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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının plânlı bir 
şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma plânlarının Devlet Plânlama 
Teşkilâtı’nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde öngörmüş bu
lunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, «Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın kurulması hakkındaki 91 sayılı Kanun» yürürlüğe konulmuş ve 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânları ile yıllık prog
ramlan hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı hazırlık çalışmalan çerçe
vesinde, daha önceki Kalkınma Plânlarının hazırlanmasında olduğu 
gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yü
rürlüğe konulan Tüzük gereğince «Özel İhtisas Komisyonlan» kurul
muştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadî ve Sosyal sektörlerde, ihtisas
ları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, tedbirler 
geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plânlama Teşki- 
ltâtı'na, Kalkınma Plânı çalışmalarında yardımcı olmak, plân hazır
lıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ■ ve ülkenin bütün 
olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel ihtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları sü
re; Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânlarının hazır
lanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki uzlaş
ma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel ihtisas Komisyonu çalışmaları 17.5.1976 tarih DPT-1160 sa
yılı genelge ile başlatılmışlardır.

Özel ihtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgili tüzük 
gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuruluşların gö
rünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde ilgili merci
lerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilmesine özen gösteril
miştir. Komisyonların raportörlüklerini ise genellikle Devlet Plânla
ma Teşkilâtı uzmanlan yürütmüşlerdir.



Oze! İhtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağlanabil
mesi amacıyla Devlet Plânlama Teşkilâtı’nca bir «çalışma modeli» ha
zırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu modele 
uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörlerinin nitelik
lerine göre bu modele bağlı kalmışlar, ancak gerekli durumlarda bazı 
değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Plânlan, «aşamalı plânlama» 
yöntemi kullanılarak hazırlanmaktadır. «Üç aşamalı Plânlama» ola
rak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları içer 
mektedir.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları rapor
lar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan belgeler 
olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör incelemeleri aşama
sında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.

Özel İhtisas Komisyonları raporlannda, ilgili kanun ve buna bağ
lı olarak çıkanlan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara katı
lan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla belirtil
mesi esas alınmıştır. Bu nedenle incelenen ve tartışılan konulardaki 
her türlü görüş ve önerüere (kişisel görüşler de dahil) raporlarda yer 
verilmiştir.

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önemli birer 
bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyonları raporların
dan, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırlanacak Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı’nın Ülkemizin temel sorunları olma nitelikle
rini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayileşme, dış ödemeler dengesi, 
gelirin daha iyi dağılımı, bölgelerarası denge, fiyat istikran ve iç ta
sarrufların artırılması, okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal 
g üvenliğin yaygınlaştırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve dü- 
z ali yürütülmesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması 
konularında önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komis
yonlarında görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş 
tüm üyelere, Devlet Plânlama Teşkilâtı olarak, en içten teşekkürü 
bir borç biliriz.
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SABUN-DETERJAN ÖZEL ÎHTÎSAS 
KOMİSYON RAPORU

GÎRÎŞ
ülkemizdeki Sabun ve Deterjan Sanayii sektörünü DPT 
tarafından hazırlanmış olan "Sektör Çalışmaları Mode
li* ne" uygun olarak incelemek ve IV. Beş Yıllık Plân 
çalışmalarına bu konuda katkıda bulunmak üzere adı geçen 
sanayi kolları hakkında en yeni ve doğru bilgiler derlen
miştir.
Bu çalışma bir noktada III. Beş yıllık plân için takdim 
edilmiş olan özel ihtisas Komisyonu Raporu*nun gözden 
geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla ortaya 
çıkmış bulunmaktadır (Bakınız: Sabun ve Deterjan Özel 
ihtisas Komisyonu Raporu, Aralık 1971, Yayın No: DPT: 
1132-ÖİK: 129)

SEKTÖRÜN TANIMI VE SINIRLANMASI
tleri toplumların günlük hayatını en çok etkileyen madde
lerin başında yıkayıcı ve temizleyiciler gelmekte ve bu 
maddelerin tüketimi topluluğun medeniyet ölçüsü olarak 
kullanılmaktadır. Yıkama ve temizleme kelimelerinin söz
lük anlamı düşünülecek olursa, çok geniş bir kapsamı ol
duğu ve bu görevi yerine getiren sayısız maddelerin bulun
duğu kolaylıkla anlaşılmaktadır. Canlıların ve eşyaların 
temizlenmesinde kullanılan bu maddeler genel olarak sabun
lar, temizleme tozları ve deterjanlardır. Bunlar aşağıda 
detaylı olarak incelenecektir.

2.1 SABUN SANAYİİ
Sabun ana maddesi bitkisel ve/ veya hayvansal yağ- 
ların veya yağ asitlerinin alkalilerle reaksiyonu 
sonucunda elde edilen genellikle temizleyici olarak 
kullanılan bir mamuldür.ve bu mamulün üretiminde 
çalışma gösteren kuruluşların tamamı sabun sanayii 
sektörünü meydana getirmektedir.
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Sabun sanayiinde üretilen mamulleri aşağıda gösteril
diği gibi sınıflandırabiliriz.
SABUN SANAYİİNİN ÜRETTİĞİ MAMUL MADDELER 
' 1. TUVALET SABUNLARI

2. BANYO SABUNLARI
3. TRAŞ SABUNLARI

3.1 KREM TRAŞ SABUNLARI
3.2 ÇUBUK " "

U. ÇAMAŞIR SABUNLARI
Â.l SERGİ TİPİ ÇAMAŞIR SABUNLARI

(Beyaz ve yeşil renkli sergi tipi çamaşır sa
bunları )

U.2 MEKANİK SABUNLAR
5. YUMUŞAK SABUNLAR
6. GRANÜL VE TOZ SABUNLAR 

(Oksijenli sabun tozları dahil)
6.1 EV TİPİ SABUN TOZLARI
6.2 SANAYİ TİPİ SABUN TOZLARI (HADDE SABUNLARI) 

Yukarıda tablodan da anlaşılacağı gibi sabun sanayii; 
temel maddesi sabun olan kalıp, çubuk, toz, granül, mayi 
ve yumuşak hallerdeki temizleme maddelerini kapsamaktadır. 
Deterjanlar, tıbbi sabunlar, sabun esasına dayanmıyan 
traş kremleri ve şampuanlar ile temizleme tozları sabun 
sanayii dışında kalmaktadır.

2.2 DETERJAN SANAYÎÎ
Deterjan lûgatta f,Temizleyici11 manasına gelmektedir. Genel 
bir terimdir. Fakat sabun haricindeki temizleyici madde
leri kapsayan ve sentetik olarak elde edilen maddeler için 
kullanılmaktadır. Bu maddelere "Sentetik deterjanlar" denil
mesi gerekirken sadece "Deterjan" denilmektedir. Bu deter
janları genel özelliklere göre tanımlamak olanağı vardır 
ve en geniş kapsamlı tanıra şöyle olabilir: Yüzey aktif 
özelliği olup, bu özelliği dolayısıyla temizleme işlemini 
yapabilen ve içinde ayrıca yıkamaya yardımcı diğer kimyevi 
maddeler de bulunan mamullere "Deterjan" denir.



A i, T» i

Yukarıda yapılmış olan tanım bu gün ülkemizde üretilen bütün 
sentetik deterjanları kapsamına alabilmektedir. Türk stan
dartları Enstitüsü’nün hazırlanmış olduğu TS 518 sadece 
Alkali Sülfonat ve Alkil Aril Sülfonat türü sentetik deter
janlar içindir. Bu tür deterjanlar haricinde kalan ve ha
len ülkemizde de üretilen bir çok sentetik deterjanlar bu 
sebepten ötürü özel müsaadelerle üretilmekte, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kanalı ile denetlenmektedirler.

Çok sayıda küçük imalâtçının faaliyet gösterdiği Türkiye 
Deterjan Sanayii*nin ürettiği mamulleri aşağıda üç ana 
sınıf içersinde incelemek mümkündür;

. Toz, granül halinde veya diğer katı sentetik 
deterjanlar

. Yumuşak kıvamlı sentetik deterjanlar

. Sıvı halde sentetik deterjanlar

Deterjan Sanayii*nin bu kimyevi ana gruplarda ürettiği 
mamullerin kullanılma yerlerine göre sınıflandırılması ise 
aşağıda gösterilmiştir.

Aşağıdaki sınıflandırmadan anlaşılacağı gibi şampuanlar v.b. 
amaçlarla kullanılan deterjanlar ve bunları üretenler deter
jan sanayii dışında bırakılmakta dır. Buna mukabil ,fOvma 
Maddeleri” olarak isimlendirdiğimiz silisli ve benzeri temiz
leme tozları "Deterjanlar** kapsamına alınmıştır. Aslında 
şampuanlar vücut temizliğinde kullanılan ve doğrudan doğruya 
sabunu ikame eden bir mamuldür. Bu nedenle de komisyon üye
lerimizin tümü şampuanların deterjanlara dahil edilmesi gerek 
tiği kanısmdadırlar. Sanayi tipi deterjan deyimi sadece 
hastahaneler, yurtlar, oteller ve çamaşırhaneler gibi büyük 
tüketim yerlerinde temizlik ve çamaşır makinalarında kulla
nılmak için hazırlanan mamulleri kapsamaktadır. Sanayide yan 
ürün olarak kullanılan ve doğrudan doğruya üretime giren bir 
kısım deterjanlar. (Deri ve Tekstil Sanayii*nde tüketilen 
deterjanlar v.b. gibi)bu raporda e]e alınmamıştır.



DETERJAN SANAYÎÎNÎN ÜRETTİĞİ MAMUL MADDELER
1. TOZ DETERJANLAR

1.1.EV TÎPÎ TOZ DETERJANLAR
1.1.1. GENEL TEMİZLİK İŞLERİNDE KULLANILANLAR

1.1.1.1 KULE TlPl DETERJANLAR
1.1.1.2 MEKANÎK TÎP "

1.1.2. BULAŞIK YIKAMA İŞLERİNDE KULLANILANLAR
1.1.2.1 KULE TlPl DETERJANLAR
1.1.2.2 MEKANİK TİP DETERJANLAR

1.1.3. ÇAMAŞIR YIKAMA İŞLERİNDE KULLANILANLAR
1.1.3.1 KULE TİPİ DETERJANLAR
1.1.3.2 MEKANİK TİP "

1.2 SANAYİ TİPİ TOZ DETERJANLAR
2. KREM DETERJANLAR

2.1 EV TlPl KREM DETERJANLAR
2.1.1. GENEL TEMİZLÎK İŞLERİNDE KULLANILANLAR
2.1.2. BULAŞIK YIKAMA " "

3. LİKİT DETERJANLAR
3.1. EV TİPİ LlKÎT DETERJANLAR

3.1.1. GENEL TEMlZLlK İŞLERİNDE KULLANILANLAR
3.1.2. BULAŞIK YIKAMA İŞLERİNDE "

3.2. SANAYİ TlPl LİKİT DETERJANLAR
4. OVMA MADDELERİ

4.1. EV TİPİ OVMA MADDELERİ
4.2. SANAYİ TÎPÎ OVMA MADDELERÎ
4.3. DİĞERLERî



3. TARİHÇE
3.1. SABUNUN TARİHÇESİ
Sabunun 2300 yıldan beri bilindiği ve ilk defa M.ö. 600 
de Fenikeliler tarafından yapıldığı kabul edilmektedir. 
Sabun Fenikeliler ile Galyalılar (eski Fransa) arasında 
bir mübadele maddesi idi ve Mürver ağacı, Keçi Donyağı ve 
odun kökü ile yapılırdı. Roma İmparatorluğu zamanında 
herkez tarafından bilindiği ve kullanıldığını görmek
teyiz. Romalıların sabunu kullanmayı ve üretmeyi çok 
eski Akdeniz halklarından mı yoksa, İngiltere*de yaşa
yan Kelt*lilerden mi öğrendikleri halen bilinmemektedir. 
Kelt'liler sabunu hayvansal yağlardan ve bitki küllerinden 
üretmekte ve bir alkali olarak kullanmaktaydılar.
Onlar sabuna önceleri "Saipo" adını verdiler. Bu kelime 
sonradan "Soap" olarak değişmiştir. Milâttan sonra 
130-200 yılları arasında yaşayan Yunanlı fizikçi Galen*e 
göre ikinci yüzyıla kadar, sabun vücut temizliğinde bir 
ilâç gibi kullanılmaktaydı. Yıkama ve temizlemedeki 
önemi anlaşılmış idi. Daha sonraları, Millâttan sonra 
385lerde yaşayan fizikçi Theodorus Priscianus*a göre, 
sabun bir şampuan gibi kullanılmaya başlanmıştır.

