
13. 
Tuzdan Elde Edilen Ürünlerin 

Ekonomisi 

Tuzun kimya sanayinde bazı önemli 
maddelerin üretiminde girdi olduğunu, ge
rek tuzun kullanım yerlerini anlatan bö
lümde gerekse de başlıca tüketici ülkele
rin tuzu nerelerde kullandığını anlatan bö
lümlerde gördük. Bu bölüme tuzdan elde 
edilen kimyasal ürünlerden başlıcası olan 
soda incelenecek. Soda'nın dışındaki kim
yasal maddelerin de aynı önemle ele a-

lınması gerekliliği inancındayız. 
Tuzdan elde edilen ürünlere geçmeden 

önce; kısada olsa sofra, mutfak ve rafine 
tuzdan söz etmek yararlı olacaktır. Sofra 
ve mutfak tuzu Tekel Genel Müdürlüğün
ce rafine billur tuz ise Rafine Billur Tuz Sa
nayii A.Ş.'ince üretilmektedir. 1960 - 1970 
yılları arasındaki üretimin yıllara göre da
ğılımı Tablo (16) da görülmektedir. 

TABLO (16) : YILLARA GÖRE SOFRA, 
MUTFAK VE RAFİNE BİLLUR TUZ ÜRETİMİ 

YIL 

i960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

1968 
1969 
1970 

SOFRA 
TUZU 

553 TÖN 
1.354 

417 
490 
588 
909 
877 

1.020 

832 
913 

1.100 
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MUTFAK 
TUZU 

3.770 TON 
3.175 
1.233 
1.766 
2.389 
1.632 
1.699 
2.079 

2.242 
2.715 
3.041 
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RAFİNE BİLLUR 
TUZU 

— 
— . 
— 

• — 

— 
— 
— 

2.250 TON 
(2 aylık) 

4.722 » 
7.278 » 
9.485 -

Kaynak : D.P.T. - Güngör Tuncer - Suna Aslanoğlu - Tuz Sanayii Alt Komisyon Raporu 

Ham tuz üretiminde olduğu gibi Tekel 
Genel Müdürlüğü'nün işlenmiş tuz üretimin
de de on yıllık bir süre de hiç bir gelişme 
görülmemiştir : Rafine Billur Tuz A.Ş. ham 
tuzu Tekel'den almaktadır. Ve 14400 ton'luk 
kapasitesine ancak 1970 den sonra erişmiş
tir. Gerek Tekel, Gerekse Rafine Billur Tuz 

A.Ş. nin işlenmiş tuz üretimleri İzmir'de 
gerçekleştirilmektedir. 

Yukarıdaki tablonun getirdiği en önem
li sonuç; Türkiye'nin gereksindiği işlenmiş 
tuz yanında gerçekleştirilen toplam işlen
miş tuzun çok cılız kaldığı gibi, salt insan 
besini olarak tüketilmesi gereken işlenmiş 
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tuz talebi yanında da oldukça yetersiz kal
dığıdır. Gıda nizamnamesinin varlığına rağ
men bu gün Türkiyede insan besini olarak 
tüketilen tuzun sözkonusu Nizamname ko
şullarına uymadığı bir gerçektir, öte yandan 
kimya sanayinin işlenmiş tuzu talep ettiği, 
dikkate alınırsa sorun daha da önem kaza
nır. 

Şimdide işlenmiş tuzun maliyetleri ko
nusunda önemli bir takım sayıları verelim. 
1969 yılı değerlerine göre; Tekel Genel 
Müdürlüğü sofra tuzunu 66,86 Kr/Kg. mut
fak tuzunu 31,63 Kr/Kg'a üretmiştir. Oysa, 
bu iki tür tuzun yine aynı yıl satış fiyatları; 
sofra tuzu için 50 kr/kg, mutfak tuzu için 
15 kr/kg'dır. Görüldüğü gibi Tekel Genel 
Müdürlüğü, sofra tuzunun beher kilogramın
da 16,80 kr, mutfak tuzunun beher kilogra
mında 16,63 kr zarar etmektedir. Bu zararı 
doğuran neden, üretim kapasitesinin çok 
düşük olmasına dayanmaktadır. İşlenmiş tuz 
maliyetlerinin 1969 sonrası daha da büyü
düğünü söylersek yanlış olmaz sanırız. An
cak ham tuz da da olduğu gibi mutfak ve 
sofra tuz satış fiatlarınm 1973 yılı son üç 
ayında arttığı; sofra tuzu için 100 kr/kg, 
mutfak tuzu için 50 kr/kg fiat saptandığını 
buna rağmen yine zarar edildiğini belirtmek
te yarar vardır. 

