
3.08 

5.52 
13.20 

38.00 
4.00 

5.45 
17.00 

5.22 
3.55 

53.50 
2.90 

4.77 
12.80 

4.81 

3.83 
12.60 
6.16 

24.40 

4.50 

76.00 

9.50 
6.82 

9.20 
6.43 

Toluen diizosiyanat 

3.30 
12.61 

48.5 
5.10 

11.00 — 11.45 
13.60 10.45 14.40 

— 28.50 
8 60 5.70 7.91 
552 5.30 7.40 

10.79 13.4Ö 9.60 
10.60 10.70 11.10 

1.69 1.63 
0.509 0.92 — 

4.22 5.39 4.71 
3.70 5.21 4.95 

10.70 

Sodyum stearat — 11.40 9.90 
Sodyum sülfat — . 0.645 0.95 
Sodyum tripolifosfat 2.57 4.10 4.15 
Sorbitel (toz) 10.14 18.20 12.20 
Sorbitol (<M> 70 çözelti) 6.40 7.10 5.04 
Stearik asit 6.30 5.40 5.52 
Stircn-akrilonitril kopolimcı 7.23 — 8.27 

Stircn monomer (99 H) 2.46 2.90 2.76 
Sülfürik asit (66'Bc) 0.434 0.55 0.55 
Süpcrsofat (% 19, P.Oj) 0.339 0.709 0.55 
Tartarik asit 14.15 13.25 17.10 
Tctrahidrofüran 11.40 12.25 14.75 
Titanyum dioksit (anataz) 8.00 7.20 7.58 
Titanyum dioksit (rutil) 8.15 7.48 8.40 
Toluen nitrotion grade 0.92 0.95 1.07 

(% 80 izomer) — 12.42 14.00 
Trictanol amin (% 85) 4.91 5.21 6.80 
Trietilen glikol 6.46 6.24 6.99 
Trifenil fosfat 12.00 11.60 — 

Trikrezil fosfat 10.42 10.55 9.30 
Trikloro etilen 3.00 2.60 2.30 
Tuz (adî) 0.30 4.91 — 

Üre (% 48 N) 1.20 1.41 1.02 
üre-formaldchid — 8.10 8.80 
Vinil-asctat 3.08 3.54 4.10 
Vinil klorür _. 3.10 __ 
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hortum ithalini 
kılan 

marka 
Sürekli hamle 

•Jf Genişleyen modern tesisler 
•Jf Avrupadan hortum ithalini 

gereksiz kılan üstün kalite 
•X* En küçük sulama işlerinden 

en büyük sanayiye kadar bütün 
ihtiyaçları karşılayacak bol çeşit. 

S U H O R T U M L A R I 
K A Y N A K H O R T U M L A R I 

T A Z Y İ K L İ H A V A H O R T U M L A R I 
A K A R Y A K I T H O R T U M L A R I 

B E S İ M A D D E L E R İ H O R T U M L A R I 
Ş A R A P V E B İ R A H O R T U M L A R I 

A S İ T V E S O L V E N T H O R T U M L A R I 
B U H A R H O R T U M L A R I 

P Ü L V E R İ Z A T Ö R H O R T U M L A R I 

VÇ A M U R V E K U M H O R T U M L A R I 
S A N A Y İ H O R T U M L A R I 

E M İ C İ S P İ R A L H O R T U M L A R I 
^ P L A S T İ K H O R T U M L A R I 

Karaköy Tünel Caddesi, 
Ömerağa Sokak No. 24/2 
İstanbul Tel: 44 03 15 
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VANA İHTİYACINIZDA 
GÜVENECEĞİNİZ 

TEK İSİM! 

015den 0200e kadar ND16 dökme demir, 
IMD40dökme çelik ve paslanmaz çelikten 
mamul her tür buhar,gaz,sıvı,arnonyak ve 

asit vanaları. 

Fabrika: Ankara Asfalt ı - Kartal / İST. Tel:53 4 0 73 
Satış Merkezi: Necatibey cad.41/3 Karaköy/İST. Tel:44 3 3 71 



BOYA ve VERNİK SANAYİİ A. Ş. 