Pompei kazılarında, pişirme kazanlarına varıncaya kadar 
kfimple bir sabun üretim yeri bulunmuştur. Ayni zamanda 
volkanik küller arasında 2000 yıl dayanmış olan sabun 
parçaları ortaya çıkarılmıştır.

Milâttan sonra 800 de "Simyacıların babası" kabul edilen 
arap kimyacısı Cabir İbni Hayyam*ın yazılarında sabunun 
etkili bir temizleyici olarak kullanıldığını göçmekteyiz.

Sabun Orta Çağda Marsilya'da üretilmekteydi. Marsilya'ya 
sabunüretim tekniği o zamanlarda oraya yerleşmiş bulunan 
Phocaen'ler tarafından getirilmiştir. Sonradan Cenova 
ve Venedik ile İspanyolların Kastil eyaletinde de sabun 
üretilmekteydi. Orta Çağda sabun üreticiliği en fazla 
Almanya'da gelişmiştir. İlk İngiliz Sabun üretimi muh
temelen 12. yüzyıl sonlarında Bristol'de başladı, 13. 
ve 14. yüzyıllarda bir grup sabun üreticisinin Londra'
da "Cheapside" ta toplandıkları görülmektedir.



O günlerde sabun üretimine karşılık ödemeler ton üze
rinden yapılmaktaydı.

Napolyon harplerinden sonra sabuna bir hayli yüksek 
oranlarda vergi konulmuştur. Bu durum sabun üretici
lerini güç durumlara sokmuştur. Fakat 1853 de bu yük
sek oranlı vergi kaldırılmıştır. Bu karardan sonra 
devletin bir milyon sterlin toplamında bir vergi kaybı 
olmuştur. Fakat; bu karar, sabunun kullanımını daha 
çok arttırmıştır.

Marsilya’da başlayan sabunculuk, sabunun gelişmesinde 
çok’etkili olmuştur. Burada toplanan sabun üreticile
ri üretimlerinde kullandıkları işlem ve metodları bir 
sır olarak gizlemişlerdir. 1769 da Marsilya Akademisi
nin daha iyi ve kaliteli üretimi teşvik edici bazı 
mükâfatlar verdiğini görüyoruz. Fransız ihtilâli döne
minde Marsilya ve çevresinde sabun üretimi yılda 3500 
tona kadar çıkmıştır.Bu küçük fabrikaların sayısı 34 idi.

Sabunun parçalar halinde ve ambalajlı olarak satıldığı
nı 17. yüz yılın sonlarına doğru görmekteyiz. Bu tarih
ten sonra Marsilya’daki bu sanayi kolu ihracata başla
mıştır. Sabunların ihraç edildiği belli başlı ülke Ame
rika idi.

Marsilya'daki üretimin pazar bulması nedeniyle düzenli 
olarak artmış olduğunu görüyoruz. 1760 da 140 pişirici 
varken 1775 de 152, 1789 da 236, birinci imparatorluk 
döneminin başlangıcında 360'a ulaşmıştır. 1804 de Soda 
ile işleme usulü bulunmuştur. Bundan sonra sabun ticareti 
de bir hayli hızlanmıştır.

Marsilya'daki sabun üretimi ilk zamanlarda yalnız zeytin
yağından yapılmaktaydı. 1815 yılından sonra da kötü zey
tin mahsûlünden yararlanarak üretilmeye başlanmıştır. 
Sabun üreticileri tohum yağlarının kullanılmasını buharlı 
üretim çalışmalarının oranında daha çok arttırmışlırdır. 
Bu durumu koloni limanlarından getirilen yağlar da etki
lemiştir, Bundan dolayı sabun üretimi formüllerinde de 

bazı değişiklikler yapılmıştır.



Tohum yarları, Donyağı ve Koko yağı gibi yeni yağları 
kullanarak sabun üretimine hız verilmiştir.
Sabunun günlük yaşamın her yerine girdiğini son çağda 
büyük bir açıklıkla görmekteyiz. Justus Von Liebig adın
daki meşhur Alman Kimyacısı çağın ikinci yarısında "Bir 
devletin sabun tüketimi sağlık ve medeniyetinin ölçüsü 
olabilir. Eğer iki ülkenin nüfus toplamları birbirine 
eşitse en fazla sağlıklısı ve en fazla medeni olanı daha 
çok sabun tüketeni olacaktır" demiştir.
Aşağıdaki tablo bir hayli ilgi çekicidir. 1951 yılında 
A.B.D.de sabun tüketimi kişi başına 9.6 Kg. dır. Buna 
karşılık tabloda 1931 de gene A.B.D. de tüketim kişi 
başına 11.A kilodur. Bunun nedeninin sentetik deterjan
ların kullanımlarındaki artım olduğunu görüyoruz.

1931 YILINDA KÎŞÎ BAŞINA 
SABUN TÜKETÎMÎ

ÜLKELER TÜKETİM (KG.)
A.B.D.
Hollanda
İngiltere
Fransa
Almanya
Japonya
Brezilya
Rusya
Hindistan
Çin
Dünya Ortalaması

11.A 
10.9
9.1 
7.7
5.9
3.1
3.1 
2.6 
0.12  
0.06 
3.0



Sabun pişirme metodlarında çamlar boyunca bir çok geliş
me meydana gelmiştir. Bu metodlarda, odun ve bitki külle
rinin içinde bulunan potasyum, karbonat, soda ayrıştırılı
yor ve yağla karıştırılarak kaynatılıyordu. Aynı anda 
•suyun buharlaşması sağlanırken kazana tekrar kül atılıyor, 
kazan ateşte tutuluyordu. Bu işlemler esnasında naturel 
yağ meydana geliyor ve parçalanma oluyor, yağ asitleri 
sabunlaşıyor, alkali tuzlarını veriyordu. Keltliler tara
fından kullanılan hayvansal yağlar, bir yüzde halinde ser
best yağ asitlerini ihtiva ediyordu. Tabiatıyla serbest 
yağ asitleri, işlemin kolaylaşmasına yardımcı olmaktadır.
Bu metod orta çağın sonlarına kadar kullanılmıştır.
Sonradan sönmüş kireç-alka.li karbonat karışımları ile 
işlem geliştirilmiştir.

Orta Avrupa*da Potasyum Karbonatlı yumuşak sabun türü 
üretilmekteydi. Sahilde bulunan sanayilerdeki fabrika
larda sodyum karbonatlı sabun yapılmaktaydı. Bu neden
den dolayı Marsilya, Genova ve diğer sahil şehirlerinin 
sabunları sert sabun türüne girmektedir. Avrupa'nın bir 
çok yerinde yumuşak potas sabunlarını, sert sodyum sabun
larına dönüştürme denemesi tuzlu su ile yapılmıştır. 
Maalesef bu işlemin ne zaman yapıldığını kesinlikle be
lirtmek olanağımız yoktur. Bir asır önce yapıldığını söyle
yebiliriz.

Bugün sabun yapımında ucuz bir yol olan Soda ile muamele 
yolu kullanılmaktadır. Bu gelişme 1791 de Fransız Kimyageri 
Leblanc tarafından tuzdan soda üretiminin bulunması ile 
olmuştur.

Sabun sanayinin gelişmesinde başka bir faktör de etkili 
olmuştur. Bu faktör; Fransız Kimyacı Chevreul’un 1823 de 
kimyasal sabunlaşma işleminde yağların parçalanması ve yağ 
asitlerine dönüşmesini aikali tuzları içinde yaparak 
gerçekleştirmesidir. Bu işlemde, artık madde olarak sabun 
altı sularından gliserin de elde edilmiştir.



Sabunun gelişmesinde 19. yüzyılın sonlarında kaynatma 
sisteminin yerine buhar sisteminin kullanılması ve el 
işçiliğinin sanayie dönüşmesi de önemle etkili olmuş
tur. 1850 de reçinenin, 1870 de İngiltere’de Gossage tara
fından sodyum silikatın sabun üretiminde kullanılması 
diğer bir çok teknik gelişmesi ile birlikte, bu sanayi 
kolunun gelişmesine büyük katkıda bulunmuştur. Hidrojene 
edilmiş yağlardan da sabun yapımı 19. yüzyılın sonlarına 
rastlar. Birinci dünya savaşından sonra yağların poli- 
merizasyonu, hidrokarbonlardan sentetik yağların ve yeni 
bir tür olan sentetik deterjanların yapılması gibi tekno
lojik gelişmeler dikkat çekicidir. îkinci dünya sava
şından sonra göze çarpan bir değişiklik olmuştur.

Son yıllarda sabun sanayiinde sabunlaştırma işlemlerin
de çok geniş bilimsel yollar ve teknikler kullanılmakta
dır. Bilhassa son yıllarda uygulanmaya başlayan sürekli 
(Continue) üretim metodu daha kaliteli sabun üretimine 
imkân vermiştir.

Sabun kullanımı günümüzde çok geniş bir alana yayılmış
tır, Tıpta, tekstil sanayiinde, diğer sanayi kollarında, 
banyo, çamaşır ve tuvalet sabunu olarak da insan sağlığı 
ve temizliği alanlarında geniş kullanıma sahiptir.

Memleketimizde de çok eski zamanlardan beri sabun üretil
diği bilinmekte fakat bu konuda resmi belgelere rastlanıl- 
mamaktadır. Günümüze ulaşan bilgiler, bundan kısa bir 
süre öncesine kadar Antakya’da en az 150 yıldan beri 
taş kazanlarda sabun üretildiğini göstermektedir.

Türkiye’de sabun sanayi aşağıda sıralanan teknolojik 
aşamalar içindedir:
1. Pişirme

a- Kontinu pişirme
On yıldan beri Komili Firması tarafından uygulan
maktadır. Ancak standart ham madde temini her za
man mümkün olmadığından bu usul yaygın değildir. 
(Hayvani yağlar gibi)



b- Kazanlarda pişirme
1. Modern usulde kapalı ve çıplak buhar ile pişirme.
2. Çıplak direk ateşle iptidai şekilde pişirme.

2. İşleme ve bitirme
a- Tam otomatik ve kontinu usul pişirmeden sonraki saf

halar (kurutmu, homojenizasyon, kritalizasyon, pres
leme ve ambalajlama) otomatik olarak yapılmaktadır, 

b- Sergi usulü: pişirmeden sonraki bütün safhaların tama
mı ve/veya bir kısmı basit usullerle yapılmaktadır.
Bu arada bu işlemleri yarı mekanik şekilde (kesme ve 
damgalama işlemleri) yaparak üretimde bulunan sabun 
sanayicileri de mevcuttur.

3.2. DETERJANIN TARİHÇESİ
1831 yılında basit kimya aletleri olan karanlık bir 
laboratuarda Firemi isimli bir Firarisiz, zeytinyağı
nın üzerine sülfürik asit dökerek elde ettiği madde
nin suda köpürdüğünü gördü. Maddenin yağları da temiz
lediğini fark ettiği zaman bu maddenin sadece köpür
mesi yönünden değil fakat fonksiyon olarak da sabuna 
benzediğini anladı. İşte ilk deterjan o tarihte böyle 
yapıldı. (Sentetik yıkama ve temizleme maddelerinin 
tarihçesi hakkında bir araştırma yapmış olan Herbert 
Manneck'e göre deterjanın hakiki mucidi 183A senesinde 
ilk sulfonatı imal eden Runge'dir) Fakat Firemi*nin 
maddesi arı değildi ve sabun karakterini veren mole
küle bağlı diğer başka moleküller vardı. Kendisi bu 
fazlalıkları esas molekülden ayıramadı.

İlk icad edilen deterjanların temizleyici yönden hiç bir 
üstünlükleri yoktu. Fakat yüzey aktif maddeler ol
duğu için-yani su yüzey gerilimini kırıp suyun dağı
lımını ve emilmesini kolay sağladıkları için- ıslat
ma güçleri vardı ve 1830 yıllarında tekstil sanayiin- 

. de bu amaçla kullanılmağa başlandı. Meselâ koyun 
yünü çok yağlı bir madde olduğu için yıkamak, ıslat
mak gayet güçtü. Fakat sülfatlı vağlar bunu kolaylık
la sağlayabiliyorlardı.



