
9. 
Plânlı Dönemde Tuz Üretiminde Gelişmeler 

Tuz üretimine ilişkin plânlamanın ne 
ölçüde gerçekleştiğini görmek yararlı ola
caktır. 

Birinci, ikinci ve üçüncü beşyıllık plân
larda tuzla ilgili verilen değerler arasında
ki tutarsızlık genel olarak (1) tuzun gere
ğince önemsenmediğini, (11) tuzla ilgili ça
lışmaların yeterince yapılmadığını vurgu
lamaktadır. En sonuncusu vé doğruya en 
yakını olması açısından üçüncü beşyıllık 
plân'ı esas aldık. 

445.750 930.000 644.703 

Tekel Genel Müdürlüğünün «1971 Bi
lançosu» adlı yayınında 1962 gerçek üre
tim değeri 445.750 ton değil, 546.500 ton o-
larak görülmektedir. Biz daha sağlıklı olma
sı gerektiği açısından Tekel Genel Müdür-
lüğü'nün değerini kabul ediyoruz. 

Tuz'a ikinci kez planlamanın «Madenci
lik» bölümünde rastlıyoruz. Metal dışı ma
denler içinde yer alması nedeniyle bu kez 

1962 Plân Hedefi Gerçekleşme 

Bu bölümde verilen değerler Tekel Ge
nel Müdürlüğü'nün «1971 Bilançosu» yayı-
nındaki değerlerle eşdeğerdir. İlginç olanı, 
aynı hammeddenin hem «Kimya Sanayi» 
hem de «Madencilik Sektörü» İçinde ince
lenmesi, ancak verilen değerler arasında 
küçümsenemiyecek bir çelişkinin varlığıdır. 
«Kimya sanayi» ile ilgili planlamada birinci 

Tuz konusuna ilk kez plânlamanın 
«Kimya Sanayi» bölümünde rastlıyoruz. Kim
ya sektörünün önemli girdilerinden olması 
nedeniyle; bu sanayi içinde değerlendiril
mesi düşüncesi ile hareket edilmiş olsa ge
rek. Ancak i'erde bu bölümden yapacağı
mız alıntılardan tuzun unutulmuş olduğunu 
göreceğiz. 

«Plânlı dönemde Kimya sanayi üreti
minde gelişmeler» tablosunda tuza ilişkin 
1. Beşyıllık Plân'a ait gelişmeyi özetleyen 
değerler şöyledir : 

Birinci Plan Yıllık 
ortalama artış, yüzde 

7.6 

bu sanayi içinde değerlendirilmesi düşün
cesi ile hareket edilmiş olsa gerek. Ancak 
kimya'da olduğu gibi bu bölümde de unutul
muş olduğunu yine bu bölümden yapacağı
mız alıntılardan anlıyacağız. 

«Planlı Dönemde Madencilik Sektörü 
Üretiminde Gelişmeler» tablosunda 1. Beş
yıllık planın tuz'la ilgili gelişmeyi özetleyen 
değerleri şöyledir. 

Birinci Plan Yıllık, 
Ortalama artış, yüzde 

beşyıllık planda ortalama artış % 7.6 olur
ken, Madencilik Sektörü ile ilgili Plan'lama-
da ise bu değer % 3.1 olmaktadır. 

Değerler arasındaki tutarsızlıklar yine 
aynı tablolarda, II. Beşyıllık planla ilgili ge
lişmeyi özetleyen değerler arasında devam 
etmektedir, şöyleki; Kimya sanayi ile ilgili 
tabloda; 

t962 Plân Hedefi Gerçekleşme 

546.500 — 637.300 3.1 
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1972 

Plân Hedefi Gerçekleşme tahmini 

740.000 720.000 

olan bu değerler Madencilik Sektörü ile il-gili 

Plan Hedefi Gerçekleşme tahmini 

— 660.000 

dır. 1972 yılı gerçek tuz üretiminin 623.900 
ton olduğu gözönünde tutulursa gerçekleş
me tahmini ile ilgili verilen değerin tahmi
ninde Madencilik Sektörünün daha tutarlı 
olduğu görülmektedir. Gerçek değer 623.900 
olunca yıllık ortalama artış % 0.7 den daha 
düşük, % 0.4-olur. 

(Gerek planlama çalışmalarında gerek
se kendi hesaplarımızda yıllık ortalama yüz
de artışları «Yıllık ve Beşyıllık gelişmeler 
için Çevirme Tabloları»'™ kullandık.) Doğru
sal artışlarda ya da doğrusal azalmalarda 
doğru sonuçlar veren bu çevirme tabloları 
örneğin tuzla ilgili gelişmelerde doğru so
nuçlar vermesi şüphelidir. 