G ü v e n e b i l e c e ğ i n i z e n i y i K â l i t e l e r i y U 

C m ı İ D i t d e v e H i z m e t i û i s l e d i r 

• lllllll lEUlUEll 
• SEMİ İt M BOH 
• P.VJ TOTKİtl n SOVA BlnDEK'LERl 

»42IHANE Kıbıl» Mkmi Mıb'uun Cu. No. M7 TOtOn Han Kat 2 

TELEFON «8140 S HAT 
Fab'ihı : Topkapı Maitepesı Lıtros yolu No. 7-9 latanbul 

TELEFON : 21 22 71 • 21 22 72 
&NK. Î B T İ B A T B Ü B O S U 18 88 66 

C V 7 

K İ M Y A : 90 



İ H R A C A T I M I Z : 

KİMYEVİ REAKTİF MADDELER 
• organik, mineral, saf 
KİMYEVİ GÜBRELER 
TARIM KORUMA İLAÇLARI 

PLASTİK MADDELER VE PLAS-
TİKTEN MAMÛL EŞYALAR 

KAUÇUK MAMULLER 

OTOMOBİL LASTİKLERİ, binek 
arabaları ve ağır taşıtlar için 

FOTOĞRAF KAĞIDI 

Hızla gelişen bir endüstrinin mahsûlü olan bulgar kim-
yevi maddeleri, bütün dünya piyasalarında hüsnü 
kabul görmektedir. 

CHimımport 
SOFIA - BULGARlE 

2, Rue Stiptıan Karadja 

< T6l6phone.88-38-11/15 

S TAlegramme : CHIMIMPORT-Solıa 
m 

Z Telex: 22 521 22 522 



w 
V y U K t C D I C K 

KÜRESEL SANAYİ 
VANALARI 

Karbon Çelik, Bronz ve 316 paslanmaz çelikten mamul 
VVorcester vanaları üç parçalı değişik yapıları ve bu parçalar 
arasındaki TEFLON contalarıyla tamamiyle sızdırmazlık 
vasfına haizdirler. 

44 Ser i Econ -O -M ise r 

- HAVA, SU, BUHAR, FUEL-OİL, LPG 
- AŞINDIRICI, YAPIŞTIRICI, ERİTİCİ 

KİMYEVİ M A D D E t e s i s l e r i n i z d e 
Ekonomi, emniyet ve randımanın 
sırrı VVorcester Küresel Sanayi 
vanalarında. 

44 seri E c o n - O - M i s e r 
FLANŞLI 

VVORCESTER KÜRESEL SANAYİ VANALARI 
H a l e n T ü r k i y e ' d e ; 

T Ü R K - K A B L O ( İ z m i t ) 
E C Z A C I B A S I İ L A Ç 
M U T F A K G A Z 

K A V K İ B R İ T ( G e m l i k ) 
Ö Z G A Z A . Ş . 
S H E L L 

Sİ F A Ş ( B u r s a ) 
UN İ L E V E R 

T Ü R K İ Y E S İ S E C A M 
T Ü R K H E N K E L ( G e b z e ) 
T U T K A L S A N A Y İ 
S Q U I B B t L A Ç 

tesislerinde kullanılmaktadır. 

KOLLEKTİF ŞİRKETİ: 
* Taksim Yedikuyular Cad. 4/1 Tel: 40 56 8 2 - 4 0 49 35 İSTANBUL 

Bursa Bayi i : K E M A L T Ü R K Ü N Za fe r Meydan ı 7 . Tel : 16 OOO 
• - —% •• " - - — - — - — -

A R O M A ( B u r s a ) 
A Y G A Z A . Ş . 
A T A B A Y K İ M Y A S A N . 
B İ R L E S İ K - A L M A N İ L A Ç 
C A R L O - E R B A İ L A Ç 
D E R B Y L A S T İ K ve P L A S T İ K 
D . Y . O B o y a ( İ z m i r ) 
D O G U İ L A Ç 

G O O D - Y E A R L A S T İ K L E R İ 
H A L I F L E K S ( B u r s a ) 
H E K T A S 

İ P R A G A Z 
İ L K A L E M 
İ S L O N S e n t e t i k İ p l i k 
İ P S A N ( B u r s a ) 
İ P E K E R ( B u r s a ) 
M O B İ L G A Z 

M U S T A F A N E V Z A T İ L A Ç 
P L A S T E L 

P F İ Z E R İ L A Ç F A B R İ K A S I 
P L A S T l F A Y 
P O L İ S A N K l M Y A S A N A Y İ 
O C A K G A Z 