Sülfat! ı yarların di/ter faydalı yönleri ise sabunlar 
gibi sert sudan etkilenmemelerivdi. Sülfatlı yağlar en 
sert suda bile fonksiyonlarını rahatlıkla yerine getirir
ler.
19. asrın sonlarına doğru nebati ve hayvani yağlarda, faz
la talepten dolayı, bir azalma görüldü. Buna sebep Avru
pa ve Amerika'da sür'atli nüfus artışı ve bu sıralarda 
margarinin icadıdır. Bundan dolayı sabuna karşı talep 
inanılmaz derecede arttı. Bu şartlar altında tabii yağ
lara dayanmayan ve sabunun yerini alacak bir maddenin 
icadı elzem oldu.
1913 yıllarında Belçikalı bir kimyacı olan Reychler 15- 
boratuarda ilk defa arı olarak ıslatma karakteri bakımın
dan aynı sabuna benzeyen sentetik bir deterjan yaptı.
1916 yılında bir Alman firması naftalin, isopropil alkol 
ve sülfürük asidi kostik soda ile nötralize ederek alkil 
aril sülfonat yaptı. Bu deterjan ticari hayatta Nekal A 
adı altında satıldı. İşte arı sayılabilecek şekilde ticari 
amaçlarla yapılmış ilk deterjan budur.

Buna rağmen Nekal A fazla başarılı olmadı çünkü tekstil 
maddelerinden solid parçaları ve yağ maddelerini iyice 
sökmüyordu. Herşeye rağmen gayet iyi bir yüzey aktif madde 
olarak su ile yağı emilsiyon haline getiriyordu. I. Dünya 
Savaşı sonunda durum böyle idi.
Savaş biter bitmez İngiltere bütün gücünü kimya sanayiine 
verdi. Almanya'da da İngiltere'ye paralel çalışmalar baş
ladı. 1920 yıllarında sentetik olarak yüzlerce yüzey ak
tif madde yapılabileceği anlaşıldı. Artık; asitli veya 
fazla tuz ihtiva eden ortamda görevini tam olarak yapma
yan sabun yerine esaslı bir deterjanın bulunması zaman 
sorunuydu.
II. Dünya Savaşı ile tabii yağların daha kıt hale gelmesi 
ve sabunun karne ile satılması sentetik deterjana verilen 
önemi hızlandırdı. İlk deterjanlar genellikle pek iyi 
temizlemeyen ve efLe zararlı maddelerdi.
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Fakat 1930 yıllarında petrol ürünü olan benzen veya 
benzen halkalı hidrokarbon sayesinde tatminkâr sentetik 
deterjanlar yapıldı. Bunlar hemen piyasaya yerleşti ve 
halen hergün daha fâzla yerleşmektedir.

Bugün sentetik deterjan sanayii çok geniş bir alana yayıl
mış olup üzerinde halâ gelişmeler yapılmaktadır. Son za
manlarda biyolojik parçalanabilir yumuşak deterjanlar 
(biodegradable saft detergents) ve enzimli deterjanlar 
icad edilmiştir.

Türkiye’de ilk deterjan kullanılma tarihi 2 nci Dünya 
Harbinden önceki yıllara kadar dayanmaktadır. 2. Dünya 
Harbinden evvel îzmir'li bir tüccar olan Louis Saliba'nm 
Almanya’dan Persil marka deterjan ithal ettiği bilinmek
tedir. Ancak; Türkiye’de ilk üretim 1933 yılında Lili 
markası altında Atom Kimya Sanayii tarafından yapıldı.
Bu deterjan basit karıştırma, yani "kuru nötralizasyon" 
ile yapılmıştır. Hemen arkasından İstanbul'a aynı metod 
ile üretime başlandı.

Kule ile deterjan tozu üretimine ilk defa Puro Sabun 
Sanayii A.Ş. de başlandı. Fakat basit metodla yapılan 
deterjanlar çok daha ucuz olduğu için bu kule bir müddet 
sonra işletilmedi. 1961-1963 yıllarında deneme üretimine 
başlayan bir başka firma bu kuleden faydalandı ve üre
timin devamlılığı sağlandı.
Halen Türkiye'de 6 adet kule vardır. Bunlar sırasıyla,
Puro Sabun Sanayii A.s:., Kimya Teknik, M.Zeki, Obdan ve 
Ortakları Koli, s-ti., Mintax, Tariş ve Türkiye Yağ ve 
Mamulâtı A.Ş. "TURYAĞ" m kuleleridir. Bu kulelerden fay
dalanılarak birçok markalarda toz deterjan üretilmektedir.
1960 yıllarında Türkiye’de deterjan yeni sayılabileceği 
için s ı k ı  b i r  üretim ve kalite kontrolü yoktu. Üretilen 
bazı malların alkali veya sabit olmaları yüzünden deri üze
rinde allerji yaptıkları tesbit edildi.



Bunun üzerine 1A Kasım 1963 tarihinde Sağlık Bakanlığı 
bir resmi tebliğ ilân ederek üretilmesi gereken deter
janın standartlarını bildirdi. TSE ise 1976 senesinde 
TS 518 no. lu deterjan standardı yayınlayarak Sağlık 
Bakanlığının başladığını mükemmelleştirdi.

Bugün Türkiye'de deterjan sanayii büyük bir gelişme için
dedir. 1966 yılında 5*000 ton olan yurtiçi üretimi 1970 
yılında 35.000 tona, 1976 yılında ise 13̂ .700 tona yük
selmiştir.

Bugün kullanım yerlerine göre sıvı, toz ve krem deter
jan üretilmektedir. Kullanma alanı çok genişlemiştir. Her 
türlü çamaşır, ev ve sanayi temizliklerinde kullanılmak
tadır .

U. MEVCUT DURUM
III. Beş yıllık plân Özel İhtisas Komisyonu raporunda 
mevcut durumu tam olarak saptamak mümkün olamamıştır. 
(Bakınız: III. Beş Yıllık Plân Özel İhtisas Komisyonu 
raporu, sayfa 15)

Bugün de maalesef durum aynıdır. Bu nedenle raporda be
lirtilecek olan işyeri adedi, kapasiteler, işçi miktarları 
ve sermaye durumları komisyon üyelerinin tecrübe ve özel 
bilgilerine dayanarak hazırlanmıştır.

Sektörde faaliyetlerini sürdüren işyerlerinin adedi, kapa
siteleri ve coğrafi dağılımları aşağıdadır;



TABLO 1: BÖLGELERE VE İLLERE GÖRE TÜRKİYE SABUN, DETERJAN
VE OVMA MADDELERİ ÜRETİCİLERİ VE KAPASİTELERİ (1976)

BÖLGELER SABUN DETERJAN OVMA MADDELERİ
VE

ÎLLER i FİRMAADEDİ
KAPASİTE
TON/YIL

FİRMA
ADEDİ

KAPASİTE
TON/YIL

FİRMA
ADEDİ

KAPASİTE
TON/YIL

TRAKYA BÖLGESİ:
İSTANBUL
TEKİRDAĞ

52
1

36100
900

42
1

196000
300

3 10000

KARADENİZ KIYISI: 
SAMSUN 
TRABZON 

I ZONGULDAK

3

3

900

1260

4
1
1

1200
300
300

MARMARA VE EGE 
KIYISI 

AYDIN 
BALIKESİR 

I BURSA 
DENİZLİ 
İZMİR 
MANİSA 

; MUĞLA

13 
39
14 
1

51
1
8

4000
18100
16230

300
31000

300
2406

1
1

2
24
1
1

300
300

900
55000
300
300

AKDENİZ KIYISI: 
1 ADANA 

ANTALYA 
| HATAY 

MERSİN

13
13
9
8

10090
3210
1800
4800

6 3000

BATI ANADOLU: 
ADAPAZARI 
BOLU 
KÜTAHYA

17
1
1

4600
300
300

İÇ ANADOLU: 
ANKARA 
KAYSERİ 
KONYA 
MALATYA 
SİVAS

5
3
4 
1

2170
785
2170
300

6
1
1

1

8000
300
300

300
GÜNEY DOĞU ANADOLU 

GAZİANTEP 
MARAŞ 
MARDİN 
UR FA

TÜRKİYE TOPLAMI:

101
4
1
12
379

23800
1300
300
3060

170475

6

100

900

268000 3 10000



4.1 SEKTÖRÜN KURULUŞU
Ülkemizde halen 380 sabun, 100 deterjan ve 3 adette 
silisli veya benzeri temizleyici maddeler üretimi ya
pan firma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sabun üretiminin en yaygın olduğu bölgenin Marmara ve 
Ege kıyısı (127 işyeri) olduğunu ve bunu sırasıyla, 
Güneydoğu Anadolu (118 işyeri), Trakya Bölgesi (53 iş 

yeri) Akdeniz kıyısı (43 işyeri) ile takip ettiğini 
görüyoruz. Bu dağılışta en önemli etken sabun hammadde
lerinin bu bölgelerde üretilmekte olmasıdır. Nitekim 
pamuk, ayçiçeği ve zeytin üretiminin yoğun olduğu böl
geler buralardır. Diğer bir ifade ile sabun sanayi ham
madde pazarlarına yakın yerlerde kurulmuştur.

Leterjan ve silisli temizleme tozları sanayii ise sabun
daki durumun aksine olarak tüketicinin yoğun olduğu 
büyük şehirlerde inkişaf etmiştir. Deterjan üretimi ya
pan firmaların %42si İstanbul'da, %20si İzmir'de ve %17si 
Ankara'da bulunmaktadır ve bu üç şehir memleketimizin en 
büyük tüketici merkezleridir. Silisli temizleme tozu üre
ten her üç firma ise İstanbul'da bulunmaktadır.

4.2 SEKTÖRÜN BÜNYESİ :
Sabun ve deterjan sanayii sektörünün bünyesi bir kaç 
büyük kuruluş hariç tutulursa, maalesef çok zayıf durum
dadır. Örneğin: İstanbul'da faaliyet gösteren 52 sabun 
ve 42 deterjan üreticisinden sadece % 7-8 i . işçi
adedi ve makine kapasitesi bakımından "Büyük işyeri" 
olanaklarına sahiptir. Diğerlerinin %10 unu orta büyük
lükte işyeri olarak değerlendirsek dahi, geri kalan 
bütün firmaları "Küçük işyeri" olarak sınıflandırmak 
gerekmektedir. Bu durum diğer üretim merkezlerinde de 
aynıdır. Gerek deterjan gerekse sabun üretim üniteleri
nin büyük bir kısmı haftada 5-6 tonluk bir kazan kaynat
mak veya karıştırmaktadır. Bu durum ise maliyeti yük
selten lüzumsuz güç, hammadde, sermaye ve vergi kaybına,



Sosyal güvenlik hizmetlerinin noksan ifasına ve kalite 
bakımından tüketicinin aldanmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca küçük işyerlerinden bilgi toplamak ve kontrol 
etmekte zorlaşmaktadır. Bu günkü durumu düzeltmek ve 
tek ünitelerin kapasitesini yükseltecek teşvik olanakla
rını ortaya koymak zamanının geldiğine inanıyoruz. Bü
tün dünyada sabun ve deterjan sanayiinde faaliyet göste
ren firma adedi azalmakta ve firma başına düşen ortalama 
üretim kapasitesi yükselmektedir.

4.3 SEKTÖRDE MEVCUT KAPASİTE

Kapasiteleri, son beş yıldaki gelişmeyi ana mallara 
göre gösterecek şekilde kesin olarak tesbit etmek olana
ğı yoktur. Tecrübe ve eldeki bilgilerle hazırlanmış 
olan Tablo (sayfa 14. Tablo:l) doğruya yakın bir bilgi 
verebilmektedir.

Tuvalet ve banyo sabunları üretim kapasitelerinde son 
beş yılda artış kaydedilmiştir. Plân senelerinde de bu 
gelişmenin devam edeceği, sadece çamaşır sabunlarının 
deterjan rekabeti karşısında gerileyeceği beklenilmek
tedir.

Deterjan sanayiinde görülen büyük kapasite artışı İzmir* 
de Türkiye Yağ ve Mamulâtı A.Ş. " TURYAĞ 11 a ait, "Yıka- 
ma Maddeleri Fabrikasıf,nın 1968 de, İstanbul'da M. Zeki 
Obdan ve Ortakları Koli. Şti. ne ait tesislerin 1963 de 
üretime başlamış olmaları Mintax ve Kimya Tekniğin İstan
bul'da kurmuş oldukları yeni modern tesislerin 1976 da 
devreye girmiş olmaları ile yakından ilgilidir. Plân 
senelerinde toz ve likit deterjan üretiminin hızla ge
lişmeye devam edeceği buna karşı krem deterjanların nor
mal seviyede artacağı düşünülmektedir. Her iki sanayi 
kolunda mevcut kapasitelerin yeterli olup olmadığı ve 
plân senelerindeki durumları raporumuzun daha sonraki 
bölümlerinde ele alınacaktır.



4.4 SEKTÖRÜN ÜRETÎMÎ
Bu bölümde her iki sanayi kolunun üretim metodu şema
tik olarak ayrı ayrı açıklanacak, bu metodlara göre 
üretim girdilerinin hesaplanmasına çalışılacak ve fii
li üretimler gösterilecektir.