Çünkü tuz üretimi daha önceki bölüm
lerde de belirttiğimiz gibi doğrusal değil, 
düzensizdir, örneğin; ikinci beşyıllık planın 
içerdiği yıllara ait üretim değerleri şöyle
dir : 

1968 — 565.300 Ton 

1969 — 567.600 -
1970 — 647.800 » 
1971 — 536.200 » 
1972 — 623.900 » 

Hemen hemen aynı düzeyde kabul edi
lebilir değerlerdir. Burada % 0.4 lük bir ar
tıştan bile sözedilemiyeceği ortadadır. 

Yıllık ortalama artışlar üzerinde bu 
denli önemle duruşumuz boşuna değildir. 
Yıllık ortalama artış yüzdesinin yanlış geti
rilmesi tuza ilişkin; 

( I ) Hedef saptanmasında, 
(II ) Yatırımların saptanmasında, 
(III) Ve tedbirlerin saptanmasında 

Yanlış değerlendirmeleri de beraberin
de taşıması sonucunu doğurur. Tuzu ele a-

Cilt : XIII Sayı : 5 

İkinci plan yıllık 
ortalama artış, yüzde 

2.2 

tabloda ise; 

İkinci plan yıllık 
ortalama artış, yüzde 

0.7 

lan her iki sanayi sektörü için de durum ay
nıdır. Tuzu önemli bir girdi olması açısından 
bünyesinde değerlendiren Kimya Sektörü; 
soda, sudkostik v.b. gibi üretim dallarında 
yanlış değerlendirmelere gidebilir, öte 
yandan, metal dışı maden olduğu için, 
Maden Sektörü de tuzun kimya sanayii ile 
olan çok önemli ilişkisini gözönünde tut
mayarak tuza gerekli önemi vermiyebilir. 
Ki bu kuşkumuz, üçüncü beşyıllık plân'ın 
incelenmesinde doğrulanmaktadır, özetle 
diyeceğimiz : Plânlı dönem öncesi tuz üre
timindeki düzensizlik Plânlı dönemde de 
süregitmiştir. Yapılan plânlamalar tuz üre
timinde bir gelişme sağlayamamıştır. 

Gerekli atılımların sağlanamaması .ha
linde de aynı düzensizliğin sürgit gitmesi 
önlenemiyecektir. Ve bu gerekli atılımlar 
III. beşyıllık planda da saptanmamıştır, ön
ce tuz üretiminin planlamasının kimya sek-
törünce yapıldığını varsayarak sorunu plan
dan alıntılar yaparak çözümlemeye.çalışa
lım. 

« Kimya sanayi, (I) Doğal kay
nakların geliştirilmesi, ve değerlendirilme
si, (II) Ara malı üreten ve pek çok sektörü 
ürün veren sanayi dalı olması (III) teknolo
jinin gelişmesinde etkili olması, dolayısıyla 
(IV) sanayileşme ile olan sıkı ilişkisi nede
niyle öncelikle geliştirilecek sektörler ara
sındadır » (6) 

« ancak, sanayileşme için ge
rekli olan ve 'ağır kimya sanayi' diye ad
landırılabilecek ana tesisler; talebi tarh ola
rak karşılayabilecek büyüklükte değildir» 
(7). 

« Uzun dönemde, yukarıda be
lirtilen nitelik ve olanaklarda gözönüne alı
narak öncelikle temel kimyasal madde sa
nayilerinin ve büyük organik ve inorganik 
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kimya komplekslerinin kurulması hedef 
alınmaktadır » (8) 

«Soda ve sudkostik gibi kimyasal mad
deler ve boyar madde tesislerinin kurulma
sı ve tevsirleri önemli ölçüde ithal ikamesi 
sağlayacak bor bileşikleri de, sentetik el
yaflarda ve ilaçlarda aynı zamanda ihraca-
ata dönük üretimleri öngören yatırımlar 
gerçekleştirilecektir » (9) 