Rafine Billur tuz A.Ş.'nin üretim mali
yetleri gizli tutulduğundan belirli değerlen
dirilmeye gidemiyoruz. 

İşlenmiş tuz üretiminin gereksenen bo
yutlara varabilmesi için yeni yatırımların 
gerekliliği ortadadır. İşlenmiş tuz üretimi
nin büyük tuzlalarda kurulacak tesislerde 
sağlanması akla gelen ilk öneri biçimidir. 
Bu önerinin, ham tuz üretiminin bölgelere 
göre dağılımının incelendiği bölümündeki ö-
nerilerle birlikte düşünülmesi ve değerlen
dirilmesi gerekir. 

Son olarak iki önemli tür tuz üretiminin 
gerekliliğini söylemek durumundayız. Bilin
diği gibi «Guatr» hastalığı Anadolu'nun yay
gın bir hastalığıdır. «Guatr» hastalarının 
nörmâl tuz yerine iyotlu tuzu besin olarak 
almaları gerekliliği tıb uzmanlarınca önemle 
önerilmektedir. Bu sorunun çözümüne kısa 

sürede gitme gerekliliği insancıl bir ödev 
olacaktır. İkincil olarak hayvanlara besin o-
larak verilen tuzun, daha bilimsel olarak 
hazırlanması, hayvancılığın gelişmesi açı
sından önemlidir. Bu gün dünya'da hayvan 
gıdası olarak «pres tuz» kullanılmaktadır. 
«Pres tuz»'un içine hayvanları geliştiren 
kimyasal vitamin katılmakta, böylece hay
vanların daha iyi beslenmesi sağlanmakta
dır. Bu konuda hayvancılığın yapıldığı böl
geler gözönüne alınarak, bu bölgelerdeki 
tuzlalar civarında bu tür tuz üretimine geç
me gerekliliği akla gelen ilk öneridir. 

Artık tuzun girdi olduğu kimya sanayiine 
ilişkin belirli değerleri belirterek, giderek 
tuzun önemini bir kez daha vurgulayabîlirîz. 
Tuzdan elde edilen birincil ve ikincil ürün
leri 1972 yılı istatistik yıllığından taradık. 
Aşağıdaki tablo sözkonusu yılda ithal edi
len ürünlerin miktar ve değerlerini göster
mektedir. ' 

Görüldüğü gibi oldukça yüklü bir itha
lat söz konusudur. Bu ithalatın uzun süre
den beri devam ettiğini söylersek dışarıya 
akan değerlerin hangi boyutlara vardığının 
önemi ortaya çıkar sanırız. Daha önce'de 
bir kaç yerde dediğimiz gibi başlıca dünya 
tuz üretici ülkeler bugün tuz tüketimlerinin 
% 60-70'ini kimya sanayide tüketmektedir
ler. Ki bunlardan sodyum karbonat (soda) ve 
sodyum hidroksit (sudkostik)ağır kimya 
sanayinin temel ögelerindendir. öncelikle 
bu iki dalda kurulacak sanayinin, yurt gerek-
simine karşılayacak boyutlarda olması, sa
nayileşmenin gereklerindendir. Ayrıca sod
yum bikarbonat ve klor üretimi içinde aynı 
şeyleri söylemek mümkün. Üçüncü beş yıl
lık planlamada, plan dönemi sonunda so
da, sudkostik ve sodyum bikarbonat üretimi
nin yurt içi talebini karşıladığı gibi, az da 
olsa soda ve sudkostiğin ihraç bile edile 
bileceği belirtilmektedir. 