4.4.1 ÜRETÎM METODU - TEKNOLOJİ 
SABUN :
Sabun üretimini iki ana aşamada, incelemek gerek
mektedir. Birinci aşamada istenilen sabun cinsine 
göre sabun hamuru hazırlanmakta (yağdan sabun ha
muruna varan ‘'pişirme51 kısmı), ikinci aşamada ise 
elde edilen sabun hamuru bir takım işlemlerle son 
ürüne dönüştürülmektedir. (Sabun hamurundan ticari 
sabun'a geçiş ameliyeleri "işleme" kısmı.)
Sabun üretiminin ana seyir şeması aşağıda göste
rilmiştir !



SABUN ÜRETİMİNİN ANA SEVİR ŞEMASI



DETERJAN :
Deterjan üretimi iki ana bölümde incelenebilir:
. Sülfonik asidin elde edilmesi (Sülfanasyon)

Bu kademede Dodesi1 benzen veya tetrapropilen benzen 
oleum veya kükürttrioksit ile sülfanasyona tabi tutulur. 
Kükürttrioksit ile sulfanasyon daha ekonomiktir ve çok 
yoğun bir sülfoni'k asit verir. Modern işletmelerde sül- 
fanasyon kontinii olarak kükürttrioksit ile yapılmaktadır.

, Deterjan Üretimi
Bu kademeyi de yine ikiye ayırmak doğru olur.

. Nötralizasyon
Sülfonik asidin alkali maddelerle sülfonat 
meydana getirmek üzere nötralizasyonu, burada 
kullanılan alkaliler; Sudkostik, amonyak veya 
trietanolamin * dir.

. Nihai ürün elde edilmesi

Maddenin temizleyici özellikleri artırılır 
ve renk açıcı maddeler katılır ve bu arada dolgu 
maddeleri de kullanılır,

İstenilen nihai ürün Toz, Krem veya likit olabi
lir.

Toz deterjan istenildiği takdirde "Kurutma" yapılması 
gerekir. Kurutma safhasında iki ayrı metod uygulamak 
mümkündür.

. Kuru nötralizasyon ve tamburda kurutma:
Karışım maddeleri ve bu arada alkali maddeler 
doğrudan sülfonik asitle işleme tabi tutulur, 
Nötralizasycn ve billurlaşma şeklinde kuruma 
ayni safhada meydana gelir. Basit ve az bir ya
tırım gerektiren bu metod ülkemizde yerleşmiş bu
lunmaktadır. Bu usul ile kaba görünüşlü "Ağır Tip 1 1 
deterjan elde edilir.



Püskürtme (Pulverizasyon) ile kurutma:

Modern çalışma metodudur. Sülfonatlar ve takviye 
maddelerinin yüksek ısıya dayanan kısımları sulu 
ortamda karıştırılıp yüksek kulelerde basınç altın
da püskürtülür. Sıcak hava ile kurutulur. Elde 
edilen deterjan mütecaniz ve içi boş kürecikler 
halinde "Hafif Tip" dir.

Ülkemizde bu metodla çalışan 5 işletme bulunmakta
dır.

Deterjan üretim kademeleri sayfa 21 de şematik 
olarak gösterilmiştir.



DETERJAN ÜRETİM KADEMELERİ
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't. ı.2 LİRETİM GİRDİLERİ

Mevcut tesislerde üretim girdilerini kesinlikle 
hesaplama olanağı yoktur. Ülkemizde uygulanan 
teknolojiler gözönünde bulundurularak tuvalet sabunu 
banyo sabunu, çamaşır sabunu, hafif toz deterjan 
(Atomize), ağır tip toz deterjan, likit ve kerm 
deterjanlar için ortalama üretim girdileri aşağı
da verilmiştir. Hazırlanmış olan ortalama üretim 
girdilerinin sabun ve deterjan sanayileri hakkında 
olabildiğince açık bir bilgi verebileceğini ümit 
ediyoruz.

Mevcut tesislerde 1 ton Sabun Üretimi için 
Ortalama girdiler:

üretim girdileri Birim
Tuvalet
Sabunu

Banyo
Sabunu

Çama:
Sabuı

Esas ham maddeler x
Köpüren yar veya yağ asidi kg. 150 40 -

Yumuşak var veya " M İt 90 280 400
Sert yar veya yağ asidi »t 570 400 310

Yardımcı Maddeler
Sudkostik İt 135 135 150
Sodyum silikat tt - - 10
Sodyum hidrosulfat II - - 1
Esans İt 15 15 5
Tuz tt 40 40 120

Yardımcı Malzeme İt 10 10 10
Ambalaj Malzemesi
Krome karton II 30 30 30
Alüminyum Varak İt 100 -

Plastik Maddeler İt 1 5 4
Enerji
Yakıt (Fuel-oil) İt 30 28 30
Elektrik kwh. 120 120 120

x 100 % yağ asidinden sabun üretimi düşünüle
mez. Yağ asidi kullanıldığında elde edilen sabunun 
randımanı daha yüksek olur.



Mevcut Tesislerde 1 ton Deterjan üretimi 
için ortalama girdiler:

Toz
Atomize Ağır tip 

G i r d i l e r  : Birim Miktar Miktar
Krem
Miktar

Esas ve Yardımcı Hammadde: 
Tetrapropilen Sülfonat (TPS) Kg. 250 200 250
100 Kg. (93.5 96) Sülfonik 
30 Mayi Kostik
I Hipoklorit 
81 kg. DDB
II " Kükürt

Sodyum Karbonat

Asit 11
II
II
II
II

II 200 100
H Tripolifosfat II 200 100 100
" Silikat (Kuru) II 150 - -

C.M.C. •1 10 - 5
Optik Beyazlatıcı II 2 1 -
Esans II 2 2 1
Sodyum Sülfat II 150 200 -
Trietonolamin II - - -
Sodyum Perborat II 160 50 -
Noniyonik II - - -
Bikarbonat II - 100 75
Boraks II - 100 75

Ambalaj Malzemesi :
Krome Karton II 70 - -
Plastik Kutu II - - 40
Plastik Şişe II - - -
Plastik Torba II - 10 -

Enerji : 
Elektrik Kw/h 100 50 50
Yakıt (Fuel-Oil) Kg. 164 -

Likit
Miktar

200

1

5

20



4.4.3. FİÎLÎ ÜRETİM
ülkemizde üretilen sabun ve deterjan miktarları 
kesin olarak bilinmemekle beraber hazırlamış olduğu
muz tablonun (Ek.l) doğruya yakın olduğu kabul edil
melidir.

üretime ait bilgi temin etmek genellikle zor olmak
ta, temin edilebilen bilgilerde bile bir takım nok
sanlıklar bulunduğu gözlenmektedir.

Sabun ve deterjan sanayiinde çalışan işletmelerin 
büyük çoğunluğu "Küçük işyeri'1 sınıfına girmekte ve 
dolayısıyla bu işyerleri istenilen bilgileri verme
mektedir. Ayrıca, devamlı anket çalışmaları yürüten 
Devlet İstatistik Enstitüsü hazırladığı anket form
larında, her bir sanayi kolunun kendine özgü özellik
lerini bilemediğinden, toplamış olduğu bilgiler, 
detay çalışması yapan kuruluşlara tam yeterli olama
maktadır. Örneğin; D.Î.E. yıllık anketlerine göre 
ülkemizde 1975 yılında üretilen sabun ve deterjanın 
cins, miktar ve değerleri ile üretim yapan işyeri 
adedi şöyledir:

1975 Yılı Sabun-Deterjan Üretimi

İşyeri Miktar Değer
Sayısı Ton OOOTı.

Sanayi sabunları 5 1.534 8.580
Sabun (Her çeşit) 27 52.328 817.059
Deterjanlar 15 39.973 527.835
Ovma Maddeleri 3 9.694 70.350

Kaynak: D.Î.E Yayın No: 779, sayfa: 34 
Yukarıdaki rakkamlarm herhangi bir araştırmaya yar
dımcı olamıyacağı ortadadır. 2 tür sabun bildirilmiş
tir. Tatbikatta 7 tür sabun bulunmaktadır.



LQ*dan fazla işçi çalıştıran 27 işyeri anket kapsamına 
alınmıştır. Hakikatte 300-400 işyeri olduğu anlaşılmaktadır, 
lyrıca anket*e cevap gönderen işyerlerinin bazılarının 
bilgilerini verirken gerekli titizliği göstermedikleri de bir 
lakikattır. Bu nedenle resmi kayıtlara dayanan üretim 
bilgileri, öncelikle sabun sanayii için, tam değildir.

3u durumun düzeltilmesi ve yapılan çalışmaların yararlı 
blabilmesi için Devlet İstatistik Enstitüsü ve diğer resmi 
iairelerle ilişki kurulması, sektörle ilgili bilgilerin 
toplanmasında beraber hazırlanacak anket formunun uygulan- 
nası temin edilmelidir.

Geçmiş Yıllara ait bilgilerin noksanlığı plân seneleri 
için yapılacak tahminleri zorlaştırmaktadır. Nitekim 
birinci ve ikinci 5 yıllık plânlarda sabun üretim seyri 
cesinlikle izlenemediğinden ülkemizdeki sabun üretiminin 
}6.000 ton*a ulaştığı kabul edilen 1967 senesinden itiba
ren senelik üretimin % 02 zincirleme düşüş göstereceği 
lesaplanmıştır. Bu varsayımın hatalı oluşu sabun sanayiin- 
ie hammadde darlığım doğurmuş ve 1969-1970 yıllarında 
yemeklik yağ niteliğinde olan 20-25 bin tonluk yemeklik 
fağ sabun sanayiine kaymıştır. 1969-1970 yıllarında orta
ca çıkan **Margarin darlığı** hakikatte sabunluk yağ noksanlı
ğıdır. üretim projeksiyonu doğru yapılıp, gerekli olan 
sabunluk sert ve yumuşak sanayi yağları temin edilebil
seydi yemeklik yağların (Z. yağı, pamukyağı, ayçiçek yağı) 
sabun sanayiinde tüketilmesi söz konusu olamazdı. Sabun 
türlerine göre 1976 yılı üretimi aşağıda verilmiştir.



1976 YILI SABUN ÜRETİMİ

SABUN TÜRLERî TON %

TUVALET SABUNLARI 10.935 8.1
BANYO SABUNLARI 33.750 25.0
TRAŞ SABUNLARI 2.025 1.5

KREM 1.485 1.1
ÇUBUK 540 0.4

ÇAMAŞIR SABUNLARI 78.840 58.4
SER TÎPÎ 47.250 35.0
MEKANÎK TÎP 31.590 23.4

YUMUŞAK SABUNLAR 6.750 5.0
GRANÜL VE TOZ
SABUNLAR 2.700 2.0

TOPLAM ÜRETİM 135.000 100.0

FERT BAŞINA ÜRETİM Gr. 3.277

Yukarıdaki tablo incelendiğinde çamaşır sabunlarının 
tüm üretim içindeki payının % 58,4 olduğu görülür. Bu 
oran 1964 de % 86.1 ve 1970 de %75.7 idi. Tuvalet, ban
yo ve traş sabunlarının toplam üretim içindeki payı 
1964 de 6,4 iken 1970 de % 8.3 e, 1976 da ise % 36.6 ya 
yükselmiştir. Toz sabunlarda da 1970 de % 11 olan bu 
pay 1976 da % 2 ye düşmüştür. 1976 yılında fert başına 
3.277 g olan sabun üretiminin plân döneminde artmaya 
devam edeceği kanısındayız. Çamaşırlık kalıp sabunlar 
üretim payı düşüş gösterecek buna karşın kaliteli sabunlar



liretim payı artacak ve sabun bazlı yıkama tozlarının 
payı ise sabit kalacaktır.

Ülkemizde 1962 yılında başlayan deterjan üretimi bü
yük bir gelişme göstermiş bulunmaktadır. 1963 de 12 
işyeri üretim yaparken bugün bu rakkam 100 e ulaşmıştır. 
Üretim ünitelerinin kapasiteleri de ayni tempo ile art
mış ve takriben 280 bin tona çıkmıştır. 1976 yılı deterjan 
üretiminin 134700 ton olarak gerçekleşeceği tahmin edil
mektedir. Deterjan üretim rakkamları da sabunda olduğu 
gibi, kesin değildir. Ancak yapılan üretim tahmini, sa
buna kıyasla daha sıhhatlidir. 1967/1976 seneleri de
terjan üretim miktarı zincirleme % 23.0 lık bir artış kay
detmiştir. Deterjan üretimi 1976 yılında fert başına 
3.269 kg. olmuştur. Gelişmiş ülkelerde bu rakkamın 12 kg. 
dan aşağı olmadığı bilinmektedir. Deterjan sanayiinde 
genellikle çamaşır yıkama tozları konusunda büyük hamleler 
yapılmaktadır. Bu piyasa çamaşır yıkama makinaları üre
timi ile yakından ilgilidir. Nitekim 1964 yılından 
itibaren çamaşır yıkama makinaları yurt içi üretimi 
hızla artmış bugün yılda ortalama 100 bin adet üretilme
ye başlanmıştır. Bu rakkamın IV. plân döneminde de artma
ya devam edeceği tahmin edilmektedir.