Birbirini bütünleyen alıntıları ardarda 
koyduk. Yapılan değerlendirme ve sonuç
lara itiraz söz konusu değildir. Ancak baş-
tada dediğimiz gibi gerek kimya sanayi'nin 
bir açıdan önemli bir girdisi olması yönün
den gerekse'de üretim sürecinin kimyasal 
niteliğinin varlığı nedeniyle bu sektör için
de planlanan tuz üretimimimizin son alın
tıda söz konusu edilmemesi dikkatimizi 
çekti. Bir ton Sodyum hidroksit (Sudkostik) 
için ortalama 1.5-1.9 ton; Sodyum (Soda) 
karbonat için ortalama 1.8 ton tuz gerekli
liği demek istediğimizin somut kanıtıdır. 
Soda ve sudkostik'i üreteyim derken bu sa-
niyilerle ilgili girdiyi (tuzu) dışarıdan alma 
durumuna düşmemiz şapkayı ters giymeye 
benzeyebilir. Sorunun önemini, tuzdan elde 
edilen birincil ve ikincil ürünleri sıralamak
la (tekrar olsada yararlı olacaktır.) daha da 
somutlaştırabiliriz. Tuz'dan belli başlı; (I) 
Soda (II) Sudkostik ve (III) Klor üretilir. Bi
rincil olan bu ürünler pek çok kimyasal ikin
cil ürünlere girdi yani ara mal olmaktadır
lar. Örneğin; «Sodyum hidroksit (Sudkos
tik; Sabun, ilaç, viskäsrayon ve beyazlatma 
çözeltilerinin hazırlanmasında, petrol rafi-
nasyon işleminde ve alimüna üretiminde 
kullanılmaktadır. Soda; çam endüstrisinin 
temel ana maddesi olup ayrıca tekstil ve 
kağıt endüstrisinde demirden başka bazı 
madenlerin izabesinde bazı sabun, su yu
muşatıcıları ve temizleyicilerin hazırlanma
sında sarfedilmektedir » (10) 

(6), (7), (8), (9), (12), (13) — Yeni Strateji 
ve Kalkınma Planı - Üçüncü BEŞYIL (1973 -
1977) - Kimya Sanayii, S. 393 

« Klorun çok sayıda kullanma ye
ri mevcut olup en önemli kullan
ma sahaları klorlu 'solventJer' PVC, brom 
ve yakıtın oktan değerini arttırmada kulla
nılan kurşun tetra etilen hazırlanması için 
etil klorür bileşimleridir » (11) 

Ve daha başka birçok ürünlerin elde 

edilmesinde kullanılan tuzdan elde edilen 

birincil ve ikincil ürünler 

Şimdide «Kimya sanayi» planlamasın

da nelerin yapılması ve hangi alanlara ya

tırımların gerçekleştirileceğini yine alıntı

larla aktaralım; 

« örneğin soda ve sodyum bi

karbonat, sodkostik, sodyum perborat, el-

yef ve iplik tesisleri, boyar maddeler, re

yon, viskon, kibrit, tıbbi ilaçlar tesislerinin 

devreye girmesi ile boraks ve borik asit te

sislerinin tevsii bunlar arasındadır » 

(12) 

« 1973-1974 dönemi içinde kim

ya sektörüne yapılacak toplam yatırım 3850 

milyon TL sına ulaşacak ve bu yatırımla 

başlıca boraks, borit asit, sudkostik, suni 

ve sentetik elyaf ve iplik, soda, boyar mad

deler ile ilaç aktif maddeleri için yeni te

sisler ve tevsiler gerçekleştirilecektir » 

(13) 

« Kimya sânayinde hem ithal ika

mesi sağlayan hem de ihracata dönük opti

mum kapasiteli yatırımların gerçekleştiril

mesi esas alınacaktır. Bu nedenle özellik

le soda, sudkostik sodyum perborat mat

baa mürekkepleri gibi mallarda taleplerin 

tamamen yurtiçi üretemle karşilanmasinıri 

sağlanmasına; bor bileşekleri ile sentetik 

elyaf ve iplik gibi mallarda ihracatın arttı

rılmasına çalışılacaktır ...» (14) 

(10), (11) — Assoc. Prof. Dr. Zeki M. Do
ğan - İngiltere'de Tuz Üretim ve Tüketimi 
Madencilik Dergisi Mayıs 1974 Sayısı. 
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Görüldüğü gibi genel değerlendirmede 
olduğu gibi nelerin yapılacağı ve nelere ya
tırımın yönlendirileceği sorununda tuza iliş
kin bir cümleye raslıyamıyoruz. 