Planlı dönemde Soda'ya il işkin plan
lamanın ilk iki beşyıllık dönemde başarı
sız olduğu ancak sudkostik üretiminde belli 
bir gelişmenin sağlandığı görülmektedir. 
Şimdi soda'ya ilişkin gelişmeler, ve gele
cekteki durumuna bir göz atmak yararlı 
olacaktır. 
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TABLO : (17) : TUZDAN ELDE EDİLEN BİRİNCİL VE İKİNCİL KİMYASAL 
MADDELERİN 1972 YtU İTHALATLARI 

İ T H A L A T 
MİKTAR (Kg) DEĞERİ (TL.) İthal Edilen Ürünler 

Sodyum hidroksit (Saf) 
Sodyum hidroksit 
Sodyum karbonat (Kalsine) 
Sodyum bikarbonat 
Sodyum fosfatlar 
Sodyum nitrat (Az Azotlu) 
Gliserin 
Fenol 
Sodyum nitrat 
Sodyum kforft 
Sodyum?-ktorat 
Potasyum klorat 
Sodyum 
Diğerleri 

Kaynak : D.I.E. — -Aylık Dis Ticaret İstatistikleri — 1972/1 - XII» 

9.168.512 

18.297.574 
62.624.864 

8.993.230 

11.394.809 

10.650.000 

648.641 
2.999.885 
2.420.541 

376.310 

1.079.385 

894.080 
959.237 

594.591 

21.284.711 
36.380.277 

55.558.531 

7.447.959 
31.268.284 

10.111.384 
5.102.482 

7.374.309 

3.288.509 

4.138.054 
2.927.519 

3.134.366 

2.165.461 
1.760.347 

Birinci beşyıllık planlamada 60.000 ton 
olarak saptanan plan hedefinin gerçekleş
mediği, ikinci beşyıllık planlamada da bu 
kez 85.000 ton olarak saptanan plan hede
finin birincide olduğu gibi gerçekleşmediği 
soda üretimine ilişkin gelişmelerde (!) gö
rülen ilk önemli nokta olmaktadır. 1972 yılı 
ithalat tablosundaki soda ithalat değeri 
gözünde tutulursa on yıllık sürede döviz 
kaybının büyük değerlere ulaştığı görülür. 

Üçüncü beşyıllık plan döneminde üre
time geçecek olan Soda Sanayi A.Ş. 150.000 
ton/yıl'lık kapasitesi ile yurt içi talebi karşı
layacağı gibi az da olsa ihraçta yapacağı 
tahmin edilmektedir. Yurt içi talep tahmini 
122.000 ton (1977 yılı), ve üretim tahmini 
150.000 ton (Soda Sanayi A.Ş.) olarak sap
tanınca 28.000 tonluk bir ihraç'ta söz konu
su olacaktır. Yeri gelmişken Soda Sanayi 
A.Ş.'inden söz edelim. Sümerbank, Türkiye 
Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve İş Bankası
nın hisseleriyle kurulmakta olan Soda San-
yi A.Ş.'nin sermayesi 1973 yılında 250 mil

yon liraya çıkarılmış, 1975 yılı başlarında 
ise deneme üretime başlaması planlanmış
tır. Toplam olarak 600 milyon TL.'ina mal-
olacak olan tesisin yıllık üretimi 150.000 
ton (baz soda) olacaktır. Toplam üretimin 
yarısından fazlasını Türkiye Şişe ve Cam 
fabrikaları tüketecek, geri kalanı ise çeşitli 
kullanım yerlerinde tüketilecektir. 1978 ve 
1983 yıllarında yapacağı ek tesislerle kapa
sitesinin 300.000 ton/yıla çıkarılması da ta
sarı halindedir. Mersin'de deniz kıyısında 
kurulan tesise tuz yine bu A.Ş. tarafından 
üretilecek ve «pipe- line» la fabrikaya ileti
lecektir. Tuzun Tekel'de oluşu girişimci ku
ruluşça gelecekte sakıncalı bulunmuş ola-
lunmuş olacak ki tuz kanununa şöyle bir 
madde eklenmiştir : 

«Ek fıkra : (29.7.1970 - 1318 ile ek) An
cak tuzu kimyevî maddeler istihsalinde ilk 
madde olarak kullanan sinai işletmeler, bu 
maksatla ve sadece kendi ihtiyaçlarında 
sarf etmek, harice satış yapmamak şartıyle 
tuz istihsal ve istihraç edebilirler.» (22) 