Likit deterjan üretimi özellikle 1974 yılında çok büyük 
bir artış göstermiştir. Bulaşık yıkama, genel ev temiz
lik işleri ile taşıt araçları temizliğinde gittikçe ar
tan bir tüketim yeri bulan likit deterjanlar, krem deteı— 
janların yerini almaktadır. Bu tür deterjanların geliş
mesi ambalaj sanayii ile de yakından ilgilidir. Öncelikle 
plâstik ambalaj sanayii likit deterjanları pazarlama 
kolaylıklarına kavuşturmuş bulunmaktadır.
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4,4.4. DIŞ TÎCARET DURUMU
MAMUL VE YARI MAMUL MAL İTHALAT VE İHRACATI
Sabun ve Deterjan üretim kapasitemiz yurt içi talepler 
karşılayabilecek seviyede olduğundan mamul ve yan ma
mul ithalâtı gerekli değildir. Ayrıca; üretilen nallar 
ihraç da edilmemektedir. İhracatı engelleyen en 5nemlL 
faktör ithal edilen ham maddelere uygulanan yüksek 
gümrük nisbetleridir. Bu sebeple kalite yönünden batı
lı ülkeler mamulleri ile rekabet edebilecek sabu.ıla- 
rımız maliyet yönünden rekabet edememektedirler. İhraç 
temin için;

a) İhraç edilecek sabunlarda kullanılan ithal me.ışe- 
ili ham maddeler gümrükten muaf tutulmalı,

b) Vergi iadesi gerçekçi nisbetlere çıkartılmalıdır.

İhracat konusu bilinçli bir şekilde ele alındığı tak
dirde sektörün üretim alanında bir canlılık meydana 
geleceği ve bu maddelerden de ülkemize döviz kazan
dırılacağı kuşkusuzdur.

HAM MADDE İTHALATI
Sabun sanayiinde belirli bir sabunluk yağ noksanı var
dır. Bu noksanlık yalnız miktar bakımından olmayıp, 
aynı zamanda iyi bir sabunun terkibinde bulunması 
gereken yağ cinsleri açısından da söz konusudur.
Sabun sanayiinde tüketilen ana ham maddeler:

. Sert yağlar/ Yağ asitleri 

. Köpürten yağlar/ Yağ asitleri 

. Yumuşak yağlar 
olmak.üzere üç ana grupta toplanmaktadır. Bunlardan 
sadece yumuşak yağlar ihtiyacı tamamen yurt içi im
kânlarla temin edilmektedir. Sert yağların önemli bir 
bölümü ithal edilmektedir. Yerli don yağı üretimi tam 
olarak bilinmemekle beraber 5-10 bin ton kadar olduğu 
hesaplanmaktadır. Donyağı ihtiyacının diğer kısmı it
hal edilmek durumundadır.
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İthal edilen donyağları üretim kapasiteleri ve fiili 
üretim temeline göre işletmelere dağıtılmakta fakat 
yapılan tesbitlerin sıhhatli olamaması şikayetlere ve 
haksız kazançlara meydan vermektedir. Diğer taraftan 
lfDonyağı asidi" kullanılması mümkün iken genellikle az 
kullanılmaktadır. Donyağı asidi ve donyağı fiyatları 
rekabet edebilir seviyede olduğu zamanlarda dahi don
yağı asidi kullanımı tercih edilmemiştir. Sabunaltı 
sularından gliserin imal eden sabun üreticilerinin don
yağı asidi yerine donyağını kullanması normaldir. Ancak 
sektörün büyük bir kısmı sergi usulü sabun üretmekte ve 
donyağı kullanmayı tercih etmektedir. Bu tercih daha 
ziyade don yağı asidini bilmemekten ileri gelmekte, 
cahil ve bilinçsiz bir çalışma şekli üreticiyi körü 
körüne donyağma bağlamaktadır. Dolayısıyla donyağının 
kendisinden yaklaşık dört misli daha değerli olan gli
serin kaybı olmaktadır. Sergi sabunculuğunda donyağı 
asidinin teşvik edilmesi halinde gliserin kaybı önle
nebilir. Halen az miktarda donyağı asidi ithal edilmek
tedir. Donyağı asidinin donyağı yerine kullanılması her- 
şeyden önce fiyatına bağlıdır, -yani donyağı fiyatı ile 
rekabet edebilirse bu mümkün olabilir.

Köpürten yağlar koko ve palmist tipi yağlar olup bunlar 
sabunun köpürmesini temin etmektedirler. Tamamen ithal 
edilen koko ve benzeri köpürten yağların sabun sanayii 
için ekonomik alım yolu yağ asitleri halinde olan alımdır

İstanbul’da 1972 yılında faaliyete geçmiş olan yağ asit
leri ve sanayi yağları fabrikası bu gün için ihtiyacı 
tamamen karşılayabilmektedir.

Deterjan üretiminde kullanılan ham maddelerin büyük bir 
bölümü bu gün için dahilden karşılanmaktadır. 1976 yılı 
ortalarında sodyum perbonat da dahilden karşılanan ham
maddeler arasına girmiş bulunmaktadır. İthalatta yekûn 
tutan en önemli ham madde bu gün için sodyum fosfattır. 
Son iki yılda ithal edilen en önemli ham maddeler aşağı
da gösterilmiştir:



Sabun ve Deterjan Sanayii 
Ham Madde İthalâtı 

1974-1975

1 9 7 4  1 9 7 5
Tarife Miktar Değer Miktar Değer
No. Cinai t. 000 US % t. 000 US %

15.02 Donyağı 2.583 11645 21.385 10.828
15.03 Stearin 38 26 49 48
15.05 Lanolin 53 73 14 32
15.07 Koko Yağı 93 109 14.788 7.369
15.10 Yağ Asitleri 2.115 1.404 4.894 2.686
28.17 Kostik Soda 22.025 4.311 25.105 7.742
28.38 Sodyum Silikat 29 9 5 5
28.40 Sodyum Fosfat 10.926 5.446 13.329 8.707
28.42 Sodyum Bikarbonat 6.836 957 9.819 1.689

y 28.42 Sodyum Karbonat 75.266 11.108 72.422 13.155
28.46 Sodyum Perborat 3.122 1.055 2.341 1.402

Kaynak» D.t.E. Dış Ticaret İstatistikleri

4.4.5. YURT İçi TALEP

ülkemizde geçmiş yıllara $it stok değişmeleri bilinmediğinden 
sabun ve deterjan yurt talebi iç üretim göz önüne alınarak 
hesaplanmıştır. (Eki l,e bakınız.) Yurt içi üretimlerin teshi- 
tindeki zorluklar daha Önceki bölümlerde anlatılmıştır. Yurt 
içi talebin bulunmasında da aynı problemler karşımıza çıkmak
tadır. Üretilen ana mallara karşı olan yurt içi talep potansi
yelleri bu gün için araştın İmama ktadır. Fakat üretim artışıyla 
birlikte pazarlama faaliyetleri önem kazanmaya başlamıştır. Bü
yük firmaların bu konulara ciddiyetle eğildiğini görmekteyiz.



Tüketim malları üreten firmaların en önemli sorunu, 
gelecek yıllarda tüketicinin satın alma gücünün nasıl 
bir gelişme göstereceğidir, ülkemizin bu gün geçirmekte 
olduğu politik ve ekonomik oluşumlar ile hızlı fiyat 
artışlarının tüketicinin satın alma gücünü etkilediği 
görülmektedir.

.A.6. FÎYAT DURUMU
Sabun ve Deterjan sanayiinin ürettiği değişik kalite 
ve bileşimdeki mamullere ait geçmiş yıl (1961-70) 
fiyatları 3. beş yıllık komisyon raporunda incelen
miş ve bu devredeki ortalama yıllık fiyat artışının 
%5 civarında olduğu görülmüştür. 1970 yılından bu 
güne kadar ki fiyat hareketleri için yapılan araş
tırma ise, genellikle 1973 den sonra fiyatların ani 
yükselmeler gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, 
ülkemizdeki son yıllarda görülen genel fiyat hareketle
ri ile paralellik arz etmektedir. Son beş yılda orta
lama % 20 yi bulan enflasyon hızı sabun ve deterjan 
sanayii sektörünü de olumsuz yönde etkilemektedir.

1973 yılı sonunda yürürlüğe konan "fiyat kontrol" 
uygulaması kapsamına alınan sabun ve deterjanlar, her 
iki sektörün en önemli maliyet girdisini oluşturan 
hammadde ve ambalaj malzemeleri ile personel masraf
larının "kontrol dışı" tutulmuş olmasından büyük za
rar görmektedir. Bir tarafta serbest koşullarda teşek
kül eden ve devamlı artış gösteren maliyet unsurları, 
diğer tarafta bu maliyetleri yansıtamayan satış fiyat
ları nedeniyle;

. Yatırımlar yavaşlamış,

. Mamul kalitelerinde ve çeşitlerinde noksan
lıklar baş göstermiş ve

. Özellikle küçük üreticilerin yasallığı 
tartışma konusu olabilecek uygulamalara 
kaymasına sebebiyet vermiştir.
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Serbest rekabetin çok kuvvetli olduğu deterjan ve 
sabun sektöründe fiyat kontrolü kendiliğinden oluş
muştur. Bu sektörlerde ilâve bir "Fiyat kontrol" me
kanizmasının resmi kuruluşlarca uygulanması "Bürok
ratik çabaları" artırmaktan öteye effektif bir fayda 
getiremiyeceği son iki yıllık sürede anlaşılmıştır.

Bu gün sabun piyasasında 50-60 kadar, deterjan piya
sasında ise 70*in üzerinde değişik markanın bulun
duğu bilinmektedir - ve her bir markanın en az iki çe
şit ambalajı satılmaktadır. Bu kadar çok ve değişik 
karakterdeki mamullerin fiyatlarını on yıllık bir 
dönem için ayrı ayrı incelemeğe imkân yoktur. Bu ne
denle genel fikir verebilecek kısa yol tercih edil
miştir.

1976 YILI ORTALAMA FİYATLARI (Tl/TON)

UKETTCI ----------- rwTAnrr - IPERÂKfcttDfcCl
MAMULLER TülTT p7T7\ . i - ucuz PXMIT PAHALI

TUVALET SABUNU 20.000 39.340 22.000 42.800 27.000 44.200
BANYO " 18.000 37.500 20.000 41.000 25.000 43.000
TRAŞ " 30.000 120.800 33.500 125.800 42.300 150.000
ÇAMAŞIR " 8.000 10.500 8.900 11.500 10.500 12.500
GRANÜLE VE TOZ 10.000 14.900 11.000 16.500 13.000 19.800
SABUN
TOZDETERJAN

. AĞIR TİP 10.000 13.200 11.500 14.520 14.375 16.700

. HAFİF TİP 21.500 29.000 23.000 31.900 25.000 34.285
LİKİT DETERJAN 9.026 15.555 9.800 16.600 10.500 18.300
KREM DETERJAN 11.000 15.625 11.900 16.800 13.000 18.750
OVMA MADDELERİ 7.000 8.125 7.700 9.000 8.500 10.000

Kaynak: Komisyon çalışmaları



Batı ülkelerinde ortalama sabun fiyatları genellikle 
daha yüksektir. Bunun başlıca nedeni daha iyi kalite
de sabunun üretilmekte olmasıdır. Ayrıca, bu ülkelerde 
üretimin tamamı tuvalet ve banyo sabunlarıdır, çamaşır
lık kalıp sabun üretilmemektedir.