Özcesi; kendi yapısı içinde değerlen
dirmesine ve üretim tahminlerini getirme
sine rağmen tuz «Kimya sanayi» bölümün
de ya önemsenmemiş yada gözden kaçmış
tır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi gündemi
ne aldığı tuzu bu kez Maden sanayi bölü
münde arayalım. Bakalım bu bölüm soruna 
nasıl yaklaşmış. İlk paragrafı olduğu gibi 
raya alıyoruz : 

«... Ham petrol ve diğer madenle
rin aranma, işletme ve her türlü cevher 
zenginleştirme işlemleri madencilik sektö
rü kapsamında bulunmaktadır » (15) 

Tuz bu tanım içinde yer aldığına göre 
değerlendirme de bu bölümün gündemine 
girmiş varsayıyor ve alıntılara devam edi
yoruz; 

« Metal dışı madenler ise, sana
yileşmenin gerektirdiği çok çeşitli yeni mi-
naralleri kapsamaktadır. Bunlara kamu ola
rak önem verilmesi ve özellikle ihracata 
dönük gelişme projelerinin uygulanması ge
rekli görülmektedir. Bunlardan özellikle bor 
tuzları manyezit ve mermer kaynaklarının 
ihracata dönük olarak geliştirilmesi öngö
rülmektedir » (16) 

« Metal dışı maden talebinin yerli 
kaynaklardan karşılanması....» (17) 

« Üçüncü plan döneminde ihra
cat, özellikle, metal dışı madenlere yönele
cektir...... Bor tuzları, sinter manyezit, 
krom, tungsten ve mermer ihraç edilecek 
başlıca madenler olacaktır » (18) 

« İhracat ve yerli sanayiin tale
bine bağlı olarak metal dışı madenlerden 
bor tuzları, fosfat, pirit, asbest, bentonit 
(aktif olmayan), mermer ve dolomit de 
önemli üretim artışları görülmüştür » 
(19) 

«. Metal dışı madenlerde fosfat, 
bor tuzları ve manyezit önemli yatırımlar 
gerektirmektedir » (20) 

(14) — Yeni Strateji ve Kalkınma Planı -
ÜÇÜNCÜ BEŞ YIL (1973-1977)-Kimya Sa
nayii, S. 393. 

Belli başlı metal dışı madenlerde rast-
lıyamadığımız tuza belki yapılacak yatırım
lar bölümünde rastlarız umuduyla baktık. 
Belli başlı on üç bölümlük alanda yoğun
laşacak olan yatırımlar içinde de tuzu gör
medik. «İlkeler ve Tedbirler» bölümünde 
Kamu kuruluşları ile ilgili öngörüler içinde 
tuzu işleyen Tekel Genel Müdürlüğü'ne iliş
kin bir tek cümleye rastlıyamadık. 

Bütün bu çözümlemelerden çıkardığı
mız sonucu; halk arasındaki bir deyimle 
vurguluyabiliriz. Tuz iki cami arasında bina-
maz kalmıştır. 

Tuzla ilgili talep ve üretim tahminleri 
değerlerinin irdelenmesi daha ilginç sonuç
lar getirecektir. 

««Kimya Sanayi» bölümünde talep tah
mini olarak üçüncü beşyıllık plan dönemi 
sonunda 1.700.000 olarak saptanmıştır. Ta
lep tahmini bu olunca ve 1972 tuz üretim 
değeri 720.000 ton alınınca üçüncü plan yıl
lık ortalama artış % 18.8 olmaktadır. (Ya
pılan talep tahmini üretim tahmini ile öz
deştir. Üçüncü beşyıllık plan dönemi so
nunda üretim tahmini 1700000 olarak sap
tanmıştır. Bu plan döneminde tuz ihraca
tının öngörülmediği anlamına gelmektedir.) 

Gerçekte bu % 18.8 değeri, 1972 ger
çek üretim değeri olan 623.900 ton değeri 
göz önüne alınırsa % 22.2 ye çıkmaktadır. 

Birinci beşyıllık planda % 3.1, ikinci 
beşyıllık planda % 0.4 olan yıllık gerçek 
ortalama artış yüzdeleri üçüncü beşyıllık 
planda % 22.2 ye yükselmektedir. 

Böylesi büyük bir artışın sağlanabil
mesi, büyük yatırımlar gerektirirken, yatı
rımlar bahsinde sözkonusu edilmemesi ve 
programa alınmaması üçüncü beşyıllık plan 
döneminde tuz ithalatını doğuracaktır. 

Türkiye tuz potansiyeli de gözönünde 
tutulursa tuz ithalatının doğması tuz der
yası içinde tuzsuz kalma anlamına gelecek
tir. Bir başka deyişle geri bıraktırılmış bir 
ülke olarak, emperyalist ülkelerce hammad
de deposu olarak görülen ülkemiz tuzu dı
şarıdan getirme durumuna düşecektir. 

(15), (16), (17), (18), (19), (20) — Yeni Stra
teji ve Kalkınma Planı - ÜÇÜNCÜ BEŞ YIL 
(1973-1977) Madencilik, S. 269. 
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