(22) Tuz Kanunu - Birinci Fasıl, Umumi 
Hükümler - Madde 1, EK FIKRA. 
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Soda üretimi için gerekli olan başlıca, 
maddeleri şöyle sıralıyabiliriz. Tuz, kalker,, 
amonyak, kok, sodyum sülfür ve su... vb. 
Bu maddeler ve bu maddelerin Türkiye de 
dağıldığı ya da bulunduğu bölgeler dikkate 
alınırsa soda üretimi için daha uygun (eko
nomik) bölgelerin varlığını belirtmek yanlış 
olmasa gerek, örneğin tuz gölü ve çevresi 
böylesi bir sanayiin gerektirdiği tüm ko
şulları içermektedir. Durum böyle iken So
da Sanayi'nin Mersin'de kurulmasını büyük 
ölçüde belirleyen, ihracat olanakları açısın
dan daha uygun bölge oluşuna bağlanabilir. 
Lübnan, İsrail, Suriye ve Irak gibi Ortş Do
ğu ülkelerine soda ihracının uzun süre için 
söz konusu olabileceği sanırız ,bu konuda 

büyük ölçüde etken olmuştur. 

'* Sodä'yä talebin ne olacağı konusunda 
yeni çalışmaların yapılması gerekliliği, bu 
açıdan geleceğe ilişkin talebin burada yer al 
mıyacağını belirtmek durumundayız. Ancak 
D.P.T. nin sodaya ilişkin talep tahminlerini 
esas almak durumundayız. Bu da yukarda-
da değinildiği gibi yıllik ortalama % 10.2 
lik bir artışla üçüncü beş yıllık planda sap
tanan 122.000 tonluk (1977) değerdir. 

Soda'nın yanında Sudkostik, klor ye di
ğer ikinci kimyasal ürünlerin (tuzun,girdi 
olarak önem taşıdığı) yurtiçinde üretilmesi 
yönünde zaman yitirmeden çalışmanın ge
rekliliği bu bölümün son, sözü olacaktır. 

İLLER B A N K A S I ' 

1490'i teknik,olmak üzere 2507 elemanı ve 1 milyar 200 milyon 

liralık, mali gücü ile İl özel İdareleri, Belediyeler ve Köylerin 

HARİTA 

İMAR PLANI 

İÇME SUYU 

KANALİZASYON 

ELEKTRİK 

TURİSTİK TESİSLER 

SOSYAL TESİSLER 

GIDA SANAYİİ 

TİCARİ TESİSLER 

İDARE BİNALARI 

ve çeşitli hizmetlerini gerçekleştirir ve ortak idarelere kredi saflar. 

Yurt gerçeklerine uyarak ihtiyaçları tam olarak karşılayan, kal

kınmaya 5,6 milyar liralık katkıda bulunan bu Banka, ilgilenenlerin 

hayranlık duyduğu bir kuruluştur. 
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DEMİR EXPORT A.Ş. 

Sermayesi : 6.000.000 TL. 

DEMİR EXPORT A.Ş. güven demek, iş yapan ve taahhütlerini yeri
ne getiren, maden yataklarını en bilimsel şekilde değerlendirmesini 
bilen firma demektir. 

— Madencilikte; prospeksiyon, arama, sondaj, galeri ve fizibilite 

etüdlerinde önder firma DEMİR EXPORT A.Ş. her nevi maden 

yatağı ile ilgilenmekte olup bunların işletme ve değerlendirilme

sini yapmaktadır. 

— Mevcut ve çahşan makina parkı, yılda 2.0ÖÖ.000 m3 lük hafriyat 

kapasitesi ile açık işletme madenciliğimizin hizmetinde bulunan 

yegâne ve tek firma DEMİR EXPORT A.Ş/dir. 

Adres : Ulus Meydanı, Ulus Han Kat 4 — ANKARA 

Tel : 11 75 20 - 11 78 95 
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KARADENİZ BAKIR İŞLETMELERİ 

A.Ş. 

Yılda 

4 0 . 8 0 0 ton Blister Bakır 
3 6 5 . 0 0 0 ton Sülfirik Asit 
2 3 0 . 0 0 0 . ton Pirit Konsantresi 

7 5 . 0 0 0 ton Pirit Cevheri 
6 5 0 . 0 0 0 ton Bakır Cevheri 
üretim kapasitesi ve satışları ile 

YURT SANAYİİNİN HİZMETİNDE 