Ülkemizde üretimi gittikçe artan ve modern tesislerde 
atomizör kurutma metoduyla hazırlanan hafif tip toz 
deterjan fiyatları., diğer basit metodla hazırlanan deter 
jan fiyatlarından oldukça farklıdır. Bunun başlıca ne
deni, kullanılan ham maddelerin gerek miktar gerekse çe
şit bakımından daha fazla olması ve ambalaj malzemesi 
ile işletme masraflarının ayrı bir önem taşımasıdır, 
bu tip deterjanların kalitesi Avrupa seviyesine çok 
yakındır. Ayni kalitede üretim yaptığımız takdirde, bu 
günkü şartlarla, daha pahalıya mal edeceğimiz bilinmek
tedir. Çünkü, deterjan sanayiinin ana ham maddeleri ge
nellikle ya ithal edilmekte ve dolayısıyla yüksek güm
rük ödemekte, yada yerli üretimlerden pahalıya temin 
edilmektedir. Daha önceleri ithal edilen bazı önemli 
hammaddeler ülke içinde üretilmeye başlanmış ve dola
yısıyla ithalatı durdurulmuş fakat fiyat seviyeleri ko
runamamıştır,

'4.4.7, ÎSTÎHDAM DURUMU

Sab^n ve Deterjan sanayii kolunda istihdam sorununu 
derinlemesine incelemek mümkün olamamıştır. Komisyon 
çalışmalarına iştirak eden kuruluşlardan özel sektöre 
mensup 8 firmanın vermiş olduğu bilgi aşağıdadır;



SEKTÖRÜN İSTİHDAM DURUMU (1976)

Teknik Elemanlar- 40 Adet
İdareci ve müteşebbisler 63 İt

Teknisyeh ve teknikerler 39 II

Surveyanlar 12 II

İdareci Yardımcıları 159 II

Kalifiye 349 II

Düz İşçi 805 II

Kaynak: Komisyon çalışînaları

Devlet istatistik Enstitüâü*nün üretimde çalışanlarla 
ilgili 1976 yılı ilk üç aylık dönem anketlerinde sabun 
ve deterjan üretiminde çalışanlar ortalamasını 1694 
kişi, toplam çalışılan işçi- gün sayısını 126371 ve 
toplam çalışılan işçi saatini 1.021.247 olarak vermek
tedir.



U.A.8. DİĞER ÜLKELERDE DURUM VE İRDELENMESİ
1975 yılma ait dünya sabun ve temizleme maddeleri 
geçici üretim rakkamları aşağıda gösterilmiştir:

1975 YILI DÜNYA SABUN VE TEMİZLEME MADDELERİ ÜRETİMİ 
(Takribi ve geçici)

Sabun ve
sabun tozu 
1.000 ton

Sentetik
yıkama maddeleri 
1.000 ton

Toplam 
1,000 ton %

Batı Avrupa 830 3.970 5.600 28
Yugoslavya 25 160 200 1
Doğu Avrupa 1.300 1.060 2.400 12
Kuzey Amerika 650 5.170 6.250 30
Orta Amerika 290 450 770 4
Güney Amerika 785 500 1.300 6,5
Avustralya ve 
Okyanus 90 165 290 1,5
Afrika - 720 . 195 930 4,5
Asya 1.300 1.125 2.500 12,5

Dünya 6.000 12.800 20.200 100

Gelişme halinde olan ülkemizin sabun ve deterjan üre
timi ve tüketimi gelişmiş ülkeler ile karşılaştırıldığın
da büyük farklar görülmektedir, Bu farklar miktar bakı
mından olduğu kadar yıkama maddelerinin çeşit ve kalite
leri için de söz konusudur.

Batı ilkelerinin sabun tüketimi incelendiğinde 1930 
yıllarında fert başına 6-11 kilo olan kullanımın 1970 
lerde 1,5-2 kiloya düştüğü görülmektedir.



Demek oluyorki ilk önce büyük bir tüketim artışı olmuş 
ve daha sonra, çamaşır yıkama ve ev temizlisi alışkanlık
larında meydana gelen önemli değişikliklerle ters doğ
rultuda, sabun tüketimi düşmeye başlamış ve sabun maddesi 
genellikle insan temizliğinde kullanılır olmuştur. 
Başlangıçda sabun tüketiminin büyük kısmını çamaşır
lık sabunlar meydana getirirken zamanla bunlar deterjan re
kabeti karşısında tamamen azalmış ve yerini tuvalet 
ve banyo sabunları ile tıbbi amaçlarla hazırlanan sauun 
çeşitlerine bırakmıştır. Ülkemizde de aynı şekilde bir 
gelişme söz konusudur.

Yıkama maddeleri tüketim ve kullanılacak yıkama maddesi
nin çeşidinin, tercihi kültür-seviyesi ve özel tüketim 
harcamaları ile doğrusal bağlantılıdır. Nüfusumuzun 
yarıdan fazlası köylerde yaşamaktadır ve bulabildiği 
sabunu, cinsi ne olursa olsun, önce kendi temizliğinde 
kullanmakta, çamaşırını ise dere kenarında döverek yı
kamaktadır. Gelişen imkânlar bu koşulları değiştirecek
tir .

Yukarıda açıklamaya uğraştığımız nedenlerle ülkemiz 
sabun tüketimi U. beş yıllık plan döneminin sonuna kadar 
çok az da olsa, her yıl bir miktar artış göstermektedir. 
Batı ülkelerinin deterjan tüketimleri büyük gelişmeler 
göstermiş ve fert başına 10-16 kg. gibi seviyelere ulaş
mıştır. Ülkemizde de önemli tüketim artışları izlenil- 
mektedir. 1976 da 0,6 kg. olan tüketim 1977 de 3,3 kg.’a 
ulaşmıştır. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde de aynı artışın 
devam edeceği kabul edilmektedir.

ÜRETİM PROGRAMI
3.1 GENEL POLİTİKA 

• SABUN:
Öncelikle ülkemiz sabun üreticilerinin çok dağınık ol
duğu ve bu sanayi kolunun adeta halk san*atı haline 
varmış bulunduğu bilinmelidir. Bu gelişme ve yayılmanın



asıl nedeni üretim tekniğinin basit ve iptidai oluşu
dur. Bu durum kalite kontrolünü zorlaştıran sebepler
den biridir ve kalite endişesi nisbeten az olan sergi 
tipi sabun üretiminde likit yağların her cinsi, yal
nız fiyat unsuru dikkate alınarak, kullanılmaktadır.

İlkel üretimde hammaddeler yeteri kadar değerlendi
rilmemektedir. Üreticinin yeterli bir hammadde bilgisi 
yoktur. Böylece gerek yerli gerekse ithal hammadde kay
nakları sorumsuzca kullanılmakta, ülke ekonomisine ve
rilen zarar ayrıca tüketiciyi de etkilemektedir. Sergi 
usulü dediğimiz metodla elde edilen sabunların pek çoğu 
bu gün yetersiz standart ve kontrol mekanizmasına para
lel olarak tüketiciye oldukça kötü kalitede arzedil- 
mektedir. 0 kadar ki, bazı bölgelerde üretilmiş sabunlar
da %10-15 civarında alçı, mermer tozu, silikat vs. gibi 
dolgu maddeleri tesbit edilmiştir. Bunun yanı sıra asit- 
gra yani sabun aktif maddesi düşüklüğü ve böyle bir sa
bunun yapısı, sabunu kullanma sırasında dayanıksızlığı 
şeklinde tezahür eder, ancak, tüketici çoğunlukla bunun 
farkına varmaz. Ayni gramajda ileri teknoloji ile üretilmiş 
bir sabunla mukayese edildiği takdirde fiyatça ucuz gibi 
görülen bu sabun aslında aldatıcıdır.

Yemeklik Yağ fabrikaları artıkları olan asit yağları 
(soap stoklar) bu ilkel sanayii, ucuz hammadde olması 
nedeniyle desteklemektedir. Bu konu yemeklik yağ sanayii 
ile koordine edilmelidir. Ekonomimiz için zararlı olan 
bu durum, teknik sabun anlayışına göre sabun ana ham
maddelerin bulunmadığı gerçeğini kabul edip gereken 
tedbirler alınarak düzeltilebilinir. Sabun sanayiine 
ayrılabilmesi mümkün yağ miktarlarını alt alta dizip 
toplamakla işe yarayabilir sabun meydana getirilemez.
Bu nedenle ;

. Düşük kalitede sert yağların, gliserinden 
faydalanma ve ülke içinde destilasyonla de
ğerlendirilmesi konusu ele alınmalıdır.



. Köpürten yağlardan elan Defne Yağanın üreti
mini arttırma yolu araştırılmalıdır.

. Köpürten yağ cinslerinin yap- asitleri halinde 
ithalini mümkün kılan kota sisteminde miktarlar 
arttırılmalıdır.

. Bu yağ cinslerinin daha geniş bir sabun üre
ticisine intikali gerçekleştirilmelidir.

. Kâğıt endüstrisinde Tall-Oil üretim projesi 
gerçekleştirilmelidir.

. Sabun üretiminde genellikle sabun hammaddesi 
sert yağlar olarak "donyağlar,f bilinmektedir. 
Böylece büyük bir donyağı sarfı vardır.
"Donyağı asidi” genellikle az kullanılmaktadır. 
Donyağı asidi ve donyağı fiyatları rekabet 
edebilir seviyede olduğu zamanlarda dahi don
yağı asidi kullanılmaya gidilmiştir. Sabun 
altı sularından gliserin imal eden sektörün 
donyağı asidi yerine donyağı kullanmasını normal 
karşılamak lazımdır. Ancak sektörün büyük bir 
kısmı sergi usulü sabun yapmakta ve donyağı 
kullanmayı tercih etmektedir. Bu tercih daha 
ziyade donyağı asidini bilmemekten ileri gel
mekte, cahil ve bilinçsiz bir çalışma şekli 
imalatçıyı körükörüne donyağma bağlamaktadır. 
Aslında donyağı ve donyağı asidi imalatta çok 
az farklı bir proses uygulaması ile birbirinden 
ayrılırlar. Üreticinin kendi menfaati yanında 
bir de ülke çapında bir bilince ulaşması ile 
bu mesele hallolabilir.

. Donyağı yerli üretimi ihtiyaca kafi gelememek- 
tedir. Yıllık 5000 ton civarında olduğu hu
susunda birleşilmektedir.



. Oysa, sabun tüketimi 130.000 ton/yıl
kabul edildiğinde sert yağ ve yağ asitleri 
ihtiyacı toplam 50.000 ton olur. Bu miktarın 
yarıdan fazlası ise sergi sabuncuları tarafından 
kullanılmaktadır.

. Şimdi IV. Beş yıllık planda donyağı kullanımı
nın sınırlandırılması ve donyağı asitlerinin 
bilhassa sergi sabunculuğunda donyağmın yerini 
almasının teşvik edilmesi ülkemizin yüksek men
faati yönünden gerekli görülmektedir. Malum 
olduğu üzere donyağmda kendisinin yaklaşık dört 
misli değerinde gliserin bulunmaktadır. Sabun 
imalinde bu gliserinden faydalanmayıp zayi 
edilmektedir. Donyağı yanında sabun hammaddesi 
olarak donyağı asidinin kullanılması da teşvik 
edilirse, bu madde kısmen yerli imalatla kar
şılanacak ve zayi olan gliserinin kazanılması 
mümkün olabilecektir.

. Halen çok az miktarlarda donyağı asidi ithal 
edilmektedir. Donyağı asidinin donyağı yerine 
kullanılması herşeyden önce muhakkak surette 
fiyatına bağlıdır, yani donyağı fiyatı ile re
kabet edebilirse bu mümkün olabilir. Farklı güm
rük tarifesinin uygulanması nedeni ile bugün 
ithal maliyeti donyağı maliyetinin üzerindedir. 
Ancak, yerli üretilme (ki sabun hammaddesi ola
rak kullanılması teşvik edilirse) donyağı fiyat
ları ile rekabet mümkün olabilir.

. Yumuşak yağlara gelince, önemli miktarda, yemek
lik olabilecek nebati yağların sabun sanayii’ne 
kaçtığı ve tedbir alınmazsa bu kaçağın devam 
edeceği hususu bir gerçektir.



Yumuşak yadlar aslında üç ayrı çeşitte ve 
değerde sabun sanayiine girmektedir;

. Nötr pamuk, natürel ayçiçek ve 
soya ile çürük fındık yağı gibi 
rafinajlık yağlar,

^ Prina yağı ve

. Yemeklik yağ rafinaj artıkları 
asit oiller.

îmal edilen sabunun cinsine göre sabunun 
satış fiyatı ile ilgili olarak bu yağlardan 
bir seçim yapılmaktadır. Prina yağı ve asit 
oiller daha ziyade düşük kaliteli, sergi sa
bunlarında olduğu gibi veya çeşitli kimyevi 
beyazlatma işlemlerinden geçirildikten son
ra kullanılmaktadır. Yemeklik yağ üretim ve 
tüketimine paralel olarak yemeklik yağ sana
yiinin artıkları olan bu yağların da üretimi 
artacak ve adi sabun üretimi bir etkili tedbir 
alınmazsa daha yıllarca devam edecektir.

Halbuki yağ parçalama ve distilasyon tesis
lerinde bu asit yağları işleme tabi tutuluı— 
sa çok farklı bir kalite yükseltilmesi mey
dana getirilecek ve yemeklik yağ sanayi ka
çaklarının yerini alabilecektir. Böylece asit 
oillerden üretilecek mamul normal kalitede bir 
sabunun dahi yumuşak yağ olarak kaliteli fa
kat ucuz bir hammaddesini teşkil edebilecek
tir.

Köpürten yağlar olarak koko ve palm yağlarının 
ithaline bundan böyle de ihtiyaç olacaktır.
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i Sabun Sanayiinin hammaddeleri olan donyağı 
dökme olarak ithal edilmelidir. (Halen Ticaret 
Bakanlığınca dökme donyağı dışında ithal izni 
verilmemektedir.)

. Dökme donyağı ithalatı için özel surette ha
zırlanmış (ısıtma tesisatlı) 4-5.000 tonluk 
gemi yapımının teşviki ve bu konuda bir kurulu
şun görevlendirilmesi yararlı olacaktır.

. Dökme olarak getirilen donyağının depolanması 
için ısıtma tertibatlı, kapalı fiktif depolar 
kurulması teşvik edilmelidir. Bu suretle sana
yici getirmiş olduğu dökme donyağının gümrük 
vergisinin tümünü bir anda vermek mecburiye
tinde kalmayacak, malı partiler halinde çeke
bilecektir.

Depolardan fabrikaya dökme donyağı sevkiyatı 
için yine ısıtma tertibatı tanker filosu ku
rulması hususunda teşvik tedbirleri getirilme
si faydalı olacaktır.

. Yürürlüğe konulmuş olan sabun standartları daha 
etkili kontrol edilmelidir. Etkili bir kont
rol lüzumsuz yağ sarfını ve/veya yağ tasarru
funu ortaya koyacaktır.

DETERJAN:
Hızla gelişen ve gelişmeye devam edecek olan deterjan sana
yiinin genel politikası, dördüncü 5 yıllık plan yılla
rında yeni ve modern tesislerin kurulması ve halen faa
liyette bulunan modern tesislerin tevsii edilmesi şeklin
de belirlenecektir. Bu politika ile rantablitesi ve 
verimi düşük, ürettiği malın kalitesi normalin çok altında 
bulunan küçük tesislerin adedi azalacaktır. Bu gelişme
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bütlin ileri sanayi ülkelerinde izlenmiştir. Örneğin; 
A.B.D. de 1949 yılında faal 106 fabrika bulunurken bu 
rakkam 1964 de 41* e düşmüş ve 1949 daki ortalama fab
rika üretimi 13.700 ton/yıl dan 1964 de 49.000 ton/yıl’a 
yükselmiştir.

Ülkemiz için diğer önemli konu, deterjan mamul madde
lerinin kontrolüdür. TS 518 sadece bir kısım deterjan
ları kapsamaktır* Diğer deterjan türleri için de stan
dartlar hazırlanarak bunların kontrolü daha etkili bir 
şekilde yapılmalıdır. Bu kontrolün yapılmayışı haksız 
rekabete sebeb olduğu gibi, kalitesi çok düşük olan bu 
tür deterjanlar, tüketicinin aldatılmasına da yol açmak
tadır.

Gelişen üretimle beraber polietilen ambalaj malzemesi 
talebi de artacaktır. Sanayii bu ihtiyaca cevap verebi
lecek durumda değildir. Diğer taraftan, modern hafif tip 
deterjanların üretim artışına paralel olarak bu üretici
lerin krome karton ve oluklu mukavva kutu ambalaj mal
zemesi istekleri artmaktadır. Likid deterjanların kulla
nılma kolaylığı, bu tür mamullerin tüketimini arttır
maktadır. Ülkemizde böyle bir taleb doğmuştur ve hızla 
gelişmektedir. Bu gelişme özellikle plastik şişe ve ben
zeri ambalaj malzemeleri üretiminin likit deterjan üre
timine ayak uydurmasına bağlıdır.

Deterjan sanayiinin diğer önemli problemi "Biyolojik 
parçalanma" konusudur. Bu hususta gereken bilgi 3. beş 
yıllık plân "özel ihtisas komisyonu" raporunda verilmiş
tir (sayfa 49). Ülkemizde bugün yalnız sert biyolojik 
parçalanmaya dayanıklı deterjanlar kullanılmaktadır. 
PETKÎM* in ürettiği DDB*de bu guruptandır. Kurulacak ve 
tevsii edilecek kimya tesislerinde DDB yerine biyolojik 
bozulmaya uğrayan sentetik deterjan hammaddesi üretimi 
programlamalıdır. Bugün için, bu konu, ciddi problemler



yaratmamaktadır, fakat ileriki yıllar için tedbir alınma
sı yerinde olur.

Deterjan sanayii için üzerinde durulmaya değer diğer bir konu 
"Enzimli" Deterjanlardır. Batıda gittikçe önem kazanmak
ta olan enzimler'in yakın bir gelecekte ülkemizde de 
rağbet göreceğini tahmin etmekteyiz. Enzimli deterjan
ların üretim ve tüketiminde ayrı bir özen ve dikkat 
gerekmektedir.

Avrupa ekonomik topluluğu (AET) ye katılmamızla ilgili 
"Hazırlık Dönemi" tamamlanmış ve "Geçici Dönemi" 23.11*1977 
tarihinde imzalanan "Katma ve Mali Protokol"larla baş
latılmıştır. Buna göre, Türkiye'nin topluluğa uyguladığı 
temel vergileri bazı maddeler için yirmi iki yıllık bir 
dönemde, aşağıdaki sıra ve sürelerle yavaş yavaş kaldır
ması öngörülmüştür;

Bu listede yer alan maddeler için, protokol
ün yürürlüğe girişinde her vergi üzerinden %5 
indirim yapılacak ve oranındaki diğer üç 
indirim sırasıyla 3,6 ve 10 yıl sonra uygula
nacaktır. %10 oranındaki diğer 8 indirimin 
her biri, sırasıyla, bu protokolün yürürlüğe 

. girişinden 12,13,15,17,18,20,21 ve 22 yıl son
ra yapılacaktır.

Bu listede yer alan maddelerin bizimle ilgili olanları 
ise şunlardır:

. Sınai yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağ
ların; sınai yağ alkolleri

. Sabunlar (Tıbbi sabunlar dahil)

. Tansiyoaktİf organik müstahzarlar, tansiyoaktif 
müstahzarlar ve yıkama müstahzarları 
(Sabun ihtiva etsin, etmesin)
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Görüldüğü gibi, sabun ve deterjan 22 yıllık listeye 
alınmış bulunmaktadır. AET ilişkilerinin bu sektör
lere ne gibi etkileri olacağı konusu çok detaylı ça
lışmaları gerektirmektedir. Bir program dahilinde 
yürütülmesi gereken bu araştırmada öncelikle aşağıda
ki konular ele alınmalıdır:

. Sektörde faaliyet gösteren fabrikaların 
üretim kapasitelerinin AET ülkelerindeki 
benzer fabrikaların kapasiteleri ile mu
kayesesi,

. üretici maliyetlerinin benzer AET ülkeleri 
maliyetleri ile mukayesesi,

. Bu maliyetler arasındaki farkların tahlili 
ve nedenlerin ortaya konulması,

.. Bu farklardan aleyhimize olanlarının orta
dan kaldırılmasına ait çare ve tedbirlerin 
araştırılıp yürürlüğe konulması,

Ortak pazar daha dinamik bir bünye istemektedir. Sektör
leri dış pazarların rekabetine hazırlamak, devamlı surette 
prodüktiviteyi arttıracak gayretler sarfetmek gerekmek
tedir. Bunlar başarılması mümkün olan işlemlerdir. Bu 
sebeple AET*den çekinmemek, bil1akis desteklemek ve müca
dele etmek gerekir.

5.2 YURT ÎÇÎ TALEP PROJEKSİYONLARI
Sabun ve Deterjan mamulleriyle ilgili yurt içi tale
bin nasıl bir gelişme göstereceği konusunda yapılan 
çalışmalarda, üçüncü beş yıllık plânda uygulanan 
metodun ve alınan hedeflerin isabetli olduğu sap
tanmıştır. (3. beş yıllık kalkınma plânı sabun- 
deterjan-gliserin özel ihtisas komisyonu raporu 
sayfa 53-55)



Sabun talep projeksiyonu için amprik olarak yılda fert ba
şına 10 gram bir artış öngörülmesinin doğru olaca
ğı kanısındayız. Böylece 1976 yılında fert başına 
3,269 gr. olarak alınan sabun tüketimi 1985 de 
3,367 gr. olabilecektir. (Ek. 2, satır 1 ). Talepte 
öngördüğümüz bu çok cüz*i artışın nedenleri daha 
önceki bölümlerde açıklanmıştır. Toplam talebin sa
bun ana gruplarına göre % dağılımı Ek 3*de, ana 
grupların projeksiyon yıllarındaki değerleri (1976 
yılı sabit fiyatlarımızla) Ek 4'de gösterilmiştir.
Bu projeksiyon gereği ihtiyaç duyulacak sabun üre
tim girdileri Ek: 5*de verilmiştir.

Deterjanlarla ilgili çalışmalarımız ise 197b yı
lında fert başına 3,269 kg. olan tüketimin 1985 de 
6,255 kg.*a ulaşacağını ortaya koymaktadır. (Ek 2, 
satır 3). Toplam talebin deterjan türlerine göre % 
dağılımı tahmini Ek 3*de, ana grupların projeksiyon 
yıllarındaki değerleri (1976 yılı sabit fiyatla
rıyla) Ek 4*de, deterjan üretim girdileri Ek 6 da 
gösterilmiştir.

5.3. UYGULANMASI GEREKEN YENÎ TEKNOLOJİ
Gelişmiş ülkelerde uygulanan sabun ve deterjan üretim 
metodları ile karşılaştırma yapıldığında ülkemiz uy
gulamasının, birkaç büyük firma dışında, gayet ipti
dai olduğu görülmektedir. Bu günkü durumun hemen de
ğişmesi beklenemez. Fakat plan yıllarında yatırım 
yapacak olan firmalar, uygulayacakları teknoloji açı
sından da denetlenecek olurlarsa, durumun zamanla 
düzeltilmesi imkânı vardır. Ekonomimize daha yararlı 
bir üretim metodunun yerleşmesini temin için ikinci 
çare, kullanılan ham ve yardımcı maddelerin kontrol 
edilmesidir. Bu da kısmen standartlarla yapılmaktadır.*



Fakat yeterli olmadığını görüyoruz. Bikarbonatı 
tipik bir örnek olarak gösterebiliriz. Deterjan reçete
sinde Sodyum Bikarbonatın dolgu maddesi olma fonksi
yonundan başkaca bir rolü yoktur. Aynı durum Sodyum 
Klorür (tuz) için de söz konusudur.

Büyük ve modern yeni tesisler kuruldukça kullanılan 
teknoloji ile beraber tüketilen ham ve yardımcı madde
lerin cins ve miktarları da kendiliğinden düzelecektir, 
kanısındayız, özellikle deterjan sanayiinde çok büyük 
gelişmeler beklemekteyiz. Gelişmenin sıhhatli ve eko
nomimize faydalı olabilmesi için "Hafif tip" deterjan 
üreten asgari 2,5 ton/ saat kapasiteli modern tesislerin 
kurulmasına müsaade edilmelidir.

Sabun sanayii için de aynı hassasiyet gösterilmeli, 
yaygın olan sergi tipi sabunculuğun yerini mekanik tip 
sabunculuğa bırakması temin edilmelidir.

5.4 îTHALAT PROJEKSİYONLARI
Sabun, deterjan sektöründe mamul ve yarı mamul mal it
halâtı yapılması gerekli değildir.

Ham madde ithalât projeksiyonlarını yapabilmek için, 
dördüncü 5 yıllık plân döneminde, sabun ve deterjan 
sanayiinin tükettiği hammaddelerin ne kadarının ve 
hangilerinin ülkemizde üretileceğini kesinlikle bil
mek gerekmektedir. Bu olanağımız yoktur. Bazı bilgiler 
elde olmakla beraber projeksiyon için yeterli değildir.
Bu nedenle her iki sanayi kolunda ihtiyaç duyulacak önemli 
esas ve yardımcı hammaddeler ile ambalaj malzaraasi 
üretim girdileri Ekte tablolar halinde verilmiştir.
Konu ile ilgili görüşlerimiz daha önceki bölümlerde 
yeterince açıklanmış, sektörlerin yapmış olduğu önem
li ithalâtlar ayrı ayrı bildirilmiştir.



6. YATIRIM PROGRAMI
Sabun sanayiinde yeterli kapasite olduğu daha önce açık
lanmıştı. Plân yıllarında ilâve yatırım gerekli değil
dir. Mevcut tesislerin modernize edilmeleri ile (sergi 
tipi sabunculuk tam mekanik tip sabunculuğa geçiş) 
problem halledilmiş olacaktır*

Deterjan sanayinde hafif tip deterjanların önemi ve yeri 
belirtilmişti. Bu tip deterjanlarda plân yıllarında önem
li gelişmeler beklenilmektedir. Saatte 2,5 ton (2,5 ton/ 
saat x 24 = 60 ton/gün x 300 gün « 18.000 ton/yıl) kapa
siteli ekonomik tesislerin kurulması teşvik edilmelidir. 
Böyle bir tesisin proje ve inşaa süresi ortalama üç 
yıldır. 1976 fiyatları ile 60-70 milyon U. yatırım ge
rektiren her bir tesisin %35 i değerinde bir ithalât söz 
konusudur. (Kulenin kendisi buraya dahil edilmemiştir. 
Kendi imkanlarımızla inşa edilmesi mümkündür.) Mevcut 
tesislerin tevsii halinde yatırım miktarı %50 daha az 
olabilir.

Bu yatırımlarla beraber her bir tesis için aşağıda gös
terilen iş gücü talebi olacaktır:

18.000 ton/yıl kapasiteli bir tesis için 
iş gücü talebi:

Kişi
Teknik eleman 3
îdari eleman 37
Teknisyen ve yardımcı eleman 5
Kalifiye işçi 32
Düz işçi 155

232



7. SONUÇ
Komisyonumuz, elindeki kısıtlı imkânlarla sabun ve 
deterjan sanayiinin bu günkü durumunu tesbit etmeye ve 
geçmiş yıllardaki gelişmeleri göstermeye çalışmış, 
dördüncü 5 yıllık plân devresinde beklenilen inkişaf
ları ortaya koymuştur.

Raporumuzun DPT tarafından hazırlanmış olan sektör 
çalışmaları modeline uygun olması için gerekli titiz
lik gösterilmiş olmakla beraber, zaman ve done noksan
lıkları nedeniyle, bir kaç noktada yetersiz kalınmıştır.

Raporun hazırlanmasında büyük emekleri geçen komisyon 
üyelerine ve raportör sayın Ünal Göğüş*e gösterdik
leri müşterek çalışma anlayışından ötürü bu vesile ile 
teşekkür ederim.

Sabun ve Deterjan özel İhtisas 

Komisyon Başkanı

N. Kâmil Haznedar

Ifcmir, Aralık 1976



1967-1976 YILLARI SABUN VE DETIBJAN ÜRET İMLİSİ
Ortalama

ANA MALLAR
ÖLÇÜ
BİBİMİ 1967 1968 1?6? 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 Artıy

*
1 Sabon Üretimi TON 98100 101700 104700 108800 113800 119700 123400 127250 131500 135000
2 İbretim Artıyı Jt 6,9 3,7 2,9 3,9 4,6 5,2 3,1 3,1 3,3 2,7 3,9
3 Fert Beyime İbretim 2,970 3,000 3,010 3,050 3,110 3,190 3,220 3,242 3,270 3,277
4 İndeks 1967si 00 100,0 101,0 101,3 102,7 104,7 107,4 108,4 109,2 110,1 110,3

5 Deterjan üretimi TON 20937 22328 30727 36100 42500 50000 64750 83800 108500 134700
6 İbretim Artıyı * -0,7 6,6 37,6 17,6 17,6 17,6 29,5 29,4 29,5 24,1 20,9
7 Fert Beyime İbretim Kg. 0,634 0,659 0,883 1,012 1,162 1,333 1,690 2,135 2,670 5,269
8 İndeks 1967-100 100 103,9 139,3 159,6 183,3 210,2 266,6 336,7 421,1 515,6

9 Sabon* Deterjan
Üretimi

TON 119037 124028 135427 144900 156300 169700 188150 211050 240000 269700

10 Üretim Artıyı * 5,4 4,2 9,2 7,0 7,9 8,6 10,9 12,2 13,7 12,4 9,2
11 Fert Beyime Üretim *f. 3,604 3,659 3,893 4,062 4,272 4,523 4,910 5,377 5.940 6.546
12 İndeks 1967-100 100 101,5 108,0 112,7 118,5 125,5 136,2 149,2 164,8 lfel,6



Ek.2

Sabun :
Fert Başına Tüketin 
Toplam Tüketim 
Deterjan x 
Fert Başına Tüketim 
Toulsm Tüketim

1976 - 1985 YILLARI SABUN VE DETERJAN YURTİÇİ TALEP PROJEKSİYONU 
Birim 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Kg.
Ton

Kg.
Ton

1984 1983

3,277 3,287 3,297 3,307 3,317 3,327 3,337 3,347 3,357 3,367
135000 139040 143100 147150 151500 155700 160500 165000 169850 174750

3,269 3,603 3,935 4,281 4,639 5,040 5,451 5,910 6,407 6,955
134700 152400 170800 190500 212000 235900 262200 291400 324200 361000

Sabun Deterjan s 
Fert Başına Tüketim 
Toplam Tüketin

Kg. 6,546 6,890 7,232 7,588 7,956 8,367 8,788
269700 291440 313900 337650 363500 391600 422700

9,257 9,764 10,322
456400 494050 535750



Ek. 3

SABUN VE DETERJANIN ANA GURUPLARA GÖRE YURTİÇİ TALEP PROJEKSİYONLARI ( 1976 - 1985 )

Birin 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Sabun I Toplası * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Turalat Sabanları m 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 9,7 9,9
Banyo Sabanları n 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0

Traş Sabanları m 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
Çaaafir Sabanları n 58,4 57,2 56,0 54,8 53,6 52,4 51,2 50,0 48,8 47,6

Ymaşak Sabanlar n 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 ^,5 4,4 4,3 4,2 4,1
Granül ra Toz Sabanlar m 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

DETERJAN s Toplam * 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Krem Deterjanlar «t 37,1 37,7 37,7 37.0 36,1 34,9 33,4 31,7 29,8 27,7
Toz Deterjanlar * # 50,6 50,7 51,2 52,3 53,5 54,9 56,6 58,4 60,3
Ağır Tip m 17,0 15,8 14,6 13,7 12,8 11,9 n,ı 10,3 9,6 8,9
Hafif Tip M 33,6 34,9 36,6 38,6 40,7 43,0 45,5 48,1 50,7 53,6
Likit Deterjanlar m 5,6 5,7 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,9 7,1 7,3
Ona Maddeleri I» 6,7 5,9 5,3 4,7 4,2 3,8 3,4 3,0 2,8 2,5
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1976-1985 YILLARI SABUK VE DETERJAN YORT İÇİ TALEP PROJEKSİYONU
ANA MALLAR Birim 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

SABUN
TUVALET SABUNLARI

BİN TL.

m 328050 346210 364900 384060 404505 425060 447795 470250 494265 519000
BANYO SABUNLARI H 675000 723000 772740 824040 878700 934200 995100 1056000 1121000 1188300
TRAŞ SABUNLARI O 202500 222460 243270 264870 287850 311400 337050 363000 390660 419400
ÇAMAŞIR SABUNLARI n 748980 755540 761290 766060 771440 775070 780670 783750 787420 790220
YUMUŞAK SABUNLAR n 47250 47690 48080 48410 48780 49045 49435 49665 49940 50150
©ANÜL YE TOZ SABUNLAR B 33750 34760 35775 36970 37875 38925 40125 41250 42460 43690
TOPLAM O 8035530 2147660 2226055 2324230 2429110 2533700 2650175 2763915 2885745 3010760

DETH3JAN
SEM DETERJANLAR « 599685 689460 772700 845820 918385 987950 1050900 1108485 1159340 1199965
TOS DETERJANLAR

AĞIR TIP « 274790 288950 299240 313180 325630 336865 349250 360170 373480 385550
HAFIE Tİ? 09 1086220 1276500 1500310 1764790 2070820 2434490 2863225 3363920 2944865 4643905

IİÖD DETmJANLAR W 90520 104240 118875 137160 157730 181170 207660 241280 276220 316235
OVMA MADDELERİ « 7220C 71930 72420 71630 71230 71715 71320 69935 72620 72200
TOPLAM W 2123415 2431080 2763545 3132580 3543795 4012910 4542355 5143790 5826525 6617855



Ek. 5

SABUN ÜRETİM GİRDİLERİ PROJEKSİYONU
Birim 1976 1977 1979

I Rsae Hfsjs Maddeler 2

Köpüren Yağ ve Yağ Asidi Ton 3294 3515 3735
Ytmnıştsk n " w ■•> M 45920 47010 48080
S e r t  s » *  « 

II Yardımcı Maddeler t

H 48240 49940 51620

Sud Kostik (# 100 l«k) Ten
\

19170 19750 20320

Sodyum Silik&t m 885 890 900

Sodyum Hi&rosüifii • 135 139 143
Esanslar D 1140 1195 1248
Tu* » 12420 12650 12880
1X1 Yardımcı Mclseme Ten 1350 1390 1430

ÎY drnbalaj Mal senesi s
Karton Ton 4050 4170 4300
Plâstik Maddeler N 610 625 644
Alüminyrım Yarak 

Y Eaerji
1295 1375 1460

Sl«ktrik Bin Kvh. 16200 16680 17200

Yakıt Ton 4050 4170 4290

1979 1980 1981 1982 1983 - 1984 1985 1986

3970 4214 4470 4735 5012 5302 5605
49130 50255 51315 52560 53680 54870 56105
53344 55175 56960 58990 60290 63000 65100

20900 21500 22100 22790 23430 24150 24800
910 920 930 935 935 935 935
147 152 156 160 165 170 175
1303 1361 1419 1482 1545 1612 1679

13100 13350 13550 13800 14025 14260 14500
1470 1520 1560 1600 1650 1700 1750

4410 4550 4670 4820 4950 5100 5250
662 682 700 722 742 764 786

1545 1636 1728

7650 18180 18650 19250 19800 20350 20950
4410 4550 4670 4810 4950 5100 5240



A

DETERJAN ÜRETİM GİBDİL&tl PROJEKSİYONU BİRİM : TON

1976 1977 1978
Esas Te Yardımcı Hammadde t

Tetrapropilen Sülfonat (TPS) 29.880 34.215 38.705
100 Kg. 93̂ 5 Sülfonik Asit 12.570 14.340 16.180

30 Mayi Kostik 3.747 4.302 4.854
1 Hipoklorit 124.9 143.4 161.8

81 Kg. DDB 10.117 11.615 13.106

11 Kg. Kükürt 1.374 1.577 1.780

Sodyum Karbonat 9.420 10.550 11.440
Sodyrmı Tripolifosfat 16.270 18.790 21.440
Sodyum Silikat 6.795 7.980 9.375
C.M.C. .703 820 .947
Optik Beyazlatıcı 113 130 150

Esans .192 221 249
Sodyum Sülfat 11.215 12.780 14.375
Trietanolamin 38 44 50
Sodyum Perborat 8.353 9.712 11.250

Noniyonik 150 174 198

Bikarbonat 5.960 6.713 7.330
Boraks 5.960 6.713 7.330

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

43.500 48.740 54.568 60.980 68.100 76.095 85.075
18.150 20.300 22.715. 25.320 28.240 31.520 35.200

5.445 6.090 6.807 7.596 8.472 9.456 10.560

181.5 203.0 226.9 253.2 282.4 315.2 352.0
14.702 16.443 18.379 20.509 22.874 25.531 28.512

1.997 2.233 2.496 2.785 3.106 3.467 3.872
12.250 13.050 13.825 14.560 15.240 15.860 16#400
24.350 27.610 31.325 35.500 40.240 45.660 51.9C0
11.025 12.945 15.225 17.880 21.000 24.675 29.025
1.088 1.246 1.426 1.630 1.862 2.128 2.435
173 200 23i 267 310 360 419
281 316 356 401 452 511 578

16.225 18.345 20.825 23.680 27.000 30.875 35.425
58 66 76 87 100 116 133

13.060 15.158 17.640 20.522 23.900 27.870 32.560
230 264 303 348 406 462 530

7.888 8.438 8.969 9.470 9.930 10.345 10.700

7.888 8.438 8.969 9.470 9.930 10.345 10.700



Devamı

ı?76 1977 1978 ı?7?

Ambalaj Malzemesi •e

Krome Karton Ton 3.171 5.724 4.375 5.145
Plastik Kutu n 2.000 2.300 2.576 2.820

Plastik Şişe »* 600 696 792 920

Plastik Torba M 221 240 250 260

Eherji x

Elektrik Kvh Bin K*h 7.030 8,195 9.470 10.875

Yakıt (Fnel oil) Ton 7.429 $.725 10.250 12.054
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